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

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

(Enam 6/1)

ُّ ََ َ َعؼَٝ ض
اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪س ص ُ َّْ اَُّزٞ
ِ اُظُِ َٔب
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ۪ا َ ُْ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّز
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ َۜ ُُّ٘اَٝ د
ََُُٕٞ ْؼ ِذ٣ ْْ ِٜ ّثِ َش ِث
Her şeyi güzel yapmak, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı oluşturan Allah’a
mahsustur. Ama Rablerini görmezlikten gelen kâfirler, başka şeyleri Rableri ile denk
tutuyorlar.
(Sebe 34/1)

َٰ ْ ٢ُِ ْاُ َؾ ْٔذُ كََُٚٝ ض
َٞ ُٛ َٝ ِاْل ِخ َش َۜح
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كَُٚ ١ ۪ا َ ُْ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّز
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
ش٤
ُ  ُْ ْاُخ َ۪ج٤ٌ۪ ْاُ َؾ
Her şeyi güzel yapmak Allah‟a mahsustur. Göklerde ve yerde olan her şey onundur. Her şeyi güzel yapmak,
Ahirette de ona mahsustur. O, doğru karar verir, her şeyin iç yüzünü bilir.

(Yunus 10/67)

ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ َْٰل٢ ْ۪ص ًش َۜا ا َِّٕ ك
ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ بس ُٓج
َ َٜ َُّ٘اَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٌُُٞ٘  ََ ُِز َ ْغ٤ْ َُّ َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ا١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
Dinlenesiniz diye geceyi sizin için yaratan O‟dur. Gündüzü de aydınlatıcı yapmıştır. Dinleyen bir topluluk için
bunda âyetler vardır
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(İsra 17/12)

ا كَع ًًْلُْٞص َشح ً ُِز َ ْجزَـ
ِ بس ُٓج
َ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ َُّ َعؼَ َِْ٘ب اَٝ
ِ َٜ ََُّ٘خَ ا٣ َعؼَ ِْ ََٓ٘ب َٰاَٝ َِ ٤ْ ََُّخَ ا٣ ََٓٗب َٰاْٞ  ِْٖ كَ َٔ َؾ٤ََز٣بس َٰا
ً ُ ر َ ْل ۪صٙص َِْ٘ب
ًل٤
ّ ُػذَدَ ا
َّ َءٍ ك٢َ
َ َۜ غ
َ اُٞٔ َِ ُِز َ ْؼَٝ ْْ ٌُ ِّٓ ْٖ َس ِث
َ  ْاُ ِؾَٝ َٖ٤ ِ۪٘غ
ْ  ًُ ََّ ؽَٝ بة
Geceyi ve gündüzü iki âyet yaptık, sonra gecenin alametini kaldırdık ve gündüzün alametini de “aydınlatıcı
olma” kıldık. Bu, hem Rabbinizin ikramını aramanız, hem de yılların sayısını ve hesabı bilmeniz içindir. Biz her
şeyi ayrıntılı olarak açıklamışızdır.

(Nuh 71/15)

ٍ اَٞ َٰٔع
د ِغجَبهًب
ْق َخَِنَ ه
َ ع ْج َغ
َ َُّللا
َ ٤ًَ اْٝ اََُ ْْ ر َ َش
Yedi kat göğü tabaka tabaka nasıl yarattığını görmediniz mi?

(Nuh 71/16)

َّ ُ َع َؼ ََ اَٝ ساٞ
ظ ِع َشا ًعب
ً ُٗ َّٖ ِٜ ٤ ۪ َع َؼ ََ ْاُوَ َٔ َش كَٝ
َ ْٔ ؾ
Onların içinde Ay‟ı bir ışık, Güneş‟i de bir ışık kaynağı yaptı.

(Furkan 25/61)

شا٤
َّ ُ ا٢ِ َعؼَ ََ ك١ ۪بس َى اَُّز
ِ ََٔٓ غ
ً ُ۪٘ٓ هَ َٔ ًشاَٝ ب ِع َشا ًعبَٜ ٤ ۪ َعؼَ ََ كَٝ  ًعبٝبء ثُ ُش
َ َرَج
Gökte burçlar, yıldız kümeleri oluşturan, içine bir kandil olarak Güneşi ve ışık yansıtan Ay‟ı koyan Allah
bereketin ve iyiliğin kaynağıdır.

(Yasin 36/37)

ْ ُٓ ْْ ُٛ بس كَ ِبرَا
َُٕٞٔ ِِ ظ
َ َٜ َُُّ٘ اْٚ٘ ِٓ  ُۚ َُ َٗ ْغَِ ُخ٤ْ َُّ ُْ اُٜ َُ ٌخ٣َ  َٰاَٝ
Gece de onlar için âyettir. Ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız da zulmette kalıverirler.

(Rad 13/16)

َۜ ض هُ َِ ه
َۜ ِ  ْاْلَ ْ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 َْٰٔ ْاْلَػ١ِٞ َ َ ْ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
De ki “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki "Allah‟tır!" De ki “Allah ile aranıza, kendilerine bile faydası
veya zararı olmayacak dostlar mı koydunuz?” De ki “Körle gören ya da karanlıklarla ışık bir olur mu?" Yoksa
Allah'a, Allah gibi yaratan ve yarattıkları, aynen Allah‟ın yarattıkları gibi, aralarında benzerlik olan, ortaklar mı
bulmuşlar?” De ki “Her varlığın yaratıcısı Allah‟tır. O, bir tektir ve her şey O‟nun hâkimiyetindedir.”
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(Enam 6/2)

َٓ َٰ َٖ ص ُ َّْ ه٤
َُٕٝ ص ُ َّْ ا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْٔز َ ُشَٙ ِػ ْ٘ذ٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٌَ ا َ َعَٝ  ا َ َع ً ًَۜل٠ع
ٍ  َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ۪غ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
Sizi balçıktan yaratan O’dur. Sonra bir ecel belirlemiştir. Belirlenmiş başka bir ecel ise O’nun
katındadır. Siz hala tartışıp duruyorsunuz.
(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 ُ َّْ َعؼََِ ٌُ ْْ ا َ ْص
ُ ْٖ ِٓ ص
ٍ َۜ  ًِزَب٢ ۪ ا َِّْل كَٙٓ ۪ ػ ُٔ ِش
ُ َُ ْ٘و٣  َْلَٝ ُؼَ َّٔ ُش ِٓ ْٖ ُٓؼَ َّٔ ٍش٣  َٓبَٝ َٚۜ ۪ ِٔ ِْ ا َِّْل ثِ ِؼ
 ه٠َِة ا َِّٕ َٰر ُِ َي َػ
َِّللا
ش٤
ٌ َ ۪غ٣
Allah sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratmış, sonra da ruhunuzla eşleşmiş hale getirmiştir. O‟nun
bilgisi olmadan bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Ömrü olanın yaşaması ve ömrünün kısalması mutlaka bir
deftere kayıtlı olur. Bu Allah'a kolaydır.

(Mümin 40/67)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َّْ ُ ة ص
اُُٞ ْخ ِش ُع ٌُ ْْ ِغ ْل ًًل ص ُ َّْ ُِز َ ْجُِ َٓـ٣ َّْ ُ طلَ ٍخ ص ُ َّْ ِٓ ْٖ َػَِوَ ٍخ ص
ٍ  َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر ُ َشا١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ُ اٌُُٞٗٞ َ ؽذَّ ًُ ْْ ص ُ َّْ ُِز
ُ َا
ْْ ٌُ ََُِّ َؼَٝ ٠ًّٔ غ
َ ُٓ ا ا َ َع ًًلُٞ ُِز َ ْجُِ َٓـَٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْج٠كهَٞ َ ُز٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ  ًخ ُۚبُٞ٤ؽ
َُِٕٞر َ ْؼ ِو
Sizi yaratan O‟dur. O, önce topraktan, sonra nutfeden, sonra da alakadan yaratır; sonra sizi bir bebek olarak
dışarı çıkarır ki güçlü kuvvetli hale gelebilesiniz ve nihayet ihtiyar kişilere dönüşesiniz. Kiminiz daha önce vefat
ettirilir. Bunlar, belirlenmiş ecelinizi tamamlamanız içindir. Belki aklınızı kullanırsınız.

(Enam 6/60)

َٓ َٰ ُ ْو٤ُِ ِٚ ٤ َ۪ ْج َؼض ُ ٌُ ْْ ك٣ َّْ ُ بس ص
٠ُۚ ًّٔ غ
َ ُٓ ٌَ  ا َ َع٠ع
ِ َٜ َُّ٘ ْؼَِ ُْ َٓب َع َش ْؽز ُ ْْ ِثب٣َ َٝ َِ ٤ْ َُّ ٌُ ْْ ِثب٤كهَٞ َ ز٣َ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ََُِٕٞٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٣ َّْ ُ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ صِٚ ٤ْ َُِص ُ َّْ ا
Geceleyin sizi vefat ettiren ve gündüz ne yapıp ettiğinizi bilen O'dur. Gündüz sizi kaldırır ki belirlenmiş ecelinizi
tamamlasın. Sonra dönüşünüz O'na olacaktır. Daha sonra da yapmış olduklarınızı size O bildirilecektir.

(Ahkaf 46/3)

ا َػ ََّٓٔبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ ٠َۜ ًّٔ غ
ِ اَٞ َََّٰٔٓب َخَِ ْوَ٘ب اُغ
َ ُٓ ٍَ ا َ َعَٝ ن
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِ ّ  ََٓٔب ا َِّْل ِث ْبُ َؾُٜ َ٘٤ْ  َٓب َثَٝ ض
َُٕٞا ُٓ ْؼ ِشظٝا ُ ْٗز ُِس
Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasında olanları başka değil; belli bir ömrü olan gerçek varlıklar olarak yarattık.
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, yapılan uyarılardan yüz çevirenlerdir.
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(İbrahim 14/10)

ْ َُ َهب
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ْْ ٌُ  ِثُُٞٗ ْـ ِل َش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٤َ ُِ ْْ ًُ ٞػ
ِ اَٞ ََّٰٔبغ ِش اُغ
ُ  ْذ٣َ ض
ِ َّللاِ ؽ ٌَّي َك
ُ ذ ُس
 ه٢ ْْ ا َ ِكُٜ ُِع
َٓ
ََٕٗب َػ َّٔب ًَبُّٝصذ
ُ َ َٕ ا َ ْٕ رُٝذ٣ا ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا َِّْل ثَؾ ٌَش ِٓضُِْ٘ ََۜب ر ُ ۪شَُُٞٓ  هَب٠َۜ ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ ُ َإ ِ ّخ َش ًُ ْْ ا٣َٝ
َ ِْ غ
ٖ٤
ُ َٗب ِثُٞ ْؼجُذ ُ َٰا َثَٓب ُ۬ ُؤَٗب كَأْر٣َ
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Elçiler şöyle demişlerdi: “Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah hakkında şüphe olabilir mi? O, sizi kötü
alışkanlıklarınızdan kurtarmak ve belirlenmiş ecelinize kadar yaşatmak için çağrıda bulunuyor.” Onlar ise “Siz
de tıpkı bizim gibi bir insansınız, aslında atalarımızın kulluk ettiği şeylerden bizi uzaklaştırmak istiyorsunuz, o
halde bize boyun eğdirecek açık bir delil getirin!” demişlerdi.

(Hud 11/3)

َٓ
١ ۪د ًُ ََّ ر
ِ ُْإ٣َٝ ٠ًّٔ غ
ً ُ َٔ ِز ّ ْؼ ٌُ ْْ َٓزَب٣ ِٚ ٤ْ َُِا اَُٞٓثُٞا َسثَّ ٌُ ْْ ص ُ َّْ رٝا َ ِٕ ا ْعز َ ْـ ِل ُشَٝ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ غً٘ب ا
َ ػب َؽ
ش٤
ْ َع ٍَ ك
ْ َك
ُ  اَخ٢َّ۪ٓٗ ا كَ ِبْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ َُٚۜ َِع
َ َ ٌُ ْْ َػز٤ْ ََِبف َػ
ٍ  ٍّ ًَ ۪جْٞ َ٣ اة
Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O‟na tevbe ederek yönelin ki belirlenmiş eceliniz gelinceye kadar sizi
güzel bir şekilde yaşatsın. Fazla yapan herkese de fazlasını versin. Eğer yüz çevirecek olursanız, o büyük günün
azabına uğramanızdan korkarım.

(Nuh 71/3)

ٕٞ
ا هُٝ ا َ ِٕ ا ْػجُذ
ِ ُؼ٤ا َ ۪غَٝ ُُٙٞارَّوَٝ ََّللا
Allah‟a kulluk edin, O‟ndan çekinerek kendinizi koruyun ve sözümü dinleyin!

(Nuh 71/4)

َٓ
ْْ ُ  ًُ ْ٘زْٞ َُ ُ َإ َّخ ُۢ ُش٣ َّللاِ اِرَا ََٓعب َء َْل
 ا َِّٕ ا َ َع ََ ه٠َۜ ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ ُ َإ ِ ّخ ْش ًُ ْْ ا٣َٝ ْْ ٌُ  ِثَُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٣
َُٕٞٔ َِر َ ْؼ
O zaman Allah günahlarınızı bağışlar ve belirlenmiş ecelinizin sonuna kadar sizi yaşatır. Allah‟ın verdiği ömür
bitince erteleme olmaz. Keşke bunu bilseniz!”

(Nahl 16/61)

َٓ
ُ ِبط ث
٠ُۚ ًّٔ غ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
اخز ُ ه
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ  ْْ اُٛ ُ َإ ِ ّخ ُش٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ب ِٓ ْٖ َٓدَاثَّ ٍخَٜ ٤ْ َِ ْْ َٓب ر َ َش َى َػِٜ ِٔ ِْ ظ
َ ََُّّ٘للاُ ا
َُٕٞٓ َ ْغز َ ْو ِذ٣  َْ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.
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(Al-i İmran 3/145)

 ُۚبَٜ ْ٘ ِٓ ۪ٚب ُٗإْ ِر٤َ ْٗ ُّاة اُذ
َ ُٔ َ  َٓب ًَبَٕ َُِ٘ ْل ٍظ ا َ ْٕ رَٝ
د ا َِّْل ِث ِب ْر ِٕ هٞ
َ َٞ َ ُ ِش ْد ص٣ ْٖ َٓ َٝ َّللاِ ًِزَبثًب ُٓ َإ َّع ً ًَۜل
َٰ ْ اة
َّ ُ ا١ع٘ َْغ ِض
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
َ َٞ َ ُ ِش ْد ص٣ ْٖ َٓ َٝ
َ َٝ  َۜبَٜ ْ٘ ِٓ ۪ٚاْل ِخ َش ِح ُٗإْ ِر
Allah'ın onayı olmadan kimse ölmez. Ecelleri, son yaşama tarihleri yazılıdır. Kim dünyalık isterse ona ondan
veririz. Kim ahiretlik isterse ona da ondan veririz. Biz, görevini yapanları ödüllendireceğiz.

(Enam 6/3)

َۜ ِ  ْاْلَ ْس٢ِكَٝ د
َُٕٞ ْؼَِ ُْ َٓب ر َ ٌْ ِغج٣َ َٝ ْْ ًُ  َشْٜ  َعَٝ ْْ ًُ  ْؼَِ ُْ ِع َّش٣َ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِّللاُ ك
 هَٞ ُٛ َٝ
Göklerde de ve yerde de Allah O’dur. Sırrınızı da bilir açıkladığınızı da. Bütün kazandıklarınızı
bilir.
(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 ِث ِب ْرَٙٓ ََ ْؾلَ ُغ ِػ ْ٘ذ٣ ١ ۪ض َٓ ْٖ رَا اَُّز
َۜ ِ ْاْلَ ْس
َٕٞط
ُ ُ ِؽ ْلَُٙ ُ۫ ُإد٣  َْلَٝ ض
َٞ ُٛ َٝ  َٔ ُۚبُٜ ظ
ََٓ ۪ َٓ ا َِّْل ِث َٔبِٚٔ ِْ ءٍ ِٓ ْٖ ِػ٢ْ ؾ
َ ِث
ِ اَٞ ََُّٰٔ اُغُّٚ٤ ِع َغ ًُ ْش ِعَٝ ؽب ُۚ َء
َ ُۚ  ْاْلَ ْسَٝ د
ُْ ٤ ْاُ َؼ ۪ظ٢
ُّ ِِ ْاُ َؼ
Allah‟ın dışında bir ilah yoktur. O, daima diridir, sürekli işinin başındadır. O ne unutur ne de uyur! 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.

(Zuhruf 43/84)

ُْ ٤ ِ۪ ُْ ْاُ َؼ٤ٌ۪  ْاُ َؾَٞ ُٛ َٝ ٌَٚۜ َُِٰ ض ا
َّ ُ ا٢ِ ك١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ِ ََٔٓ غ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِكَٝ ٌَُِٰٚ بء ا
Göklerdeki ve yerdeki ilah O‟dur. Doğru kararlar veren ve her şeyi bilen O‟dur.

(Zuhruf 43/85)

ِٚ ٤ْ َُِاَٝ غب َػ ُۚ ِخ
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ١ ۪بس َى اَُّز
َّ ُُ ِػ ِْ ُْ اَٙ ِػ ْ٘ذَٝ  َٔ ُۚبُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ َرَجَٝ
َُٕٞر ُ ْش َعؼ
Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasında olanların yönetimi elinde olan Allah pek yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi
O‟nun yanındadır. Yeniden yaratılıp O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.
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(Tegabun 64/4)

َۜ ُِِ٘  َٓب ر ُ ْؼَٝ َٕٝ ْؼَِ ُْ َٓب رُغ ُِّش٣َ َٝ ض
د
ِ  ٌْ ِثزَا٤ ِ۪ػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ ْؼَِ ُْ َٓب ِك٣َ
 هَٝ َٕٞ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ َُّللا
سُٝ
ُّ ُا
ِ صذ
O, göklerde ve yerde olanı bilir. Neleri gizlediğinizi ve neleri açığa vurduğunuzu bilir. İçinizde olanı da bilen
Allah‟tır.

(Enam 6/4)

َٖ٤ب ُٓ ْؼ ِش ۪ظَٜ ْ٘ ػ
ِ ب٣َ  ٍخ ِٓ ْٖ َٰا٣َ  ْْ ِٓ ْٖ َٰاِٜ ٤ ۪ َٓب رَأْرَٝ
َ اُٞٗ ْْ ا َِّْل ًَبِٜ ّد َس ِث
Onlara Rablerinin belgelerinden bir âyet gelmeye görsün hemen yüz çevirirler.
(Yusuf 12/105)

َُٕٞب ُٓ ْؼ ِشظَٜ ْ٘ ػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ ٍخ ك٣َ ّ ْٖ ِٓ ْٖ َٰا٣ِ َ  ًَبَٝ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ ْْ ُٛ َٝ بَٜ ٤ْ ََِٕ َػٝ ُٔ ُّش٣َ ض
Göklerde ve yerde nice ayetler var ki onlar, o ayetlerin yanından yüz çevirerek geçerler.

(Enbiya 21/109)

َُٕٝػذ
ٍ َۜ ََٞٓ ع
ٌ  اَهَ ۪ش١ا ِْٕ ا َ ْد ۪ َٓسَٝ اء
َ ُٞذ ٌ َٓب ر٤ ۪ت ا َ ّْ ثَؼ٣
َ 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.

(Yasin 36/45)

َُٕٞٔ  َٓب خ َِْلَ ٌُ ْْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َؽَٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ َْٖ ا٤َا َٓب ثُٞ ُْ ارَّوُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
Onlara: “Yapmakta olduğunuz ve geçmişte yaptığınız yanlışlardan sakının; belki ikram görürsünüz.”
denildiğinde

(Yasin 36/46)

َٖ٤ب ُٓ ْؼ ِش ۪ظَٜ ْ٘ ػ
ِ َب٣َ ٍخ ِٓ ْٖ َٰا٣ ْْ ِٓ ْٖ َٰاِٜ ٤ ۪ َٓب رَأْرَٝ
َ اُٞٗ ْْ ا َِّْل ًَبِٜ ّد َس ِث
Bir de Rablerinin ayetlerinden biri onlara geldiğinde, onlar sadece yüz çevirirler.

(Kamer 54/2)

ا ِع ْؾ ٌش ُٓ ْغز َ ِٔ ٌّشُُُٞٞو٣َ َٝ اٞظ
ُ ُ ْؼ ِش٣ ًخ٣َ ا َٰاْٝ  َش٣َ ِْٕ اَٝ
Ne zaman bir ayet görseler yüz çevirir ve “İşte ardı arkası kesilmeyen büyülü bir söz daha” derler.
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(Kamer 54/3)

 ًُ َُّ ا َ ْٓ ٍش ُٓ ْغز َ ِو ٌّشَٝ ْْ ُٛ ا َءََٞٓ ْٛ َ ا اُٞار َّ َج َٓؼَٝ اُٞ ًَزَّثَٝ
Yalana sarılıp, keyiflerine uyarlar. Ama her işin bir sonucu vardır.

(Şuara 26/5)

ٍ َاُش ْؽَٰٔ ِٖ ُٓ ْؾذ
َٖ٤ُ ُٓ ْؼ ِش ۪ظْٚ٘ ا َػُٞٗس ا َِّْل ًَب
َّ َِٖٓ  ْْ ِٓ ْٖ ِر ًْ ٍشِٜ ٤ َ۪أْر٣  َٓبَٝ
Onlara Rahman'dan yeni bir bilgi gelmeye görsün hemen yüz çeviriyorlar.

(Şuara 26/6)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ  ْغز٣َ ۪ٚا ِثُٞٗ ْْ ا َ ْٗ َٰجَٓ ُ۬ ُإا َٓب ًَبِٜ ٤ ۪أْر٤َ غ
َ َا كُٞكَوَ ْذ ًَزَّث
Kesinlikle yalan söylüyorlar ama hafife aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir.

(Enam 6/5)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثُٞٗ ْْ ا َ ْٗ َٰجَٓ ُ۬ ُإا َٓب ًَبِٜ ٤ َ۪أْر٣ ف
َ َ َۜ ْْ كُٛ ن َُ َّٔب ََٓعب َء
َ ْٞ غ
ِ ّ ا ثِ ْبُ َؾُٞكَوَ ْذ ًَزَّث
Kendilerine gelen o gerçek karşısında yalan yanlış şeylere sarıldılar. Hafife alıp durdukları şeyin
haberleri yakında onlara ulaşacaktır.
(Kamer 54/4)

 ُٓ ْضدَ َع ٌشِٚ ٤ َ۪ٓبء َٓب ك
ِ َ ْْ َِٖٓ ْاْلَ ْٗجُٛ َُوَ ْذ ََٓعب َءَٝ
Onlara ne haberler geliyor, içinde kendilerini bundan vazgeçirecek olanları da var.

(Kamer 54/5)

ِؽ ٌْ َٔخٌ ثَب ُِـَخٌ كَ َٔب ر ُ ْـ ِٖ اُُّ٘زُ ُس
Doğruluğu su götürmez haberlerdir bunlar. Ama uyarılar bir işe yaramıyor.

(Casiye 45/32)

ُ َٗ ِْٕ غب َػخُ 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 ُٖ ِث ُٔ ْ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.”
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(Casiye 45/33)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ  َؽبمَ ِثَٝ اُِِٞٔ ّـَٔبدُ َٓب َػ٤ِ ع
َ ْْ ُٜ َُ  َثذَاَٝ
Yaptıklarının kötü olanları ortaya çıkacak, hafife aldıkları başlarına gelecektir.

(Casiye 45/34)

َٖ٣َبص ۪ش
ُ َُّ٘ ٌُ ُْ ا٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ زَاَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣ ز ُ ْْ ُِ َٓوَب َء٤ ٌُ ْْ ًَ َٔب ٗ َ۪غ٤ َٰ َّ َٗ ْ٘غْٞ َ٤ُ ََ ْا٤ ۪هَٝ
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ  َٓبَٝ بس
Bugün size ilgi göstermeyeceğiz, zaten siz de bugünkü yüzleşmeye ilgi göstermiyordunuz. Varacağınız yer
ateştir. Size yardım edecek birileri de olmayacaktır.

(Casiye 45/35)

 َْلَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ َُٕٞ ْخ َش ُع٣  َّ َْلْٞ َ٤َُ ُۚب كَ ْب٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ ؿ ََّشرْ ٌُ ُْ ْاُ َؾَٝ اًٝ  ُضُٛ َِّللا
ِ َب٣َٰر ُِ ٌُ ْْ ثِبََّٗ ٌُ ُْ ار َّ َخ ْزر ُ ْْ َٰا
د ه
َُُٕٞ ْغز َ ْؼزَج٣ ْْ ُٛ
Bu kararın sebebi şudur: Allah‟ın ayetlerini hafife almıştınız. Yaşadığınız hayat sizi aldatmıştı. Bunlar oradan
çıkarılmayacaklar ve özür dilemeleri istenmeyecektir.

(Enam 6/6)

ع َِْ٘ب
ِ  ْاْلَ ْس٢ ْْ ِكُٛ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْش ٍٕ َٓ ٌََّّ٘بِٜ ِِ َِ ٌَْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْجْٛ َ ا ًَ ْْ اْٝ  َش٣َ ْْ ََُا
َ ا َ ْسَٝ ْْ ٌُ َُ ْٖ ٌّ ِ َٔ ُٗ ْْ َُ ض َٓب
ا َ ْٗؾَأ َْٗبَٝ ْْ ِٜ ِثُُٞٗ ْْ ثِزُٛ َِ ٌَْ٘بْٛ َ  ْْ كَبِٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١بس ر َ ْغ ۪ش
َّ ُا
ً  ْْ ِٓ ْذ َسِٜ ٤ْ َِغ ََٓٔب َء َػ
َ َٜ ْٗ َ َعؼَ َِْ٘ب ْاْلَٝ اس ۖا
َٖ٣ ْْ هَ ْشًٗب َٰاخ َ۪شِٛ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
Kendilerinden önce nice nesillerin etkisini ortadan kaldırdığımızı görmeleri gerekmez mi? Bu
dünyada size vermediğimiz imkânları onlara vermiş, üzerlerine bol yağmurlu bulutlar
göndermiş, topraklarından akıp giden ırmaklar oluşturmuştuk. Sonra da günahlarından dolayı
onların etkisini ortadan kaldırmış, arkalarından başka nesiller oluşturmuştuk.
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(Rum 30/9)

ُ ْ٘ ٤َ ض َك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َّؽذ
َ َ ا اَُٞٗٓ  َۜ ْْ ًَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ اَُّز
ِ  ْاْلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ َُ َٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َٕد كَ َٔب ًَب
ِ َۜ َِّ٘ب٤ ْْ ِث ْبُ َجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْ ََٓعب َءرَٝ َبٛٝب ا َ ًْض َ َش ِٓ َّٔب َػ َٔ ُشََٛٓ ٝ َػ َٔ ُشَٝ ض
ُ َ اَصَٝ ً حَّٞ ُه
َ ا ْاْلَ ْسٝبس
َۜ ُٔ ِِ ظ
ْ ٣َ ْْ ُٜ غ
ْ ٤َ ُِ َُّللا
َٕٞ
ه
َ ُا ا َ ْٗلَُٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
Yeryüzünde de dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce gelenlerin sonunun ne olduğunu görsünler. Öncekiler
bunlardan çok daha güçlü kimselerdi. Toprağı işlemişler ve bunların şenlendirmelerinden daha çok
şenlendirmişlerdi. Elçileri de onlara apaçık belgeler getirmişlerdi. Allah onlara yanlış yapmamıştı; yanlışı onlar
kendilerine yaptılar.

(Rum 30/10)

َٰ غ
َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ بَٜ ِا ثُٞٗ ًَبَٝ َِّللا
ِ َب٣ا ثِ َٰبُٞ ا َ ْٕ ًَزَّثَٟٓاٞ
َُّٓ ُعَٓبؤُا ا
د ه
َ َ َٖ ا٣ ۪ص ُ َّْ ًَبَٕ َػبهِجَخَ اَُّز
Sonra Allah‟ın ayetleri karşısında yalan söyleyerek ve onları hafife alarak kötülük yapan bu kişilerin sonu daha
kötü oldu.

(Ta Ha 20/128)

ُ ْٔ ٣َ ٕٝ
ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ َْٰل٢ ۪ َۜ ْْ ا َِّٕ كِٜ ِ٘ ًِ غب
د
َ َٓ ٢ َ۪ٕ كٞؾ
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُوُ ُشُٜ ََِِ ٌَْ٘ب هَ ْجْٛ َ  ْْ ًَ ْْ اُٜ َُ  ِذْٜ ٣َ ْْ ََِاَك
٠ َُُّٰٜ٘ ا٢ُِ ُٝ۬ ُِْل
Kendilerinden önceki nice nesilleri etkisizleştirmiş olmamız, yola gelmeleri için yetmedi mi? Şimdi bunlar,
onların yaşadığı yerlerde dolaşmaktadırlar. Bunda aklı aklını çalıştıranlar için belgeler vardır.

(Sebe 34/45)

ش٤
ُ ا ُسُٞ ْْ كَ ٌَزَّثُٛ َ٘ب٤ْ َ َبس ََٓٓب َٰار
َ َّ ًَزَٝ
َ ا ِٓ ْؼؾُٞ َٓب ثََِـَٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّز
ِ ٌَ۪ ٗ َْٕق ًَب
َ ٤ٌَ َ ك٢۠ ِ۪ع
Bunlardan öncekiler de yalana sarılmışlardı. Üstelik bunlar, öncekilere verdiklerimizin onda birini bile
ulaşamadılar. Buna rağmen onlar da elçilerimi yalanlamışlardı. Onları nasıl da tanınmaz hale getirdim.

(Fatır 35/43)

ُ ْ٘ َ٣ َْ َٜ َ كَٚۜ ۪ ِِ ْٛ َ ئ ا َِّْل ثِب
ُ َ ۪ؾ٣  َْلَٝ ّ َۜ ِئ٤ِ غ
َٕٝظ ُش
َّ ُن ْاُ َٔ ٌْ ُش ا٤
َّ ُ َٓ ٌْ َش اَٝ ض
ُ ّ٤ِ غ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِبسا ك
ً َاِ ْعزِ ٌْج
ُۚ َُّ۪ٝ َذ ْاْل
ُۚ ً َّ۪للاِ ر َ ْجذ
ً ۪ٞ َّللاِ ر َ ْؾ
ًل٣
ِ َّ٘غ
ِ َّ٘غ
َ َّ٘ع
ُ ُِ ََُ ْٖ ر َ ِغذَٝ ًل٣
ُ ُِ ََٖ كََِ ْٖ ر َ ِغذ٤
ُ ا َِّْل
ذ ه
ذ ه
Yeryüzünde büyüklük tasladılar ve kötü planlar kurdular. Oysa kötü plan, sadece sahibinin başını yakar. Onlar,
öncekilere uygulanan sünnetten başkasını mı bekliyorlar? Allah‟ın sünnetinin yerine geçecek bir şey bulamazsın.
Allah'ın sünnetinde bir değişme de bulamazsın.
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(Fatır 35/44)

ُ ْ٘ ٤َ َض ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َّؽذ
َ َ ا اَُٞٗٓ  ًَبَٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ اَُّز
ِ  ْاْلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َۜ ِ  ْاْلَ ْس٢ َْل ِكَٝ د
شا٣
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ءٍ ِك٢َ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ ً  َۜحَّٞ ُه
ً ۪ ًٔب هَذ٤ ُِ۪ ًَبَٕ َػَِّٚٗض ا
ْ ُ ِٓ ْٖ ؽٙ َُ ْؼ ِغض٤ُِ َُّللا
Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler! Üstelik
öncekiler bunlardan çok daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. O, her şeyi bilen
ve ölçüyü koyandır.

(Mümin 40/21)

ُ ْ٘ ٤َ ض َك
ْْ ُٛ اُٞٗ َۜ ْْ ًَبِٜ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجَُٖٞٗ ًَب٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ اَُّز
ِ  ْاْلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ َُ َٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
م
َ َا
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ ْْ ِٜ  ِثَُُّٞٗللاُ ِثز
 ُْ هُٛ َض كَب َ َخز
ِ  ْاْلَ ْس٢بسا ِك
ً َ  َٰاصَٝ ً حَّٞ ُ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ َّؽذ
ٍ اَٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Yeryüzünde dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun ne olduğunu görsünler. Onlar çok daha
güçlüydüler ve daha iyi eserler bırakmışlardı. Allah onları suçlarına karşılık kıskıvrak yakaladı. Allah'a karşı
onları koruyacak hiç kimseleri yoktu.

(Mümin 40/82)

ُ ْ٘ ٤َ َض ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ا ا َ ًْض َ َشَُٞٗٓ  َۜ ْْ ًَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ اَُّز
ِ  ْاْلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ  ۪غ٣َ ْْ ََِاَك
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َ َ اَٝ
َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
ِ  ْاْلَ ْس٢بسا ِك
ً َ  َٰاصَٝ ً حَّٞ ُؽذَّ ه
َ ٠َٰ٘ ض كَ ََٓٔب ا َ ْؿ
Bunlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar oralarda bunlardan
daha çok, daha kuvvetli, bıraktıkları eserler daha güçlüydü. Yaptıkları, onların bir işine yaramadı.

(Enam 6/7)

َ  هِ ْش٢ ۪ َْي ًِزَبثًب ك٤َِ ٗ ََّض َُْ٘ب َػْٞ ََُٝ
 َٓزَا ا َِّْل ِع ْؾ ٌشَٰٛ ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ َُٓش٣ ۪ ْْ َُوَب ٍَ اَُّزِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ُ ِثبٙٞغ
ُ َٔ ََِبط ك
ٍ غ
ٌ ُٓ ۪ج
ٖ٤
Sana kâğıda yazılı bir kitabı parça parça indirsek, ellerine dahi alsalar, onu görmezlikten
gelenler kesinlikle şöyle diyeceklerdir: “Bu açık bir büyüden başka bir şey değildir.
(İsra 17/90)

ػب
ً َُٞ ْ٘ج٣ ض
ِ  ر َ ْل ُغ َش ََُ٘ب َِٖٓ ْاْلَ ْس٠ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َُ َي َؽزهُُٞهَبَٝ
Dediler ki; “Bize bu topraktan akıp giden bir pınar fışkırtıncaya kadar sana inanacak değiliz.
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(İsra 17/91)

شا٤
ٍ َ٘ ِػَٝ ٍَ ٤َٕ َُ َي َعَّ٘خٌ ِٓ ْٖ ٗ َ۪خٌُٞ َ  رْٝ َ ا
ً ب ر َ ْل ۪غَٜ َُبس ِخ ًَل
َ َٜ ْٗ َت كَزُلَ ِ ّغ َش ْاْل
Hurması ve üzümü olan bir bahçen de olabilir; ırmakları onların arasından da akıtabilirsin.

(İsra 17/92)

ْ
ً  ْاُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَ ِخ هَ ۪جَٝ ِبّٰلل
َ  ر ُ ْغ ِوْٝ َ ا
ًل٤
َ ْٔ غ ََٓٔب َء ًَ َٔب صَ َػ
َّ ُػ ا
 ِث ه٢
َ ًِ َ٘ب٤ْ َِذ َػ
َ ِ رَأرْٝ َ غلًب ا
Ya da sandığın gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürürsün. Allah‟ı ve melekleri karşımıza getirsen de
olur.

(İsra 17/93)

ٌ ٤ََٕ َُ َي ثٌُٞ َ٣ ْٝ َ ا
َ٘ب٤ْ َِ رُ٘ ِ َّض ٍَ َػ٠ِّ َي َؽزه٤َُِ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ ُِ ُشهَٝ بء
َّ ُ ا٢ِ ك٠ ر َ ْش َٰهْٝ َ ْذ ِٓ ْٖ ُص ْخ ُشفٍ ا
ِ َۜ ََٔٓ غ
ً ع
ْلٞ
ُ  ََْ ًُ ْ٘ذُ ا َِّْل َثؾ ًَشا َسٛ ٢ّع ْج َؾبَٕ َس ۪ث
ُ َْ ُُ هَٙۜ ًِزَبثًب َٗ ْو َش ُ۬ ُؤ
Altından yapılmış bir evin olsa yahut gökyüzüne çıksan? Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe çıktığına da
inanacak değiliz ya.” De ki “Rabbime boyun eğerim; ben elçi olan bir beşerden başka neyim ki?

(Enam 6/8)

َ ْ٘ ُ٣  ْاْلَ ْٓ ُش ص ُ َّْ َْل٢
َٕٝظ ُش
ِ ُ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب ََِٓ ًٌب َُوْٞ ََُٝ  ََِٓ َۜ ٌيِٚ ٤ْ َِ ََْٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َ ع
"Allah, ona bir melek gönderse ya!” derler. Eğer melek göndersek işleri bitirilir, onlara göz bile
açtırılmaz.
(Hud 11/12)

 ًَ ْ٘ ٌضِٚ ٤ْ َِ ََْٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُُٞٞو٣َ ْٕ َ ص ْذ ُس َى ا
َ َٝ  َْي٤َُِ ا٠ َٓ َٰؽُٞ٣ ط َٓب
َ بس ٌى َث ْؼ
َ ۪ٚظَٓبئِ ٌن ِث
ِ َ كََِ َؼَِّ َي ر
ٌَ َۜ ٤ ًَ۪ٝ ٍء٢َ
َ ْٗ َ ُ ََِٓ َۜ ٌي اَِّٗ ََٓٔب اٚ ََٓعب َء َٓ َؼْٝ َ ا
 هَٝ ش٣
ٌ َۜ ۪ذ َٗز
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َّللاُ َػ
“Ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya!” demeleri yüzünden sana gelen vahiy
göğsünü daraltıyor ve onun bir kısmını bildirmeyecek gibi oluyorsun. Hâlbuki sen yalnızca bir uyarıcısın. Her
şeye vekil olan Allah‟tır.

(Enam 6/111)

اُٞٗءٍ هُجُ ًًل َٓب ًَب٢ْ ؽ
َ ََّ ًُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َؽؾ َْشَٗب َػَٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٜ َٔ ًََِّ َٝ َ ُْ ْاُ َٔ ََِٰٓئِ ٌَخِٜ ٤ْ َُِ اَََّٗ٘ب ٗ ََّض ُْ ََٓ٘ب اْٞ ََُٝ
ََٓ َ٣ ْٕ َ ا ا ََِّْٓل اَُٞ٘ٓ ِٓ ُْإ٤ُِ
ََُِٕٜٞ  ْغ٣َ ْْ ُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ َُّللا
ؾب َء ه
Biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa ve her şeyi önlerine döksek, yine de inanıp güvenmezler;
gerekeni Allah yaparsa başka. Fakat onların çoğu bilmez.
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(Bakara 2/209)

ٌ َّللاَ َػ ۪ض
ٌْ ٤ٌ۪ ض َؽ٣
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ ََِِّ٘بدُ كَب ْػ٤كَب ِْٕ صَ َُ ِْز ُ ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َعَٓب َءرْ ٌُ ُْ ْاُ َج
Açık ayetler size geldikten sonra bir tarafa kayarsanız, bilin ki daima üstün olan ve doğru kararlar veren
Allah‟tır.

(Bakara 2/210)

َٓ
ُ ٢ َّ۪للاُ ك
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
 ه٠َُِاَٝ  ْاْلَ ْٓ َۜ ُش٢
 ُْ هُٜ ٤َ ِأْر٣َ ْٕ َ َٕ ا ََِّْٓل اٝظ ُش
َِّللا
ِ ُهَٝ ُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَٝ ّظَِ ٍَ َِٖٓ ْاُـَ َٔ ِب
َ ع
سٞ
ُ ُٓ ُر ُ ْش َع ُغ ْاْل
Allah‟ın bulut gölgeleri içinde gelmesini, meleklerin de birlikte gelip işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Zaten
bütün işlerin arz edileceği zat Allah‟tır.

(Hicr 15/7)

َٖ٤ ۪صبدِه
َ ْ٘ ًُ ِْٕ َ٘ب ثِ ْبُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَ ِخ ا٤ ۪ َٓب رَأْرْٞ َُ
َّ ُذ َِٖٓ ا
Eğer doğru sözlülerdensen bize melekleri getirsene!”

(Hicr 15/8)

َٓ
َ ْ٘ ُٓ ا اِرًاَُٞٗٓ  َٓب ًَبَٝ ن
َٖ٣ظ ۪ش
ِ ّ َٓب ُٗ٘ ِ َّض ٍُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَ ا َِّْل ِث ْبُ َؾ
Biz melekleri sadece gerçek bir iş sebebiyle göndeririz. Gönderdikten sonra da onlara artık süre tanınmaz.

(Enam 6/9)

َٕٞغ
ُ َِ ِْج٣  ْْ َٓبِٜ ٤ْ َََُِِجَ ْغَ٘ب َػَٝ ُ َس ُع ًًلُٙ ََِٓ ًٌب َُ َغؼَ َِْ٘بٙ َعؼَ َِْ٘بْٞ ََُٝ
Eğer bir meleği elçi olarak gönderecek olsak onu erkek kılığına sokar da yine onları şüpheleriyle
baş başa bırakırız.
(Yusuf 12/109)

ض
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََِ اَكَٟۜ  َِ ْاُوُ َٰشْٛ َ  ْْ ِٓ ْٖ اِٜ ٤ْ َُِ ا٢ؽٞ
َٓ ۪ ُٗ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ا َِّْل ِس َع ًبْل
َ  ََٓٓب ا َ ْسَٝ
َٰ ْ اس
ُ ْ٘ َ٤َك
َُِٕٞ َۜا اَكَ ًَل ر َ ْؼ ِوْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪ ٌْش َُِِّز٤اْل ِخ َشحِ َخ
ُ ََُذَٝ ْْ َۜ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّز
َ ٤ًَ اٝظ ُش
Senden önce gönderdiğimiz elçiler, o kentlerin halkından vahyettiğimiz erkeklerdi. Bunlar yeryüzünde
dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun ne olduğunu görsünler? Ahiret yurdu Allah‟tan çekinerek
kendini bozmayanlar için elbette daha iyidir. Aklınızı kullanmaz mısınız?
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(Enbiya 21/7)

َُٕٞٔ َِ ََ اُ ِزّ ًْ ِش ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ َْل ر َ ْؼْٛ َ ا اَُِٞٓ َٔ ْْ كَ ْغـِٜ ٤ْ َُِ ا٢ؽٞ
َٓ ۪ ُٗ ع َِْ٘ب هَ ْجَِ َي ا َِّْل ِس َع ًبْل
َ  ََٓٓب ا َ ْسَٝ
Senden önce gönderdiğimiz elçiler sadece vahyettiğimiz erkeklerdi. Bilmiyorsanız o Zikri bilenlere sorun.

(Hud 11/69)

َ ع ًَل ُۚ ٌّ كَ َٔب َُ ِج
ْ َُوَ ْذ ََٓعب َءَٝ
ٍَ ش ا َ ْٕ ََٓعب َء ِث ِؼ ْغ
ُ د ُس
َ ٍَ ع ًَل ًٓ َۜب هَب
َ اُُٞ هَبْٟ ِث ْبُجُ ْؾ َٰش٤
َ ۪ٛعُِ ََٓ٘ب اِث َْٰش
 ٍز٤ َ۪٘ؽ
Elçilerimiz İbrahim‟e, müjde vermek için geldiler: “Selâm” dediler. İbrahim de “selâm” dedi. Vakit geçirmeden
fırında pişmiş bir buzağı eti getirdi.

(Hud 11/70)

َۜ
٠َُِٰ َق اِ ََّٓٗب ا ُ ْس ِع ِْ ََٓ٘ب ا
ْ ا َْل رَخُُٞلَخً هَب٤ ْْ ۪خُٜ ْ٘ ِٓ ظ
ِ َ  ْْ َْل رُٜ ٣َ  ِذ٣ْ َ كََِ َّٔب َس َٰآَ ا
َ  َعْٝ َ اَٝ ْْ ُٛ َٗ ٌِ َشِٚ ٤ْ َُِص َُ ا
َۜ ُُ ِّ ْٞ َه
ٍغٞ
Ona el sürmediklerini görünce şaşırdı kaldı; onlardan korktuğunu saklayamadı. “Korkma” dediler; “Bizler Lut
halkına gönderildik.”

(Meryem 19/16)

ْ ََ ُۢ َْ اِ ِر ا ْٗز َ َجز٣ة َٓ ْش
ًّب٤ِب َٓ ٌَبًٗب ؽ َْشهَٜ ِِ ْٛ َ د ِٓ ْٖ ا
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِا ْر ًُ ْش كَٝ
Bu Kitap‟ta Meryem‟in hikâyesini de anlat. Bir gün ailesinden ayrılmış, doğu tarafında bir yere çekilmişti.

(Meryem 19/17)

ْ َكَبر َّ َخز
ًّب٣ِٞ ع
َ ب ثَؾ ًَشاَٜ َُ ََ َّ  َؽَ٘ب كَز َ َٔضٝب ُسَٜ ٤ْ َُِع ِْ ََٓ٘ب ا
َ  ْْ ِؽ َغبثًب كَب َ ْسِٜ ُِٗٝد ِٓ ْٖ د
Böylece onlarla kendi arasında bir engel oluşturmuştu. Derken ruhumuzu gönderdik, ona düzgün bir insan gibi
göründü.

(Meryem 19/18)

ْ َُهَب
ًّب٤ذ ر َ ِو
َ ْ٘ ًُ ِْٕ بُش ْؽَٰٔ ِٖ ِٓ ْ٘ َي ا
ُ َ  ا٢َّ۪ٓٗ ِذ ا
َّ ر ُ ِثٞػ
Meryem dedi ki “Senden Rahman‟a sığınırım, eğer namuslu biri isen”

(Meryem 19/19)

ُ َت َُ ِي
ًّب٤ًِ َؿ ًَل ًٓب ص
ُ هَب ٍَ اَِّٗ ََٓٔب اَٗ َُ۬ب َس
َ َٛ ٍُ َسثِ ِّي ِْلٞع
Dedi ki “Ben sadece Rabbinin elçisiyim; sana gelişkin bir oğul vermek için geldim.”
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(Enam 6/10)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ِٓ اٝع ِخ ُش
َ  ِضْٜ ُ َُوَ ِذ ا ْعزَٝ
ُ ئ ثِ ُش
َ َٖ٣ ۪ع ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَ َؾبمَ ثِبَُّز
Senden önce de elçiler hafife alındı. Onlarla eğlenenlerin hafife aldıkları o şey, daha sonra
onların başına geldi.
(Rad 13/32)

ة
َ  ِضْٜ ُ َُوَ ِذ ا ْعزَٝ
ُ ئ ثِ ُش
ِ ْق ًَبَٕ ِػوَب
َ ٤ٌَ َ ۠ ْْ كُٜ ُ ا ص ُ َّْ ا َ َخ ْزرَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ذُ َُِِّز٤ْ َِْٓ َ ع ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَب
Ant olsun ki senden önceki elçilerle de eğlenilmişti. Ancak ben, ayetleri görmezlikten gelenlere önce süre
verdim sonra onları çarptım. Azabım nasılmış!

(Nahl 16/33)

ْ أ٣َ ْٝ َ  ُْ ْاُ َٔ َٰ َِٓ ِئ ٌَخُ اُٜ ٤َ َِٕ ا ََِّْٓل ا َ ْٕ رَأْرٝظ ُش
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
 َٓبَٝ ْْ َۜ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ ا َ ْٓ ُش َس ِثّ َۜ َي ًَ َٰز ُِ َي كَ َؼ ََ اَُّز٢
ر
ِ
َ
ْ ٣َ ْْ ُٜ غ
َ
َُٕٞٔ ِِ ظ
 ُْ هُٜ َٔ َِظ
َ ُا ا َ ْٗلَُٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ َُّللا
Bunlar Meleklerin gelmesi veya Rablerinin emrinin gelmesi dışında bir şey beklemiyorlar. Onlardan öncekiler
de böyle yaptılar. Allah bunlara yanlış yapmaz, bunlar yanlışı kendilerine yaparlar.

(Nahl 16/34)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ  َؽبمَ ِثَٝ اُِِٞٔ ّـَٔبدُ َٓب َػ٤ِ ع
َ ْْ ُٜ َصبث
َ َ كَب
Yaptıkları kötülükler başlarına geldi. Hafife aldıkları azap onları çepeçevre kuşattı.

(İsra 17/94)

ً ع
َ ا ا َ َث َؼَُُٞٓ  ا ََِّْٓل ا َ ْٕ هَبَٟٓ َٰذُٜ ُ ُْ ْاُٛ ا اِ ْر ََٓعب َءَُٞ٘ٓ ِٓ ُْإ٣ ْٕ َ بط ا
ْلٞ
ُ َّللاُ ثَؾ ًَشا َس
ش ه
َ َُّ٘ َٓب ََٓ٘ َغ اَٝ
Kendilerine doğru yolu gösteren rehber gelince insanları ona inanmaktan alıkoyan sadece şu sözleridir: “Allah,
elçi olarak bir beşeri mi görevlendirir?”

(İsra 17/95)

ْ ُٓ َٕٞؾ
ً ع
ُ ْٔ ٣َ ٌض َٓ َٰ َِٓئِ ٌَخ
ْلٞ
َّ ُ ْْ َِٖٓ اِٜ ٤ْ ََِٖ َُ٘ ََّض َُْ٘ب َػ٤ّ۪٘ ِط َٔئ
ِ ََٔٓ غ
ُ بء ََِٓ ًٌب َس
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ ًَبَٕ كْٞ َُ َْ ُه
De ki: “Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, o zaman onlara gökten elçi olarak elbette bir melek
indirirdik.”

(Furkan 25/41)

ً ع
َ  ثَ َؼ١ ۪زَا اَُّزَٰٛ َ  َۜا اًٝ  ُضُٛ ٗ ََي ا َِّْلَُٝز َّ ِخز٣ ِْٕ  َى اْٝ َ اِرَا َساَٝ
ْلٞ
ُ َّللاُ َس
ش ه
Seni görünce sadece hafife alıyor; “Allah elçi olarak bunu mu görevlendirmiş?” diyorlar.
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(Kehf 18/106)

اًٝ  ُضُٛ ٢ ِ۪ع
ُ  ُسَٝ ٢ ۪بر٣َ ا َٰاَُٝٓار َّ َخزَٝ اَّٝ٘ ُْ ِث َٔب ًَلَ ُشَٜ  ْْ َعُٛ َٰر ُِ َي َع ََٓضا ُ۬ ُؤ
İşte böyle. Ayetleri görmezlikte direnmelerine karşılık cezaları cehennemdir. Onlar, âyetlerimi ve elçilerimi
hafife almışlardır.

(Enbiya 21/2)

ٍ َ ْْ ُٓ ْؾذِٜ ّ ْْ ِٓ ْٖ ِر ًْ ٍش ِٓ ْٖ َس ِثِٜ ٤ ۪أْر٣َ َٓب
َُٕٞ ِْ َؼج٣َ ْْ ُٛ َٝ ُُٙٞس ا َِّْل ا ْعز َ َٔؼ
Onlara Rablerinden yeni bir bilgi gelmeye görsün, hemen onu eğlenerek dinlerler.

(Enbiya 21/3)

َ َٖ٣ ۪ اََُّزَٰٟٞ ا اَُّ٘ ْغٝع ُّش
غ ِْؾ َش
ّ َُٕ اُٞ َٓزَا ا َِّْل ثَؾ ٌَش ِٓضُِْ ٌُ ُۚ ْْ اَكَزَأْرَٰٛ ََْ ٛ اُٞٔ َِظ
َ َ اَٝ ْْ َۜ ُٜ ُثَُُِٞخً ه٤ِٛ َْل
َْٕٝص ُش
ِ ا َ ْٗز ُ ْْ رُجَٝ
Yanlışa dalan bu kimseler, eğlenmeyi içten içe yapıyor ve aralarında şöyle fısıldaşıyorlar: “Bu da sizin gibi bir
insandan başka nedir ki? Göz göre göre bu büyünün etkisine mi gireceksiniz?”

(Enbiya 21/4)

ِۘ ِ  ْاْلَ ْسَٝ بء
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ ض
َّ ُ ا٢ِ ٍَ كْٞ َ ْؼَِ ُْ ْاُو٣َ ٢ّهَب ٍَ َس ۪ث
ِ ََٔٓ غ
De ki “Rabbim göklerde ve yerde söylenen her sözü bilir. Dinleyen ve bilen O‟dur.”

(Enbiya 21/5)

ُ ظـ
ْ َ ا اَُُٞٓ ثَ َْ هَب
ََُُّٕٞٝ ََ ٍخ ًَ ََٓٔب ا ُ ْس ِع ََ ْاْل٣َأْرَِ٘ب ثِ َٰب٤ِْ َ ؽَب ِػ ُۚ ٌش كَٞ ُٛ َْ َُ ثٚ٣َبس ا َ ْؽ ًَل ٍّ ثَ َِ ا ْكز َ َٰش
Aslında onlar şöyle derler: “Bunlar karma karışık hayallerdir. Hayır, bu adam Allah‟a iftira ediyor. Belki de
şairdir. Eğer elçi ise bize bir belge getirsin; öncekilere gönderilen belgelerden olsun.”

(Enbiya 21/6)

ْ َ٘ٓ ََٓٓب َٰا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ ُٜ َ َُۚب اَكَِٛ ٌَْ٘بْٛ َ َ ٍخ ا٣ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْشُٜ ََِذ هَ ْج
Onlardan önce etkisizleştirdiğimiz kentlerden hiçbiri inanmamıştı; bunlar mı inanacaklar?

(Yasin 36/30)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ِ۪ٚا ثُٞٗ ٍٍ ا َِّْل ًَبٞع
ُ  ْْ ِٓ ْٖ َسِٜ ٤ َ۪أْر٣  ْاُ ِؼجَب ُِۚد َٓب٠ََِب َؽ ْغ َشح ً َػ٣
Yazık böyle kullara! Kendilerine ne zaman bir elçi gelse onu mutlaka hafife alırlar.
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(Yasin 36/31)

َُٕٞ ْش ِعؼ٣َ  ْْ َْلِٜ ٤ْ َُِ ْْ اُٜ ََّٕٗ اٝ
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُوُ ُشُٜ ََِِ ٌَْ٘ب هَ ْجْٛ َ ا ًَ ْْ اْٝ  َش٣َ ْْ ََُا
Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, bunlara bir daha geri dönmediklerini görmediler mi?

(Zuhruf 43/7)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثُٞٗ ٍ ا َِّْل ًَب٢
ّ  ْْ ِٓ ْٖ َٗ ِجِٜ ٤ َ۪أْر٣  َٓبَٝ
Onlara hangi nebi gelse mutlaka hafife alırlardı.

(Zuhruf 43/8)

ْ  ْْ َثُٜ ْ٘ ِٓ َّؽذ
ً ط
َٰ َٓ َٝ ؾب
َ َ َِ ٌْ ََٓ٘ب اْٛ َ كَب
َٖ٤ َُّ۪ٝ َ َٓض َ َُ ْاْل٠ع
Bunlardan daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisiz hale getirdik. Öncekilerin örnekleri başka ayetlerde
anlatılmıştı.

(Enam 6/11)

ُ ْٗ ض ص ُ َّْ ا
َٖ٤ْق ًَبَٕ َػبهِجَخُ ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ هُ َْ ۪ع
َ ٤ًَ اٝظ ُش
De ki “Yeryüzünde dolaşın da o yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün.”
(Nahl 16/36)

َّ اُٞاعزَِ٘ج
ً ع
ُ اُطب
َ ُۚ ؿ
ْ َٝ ََّللا
َُّللا
ُ  ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ َس٢ َُ۪وَ ْذ ثَ َؼضَْ٘ب كَٝ
 هَٟذَٛ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َد كٞ
ا هُْٝل ا َ ِٕ ا ْػجُذٞ
َۜ
ُْق ًَبَٕ َػبهِجَخ
ُ ْٗ ض كَب
ْ َّ ْْ َٓ ْٖ َؽوُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ  اُع ًََّلَُخُ كَ ۪غِٚ ٤ْ َِذ َػ
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َٖ٤ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
Biz her topluma elçi gönderdik; Allah‟a kul olsunlar ve azgınlardan uzak dursunlar diye. Onların içinden,
Allah‟ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak etmiş olanlar da. Yeryüzünü dolaşın da o yalancıların
sonunun nasıl olduğunu bir görün.

(Zuhruf 43/23)

٠َِٓ َٰ  َع ْذ ََٓٗب َٰاثََٓب َءَٗب َػَٝ ب اَِّٗبََٛٓ ُٞش ا َِّْل هَب ٍَ ُٓزْ َشك٣
َ  ًَ َٰز ُِ َي ََٓٓب ا َ ْسَٝ
ٍ َ۪ ٍخ ِٓ ْٖ َٗز٣ هَ ْش٢ ۪ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
َٓ
َُٕٝ ْْ ُٓ ْوزَذِٛ بس
ِ َ  َٰاص٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ ا ُ َّٓ ٍخ
Hep böyle olmuştur; senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek onların şımarık olanları şöyle
demişlerdir: “Biz kalktık, atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk, biz onların izinden gideriz.”
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(Zuhruf 43/24)

َٕ۪ٝ ًَب ِك ُشِٚا اَِّٗب ِث ََٓٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ثَُُٞٓ  َٰا َثَٓب َء ًُ َۜ ْْ هَبِٚ ٤ْ َِ َع ْذر ُ ْْ َػَٝ  ِٓ َّٔبٟ َٰذْٛ َ  ِعئْز ُ ٌُ ْْ ِثبْٞ ََُٝ َ هَب ٍَ ا
Uyarıda bulunan kişi de onlara: “Size getirdiğim, atalarınızı bağlı bulduğunuz dinden daha doğruysa ne olacak?”
deyince şöyle demişlerdir: “İşin doğrusu biz sizinle gönderilen dinin kâfirleriyiz .”

(Zuhruf 43/25)

ُ ْٗ  ْْ كَبُٜ ْ٘ ِٓ كَب ْٗزَوَ َْٔ٘ب
َٖ٤ْق ًَبَٕ َػبهِ َجخُ ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
َ ٤ًَ ظ ْش
Bunun arkasından onlara hak ettikleri cezayı vermişizdir. Yalan söyleyip duran o insanların ne hale geldiklerini
bir düşün!

(Al-i İmran 3/137)

ُ ْٗ ض كَب
ْ َِهَ ْذ َخ
َٖ٤ْق ًَبَٕ َػبهِجَخُ ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
ُ ْْ ٌُ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ ع٘ ٌَٖ كَ ۪غ
َ ٤ًَ اٝظ ُش
Sizden önce de nice topluluklara Allah‟ın sünneti uygulandı. Yeryüzünü dolaşın da yalana sarılanların sonu nasıl
olmuş bir görün!

(Enfal 8/54)

ٍَ ا َ ْؿ َش ْه ََٓ٘ب َٰاَٝ ْْ ِٜ ِثُُُٞٗ ْْ ثِزَِٛ ٌَْ٘بْٛ َ  ُۚ ْْ كَبِٜ ّد َس ِث
ِ َب٣ا ثِ َٰبُٞ َۜ ْْ ًَزَّثِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪اَُّزَٝ َْٕٞ ة َٰا ٍِ كِ ْش َػ
ِ ًَْذَأ
َ اُٞٗ ًُ ٌَّ ًَبَٝ َُٕۚ ْٞ ِك ْش َػ
َٖ٤۪ٔ ُِ ظب
Evet! Bunların hali tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin hali gibidir. Onlar, Rablerinin ayetleri
karşısında yalana sarıldılar. Rableri de onları günahları sebebiyle yok etti. Firavun hanedanını da suda boğdu.
Hepsi de yanlış yoldaydı.

(Enam 6/12)

َۜ ض هُ َْ ِ ه
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِّ ْٞ َ٣ ٠َُِٰ َ ْغ َٔؼََّ٘ ٌُ ْْ ا٤َُ َاُش ْؽ َٔ َۜخ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِهُ َْ ُِ َٔ ْٖ َٓب ك
َّ ِٚ  َٗ ْل ِغ٠َِٰ ت َػ
َ َ ّٰللِ ًَز
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ َْلُٜ َ ْْ كُٜ غ
َ ٣ َٔ ِخ َْل َس٤َٰ ْاُ ِو
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َخغ َُِٓش٣ ۪ اََُّزِٚ َۜ ٤ ْ۪ت ك
“Göklerde ve yerde olanlar kimindir?” diye sor ve de ki “Allah'ındır.” O, merhameti kendi
üzerine yazmıştır. Kıyamet günü hepinizi kesinlikle bir araya toplayacaktır. Bunda şüphe
yoktur. Ama kendilerine yazık edenler, işte onlar buna inanmayacaklardır.
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(Enam 6/54)

ََُّٚٗاُش ْؽ َٔخَ ا
َّ ِٚ  َٗ ْل ِغ٠َِٰ ت َسثُّ ٌُ ْْ َػ
َ َ  ٌُ ْْ ًَز٤ْ َِػ
َ ٌّ ع ًَل
َ َْ ُب ِرَ٘ب كَو٣َ َٕ ِث َٰبُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ٣ ۪اِرَا ََٓعب َء َى اَُّزَٝ
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ْ َ اَٝ ۪ٙبة ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
َُٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ٌ ُُ َؿلََّٚٗصَِ َؼ كَب
َ َ بَُ ٍخ ص ُ َّْ رَٜ  ًءا ثِ َغٞع
Ayetlerimize inanıp güvenenler sana gelince de ki: “Selam size! Rabbiniz, bol bol ikramda bulunmayı kendine
görev olarak yazmıştır. Şöyle ki içinizden kim bir cahillik ederek kötülük yapar, ardından da dönüş yaparak
tevbe eder ve yaptığı yanlışları düzeltirse iyi bilsin ki Allah‟ın bağışlaması çok, ikramı boldur.”

(Zümer 39/53)

ُ َ٘ ْْ َْل ر َ ْوِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٓ َٰ ا َػَُٖٞ ا َ ْع َشك٣ ۪ اَُّز١ِ
َۜ ا ِٓ ْٖ َس ْؽ َٔ ِخ هٞط
ةٞ
َّللاِ ا َِّٕ ه
َ َُُّٗ ْـ ِل ُش اُز٣ ََّللا
َ َب ِػجَبد٣ َْ ُه
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َّ سٞ
ُ ُ ْاُـَلَٞ ُٛ َُِّٚٗؼً َۜب ا٤۪ٔ َع
Onlara şu sözü söyle: “Ey kendilerini aşırı davranışlara sürüklemiş Allah kulları! Allah‟ın merhametinden umut
kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O, hem bağışlar hem de ikramda bulunur.

(Enam 6/13)

ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ بس
َ ُ َٓبََُٚٝ
ِ َۜ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّ ا٢ِع ٌََٖ ك
Gecenin ve gündüzün içinde barınan her şey O’nundur. Dinleyen ve bilen O’dur.
(Rad 13/10)

بس
ٌ بس
َ َٝ َِ ٤ْ َُّ ُٓ ْغز َ ْخقٍ ِثبَٞ ُٛ ْٖ َٓ َٝ ۪ٚ َش ِثَٜ  َٓ ْٖ َعَٝ ٍَ ْٞ َع َّش ْاُو
َ َ ا ٌء ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َٓ ْٖ اََٞٓ ع
َ
ِ َٜ َُّ٘ة ِثب
ِ ع
İçinizden sözü gizleyen, açığa vuran, gece saklanan ve gündüz dışarı çıkan O‟nun için aynıdır.

(Enbiya 21/4)

ِۘ ِ  ْاْلَ ْسَٝ بء
ُْ ٤ َِ۪ ُغ ْاُؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ ض
َّ ُ ا٢ِ ٍَ كْٞ ََ ْؼَِ ُْ ْاُو٣ ٢ّهَب ٍَ َس ۪ث
ِ ََٔٓ غ
Dedi ki: “Rabbim, göklerde ve yerde söylenen her sözü bilir. O, her şeyi dinleyen ve bilendir.”

(Neml 27/74)

َُِِٕٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ ْْ ُٛسُٝ
ُ ُّٖ ٌِ ُ  ْؼَِ ُْ َٓب ر٤َ َُ ا َِّٕ َسث ََّيَٝ
ُ صذ
Senin Rabbin, sinelerinin neyi gizlediğini ve onların neyi açığa vurduklarını bilir.

(Neml 27/75)

ٖ٤
َّ ُ ا٢ِ َٓب ِٓ ْٖ ََٓؿبئِجَ ٍخ كَٝ
ِ ََٔٓ غ
ٍ  ًِزَب٢ ۪ض ا َِّْل ك
ِ  ْاْلَ ْسَٝ بء
ٍ ة ُٓ ۪ج
Göklerde ve yerde, gizli saklı hiçbir şey yoktur ki apaçık yazılı bir kaydı olmasın.
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(Enam 6/14)

ْ ُ٣  َْلَٝ ُْ ط ِؼ
ْ ُ٣ َٞ َُٛٝ ض
ُ ا ُ ِٓ ْشد٢َّ۪ٓٗ ِطؼَ َۜ ُْ هُ َْ ا
ِ اَٞ ََّٰٔبغ ِش اُغ
ِ ًَّب ك٤ُِ َٝ َُّللاِ اَر َّ ِخز
 َْش ه٤هُ َْ ا َ َؿ
ِ  ْاْلَ ْ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.”
(Yunus 10/104)

ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َِّللا
ٕ هُٝ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣ َْ ُه
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٝ ر َ ْؼجُذ٣ ۪ كَ ًََٓل ا َ ْػجُذ ُ اَُّز٢ ۪٘٣ ۪ ؽ ٍَّي ِٓ ْٖ د٢ ۪بط ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ َِٖٓ ْاُ ُٔإًُٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ اَٝ ْْ ُۚ ٌُ ٤كهَٞ َ َز٣ ١ َّ۪للاَ اَُّز
ا َ ْػجُذُ ه
De ki “Ey insanlar! Benim dinim hakkında şüpheniz varsa bilin ki sizin Allah ile aranıza koyup kulluk
ettiklerinize ben kulluk etmem ama ruhunuzu alacak olan Allah‟a kulluk ederim. Bana, inanıp güvenenlerden
olmam emredilmiştir.”

(Yunus 10/105)

َٖ٤ً۪ ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشٌُٞ َ  َْل رَٝ لً ُۚب٤ ۪ٖ٘ َؽ٣
ِ ّ َي ُِِ ۪ذَٜ  ْعَٝ ْْ ِا َ ْٕ اَهَٝ
Sen yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Sakın müşriklerden olma.

(Hud 11/6)

٢ ۪ َۜب ًُ ٌَّ كَٜ دَ َػْٞ َ  ُٓ ْغزَٝ َبٛ ْؼَِ ُْ ُٓ ْغزَوَ َّش٣َ َٝ بَٜ َُّللاِ ِس ْصه
 ه٠َِض ا َِّْل َػ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓب ِٓ ْٖ َٓدَاثَّ ٍخ كَٝ
ٖ٤
ٍ ًِزَب
ٍ ة ُٓ ۪ج
Yeryüzünde hareket eden tek bir canlı yoktur ki rızkı Allah‟a ait olmasın. Allah, onun ömür boyu bulunduğu
yerleri de geçici olarak kaldığı yeri de bilir. Bunların hepsinin apaçık yazılı bir kaydı tutulur.

(Ankebut 29/60)

ب َ هَٜ َّ ْٖ ِٓ ْٖ َٓدَاثَّ ٍخ َْل ر َ ْؾ ِٔ َُ ِس ْصه٣ِ َ  ًَبَٝ
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ ْْ ِۘ ًُ َّب٣ِاَٝ بَٜ َُ ْش ُصه٣ َُّللا
Nice canlılar vardır ki kendi rızkını yanında taşımaz. Onlara da, size de rızık veren Allah‟tır. O, daima dinleyen
ve bilendir.
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(Ankebut 29/61)

ُۚ ُُ َّٖ هُٞو٤َ َُ  ْاُوَ َٔ َشَٝ ظ
َّ ُع َّخ َش ا
٠َّللاُ كَبَٗه
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َخَِنَ اُغُٜ َ عب َ ُْز
َ َٝ ض
َ ْٖ َُ ِئَٝ
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ ْٔ ؾ
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣
Onlara, “Gökleri ve yeri yaratan, Güneş‟i ve Ay‟ı hizmete sokan kimdir?” diye sorsan kesinlikle “Allah‟tır!”
derler. Öyleyse yalana nasıl sürükleniyorlar?

(Fatır 35/15)

ُۚ  ه٠َُِبط ا َ ْٗز ُ ُْ ْاُلُوَ ََٓشا ُء ا
ُ ذ٤۪ٔ  ْاُ َؾ٢
 هَٝ َِّللا
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ُّ َِ٘ ْاُـَٞ ُٛ َُّللا
Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Yaptığını güzel yapan ve kimseye ihtiyacı olmayan Allah‟tır.

(Şura 42/11)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ْْ ًُ  ْز َس ُ۬ ُؤ٣َ ا ًع ُۚبَٝ  َِٖٓ ْاْلَ ْٗ َؼ ِبّ ا َ ْصَٝ ا ًعبَٝ ض َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا َ ْص
ِ اَٞ ََّٰٔبغ ُش اُغ
ِ َك
ش٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ  ُۚ ٌء٢َ
ُ  ُغ ْاُ َج ۪ص٤۪ٔ غ
َ ٤َُ ِٚ َۜ ٤ ۪ك
ْ ۪ ؽِِٚ ْْظ ًَ ِٔض
O, gökleri ve yeri bölünme ile yaratandır. Size kendi türünüzden eşler var etmiş, büyükbaş ve küçükbaş
hayvanları da eşler halinde yaratmıştır. Sizi bu ortamda büyütüyor. O‟na herhangi bir açıdan benzeyen bir şey
yoktur. O dinler ve görür.

(Zariyat 51/56)

ُٕٝ
ِ ْ َٝ َّٖ  َٓب َخَِ ْوذُ ْاُ ِغَٝ
َ ْٗ اْل
ِ  ْؼجُذ٤َ ُِ ظ ا َِّْل
Cinleri ve insanları, kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım.

(Zariyat 51/57)

ْ ُ٣ ْٕ َ ذ ُ ا٣ ََٓٓب ا ُ ۪سَٝ م
ٕٞ
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ ِس ْصُٜ ْ٘ ِٓ ُذ٣ََٓٓب ا ُ ۪س
ِ ُٔ ط ِؼ
Onlardan ne bir nimet beklerim ne de beni doyurmalarını isterim.

(Zariyat 51/58)

ُ اُش َّص
ُ ۪حِ ْاُ َٔزَّٞ ُ ْاُوُٝام ر
ٖ٤
َّ َٞ ُٛ ََّللا
ا َِّٕ ه
Bütün nimetleri veren Allah‟tır. O çok güçlüdür; sapasağlamdır.

(Enam 6/15)

ْ٤ٍ ػ ۪ظ
ُ  اَخ٢َّ۪ٓٗ ِهُ َْ ا
َ ٍّ ْٞ َ٣ اة
َ َ ػز
َ ٢ّذُ َس ۪ث٤ْ ص
َ َبف ا ِْٕ َػ
De ki “Eğer Rabbime başkaldıracak olsam, ben o büyük günün azabından korkarım.”
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(Zümer 39/11)

َٖ٣ُّ اُ ۪ذَُٚ صب
 ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ ه٢َّ۪ٓٗ ِهُ َْ ا
ً ِِ َّللاَ ُٓ ْخ
De ki “Bana verilen emir şudur: Bu dine hiçbir şey katmadan kulluğu Allah'a yap!

(Zümer 39/12)

َٖ٤۪ٔ ِِ  ٍَ ْاُ ُٔ ْغَّٝ َ َٕ اًُٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ ِْلَ ْٕ اَٝ
“Bir de Müslümanların en önünde olmam için emir aldım.”

(Zümer 39/13)

ْ٤ٍ ػ ۪ظ
ُ  اَخ٢َّ۪ٓٗ ِهُ َْ ا
َ ٍّ ْٞ َ٣ اة
َ َ ػز
َ ٢ّذُ َس ۪ث٤ْ ص
َ َبف ا ِْٕ َػ
De ki “Ben Rabbime karşı gelirsem o büyük günün azabından korkarım.”

(Zümer 39/14)

٢ ۪٘٣ ُ۪ دَُٚ صب
هُ َِ ه
ً ِِ َّللاَ ا َ ْػجُذُ ُٓ ْخ
De ki “Ben, bu dine bir şey katmadan sadece Allah‟a kulluk ederim.

(Enam 6/16)

ُ  ُص ْاُ ُٔ ۪جْٞ َ َٰر ُِ َي ْاُلَٝ َُٚۜ َٔ  َٓئِ ٍز كَوَ ْذ َس ِؽْٞ َ٣ ُْٚ٘ ف َػ
ٖ٤
ْ ُ٣ ْٖ َٓ
ْ ص َش
O gün kim o azaptan çevrilirse Allah ona ikram etmiş olur. Bu, açık bir kurtuluştur.
(Al-i İmran 3/185)

ََ ا ُ ْد ِخَٝ بس
ِ َۜ ْٞ َٔ ًُُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓرَائِوَخُ ْا
َ َٕ ا ُ ُعْٞ َّكَٞ ُ اَِّٗ َٔب رَٝ د
ِ َُّ٘ َٔ َۜ ِخ كَ َٔ ْٖ ُص ْؽ ِض َػ َػ ِٖ ا٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ًُ سٞ
سٝ
ُ ََٓب ا َِّْل َٓزَب٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ َْاُ َغَّ٘خَ كَوَ ْذ كَ َۜبص
ِ ع ْاُـُ ُش
Her beden ölümü tatmaktadır ve yaptıklarınızın karşılığı size, sadece kıyamet günü tam olarak ödenir. Kim
ateşten çıkarılır da cennete konursa kurtulmuş olur. Bu hayat, aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

(Meryem 19/70)

ًّب٤ِِ ص
ِ بَٜ ِ ث٠َُٰ ْٝ َ ُ ْْ اٛ َٖ٣ ۪ص ُ َّْ َُ٘ َْؾ ُٖ ا َ ْػَِ ُْ ثِبَُّز
Zaten Cehennemde sürekli kalmayı kimin hak ettiğini iyi biliriz.
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(Meryem 19/72)

َّ َٗزَ ُسَٝ اْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪ اَُّز٢ص ُ َّْ َُٗ٘ ِ ّغ
ًّب٤ب ِع ِضَٜ ٤ َ۪ٖ ك٤۪ٔ ُِ اُظب
Allah‟tan çekinerek kendini korumuş olanları kurtaracak, zalimleri de orada diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.

(Tegabun 64/9)

ُْٚ٘ ُ ٌَ ِلّ ْش َػ٣ صب ُِ ًؾب
ُإْ ِٓ ْٖ ِث ه٣ ْٖ َٓ َٝ ِٖ َۜ ُ ُّ اُزَّـَبثْٞ َ٣  ِّ ْاُ َغ ْٔغِ َٰر ُِ َيْٞ َ٤ُِ ْْ ٌُ َُ ْغ َٔؼ٣ َّ ْٞ َ٣
َ َْ َٔ َ ْؼ٣َٝ ِبّٰلل
ٍ ُ َعَّ٘بِْٚ ُ ْذ ِخ٣َٝ ِّ۪ٚـَٔبر٤ِ ع
ُْ ٤ ُص ْاُؼَ ۪ظْٞ َب اَثَذ ًَۜا َٰر ُِ َي ْاُلََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
َ
Sizi bir araya getirdiği gün, o toplanma günü, beklentilerinizdeki yanlışların ortaya çıktığı gündür. Kim Allah‟a
inanıp güvenmiş ve iyi işler yapmışsa, Allah kabahatlerini örter ve onu ölümsüz olarak sürekli kalacağı, içinden
ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Büyük kurtuluş işte budur.

(Enam 6/17)

َ َِّ ًُ ٠َِٰ  َػَٞ ُٜ َ ٍْش ك٤غ ْغ َي ِث َخ
ٍء٢ْ ؽ
ُ َّللاُ ِث
غ ْغ َي ه
َ ْٔ َ٣ ِْٕ اَٝ َٞ َۜ ُٛ َُٓ ا َِّْلَُٚ ق
َ ْٔ َ٣ ِْٕ اَٝ
َ ع ٍ ّش كَ ًَل ًَب ِؽ
ش٣
ٌ ۪هَذ
Allah sana bir sıkıntı verse O'ndan başkası onu gideremez. Ama sana bir iyilik yapacaksa yapar.
O, her şeye bir ölçü koymuştur.
(Yunus 10/106)

َّ َِٖٓ ذ كَ ِبَّٗ َي اِرًا
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
َ ِْ ع ُّش ُۚ َى كَب ِْٕ كَ َؼ
ُ ٣َ  َْلَٝ َ ْ٘لَؼُ َي٣ َّللاِ َٓب َْل
ٕ هُٝ
ِ  َْل ر َ ْذعُ ِٓ ْٖ دَٝ
Sana yarar sağlamayacak ve zarar da veremeyecek şeyleri Allah ile arana koyup da onlara yalvarma. Eğer öyle
yaparsan kesinlikle yanlış yapanlardan olursun.

(Yunus 10/107)

ت٤
ْ َ ٍْش كَ ًَل ََٓسادَّ ُِل٤ُ ِش ْد َى ثِ َخ٣ ِْٕ اَٝ َٞ ُۚ ُٛ َُٓ ا َِّْلَُٚ ق
ُ َِّللاُ ث
ُ ُ ۪ص٣ َٚۜ ۪ ِِ ع
غ ْغ َي ه
َ ْٔ َ٣ ِْٕ اَٝ
َ ع ٍ ّش كَ ًَل ًَب ِؽ
ُْ ٤اُش ۪ؽ
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ِ۪ٚث
َّ سٞ
ُ ُ ْاُـَلَٞ ُٛ َٝ َِٙۜ ۪ ؾب ُء ِٓ ْٖ ِػجَبد
Allah, sana bir zarar verecek olsa onu ondan başka giderebilecek yoktur. Sana iyilik etmek isterse onun ikramına
engel olabilecek de yoktur. Allah ikramını, gerekeni yapan kullarına verir. O, çok bağışlar ve ikramı boldur.
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(Enam 6/18)

ش٤
ُ  ُْ ْاُخ َ۪ج٤ٌ۪  ْاُ َؾَٞ ُٛ َٝ َِٙۜ ۪ مَ ِػجَبدْٞ َ ُش كِٛ  ْاُوَبَٞ ُٛ َٝ
O, kullarına tam hâkimdir. Doğru kararlar verir, her şeyin iç yüzünü bilir.
(Enam 6/60)

َٓ َٰ ُ ْو٤ُِ ِٚ ٤ َ۪ ْجؼَض ُ ٌُ ْْ ك٣ َّْ ُ بس ص
٠ُۚ ًّٔ غ
َ ُٓ ٌَ  ا َ َع٠ع
ِ َٜ ََُّ٘ ْؼَِ ُْ َٓب َع َش ْؽز ُ ْْ ثِب٣َٝ َِ ٤ْ َُّ ٌُ ْْ ثِب٤كهَٞ َ َز٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ََُِٕٞٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٣ َّْ ُ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ صِٚ ٤ْ َُِص ُ َّْ ا
Geceleyin sizi vefat ettiren ve gündüz ne yapıp ettiğinizi bilen O'dur. Gündüz sizi kaldırır ki belirlenmiş ecelinizi
tamamlasın. Sonra dönüşünüz O'na olacaktır. Daha sonra yapmış olduklarınızı size O bildirilecektir.

(Enam 6/61)

َ َ ٌُ ْْ َؽل٤ْ َُِ ْش ِع َُ َػ٣َٝ ۪ٙمَ ِػ َجب ِدْٞ َ ُش كِٛ  ْاُوَبَٞ ُٛ َٝ
ُْٚكَّزَٞ َ دُ رْٞ َٔ ُ اِرَا ََٓعب َء ا َ َؽذَ ًُ ُْ ْا٠ظ َۜخً َؽزَٓه
ُ ُ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.

(Enam 6/19)

ْْ ًُ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ ِْلُ ْٗ ِز َسَٰٛ ٢
َ ءٍ ا َ ًْ َج ُش٢َ
بدَ َۜح ً هُ َِ هَٜ ؽ
ُّ َ هُ َْ ا
ْ ؽ١
َّ َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ اَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذٌ ث٤َٜ۪ َّللاُ ؽ
ٌاؽذ
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  اَٞ ُٛ  ُۚذُ هُ َْ اَِّٗ َٔبَٜ  هُ َْ ََْٓل ا َ ْؽَٟۜ خً ا ُ ْخ َٰشَٜ ُِ َّللاِ َٰا
َٕ ا َ َّٕ َٓ َغ هُٝذَٜ  َٓ ْٖ َثَِ َۜ َؾ ا َ ِئَّ٘ ٌُ ْْ َُز َ ْؾَٝ ِ۪ٚث
ُۢ ًُ  ٌء ِٓ َّٔب ر ُ ْؾ ِش١ َث ۪ َٓش٢ َِّ۪٘ٗاَٝ
َٕٞ
“En büyük şahit kimdir?” diye sor ve de ki “Allah’tır. O, benimle sizin aranızda şahittir. Bu
Kur'an bana vahiy edildi ki sizi ve ulaştığı kişileri onunla uyarayım.” De ki “Siz Allah ile
birlikte başka ilahların olduğuna şahit misiniz? Ben şahit değilim.” De ki “O tek İlah’tır. Ben,
sizin ona ortak saydıklarınızdan uzağım.”
(Al-i İmran 3/18)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َ ا َِّْلَُِٰٚ ا ْاُ ِؼ ِْ ِْ َٓهَب ِئ ًٔب ِث ْبُ ِو ْغ َۜ ِػ ََْٓل اُُُٞٝ۬ ُ اَٝ ُ ْاُ َٔ َٰ َِٓ ِئ ٌَخَٝ َٞ ُٛ َ ا َِّْلَُِٰٚ ُ ََْٓل اَََّّٚٗللاُ ا
ض٣
َ
ذَ هِٜ ؽ
ُْ َۜ ٤ٌ۪ ْاُ َؾ
Allah‟tan başka ilah olmadığına; Allah, melekler ve doğruluktan şaşmayan ilim sahipleri şahittir. Evet, O‟ndan
başka ilah yoktur. Daima üstün olan, bütün kararları doğru olan O‟dur.
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(Nisa 4/166)

َۜ ذَٜ  ْؾ٣َ ُ ْاُ َٔ َٰ َِٓ ِئ ٌَخَٝ ُٚۚ ۪ ِٔ ِْ ُ ِث ِؼَُٚ َ َْي ا َ ْٗض٤َُِذ ُ ِث ََٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ اَٜ َ ْؾ٣ َُّللا
ذًا٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َُٕٝ
َُٰ ٌِ ِٖ ه
Ama Allah, kendi ilmi ile indirdiğine yine sana indirdiği ile şahitlik eder. Buna Melekler de şahitlik ederler ama
Allah‟ın şahitliği yeterlidir.

(Rad 13/43)

ُْ ِْ ُ ِػَٙ َٓ ْٖ ِػ ْ٘ذَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذًا ث٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
َ ا َُ ْغَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزُٞو٣َ َٝ
 ِث ه٠ع ً ًَۜل هُ َْ ًَ َٰل
َ ذ ُٓ ْش
ة
ِ ْاُ ٌِزَب
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler: “Sen elçi olarak gönderilmiş değilsin” derler. De ki “Aramızda Allah‟ın ve
o Kitab‟ın bilgisine sahip olanların şahit olması yeter.”

(Fetih 48/28)

ْ ُ٤ُِ ن
ذ ًَۜا٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
ُ ع ََ َس
 ثِ ه٠ ًَ َٰلَٝ َٚۜ ۪ ِِّ ًُ ٖ٣
َ  ا َ ْس١َٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ِ ّ اُ ۪ذ٠َُِ َػٙ َشِٜ ظ
ِ ّ ٖ ْاُ َؾ٣
ِ ۪دَٝ ٟ َٰذُٜ ُُ ثِ ْبَُٚٞع
Dinini, bütün dinlere hâkim kılmak için Elçisini bu rehber ve gerçek din gönderen Allah‟tır. Şahit olarak Allah
yeter.

(İsra 17/96)

شا٤
 ِث ه٠هُ َْ ًَ َٰل
ً شا َث ۪ص٤
ً ۪ خ َ۪جُٙ ًَبَٕ ِث ِؼ َجب ِدََِّٚٗ٘ ٌُ َۜ ْْ ا٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذًا ث٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
De ki “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Allah kullarının içini bilir ve onları görür.”

(Ankebut 29/52)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َِ بغ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣ ذ ًُۚا٤َٜ۪ َ٘ ٌُ ْْ ؽ٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َبّٰللِ ث
ِ َا ِث ْبُجَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ض
 ِث ه٠هُ َْ ًَ َٰل
َٕٝ ُْ ْاُخَب ِع ُشُٛ  َٰ َُٓئِ َيُٝ۬ ُ بّٰللِ ا
ا ِث هٝ ًَلَ ُشَٝ
De ki: “Sizinle aramızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir.” Allah‟ı görmezlikten
gelerek batıla inananlar var ya, kaybedecek olanlar işte onlardır.

(Enam 6/20)

 ْْ َْلُٜ َ ْْ كُٜ غ
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َخغ َُِٓش٣ ۪ ُۢ ْْ اََُّزُٛ َٕ ا َ ْث ََٓ٘ب َءَُٞ ْؼ ِشك٣ ُ ًَ َٔبََُٚٗٞ ْؼ ِشك٣ بة
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣
Kitap verdiğimiz kimseler onu, kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Kendilerine yazık
edenler, ona inanıp güvenecek değillerdir.
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(Bakara 2/146)

َٕ ْاُ َؾ َّنُٞٔ ُ  ٌْز٤َ َُ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ وًب٣ا َِّٕ كَ ۪شَٝ ْْ َۜ ُٛ َٕ ا َ ْث ََٓ٘ب َءُٞ ْؼ ِشك٣َ ُ ًَ َٔبََُٚٗٞ ْؼ ِشك٣ بة
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ْْ ُٛ َٝ
Kendilerine Kitap verdiklerimiz bunu, kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Ama onların birtakımı bu gerçeği
bile bile gizlerler.

(Bakara 2/147)

َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪شٌُٞ َ ا َ ُْ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ َي كَ ًَل ر
Gerçek, senin Rabbinden gelendir. Sakın tartışmaya girenlerden olma!

(Şura 42/14)

ْ َع َجو
٠َُِٓ َٰ ذ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ا
َ ٌ َْل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ ْْ َۜ ُٜ َ٘٤ْ ًب َث٤ ُْ ْاُ ِؼ ِْ ُْ َث ْـُٛ ا ا َِّْل ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب ََٓعب َءُٞ َٓب رَلَ َّش َٓهَٝ
ت
ٍ ٣ُ ُٓ ۪شْٚ٘ ِٓ  ؽ ٍَّي٢ ۪ ْْ َُلِٛ بة ِٓ ْٖ َث ْ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.

(Şura 42/15)

ة
ُ ُۚ كَ ِِ َٰز ُِ َي كَب ْد
َ ُۚ ا ْعز َ ِو ْْ ًَ ََٓٔب ا ُ ِٓ ْشَٝ ع
ٍ ُۚ َّللاُ ِٓ ْٖ ًِزَب
هُ َْ َٰا َٓ ْ٘ذُ ِث ََٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ ْْ ُۚ ُٛ ا َءََٞٓ ْٛ َ  َْل رَز َّ ِج ْ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 َث٣َ َُّ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.”

(Saf 61/6)

١
ُ  َس٢ّ۪ٗ  ََ ِا٣ ِا ْع ََٓش ۪اء٢َٓ ََ۪٘ب ث٣ َْ َ٣ اث ُْٖ َٓ ْش٠غ
 ٍُ هٞع
َ ٤اِ ْر هَب ٍَ ۪ػَٝ
َ ُٓ ْْ ٌُ ٤ْ ََُّللاِ ِا
َّ ََذ٣ َْٖ٤َص ِذّهًب ُِ َٔب ث
ّ َ ُٓجَٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ َِٖٓ اُز
اُُٞد هَب
ِ َِّ٘ب٤َ ْْ ثِ ْبُجُٛ َُٓ ا َ ْؽ َٔ َۜذُ كََِ َّٔب ََٓعب َءُٚٔ  ا ْع١ِ ِٓ ْٖ ثَ ْؼذ٢ َ۪أْر٣ ٍٍ ٞع
ُ ؾ ًِشا ثِ َش
ٌ زَا ِع ْؾ ٌش ُٓ ۪جَٰٛ
ٖ٤
Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Ben, Allah‟ın elçisiyim; size, önümde bulunan Tevrat‟tan
olanı onaylamak ve benden sonra gelecek ve ismi Ahmed olan elçiyi müjdelemek için geldim.” O onlara açık
belgelerle gelince: “Bu, açık bir büyüdür” demişlerdi.
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(Saf 61/7)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ ٣َ َّللاُ َْل
ِ ْ ٠َُِ ا٠ُ ْذ َٰ َٓػ٣ َٞ ُٛ َٝ ِة
 هَٝ ِّ َۜ اْل ْع ًَل
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
َّ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
İslam‟a çağrıldığı halde Allah‟a yalanlar yakıştırandan daha büyük yanlışı kim yapabilir? Yanlışlar içindeki bir
topluluğu Allah yola getirmez.

(Enam 6/21)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
َّ ُ ْل ِِ ُؼ٣ ُ َْلَِّٚٗ اَٚۜ ۪ ِبر٣َ ة ِث َٰب
َُٕٞٔ ُِ اُظب
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
Bir yalanı Allah’a atfedenden veya O’nun âyetleri karşısında yalan yanlış şeylere sarılandan
daha yanlışı kim olabilir? Allah, yanlışlar içindeki o kimseleri umduklarına
kavuşturmayacaktır.
(Araf 7/36)

َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ َُٓئِ َي اُٝ۬ ُ ب آََٜ ْ٘ ػ
َ اٝا ْعز َ ٌْجَ ُشَٝ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
ِ ُۚ َُّ٘بة ا
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan ve büyüklük taslayanlar ise cehennem ahalisidir. Onlar orada
ölümsüzdürler.

(Araf 7/37)

َٓ
ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
ة
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
ِ َۜ  ْْ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٜ ُج٤ ْْ ٗ َ۪صُٜ ََُُ٘ب٣  َُٰئِ َيُٝ۬ ُ  اَٚۜ ۪ َِبر٣ة ثِ َٰب
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
َٓ
َۜ ٕ هُٝ
اُِّٞظ
ُ  ْْ ُسُٜ ْ اِرَا ََٓعب َءر٠َؽزَٓه
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُْٖٞ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْذػ٣َا اُُٞ ْْ هَبُٜ َْٗٞ َّكَٞ َ َز٣ عَُِ٘ب
َ َٝ َػَّ٘ب
َٖ٣ا ًَبكِ ۪شُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٓ َٰ ا َػُٝ ذِٜ ؽ
Bir yalanı Allah‟a atfeden veya âyetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış yapan kim olabilir?
Defterlerinde yazılı suçlarının cezası onları bulacaktır. Elçilerimiz canlarını almaya gelince: “Hani o Allah‟tan
önce yardıma çağırdıklarınız?” diyecekler, onlar da “Kaybolup gittiler!” diye cevap vereceklerdir. Kendilerinin
kafir olduklarına bizzat şahitlik edeceklerdir.

(Enam 6/22)

ُ َْٖ٣َا اًَُٞٓ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ ٍُ َُِِّزُٞؼًب ص ُ َّْ َٗو٤۪ٔ  ْْ َعُٛ ؾ ُش
ُ  َّ ٗ َْؾْٞ َ٣َٝ
َُٕٞٔ ػ
ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض٣ ۪ؽ َش ًََٓب ُ۬ ُؤ ًُ ُْ اَُّز
Bir gün onların hepsini toplayacağız sonra müşriklere şöyle diyeceğiz: “Hayal kurup ortak
saydıklarınız nerede?”
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(Kasas 28/61)

 َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ َٞ ُٛ َّْ ُ ب ص٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ُ َٓزَبٙ ًَ َٔ ْٖ َٓز َّ ْؼَ٘بِٚ ٤ ۪ َْلهَٞ ُٜ َغً٘ب ك
َ  ْػذًا َؽَٝ ُٙ َػ ْذَٗبَٝ ْٖ َٔ َاَك
َٖ٣ع ۪ش
َ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ
Güzel bir vaatte bulunduğumuz, kendisi de onu elde edecek durumda olan kimse ile dünya hayatının
menfaatinden faydalandırdığımız sonra kıyamet günü huzurumuza yaka paça getirilecek olan kimse bir olur mu?

(Kasas 28/62)

ُ َْٖ٣َ ٍُ اَُٞو٤َ ْْ كِٜ ٣ َُ۪٘بد٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
َُٕٞٔ ػ
ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض٣ ۪ اَُّز١
ِ ًََٓ ؽ َش
َ بء
Onlara seslenip: “Ortaklarım olduğunu iddia ettikleriniz nerede?” diyeceği günü düşün!

(Kasas 28/63)

 ِۘ َْي٤َُِ٘ َُۚب ر َ َج َّشأْ ََٓٗب ا٣ْ ََٞ  ْْ ًَ َٔب ؿُٛ َ٘ب٣ْ َٞ ٘ َُۚب ا َ ْؿ٣ْ َٞ َٖ ا َ ْؿ٣ ۪ ُ۬ ُإ ََْٓل ِء اَُّزَٛٓ َٰ  ٍُ َسثََّ٘بْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ ََِٖ َؽ َّن َػ٣ ۪هَب ٍَ اَُّز
َُٕٝ ْؼجُذ٣َ َّبَٗب٣ِا اَُٞٗٓ َٓب ًَب
Cezayı hak etmiş olanlar derler ki: “Rabbimiz! Bunlar bizim hayallere daldırdığımız kimselerdir; kendimiz nasıl
hayallere daldıysak onları da öyle hayallere daldırdık. Şimdi onlarla ilişiğimizi kesip sana yöneldik. Zaten onlar
bize kulluk etmiyorlardı ki!”

(Kasas 28/64)

ُ اٞػ
َُٕٝزَذْٜ ٣َ اُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ اْٞ َُ اة
ُ  ََ ا ْد٤ ۪هَٝ
َ ُۚ َا ْاُ َؼزُٝ َ  َساَٝ ْْ ُٜ َُ اُٞج٤ ْغز َ ۪غ٣َ ْْ ََِ ْْ كُٛ ْٞ ؽ َش ًََٓب َء ًُ ْْ كَذَ َػ
Onlara: “Allah‟a ortak saydıklarınızı çağırın!” denir. Onlar çağırırlar ama ortak saydıkları cevap vermezler. Artık
azabı da görmüş olurlar. Keşke doğru yola girmiş olsalardı.

(Enam 6/23)

َٖ٤ً۪ َّللاِ َسثَِّ٘ب َٓب ًَُّ٘ب ُٓ ْؾ ِش
 هَٝ اُُٞ ْْ ا ََِّْٓل ا َ ْٕ هَبُٜ ُ ص ُ َّْ َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ كِزَْ٘ز
Onları sıkıntıya sokan şey şu sözleri olacaktır: “Rabbimiz Allah’a yemin ederiz ki bizler müşrik
değiliz.”
(Nahl 16/27)

ُ َْٖ٣َ ٍُ اُٞو٣َ َٝ ْْ ِٜ ٣ُ ْخ ۪ض٣  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ َّْ ُ ص
اُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ َۜ ْْ هَب ٍَ اَُّزِٜ ٤ َ۪ٕ كُّٞؾبه
ََٓ ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر٣ ۪ اَُّز١
ِ ًََٓ ؽ َش
َ بء
َٖ٣ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٠َِ َء َػٞغ
َُّٓ ُاَٝ َّ ْٞ ٤َ ُ ْا١
َ ْاُ ِؼ ِْ َْ ا َِّٕ ْاُ ِخ ْض
Sonra kıyamet günü Allah, onları rezil edecek ve “Uğrunda bölündüğünüz ortaklarım nerede?” diyecek.
Kendilerine bilgi verilmiş olanlar şöyle diyecekler: “Bugün bütün rezillik ve bütün kötülükler kâfirlerin
üstündedir.”
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(Nahl 16/28)

َ ُ ُْ ْاُ َٔ َٰ َِٓ ِئ ٌَخُٜ ٤كهَٞ َ َٖ رَز٣ ۪اََُّز
ٍ َۜ ع
َّ ُا اُٞ َ ۖ ْْ كَب َ ُْوِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢َٔٓ ۪ ُِ ظب
َُٓ ْٖ ِٓ َُ َٔ غَِ َْ َٓب ًَُّ٘ب َٗ ْؼ
 ا َِّٕ ه٠َِٓ َٰ ء َثٞ
ََّللا
ََُِٕٞٔ  ٌْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ َِ۪ػ
Onlar, meleklerin, yanlışlar içinde iken vefat ettireceği kimselerdir. Hemen teslimiyet gösterir ve “Biz kötü bir
şey yapmadık ki!” derler. Hayır, ne yaptığınızı Allah iyi biliyor.

(Mümin 40/73)

ًَُٕٞ َْٖ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر ُ ْؾ ِش٣َ ْْ اُٜ َُ ََ ٤ ۪ص ُ َّْ ه
Sonra onlara şöyle denecek: “Ortak saydıklarınız nerede?”

(Mümin 40/74)

َۜ ٕ هُٝ
َ َُ ا ِٓ ْٖ هَ ْجٞػ
َٖ٣َّللاُ ْاُ ٌَب ِك ۪ش
ُ ا َػَّ٘ب َث َْ َُ ْْ َٗ ٌُ ْٖ َٗ ْذُِّٞظ
ع َُّ ه
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ ُ٣ ْـًٔ َۜب ًَ َٰز ُِ َي٤ؽ
ِ ِٓ ْٖ د
Allah ile kendi aranıza koyduklarınız vardı ya, onlar neredeler? Diyecekler ki “Onlar bizden ayrıldılar ama
aslında biz eskiden de onlardan yardım istemezdik.” Allah, o kâfirleri, işte bu tavırlarından dolayı sapık sayar.

(Mümin 40/84)

َٖ٤ً۪ ۪ ُٓ ْؾ ِشٚ ًَلَ ْشَٗب ِث َٔب ًَُّ٘ب ِثَٝ َُٙ ْؽذَٝ ِبّٰلل
ا َٰا ََّٓ٘ب ِث هَُُٞٓ عَ٘ب هَب
َ ْ ا َثأْٝ َ كََِ َّٔب َسا
Şiddetli azabımızı görünce şöyle dediler: "Allah‟ın birliğine inandık; O'na ortak saydıklarımızı tanımıyoruz."

(Fussilet 41/47)

ٍ  َٓب ر َ ْخ ُش ُط ِٓ ْٖ ص َ َٔ َشاَٝ غب َػ َۜ ِخ
 َْلَٝ ٠ َٓب ر َ ْؾ ِٔ َُ ِٓ ْٖ ا ُ ْٗ َٰضَٝ بَٜ ٓب
َّ ُُ َشدُّ ِػ ِْ ُْ ا٣ ِٚ ٤ْ َُِا
ِ َٔ ًْ َ د ِٓ ْٖ ا
ُ َْٖ٣َ ْْ اِٜ ٣ َُ۪٘بد٣ َّ ْٞ َ٣َٝ َٚۜ ۪ ِٔ ِْ ع ُغ ا َِّْل ثِ ِؼ
 ٍُۚذ٤َٜ۪ بى َٓب َِّٓ٘ب ِٓ ْٖ ؽ
َ ََّٗا َٰارَُُٞٓ  هَب١ؽ َش ًََٓ ۪بء
َ َر
Kıyamet saatinin bilgisi O‟nun iradesindedir. O‟nun bilgisi olmadan ne bir meyve kabuğundan çıkar; ne de bir
dişi doğum yapar. Onlara: “Ortaklarım nerede?” diye seslenildiği gün şöyle diyeceklerdir: “Sana açıkça
söylüyoruz; içimizden böyle birini gören olmadı.”

(Fussilet 41/48)

َ َٝ َُ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْجَُٞ ْذػ٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
ص٤
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ َٓ ۪ؾُٜ َُ ا َٓبُّٞ٘ظ
َ َٝ
Önceleri yardıma çağırıp durdukları kaybolur ve kendileri için bir kurtuluş yolu olmadığını anlarlar.

(Ankebut 29/42)

ُ  ْاُؼَ ۪ضَٞ َُٛٝ  َۜ ٍء٢َ
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
ا َِّٕ ه
ْ ۪ ِٓ ْٖ ؽَُِٕٚٗٝ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َ ْؼَِ ُْ َٓب٣ ََّللا
Allah onların, kendisiyle arasına neleri koyup yalvardıklarını bilir. Güçlü olan o, doğru karar veren odur.

28

(Enam 6/24)

َٓ
ُ ْٗ ُ ا
ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
َ َٝ ْْ ِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٰ ا َػُْٞق ًَزَث
َ ََّ ظ
َ ٤ًَ ظ ْش
Baksana; kendilerine karşı nasıl da yalan söylemişler? Ortak diye uydurdukları da kaybolup
gidecektir.
(Yunus 10/28)

ُ َٝ ْْ ُ ا َٓ ٌَبَٗ ٌُ ْْ ا َ ْٗزًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ ٍُ َُِِّزُٞؼًب ص ُ َّْ َٗو٤۪ٔ  ْْ َعُٛ ؾ ُش
ُ  َّ ٗ َْؾْٞ َ٣َٝ
ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ََِّْ٘ب ث٣ َؽ َش ًََٓب ُ۬ ُؤ ًُ ُۚ ْْ كَض
ُ ٍَ هَبَٝ
ََُّٕٝبَٗب ر َ ْؼجُذ٣ِ ْْ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ اُٛ ؽ َش ًََٓب ُ۬ ُؤ
Onların hepsini topladığımız gün Allah‟a ortak uyduranlara “Sizler ve ortak saydıklarınız! Olduğunuz yerde
kalın!” diyeceğiz, sonra da aralarını ayıracağız. Ortak saydıkları diyecekler ki “Siz sadece bize kul
olmuyordunuz ki!”

(Yunus 10/29)

َٖ٤ َِِ۪٘ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًَُّ٘ب َػ ْٖ ِػجَبدَرِ ٌُ ْْ َُـَبك٤ْ َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ َذًا ث٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
 ثِ ه٠كَ ٌَ َٰل
“Aramızda şahit olarak Allah yeter. Bize kulluk ettiğinizi, gerçekten fark edememiştik.”

(Yunus 10/30)

ْ َا ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ ََٓٓب ا َ ْعَِلَُِٞ٘ب ُِ َي ر َ ْجُٛ
اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
 ه٠َُِا اَُّٝٓ ُسدَٝ ذ
َ َٝ ن
ِ ّ  ُْ ْاُ َؾُٜ ٤َُٰ ْٞ َٓ َِّللا
ََٕٝ ْلز َ ُش٣
Kim ne yapmışsa orada ortaya çıkacaktır. Hepsi de kendilerine gerçek anlamda yakın olan Allah‟ın huzuruna
getirilmiş olur ve uydurdukları bütün ortaklar onlardan uzaklaşır.

(Yunus 10/66)

َۜ ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ د
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِا َ ََْٓل ا َِّٕ ِ هّٰللِ َٓ ْٖ ك
ٕ هُٝ
َِّللا
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ َ۪زَّجِ ُغ اَُّز٣  َٓبَٝ ض
َّ َٕ ا َِّْلَُٞزَّجِؼ٣ ِْٕ ؽ َش ًََٓب َۜ َء ا
ُ
َٕٞص
ُ َ ْخ ُش٣ ُ ْْ ا َِّْلٛ ِْٕ اَٝ َّٖ اُظ
Bilin ki göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah‟ındır. Allah ile aralarına koydukları şeye yalvaranlar
ortaklara uymuş olmaz, sadece kendi kuruntularına uymuş olurlar. Onlar sadece atarlar.

(Hud 11/21)

َٓ
َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
َ َٝ ْْ ُٜ غ
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َخغ َُِٓش٣ ۪ َُٰ ِئ َي اَُّزُٝ۬ ُ ا
Onlar, kendilerine yazık etmiş kimselerdir. Uydurdukları şeyler de kaybolup gidecektir.
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(Kasas 28/74)

ُ َْٖ٣َ ٍُ اُٞو٤َ َ ْْ كِٜ ٣ َُ۪٘بد٣ َّ ْٞ ٣َ َٝ
َُٕٞٔ ػ
ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض٣ ۪ اَُّز١
ِ ًََٓ ؽ َش
َ بء
O gün Allah onlara seslenecek: “Hani, nerede o sizin varsaydığınız ortaklarım?”

(Kasas 28/75)

 ْْ َٓبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
َ َٝ ِا ا َ َّٕ ْاُ َؾ َّن ِ هّٰللَُٞٔٓ ِِ َبَٗ ٌُ ْْ كَ َؼٛا ثُ ْشَُٞبرٛ ذًا كَوُ َِْ٘ب٤َٜ۪ َٗضَ ْػَ٘ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ؽَٝ
ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اًَُٞٗب
Her toplumun içinden bir şahit çıkardığımız ve onlara; “Haydi, delilinizi getirin.” dediğimiz sırada söyleriz. O
sırada bunlar, Allah‟ın haklı olduğunu öğrenmiş olurlar. Zaten uydurup durdukları şey de kaybolup gitmiştir..

(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 ۪ ٍُ اَُّزَُٞو٣ ٗ ََيُُُٞ َغب ِد٣  اِرَا ََٓعب ُ۫ ُؤ َى٠ َۜب َؽزَٓهَٜ ِا ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َ ٍخ َْل٣ا ًُ ََّ َٰاْٝ َ َش٣
۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْاْل٤
ُ بغ
َ َا
Onlardan seni dinleyenler de olur ama sanki anlamasınlar diye kalplerinin üzerinde katmanlar
oluşturmuşuz, kulaklarında da ağırlık var. Bütün âyetleri görseler inanmazlar. Hatta sana
geldiklerinde seninle çekişirler. Bu kâfirler derler ki “Bu, öncekilerin yazılarından başka bir şey
değildir.”
(Enfal 8/31)

ش٤
۪ ع
ََٓ َٗ ْٞ َُ ع ِٔ ْؼَ٘ب
ُ بغ
َ َ  َٓزَا ا ََِّْٓل اَٰٛ ِْٕ  َٓزَا اَٰٛ ََ ْؾب ُء َُوُ َِْ٘ب ِٓض
َ ا هَ ْذَُُٞبرَُ٘ب هَب٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْاِرَا رُزَٝ
َٖ٤ َُّ۪ٝ َْاْل
Onlara ayetlerimiz okununca “Tamam dinledik, istesek bunun benzerini biz de söyleriz. Bu, öncekilerin yalan
yanlış yazılarından başka bir şey değildir.” dediler.

(İsra 17/46)

ِٕ  ْاُوُ ْش َٰا٢د َسث ََّي ِك
َ اِرَا رَ ًَ ْشَٝ  ْه ًش َۜاَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ ۪ َٓكَٝ ُُٜٙٞ َ ْلو٣َ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خً اِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ  َع َؼ َِْ٘ب َػَٝ
َٓ
ساٞ
ً ُ ْْ ُٗلِٛ بس
ِ  ا َ ْد َث٠َِٰ ا َػْٞ ََُّٝ َُٙ ْؽذَٝ
Anlamasınlar diye sanki kalplerinin üstüne örtüler ve kulaklarına ağırlıklar yerleştirmişiz gibi davranırlar.
Kur‟ân‟da Rabbini tek olarak andığında, nefretle sırtlarını dönerler.
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(İsra 17/47)

َّ ٍُ ُٞو٣َ  اِ ْرَٟٞٓ َٰ  ْْ ٗ َْغُٛ اِ ْرَٝ  َْي٤ََُِٕ اَُٞ ْغز َ ِٔؼ٣ ۪ َٓ اِ ْرَٕٚ ِثُٞ ْغز َ ِٔؼ٣َ ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب
ِْٕ َٕ اُٞٔ ُِ اُظب
ساٞ
ً َٕ ا َِّْل َس ُع ًًل َٓ ْغ ُؾُٞرَز َّ ِجؼ
Seni dinledikleri sırada neye kulak verdiklerini iyi biliriz. Aralarında fısıldaştıkları sırada da yanlışlar içindeki bu
kimselerin: “Peşinden gittiğiniz büyülenmiş bir adamdan başkası değildir” dediklerini de iyi biliriz.

(Lokman 31/7)

ّ َ ْه ًش ُۚا كَجَٝ ِٚ ٤ْ َُٗ اُر٢ب ًَب َ َّٕ ۪ َٓكَٜ َ ْغ َٔ ْؼ٣ ْْ َُ ْٕ َ  ُٓ ْغز َ ٌْ ِج ًشا ًَب٠ُهَٝ َبرَُ٘ب٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْاِرَا رُزَٝ
ة
ٍ ُ ِث َؼزَاٙؾ ِْش
ْ٤ٍ َُ۪ا
Ona ayetlerimiz okunduğunda büyüklenir, sanki hiç duymamış, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi sırt çevirir.
Ona acıklı bir azap müjdesi ver.

(Nuh 71/7)

اٝص ُّش
َ َ اَٝ ْْ ُٜ ََبث٤ِا صَْٞ ا ْعز َ ْـؾَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢َٓ ۪ ْْ كُٜ َصبثِؼ
َ َ ا اَُِٞٓ َ ْْ َعؼُٜ َُ  ْْ ُِز َ ْـ ِل َشُٜ ُ رْٞ  ًَُِّ َٔب دَ َػ٢ّ۪ٗ ِاَٝ
بس ُۚا
ً َا ا ْعزِ ٌْجٝا ْعز َ ٌْجَ ُشَٝ
Sen bağışlayasın diye onları ne zaman davet etsem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini üstlerine
çektiler, ayak dirediler ve kibirlendikçe kibirlendiler.

(Fussilet 41/5)

بة
ٌ  ِ٘ َي ِؽ َغ٤ْ َثَٝ َِ٘٘ب٤ْ َ ِٓ ْٖ ثَٝ  ْه ٌشَٝ  َٰارَا َِٗ٘ب٢َٓ ۪كَٝ ِٚ ٤ْ َُِ ََٓٗب اٞػ
ُ  ا َ ًَِّ٘ ٍخ ِٓ َّٔب ر َ ْذ٢ثَُ٘ب ۪ َٓكُُِٞا هُُٞهَبَٝ
َُِٕٞٓب
ِ كَب ْػ َٔ َْ اََِّٗ٘ب َػ
Şunu söylerler: “Senin çağrına gönlümüz kapalı, kulaklarımız tıkalıdır; aramızda da perde var. Bizim işimiz
yolunda; sen kendi işine bak.”

(Enam 6/26)

ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣  َٓبَٝ ْْ ُٜ غ
َ َُٕ ا ََِّْٓل ا َ ْٗلٌُٞ ِِ ْٜ ُ٣ ِْٕ اَٝ ُُٚۚ ْ٘ َٕ َػْٞ ََٔ ْ٘ـ٣َٝ ُْٚ٘ َٕ َػْٞ َٜ ْ٘ َ٣ ْْ ُٛ َٝ
Onlar, insanları Kur'an’dan engeller, kendileri de ondan uzak dururlar. Ama sadece kendilerini
yiyip bitirirler de farkında olmazlar.
(Hud 11/19)

َٰ ْ ِ ْْ ثُٛ َٝ  ًع َۜبَٞ ب ِػَٜ ََُٗٞ ْجـ٣َٝ َِّللا
َٕٝ ْْ ًَبكِ ُشُٛ ِبْل ِخ َشح
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ َ٣ َٖ٣ ۪ا ََُّز
َ ْٖ َٕ َػُّٝصذ
Onlar ki Allah‟ın yolundan engeller ve o yolda anlaşılmayacak biçimde bir eğrilik oluşturmaya çalışırlar. Onlar
Ahireti görmezlikte direnenlerdir.
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(İbrahim 14/3)

َٰ ْ ٠َِب َػ٤َ ْٗ ُّح َ اُذٞ٤َٰ َٕ ْاُ َؾُّٞ ْغز َ ِؾج٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
 ًع َۜبَٞ ب ِػَٜ َُٗٞ ْجـ٣َ َٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ َ٣َٝ اْل ِخ َش ِح
َ ْٖ َٕ َػُّٝصذ
َٓ
 ٍذ٤ظ ًَل ٍٍ َث ۪ؼ
َ ٢ ۪ َُٰ ِئ َي كُٝ۬ ُ ا
Onlar, dünya hayatını Âhiretten çok seven, bir çarpıtma yaparak Allah‟ın yolundan uzaklaştırma peşinde olan
kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler.

(Fussilet 41/26)

َُٕٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْـ ِِجِٚ ٤ ۪ا كَْٞ  ْاُـَٝ ِٕ َٰ زَا ْاُوُ ْش َٰاُِٜ اُٞا َْل ر َ ْغ َٔؼَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler şöyle derler: “Bu Kur‟an‟ı dinlemeyin, boş şeyler söyleyin, belki baskın
gelirsiniz.”

(Ahkaf 46/26)

ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠َٰ٘ ا َ ْكـِذَ ِۘح ً كَ ََٓٔب ا َ ْؿَٝ بسا
ً ص
َ ْْ ُٜ َُ  َع َؼ َِْ٘بَٝ ِٚ ٤ ۪ ََٓٔب ا ِْٕ َٓ ٌََّّ٘ب ًُ ْْ ك٤ ۪ ْْ كُٛ َُوَ ْذ َٓ ٌََّّ٘بَٝ
َ ا َ ْثَٝ ع ْٔؼًب
ْْ ِٜ ِ َؽبمَ ثَٝ َِّللا
ِ َب٣َٕ ثِ َٰبَُٝ ْغ َؾذ٣ اُٞٗءٍ اِ ْر ًَب٢َ
د ه
ُ ص
َ
َ  ََْٓل ا َ ْثَٝ ْْ ُٜ ُع ْٔؼ
ْ  ْْ ِٓ ْٖ ؽُٜ ُ  ََْٓل ا َ ْكـِذَرَٝ ْْ ُٛ بس
َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ِ۪ٚا ثَُٞٗٓب ًَب
Aslında onları, size vermediğimiz imkânlarla donatmıştık. Dinleyecek kulakları, basiretli gözleri ve karar
verecek yürekleri de vardı. Ayetlerimiz karşısında bile bile yalana sarıldıkları için ne kulakları, ne gözleri ne de
yürekleri işe yaradı. Hafife aldıkları başlarına geldi.

(Enam 6/27)

َِٖٓ ٌَُٕٞ ََٗٝ د َس ِثَّ٘ب
ِ ب٣َ ِة ِث َٰب
َ ّ َْل ُٗ ٌَزَٝ ُّزََ٘ب ُٗ َشد٤ْ َُ ب٣َ اُُٞبس كَوَب
ِ َُّ٘ ا٠َِا َػُٞ ِهلُٝ  اِ ْرٟ ر َ َٰ َٓشْٞ ََُٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْْاُ ُٔإ
Ateşin karşısında durduruldukları gün onları bir görsen! Derler ki “Ah keşke geri gönderilsek
de Rabbimizin âyetleri karşısında bir daha yalan yanlış şeylere sarılmasak ve biz de inanıp
güvenen müminlerden olsak.”
(Şuara 26/102)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ َِٖٓ ْاُ ُٔإٌُٞ ََ٘ ا َ َّٕ ََُ٘ب ًَ َّشح ً كْٞ ََِك
Keşke bize fırsat verilse de müminlerden olsak.”
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(Şuara 26/103)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْْ ُٓإُٛ  َٓب ًَبَٕ ا َ ًْض َ ُشَٝ ً َۜخ٣َ  َٰر ُِ َي َ َْٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
İşte bunda tam bir ibret vardır ama bunlardan çoğu inanacak değillerdir.

(Ahzab 33/66)

َ َ اَٝ ََّللا
َ َ ز َ ََٓ٘ب ا٤ْ َُ َب٣ ََُُُٕٞٞو٣ بس
َ ع
ْلٞ
ُ ََِّ َّ رُوْٞ َ٣
ُ اُش
َّ غ ْؼَ٘ب
غ ْؼَ٘ب ه
ِ َُّ٘ ا٢ِ ْْ كُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ ت
Yüzleri ateşte çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke Elçiye de boyun
eğseydik!"

(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.

(Enam 6/28)

َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِرثُٜ َِّٗاَٝ ُْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ ا ُِ َٔبُٝا َُ َؼبدُّٝ ُسدْٞ ََُٝ َُ َۜ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْجُُٞ ْخل٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ َُ ثَ َْ ثَذَا
Aslında daha önce gizledikleri şey karşılarına dikilir. Geriye gönderilseler, kendilerine konan
yasaklara yine dönerler. Çünkü onlar, yalancıdırlar.
(Al-i İmran 3/106)

ْ دَٞ َٖ ا ْع٣ ٌ۪ كَب َ َّٓب اَُّزُٙۚ ٞ ُعُٝ ُّدَٞ ر َ ْغَٝ ٌٙٞ ُعُٝ ط
ْْ ٌُ ِٗ َٔب٣ ۠ ْْ ا َ ًَلَ ْشر ُ ْْ ثَ ْؼذَ ۪اُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ َّد
ُّ َ٤ َّ ر َ ْجْٞ َ٣
َٕٝاة ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْلُ ُش
َ َا ْاُ َؼزُٞهُٝكَز
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!”

(Hicr 15/2)

َٖ٤۪ٔ ِِ ا ُٓ ْغُٞٗ ًَبْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪دُّ اَُّزَٞ َ٣ ُسثَ َٔب
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, zaman zaman “Keşke biz de tam teslim olan Müslümanlardan olsak” diye
çok arzu ederler.
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(Neml 27/14)

ُ ْٗ  َۜا كَبًّٞ ُِػ
ُ ْْ ُٜ غ
َٖ٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ ْاُ ُٔ ْل ِغذ
ُ َٝ ظ ِْ ًٔب
ُ ُب ا َ ْٗلََٜٓ ْوََ٘ز٤ْ َ ا ْعزَٝ بَٜ ا ِثُٝ َع َؾذَٝ
َ ٤ًَ ظ ْش
İçlerinde en küçük şüphe olmadığı halde zalimliklerinden ve büyüklenmelerinden dolayı bile bile inanmadılar.
Bak bakalım, o bozguncuların sonu ne oldu.

(Ankebut 29/49)

َّ برِ ََٓ٘ب ا َِّْل٣َ  ْغ َؾذُ ِث َٰب٣َ  َٓبَٝ َْ َۜ ِْ ا ْاُ ِؼُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪س اَُّزُٝ
ٌ ِّ٘٤بد َث
ٌ ٣َ  َٰاَٞ ُٛ َْ َث
َُٕٞٔ ُِ اُظب
ُ ٢ َ۪بد ك
ِ صذ
Kur‟an aslında, kendilerine ilim verilmiş olanların içine işleyen apaçık ayetlerden oluşur. Yanlışa dalanlardan
başka hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkâr etmez.

(Enam 6/29)

َٓ
َٖ٤ ۪صُٞ َٓب ٗ َْؾ ُٖ ِث َٔ ْجؼَٝ َب٤ْٗ َُّبرَُ٘ب اُذ٤ ا َِّْل َؽ٢
َ ِٛ ِْٕ ا اُُٞهَبَٝ
Onlar şöyle demişlerdi: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Biz tekrar dirilecek de
değiliz.”
(Müminun 23/37)

ۖ ۪صُٞ َٓب ٗ َْؾ ُٖ ِث َٔ ْجؼَٝ َب٤ٗ َْؾَٝ ُدُٞٔ َٗ َب٤ْٗ َُّبرَُ٘ب اُذ٤ ا َِّْل َؽ٢ِٛ ِْٕ ا
َٖ٤
َ
Dünyadaki hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz, yeniden hayat buluruz. Ama topraktan kalkacak değiliz.

(Casiye 45/24)

ْٖ ِٓ  ْْ ِث َٰز ُِ َيُٜ َُ  َٓبَٝ  ُۚ ُشْٛ َّ ِِ ٌُ ََٓ٘ب ا َِّْل اُذْٜ ُ٣  َٓبَٝ ب٤َ ٗ َْؾَٝ ُدُٞٔ َٗ ب٤َ ْٗ ُّبرَُ٘ب اُذ٤َ  ا َِّْل َؽ٢
َ ِٛ ا َٓبُُٞهَبَٝ
ُ ٣َ  ْْ ا َِّْلُٛ ِْٕ ِػ ِْ ٍُْۚ ا
َُّٕٞ٘ظ
Şöyle derler: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölür, yeniden hayat buluruz. Bizi bitiren zamandır.” Bu
konuda bildikleri bir şey yoktur. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar.

(Duhan 44/35)

َٖ٣ َٓب ٗ َْؾ ُٖ ِث ُٔ ْ٘ؾ َ۪شَٝ ٠َُٰ ُٝ۫ ُرَزَُ٘ب ْاْلْٞ َٓ  ا َِّْل٢
َ ِٛ ِْٕ ا
“Bizim ölmemiz sadece bir kere olacak, artık bir daha buralarda gezip dolaşmayacağız.

(Hac 22/7)

ُ َ ْج َؼ٣ ََّللا
سٞ
َّ ُا َ َّٕ اَٝ
ا َ َّٕ هَٝ بَٜ ٤ ْ۪ت ك
َ ٣خٌ َْل َس٤َ ِغب َػخَ َٰار
ِ ُ ْاُوُج٢ش َٓ ْٖ ِك
Kıyamet saati gelecektir, onda şüpheye yer yoktur ve Allah, kabirlerde olanları da kaldıracaktır.
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(Nahl 16/38)

َۜ ُٔ ٣َ ْٖ ٓ َُّللا
ُ َ ْج َؼ٣  ْْ َْلِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ ذَ اْٜ بّٰللِ َع
 َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ  َؽوًّبِٚ ٤ْ َِ ْػذًا َػَٝ ٠َِٰ دُ َثٞ
ا ِث هُٞٔ غ
َ ا َ ْهَٝ
َ ش ه
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ بط َْل
ِ َُّ٘ا
“Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez” diye bütün güçleriyle yemin ettiler. Hayır! Bu Allah‟ın verdiği gerçek
sözdür ama bunu insanların çoğu bilmezler.

(Nahl 16/39)

َٖ٤ا ًَبر ِ۪ثُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗا اَٖٝ ًَلَ َُٓش٣ َ۪ ْؼَِ َْ اَُّز٤ُِ َٝ ِٚ ٤ َ۪ٕ كَُٞ ْخز َ ِِل٣ ١ ۪ ُْ اَُّزُٜ َُ َّٖ٤ِ َُج٤ُِ
Tekrar diriltecek ki anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve ayetleri görmezlikten gelen kâfirler,
yalancı olduklarını öğrensinler.

(Enam 6/30)

اُٞهُٝ َس ِثّ٘ ََۜب هَب ٍَ كَزَٝ ٠َِٰ َا ثُُٞن هَب
َ ٤ََُ َۜ ْْ هَب ٍَ اِٜ ّ َس ِث٠َِٰ ا َػُٞهِلُٝ  اِ ْرٟ ر َ َٰ َٓشْٞ ََُٝ
ِ ّ َۜ زَا ِث ْبُ َؾَٰٛ ْظ
َٕٝاة ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْلُ ُش
َ َْاُ َؼز
Onları bir görecek olsan, huzura çıkarıldıkları gün Rableri onlara: “Nasıl? Tekrar dirilmek
gerçek değil miymiş?” diyecek, onlar da “Rabbimize ant olsun ki gerçekmiş” diye cevap
vereceklerdir. Bunun üzerine Rableri: “Görmezlikten gelmenize karşılık azabı tadın”
diyecektir.
(Yasin 36/51)

ََُِٕٞ ْ٘ ِغ٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ س ا
ِ  ْْ َِٖٓ ْاْلَ ْعذَاُٛ س كَ ِبرَاٞ
ُّ ُ ا٢ُِٗ ِل َخ كَٝ
ِ ص
Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.

(Yasin 36/52)

َُِٕٞع
َّ َػذ
َ َٝ زَا َٓبَٰٛ ََِ٘ب َٓ ْٖ َثؼَضََ٘ب ِٓ ْٖ َٓ ْشهَ ِذٗ َُۢب٣ْ َٝ ب٣َ اُُٞهَب
َ صذَمَ ْاُ ُٔ ْش
َ َٝ ُٖ َٰٔاُش ْؽ
“Eyvah! Yatağımızdan bizi kim kaldırdı?” derler. Onlara şöyle denir: “İşte bu, Rahman‟ın tehdit ettiği şeydir.
Demek ki elçiler doğru söylemişler.”
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(Ahkaf 46/33)

ْٕ َ  ا٠َِٓ َٰ  َّٖ ثِوَبد ٍِس َػِٜ  ِثخ َِْ ِو٢
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاَ اَُّز
ا ا َ َّٕ هْٝ  َش٣َ ْْ ََُٝ َ ا
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ  ْؼ٣َ ْْ ََُٝ ض
َٓ
ش٣
ٌ ۪ءٍ هَذ٢َ
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ ُ َػَِّٚٗ ا٠َِٰ  َث٠َۜ  َٰرْٞ َٔ ُ ْا٢
َ ٤ِ ُ ْؾ٣
Gökleri ve yeri yaratan, yaratırken de yorgunluk duymamış olan Allah‟ın, ölüleri diriltmenin ölçüsünü
koyabileceğini göremediler mi? Evet o, her şeye bir ölçü koymuştur.

(Ahkaf 46/34)

اُٞهُٝ َس ِثّ٘ ََۜب هَب ٍَ كَزَٝ ٠َِٰ َا ثُُٞن هَب
ُ ُ ْؼ َش٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ِ َۜ َُّ٘ ا٠َِا َػَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ض اَُّز
َ ٤ََُبس ا
ِ ّ َۜ زَا ِث ْبُ َؾَٰٛ ْظ
َٕٝاة ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْلُ ُش
َ َْاُ َؼز
Ateşle yüzleştirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelenlere şöyle denecek: “Cehennem gerçekmiş değil mi?”
“Evet, Rabbimize yemin olsun ki gerçekmiş” diye cevap verecekler. Allah da “Ayetleri görmezlikten gelmenize
karşılık tadın şu azabı” diye karşılık verecek.

(Enam 6/31)

َۜ بء ه
 َٓب٠َِٰ َب َؽ ْغ َشرََ٘ب َػ٣ اُُٞغب َػخُ ثَ ْـزَخً هَب
َّ ُ ُْ اُٜ ْ اِرَا ََٓعب َءر٠َّللاِ َؽزَٓه
ِ َا ثِ ِِ َٓوَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪هَ ْذ َخغ َِش اَُّز
ْ كَ َّش
ُ ٠َِٰ  ْْ َػُٛ اس
ََٕٝ ِض ُس٣ عَٓب َء َٓب
َ  َۜ ْْ ا َ َْلِٛ سٞ
َ َصْٝ َ َٕ اُِِٞٔ َ ْؾ٣ ْْ ُٛ َٝ بَٜ ٤ ۪غَ٘ب ك
ِ ُٜ ظ
Allah ile yüzleşme konusunu yalan sayanlar kaybedeceklerdir. Kıyamet saati beklemedikleri bir
anda gelince günahlarını sırtlanmış olarak diyeceklerdir ki “Bu konudaki kusurlarımızdan
dolayı vay halimize!” Baksana ne kötü yükler yüklenmişlerdir!
(Nahl 16/24)

۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْاْل٤
ُ بغ
َ َ ا اَُُٞٓ  ْْ َٓب َٓرَا ا َ ْٗضَ ٍَ َسثُّ ٌُ ْْ هَبُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
Onlara: “Rabbinizin indirdiği nedir?” diye sorulsa, “Eskilerin masalları” derler.

(Nahl 16/25)

عَٓب َء َٓب
ِ ًَ ْْ ُٛ اس
ِ ُ٣ َٖ٣ ۪صَ ِاس اَُّزْٝ َ  ِٓ ْٖ اَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ًبَِٓخ
َ  ِْش ِػ ِْ َۜ ٍْ ا َ َْل٤َ ْْ ِثـُٜ َُِّٗٞع
َ َصْٝ َ ا اَُِٞٓ ِٔ  ْؾ٤َ ُِ
َٕٝ ِض ُس٣َ
Böylece kıyamet günü hem kendi günahlarını hem de bir bilgiye dayanmadan yoldan çıkardıkları kimselerin
günahları kadar bir günahı yüklenirler. Bakın ne kötü yük yükleniyorlar!
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(Ta Ha 20/100)

 ْص ًساِٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ َُ ِٔ َ ْؾ٣ َُُّٚٗ كَ ِبْٚ٘ ض َػ
َ َٓ ْٖ اَػ َْش
Kim o doğru bilgiden yüz çevirirse kıyamet günü ağır bir yük yüklenecektir.

(Ta Ha 20/101)

 َٔ ِخ ِؽ ْٔ ًًل٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َُ عَٓب َء
َ َٝ ِٚ َۜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Onlar hep o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü onların yükü ne kötüdür!

(Enam 6/32)

َۜ َُزَّو٣ َٖ٣ ۪ ٌْش َُِِّز٤اْل ِخ َشح ُ َخ
َٰ ْ َّاس
ََُِٕٕٞ اَكَ ًَل ر َ ْؼ ِوٞ
ٌ ََٓب ا َِّْل َُ ِؼ٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ
ُ َُِذَٝ ٌٞ َۜ ْٜ ََُٝ ت
Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka nedir ki? Kendini koruyanlar için hayırlı olan, o
son yurttur. Aklınızı kullanmıyor musunuz?
(Kasas 28/60)

ُ ءٍ كَ َٔزَب٢َ
َُِٕٞ اَكَ ًَل ر َ ْؼ ِو٠َۜ اَث َْٰوَٝ  ٌْش٤َّللاِ َخ
 َٓب ِػ ْ٘ذَ هَٝ  ُۚبَٜ ُ َ٘ز٣ ۪صَٝ َب٤ْٗ ُّحِ 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 29/64)

َٰ ْ َّاس
ُ ُۢ َٞ َ٤ ْاُ َؾ٢
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ اُٞٗ ًَبْٞ َُ ٕا
ٌ َۜ َُ ِؼَٝ ٌٞ ْٜ َُ ََٓب ا َِّْل٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾِٙ  ِزَٰٛ  َٓبَٝ
َ ا َِّٕ اُذَٝ ت
َ ِٜ َُ َ اْل ِخ َشح
Şu yaşanan hayat, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat, son yurttaki hayattır; keşke bilseler.

(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.
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(Hadid 57/20)

ٍِ اَٞ ْٓ َ ْاْل٢ر َ ٌَبص ُ ٌش ِكَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ رَلَب ُخ ٌش َثَٝ ٌَ٘خ٣ ۪صَٝ ٌٞ ْٜ ََُٝ ت
ٌ ب َُ ِؼ٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ ا اََّٗ َٔب ْاُ َؾَُٞٔٓ َِاِ ْػ
َ ٕ ُؽٞ
ُ ٌُ َ٣ َّْ ُ صلَ ًّشا ص
ٍ ٤ْ  َْل َۜ ِد ًَ َٔض َ َِ َؿْٝ َ ْاْلَٝ
٢ ِكَٝ طب ًٓ َۜب
ْ ُٓ ُٚ٣ ُظ كَز َ َٰش٤ٜ۪ َ٣ َّْ ُ ُ صُٚبس َٗ َجبر
َ ش ا َ ْػ َغ
َ َّت ْاُ ٌُل
َٰ ْ
ٌ َۜ َْٞ  ِسظَٝ َِّللا
سٝ
َ اة
ُ َٓب ا َِّْل َٓزَب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ ٕا
ٌ َاْل ِخ َش ِح َػز
 َٓ ْـ ِل َشح ٌ َِٖٓ هَٝ ٌ ذ٣ ۪ؽذ
ِ ع ْاُـُ ُش
Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, bir süs, mallar ve çocuklarla övünme yarışından ibarettir. Bu hayat,
bitirdiği bitkilerle çiftçileri hayran bırakan bereketli yağmura benzer. Sonra bitki kurur; onu sararmış görürsün,
arkasından da çer-çöpe dönüşür. Ama Ahirette hem ağır bir azap hem de Allah‟ın bağışlaması ve rızası vardır.
Dünya hayatı, aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değildir.

(Enam 6/33)

َّ َّٖ ٌِ َُٰ َٝ ٗ ََيُُٞ ٌَ ِزّث٣  ْْ َْلُٜ ََّٕٗ كَ ِبُُُٞٞو٣َ ١ ۪ ْؾ ُضُٗ َي اَُّز٤َ َُ َُِّٚٗهَ ْذ َٗ ْؼَِ ُْ ا
ِ ب٣َ َٖ ثِ َٰب٤۪ٔ ُِ اُظب
د ه
َِّللا
َُٕٝ ْغ َؾذ٣َ
Onların söylediklerinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Onlar seni yalanlamıyorlar, aslında
yanlış yapan o kimseler Allah’ın âyetleri karşısında bile bile yalan yanlış şeylere sarılıyorlar.
(Yunus 10/65)

ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ ؼً َۜب٤۪ٔ  ُۢ ْْ ا َِّٕ ْاُ ِؼ َّضح َ ِ هّٰللِ َعُٜ ُُْٞ َ ْؾ ُض ْٗ َي ه٣َ  َْلَٝ
Onların sözleri seni üzmesin; çünkü bütün güç ve şeref, Allah‟ın elindedir. O dinler ve bilir.

(Hicr 15/97)

ُ َ ۪ع٣ َُوَ ْذ َٗ ْؼَِ ُْ اََّٗ َيَٝ
ََُُُٕٞٞو٣ ص ْذ ُس َى ِث َٔب
َ ن٤
İyi biliyoruz ki onların sözlerinden dolayı için daralıyor.

(Yasin 36/76)

َُِِٕٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ َُٕٝغ ُِّش٣  ُۢ ْْ اَِّٗب َٗ ْؼَِ ُْ َٓبُٜ ُُْٞ َ ْؾ ُض ْٗ َي ه٣َ كَ ًَل
Onların sözleri seni üzmesin; biz neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını iyi biliriz.
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(Lokman 31/23)

َۜ ُِِٔ  ْْ ِث َٔب َػُٜ ُ  ْْ كََُ٘٘ ِجّئُٜ َُ٘ب َٓ ْش ِعؼ٤ْ َُُِ اَٙۜ  ْؾ ُض ْٗ َي ًُ ْل ُش٣َ  َٓ ْٖ ًَلَ َش كَ ًَلَٝ
د
ِ  ٌْ ِثزَا٤ َِّ۪للاَ َػ
ا ا َِّٕ هٞ
سُٝ
ُّ ُا
ِ صذ
Kim görmezlikten gelirse onun görmemesi seni üzmesin. Sonunda bize dönecekler, biz de yaptıkları her şeyi
onlara haber vereceğiz. Herkesin içinde ne olduğunu Allah bilir.

(Enam 6/34)

ْ َُوَ ْذ ًُ ِزّ َثَٝ
 َْلَٝ ص ُشٗ َُۚب
ْ َٗ ْْ ُٜ ٤ ا َ َٰر٠ا َؽزَٓهُٝرُٝ۫ ُ اَٝ اُٞ َٓب ًُ ِزّث٠َِٰ ا َػٝص َج ُش
ُ ذ ُس
َ َع ٌَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
ُۚ د ه
َٖ٤ ِ۪ع
ِ ُٓ َج ِذّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔب
َ ئ ْاُ ُٔ ْش
ِ َُوَ ْذ ََٓعب َء َى ِٓ ْٖ َٗ َج ُ۬بَٝ َِّللا
Senden önce nice elçiler yalancı yerine kondu. Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen
sabrettiler. Nihayet yardımımız ulaştı. Allah'ın sözlerini kimse değiştirebilecek değildir. İşte o
elçilerin haberinden bir kısmı sana da gelmiş oldu.
(Kehf 18/27)

۪ ُٓ ِْز َ َؾذًاُِٚٗٝ َُ ْٖ ر َ ِغذَ ِٓ ْٖ دَٝ ِ۪ٚة َس ِثّ ُۚ َي َْل ُٓجَ ِذّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔبر
ِ  َْي ِٓ ْٖ ًِزَب٤َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ ارْ َُ ََٓٓب اَٝ
Rabbinin Kitabından sana vahyedileni oku. O‟nun sözlerinin yerine geçecek bir şey yoktur. O‟ndan başka
sığınacak bir yer de bulamazsın.

(Nahl 16/127)

ََٕٝ ْٔ ٌُ ُش٣ ن ِٓ َّٔب
ْ اَٝ
صج ُْش َى ا َِّْل ثِ ه
َ ٢ ۪ َْل ر َيُ كَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َْل ر َ ْؾضَ ْٕ َػَٝ ِبّٰلل
َ  َٓبَٝ صجِ ْش
ٍ ٤ْ ظ
Sen sıkıntılara sabret; senin sabrın sadece Allah‟ın yardımı ile olur. Onlar için üzülme. Kurdukları tuzaktan
dolayı sıkıntıya girme.

(Ahkaf 46/35)

َٕ َٓبْٝ  َش٣َ َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٜ ََّٗ َۜ ْْ ًَبُٜ َُ َْ  َْل ر َ ْغز َ ْؼ ِغَٝ َِ ع
ْ كَب
ُ اُش
ُّ َِٖٓ ِّ ا ْاُ َؼ ْضُُُٞٝ۬ ُ ص َج َش ا
َ ص ِج ْش ًَ َٔب
ٌ ُۚ بس َث ًَل
َُٕٞ ُّ ْاُلَب ِعوْٞ ََِيُ ا َِّْل ْاُوْٜ ُ٣ َْ َٜ َؽ ك
َ ا ا َِّْلَُٞٓ ِْجَض٣َ ْْ َُ َُٕٝ َػذُٞ٣
ٍ َۜ َٜ َٗ ْٖ ِٓ ًعب َػخ
Kararlı davranan elçiler nasıl sabrettiyse sen de öyle sabret. Onlar için aceleci olma. Tehdit edildikleri azabı
görecekleri gün, sanki dünyada gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanacaklar. Bu bir bildiridir. Yoldan çıkan
topluluktan başka kim, bütün beklentilerinden yoksun bırakılır?
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(Yusuf 12/110)

َ َٝ َُ ع
ُُّ َشد٣  َْلَٝ ؾب َۜ ُء
ََٓ َٗ ْٖ َٓ ٢
ْ َٗ ْْ ُٛ ا ََٓعب َءُٞ ْْ هَ ْذ ًُ ِزثُٜ ََّٗا اَُّٞ٘ٓ ظ
ُ اُش
ُّ ظ
َ َْٔـ٤َ اِرَا ا ْعز٠َؽزَٓه
َ ص ُشَٗب كَُ٘ ِ ّغ
َٖ٤۪ٓ  ِّ ْاُ ُٔ ْغ ِشْٞ َعَ٘ب َػ ِٖ ْاُو
ُ ْ َثأ
O elçiler umutlarını kesmiş ve yalancı yerine konuldukları kanaatine varmışlarsa yardımımız gelir, sonra tercih
ettiğimizi kurtarırız. Azabımız, suçlular topluluğundan engellenemez.

(Yusuf 12/111)

١ ۪نَ اَُّز٣ ۪صذ
ْ َ  َُٰ ٌِ ْٖ رَٝ ُٟ ْلز َ َٰش٣ ضًب٣ ۪ة َٓب ًَبَٕ َؽذ
ِ َۜ  ْاْلَ ُْجَب٢ُِ ُٝ۬ ُ ْْ ِػج َْشح ٌ ِْلِٜ ص
ِ ص
َ َ ه٢ َُ۪وَ ْذ ًَبَٕ ك
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْؽ َٔخً ُِوَٝ ًُٟذَٛٝ ٍء٢َ
ْ  ََ ًُ َِّ ؽ٤ر َ ْل ۪صَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َث
Onların hikâyelerinde sağlam duruşlu olanlar için dersler vardır. Bu uydurulabilecek bir söz değildir. Aksine
önceki kitapları kendinde olanla doğrulayan, her şeyi açıklayan, inanıp güvenen bir topluluğa yol gösteren ve
ikram olan bir kitaptır.

(Araf 7/101)

ا ِث َٔبُِٞ٘ٓ ُْإ٤ُِ اُٞٗد كَ َٔب ًَب
ِ ُۚ َِّ٘ب٤َ ْْ ِث ْبُجُٜ ُِع
ُّ ُ َٗوٟرِ ِْ َي ْاُوُ َٰش
ُ  ْْ ُسُٜ َُْوَ ْذ ََٓعب َءرَٝ  ُۚبَٜ ِ َْي ِٓ ْٖ ا َ ْٗجََٓبئ٤َِص َػ
ْ َ٣ ا ِٓ ْٖ هَ ْج َۜ َُ ًَ َٰز ُِ َيًَُٞزَّث
َٖ٣ة ْاُ ٌَبكِ ۪ش
طجَ ُغ ه
ِ ُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
İşte bunlar, sana bir kısım haberlerini tam olarak anlattığımız kentlerdir. Kendilerine gönderilen elçiler açık
belgeler getirdiler ama daha önce yalana sarılmış olmaları sebebiyle inanmaya yanaşmadılar. Allah, görmezlikte
direnenlerin kalplerindeki yeni yapıyı işte böyle oluşturur.

(Enam 6/35)

َ َ  ْْ كَب ِِٕ ا ْعزُٜ ظ
٢ِعَِّ ًٔب ك
َ ط ْؼ
ُ  َْي اِػ َْشا٤َِا ِْٕ ًَبَٕ ًَجُ َش َػَٝ
ُ ْٝ َ ض ا
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٗلَوًب ك٢
َ ذ ا َ ْٕ ر َ ْجز َ ِـ
ََٓ ْٞ ََُٝ َ َۜ ٍخ٣ ْْ ِث َٰبُٜ َ٤ِبء كَزَأْر
َٖ٤ ِِ۪ٛ ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ َغبٌُٞ َ  كَ ًَل رٟ َٰذُٜ ُ ْا٠َِ ْْ َػُٜ َّللاُ َُ َغ َٔ َؼ
َّ ُا
ِ ََٔٓ غ
ؽب َء ه
Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, gücün yetiyorsa yerin içinde bir tünel veya göğe
doğru bir merdiven bulur, bir mucize getirirsin. Gerekeni insanlara bırakmayıp Allah yapsaydı
elbette herkesi doğru yolda toplardı. Sakın kendini bilmezlerden olma.
(Enam 6/57)

َۜ  ا ِِٕ ْاُ ُؾ ٌْ ُْ ا َِّْل ِ هَٚۜ ۪ َِٕ ثُِٞ َٓب ر َ ْغز َ ْؼ ِغ١ ۪ َٓب ِػ ْ٘ذَٚۜ ۪ ِ ًَزَّ ْثز ُ ْْ ثَٝ ٢َّّ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ۪ث٤ِ َ ث٠َِٰ  َػ٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
ِّٰلل
َٖ٤ ِ۪بص
ُّ َُو٣
ِ َ ُْش ْاُل٤ َخَٞ ُٛ َٝ ص ْاُ َؾ َّن
De ki “Ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum ama siz yalan yanlış şeylere sarılıyorsunuz. Sizin
hemen istediğiniz şeyi yapmak benim elimde değildir. Kararı verecek olan sadece Allah'tır. Doğruyu O anlatır,
en iyi ayıklamayı da O yapar.
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(Enam 6/58)

َّ َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث
َٖ٤۪ٔ ُِ بُظب
 هَٝ ْْ َۜ ٌُ َ٘٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤ ْاْلَ ْٓ ُش َث٢
ِ ُ۪ َُوَٕٚ ِثُِٞ َٓب ر َ ْغز َ ْؼ ِغ١ ۪ ا َ َّٕ ِػ ْ٘ذْٞ َُ َْ ُه
َ ع
De ki “Bir an önce olmasını istediğiniz şey benim elimde olsaydı aramızdaki bu iş bitmiş olurdu. Kimin yanlış
yaptığını en iyi bilen Allah‟tır.”

(Hud 11/34)

ْْ ٌُ ُّ َسثَٞ ُٛ ْْ َۜ ٌُ ٣َ ِٞ ُ ْـ٣ ْٕ َ ذ ُ ا٣ُ ۪ش٣ َُّللا
ْ ُٗ ْْ ٌُ َُ ْ٘لَؼ٣  َْلَٝ
ص َؼ َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًَبَٕ ه
َ ْٗ َ  ا ِْٕ ا َ َسدْدُ ا َ ْٕ ا٢ص ۪ َٓؾ
َۜ ُ ر ُ ْش َعؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ
َٕٞ
“Sizin iyiliğiniz için ne kadar gayret edersem edeyim, Allah yoldan çıkışınızı onaylamışsa bu gayretlerimin size
bir faydası olmaz. O sizin Rabbinizdir. O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.”

(Kasas 28/56)

ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣ ََّللا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٔ ُ ا َ ْػَِ ُْ ثِ ْبَٞ ُٛ َٝ ؾب ُۚ ُء
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽجَج١ ۪ذْٜ َ اَِّٗ َي َْل ر
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْذ
Sen istediğini doğru yola getiremezsin ama Allah, yapması gerekeni yapanı doğru yola getirir. Kimin doğruya
yöneldiğini en iyi o bilir.

(Enam 6/36)

َۜ َُ ْغ َٔؼ٣ َٖ٣ ۪ت اَُّز٤
َُُٕٞ ْش َعؼ٣ ِٚ ٤ْ ََُِّللاُ ص ُ َّْ ا
ُ َ ْغز َ ۪غ٣ اَِّٗ َٔب
 ُْ هُٜ ُ َ ْجؼَض٣ ٠ َٰرْٞ َٔ ُ ْاَٝ َٕٞ
Sana olumlu cevap verecek olanlar sadece dinleyenlerdir. Ölülere gelince; Allah onları diriltecek
sonra O’na döndürüleceklerdir.
(Neml 27/80)

َٖ٣ا ُٓ ْذثِ ۪شْٞ ََُّٝ ص َّْ اُذُّ َػَٓب َء اِرَا
ُّ ُ َْل ر ُ ْغ ِٔ ُغ اَٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُاَِّٗ َي َْل ر ُ ْغ ِٔ ُغ ْا
Sen ölülere dinletemezsin. Çağrını, sırtlarını döndükleri zaman, sağırlara da dinletemezsin.

(Neml 27/81)

َُٕٞٔ ِِ  ْْ ُٓ ْغُٜ ََبرَِ٘ب ك٣ُإْ ِٓ ُٖ ِث َٰب٣ ْٖ َٓ  َۜ ْْ ا ِْٕ ر ُ ْغ ِٔ ُغ ا َِّْلِٜ ِظ ًَلَُز
َ ْٗ َ  ََٓٓب اَٝ
َ ْٖ  ِ َػ٢ْٔ ُ ْاُؼ١ِبدَٜ ذ ِث
Körlere yol tarif ederek yanlışına engel olamazsın. Sen, sadece ayetlerimize inanarak teslim olanlara
dinletebilirsin.
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(Enam 6/37)

 ْْ َْلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ ًَخ٣ُ٘ ِ َّض ٍَ َٰا٣ ْٕ َ  ا٠َِٓ َٰ َّللاَ هَبد ٌِس َػ
 هُ َْ ا َِّٕ هَٚۜ ۪ َّخٌ ِٓ ْٖ َس ِث٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ َْل ُٗ ِ ّض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣
“Rabbinden ona bir mucize indirilseydi olmaz mıydı?” dediler. De ki “Allah’ın mucize
indirmeye gücü yeter.” Ama onların çoğu bunu bilmezler.
(Ankebut 29/50)

َٰ ْ  هُ َْ اَِّٗ َٔبَٚۜ ۪ ّبد ِٓ ْٖ َس ِث
َۜ َبدُ ِػ ْ٘ذَ ه٣اْل
ٌ َ٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ ََْٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
ٌٖ ٤ش ُٓ ۪ج٣
ٌ ۪اَِّٗ ََٓٔب اَٗ َُ۬ب َٗزَٝ َِّللا
“Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” derler. De ki: “Mucizeler sadece Allah katındadır. Ben açıkça
uyarıda bulunan bir kişiyim; o kadar.”

(Ankebut 29/51)

ٍّ ْٞ َ ُِوٟ ِر ًْ َٰشَٝ ً َٰر ُِ َي َُ َش ْؽ َٔخ٢ ۪ َۜ ْْ ا َِّٕ كِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ بة
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِػ
َ  ْْ ا َ ََّٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘بِٜ َ ٌْ ِل٣ ْْ ََُٝ َ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣
Anlaşılır bir şekilde okunan bu Kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? İnanan bir topluluk için bu bir
ikram ve doğru bilgidir.

(Yunus 10/20)

ُۚ ْت ِ هّٰللِ كَب ْٗز َ ِظ ُش
َِٖٓ ْْ ٌُ  َٓ َؼ٢ّ۪ٗ ِا اٝ
ُ ٤َ كَوُ َْ اَِّٗ َٔب ْاُـُّٚۚ ۪ خٌ ِٓ ْٖ َس ِث٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ ََْٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ
َٖ٣ْاُ ُٔ ْ٘ز َ ِظ ۪ش
Diyorlar ki “Ona Rabbinden bir mucize indirilse olmaz mı?” De ki “Bütün gizli bilgiler Allah‟a aittir. Öyleyse
bekleyin; sizinle birlikte ben de bekliyorum.”

(Rad 13/7)

َب ٍدٛ ٍّ ْٞ َ ُِ ٌُ َِّ هَٝ ذ ُٓ ْ٘ز ٌِس
َ ْٗ َ  اَِّٗ ََٓٔب اَٚۜ ۪ َّخٌ ِٓ ْٖ َس ِث٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ ََْٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزَُٞو٣َٝ
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler derler ki “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” Sen sadece uyarıcısın.
Her topluluğun bir yol göstericisi vardır.

(Rad 13/27)

١َٓ ۪ذْٜ َ٣َٝ ؾب ُء
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ َُّ ع
 هُ َْ ا َِّٕ هَٚۜ ۪ َّخٌ ِٓ ْٖ َس ِث٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ ََْٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزَُٞو٣َٝ
ِ ُ٣ ََّللا
َبة
َ ُۚ َٗ َٓ ْٖ اِٚ ٤ْ َُِا
Ayetleri görmezlikte direnenler “Rabbinden ona bir mucize indirilseydi ya!” derler. De ki “Allah, sapıklığı
tercih edeni sapık sayar, doğru yolu tercih edeni yoluna kabul eder.”
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(İsra 17/59)

َۜ َُُّٝ َب ْاْلَٜ ة ِث
َٰ ْ  َٓب ََٓ٘ َؼ ََٓ٘ب ا َ ْٕ ُٗ ْش ِع ََ ِثَٝ
ً ْص َشح
ِ ب٣َ بْل
ِ دَ اَُّ٘بهَخَ ُٓجُٞٔ َ َ٘ب ص٤ْ َ  َٰارَٝ َٕٞ
َ َّد ا ََِّْٓل ا َ ْٕ ًَز
َٰ ْ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ِثَٝ  َۜبَٜ ا ِثُٞٔ َِظ
َ َك
لًب٣۪ٞ د ا َِّْل ر َ ْخ
ِ ب٣َ بْل
Seni mucizelerle göndermemizi engelleyen tek şey, öncekilerin onlar karşısında yalana sarılmalarıdır. Semûd‟a,
gerçeği gösteren âyet olarak bir dişi deve vermiştik ama ona yanlış yapmışlardı. Biz âyetleri, mucizeleri sadece
korkutmak için göndeririz.

(Enam 6/38)

ْ  ا ََِّْٓل ا ُ َٓ ٌْ ا َ ْٓضَبُُ ٌُ َۜ ْْ َٓب كَ َّشِٚ ٤ْ ش ثِ َغَ٘ب َؽ٤
ََٓ  َْلَٝ ض
٢ِغَ٘ب ك
ُ َ ۪ط٣ غبئِ ٍش
ِ  ْاْلَ ْ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. Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmış değiliz. Sonra hepsi, Rablerinin huzurunda bir
araya getirileceklerdir.
(En'am 6/59)

ُ ُ َٓب ر َ ْغوَٝ  ْاُ َج ْؾ َۜ ِشَٝ  ْاُ َج ِ ّش٢ِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َ َٝ َٞ َۜ ُٛ ب ا َِّْلََٜٓ ُٔ َِ ْؼ٣َ ت َْل
 َس َه ٍخَٝ ْٖ ِٓ ػ
ِ ٤ْ َُ َٓلَبرِ ُؼ ْاُـَٙ ِػ ْ٘ذَٝ
ْ  َْل َسَٝ ض
ُ ٢ ۪ َْل َؽجَّ ٍخ كَٝ بَٜ ُٔ ََِ ْؼ٣ ا َِّْل
ٖ٤
ِ ظُِ َٔب
ٍ  ًِزَب٢ َ۪ب ِث ٍظ ا َِّْل ك٣  َْلَٝ ت
ٍ غ
ِ د ْاْلَ ْس
ٍ ة ُٓ ۪ج
Gizli bilgilerin anahtarları Allah katındadır; onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi o bilir.
Onun bilgisi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yerin karanlıkları içinde bir dane, yaş veya kuru herhangi bir
şey yoktur ki apaçık yazılı bir kaydı olmasın.

(En'am 6/60)

َٓ َٰ ُ ْو٤ُِ ِٚ ٤ َ۪ ْج َؼض ُ ٌُ ْْ ك٣ َّْ ُ بس ص
٠ُۚ ًّٔ غ
َ ُٓ ٌَ  ا َ َع٠ع
ِ َٜ ََُّ٘ ْؼَِ ُْ َٓب َع َش ْؽز ُ ْْ ِثب٣َٝ َِ ٤ْ َُّ ٌُ ْْ ِثب٤كهَٞ َ َز٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ََُِٕٞٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٣ َّْ ُ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ صِٚ ٤ْ َُِص ُ َّْ ا
Geceleyin sizi vefat ettiren ve gündüzün nelerle uğraştığınızı bilen odur. Gündüz sizi kaldırır ki belirlenmiş
eceliniz tamamlansın. Sonra dönüp geleceğiniz yer onun huzurudur. Daha sonra da size neler yaptığınızı
bildirecektir.

(Nahl 16/79)

َۜ  َّٖ ا َِّْل هُٜ ٌُ ُ ْٔ ِغ٣ بء َٓب
َّ ٠َُِا اْٝ َ َش٣ ْْ ََُا
ٍ َب٣ َٰر ُِ َي َ َْٰل٢ َّ۪للاُ ا َِّٕ ك
ٍ غ َّخ َشا
د
َّ ُ اِٞ ّ  َع٢ ۪د ك
ِ َۜ ََٔٓ غ
َ ُٓ  ِْش٤اُط
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َُِو
Allah‟a boyun eğerek gök boşluğunda uçan kuşları görmediler mi? Bunları orada Allah‟tan başkası tutamaz. İşte
bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır.

43

(Mülk 67/19)

َۜ َّ  َّٖ ا َِّْلُٜ ٌُ ُ ْٔ ِغ٣  ْوجع ََْٖۜ ٓب٣َ ٝ د
َّ ٠َُِا اْٝ  َش٣َ ْْ ََُٝ َ ا
ٍء٢َ
َ ْْ ُٜ َهْٞ َ ِْش ك٤اُط
ِ َ ٍ صَٓبكَّب
َ
ْ ُ ِث ٌُ َِّ ؽَِّٚٗاُش ْؽَٰٔ ُٖ ا
ش٤
ٌ َث ۪ص
Üstlerinde sıralar halinde uçuşan kuşları, kanatlarını çekerken görmediler mi? Onları, Rahman‟dan başka hiç
kimse o çizgide tutamaz. Her şeyi gören O‟dur.

(Nur 24/41)

َّ َٝ ض
ٍ َۜ صَٓبكَّب
َْ ِِ د ًُ ٌَّ هَ ْذ َػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓ ْٖ كَُٚ غجِّ ُؼ
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ ُ٣ ََّللا
َ  ُْش٤اُط
ََُِٕٞ ْل َؼ٣  ٌْ ِث َٔب٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ َُٚۜ  َؾ٤ر َ ْغ ۪جَٝ َُٚص ًَلر
َ
Hiç görmedin mi, göklerde ve yerde kim varsa, kuş sürülerine varıncaya kadar Allah‟a boyun eğerler. Her biri
duasını ve boyun eğmesi gerektiğini bilir. Allah onların yaptıkları her şeyi bilmektedir.

(Neml 27/17)

َّ َٝ اْل ْٗ ِظ
َُٕٞصَ ػُٞ٣ ْْ ُٜ َ ِْش ك٤اُط
ِ ْ َٝ ِّٖ ُ َِٖٓ ْاُ ِغُٙدَُْٰٞ٘ٔ َٖ ُع٤َِغ
ُ ُِ  ُؽؾ َِشَٝ
Cinler, insanlar ve uçan hayvanlardan oluşan orduları, Süleyman‟ın önünde toplandı. Hepsi düzenli bir biçimde
sevk ediliyorlardı.

(Neml 27/75)

ٖ٤
َّ ُ ا٢ َٓب ِٓ ْٖ ََٓؿب ِئ َج ٍخ ِكَٝ
ِ ََٔٓ غ
ٍ  ًِزَب٢ ۪ض ا َِّْل ك
ِ  ْاْلَ ْسَٝ بء
ٍ ة ُٓ ۪ج
Göklerde ve yerde, gizli saklı hiçbir şey yoktur ki apaçık yazılı bir kaydı olmasın.

(Şura 42/29)

َّ َ َٓب ثَٝ ض
 ْْ اِرَاِٜ  َع ْٔ ِؼ٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ  َٔب ِٓ ْٖ َٓدَاثَّ َۜ ٍخِٜ ٤ ۪ش ك
ِ اَٞ ََّٰ۪ٔ خ َِْ ُن اُغَِٚبر٣ ِٓ ْٖ َٰاَٝ
ِ  ْاْلَ ْ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.
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(Enam 6/39)

ُّ ٢ِثُ ٌْ ٌْ كَٝ ٌّْ ص
٠َِٰ ُ َػِْٚ ََ ْغؼ٣ ْ َؾَأ٣ ْٖ َٓ َٝ َُٚۜ ِْ ِِ ع
َ َ٣ ْٖ َٓ د
ْ ُ٣ َُّللا
ِ َۜ اُظُِ َٔب
ؾ ِب ه
ُ َبرَِ٘ب٣ا ثِ َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ِ
Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlar, karanlıklar içinde kalan sağır ve dilsizler gibidirler.
Allah sapık olduğuna karar verdiği kişiyi sapık sayar, doğru davrandığına karar verdiğini de
doğru bir yola koyar.
(Bakara 2/17)

ْ ظَٓب َء
٢ ۪ ْْ كُٜ ًَ ر َ َشَٝ ْْ ِٛ سٞ
َت ه
ً ٗ َهَذْٞ َ  ا ْعز١ِ ْْ ًَ َٔض َ َِ اَُّزُٜ ََُِٓض
َ َ َبس ُۚا كََِ ََّٓٔب ا
َ َُٛ رَُْٚٞ د َٓب َؽ
ِ َُِّ٘للاُ ث
ُ
ٍ ظُِ َٔب
َْٕٝص ُش
ِ ُج٣ د َْل
Tıpkı bir meşale yakmak isteyen kişiye benzerler. Meşale çevresini aydınlatınca sanki Allah, gözlerini kör etmiş
ve onları karanlıklar içinde bırakmış da bir şey göremez hale gelmişlerdir.

(Bakara 2/18)

ََُٕٞ ْش ِعؼ٣  ْْ َْلُٜ َ ك٢
ُ ٌْ ٌْ ُص ٌّْ ث
ُ
ٌ ْٔ ػ
Sağır, dilsiz ve kör kesilirler; artık geri dönmezler.

(Enam 6/122)

ُّ ٢ُِ كَُِٚبط ًَ َٔ ْٖ َٓض
د
ِ اُظُِ َٔب
ِ َُّ٘ ا٢ِ۪ كٚ ِث٢ َ۪ ْٔؾ٣ ساٞ
ً ُٗ َُُٚ  َع َؼ َِْ٘بَٝ َُٙ٘ب٤ْ َ٤زًب كَب َ ْؽ٤ْ َٓ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ َ ا
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اَُٖٞٗ َٓب ًَب٣َّٖ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش٣ِ  َۜب ًَ َٰز ُِ َي ُصَٜ ْ٘ ِٓ ٍَبسط
ِ ْظ ِثخ
َ ٤َُ
Ölüyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi olur
mu? Kâfirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.

(Rad 13/19)

ة
ِ ا ْاْلَ ُْجَبُُُٞٝ۬ ُ َزَزَ ًَّ ُش ا٣  اَِّٗ َٔب٠َۜ َْٰٔ اَػَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ْاُ َؾ ُّن٤ََُِ ْؼَِ ُْ اََّٗ ََٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ا٣ ْٖ َٔ َاَك
Rabbinden sana indirilenin doğruları içerdiğinin bilincinde olan, ona karşı körlük edenle bir olur mu? O doğru
bilgiden yararlananlar sadece sağlam duruşlu olanlardır.

(Kehf 18/101)

ََٓ  ِؿ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُ٘٤َذ ا َ ْػ
ْ َٖٗ ًَب٣ ۪اََُّز
ع ْٔؼًب
َ َُٕٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ ا َْلُٞٗ ًَبَٝ ١طبءٍ َػ ْٖ ِر ًْ ۪ش
Kâfirler, gözleri perdeliymiş gibi zikrimden uzak duran ve onu dinlemeye bile dayanamayan kimselerdir.
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(Nur 24/40)

ُ بة
ُ ًَ ْٝ َ ا
ٌ َٔ ُِظ
ٍ ظُِ َٔب
بد
ٌ َۜ ع َؾ
َ ۪ٚ ِهْٞ  ٌط ِٓ ْٖ َكْٞ َٓ ۪ٚ ِهْٞ  ٌط ِٓ ْٖ َكْٞ َٓ ُٚ٤ ْـ َٰؾ٣َ ٍ ٢
ّ  َث ْؾ ٍش ُُ ِ ّغ٢ ۪د ك
َۜ ٍ مَ َث ْؼْٞ َب كَٜ ع
ْٖ ِٓ َُُٚ سا كَ َٔبٞ
ُ َث ْؼ
 ْغ َؼ َِ ه٣َ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ  َۜبَٜ ٣ َٰش٣َ  ٌَ ْذ٣َ ْْ َُ َُٙذ٣َ ط اِ َٓرَا ا َ ْخ َش َط
ً ُٗ َُُٚ َُّللا
سٞ
ٍ ُٗ
Onların işleri dalgalı bir denizdeki karanlıklara da benzer; üzerlerini bir dalga örtmüştür. Üstünde bir dalga daha
onun da üstünde bulut vardır. Üst üste yığılmış karanlıklar! Elini kaldırsa göremeyecek gibidir. Allah‟ın ışık
vermediği kimsenin ışığı olmaz.

(Enam 6/40)

ُۚ َّللاِ ر َ ْذػ
َٖ٤ ۪صب ِده
َّ ُ اَرَزْ ٌُ ُْ اْٝ َ َّللاِ ا
ُ َ ػز
 َْش ه٤غب َػخُ ا َ َؿ
اة ه
َ ْْ ٌُ ٤ز َ ٌُ ْْ ا ِْٕ ا َ َٰر٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َ ْْ ُ َٕ ا ِْٕ ًُ ْ٘زُٞ
De ki “Kendinize baktınız mı? Allah’ın azabı size gelse ya da kıyamet saati gelip çatsa Allah’tan
başkasına mı yalvarırsınız? Eğer samimiyseniz söyler misiniz?”

(Enam 6/41)

ََٓ ِْٕ  اِٚ ٤ْ ََُِٕ اُِٞق َٓب ر َ ْذػ
ًَُٕٞ َٕ َٓب ر ُ ْؾ ِشْٞ غ
ُ َ ٌْؾ٤ََٕ كُُٞ ر َ ْذػَّٙب٣ِثَ َْ ا
َ ْ٘ َ رَٝ ؽب َء
Hayır! Yalnız O’na yalvarırsınız. Gerekli görürse duanızı kabul eder ve sıkıntınızı giderir.
Ortak saydıklarınızı o sırada unutursunuz.
(Yunus 10/22)

َ ٍؼ٣ ْْ ثِ ۪شِٜ َِْٖ ث٣ َع َشَٝ  ْاُلُ ِْ ُۚ ِي٢ِ اِرَا ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٠ ْاُجَ ْؾ َۜ ِش َؽزَٓهَٝ  ْاُجَ ِ ّش٢ِّ ُش ًُ ْْ ك٤ِ غ
ّ َج ٍخ٤ِ غ
َ ُ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َ ٤ ْْ ا ُ ۪ؽُٜ ََّٗا اَُّٞ٘ٓ ظ
َ َٝ ٕب
ػ
ٌ بص
ِ  ٌؼ َػ٣ب ۪سَٜ ْب ََٓعب َءرَٜ ا ِثٞكَ ِش ُؽَٝ
ٍ ٌَ َٓ َِّ ًُ ْٖ ِٓ  ُطْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ  ََٓعب َءَٝ ق
ُۚ ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ص
َّ ُٗ ََّٖ َِٖٓ اٌُٞ ََُ٘ ۪ٙ ِزَٰٛ ْٖ ِٓ زََ٘ب٤ْ َٖ َُ ِئ ْٖ ا َ ْٗ َغ٣
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
ا هُٞ  ْْ دَ َػِٜ ِث
Sizleri karada ve denizde yürüten O‟dur. Bir gemide olsanız, gemi güzel bir rüzgârla yolcuları rahatça götürse,
hepsi tam bunun zevkine varmışken bir kasırga çıkıp her tarafı dalgalar sarsa, iyice kuşatıldıkları kanaatine
vardıkları anda Allah‟a boyun eğerek şöyle yalvarırlar: “Bizi bundan kurtarırsan gerçekten görevini yerine
getirenlerden oluruz.
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(Yunus 10/23)

٠َِٓ َٰ ُ ٌُ ْْ َػ٤بط اَِّٗ َٔب َث ْـ
ِ  ْاْلَ ْس٢َٕ ِكُٞ ْجـ٣َ ْْ ُٛ  ْْ اِرَاُٜ ٤ َٰكََِ ََّٓٔب ا َ ْٗغ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ ن
ِ ّ َۜ  ِْش ْاُ َؾ٤َض ِثـ
ََُِٕٞٔ َ٘ب َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ كََُ٘٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ْ َُِب ص ُ َّْ ا٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ َٓزَب
Onları kurtarınca da bakarsınız ki o yerde yine yanlış işlere dalmışlar. Ey insanlar! Bu gibi davranışlarınızın
zararı kendinizedir. Bu hayatta biraz menfaat sağlarsınız ama sonunda dönüşünüz bize olur. Yapmış olduğunuz
şeyleri, size bir bir haber veririz.

(Ankebut 29/25)

 ٌْلُ ُش٣َ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ َّْ ُ  ُۚب ص٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ٘ ٌُ ْْ ِك٤ْ دَّح َ َثَٞ َٓ صَبًٗبْٝ َ َّللاِ ا
ٕ هُٝ
ِ هَب ٍَ اَِّٗ َٔب ار َّ َخ ْزر ُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ
َٖ٣َبص ۪ش
ً ع ٌُ ْْ َث ْؼ
ُ  ِْ َؼ ُٖ َث ْؼ٣َ َٝ ط
ُ َث ْؼ
ٍ ع ٌُ ْْ ثِ َج ْؼ
ُ َُّ٘ ٌُ ُْ ا٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ع ِۘب
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ  َٓبَٝ بس
İbrahim dedi ki “Sizin bu putlara tutunmanız sadece dünya hayatında aranızda kaynaşmaya vesile olsun diyedir.
Kıyamet günü biriniz diğerini görmek istemeyecek her biriniz diğerini dışlayacaktır. Sığınacağınız yer o ateştir.
Size yardım eden de olmayacaktır.

(Ankebut 29/65)

ُۚ ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ص
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ ْْ ُٛ  ْاُجَ ِ ّش اِرَا٠َُِ ْْ اُٜ ٤َٖ كََِ َّٔب َٗ هغ٣
ا هُٞ  ْاُلُ ِْ ِي دَ َػ٢ا ِكُٞكَ ِبرَا َس ًِج
Gemiye bindiklerinde Allah‟a boyun eğer, yalnız ona yalvarırlar. Allah onları karaya çıkardı mı, bakarsın ki, şirk
koşuyorlar.

(Ankebut 29/66)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ف
َ َ ۠ا كَُٞز َ َٔزَّؼ٤ُِ َٝ ْْ ُٛ َ٘ب٤ْ َ ا ِث ََٓٔب َٰارَٝ ٌْلُ ُش٤ُِ
َ ْٞ غ
Bunu, Allah‟ın onlara verdiğini görmemek ve günlerini gün etmek için yaparlar. Onlar yakında öğreneceklerdir.

(Lokman 31/32)

ُۚ ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ص
ُّ ًَ  ٌطْٞ َٓ ْْ ُٜ ٤َ اِرَا َؿ ِؾَٝ
ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َ ْاُ َج ِ ّش ك٠َُِ ْْ اُٜ ٤َٖ كََِ َّٔب َٗ هغ٣
ا هُٞ بُظَِ َِ دَ َػ
سٞ
ِ َ ُٓ ْوز
ٍ ُبس ًَل
ٍ َّ برِ ََٓ٘ب ا َِّْل ًُ َُّ َخز٣َ  ْغ َؾذُ ِث َٰب٣َ  َٓبَٝ ٌص َۜذ
Dalgalar onları kara bulutlar gibi kuşatınca, dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya
çıkardı mı içlerinden bir kısmı doğru yolda kalır. Sözünde durmayan nankörler dışında hiç kimse ayetlerimizi
bile bile inkâr etmez.
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(Enam 6/42)

َٓ
َُٕٞع َّشػ
ِ اُع َََّّٓشَٝ َٓبء
ِ ع
َ َ َز٣ ْْ ُٜ ََِّاء َُؼ
َ ْ  ْْ ثِ ْبُجَأُٛ  ا ُ َٓ ٍْ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَب َ َخ ْزَٗب٠َُِٰ ع ِْ ََٓ٘ب ا
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
Senden önceki toplumlara da elçiler göndermiştik. Belki yalvarıp yakarırlar diye onları çeşitli
baskılara ve zorluklara uğratmıştık.
(Araf 7/131)

َّ َ٣ ٌِّئَخ٤ع
ُ ا َ ََْٓلَٚۜ َ َٓ ْٖ َٓؼَٝ ٠ َٰعُٞٔ ِا ثٝ َُّش٤ط
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ ُِٙۚ ۪ زَٰٛ ا ََُ٘بُُٞغَ٘خُ هَب
َ ْْ ُٜ ص ْج
َ  ُْ ْاُ َؾُٜ ْكَ ِبرَا ََٓعب َءر
ََٓ اَِّٗ َٔب
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ َْلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ َِّللا
 ْْ ِػ ْ٘ذَ هُٛ غبئِ ُش
İşleri iyi gidince “Biz bunu hak ettik.” derler, sıkıntı bastırdı mı onu da Musa‟nın ve beraberindekilerin
uğursuzluğuna bağlarlardı. Bakın, onlar için asıl uğursuzluk Allah katında olandır. Ama çokları bunu bilmez.

(Araf 7/132)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْب كَ َٔب ٗ َْؾ ُٖ َُ َي ِث ُٔإَٜ  ٍخ ُِز َ ْغ َؾ َشَٗب ِث٣َ ۪ ِٓ ْٖ َٰاٚ َٔب رَأ ْ ِرَ٘ب ِثْٜ َٓ اُُٞهَبَٝ
Derlerdi ki “Bizi büyülemek için hangi mucizeyi getirirsen getir, sana inanacak değiliz.”

(Araf 7/133)

ُّ ُْ ِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
ٍ ص ًَل
ٍ َب٣اُذ ََّّ َٰاَٝ ع
اٝد كَب ْعز َ ٌْجَ ُش
َّ ُاَٝ ََ َّٔ ُ ْاُوَٝ َ ْاُ َغ َشادَٝ َٕكَبٞاُط
َّ َد ُٓل
َ علَب ِد
َ كَب َ ْس
َٖ٤۪ٓ  ًٓب ُٓ ْغ ِشْٞ َا هُٞٗ ًَبَٝ
Biz de üzerlerine su baskını, çekirge, kımıl ve kurbağa salgını ve kanı, her biri ayrı ayrı birer ayet olarak
gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve suçlular topluluğu haline geldiler.

(Araf 7/134)

ػَّ٘ب
َ ًَ ْٖ ذَ ِػ ْ٘ذَ ُۚ َى َُ ِئِٜ  ا ْدعُ ََُ٘ب َسث ََّي ِث َٔب َػ٠ع
َ ؾ ْل
ّ ِ ُْ ِٜ ٤ْ َِهَ َغ َػَٝ َُ َّٔبَٝ
َ ذ
َ ُٞٓ ب٣َ اُُٞاُش ْع ُض هَب
ََ ُۚ ٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َٓ َُُ۪٘٘ ْش ِعَِ َّٖ َٓ َؼ َي َثَٝ اُش ْعضَ َُُ٘إْ ِٓ٘ ََّٖ َُ َي
ِّ
Her bir afet başlarına geldikçe şöyle dediler: “Ey Musa! Sana verdiği söz sebebiyle bizim için Rabbine yalvar.
Hele bu afeti üzerimizden bir kaldırsın elbette sana inanacağız ve elbette İsrailoğullarını seninle birlikte serbest
bırakacağız.”

(Araf 7/135)

َ ًَ كََِ َّٔب
ََُٕٞ ْ٘ ٌُض٣ ْْ ُٛ ُ اِرَاُٙٞ ْْ َثب ُِـُٛ ٍَ  ا َ َع٠َُِٓ َٰ اُش ْعضَ ا
ّ ِ ُْ ُٜ ْ٘ ؾ ْلَ٘ب َػ
Her afeti üzerlerinden bir süre için kaldırınca, anında sözlerinden dönüyorlardı.
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(Zümer 39/8)

اٞػ
ُ َٕغب
َُٓ  ْذ٣َ َٕ َٓب ًَب٢ِ
ِْ ظ
َّ َٓ  ِارَاَٝ
َ ْٗ اْل
َ ُ َٗغْٚ٘ ِٓ ًُ ِٗ ْؼ َٔخَُٚ ََّٞ  ص ُ َّْ ِارَا خِٚ ٤ْ َُجًب ِا٤ ُ۪٘ٓ َُّٚظ ٌّش دَ َػب َسث
ً َِ۪ هُ َْ ر َ َٔز َّ ْغ ِث ٌُ ْل ِش َى هَٚۜ ۪ ِِ ٤ع ۪ج
ة
ْ َ ًل اَِّٗ َي ِٓ ْٖ ا٤
ِ ص َؾب
ِ ُ٤ُِ  َع َؼ ََ ِ هّٰللِ ا َ ْٗذَادًاَٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْجِٚ ٤ْ َُِا
َ ْٖ ع ََّ َػ
اَُّ٘ب ِس
İnsan, başı sıkışınca dönüp Rabbine yalvarır. Sonra Allah, iyilik yaparak ona bir fırsat verse daha önce
yalvardığını unutur da Allah‟a benzer nitelikte varlıklar oluşturur ki insanları Allah‟ın yolundan saptırsın. De ki
“Bir süre kâfirliğinin tadını çıkar. Çünkü sen, o ateşin ahalisindensin.”

(Enam 6/43)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َصَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ غ
ُ ط
اُٞٗبٕ َٓب ًَب
ُ ع َّش
ُ ْ  ْْ َثأُٛ  ََْٓل اِ ْر ََٓعب َءْٞ ََِك
َ َ عَ٘ب ر
َ َ َُٰ ٌِ ْٖ هَٝ اٞػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
Verdiğimiz sıkıntılar başlarına gelince yalvarıp yakarsalardı olmaz mıydı? Ama kalpleri
katılaştı ve yapmakta olduklarını şeytan onlara güzel gösterdi.

(Tevbe 9/126)

ََٕٝزَّ ًَّ ُش٣ ْْ ُٛ  َْلَٝ َُٕٞثَُٞز٣  ِْٖ ص ُ َّْ َْل٤َ َٓ َّشرْٝ َ  ًُ َِّ َػ ٍبّ َٓ َّشح ً ا٢ َ۪ٕ كَُُٞ٘ ْلز٣ ْْ ُٜ َََّٕٗ اْٝ َ َش٣  َْلَٝ َ ا
Her yıl bir ya da iki kere sıkıntıya sokulduklarını görmüyorlar mı? Ama yine de tevbe etmiyorlar ve akıllarını
başlarına almıyorlar.

(Araf 7/94)

ََُٕٞع ََّّشػ٣ ْْ ُٜ ََِّاء َُؼ
ِ اُع َََّّٓشَٝ َٓبء
ِ ع
َ ْ ب ثِ ْبُجَأَٜ َِْٛ َ  ٍ ا ََِّْٓل ا َ َخ ْز ََٓٗب ا٢
َ  ََٓٓب ا َ ْسَٝ
ّ َِ ٍخ ِٓ ْٖ َٗج٣ هَ ْش٢ ۪ع َِْ٘ب ك
Biz hangi kente bir nebi göndersek oranın halkını baskı ve zorluğa sokarız ki yalvarıp yakarsınlar.

(Araf 7/95)

غ ََّٓشا ُء
َّ ُاَٝ ظ َٰاثََٓب َءَٗب اُع َََّّٓشا ُء
َّ ُص ُ َّْ ثَذ ََُّْ٘ب َٓ ٌَبَٕ ا
َّ َٓ ا هَ ْذُُٞهَبَٝ اْٞ َ َػل٠غَ٘خَ َؽزه
َ ّئ َ ِخ ْاُ َؾ٤ِ غ
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣  ْْ َْلُٛ َٝ ً ْْ ثَ ْـز َخُٛ كَب َ َخ ْزَٗب
Sonra kötülüğü alır yerine iyilik veririz. Nihayet zenginleşirler, derler ki “Atalarımız da darlık ve bolluk
yaşamışlar.” Bunun üzerine onları beklemedikleri bir anda yakalarız; farkına bile varamazlar.
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(Araf 7/96)

ٍ  ْْ َث َش ًَبِٜ ٤ْ َِا َُلَز َ ْؾَ٘ب َػْٞ َارَّوَٝ اَُٞ٘ٓ  َٰاٟ ََ ْاُوُ َٰ َٓشْٛ َ  ا َ َّٕ اْٞ ََُٝ
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ض
َّ ُد َِٖٓ ا
ِ ََٔٓ غ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ بء
َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ اُٞٗ ْْ ِث َٔب ًَبُٛ ا كَب َ َخ ْزَٗبًَُٞزَّث
Eğer o kentlerin ahalisi, inanıp güvenerek Allah‟tan çekinselerdi, onlara, yerin ve göklerin bolluk ve bereketini
açardık. Fakat yalana sarıldılar. Biz de onları yapıp ettiklerine karşılık yakalayıverdik.

(Araf 7/97)

َۜ ُٔ ِ ْْ ََٓٗبئُٛ َٝ َبرًب٤َعَ٘ب ث
َٕٞ
ُ ْ  ْْ ثَأُٜ َ٤َِأْر٣ ْٕ َ  اٟ َُ ْاُوُ َٰ َٓشْٛ َ اَكَب َ َِٖٓ ا
Bu gibi kentlerin ahalisi gece uykuda iken baskınımıza uğramayacaklarından emin midirler?

(Araf 7/98)

َُٕٞ ِْ َؼج٣َ ْْ َُٛٝ ٠ظ ًؾ
ُ عَ٘ب
ُ ْ  ْْ َثأُٜ ٤َ َأ ْ ِر٣ ْٕ َ  اٟ َُ ْاُوُ َٰ َٓشْٛ َ ا َ َِٖٓ اَٝ َ ا
Ya da o kentlerin ahalisi, gündüzün eğlenirken baskınımıza karşı güvende miydiler?

(Araf 7/99)

ُۚ ا َٓ ٌْ َش هُِٞ٘ٓ َ اَكَب
َٕٝ ُّ ْاُخَب ِع ُشْٞ ََّللاِ ا َِّْل ْاُو
َأ ْ َٓ ُٖ َٓ ٌْ َش ه٣ َّللاِ كَ ًَل
Peki ya şimdikiler Allah‟ın planına karşı güvende midirler? Kaybeden topluluklar dışında hiç kimse Allah‟ın
planına karşı kendini güvende göremez.

(Ankebut 29/38)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َصَٝ ْْ ۠ ِٜ ًِِ٘ غب
ُ ط
ِٖ  ْْ َػُٛ َّصذ
َ َٓ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ ََّٖ٤َهَ ْذ رَجَٝ دَ ُ۬اُٞٔ َ صَٝ  َػبدًاَٝ
َ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
َٖ٣ْص ۪ش
َّ ُا
ِ ا ُٓ ْغزَجُٞٗ ًَبَٝ َِ ٤غ ۪ج
Ad ile Semud‟un başına gelenleri de kalıntılarına bakıp kesin olarak anlarsınız. Şeytan, yaptıklarını süslü
göstermiş ve onları yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar ilerisini görebilecek kimselerdi.

(Müminun 23/75)

ُ ٢ ۪ا كٞظ ٍ ّش ََُِ ُّغ
َ ًَ َٝ ْْ ُٛ  َس ِؽ َْٔ٘بْٞ ََُٝ
َُٕٜٞ َٔ  ْؼ٣َ ْْ ِٜ ِٗب٤َ غ ْـ
ُ ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ؾ ْلَ٘ب َٓب ِث
Sıkıntılarını gidererek onlara ikramda bulunsak bile inatla azgınlıkları içinde bocalarlar.

(Müminun 23/76)

َُٕٞع َّشػ
ِ  ْْ ثِ ْبُؼَزَاُٛ َُوَ ْذ ا َ َخ ْزَٗبَٝ
َ َ َز٣  َٓبَٝ ْْ ِٜ ّا ُِ َش ِثُٞٗة كَ َٔب ا ْعز َ ٌَب
Hepsine hak ettikleri cezayı veririz ama Rablerine karşı ne yumuşarlar ne de yalvarıp yakarırlar.
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(Enam 6/44)

اَُٞٓ رُٝ۫ ُ ا ثِ ََٓٔب اٞ اِرَا كَ ِش ُؽ٠ َۜ ٍء َؽزَٓه٢َ
ُ َٗ كََِ َّٔب
َ َْٞ  ْْ اَثِٜ ٤ْ َِ۪ كَز َ ْؾَ٘ب َػِٚا ثٝا َٓب رُ ِ ًّ ُشٞغ
ْ اة ًُ َِّ ؽ
َٕٞغ
ُ ِِ  ْْ ُٓ ْجُٛ  ْْ ثَ ْـزَخً كَ ِبرَاُٛ ا َ َخ ْزَٗب
Kendilerine hatırlatılan görevleri unuttukları zaman önlerine bütün kapıları açarız. Verilen
nimetlerle şımardıkları bir sırada da onları yakalayıveririz. Birden bire umutsuzluğa düşerler.
(Araf 7/182)

ُۚ ُٔ ََِ ْؼ٣ ْش َْل
ُ ٤ ْْ ِٓ ْٖ َؽُٜ عَ٘ ْغز َ ْذ ِس ُع
َٕٞ
َ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları, beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız.

(İsra 17/16)

َبٛ ٍُ كَذَ َّٓ ْشَٗبْٞ َب ْاُوَٜ ٤ْ َِب كَ َؾ َّن َػَٜ ٤ ۪ا كُٞغو
َ َب كَلَٜ ٤ ۪خً ا َ َٓ ْشَٗب ُٓزْ َشك٣َ  ِِ َي هَ ْشْٜ ُٗ ْٕ َ اِ َٓرَا ا َ َس ْد ََٓٗب اَٝ
شا٤
ً ۪ٓ ر َ ْذ
Bir kenti yaşanmaz hale getirmek istersek önce oranın ileri gelenlerine emirlerimizi ulaştırırız. Onlar, orada
yoldan çıkarlar ve cezanın şartları olgunlaşır. Sonra orayı yerle bir ederiz.

(Enam 6/45)

َۜ ُٔ َِظ
َ َٖ٣ ۪ ِّ اَُّزْٞ َكَوُ ِط َغ دَا ِث ُش ْاُو
َٖ٤۪ٔ َُ ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاُ َؼبَٝ اٞ
Zalimler topluluğunun kökü böyle kurutulur. Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, bütün
varlıkların Rabbidir.

(Enam 6/46)

ِٚ َۜ  ٌُ ْْ ِث٤ َ۪أْر٣ َِّللا
 ُْش ه٤ٌ َؿَُِٰٚ  ِث ٌُ ْْ َٓ ْٖ اُُِٞ ه٠َِٰ  َخز َ َْ َػَٝ ْْ ًُ بس
ز ُ ْْ ا ِْٕ ا َ َخزَ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َ َُّللا
َ ا َ ْثَٝ ْْ ٌُ ع ْٔ َؼ
َ ص
َٰ ْ ف
ُ ْٗ ُ ا
َُٕٞص ِذك
ِ ب٣َ اْل
ْ ٣َ ْْ ُٛ َّْ ُ د ص
ُ ص ِ ّش
َ ُٗ ْق
َ ٤ًَ ظ ْش
De ki “Düşünsenize, Allah dinleme ve görme özelliğinizi alsa, kalplerinizi çalışmaz hale getirirse
Allah'tan başka onları size geri verecek hangi ilah vardır?” Baksana, bu ayetleri evire çevire biz
nasıl açıklıyoruz sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar?
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(Nahl 16/78)

ُ َُّللاُ ا َ ْخ َش َع ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ث
بس
َ َُٕٞٔ َِ ب ِر ٌُ ْْ َْل ر َ ْؼَٜ َّٓ ُ ٕ اٞ
َّ ُ َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ اَٝ ْـًٔب٤ؽ
 هَٝ
َ  ْاْلَ ْثَٝ غ ْٔ َغ
َ ص
ِ ط
َٕٝ ْاْلَ ْكـِذَح َ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْؾ ٌُ ُشَٝ
Allah sizi analarınızın karnından çıkardığında hiç bir şey bilmiyordunuz. Ama size dinleme ve ileri görüşlü olma
özelliği ile gönüller vermişti. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Neml 27/62)

َ ع
َۜ ٌ َٓ َغ هَُِٰٚ ض َءا
َۜ ِ َ ْغ َؼُِ ٌُ ْْ ُخَِ َٓلَب َء ْاْلَ ْس٣َٝ  َءٞغ
ْ ُٔ ُت ْا٤
َُّٓ ُِق ا
ُ ُ ۪غ٣ ْٖ َّٓ َ ا
َِّللا
ُ َ ٌْؾ٣َٝ ُٙط َّش اِرَا دَ َػب
َۜ ًل َٓب رَزَ ًَّ ُش٤
ً َِ۪ه
َٕٝ
Çaresiz kalan biri yardım istediğinde ona yardım edip sıkıntılarını gideren ve sizi yeryüzünün hâkimleri yapan
kim? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Doğru bilgileri ne kadar da az kullanıyorsunuz!

(Enam 6/47)

َّ ُّ ْٞ ََِيُ ا َِّْل ْاُوْٜ ُ٣ ََْ ٛ ً  َشحْٜ  َعْٝ َ َّللاِ ثَ ْـزَخً ا
َُٕٞٔ ُِ اُظب
ُ َ ػز
اة ه
َ ْْ ٌُ ٤ز َ ٌُ ْْ ا ِْٕ ا َ َٰر٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
De ki “Kendinize baktınız mı? Allah'ın azabı, hiç beklenmeyen bir anda ya da önceden belli
olacak bir şekilde size gelse, yanlış yapan o topluluklardan başkası mı etkisizleştirilir?”
(Yunus 10/102)

َِٖٓ ْْ ٌُ  َٓ َؼ٢ّ۪ٗ ِا اٝ َۜ ْْ هُ َْ كَب ْٗز َ ِظ َُٓشِٜ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجْٞ ََِٖ َخ٣ ۪ َِّبّ اَُّز٣ََٕ ا َِّْل ِٓضْ ََ اٝ ْ٘ز َ ِظ ُش٣َ َْ َٜ َك
َٖ٣ْاُ ُٔ ْ٘ز َ ِظ ۪ش
Kendilerinden önce gelip geçenlerin gördükleri günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki “Bekleyin
bakalım, bende sizinle birlikte bekliyorum.”

(Yunus 10/103)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْ٘ب ُٗ ْ٘ظِ ْاُ ُٔإ٤ْ َِا ًَ َٰز ُِ ُۚ َي َؽوًّب َػَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ عََِ٘ب
ُ  ُس٢ص ُ َّْ ُٗ٘ ۪ َّغ
Sonra elçilerimizi ve inanıp güvenenleri kurtarırız. Bu hep böyledir. İnanıp güvenenleri kurtarmak boynumuzun
borcudur.
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(Enam 6/48)

ُۚ  ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
ّ ََٖ ا َِّْل ُٓج٤ ِ۪ع
 َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ْ َ اَٝ ََٖٓ َٖ كَ َٔ ْٖ َٰا٣
ٌ َْٞ صَِ َؼ كَ ًَل خ
َ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ْاُ ُٔ ْشَٝ
َُٕٞٗ ََ ْؾض٣ ْْ ُٛ
Biz elçileri yalnız birer müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Onlara inanıp güvenen ve
kendini düzeltenler artık ne bir korku duyar ne de üzülürler.
(Bakara 2/213)

ۖ  ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
ّ ََّٖ ُٓج٤۪ َّللاُ اَُّ٘ ِج
َ اؽذَح ً كَجَ َ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
ُْ ُٜ ُْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب ََٓعب َءرُٙٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ ا َِّْل اَُّزِٚ ٤ ۪ق ك
ِ ََُّْٖ٘ ا٤ََ ْؾ ٌُ َْ ث٤ُِ
َ ََِاخز
ْ ا ُِ َٔبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
١ ۪ذْٜ َ٣ َُّللا
 هَٝ َٚۜ ۪ ِٗن ثِ ِ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 toplumdu. Allah, müjde veren ve uyarılarda bulunan nebiler görevlendirdi. Ayrılığa düştükleri
konularda insanlar arasında hükmetsin diye nebilerle birlikte, gerçekleri içeren kitaplar da indirdi. İhtilafa
düşenler, daima kendilerine kitap verilenler oldu. Bu da açık ayetler geldikten sonra birbirlerine üstünlük kurma
gayretlerinden kaynaklandı. Sonra Allah, ayrılığa düştükleri gerçekler konusunda, inanıp güvenenleri, kendi
onayıyla doğruya yöneltti. Allah, gereğini yapanı doğru yola yöneltir.

(Bakara 2/62)

َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِبّٰلل
اْل ِخ ِش
َّ ُاَٝ ٟص َٰبس
َٖ َٓ ْٖ َٰا ََٖٓ ِث ه٤صب ِث ۪ـ
َ َُّ٘اَٝ اَُٝبدٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٞٗ َ ْؾض٣َ ْْ ُٛ  َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  َْل خَٝ ْْ ۖ ِٜ ّ ْْ ِػ ْ٘ذَ َس ِثُٛ  ْْ ا َ ْع ُشُٜ ََِصب ُِ ًؾب ك
َ ََ ِٔ  َػَٝ
İman edenler ile Yahudi, Hristiyan ve Sabiîler‟den Allah'a ve Ahiret gününe inanan ve iyi işler yapanların
ödülleri Rableri katındadır. Onların üzerinde korku olmaz, üzüntü de çekmezler.

(Bakara 2/112)

ٌ  ُٓ ْؾغَٞ ُٛ َٝ ُِ ِ هّٰللَٜٚ  ْعَٝ َْ َِ َٓ ْٖ ا َ ْع٠َِٰ َث
ْْ ُٛ  َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِػ
ٌ َْٞ  َْل خَٝ ٚۖ ۪ ُّ ِػ ْ٘ذَ َس ِثَُٙٓ ا َ ْع ُشََِِٖٚ ك
َ ف
َُٕٞٗ ََ ْؾض٣
Hayır! Güzel davranarak tam Allah‟ın istediği yöne yönelenin ödülü, Rabbinin katındadır. Onların üzerinde bir
korku olmaz, üzülmezler de.

(Yunus 10/62)

ُۚ ُٗ ََ ْؾض٣ ْْ ُٛ  َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
َٕٞ
ََٓب َء ه٤ُِ ْٝ َ ا َ ََْٓل ا َِّٕ ا
ٌ َْٞ َّللاِ َْل خ
Bilesiniz ki Allah‟ın evliyasının üstünde ne bir korku olur ne de üzülürler.
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(Yunus 10/63)

َۜ ُزَّو٣َ اُٞٗ ًَبَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّز
َٕٞ
Onlar inanıp güvenen ve çekinerek korunan kimselerdir.

(Yunus 10/64)

َٰ ْ ٢ِكَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ كٟ ُْ ْاُجُ ْؾ َٰشُٜ َُ
َۜ د ه
ُْ َۜ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
ِ  ََ ُِ ٌَ ِِ َٔب٣ ۪اْل ِخ َش َۜحِ َْل ر َ ْجذ
Dünya hayatında da Ahirette de müjde onların hakkıdır. Allah‟ın sözlerinde değişme olmaz. Büyük başarı budur
işte!

(Ahkaf 46/13)

ُۚ ُٗ ََ ْؾض٣ ْْ ُٛ  َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
َٕٞ
ا َسثَُّ٘ب هَُُٖٞ هَب٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٌ َْٞ ا كَ ًَل خُٞٓ َّللاُ ص ُ َّْ ا ْعزَوَب
“Rabbimiz Allah‟tır” deyip doğru davrananlar, ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(Ahkaf 46/14)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗ ُۚب َع ََٓضا ًء ِث َٔب ًَبَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بة ْاُ َغَّ٘ ِخ خَب ُِذ
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ َُٓئِ َي اُٝ۬ ُ ا
İşte Cennet ahalisi onlardır; yaptıkları işlere karşılık olarak orada ölümsüz olacaklardır.

(Kehf 18/56)

ُۚ  ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
ّ ََٖ ا َِّْل ُٓج٤ ِ۪ع
اٞع
ُ ُ ْذ ِؽ٤ُِ َِ بغ
ِ ا ِث ْبُ َجَٖٝ ًَلَ ُش٣ ُ۪ َغب ِد ٍُ اَُّز٣َٝ َٖ٣
َ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ْاُ ُٔ ْشَٝ
اًٝ  ُضُٛ اٝ ََٓٓب ا ُ ْٗز ُِسَٝ ٢ ۪بر٣َ ا َٰاَُٝٓار َّ َخزَٝ  ْاُ َؾ َّنِٚ ِث
Biz elçileri sırf müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Kâfirlik edenler, uydurma şeylerle gerçekleri ortadan
kaldırmaya çalışıyorlar. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları hafife aldılar.

(Enam 6/49)

َُٕٞغو
ُّ َٔ َ٣ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ غ
ُ َ ْل٣ اُٞٗاة ِث َٔب ًَب
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar, yoldan çıkmalarına karşılık azaba
uğrayacaklardır.
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(Araf 7/164)

ُ  ْْ ُِ َْ ر َ ِؼُٜ ْ٘ ِٓ ٌذ ا ُ َّٓخ
ً ا َٓ ْؼز َِسحُُٞذ ًَۜا هَب٣ ۪ؽذ
ْ َُاِ ْر هَبَٝ
َ  ْْ َػزَاثًبُٜ ُ ُٓؼَ ِزّثْٝ َ  ْْ اُٜ ٌُ ِِ ْٜ ُٓ َُّللا
 ًٓ ۨب هْٞ ََٕ هٞظ
َُٕٞزَّو٣َ ْْ ُٜ ََُِّ َؼَٝ ْْ ٌُ ّ َس ِث٠َُِٰ ا
İçlerinden bir toplum şöyle demişti: “Allah‟ın yok edeceği ya da çetin bir cezaya çarptıracağı bu halka ne diye
öğüt veriyorsunuz?” Dediler ki “Hem Rabbinize karşı bir mazeretimiz olsun hem de belki bunlar yanlışlardan
sakınırlar diye.”

(Araf 7/165)

َ َٖ٣ ۪ا َ َخ ْزَٗب اَُّزَٝ ءٞ
ة
َُّٓ ُػ ِٖ ا
ِ غ
ُ َٗ كََِ َّٔب
ٍ ا ِث َؼزَاُٞٔ َِظ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ ٣َ َٖ٣ َ۪٘ب اَُّز٤ْ ۪ َٓ ا َ ْٗ َغٚا ِثٝا َٓب رُ ِ ًّ ُشٞغ
َُٕٞغو
ُ  ْل٣َ اُٞٗظ ِث َٔب ًَب٤
ٍ َث ۪ـ
Ne zaman ki kendilerine verilen öğüdü dikkate almadılar, kötülüğe karşı mücadele verenleri kurtardık. O yanlışı
yapanları da yoldan çıkmalarına karşılık kötü bir azaba çarptırdık.

(Enam 6/50)

 ََِٓ ُۚ ٌي ا ِْٕ اَر َّ ِج ُغ ا َِّْل٢ّ۪ٗ ِ ٍُ َُ ٌُ ْْ اُٞ ََْٓل اَهَٝ ْت
 خ َََٓضائِ ُٖ ه١ ۪ ٍُ َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذُٞهُ َْ ََْٓل اَه
َ ٤َ ََْٓل ا َ ْػَِ ُْ ْاُـَٝ َِّللا
َٓ َٰ ُ٣ َٓب
َٕٝش اَكَ ًَل رَزَلَ ٌَّ ُش٤
ُ َۜ  ْاُ َج ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْاْلَػ١ِٞ َ َ ْغز٣ ََْ ٛ َْ ُ ه٢
َّ َۜ َُِ ا٠ؽٞ
De ki “Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gizli bilgileri de bilmem. Size, ben
bir meleğim de demiyorum. Bana ne vahyedilirse ben ona uyarım.” De ki “Gören ile görmeyen
bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?”
(Hud 11/31)

َٖ٣ ۪ ٍُ َُِِّزُٞ ََْٓل اَهَٝ  ََِٓ ٌي٢ّ۪ٗ ِ ٍُ اُٞ ََْٓل اَهَٝ ْت
 خ َََٓضائِ ُٖ ه١ ۪ ٍُ َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذُٞ ََْٓل اَهَٝ
َ ٤َ ََْٓل ا َ ْػَِ ُْ ْاُـَٝ َِّللا
َّ َِٖٔ َُ  اِرًا٢َّ۪ٓٗ ِ ُۚ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢َٓ َّ۪للاُ ا َ ْػَِ ُْ ثِ َٔب ك
 ًْش َۜا َ ه٤َّللاُ َخ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 ُْ هُٜ َ٤ُِإْ ر٣ ْٖ َُ ْْ ٌُ ُُ٘٤ ا َ ْػ١ر َ ْضدَ ۪ َٓس
“Size: „Allah‟ın hazineleri yanımdadır‟ demiyorum. Gizli bilgileri de bilmem. Ben melek olduğumu da
söylemiyorum. Hor gördüğünüz kimseler için „Allah bunlara iyilik etmez‟ de demiyorum. Onların içlerinde olanı
en iyi bilen Allah‟tır. Bunları desem yanlış yapmış olurum.”
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(Araf 7/188)

َۜ ؽب َء ه
ََٓ ظ ًّشا ا َِّْل َٓب
َِٖٓ ُْت َْل ْعز َ ٌْض َ ْشد
َ  َْلَٝ  َٗ ْلؼًب٢هُ َْ ََْٓل ا َ ْٓ ِِيُ َُِ٘ ْل ۪غ
َ ٤َ ًُ ْ٘ذُ ا َ ْػَِ ُْ ْاُـْٞ ََُٝ َُّللا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َش ُِو٤
َُّٓ ُ ا٢
َّ َٓ  َٓبَٝ  ُۚ ِْش٤ْاُ َخ
ٌ ثَ ۪ؾَٝ ش٣
ٌ ۪ ُء ا ِْٕ اَٗ َُ۬ب ا َِّْل َٗزٞغ
َ ِ٘ غ
De ki “Allah, gerekeni yapmadıkça kendime bile bir fayda sağlamaya veya zarar vermeye gücüm yetmez. Eğer
gizli şeyleri bilsem, daha çok malım olurdu, bana bir kötülük de dokunmazdı. Ben, inanıp güvenen bir topluluğu
sadece uyarmak ve müjdelemekle görevliyim.”

(Enam 6/51)

 ٌغ٤ ۪ َْل ؽَلَٝ ٢
َ ٤َُ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ ا اُٝ ْؾؾ ََُٓش٣ ْٕ َ َٕ اَُٞخَبك٣ َٖ٣ ۪ اَُّزِٚ ا َ ْٗز ِْس ِثَٝ
ٌّ ُِ َٝ ُِ۪ٚٗٝ ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ ْظ
َُٕٞزَّو٣َ ْْ ُٜ ََُِّ َؼ
Rablerinin huzuruna çıkarılacakları için korkanları, bu Kitapla uyar. Orada onların ne bir
dostu ne de şefaatçileri olacaktır. Belki çekinip kendilerini korurlar.
(En'am 6/70)

ظ ِث َٔب
ٌ غ ََ َٗ ْل
َ ۪ َٓ ا َ ْٕ ر ُ ْجٚرَ ِ ًّ ْش ِثَٝ ب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  ُْ ْاُ َؾُٜ ْؿ ََّشرَٝ اًٞ ْٜ ََُٝ  ْْ َُ ِؼجًبُٜ َ٘٣ ۪ا دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪رَ ِس اَُّزَٝ
ْ غ َج
 َٰ َُٓئِ َيُٝ۬ ُ  َۜب اَٜ ْ٘ ِٓ ُإْ َخ ْز٣ ػ ْذ ٍٍ َْل
ٕ هُٝ
َ ََّ ًُ ٍِْ ا ِْٕ ر َ ْؼذَٝ  ُۚ ٌغ٤ ۪ َْل ؽَلَٝ ٢
َ ًَ
َ ٤َُ ذ
ِ ب ِٓ ْٖ دَٜ َُ ْظ
ٌّ ُِ َٝ َِّللا
ُۚ ُغج
ََٕٝ ٌْلُ ُش٣ اُٞٗ ٌْ ِث َٔب ًَب٤ َُ۪اة ا
ٌ َ َػزَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ اة ِٓ ْٖ َؽ
ٌ  ْْ ؽ ََشُٜ َُ اٞ
َ ًَ ا ِث َٔبَُِٖٞ ا ُ ْث ِغ٣ ۪اَُّز
Dünya hayatına aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri bırak. Kimse yaptığı şeyden dolayı bir
mahrumiyet yaşamasın diye Kur‟an ile uyar. Allah ile aralarına girecek ne bir dost ne de şefaatçileri olacak,
bedel olarak ne verseler kabul edilmeyecektir. Yaptıkları sebebiyle mahrum edilecek olanlar onlardır. Ayetleri
görmezlikte direnmelerine karşılık hak ettikleri, kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azaptır.

(Yunus 10/18)

ُ  ُ۬ ُإ ََْٓل ِءَٛٓ َٰ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ْْ ُٜ ُ ْ٘لَؼ٣َ  َْلَٝ ْْ ُٛع ُّش
َۜ ؽلَ ََٓؼب ُ۬ ُؤَٗب ِػ ْ٘ذَ ه
َْ َُّللاِ ه
ُ ٣َ َّللاِ َٓب َْل
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝ ْؼجُذ٣َ َٝ
َۜ ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َْل كَٝ د
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣  َػ َّٔب٠ُر َ َؼ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َؾب
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ ْؼَِ ُْ ك٣َ َّللاَ ِث َٔ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 bize şefaat edecek olanlardır.” De ki “Siz Allah‟a, göklerde ve yerde
bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?” O, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir.”
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(İsra 17/97)

ُ ٗ َْؾَٝ َٚۜ ۪ ِٗ َُٝٓب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ َُ َع ِِ َْ كََِ ْٖ ر َ ِغذ
َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٛ ؾ ُش
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ز َ ُِۚذْٜ ُٔ ُ ْاَٞ ُٜ ََّللاُ ك
 ِذ هْٜ ٣َ ْٖ َٓ َٝ
ْ َّ٘ َۜ ُْ ًَُِّ َٔب َخ َجَٜ  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ ص ًّٔ َۜب َٓأ
شا٤
ُ ْْ ِٜ ِٛ ٞ ُعُٝ ٠َِٰ  َٔ ِخ َػ٤َٰ ْاُ ِو
ُ َٝ ثُ ٌْ ًٔبَٝ ًب٤ْٔ ػ
ً ع ۪ؼ
َ ْْ ُٛ ذ ِص ْدَٗب
Allah kimi yoluna kabul ederse doğru yolda olan odur. Kimi de sapık sayarsa Allah ile arasında dostlar
bulamazsın. Onları kıyamet günü yüzükoyun halde kör, dilsiz ve sağırlar olarak bir araya getiririz. Yerleşecekleri
yer cehennemdir; ne zaman ateşi azalsa alevini artırırız.

(Rum 30/13)

ُ ا ِثُٞٗ ًَبَٝ ؽلَؼَٰ َٓ ُ۬ ُإا
ُ ْْ ِٜ ؽ َش ًََٓب ِئ
ُ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ ََُٝ
َٖ٣ ْْ ًَب ِك ۪شِٜ ؾ َش ًََٓب ِئ
Allah‟a ortak saydıkları arasından bir şefaatçileri de olmayacaktır. Zaten ortak saydıklarını tanımazlıktan
geleceklerdir.

(Fatır 35/18)

َ ُْٚ٘ ِٓ َْ َٔ ُ ْؾ٣ ب َْلَٜ ِِ ْٔ  ِؽ٠َُِٰ ع ُٓضْوََِخٌ ا
ُ ا ِْٕ ر َ ْذَٝ َٟۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ  َْل ر َ ِض ُسَٝ
َٕ ًَبْٞ ََُٝ  ٌء٢ْ ؽ
 كَ ِبَّٗ َٔب٠ً َٓ ْٖ ر َضَ هَٝ َ  َۜحَِٰٞ ص
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ت
ِ ٤ْ َ ْْ ِث ْبُـُٜ ََّٕ َسثَْٞ َ ْخؾ٣ َٖ٣ ۪ اَِّٗ َٔب ر ُ ْ٘ز ُِس اَُّز٠َۜ رَا هُ ْش َٰث
ش٤
 ه٠َُِاَٝ َِٚۜ ۪  َُِ٘ ْلغ٠ًَز َضَ ه٣
ُ َّللاِ ْاُ َٔ ۪ص
Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan, günahının taşınması için yardım istese
onun bir parçası dahi taşınmaz, yardıma çağırdığı isterse akrabası olsun. Sen sadece, içten içe Rablerinden
çekinenleri, namazını özenle ve sürekli kılanları uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için
yapmış olur. Dönüp varılacak yer Allah‟ın huzurudur.

(Yasin 36/11)

ّ ت كَ َج
ْ٣ٍ ا َ ْع ٍش ًَ ۪شَٝ ٍُ ِث َٔ ْـ ِل َشحٙؾ ِْش
َّ ٢ِ
ِ ُۚ ٤ْ َاُش ْؽَٰٔ َٖ ِث ْبُـ
َ  َخؾَٝ اَِّٗ َٔب ر ُ ْ٘ز ُِس َٓ ِٖ ار َّ َج َغ اُ ِزّ ًْ َش
Sen ancak, içten içe Rahman‟dan korkarak bu zikre uyanı uyarabilirsin. Ona uyanlara, durumlarının
düzeltileceğini ve büyük bir ödül verileceğini müjdele.

(Zümer 39/43)

ُ َِّللا
َ ٌَُٕٞ ِِ ْٔ َ٣ ا َْلُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ َ ؽلَ ََٓؼب َۜ َء هُ َْ ا
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣  َْلَٝ ْـًٔب٤ؽ
ٕ هُٝ
ِ ا ِٓ ْٖ دُٝا َ ِّ ار َّ َخز
Yoksa onlar, Allah ile aralarına girecek şefaatçiler mi buldular? De ki “Ya onların bir yetkileri yoksa akıllarını
da kullanamıyorlarsa?”

(Zümer 39/44)

َّ ُهُ َْ ِ هّٰللِ ا
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َُٕٞ ر ُ ْش َعؼِٚ ٤ْ َُِض ص ُ َّْ ا
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ؼً َۜب٤۪ٔ ؾلَب َػخُ َع
De ki “Şefaat yetkisi tümüyle Allah‟ın elindedir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O‟ndadır. Zaten sonunda tekrar
yaratılıp O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.”
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(Enam 6/52)

ْ َ  َْل رَٝ
ْْ ِٜ ِغبث
َ ُ َٓبَٚۜ َٜ  ْعَٝ َُٕٝذ٣ُ ۪ش٣ ِ ٢
َ  َْي ِٓ ْٖ ِؽ٤َِػ
ّ  ْاُؼَ ِؾَٝ ِحٝ ْْ ثِ ْبُـَ َٰذُٜ ََّٕ َسثَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪ط ُش ِد اَُّز
ْ َ ءٍ كَز٢َ
َّ َِٖٓ ٌَُٕٞ َ  ْْ كَزُٛ َط ُشد
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
َ  َٓب ِٓ ْٖ ِؽَٝ ٍء٢َ
ْ  ْْ ِٓ ْٖ ؽِٜ ٤ْ َِغب ِث َي َػ
ْ ِٓ ْٖ ؽ
Sabah, akşam dua edip Rablerinin yüz göstermesini isteyenleri uzaklaştırma. Onların hesabı
senden sorulmaz. Senin hesabın da onlardan sorulmaz. Onları uzaklaştırırsan yanlış
yapanlardan olursun.
(Hud 11/29)

َۜ ً َٓ ِٚ ٤ْ َِ ِّ ََْٓل ا َ ْعـُِ ٌُ ْْ َػْٞ ََب ه٣َٝ
َۜ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪بس ِد اَُّز
َ  ََٓٓب اَٗ َُ۬ب ِثَٝ َِّللا
ْْ ُٜ َِّٗا اٞ
 ه٠َِ ا َِّْل َػ١
ِ ط
َ بْل ا ِْٕ ا َ ْع ِش
َٔ
ََُِٕٜٞ  ًٓب ر َ ْغْٞ َ ٌُ ْْ ه٣ ا َ َٰس٢َّ۪ٓ٘ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ِٜ ّا َس ِثُُٞٓ ًَله
“Ey halkım! Buna karşılık sizden bir mal istemiyorum. Benim ücretimi sadece Allah verir. Ben inanıp
güvenenleri kovacak da değilim. Onlar Rablerine kavuşacaklardır. Ben sizi, kendini bilmez bir toplum olarak
görüyorum.”

(Hud 11/30)

َ ِْٕ َّللاِ ا
َٕٝ َۜ ْْ اَكَ ًَل رَزَ ًَّ ُشُٜ ُ غ َش ْدر
 َِٖٓ ه٢ ۪ٗص ُش
ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٓ ِّ ْٞ ََب ه٣َٝ
“Ey halkım! Onları kovarsam, Allah‟tan beni kim kurtarabilir? Bilgilerinizi kullanmaz mısınız?”

(Şuara 26/111)

َۜ َُُار َّ َجؼَ َي ْاْلَ ْسرَٝ ا اَُٗإْ ِٓ ُٖ َُ َيَُُٞٓ هَب
َٕٞ
“Şu aşağılık kimseler peşindeyken sana inanmamızı mı bekliyorsun?” dediler.

(Şuara 26/112)

ُۚ َُِٔ َ ْؼ٣ اُٞٗ ثِ َٔب ًَب٢۪ٔ ِْ  َٓب ِػَٝ ٍَ هَب
َٕٞ
“Onların gerçekte ne yaptıkları konusunda bir bilgim yoktur.

(Şuara 26/113)

ُۚ  ر َ ْؾؼُ ُشْٞ َُ ٢ّ َس ۪ث٠َِٰ  ْْ ا َِّْل َػُٜ ُغبث
َٕٝ
َ ا ِْٕ ِؽ
Onlara hesap soracak olan Rabbimdir, keşke bunu anlasanız!
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(Şuara 26/114)

ُۚ ِ۪٘ٓ ْبس ِد ْاُ ُٔإ
َ  ََٓٓب اَٗ َُ۬ب ِثَٝ
َٖ٤
ِ ط
Ben müminleri yanımdan kovamam.

(Enam 6/53)

َْ ََِّللاُ ثِب َ ْػ
ٍ  ْْ ثِجَ ْؼُٜ ع
ْظ ه
 ُ۬ ُإ ََْٓل ِء َٓ َّٖ هَٛٓ َٰ َ ا اَُُٞٓ َُٞو٤ُِ ط
َ  ًَ َٰز ُِ َي كَزََّ٘ب ثَ ْؼَٝ
َ ٤ََُِ٘٘ ََۜب ا٤ْ َ ْْ ِٓ ْٖ ثِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َّ ُِثب
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
“Allah aramızdan, şunlara mı lütuf ve ikramda bulundu?” desinler diye onlardan kimilerini
kimileriyle deneriz. Görevlerini yerine getirenleri en iyi bilen, Allah değil midir?
(Bakara 2/247)

َ ْْ ٌُ َُ ش
َ َّللاَ هَ ْذ ثَ َؼ
ُ ٌُ َ٣ ٠ا اَٗهَُُٞٓ د َٓ ِِ ًٌ َۜب هَبٞ
ُٖ ٗ َْؾَٝ َ٘ب٤ْ َُِ ْاُ ُٔ ِْيُ َػَُٚ ٕٞ
َ ُُغب
 ْْ ا َِّٕ هُٜ ُّ٤ِ ْْ َٗجُٜ َُ ٍَ هَبَٝ
َ ُ ثَ ْغَٙصَ ادَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ َػٚ٤ط َٰل
َ ص
٢ِطخً ك
َ ُْإ٣ ْْ ََُٝ ُْٚ٘ ِٓ ا َ َؽ ُّن ثِ ْبُ ُٔ ِْ ِي
ْ َّللاَ ا
عؼَخً َِٖٓ ْاُ َٔب َۜ ٍِ هَب ٍَ ا َِّٕ ه
َ د
ٌْ ٤ ِ۪ا ِع ٌغ َػَٝ َُّللا
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ٌَُٚ ِْ ُٓ ٢ ُ۪إْ ر٣ َُّللا
 هَٝ ؾب َۜ ُء
 هَٝ ِْ َۜ  ْاُ ِغ ْغَٝ ِْ ِْ ْاُ ِؼ
Nebîleri onlara “Allah, üzerinizde yetkili olarak Tâlût‟u çıkardı.” dedi. “Onun bizim üzerimizde nasıl yetkisi
olabilir? O yetki ondan çok bizim hakkımızdır. Onun fazla bir malı da yok!” dediler. Nebî, “Onu, sizin üzerinize
Allah seçti. Ona, bilgi ve vücut bakımından üstünlük verdi. Allah yetkiyi, tercih ettiğine verir.” dedi. İmkânları
geniş olan ve her şeyi bilen Allah‟tır.

(En'am 6/124)

ُ ٤َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ َؽ
َۜ ع َُ ه
َّللاِ َ ه
ْش
ُ  ُس٢
َ ِرُٝ۫ ُ  ِٓضْ ََ ََٓٓب ا٠ ُٗإْ َٰر٠ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َؽزهَُُٞخٌ هَب٣ ْْ َٰاُٜ ْاِرَا ََٓعب َءرَٝ
اُٞٗذٌ ِث َٔب ًَب٣ ۪ؽذ
َ اة
ٌ َ ػز
ُ ُ ۪ص٤ع
َبس ِػ ْ٘ذَ ه
ٌ صـ
َ َٝ َِّللا
َ َُٚۜ َ عبَُز
َ َ ْغ َؼ َُ ِس٣
َ اُٞٓ َٖ ا َ ْع َش٣ ۪ت اَُّز٤
ََٕٝ ْٔ ٌُ ُش٣
Onlara bir ayet gelince şöyle derler: "Allah‟ın elçilerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe inanmayız." Allah
kime elçilik görevi vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, kurdukları plan yüzünden Allah katında küçük düşme
ve çetin bir azapla yüzleşeceklerdir.

(Sad 38/8)

ة
ِ َۜ ا َػزَاُٞهَُٝز٣  ثَ َْ َُ َّٔب١ُۚ  ؽ ٍَّي ِٓ ْٖ ِر ًْ ۪ش٢ ۪ ْْ كُٛ َْ َِ٘٘ ََۜب ث٤ْ َ اُ ِزّ ًْ ُش ِٓ ْٖ ثِٚ ٤ْ ََِءا ُ ْٗ ِض ٍَ َػ
“Bu bilgi aramızdan ona mı indirildi?” derler. Aslında bunların benim zikrimden şüpheleri var. Yok yok. Henüz
azabımı tatmadılar.
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(Sad 38/9)

ة
ِ ُۚ بَّٛ َٞ ُض ْا٣
ِ  ْْ خ َََٓضا ِئ ُٖ َس ْؽ َٔ ِخ َس ِثّ َي ْاُ َؼ ۪ضُٛ َا َ ّْ ِػ ْ٘ذ
Yoksa daima üstün olan ve karşılık beklemeden bol bol veren Rabbinin ikram hazineleri onların yanında mı?

(Tegabun 64/5)

ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ػز
َ ْْ ُٜ ََُٝ ْْ ِٛ ثَب ٍَ ا َ ْٓ ِشَٝ اُٞا ِٓ ْٖ هَ ْج ِۘ َُ كَزَاهَٖٝ ًَلَ ُش٣ َ۪أْرِ ٌُ ْْ َٗجَإُا اَُّز٣ ْْ ََُا
Sizden önce ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin haberi size ulaşmadı mı? Onlar ettiklerini buldular. Onların
hak ettikleri acıklı bir azaptır.

(Tegabun 64/6)

ْ ُٗ ًَبَََّٰٚٗر ُِ َي ثِب
٠َ٘ا ْعز َ ْـَٝ اْٞ ََُّٞ َ رَٝ اَٝٗ٘ َِۘب كَ ٌَلَ ُشُٝذْٜ َ٣ ا اَثَؾ ٌَشَُُٞٓ د كَوَب
ِ َِّ٘ب٤َ ْْ ثِ ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسِٜ ٤ َ۪ذ رَأْر
َۜ ه
ٌ ذ٤۪ٔ  َؽ٢
َ َُّللا
 هَٝ َُّللا
ٌّ ِ٘ ؿ
Bunun sebebi şudur: Elçileri açık belgelerle gelmişti. Onlar ise “Bu adamlar mı bizi yola getirecek?” deyip
ayetleri görmezlikten gelmiş, yüz çevirmişlerdi. Allah‟ın kimseye ihtiyacı olmaz. Varlıklı olan, her yaptığını
güzel yapan O‟dur.

(Zuhruf 43/31)

ْ٤ٍ  ِْٖ َػ ۪ظ٤َز٣َ  َس ُع ٍَ َِٖٓ ْاُوَ ْش٠َِٰ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ َػَٰٛ ٍَ  َْل ُٗ ِ ّضْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
“Bu Kur‟an iki şehrin ileri gelenlerinden birine indirilseydi ya!” dediler.

(Zuhruf 43/32)

 َسكَ ْؼَ٘بَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ْْ كُٜ َ ؾز
َ ٤ ْْ َٓ ۪ؼُٜ َ٘٤ْ َغ َْٔ٘ب ث
َ َٔ َٕ َس ْؽُٞٔ َ ْو ِغ٣ ْْ ُٛ َ ا
َ َذ َس ِثّ َۜ َي ٗ َْؾ ُٖ ه
ٍ ط دَ َس َعب
 ٌْش ِٓ َّٔب٤ َس ْؽ َٔذُ َس ِثّ َي َخَٝ  ًَّۜب٣ع ْخ ِش
ً  ْْ ثَ ْؼُٜ ع
ُ َز َّ ِخزَ ثَ ْؼ٤ُِ د
ُ عب
ٍ مَ ثَ ْؼْٞ َ ْْ كُٜ ع
َ ثَ ْؼ
ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣
Rabbinin ikramını onlar mı paylaştıracak? Oysa dünya hayatında yaşamalarına sebep olan şeyleri biz
paylaştırdık. Birini diğerinden bir kaç derece üste çıkardık ki biri diğerinin işinden yararlansın. Ama Rabbinin
ikramı, onların birikimlerinden iyidir.
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(Enam 6/54)

ََُّٚٗاُش ْؽ َٔخَ ا
َّ ِٚ  َٗ ْل ِغ٠َِٰ ت َسثُّ ٌُ ْْ َػ
َ َ  ٌُ ْْ ًَز٤ْ َِػ
َ ٌّ ع ًَل
َ َْ َُبرَِ٘ب كَو٣َٕ ثِ َٰبُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ٣ ۪اِرَا ََٓعب َء َى اَُّزَٝ
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ْ َ اَٝ ۪ٙبة ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َُٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ٌ ُُ َؿلََّٚٗصَِ َؼ كَب
َ َ بَُ ٍخ ص ُ َّْ رَٜ  ًءا ثِ َغٞع
Ayetlerimize inanıp güvenenler sana gelince de ki: “Selam size! Rabbiniz, bol bol ikramda
bulunmayı kendine görev olarak yazmıştır. Şöyle ki içinizden kim bir cahillik ederek kötülük
yapar, ardından da dönüş yaparak tevbe eder ve yaptığı yanlışları düzeltirse iyi bilsin ki
Allah’ın bağışlaması çok, ikramı boldur.”
(Araf 7/153)

ِۘ َُ٘ٓ  َٰاَٝ َبٛا ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذُٞد ص ُ َّْ رَبث
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ِ ّـَٔب٤ِ غ
َّ ُا اُِِٞٔ َٖ َػ٣ ۪اَُّزَٝ
ٌ َُب َُـَلٛا ا َِّٕ َسث ََّي ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذٞ
Kötü işler yapıp daha sonra Allah‟a güvenerek tövbe ederek dönüş yapanlar, bütün bunların ardından senin
Rabbin, elbette çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Ta Ha 20/82)

ٟز َ َٰذْٛ صب ُِ ًؾب ص ُ َّْ ا
ٌ َّ َُـَل٢ّ۪ٗ ِاَٝ
َ َ بس ُِ َٔ ْٖ ر
َ ََ ِٔ  َػَٝ ََٖٓ  َٰاَٝ بة
Şurası kesindir ki tevbe eden, inanıp güvenen, iyi iş yapan ve doğru yola girmiş olanı ben daima bağışlarım.

(Furkan 25/70)

ٍ َۜ غَ٘ب
َُّللا
 ًَبَٕ هَٝ د
ُجَ ِذّ ٍُ ه٣  َٰ َُٓئِ َيُٝ۬ ُ صب ُِ ًؾب كَب
َ َ ا َِّْل َٓ ْٖ ر
َ  ْْ َؽِٜ ِّـَٔبر٤ِ ع
َ َُّللا
َ  َػ ِٔ ََ َػ َٔ ًًلَٝ ََٖٓ  َٰاَٝ بة
 ًٔب٤سا َس ۪ؽٞ
ً َُؿل
Ancak dönüş yaparak tevbe eden, inanıp güvenen ve iyi iş yapan başka. Allah onların kötülüklerini iyiliğe
çevirir. Allah bağışlar, ikram eder.

(Furkan 25/71)

َّللاِ َٓزَبثًب
ُ ُ َز٣ َُّٚٗصب ُِ ًؾب كَ ِب
 ه٠َُِة اٞ
َ َ  َٓ ْٖ رَٝ
َ ََ ِٔ  َػَٝ بة
Kim dönüş yapıp iyi iş yaparsa gerçekten Allah tevbesini kabul etmiş olur.

(Enam 6/55)

َٰ ْ َُ ص
َٖ٤۪ٓ  َُ ْاُ ُٔ ْغ ِش٤ع ۪ج
ِ ب٣َ اْل
ّ ِ َ ًَ َٰز ُِ َي ُٗلَٝ
َ َٖ٤ ُِز َ ْغز َ ۪جَٝ د
İşte ayetlerimizi böyle açık seçik anlatırız ki suçluların yolu iyice belli olsun.
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(Şuara 26/200)

َۜ ۪ٓ ة ْاُ ُٔ ْغ ِش
َٖ٤
ِ ُُِٞ ه٢ ُ۪ كٙعَِ ٌَْ٘ب
َ ًَ َٰز ُِ َي
Biz Kur‟ân‟ı suçluların kalplerine kadar işlettik.

(Şuara 26/201)

ْ٤
َ َا ْاُ َؼزُٝ َ َش٣ ٠۪ َؽزهَٕٚ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َْل
َ َُ۪اة ْاْل
Buna rağmen onlar, acıklı azabı görünceye kadar ona inanıp güvenmezler.

(Şuara 26/202)

َٕٝ ْؾؼُ ُش٣َ  ْْ َْلُٛ َٝ ً ْْ َث ْـزَخُٜ ٤َ ِأْر٤َ َك
O azap onlara ansızın gelir de farkına bile varamazlar.

(Neml 27/14)

ُ ْٗ  َۜا كَبًّٞ ُِػ
ُ ْْ ُٜ غ
َٖ٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ ْاُ ُٔ ْل ِغذ
ُ َٝ ظ ِْ ًٔب
ُ ُب ا َ ْٗلََٜٓ ْوََ٘ز٤ْ َ ا ْعزَٝ بَٜ ِا ثُٝ َع َؾذَٝ
َ ٤ًَ ظ ْش
İçlerinde en küçük şüphe olmadığı halde zalimliklerinden ve büyüklenmelerinden dolayı bile bile inanmadılar.
Bak bakalım, o bozguncuların sonu ne oldu.

(Ankebut 29/49)

َّ ب ِر ََٓ٘ب ا َِّْل٣َ  ْغ َؾذُ ِث َٰب٣َ  َٓبَٝ َْ َۜ ِْ ا ْاُ ِؼُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪س اَُّزُٝ
ٌ ِّ٘٤بد َث
ٌ ٣َ  َٰاَٞ ُٛ َْ َث
َُٕٞٔ ُِ اُظب
ُ ٢ َ۪بد ك
ِ صذ
Kur‟an aslında, kendilerine ilim verilmiş olanların içine işleyen apaçık ayetlerden oluşur. Yanlışa dalanlardan
başka hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkâr etmez.

(Secde 32/22)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
َُٕٞٔ َٖ ُٓ ْ٘ز َ ِو٤۪ٓ  َۜب اَِّٗب َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغ ِشَٜ ْ٘ ػ
ِ َب٣ظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ رُ ِ ًّ َش ِث َٰب
َ ض
َ ۪ ص ُ َّْ اَػ َْشّٚد َس ِث
Rabbinin ayetleri kendisine anlatıldıktan sonra yüz çeviren kimseden daha yanlışta olan kimdir? O suçlulara hak
ettikleri cezayı mutlaka çektireceğiz.

(Enam 6/56)

َۜ ٕ هُٝ
ظَِ ِْذُ اِرًا
َ ا َء ًُ ْْ هَ ْذََٞٓ ْٛ َ َّللاِ هُ َْ ََْٓل اَرَّجِ ُغ ا
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ر َ ْذػ٣ ۪ذُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ اَُّز٤ٜ۪ ُٗ ٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٔ ُ ََٓٓب اَٗ َُ۬ب َِٖٓ ْاَٝ
De ki “Allah ile aranıza koyup yardım istediklerinize kul olmam, bana yasaklanmıştır. Ben, sizin
arzularınıza da uymam. Öyle yapsam sapıtmış olurum ve doğru yolda olamam.”
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(Mümin 40/66)

٢َّّ٘بدُ ِٓ ْٖ َس ۪ث٤ِ  ْاُ َج٢
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ر َ ْذػ٣ ۪ذُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ اَُّز٤ٜ۪ ُٗ ٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
َ ِٗ َّللاِ َُ َّٔب ََٓعب َء
َٖ٤۪ٔ َُا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا ُ ْع ِِ َْ ُِ َشةّ ِ ْاُ َؼبَٝ
De ki “Allah ile kendi aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kul olmam, bana yasaklandı. Bu yasak,
Rabbimden bana, açık âyetler geldiği vakit kondu. Ben varlıkların Rabbine teslim olma emri aldım.”

(Casiye 45/18)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ َْل٣ ۪ا َء اَُّزََٞٓ ْٛ َ  َْل رَز َّ ِج ْغ اَٝ بَٜ  َؼ ٍخ َِٖٓ ْاْلَ ْٓ ِش كَبر َّ ِج ْؼ٣ ؽ َ۪ش٠َِٰ َبى َػ
َ ِْ٘ ص ُ َّْ َع َؼ
Sonra seni bir şeriata göre görevlendirdik; sen ona uy; kendini bilmezlerin arzularına uyma.

(Enam 6/57)

َۜ  ا ِِٕ ْاُ ُؾ ٌْ ُْ ا َِّْل ِ هَٚۜ ۪ َٕ ِثُِٞ َٓب ر َ ْغز َ ْؼ ِغ١ ۪ َٓب ِػ ْ٘ذَٚۜ ۪  ًَزَّ ْثز ُ ْْ ِثَٝ ٢َّّ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ۪ث٤ِ  َث٠َِٰ  َػ٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
ِّٰلل
َٖ٤ ِ۪بص
ُّ ُو٣َ
ِ َ ُْش ْاُل٤ َخَٞ ُٛ َٝ ص ْاُ َؾ َّن
De ki “Ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum ama siz yalan yanlış şeylere
sarılıyorsunuz. Sizin hemen istediğiniz şeyi yapmak benim elimde değildir. Kararı verecek olan
sadece Allah'tır. Doğruyu O anlatır, en iyi ayıklamayı da O yapar.

(Enam 6/58)

َّ َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث
َٖ٤۪ٔ ُِ بُظب
 هَٝ ْْ َۜ ٌُ َ٘٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤ ْاْلَ ْٓ ُش َث٢
ِ ُ۪ َُوَٕٚ ِثُِٞ َٓب ر َ ْغز َ ْؼ ِغ١ ۪ ا َ َّٕ ِػ ْ٘ذْٞ َُ َْ ُه
َ ع
De ki “Bir an önce olmasını istediğiniz şey benim elimde olsaydı aramızdaki bu iş bitmiş olurdu.
Kimin yanlış yaptığını en iyi bilen Allah’tır.”
(Ankebut 29/50)

َٰ ْ  هُ َْ اَِّٗ َٔبَٚۜ ۪ ّبد ِٓ ْٖ َس ِث
َۜ بدُ ِػ ْ٘ذَ ه٣َ اْل
ٌ ٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ ََْٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
ٌٖ ٤ش ُٓ ۪ج٣
ٌ ۪اَِّٗ ََٓٔب اَٗ َُ۬ب َٗزَٝ َِّللا
“Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” derler. De ki: “Mucizeler sadece Allah katındadır. Ben açıkça
uyarıda bulunan bir kişiyim; o kadar.”
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(Ankebut 29/51)

ٍّ ْٞ َ ُِوٟ ِر ًْ َٰشَٝ ً َٰر ُِ َي َُ َش ْؽ َٔخ٢ ۪ َۜ ْْ ا َِّٕ كِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ بة
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِػ
َ  ْْ ا َ ََّٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘بِٜ  ٌْ ِل٣َ ْْ ََُٝ َ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣
Anlaşılır bir şekilde okunan bu Kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? İnanan bir topluluk için bu bir
ikram ve doğru bilgidir.

(Ankebut 29/52)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َِ بغ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣ ذ ًُۚا٤َٜ۪ َ٘ ٌُ ْْ ؽ٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َبّٰللِ ث
ِ َا ِث ْبُجَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ض
 ِث ه٠هُ َْ ًَ َٰل
َٕٝ ُْ ْاُخَب ِع ُشُٛ  َٰ َُٓئِ َيُٝ۬ ُ بّٰللِ ا
ا ِث هٝ ًَلَ ُشَٝ
De ki: “Sizinle aramızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir.” Allah‟ı görmezlikten
gelerek batıla inananlar var ya, kaybedecek olanlar işte onlardır.

(Ankebut 29/53)

 ْْ َْلُٛ َٝ ً ْْ ثَ ْـزَخُٜ ََّ٘٤َِأْر٤ََُٝ اة
ُ َۜ َ ُْ ْاُؼَزُٛ  َُ ََٓغب َء٠ًّٔ غ
ِ َۜ ٗ ََي ثِ ْبُؼَزَاَُِٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣َٝ
َ ُٓ ٌَ  ََْٓل ا َ َعْٞ ََُٝ ة
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar; o belirlenmiş ecel olmasaydı hemen gelirdi. O azap onlara, beklenmedik
bir anda ve fark edemedikleri bir şekilde gelecektir.

(Ankebut 29/54)

َ ٤َّ٘ َْ َُ ُٔ ۪ؾَٜ ا َِّٕ َعَٝ ة
َٖ٣طخٌ ِث ْبُ ٌَب ِك ۪ش
ِ َۜ ٗ ََي ِث ْبُ َؼزَاُِٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣َ
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar ha! Cehennem, nasıl olsa o kâfirleri saracak.

(Ankebut 29/55)

ََُِٕٞٔ ا َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼُٞهُٝ ٍُ رَُٞو٣َٝ ْْ ِٜ ِِ ذ ا َ ْس ُع
ِ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾَٝ ْْ ِٜ ِهْٞ َاة ِٓ ْٖ ك
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ٤َ ْـ َٰؾ٣ َّ ْٞ َ٣
Azabın onları üstlerinden ve ayaklarının altından saracağı gün Allah şöyle diyecektir: “Yapıp ettiklerinizin
tadına varın bakalım.”
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(Enam 6/59)

ُ ُ َٓب ر َ ْغوَٝ  ْاُجَ ْؾ َۜ ِشَٝ  ْاُجَ ِ ّش٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َٝ َٞ َۜ ُٛ ب ا َِّْلََٜٓ ُٔ ََِ ْؼ٣ ت َْل
 َسهَ ٍخَٝ ْٖ ِٓ ػ
ِ ٤ْ َُ َٓلَبرِ ُؼ ْاُـَٙ ِػ ْ٘ذَٝ
ْ  َْل َسَٝ ض
ُ ٢ ۪ َْل َؽجَّ ٍخ كَٝ بَٜ ُٔ ََِ ْؼ٣ ا َِّْل
ٖ٤
ِ ظُِ َٔب
ٍ  ًِزَب٢ َ۪ب ِث ٍظ ا َِّْل ك٣  َْلَٝ ت
ٍ غ
ِ د ْاْلَ ْس
ٍ ة ُٓ ۪ج
Gizli bilgilerin anahtarları, Allah’ın yanındadır. Onları, O'ndan başkası bilmez. Karada ve
denizde olan her şeyi, O bilir. O'nun bilgisi olmadan düşen bir tek yaprak yoktur. Yerin
karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş veya kuru ne varsa mutlaka apaçık bir kitapta yer alır.
(Neml 27/75)

ٖ٤
َّ ُ ا٢ِ َٓب ِٓ ْٖ ََٓؿبئِجَ ٍخ كَٝ
ِ ََٔٓ غ
ٍ  ًِزَب٢ ۪ض ا َِّْل ك
ِ  ْاْلَ ْسَٝ بء
ٍ ة ُٓ ۪ج
Göklerin ve yerin bütün gizli bilgileri mutlaka, açık bir Kitap‟ta kayıtlıdır.

(Yunus 10/61)

ُ ٌُ َ  َٓب رَٝ
ْْ ٌُ ٤ْ ََِٕ ِٓ ْٖ َػ َٔ ٍَ ا َِّْل ًَُّ٘ب َػَُِٞٔ  َْل ر َ ْؼَٝ ٍٕ ُ ِٓ ْٖ هُ ْش َٰاْٚ٘ ِٓ اُِْٞ َٓب رَزَٝ ٍٕ ْ  ؽَأ٢ ۪ٕ كٞ
ُ
٢ِ َْل كَٝ ض
ُ  ْؼ ُض٣َ  َٓبَٝ ِٚ َۜ ٤ َ۪ٕ كُٞع٤ ۪دًا اِ ْر رُلُٜٞ ؽ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِة َػ ْٖ َس ِثّ َي ِٓ ْٖ ِٓضْوَب ٍِ رَ َّسحٍ ك
ٖ٤
َّ ُا
ِ ََٔٓ غ
ْ َ  ََْٓل اَٝ بء
ٍ  ًِزَب٢ ۪ ََْٓل ا َ ًْ َج َش ا َِّْل كَٝ صـ ََش ِٓ ْٖ َٰر ُِ َي
ٍ ة ُٓ ۪ج
Herhangi bir durumdayken, Kur‟ân‟dan bir şey okuyorken ya da sizler bir iş yapıyorken, ona dalıp gittiğinizde
mutlaka size şahit oluruz. Yerde ve gökte zerre ağırlığında bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bunların küçüğü
de büyüğü de mutlaka açık bir defterdedir.

(Hadid 57/22)

َِّٕ  ََۜب اَٛة ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا َ ْٕ َٗج َْشا
ٍ  ًِزَب٢ ۪ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا َِّْل ك٢ َْل ۪ َٓكَٝ ض
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َج ٍخ ك٤بة ِٓ ْٖ ُٓ ۪ص
َ ص
َ َ ََٓٓب ا
ش٤
ٌ ُۚ َ۪غ٣ َِّللا
 ه٠ََِٰر ُِ َي َػ
Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay yoktur ki onu, ayrı bir varlık olarak yaratmamızın
öncesinde bir deftere kaydedilmiş olmasın. Bu, Allah‟a göre kolaydır.

(Hadid 57/23)

سٞ
 هَٝ ْْ َۜ ٌُ ٤ا ثِ ََٓٔب َٰا َٰرٞ َْل ر َ ْل َش ُؽَٝ ْْ ٌُ َ  َٓب كَبر٠َِٰ ا َػْٞ ع
َ ْ  ًَْل رَأ٤ٌَ ُِ
ٍ ُ ِؾتُّ ًُ ََّ ُٓ ْخزَب ٍٍ كَ ُخ٣ َّللاُ َْل
Bunun böyle olması, kaybettiğinize üzülmeyesiniz, Allah‟ın verdiği şeyle de şımarmayasınız diyedir. Allah,
kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez.
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(Enam 6/60)

َٓ َٰ ُ ْو٤ُِ ِٚ ٤ َ۪ ْجؼَض ُ ٌُ ْْ ك٣ َّْ ُ بس ص
٠ُۚ ًّٔ غ
َ ُٓ ٌَ  ا َ َع٠ع
ِ َٜ ََُّ٘ ْؼَِ ُْ َٓب َع َش ْؽز ُ ْْ ثِب٣َٝ َِ ٤ْ َُّ ٌُ ْْ ثِب٤كهَٞ َ َز٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ََُِٕٞٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٣ َّْ ُ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ صِٚ ٤ْ َُِص ُ َّْ ا
Geceleyin sizi vefat ettiren ve gündüz ne yapıp ettiğinizi bilen O'dur. Gündüz sizi kaldırır ki
belirlenmiş ecelinizi tamamlasın. Sonra dönüşünüz O'na olacaktır. Daha sonra da yapmış
olduklarınızı size O bildirilecektir.
(Zümer 39/42)

ْ ُٔ َ  َُ ْْ ر٢ ۪اَُّزَٝ بَٜ ِرْٞ َٓ َٖ٤ظ ۪ؽ
َٰ َ ه٢ ُ۪ ْٔ ِغيُ اَُّز٤َ ُۚب كَٜ َٓب
َه
بَٜ ٤ْ َِ َػ٠ع
ِ َ٘ٓ ٢ ۪ذ ك
َ ُ ْاْلَ ْٗل٠َّكَٞ َ َز٣ َُّللا
َٓ
ٍ َب٣ َٰر ُِ َي َ َْٰل٢ ۪ ا َِّٕ ك٠َۜ ًّٔ غ
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُش٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
َ ْٞ َٔ ُْا
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ  اُٟ ْش ِع َُ ْاْلُ ْخ َٰ َٓش٣َٝ د
Allah nefisleri, vücut öldüğü sırada vefat ettirir, ölmemiş olanlarını da uykusunda vefat ettirir. Ölümüne
hükmettiğinin ruhunu tutar, ötekini belirlenmiş eceline kadar salıverir. Bunda, düşünen bir topluluk için ayetler
vardır.

(Enam 6/2)

َٓ َٰ َٖ ص ُ َّْ ه٤
َُٕٝ ص ُ َّْ ا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْٔز َ ُشَٙ ِػ ْ٘ذ٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٌَ ا َ َعَٝ  ا َ َع ً ًَۜل٠ع
ٍ  َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ۪غ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
Sizi balçıktan yaratan O‟dur. Sonra bir ecel belirlemiştir. Belirlenmiş başka bir ecel ise O‟nun katındadır. Siz
hala tartışıp duruyorsunuz.

(Enam 6/61)

َ َ ٌُ ْْ َؽل٤ْ َُِ ْش ِع َُ َػ٣َٝ ۪ٙمَ ِػجَب ِدْٞ َ ُش كِٛ  ْاُوَبَٞ ُٛ َٝ
ُْٚكَّزَٞ َ دُ رْٞ َٔ ُ اِرَا ََٓعب َء ا َ َؽذَ ًُ ُْ ْا٠ظ َۜخً َؽزَٓه
ُ ُ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.
(En'am 6/18)

ش٤
ُ  ُْ ْاُخ َ۪ج٤ٌ۪  ْاُ َؾَٞ ُٛ َٝ َِٙۜ ۪ مَ ِػجَبدْٞ َ ُش كِٛ  ْاُوَبَٞ ُٛ َٝ
O, kulları üzerinde tam hâkimdir. O, bütün kararları doğru olan ve her şeyin iç yüzünü bilendir.
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(Tarık 86/4)

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

(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
اِ َٓرَا 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.

(Kaf 50/16)

 ِذ٣ ۪سَٞ ُ ِٓ ْٖ َؽ ْج َِ ْاِٚ ٤ْ َُِة ا
ُ ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْه َشَٝ ُُٚۚ غ
ُ ۪ َٗ ْلِٚط ث
ِ ْ َُوَ ْذ َخَِ ْوَ٘بَٝ
ُ ِٞ  ْعَٞ ُ َٗ ْؼَِ ُْ َٓب رَٝ َٕغب
َ ْٗ اْل
İnsanı biz yarattık; içinden neler geçtiğini biliriz. Biz ona sinir uçlarından da yakınız.

(Kaf 50/17)

ّ ِ ُػ ِٖ ا
ٌ ذ٤ ۪ؾ َٔب ٍِ هَؼ
َ َٝ ٖ٤
ِ ۪ٔ ٤َ ُبٕ َػ ِٖ ْا
ِ ٤َ ّ ْاُ ُٔزََِ ِو٠ََّزََِو٣ اِ ْر
Oturan iki alıcı, bütün yaptıklarını sağından ve solundan alırken,

(Kaf 50/18)

ُ َ ِْ ِل٣ َٓب
ٌ ذ٤ ۪ػز
ٌ ۪ َسهِٚ ٣ْ َ ٍٍ ا َِّْل َُذْٞ َع ِٓ ْٖ ه
َ ت٤
Ağzından bir şey çıkmaya görsün, onu koruma altına alan biri mutlaka yanında olur.

(Kaf 50/19)

ْ  ََٓعب َءَٝ
ُ ذ٤ُ ر َ ۪ؾْٚ٘ ِٓ ذ
ِ ْٞ َٔ ُع ٌْ َشح ُ ْا
َ ْ٘ ًُ ن َٰر ُِ َي َٓب
َ د
ِ ّ َۜ د ِث ْبُ َؾ
Ölüm sarhoşluğu, o gerçeği getirir; işte kaçıp durduğun şey!

(Kaf 50/20)

 ِذ٤ ۪ػَٞ ُ ُّ ْاْٞ ٣َ س َٰر ُِ َيٞ
ُّ ُ ا٢ُٗ ِل َخ ِكَٝ
ِ َۜ ص
Sura üflenir; işte bu tehdit edildiğin gündür.

(Kaf 50/21)

ْ  ََٓعب َءَٝ
ٌ ذ٤َٜ۪ ؽَٝ عَٓبئِ ٌن
َ بَٜ َد ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓؼ
Herkes yanında, biri rehber diğeri şahit, iki melekle gelir.
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(Kaf 50/22)

ََٓ ؾ ْلَ٘ب َػ ْ٘ َي ِؿ
ٌ ذ٣ ۪ َّ َؽذْٞ ٤َ ُص ُش َى ْا
َ ٌَ َزَا كَٰٛ ْٖ ِٓ  َؿ ْلَِ ٍخ٢ ۪ذ ك
َ ْ٘ ًُ َُوَ ْذ
َ طب َء َى كَ َج
“Bunu hesaba katmıyordun; perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir.”

(Kaf 50/23)

ٌ  َۜذ٤ ۪ َػز١
َّ َزَا َٓب َُذَٰٛ ُُٚ٘٣هَب ٍَ هَ ۪شَٝ
Beraberinde olan ve kaydı tutan melek der ki “İşte bendeki tüm kayıtlar!”

(Şura 42/6)

ٌ َّ۪للاُ َؽل
ٍَ ٤ ًَ۪ٞ  ْْ ِثِٜ ٤ْ َِذ َػ
َ ْٗ َ  ََٓٓب اَٝ ْْ ِۘ ِٜ ٤ْ َِع َػ٤
َٓب َء ه٤َ ُِ ْٝ َ ۪ َٓ اُِٚٗٝا ِٓ ْٖ دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪اَُّزَٝ
Allah ile aralarına bir takım dostları koyanları koruyan da Allah‟tır. Sen onların vekili değilsin.

(Enam 6/62)

ُ  ا َ ْع َشَٞ ُٛ َٝ ُْ ٌْ ُ ْاُ ُؾَُٚ ن ا َ َْل
َٖ٤ع ْاُ َؾب ِع ۪ج
 ه٠َُِا اَُّٝٓص ُ َّْ ُسد
ِ ّ َۜ  ُْ ْاُ َؾُٜ ٤َُٰ ْٞ َٓ َِّللا
Sonra onlar, gerçek dostları olan Allah'a döndürülürler. Bilin ki karar O'nun kararıdır. Hesabı
en çabuk görecek olan da O'dur.
(Rad 13/41)

ْ َ ب ِٓ ْٖ اَٜ ص
َٞ ُٛ َٝ َٚۜ ۪ ِٔ ٌْ ت ُِ ُؾ
 هَٝ  َۜبَٜ ِغ َشاك
ُ ُض َٗ ْ٘و
َ َّ ْؾ ٌُ ُْ َْل ُٓؼَ ِو٣ َُّللا
َ  ْاْلَ ْس٢ِا اََّٗب َٗأْرْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
ة
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ
Onlar görmüyorlar mı ki yurtlarına geliyor, onu parça parça ellerinden alıyoruz. Hükmü Allah verir. Onun
hükmünü bozacak yoktur. O, hesabı çabuk görendir.

(Nur 24/39)

َّ ُُٚغج
ْـًٔب٤ؽ
َ ُٙ ِغ ْذ٣َ ْْ َُ ُٙ اِرَا ََٓعب َء٠اُظ ْٔ َٰب ُٕ ََٓٓب َۜ ًء َؽزَٓه
ٍ غ َشا
َ  ْؾ٣َ  َؼ ٍخ٤ ۪ة ِثو
َ ًَ ْْ ُٜ ُُا ا َ ْػ َٔبَٖٝ ًَلَ َُٓش٣ ۪اَُّزَٝ
ة
 هَٝ َُٚۜ غب َث
 َعذَ هَٝ َٝ
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ َُّللا
َ ُ ِؽٚ٤كهَٞ َُ كََّٙللاَ ِػ ْ٘ذ
Allah‟ı görmezlikten gelenlerin işleri, düz çöldeki serap gibidir. Susayan onu su sanır. Yanına varınca onun bir
şey olmadığını görür ve Allah‟ı yanında bulur. O da onun hesabını görür. Allah hesabı çabuk görür.
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(Mümin 40/16)

ُۚ بس ُص
بس
ِ َٞ ُ َۜ َّ ِ هّٰللِ ْاْٞ ٤َ ُ َۜ ٌء ُِ َٔ ِٖ ْاُ ُٔ ِْيُ ْا٢َ
 ه٠َِ َػ٠ ْخ َٰل٣َ َٕ َْلٝ
ِ َّٜ َاؽ ِذ ْاُو
ِ  ْْ َثُٛ َّ ْٞ ٣َ
ْ  ْْ ؽُٜ ْ٘ ِٓ َِّللا
O gün onlar ortaya çıkarlar; hiçbir şeyleri Allah'a gizli kalmaz. "Bugün yetki kimindir?" diye sorulur. "Bir ve
karşı konulamaz güce sahip olan Allah'ındır." diye cevap verilir.

(Mümin 40/17)

ُ ذ َْل
ْ َۜ غ َج
ة
 َۜ َّ ا َِّٕ هْٞ ٤َ ُظ ِْ َْ ْا
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
َ ًَ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ ثِ َٔبٟ َّ ر ُ ْغ َٰضْٞ ٤َ ُْ َ ا
O gün herkese, kazandığının karşılığı verilir. O gün haksızlık olmaz. Allah, hesabı çabuk görür.

(Enam 6/63)

ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤َُ٘ ۪ ّغ٣ ْٖ َٓ َْ ُه
۪ٙ ِزَٰٛ ْٖ ِٓ َ٘ب٤ َٰ ُۚخً َُئِ ْٖ ا َ ْٗغ٤َ  ُخ ْلَٝ ػب
ِ ظُِ َٔب
ً ع ُّش
ُ  ْاُ َج ْؾ ِش ر َ ْذَٝ د ْاُ َج ِ ّش
َ َ ُ رَٚٗٞػ
َّ ُٗ ََّٖ َِٖٓ اٌُٞ ََُ٘
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
De ki “Gizlice yalvarıp: 'Bizi bundan kurtarırsan elbette sana karşı görevlerini yerine
getirenlerden oluruz' diye yakardığınız bir sırada, sizi karanın ve denizin karanlıklarından
kurtaran kimdir?”
(En'am 6/40)

ُۚ َّللاِ ر َ ْذػ
َٖ٤ ۪صبدِه
َّ ُ اَرَزْ ٌُ ُْ اْٝ َ َّللاِ ا
ُ َ ػز
 َْش ه٤غب َػخُ ا َ َؿ
اة ه
َ ْْ ٌُ ٤ز َ ٌُ ْْ ا ِْٕ ا َ َٰر٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َ ْْ ُ َٕ ا ِْٕ ًُ ْ٘زُٞ
De ki: “Hiç düşündünüz mü? Size Allah‟ın azabı gelse ya da son saat gelip çatsa, Allah‟tan başkasını mı yardıma
çağırırsınız? Doğru sözlüyseniz.”

(En'am 6/41)

ََٓ ِْٕ  اِٚ ٤ْ ََُِٕ اُِٞق َٓب ر َ ْذػ
ًَُٕٞ َٕ َٓب ر ُ ْؾ ِشْٞ غ
ُ َ ٌْؾ٤ََٕ كُُٞ ر َ ْذػَّٙب٣ِثَ َْ ا
َ ْ٘ َ رَٝ ؽب َء
Başkasını değil, yalnız Allah‟ı yardıma çağırırsınız. Allah uygun görürse duanızı kabul eder ve sıkıntınızı
giderir. O zaman ortak saydıklarınızı unutmuş olursunuz.

(Neml 27/62)

َ ع
َۜ ٌ َٓ َغ هَُِٰٚ ض َءا
َۜ ِ َ ْغؼَُِ ٌُ ْْ ُخَِ َٓلَب َء ْاْلَ ْس٣َٝ  َءٞغ
ْ ُٔ ُت ْا٤
َُّٓ ُِق ا
ُ ُ ۪غ٣ ْٖ َّٓ َ ا
َِّللا
ُ َ ٌْؾ٣َٝ ُٙط َّش اِرَا دَ َػب
َۜ ًل َٓب رَزَ ًَّ ُش٤
ً َِ۪ه
َٕٝ
Darda kalan biri yardım istediğinde ona karşılık verip sıkıntılarını gideren, sizi yeryüzünün hâkimleri yapan
kimdir? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz!
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(Neml 27/63)

ُ ٢ ۪ ٌُ ْْ ك٣ ۪ذْٜ ٣َ ْٖ َّٓ َ ا
ٌَُِٰٚ  َءاَٚۜ ۪  َس ْؽ َٔ ِز١
ِ ظُِ َٔب
ّ ِ َُ ُ ْش ِع٣ ْٖ َٓ َٝ  ْاُ َج ْؾ ِشَٝ د ْاُ َج ِ ّش
ْ ََذ٣ َْٖ٤ب َػ ثُ ْؾ ًشا َث٣َ اُش
َۜ ًُ ُ ْؾ ِش٣ َّللاُ َػ َّٔب
َۜ َٓ َغ ه
َٕٞ
 ه٠ََُّللاِ ر َ َؼب
Karaların ve denizlerin karanlıkları içinde size yolunuzu bulduran kim; rahmetinden önce rüzgârları müjdeci
olarak gönderen kim? Allah ile birlikte başka bir ilah mı? Allah onların eş koştuklarından uzaktır.

(Enam 6/64)

ًَُٕٞ ة ص ُ َّْ ا َ ْٗز ُ ْْ ر ُ ْؾ ِش
ٍ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ ًَ ْشَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ٌُ ٤ُ٘ ۪ َّغ٣ َُّللا
هُ َِ ه
De ki “Allah’tır. Sizi ondan ve her türlü sıkıntıdan O kurtarır. Sonra yine de O'na ortaklar
uydurursunuz.”
(Yunus 10/12)

ْٕ َ ُ َٓ َّش ًَبٙظ َّش
َ ًَ  َٓهَب ِئ ًٔ ُۚب كََِ َّٔبْٝ َ  هَب ِػذًا اْٝ َ ۪ َٓ اٚغبَٕ اُع ُُّّش دَ َػبَٗب ُِ َغ ْ٘ ِج
ُ ُْٚ٘ ػ
ِْ ظ
َّ َٓ اِرَاَٝ
َ ؾ ْلَ٘ب
َ ْٗ اْل
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اَُٖٞٗ َٓب ًَب٤ َّ۪ٖ ُِ ِْ ُٔ ْغ ِشك٣ِ ُ ًَ َٰز ُِ َي ُصَٚۜ غ
َّ َٓ ظ ٍ ّش
ُ ٠َُِٰ ػ ََٓ٘ب ا
ُ َ ْذ٣ ْْ َُ
İnsanın başı sıkıştı mı, yanları üzerine basarken, otururken veya ayaktayken bize yalvarır durur. Ama ne zaman
ki sıkıntısını gideririz, sanki başı sıkışıp da bize hiç yalvarmamış gibi davranır. Dengesizlerin yaptıkları şey işte
böyle kendilerine güzel görünür.

(Yunus 10/22)

َ ٍؼ٣ ْْ ِث ۪شِٜ َْٖ ِث٣ َع َشَٝ  ْاُلُ ِْ ُۚ ِي٢ ِارَا ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِك٠ ْاُ َج ْؾ َۜ ِش َؽزَٓهَٝ  ْاُ َج ِ ّش٢ّ ُش ًُ ْْ ِك٤ِ غ
ّ َج ٍخ٤ِ غ
َ ُ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َ ٤ ْْ ا ُ ۪ؽُٜ ََّٗا اَُّٞ٘ٓ ظ
َ َٝ ٕب
ػ
ٌ بص
ِ  ٌؼ َػ٣ب ۪سَٜ ْب ََٓعب َءرَٜ ا ِثٞكَ ِش ُؽَٝ
ٍ ٌَ َٓ َِّ ًُ ْٖ ِٓ  ُطْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ  ََٓعب َءَٝ ق
ُۚ ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ص
َّ ُٗ ََّٖ َِٖٓ اٌُٞ ََُ٘ ۪ٙ ِزَٰٛ ْٖ ِٓ زََ٘ب٤ْ َٖ َُ ِئ ْٖ ا َ ْٗ َغ٣
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
ا هُٞ  ْْ دَ َػِٜ ِث
Sizleri karada ve denizde yürüten O‟dur. Bir gemide olsanız, gemi güzel bir rüzgârla yolcuları rahatça götürse,
hepsi tam bunun zevkine varmışken bir kasırga çıkıp her tarafı dalgalar sarsa, iyice kuşatıldıkları kanaatine
vardıkları anda Allah‟a boyun eğerek şöyle yalvarırlar: “Bizi bundan kurtarırsan gerçekten görevini yerine
getirenlerden oluruz.”

(Yunus 10/23)

٠َِٓ َٰ ُ ٌُ ْْ َػ٤بط اَِّٗ َٔب ثَ ْـ
ِ  ْاْلَ ْس٢َِٕ كَُٞ ْجـ٣ ْْ ُٛ  ْْ اِرَاُٜ ٤ َٰكََِ ََّٓٔب ا َ ْٗغ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣ ن
ِ ّ َۜ  ِْش ْاُ َؾ٤َض ثِـ
ََُِٕٞٔ َ٘ب َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ كََُ٘٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ْ ََُِب ص ُ َّْ ا٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ َٓزَب
Onları kurtarınca da bakarsınız ki o yerde yine yanlış işlere dalmışlar. Ey insanlar! Bu gibi davranışlarınızın
zararı kendinizedir. Bu hayatta biraz menfaat sağlarsınız ama sonunda dönüşünüz bize olur. Yapmış olduğunuz
şeyleri, size bir bir haber veririz.
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(Zümer 39/8)

اٞػ
ُ َٕغب
َُٓ  ْذ٣َ َٕ َٓب ًَب٢ِ
ِْ ظ
َّ َٓ  ِارَاَٝ
َ ْٗ اْل
َ ُ َٗغْٚ٘ ِٓ ًُ ِٗ ْؼ َٔخَُٚ ََّٞ  ص ُ َّْ ِارَا خِٚ ٤ْ َُجًب ِا٤ ُ۪٘ٓ َُّٚظ ٌّش دَ َػب َسث
ً َِ۪ هُ َْ ر َ َٔز َّ ْغ ِث ٌُ ْل ِش َى هَٚۜ ۪ ِِ ٤ع ۪ج
ة
ْ َ ًل اَِّٗ َي ِٓ ْٖ ا٤
ِ ص َؾب
ِ ُ٤ُِ  َع َؼ ََ ِ هّٰللِ ا َ ْٗذَادًاَٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْجِٚ ٤ْ َُِا
َ ْٖ ع ََّ َػ
بس
ِ َُّ٘ا
İnsana bir zarar dokunduğunda Rabbine yönelerek yalvarıp yakarır. Sonra Rabbi ona kendinden bir nimet
bahşettiğinde daha önce yalvarıp yakardığı Rabbini unutur, insanları Allah‟ın yolundan saptırmak için ona
benzer nitelikte varlıklar uydurur. De ki: “Kâfirliğinden az bir süre yararlan! Sen, kesinlikle ateşin
ahalisindensin!”

(Enam 6/65)

َ ََ ْجؼ٣ ْٕ َ  ا٠َِٓ َٰ  ْاُوَبد ُِس َػَٞ ُٛ َْ ُه
ْْ ٌُ غ
ِ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾْٝ َ هِ ٌُ ْْ اْٞ َػزَاثًب ِٓ ْٖ ك
َ ْْ ٌُ ٤ْ َِش َػ
َ َِ ِْج٣ ْٝ َ ذ ا َ ْس ُع ِِ ٌُ ْْ ا
َٰ ْ ف
ُ ْٗ ُ ط ا
َۜ ٍ ط ثَ ْؼ
َُٕٜٞ ََ ْلو٣ ْْ ُٜ َِّد َُ َؼ
ِ َب٣اْل
ُ ص ِ ّش
َ نَ ثَ ْؼ٣ ُ۪ز٣َٝ َؼًب٤ِؽ
َ ُٗ ْق
َ ٤ًَ ظ ْش
َ ْ ع ٌُ ْْ ثَأ
De ki “Üstünüzden veya ayaklarınızın altından ceza gönderen yahut sizi farklı topluluklara
bağlayıp birinize diğerinin baskısını çektirmenin kuralını koyan O’dur.” Baksana anlasınlar
diye âyetlerimizi değişik şekillerde nasıl açıklıyoruz.
(En'am 6/165)

ٍ ط دَ َس َعب
 ََٓٓب٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ َُِ ْج٤ُِ د
ٍ مَ ثَ ْؼْٞ َع ٌُ ْْ ك
ِ ق ْاْلَ ْس
َ  َسكَ َغ ثَ ْؼَٝ ض
َ ِ َع َؼَِ ٌُ ْْ خ ًَََٓلئ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ ُُ َُـَلَِّٚٗاَٝ ة
ِ ِۘ  ُغ ْاُ ِؼوَب٣ع ۪ش
َ  ٌُ َۜ ْْ ا َِّٕ َسث ََّي٤َٰا َٰر
Bu topraklarda sizi öncekilerin yerine geçiren odur. Kiminizi kiminizden birkaç basamak yükseltir ki
verdikleriyle sizi zor bir imtihandan geçirsin. Rabbin, suça denk cezayı çabucak belirler. Ama o, çok bağışlayan
ve ikramı bol olandır.

(Hac 22/40)

َۜ ا َسثَُّ٘ب هَُُُٞٞو٣ ْٕ َ ن ا ََِّْٓل ا
بط
 َْل دَ ْك ُغ هْٞ ََُٝ َُّللا
ٍ ّ  ِْش َؽ٤َ ْْ ثِـِٛ بس
ِ َ٣ا ِٓ ْٖ ِدَٖٞ ا ُ ْخ ِش ُع٣ ۪اََُّز
َ ََُّّ٘للاِ ا
ْ َٓ ّ ِذُٜ َُ ط
ٌ َٞ َِص
ش َۜا٤
ٍ  ْْ ثِجَ ْؼُٜ ع
ب ا ْع ُْ هَٜ ٤ ُ۪ ْز ًَ ُش ك٣ ُبعذ
ً َّ۪للاِ ًَض
َ ثَ ْؼ
َ َٓ َٝ اد
ِ غ
َ َٝ َ ٌغ٤ِثَٝ  ِآ ُغَٞ ص
َ ذ
ٌ  َػ ۪ض١
ض٣
ُ ا َِّٕ هَٙۜ ص ُش
ص َش َّٕ ه
ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ْ٘ َ٤ََُٝ
ٌّ ِٞ ََّللاَ َُو
Onlar sırf “Rabbimiz Allah‟tır.” dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah, insanların kimini
kimiyle savmasa, tapınaklar, kiliseler, havralar ve içinde Allah‟ın adı çokça anılan mescitler yerle bir edilirdi.
Allah, kendisine yardım edenlere elbette yardım eder. Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.
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(Mülk 67/16)

سٞ
َّ ُ ا٢َءا َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْٖ ِك
ِ ََٔٓ غ
ُ ُٔ َ  ر٢
َ ِق ِث ٌُ ُْ ْاْلَ ْس
َ  ْخغ٣َ ْٕ َ بء ا
َ ِٛ ض كَ ِبرَا
Gökte olanın, bir sarsıntıyla sizi yere batırmasına karşı güvenceniz var mı?

(Mülk 67/17)

ش٣
َّ ُ ا٢ِا َ ّْ ا َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْٖ ك
ِ ََٔٓ غ
ِ  ٌُ ْْ َؽ٤ْ َُِ ْش ِع ََ َػ٣ ْٕ َ بء ا
َ َبصجً َۜب ك
ِ ْ۪ق َٗز
َ ٤ًَ َُٕٞٔ َِغز َ ْؼ
Yoksa gökte olanın, üzerinize taş yağdıran şeyler göndermesine karşı güvende misiniz? Tarafımdan uyarılan
kimsenin ne hale geldiğini yakında öğrenirsiniz.

(Enam 6/66)

ٍَ َۜ ٤ً۪ َٞ ِ ٌُ ْْ ث٤ْ َِ ْاُ َؾ َۜ ُّن هُ َْ َُ ْغذُ َػَٞ َُٛٝ  ُٓ َيْٞ َ۪ هِٚة ث
َ َّ ًَزَٝ
Senin halkın, Kur’an karşısında yalan yanlış şeylere sarıldı. Oysa o, gerçeğin kendisidir. De ki
“Ben sizin üzerinize vekil değilim.”
(Yunus 10/108)

ََّ ظ
َ ْٖ َٓ َٝ ُِٚۚ ۪  َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ َ٣  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰذْٛ بط هَ ْذ ََٓعب َء ًُ ُْ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ُۚ ْْ كَ َٔ ِٖ ا
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣ َْ ُه
ٍَ َۜ ٤ً۪ َٞ ِ ٌُ ْْ ث٤ْ َِ ََٓٓب اَٗ َُ۬ب َػَٝ  ُۚبَٜ ٤ْ َِع َُّ َػ
ِ َ٣ كَ ِبَّٗ َٔب
De ki: “Ey insanlar! Size Rabbinizden bu gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse sadece kendisi için
girer, kim de yoldan saparsa sapması sadece kendi aleyhine olur. Ben sizin vekiliniz değilim.”

(Furkan 25/30)

ساٞ
ُ اُش
َّ ٍَ هَبَٝ
ً  ُغْٜ َٓ َٕزَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ اُٝ ار َّ َخز٢ِٓ ْٞ َب َسةّ ِ ا َِّٕ ه٣َ ٍُ ٞع
O gün Elçimiz diyecek ki, “Ey Rabbim, benim kavmim bu Kur‟ân‟ı terkettiler.”

(Enam 6/67)

َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ َٝ ُِ ٌُ َِّ َٗجَ ٍب ُٓ ْغزَوَ ِۘ ٌّش
َ ْٞ ع
“Her haberin gerçekleşeceği bir yer ve zaman vardır; yakında siz de öğrenirsiniz.”
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(Sad 38/65)

بس
ِ َٞ َُّللاُ ْا
 ا َِّْل هٍٚ َُِٰ  َٓب ِٓ ْٖ اَٝ هُ َْ اَِّٗ ََٓٔب اَٗ َُ۬ب ُٓ ْ٘ز ٌِس
ُ ُۚ َّٜ َاؽذ ُ ْاُو
De ki “Ben sadece uyarırım. Allah‟tan başka ilah yoktur; o bir tektir ve karşı konulmaz gücü vardır.

(Sad 38/66)

ُ  َٔب ْاُ َؼ ۪ضُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
بس
ِ اَٞ َََّٰٔسةُّ اُغ
ُ َّض ْاُـَل٣
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
O, göklerin, yerin ve ikisinin arasında olanların Rabbidir. Üstündür, suçları örter.”

(Sad 38/67)

ٌْ ٤ َٗ َج ُ۬ ٌإا َػ ۪ظَٞ ُٛ َْ ُه
De ki “Bu büyük bir haberdir.

(Sad 38/68)

َُُٕٞ ُٓ ْؼ ِشظْٚ٘ ا َ ْٗز ُ ْْ َػ
Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz.

(Kamer 54/4)

 ُٓ ْضدَ َع ٌشِٚ ٤ َ۪ٓبء َٓب ك
ِ َ ْْ َِٖٓ ْاْلَ ْٗجُٛ َُوَ ْذ ََٓعب َءَٝ
Onlara ne haberler geliyor, içinde kendilerini bundan vazgeçirecek olanları da var.

(Kamer 54/5)

ِؽ ٌْ َٔخٌ َثب ُِـَخٌ كَ َٔب ر ُ ْـ ِٖ اُُّ٘زُ ُس
Doğruluğu su götürmez haberlerdir bunlar. Ama uyarılar bir işe yaramıyor.

(Nebe 78/1)

ُۚ ُُغَٓب َء
َٕٞ
َ َ َز٣ َّْ َػ
Neyi soruşturuyorlar?

(Nebe 78/2)

ْ٤ِ َػ ِٖ اَُّ٘ َج ِب ْاُ َؼ ۪ظ
O büyük haberi
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(Nebe 78/3)

َۜ ُ ُٓ ْخز َ ِِلِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ ١ ۪اََُّز
َٕٞ
Yani üzerinde anlaşamadıkları şeyi mi?

(Nebe 78/4)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٤ع
َ ًَ ًَّل
Yok; yakında öğrenecekler.

(Nebe 78/5)

َُٕٞٔ َِ ْؼ٤َ ع
َ ص ُ َّْ ًَ ًَّل
Yok, yok eninde sonunda öğreneceklerdir.

(Enam 6/68)

ٍ ٣ ۪ َؽذ٢ ۪ا كٞظ
َٙۜ ۪  ِْش٤ش َؿ
َ ٣َاِرَا َساَٝ
ُ َٞ ُخ٣ ٠ ْْ َؽزهُٜ ْ٘ ض َػ
ْ َبرَِ٘ب كَبَػ ِْش٣ َٰا٢َٕ ۪ َٓكُٞظَٞ ُخ٣ َٖ٣ ْ۪ذ اَُّز
َّ ِّ ْٞ َ َٓ َغ ْاُوٟبٕ كَ ًَل ر َ ْوؼُ ْذ ثَ ْؼذَ اُ ِزّ ًْ َٰش
َ ٤ْ ؾ
َّ ََُّ٘ َي ا٤ُ ْ٘ ِغ٣ اِ َّٓبَٝ
ُ ط
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Ayetlerimiz hakkında haddini aşanları görürsen başka konuşmaya geçinceye kadar onlardan
yüz çevir. Şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık yanlışlar içindeki o toplulukla bir
arada olma.
(Nisa 4/140)

اُٝب كَ ًَل ر َ ْوؼُذَٜ ضَ ا ُ ِثْٜ َ ُ ْغز٣َٝ بَٜ ُ ٌْلَ ُش ِث٣ َِّللا
ِ َب٣ع ِٔ ْؼز ُ ْْ َٰا
د ه
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِ ٌُ ْْ ك٤ْ َِهَ ْذ ٗ ََّض ٍَ َػَٝ
َ ة ا َ ْٕ اِرَا
ٍ ٣ ۪ َؽذ٢ ۪ا كٞظ
َٖ٤ ۪بٓ ُغ ْاُ َُٔ٘بكِو
ُ َٞ ُخ٣ ٠ ْْ َؽزهُٜ َٓ َؼ
ِ َّللاَ َع
 َۜ ْْ ا َِّٕ هُٜ ُِْ اَِّٗ ٌُ ْْ اِرًا ِٓضِٙۘ ۪  ِْش٤ش َؿ
ؼًب٤۪ٔ َّ٘ َْ َعَٜ  َع٢ َ۪ٖ ك٣ ْاُ ٌَبكِ ۪شَٝ
O, bu Kitapta size şunu indirmiştir: "Allah'ın ayetlerine görmezlik edildiğini ve hafife alındığını işittiğiniz zaman
onlarla oturmayın. Başka bir söze geçinceye kadar böyle yapın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz" Allah, bütün
münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.

(Tevbe 9/65)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ ۪ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْغزُِٚ ٞع
ُ َۜ َٗ َِْؼَٝ ضٞ
ُ  َسَٝ َِ۪ٚبر٣ َٰاَٝ ِبّٰلل
ُ ُُ َّٖ اَِّٗ َٔب ًَُّ٘ب َٗ ُخَُٞو٤َُ ْْ ُٜ َ عب َ ُْز
ت هُ َْ اَثِ ه
َ ْٖ َُِئَٝ
Ne yaptıklarını öğrenmek istesen “Dalıp gitmişiz, eğleniyoruz işte,” derler. De ki “Allah‟ı mı, ayetlerini mi,
yoksa elçisini mi hafife alıyorsunuz?”
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(Enam 6/69)

َ ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ِغبث
ََُٕٞزَّو٣ ْْ ُٜ ََِّ َُؼٟ َُٰ ٌِ ْٖ ِر ًْ َٰشَٝ ٍء٢ْ ؽ
َ َٕ ِٓ ْٖ ِؽَُٞزَّو٣ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َِ َٓب َػَٝ
Allah’tan çekinerek kendini koruyanlara onların hesabı sorulmaz ama bu, kendilerini
korusunlar diye onlara yapılan bir hatırlatmadır.

(Enam 6/70)

ظ ثِ َٔب
ٌ غ ََ َٗ ْل
َ ۪ َٓ ا َ ْٕ ر ُ ْجِٚرَ ِ ًّ ْش ثَٝ َب٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  ُْ ْاُ َؾُٜ ْؿ ََّشرَٝ اًٞ ْٜ ََُٝ  ْْ َُ ِؼجًبُٜ َ٘٣ ۪ا دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪رَ ِس اَُّزَٝ
ْ َغج
 َٰ َُٓ ِئ َيُٝ۬ ُ  َۜب اَٜ ْ٘ ِٓ ُإْ َخ ْز٣ ػ ْذ ٍٍ َْل
ٕ هُٝ
َ ََّ ًُ ٍِْ ا ِْٕ ر َ ْؼذَٝ  ُۚ ٌغ٤ ۪ َْل ؽَلَٝ ٢
َ ًَ
َ ٤َُ ذ
ِ ب ِٓ ْٖ دَٜ َُ ْظ
ٌّ ُِ َٝ َِّللا
ُۚ ُغج
َٕٝ ٌْلُ ُش٣َ اُٞٗ ٌْ ِث َٔب ًَب٤ َُ۪اة ا
ٌ َ َػزَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ اة ِٓ ْٖ َؽ
ٌ  ْْ ؽ ََشُٜ َُ اٞ
َ ًَ ا ِث َٔبَُِٖٞ ا ُ ْث ِغ٣ ۪اَُّز
Dünya hayatına aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri bırak. Ama onları Kur’an
ile uyar ki hiçbiri, yaptığı şeyden dolayı mahrumiyet yaşamasın. Hiç kimsenin, Allah ile arasına
girecek bir dostu ve bir şefaatçisi olmaz. Bedel olarak ne verseler kabul edilmez. Yaptıkları
sebebiyle mahrum edilecek olanlar onlardır. Ayetleri görmezlikte direnmelerine karşılık hak
ettikleri, kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azaptır.
(Maide 5/36)

ِّ ْٞ َ٣ ة
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ ْْ َٓب كُٜ َُ َّٕ َ  اْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ ػزَا
َ ْٖ ِٓ ۪ٚا ِثَُٝ ْلزَذ٤ُِ ُُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼًب٤۪ٔ ض َع
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ ْْ ُۚ ُٜ ْ٘ ِٓ ََ ّ َٔ ِخ َٓب رُوُ ِج٤َٰ ْاُ ِو
Kâfirlik edenler var ya! Yeryüzündeki her şey, hatta bir o kadarı daha onların olsa kıyamet gününün azabından
kurtulmak için onların hepsini fidye olarak verseler bu onlardan kabul edilmez. Onların hak ettiği acıklı bir
azaptır.

(Araf 7/51)

ا ُِ َٓوَب َءٞغ
ُ َٗ  ْْ ًَ َٔبُٜ ٤ َٰ َّ َٗ ْ٘غْٞ َ٤َُ ُۚب كَ ْب٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  ُْ ْاُ َؾُٜ ْؿ ََّشرَٝ َُ ِؼجًبَٝ اًٞ ْٜ َُ ْْ ُٜ َ٘٣ ۪ا دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪اََُّز
ََُٕٝ ْغ َؾذ٣ َبرَِ٘ب٣ا ثِ َٰبُٞٗ َٓب ًَبَٝ زَاَٰٛ ْْ ِٜ ِٓ ْٞ َ٣
Dünya hayatına aldanarak dinlerini oyuncak haline getirenlerin bu günkü karşılaşmayı unutup bile bile yalana
sarılmalarına benzer biçimde biz de bugün onları unuturuz.
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(Araf 7/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْؽ َٔخً ُِوَٝ ًٟذُٛ ٍْ ِْ  ِػ٠َِٰ ُ َػٙص َِْ٘ب
َّ َة ك
ٍ  ْْ ِث ٌِزَبُٛ َُوَ ْذ ِعئَْ٘بَٝ
Onlara, bir ilme göre açıkladığımız Kitap getirdik. O, inanan ve güvenen bir topluluk için rehber ve bir ikramdır.

(Araf 7/164)

ُ  ْْ ُِ َْ ر َ ِؼُٜ ْ٘ ِٓ ٌذ ا ُ َّٓخ
ً ا َٓ ْؼز َِسحُُٞذ ًَۜا هَب٣ ۪ؽذ
ْ َُاِ ْر هَبَٝ
َ  ْْ َػزَاثًبُٜ ُ ُٓؼَ ِزّثْٝ َ  ْْ اُٜ ٌُ ِِ ْٜ ُٓ َُّللا
 ًٓ ۨب هْٞ ََٕ هٞظ
ََُٕٞزَّو٣ ْْ ُٜ َََُِّؼَٝ ْْ ٌُ ِّ َسث٠َُِٰ ا
İçlerinden bir toplum şöyle demişti: “Allah‟ın etkisizleştireceği ya da ağır azaba uğratacağı bir topluluğa ne diye
öğüt veriyorsunuz?” Dediler ki “Rabbinize karşı mazeretimiz olsun diye. Belki de çekinip kendilerini korurlar”

(Araf 7/165)

َ َٖ٣ ۪ا َ َخ ْزَٗب اَُّزَٝ ءٞ
ة
َُّٓ ُػ ِٖ ا
ِ غ
ُ َٗ كََِ َّٔب
ٍ ا ِث َؼزَاُٞٔ َِظ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ ٣َ َٖ٣ َ۪٘ب اَُّز٤ْ ۪ َٓ ا َ ْٗ َغٚا ِثٝا َٓب رُ ِ ًّ ُشٞغ
َُٕٞغو
ُ  ْل٣َ اُٞٗظ ِث َٔب ًَب٤
ٍ َث ۪ـ
Ne zaman ki kendilerine verilen öğüdü dikkate almadılar, kötülüğe karşı mücadele verenleri kurtardık. O yanlışı
yapanları da yoldan çıkmalarına karşılık kötü bir azaba çarptırdık.

(Yunus 10/4)

اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز١
 ْػذَ هَٝ ؼً َۜب٤۪ٔ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ َعِٚ ٤ْ َُِا
َ  ْغ ِض٤َ ُِ ُُٙذ٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ ََُِّّٚٗللاِ َؽوًّ َۜب ا
اُٞٗ ٌْ ِث َٔب ًَب٤ َُ۪اة ا
ِ صب ُِ َؾب
ٌ َ َػزَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ اة ِٓ ْٖ َؽ
ٌ  ْْ ؽ ََشُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ د ِث ْبُ ِو ْغ َۜ ِػ
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ
ََٕٝ ٌْلُ ُش٣
Hepinizin dönüp geleceğiniz yer onun huzurudur. Bu, Allah‟ın gerçek olan vadidir. O başlangıçta yaratmayı
yapar. Sonra onu tekrarlar ki inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara çalışmalarının karşılığını hakka uygun şekilde
versin. Kâfirlik edenlere ise kâfirlik etmelerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır.

(Enam 6/71)

ُ َ٣  َْلَٝ َ ْ٘لَؼَُ٘ب٣ َّللاِ َٓب َْل
ُ هُ َْ اََٗ ْذ
َُّللا
َ٘ب ه٣ َٰذَٛ  ا َ ْػوَبثَِ٘ب ثَ ْؼذَ اِ ْر٠َِٓ َٰ ُٗ َشدُّ َػَٝ ع ُّشَٗب
ٕ هُٝ
ِ ا ِٓ ْٖ دٞػ
ۖ  َْش٤ض َؽ
َّ ُُ اْٚرَٞ ْٜ َ  ا ْعز١ًَِبَُّز
ُ بغ
َْ ُ ائْزِ٘ ََۜب هَٟذُٜ ُ ْا٠ََُُِٓ اَٚٗٞػ
۪ َ٤ؾ
ٌ ص َؾ
ُ َ ْذ٣ بة
ْ َ َُٓ اَُٚ َٕا
ِ  ْاْلَ ْس٢ِٖ ك٤
َٖ٤۪ٔ َُا ُ ِٓ ْشَٗب ُُِ٘ ْغ ِِ َْ ُِ َشةّ ِ ْاُؼَبَٝ َٟۜ  َٰذُٜ ُ ْاَٞ ُٛ َِّللا
 هَٟذُٛ َِّٕ ا
De ki “Allah ile aranıza koyduklarınızdan bize ne yarar sağlayacak, ne de zarar verebilecek
olanı yardıma çağırıp da Allah bizi yola getirmişken izlerimiz üzerine gerisin geriye mi
çevrilelim?" Ahalisi: “Bize gel” diye doğru yola çağırdığı halde şeytanların bir yerde arzusuna
uydurup şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım?” De ki “Doğru yol Allah'ın yoludur. Bize
emredilen şudur: varlıkların Rabbine teslim olun.”
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(Yunus 10/104)

ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َِّللا
ٕ هُٝ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ َْ ُه
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٝ ر َ ْؼجُذ٣ ۪ كَ ًََٓل ا َ ْػجُذ ُ اَُّز٢ ۪٘٣ ۪ ؽ ٍَّي ِٓ ْٖ د٢ ۪بط ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ َِٖٓ ْاُ ُٔإًُٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ اَٝ ْْ ُۚ ٌُ ٤كهَٞ َ َز٣ ١ َّ۪للاَ اَُّز
ا َ ْػجُذُ ه
De ki “Ey insanlar! Benim dinim hakkında şüpheniz varsa bilin ki sizin Allah ile aranıza koyup kulluk
ettiklerinize ben kulluk etmem ama ruhunuzu alacak olan Allah‟a kulluk ederim. Bana, inanıp güvenen
müminlerden olmam emredilmiştir.”

(İbrahim 14/12)

ْ َََُ٘ٝ عجَُِ٘ ََۜب
ُ َ٘ب٣ َٰذَٛ هَ ْذَٝ َِّللا
 ه٠َِ َػَٝ ٗ ََۜبُٞٔ ُ ز٣ْ َ ََٓٓب َٰار٠َِٰ ص ِج َش َّٕ َػ
 ه٠َِ ًَّ ََ َػَٞ َ  َٓب َُ ََٓ٘ب ا َ َّْل َٗزَٝ
َِّللا
ًَُِّٕٞ ِ َٞ َ  ًَّ َِ ْاُ ُٔزَٞ َ ز٤َ ِْ َك
Bize yollarımızı o gösterdiği halde ne diye Allah‟a güvenip dayanmayalım. Çektirdiğiniz eziyete de katlanırız.
Dayanak arayanlar yalnız Allah‟a güvenip dayansınlar.”

(Zümer 39/11)

َٖ٣ُّ اُ ۪ذَُٚ صب
 ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ ه٢َّ۪ٓٗ ِهُ َْ ا
ً ِِ َّللاَ ُٓ ْخ
De ki: “Bana, bu dine bir şey katmadan Allah'a kulluk etmem emredildi.

(Zümer 39/12)

َٖ٤۪ٔ ِِ  ٍَ ْاُ ُٔ ْغَّٝ َ َٕ اًُٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ ِْلَ ْٕ اَٝ
Ben, Müslümanların en önünde olma emri de aldım."

(Zümer 39/13)

ْ٤ٍ ػ ۪ظ
ُ  اَخ٢َّ۪ٓٗ ِهُ َْ ا
َ ٍّ ْٞ َ٣ اة
َ َ ػز
َ ٢ّذُ َس ۪ث٤ْ ص
َ َبف ا ِْٕ َػ
De ki: “Ben, Rabbime karşı gelirsem o büyük günün azabından korkarım.”

(Zümer 39/14)

٢ ۪٘٣ ُ۪ دَُٚ صب
هُ َِ ه
ً ِِ َّللاَ ا َ ْػجُذُ ُٓ ْخ
De ki: “Ben, dinime bir şey katmadan sadece Allah‟a kulluk ederim.

(Zümer 39/15)

 َٔ َۜ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ِٜ ٤ ِْ۪ٛ َ اَٝ ْْ ُٜ غ
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َخغ َُِٓش٣ َ۪ٖ اَُّز٣ هُ َْ ا َِّٕ ْاُخَب ِع ۪شَٚۜ ۪ ُِٗٝ ا َٓب ِؽئْز ُ ْْ ِٓ ْٖ دُٝكَب ْػجُذ
ُ إ ْاُ ُٔ ۪ج
ُ  ْاُ ُخ ْغ َشَٞ ُٛ ا َ َْل َٰر ُِ َي
ٖ٤
Siz de Allah‟ın dışında dilediğinize kulluk edin.” Onlara şunu da söyle: “Asıl hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü
kendini ve ailesini hüsrana uğratanlardır. Bilin ki apaçık hüsran işte budur.”
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(Mümin 40/66)

٢َّّ٘بدُ ِٓ ْٖ َس ۪ث٤ِ  ْاُ َج٢
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ر َ ْذػ٣ ۪ذُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ اَُّز٤ٜ۪ ُٗ ٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
َ ِٗ َّللاِ َُ َّٔب ََٓعب َء
َٖ٤۪ٔ َُا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا ُ ْع ِِ َْ ُِ َشةّ ِ ْاُ َؼبَٝ
De ki “Allah ile kendi aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kul olmam, bana yasaklandı. Bu yasak,
Rabbimden bana, açık âyetler geldiği vakit kondu. Ben varlıkların sahibine teslim olma emri aldım.”

(Enam 6/72)

َٕٝ ر ُ ْؾؾ َُشِٚ ٤ْ َُِ ا١َٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ َُٙۜ ُٞارَّوَٝ َ حَِٰٞ ص
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪ا َ ْٕ اَهَٝ
"Namazı düzgün ve sürekli kılın ve Allah’a saygılı olun; O’nun huzurunda toplanacaksınız."
(Bakara 2/45)

َٖ٤ ْاُخَب ِؽ ۪ؼ٠َِشح ٌ ا َِّْل َػ٤
َّ ُاَٝ صج ِْش
َّ ُا ِثبُٞ٘٤ا ْعز َ ۪ؼَٝ
َ ب َُ ٌَ ۪جَٜ َِّٗاَٝ ِ َۜحَِٰٞ ص
Sabırlı davranarak ve namaz kılarak yardımı doğrudan Allah'tan isteyin. Bu, Allah‟a saygısı olanlardan
başkasına ağır gelir.

(Bakara 2/46 )

ُ َ٣ َٖ٣ ۪اََُّز
َُٕٞاعؼ
ِ  َسِٚ ٤ْ َُِ ْْ اُٜ ََّٗاَٝ ْْ ِٜ ّا َس ِثُٞ ْْ ُٓ ًَلهُٜ َََّٕٗ اُّٞ٘ظ
Saygılı olanlar, Rableriyle yüzleşeceklerini ve O‟nun huzuruna çıkarılacaklarını anlayanlardır.

(Bakara 2/110)

َّ اُٞ َٰارَٝ َ حَِٰٞ ص
َۜ ُ ِػ ْ٘ذَ هُٙٝ ٍْش ر َ ِغذ٤ا ِْلَ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َخُٞٓ ّ َٓب رُوَ ِذَٝ َ  َۜحًَٰٞ اُض
َّللاَ ِث َٔب
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ
َّللاِ ا َِّٕ ه
ش٤
ٌ َٕ َث ۪صَُِٞٔ ر َ ْؼ
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin. Kendiniz için önceden yaptığınız her iyiliğin karşılığını Allah‟ın
katında bulursunuz. Yaptığınız her şeyi gören Allah‟tır.

(Rum 30/31)

َٖ٤ً۪ ا َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشٌُُٞٗٞ َ  َْل رَٝ َ حَِٰٞ ص
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ ُُٙٞارَّوَٝ ِٚ ٤ْ ََُِٖ ا٤ج٤۪ ُ۪٘ٓ
O‟na yönelen kişiler olun, O‟na karşı yanlış yapmaktan sakının. Namazı düzgün ve sürekli kılın. Müşriklerden
olmayın.
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(Enam 6/73)

ُ َۜ ٌُ َ٤َ ٍُ ًُ ْٖ كَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣َٝ ن
ََُُٚٝ ُ ْاُ َؾ َۜ ُّنُُْٚٞ َٕ هٞ
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِ ّ َۜ ض ثِ ْبُ َؾ
َّ ُاَٝ ت
ش٤
ُّ ُ ا٢ُِ ْ٘لَ ُخ ك٣ َّ ْٞ َ٣ ُْاُ ُٔ ِْي
ُ  ُْ ْاُخ َ۪ج٤ٌ۪  ْاُ َؾَٞ ُٛ َٝ ِبدَ َۜحَٜ ؾ
ِ ٤ْ َس َػب ُِ ُْ ْاُـٞ
ِ َۜ ص
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratan O’dur. “Ol” diyeceği gün, her şey oluşur. O'nun
sözü gerçektir. Sura üfleneceği gün yetki yalnız O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir.
Doğru kararlar veren, her şeyin iç yüzünü bilen O'dur.
(Duhan 44/38)

َٖ٤ َٔب َْل ِػ ۪جُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ َٓب َخَِ ْوَ٘ب اُغَٝ
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
Gökleri, yeri ve aralarında olanları, oyun olsun diye yaratmadık.

(Duhan 44/39)

َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ َْلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ ن
ِ ّ  ََٓٔب ا َِّْل ِث ْبُ َؾُٛ َٓب َخَِ ْوَ٘ب
Biz bütün bunları ciddi bir kararla yarattık ama onların çoğu bunu bilmezler.

(Yasin 36/82)

ُ ٌُ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ َُٞو٣ ْٕ َ ْـًٔب ا٤ؽ
ٕٞ
َ ََُٓ اِ َٓرَا ا َ َسادٙاَِّٗ ََٓٔب ا َ ْٓ ُش
Bir şeyin olmasını dilediğinde yaptığı tek şey „Ol!‟ demesidir sonra o şey oluşur.

(Yasin 36/83)

َُٕٞ ر ُ ْش َعؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ ٍء٢َ
ُ َك
ْ دُ ًُ َِّ ؽٌُٞ ََِٓ َ۪ٙ ِذ٤ ِث١ ۪غ ْج َؾبَٕ اَُّز
Her şeyin yönetimini elinde tutan Allah‟ın bir eksiği yoktur. Hepiniz O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.”

(Mümin 40/16)

ُۚ بس ُص
بس
ِ َٞ ُ َۜ َّ ِ هّٰللِ ْاْٞ ٤َ ُ َۜ ٌء ُِ َٔ ِٖ ْاُ ُٔ ِْيُ ْا٢َ
 ه٠َِ َػ٠ ْخ َٰل٣َ َٕ َْلٝ
ِ َّٜ َاؽ ِذ ْاُو
ِ  ْْ َثُٛ َّ ْٞ ٣َ
ْ  ْْ ؽُٜ ْ٘ ِٓ َِّللا
O gün onlar ortaya çıkarlar; hiçbir şeyleri Allah'a gizli kalmaz. "Bugün yetki kimindir?" diye sorulur. "Bir ve
karşı konulamaz güce sahip olan Allah'ındır." diye cevap verilir.

(Mümin 40/17)

ُ ذ َْل
ْ َۜ غ َج
ة
 َۜ َّ ا َِّٕ هْٞ ٤َ ُظ ِْ َْ ْا
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
َ ًَ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ ثِ َٔبٟ َّ ر ُ ْغ َٰضْٞ ٤َ ُْ َ ا
O gün herkese, kazandığının karşılığı verilir. O gün haksızlık olmaz. Allah, hesabı çabuk görür.
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(Enam 6/74)

ٖ٤
َ  ا َ َٰس٢َّ۪ٓٗ ِ ُۚخً اَٜ ُِ صَ٘ب ًٓب َٰا
ْ َ  َٰاصَ َس اَرَز َّ ِخزُ اِٚ ٤ ُْ ِْلَ ۪ث٤ ۪ٛاِ ْر هَب ٍَ اِث َْٰشَٝ
َ ٢ ۪ َٓ َي كْٞ َهَٝ ي٣
ٍ ظ ًَل ٍٍ ُٓ ۪ج
Bir gün İbrahim babası Azer'e dedi ki “Sen putları birer ilah mı sayıyorsun? Ben, seni ve
halkını açık bir sapkınlık içinde görüyorum.”
(Saffat 37/85)

ُۚ ۪ َٓبرَا ر َ ْؼجُذِٚٓ ْٞ َهَٝ ِٚ ٤اِ ْر هَب ٍَ ِْلَ ۪ث
َُٕٝ
Bir gün babasına ve toplumuna şöyle demişti: “Siz neye kulluk ediyorsunuz.

(Saffat 37/86)

َۜ ذ٣َّللاِ ر ُ ۪ش
َُٕٝ
َٕ هُٝخً دَٜ ُِ اَئِ ْل ًٌب َٰا
Allah ile aranızda uydurma ilahlar olmasını mı istiyorsunuz?

(Saffat 37/87)

َ كَ َٔب
َٖ٤۪ٔ َُظُّ٘ ٌُ ْْ ِث َشةّ ِ ْاُ َؼب
“Siz varlıkların Rabbini ne sanıyorsunuz?”

(Saffat 37/88)

ْ ٗ ظ َش
َ ََ٘ك
ّٞ
ِ  اُُّ٘ ُغ٢َِظ َشح ً ك
Sonra yıldızlara şöyle bir bakmıştı;

(Saffat 37/89)

ٌْ ٤ ۪عو
َ ٢ّ۪ٗ ِكَوَب ٍَ ا
Arkasından, “Ben hastayım” demişti.

(Saffat 37/90)

َٖ٣ُ ُٓ ْذ ِث ۪شْٚ٘ ا َػْٞ ََُّٞ َ كَز
Onlar, hemen arkalarını dönüp gitmişlerdi.

(Saffat 37/91)

ُۚ ًُُِ ْ  ْْ كَوَب ٍَ ا َ َْل رَأِٜ ِزَٜ ُِ  َٰا٠َُِٓ َٰ ؽ ا
َ كَ َشا
َٕٞ
Sonra gizlice onların ilahlarına yönelmiş ve şöyle demişti: “Siz bir şey yemez misiniz?”

80

(Saffat 37/92)

ََُٕٞٓب َُ ٌُ ْْ َْل ر َ ْ٘ ِطو
Neyiniz var ki, konuşmuyorsunuz?”

(Saffat 37/93)

َ كَ َشا
ٖ٤
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِؽ َػ
ِ ۪ٔ َ٤ُظ ْشثًب ِث ْب
Kimseye fark ettirmeden onlara hemen güçlü bir darbe indirdi.

(Saffat 37/94)

َُّٕٞ ِضك٣َ ِٚ ٤ْ َُِا اَُِٞٓ كَب َ ْه َج
Hepsi hızla karşısına dikilmişlerdi.

(Saffat 37/95)

ََُٕٕٞ َٓب ر َ ْ٘ ِؾزُٝهَب ٍَ اَر َ ْؼجُذ
İbrahim şöyle demişti: “Sizler kendi yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz?

(Saffat 37/96)

ََُِٕٞٔ  َٓب ر َ ْؼَٝ ْْ ٌُ ََّللاُ َخَِو
 هَٝ
Sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan, Allah‟tır.”

(Enam 6/75)

َٖ٤ ِ۪٘هُٞٔ َُٕ َِٖٓ ْاٌُٞ َ٤ُِ َٝ ض
ِ اَٞ ََّٰٔد اُغٞ
َ ٌُ ََِٓ ْ٤
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ ۪ٛ اِث َْٰش١ ًَ َٰز ُِ َي ُٗ ۪ َٓشَٝ
İbrahim’e göklerin ve yerin yönetimini de şu şekilde gösterdik ki kesin bilgiye erişenlerden
olsun.

(Enam 6/76)

َٰ ْ ُّ كََِ ََّٓٔب اَكَ ََ هَب ٍَ ََْٓل ا ُ ِؽت٢ُۚ ّزَا َس ۪ثَٰٛ ٍَ  ًَجً ُۚب هَبْٞ ًَ  َُ َس َٰا٤ْ َُّ اِٚ ٤ْ َِكََِ َّٔب َع َّٖ َػ
َٖ٤ ِِ۪اْلك
Gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü, "Bu benim Rabbimdir" dedi. Yıldız
kaybolunca, "Ben kaybolanları istemem." dedi.
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(Enam 6/77)

ً بص
ِّ ْٞ َٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُوًُٞ َ َْل٢ّ َس ۪ث٢ ِ۪ٗذْٜ َ٣ ْْ َُ ْٖ ِ كََِ ََّٓٔب اَكَ ََ هَب ٍَ َُئ٢ُۚ ّزَا َس ۪ثَٰٛ ٍَ ؿب هَب
ِ َكََِ َّٔب َسا َ ْاُوَ َٔ َش ث
َٖ٤ُّع ۪ب
ََّٓ ُا
Ayı, ışıklarını saçarak doğarken gördü, "Benim Rabbim budur!" dedi. O da kaybolunca "Eğer
Rabbim doğruyu göstermezse gerçekten ben de bu sapık topluluktan biri olacağım" dedi.

(Enam 6/78)

َّ ُكََِ َّٔب َسا َ ا
ْ ََِ َٓزَا ا َ ًْ َج ُۚ ُش كََِ ََّٓٔب اَكَٰٛ ٢ّزَا َس ۪ثَٰٛ ٍَ بص َؿخً هَب
 ٌء ِٓ َّٔب١ َث ۪ َٓش٢ّ۪ٗ ِ ِّ اْٞ َب ه٣َ ٍَ ذ هَب
ِ ظ َث
َ ْٔ ؾ
ًَُٕٞ ر ُ ْؾ ِش
Işıklarını saçarak doğan güneşi gördüğünde de "İşte Rabbim budur! Bu en büyük" dedi. Onun
da kaybolmasından sonra dedi ki "Ey halkım! Ben, sizin ortak saydıklarınızın hepsinden
uzağım.

(Enam 6/79)

ُۚ ً۪  ََٓٓب اَٗ َُ۬ب َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ لًب٤ ۪٘ض َؽ
َ َ ك١ ۪ َُِِّز٢
َٖ٤
ِ اَٞ ََّٰٔط َش اُغ
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ ِٜ  ْعَٝ ُذْٜ  َّعَٝ ٢ّ۪ٗ ِا
Ben yüzümü, doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden değilim."

(Enam 6/80)

ؾب َء
ََٓ َ٣ ْٕ َ ۪ َٓ ا ََِّْٓل إَِٚ ثًُٞ َبف َٓب ر ُ ْؾ ِش
 ه٢ِ ك٢ّ۪ٗ ُٞ هَب ٍَ اَر ُ ََٓؾب َُّٓعَٚۜ ُٓ ْٞ َُ هٚ ََٓؽب َّعَٝ
ُ  ََْٓل اَخَٝ ٖ٣
ِ َۜ  َٰذَٛ هَ ْذَٝ َِّللا
َ ََّ ًُ ٢ّ ِع َغ َس ۪ثَٝ ْـًٔ َۜب٤ؽ
َ ٢َّس ۪ث
َٕٝءٍ ِػ ِْ ًٔ َۜب اَكَ ًَل رَزَزَ ًَّ ُش٢ْ ؽ
Halkı ona kanıt getirmeye çalıştı. İbrahim dedi ki "Bana Allah hakkında kanıt getirmeye
çalışıyorsunuz öyle mi? Hem de bana doğruyu göstermişken! O’na ortak saydıklarınızdan
korkmam. Rabbim gerekli görürse başka. Rabbim, her şeyi ilmiyle kuşatır. Hiç bilgilerinizi
kullanmaz mısınız?
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(Bakara 2/139)

َٕٞص
 ه٢ََٗ٘ب ِكٞهُ َْ اَر ُ ََٓؾب ُّع
ُ ِِ ُ ُٓ ْخَُٚ ُٖ ٗ َْؾَٝ ْْ ُۚ ٌُ َُُُ ٌُ ْْ ا َ ْػ َٔبَٝ َُ ََٓ٘ب ا َ ْػ َٔبَُُ٘بَٝ ْْ ُۚ ٌُ ُّ َسثَٝ  َسثَُّ٘بَٞ ُٛ َٝ َِّللا
De ki: “Bizimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Oysa o, bizim Rabbimiz olduğu gibi sizin de Rabbinizdir.
Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona içten bağlı kimseleriz.”

(Bakara 2/258)

٢
ُ هٚ٤۪ َٓ ا َ ْٕ َٰا َٰرّٚ َس ِث٢ ْ۪ ك٤
۪ ُ ْؾ٣ ١ ۪ اَُّز٢
َ ۪ٛ ََٓؽب َّط اِث َْٰش١ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
َ ّ ُْ َس ِث٤ َّ۪ٛللاُ ْاُ ُٔ ِْ ُۢ َي اِ ْر هَب ٍَ اِث َْٰش
َۜ ۪ٓ ُ اٝ ٢
َّ ُ ِثب٢ َ۪أْر٣ ََّللا
بَٜ د ِث
ِ ْ م كَأ
 ُْ كَب َِّٕ ه٤ ۪ٛذُ هَب ٍَ اِث َْٰش٤
ِ ؾ ْٔ ِظ َِٖٓ ْاُ َٔ ْؾ ِش
َ ۪ ذُ هَب ٍَ اَٗ َُ۬ب ا ُ ْؽ٤۪ٔ ُ٣َٝ
ُۚ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ َْل
َٖ٤
َ ِٜ ُة كَج
 هَٝ  ًَلَ َۜ َش١ ۪ذ اَُّز
ِ َِٖٓ ْاُ َٔ ْـ ِش
Allah kendisine bir hükümdarlık vermiş diye, Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişiyi gözünde canlandırmaz
mısın? İbrahim, “Benim Rabbim hem hayat veren hem de öldürendir!” dediğinde o, “Ben de yaşatırım, ben de
öldürürüm!” demişti. İbrahim, “Allah, Güneşi doğudan getirir, hadi sen de batıdan getir!” deyince, gerçekleri
görmezlikte direnerek kâfirlik eden o kişi şaşkına dönmüştü. Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola
getirmez.

(Al-i İmran 3/20)

َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْاْلَٝ بة
َ كَب ِْٕ ََٓؽب ُّع
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪هُ َْ َُِِّزَٝ ِٖ َۜ َ َٓ ِٖ ارَّجَؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ ِٜ  ْعَٝ ُى كَوُ َْ ا َ ْعَِ ْٔذٞ
َۜ
ش ثِ ْبُ ِؼجَب ِد٤
ٌ َّللاُ ثَ ۪ص
 هَٝ ُ َْي ْاُجَ ًَلؽ٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ  ُۚاْٝ َزَذْٛ ا كَوَ ِذ اُٞٔ ََِءا َ ْعَِ ْٔز ُ َۜ ْْ كَب ِْٕ ا َ ْع
Seninle tartışırlarsa de ki: “Ben Allah‟a teslim oldum; beni izleyenler de öyle!” Kendilerine kitap verilenler ile
ilahi kitaptan bilgisi olmayanlara, "Siz de teslim oldunuz mu?" de. Eğer teslim olurlarsa yola gelmişlerdir; ama
yüz çevirirlerse, sana düşen sadece ayetleri bildirmektir. Allah kullarını daima görmektedir.

(Al-i İmran 3/66)

ُْ ََِ ْؼ٣ َُّللا
 هَٝ ٌْ َۜ ِْ ۪ ِػِْٚظ َُ ٌُ ْْ ث
َ ٤َُ  َٔب٤ َ۪ٕ كُّ۪ٞ ِػ ِْ ٌْ كَ ِِ َْ ر ُ ََٓؾبعِٚ َٔب َُ ٌُ ْْ ث٤ ۪ ُ۬ ُإ ََْٓل ِء َؽب َع ْغز ُ ْْ كَٛٓ َٰ ْْ ُ ب ا َ ْٗزََٛٓ
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ َْل ر َ ْؼَٝ
Siz, hakkında bilginiz olan konuda tartışan kimselersiniz. Peki, hakkında bilginiz olmayan bir konuda ne diye
tartışıyorsunuz! Onları bilen Allah‟tır, siz bilmezsiniz.

(Araf 7/172)

ُ ْٖ ِٓ َّ َ َٰاد٢َٓ ۪٘اِ ْر ا َ َخزَ َسث َُّي ِٓ ْٖ َثَٝ
ْْ َۜ ٌُ ّ ُۚ ْْ اََُ ْغذُ ِث َش ِثِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٓ َٰ  ْْ َػُٛ َذَٜ ا َ ْؽَٝ ْْ ُٜ َ َّز٣ ْْ رُ ِ ّسِٛ سٞ
ِ ُٜ ظ
َ ٠ُۚ َِٰ ا َثُُٞهَب
َٖ٤ ِِ۪زَا ؿَبكَٰٛ ْٖ  َٔ ِخ اَِّٗب ًَُّ٘ب َػ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ اُُُٞٞ ْذٗ َُۚب ا َ ْٕ رَوِٜ ؽ
Rabbin, Adem'in evlatlarının bellerinden nesillerini aldığında onları kendilerine karşı şöyle şahit tuttu: “Ben
sizin Rabbiniz değil miyim?” Onlar da “Evet! Rabbimizsin. Biz buna şahidiz.” dediler. Artık kıyamet günü, “Biz
bunun farkında değildik” diyemezsiniz.
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(Araf 7/173)

َُِٕٞ ِِ ٌَُ٘ب ِث َٔب كَ َؼ ََ ْاُ ُٔج ِْطْٜ ُ  ُۚ ْْ اَكَزِٛ َّخً ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ٣ ًَُّ٘ب رُ ِ ّسَٝ َُ ا اَِّٗ ََٓٔب ا َ ْؽ َش َى َٰاثََٓب ُ۬ ُؤَٗب ِٓ ْٖ هَ ْجَُُٞٓ ُٞ رَوْٝ َ ا
Şunu da diyemezsiniz: “Önceden ortaklar uyduran atalarımızdı. Biz ise onlardan sonra gelen bir nesildik. O boş
işlere dalanların yaptıklarından ötürü bizi yok mu edeceksin?”

(Enam 6/81)

َ ِْ ع
طبًٗ َۜب
ُ ْْ ٌُ ٤ْ َِ۪ َػُِٚ٘ ِ َّض ٍْ ث٣ ْْ َُ بّٰللِ َٓب
َٕ اََّٗ ٌُ ْْ ا َ ْؽ َش ًْز ُ ْْ ِث هُٞ َْل رَخَبكَٝ ْْ ُ َبف ََٓٓب ا َ ْؽ َش ًْز
ُ ْق اَخ
َ ٤ًَ َٝ
ُۢ ُٔ َِ ِْٖ ا َ َؽ ُّن ِث ْبْلَ ْٓ ُۚ ِٖ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤َو٣ ْاُلَ ۪ش١
َٕٞ
ُّ َ كَب
Siz, hakkında Allah’ın indirdiği bir yetki olmayan şeyleri O’na ortak saymaktan
korkmayacaksınız, ben sizin ortak saydıklarınızdan korkacağım. Böyle bir şey nasıl olur?
Biliyorsanız söyleyin, bu iki taraftan hangisi güven içinde olmaya daha layıktır?"
(Al-i İmran 3/151)

َ ِْ ع
طبًٗ ُۚب
ُ ُِ۪ٚ٘ ِ َّض ٍْ ث٣ ْْ َُ بّٰللِ َٓب
ُّ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ة اَُّز
ا ِث هًُٞ ْت ِث ََٓٔب ا َ ْؽ َش
ِ ُُِٞ ه٢ ۪ ك٢ ۪عُ٘ ِْو
َ اُشػ
َ
َّ َٟٞ ْظ َٓض
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ُ َۜ َُّ٘ ُْ اُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ
َ ْثِئَٝ بس
Âyetleri görmezlikten gelen kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar, Allah‟ın indirdiği bir delile
dayanmadan O‟na ortaklar uydurmuşlardır. Varıp kalacakları yer cehennemdir. Bu yanlışı yapanların
yerleşecekleri yer ne kötüdür!

(Yunus 10/34)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ َْ ُه
٠ُ كَبَٗهُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ َُّللا
ُ هُ َِ هَٙۜ ُذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ؽ َش ًََٓب ِئ
ٌَُٕٞ َرُإْ ك
De ki: “Ortak saydıklarınız arasında yaratmayı başlatan, sonra tekrarlayacak olan biri var mı?” De ki:
“Yaratmayı başlatan ve onu tekrarlayacak olan Allah‟tır. Öyleyse nasıl yanlışa sürükleniyorsunuz?”

(Yunus 10/35)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ َْ ُه
ن
ن هُ َِ ه
ِ ّ  ْاُ َؾ٠َُِ ا١َٓ ۪ذْٜ َ٣ ْٖ َٔ َن اَك
ِ ّ َۜ  ُِ ِْ َؾ١ ۪ذْٜ َ٣ َُّللا
ِ ّ َۜ  ْاُ َؾ٠َُِ ا١َٓ ۪ذْٜ َ٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ِؽ َش ًََٓبئ
َُٕٞٔ ٌُ ْق ر َ ْؾ
َ ٤ًَ ْْ ۠ ٌُ َُ  كَ َٔبُٟۚ  َٰذْٜ ُ٣ ْٕ َ  ا ََِّْٓل ا١ّ ۪ َٓذِٜ َ٣ ُزَّجَ َغ ا َ َّٓ ْٖ َْل٣ ْٕ َ ا َ َؽ ُّن ا
De ki: “Ortak saydıklarınız arasında gerçeğe yöneltecek biri var mı?” De ki: “Gerçeğe yönelten Allah‟tır.
Öyleyse, gerçeğe yönelten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa kendisine gösterilmedikçe gerçeği bulamayacak
olan mı? Size ne oluyor? Ne biçim karar veriyorsunuz?”
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(Hac 22/71)

َّ ُِ  َٓبَٝ ٌْ َۜ ِْ ۪ ِػٚ ْْ ِثُٜ َُ ْظ
َ ِْ ع
ْٖ ِٓ َٖ٤۪ٔ ُِ ِظب
ُ ُ۪ٚ٘ ِ َّض ٍْ ِث٣ ْْ َُ َّللاِ َٓب
ٕ هُٝ
َ ٤َُ  َٓبَٝ طبًٗب
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝ ْؼجُذ٣َ َٝ
ش٤
ٍ ٗ َ۪ص
Allah‟ın hakkında bir yetki indirmediği şeyi Allah ile aralarına koyup ona kulluk ederler. O konuda kendilerinde
bir bilgi de yoktur. Bu yanlışı yapanların yardımcısı olmaz.

(Enam 6/82)

ُ  ْْ ِثُٜ َٗ َٔب٣ا ۪اٞغ
َُٕٝزَذْٜ ُٓ ْْ َُٛٝ ُٖ ْٓ َ ُْ ْاْلُٜ َُ  ََُٰٓئِ َيُٝ۬ ُ ظ ِْ ٍْ ا
َُٓ َ ِْ ِج٣ ْْ ََُٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّز
Kimler inanıp güvenir ve bu imanlarına bir şirk zulmünü karıştırmazsa, güven onların
hakkıdır. Onlar doğru yoldadırlar.
(Lokman 31/13)

ُ َُ ؾ ِْش َى
ُ َ ِؼ٣ َٞ َُٛٝ ِ۪ٚ٘اِ ْر هَب ٍَ ُُ ْؤَٰ ُٖ ِْل ْثَٝ
ّ ُبّٰللِ ا َِّٕ ا
َۜ  َْل ر ُ ْؾ ِش ْى ِث ه٢
ٌْ ٤ظ ِْ ٌْ َػ ۪ظ
َّ ََُ٘ب ث٣ ُٚظ
Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle demişti: "Oğulcuğum! Allah'a şirk koşma; şirk büyük bir zulümdür".

(Nisa 4/48)

بّٰللِ كَوَ ِذ
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َٕ َٰر ُِ َيُٝ ْـ ِل ُش َٓب د٣َ َٝ ُ۪ٚ ْؾ َش َى ِث٣ ْٕ َ  ْـ ِل ُش ا٣َ َّللاَ َْل
ُ ْؾ ِش ْى ِث ه٣ ْٖ َٓ َٝ ؾب ُۚ ُء
ا َِّٕ ه
 ًٔب٤ اِصْ ًٔب َػ ۪ظٟا ْكز َ َٰ َٓش
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında olanları, gerekeni yapan kişi için bağışlar. Kim
Allah'a ortak koşarsa, O‟na büyük bir iftirada bulunmuş olur.

(Nisa 4/147)

 ًٔب٤ َِّ۪للاُ ؽَب ًِ ًشا َػ
َ ِْٕ َّللاُ ِثؼَزَا ِث ٌُ ْْ ا
 ًَبَٕ هَٝ ْْ َۜ ُ  َٰا َٓ ْ٘زَٝ ْْ ُ ؽ ٌَ ْشر
َ ْل َؼ َُ ه٣ َٓب
Eğer görevlerinizi yerine getirir ve inanıp güvenirseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah, kıymet bilendir, her
şeyi bilir.

(Neml 27/89)

َُِٕٞ٘ٓ  َٓئِ ٍز َٰاْٞ َ٣ ٍ ْْ ِٓ ْٖ كَضَ عُٛ َٝ  ُۚبَٜ ْ٘ ِٓ  ٌْش٤ُ َخََِٚغَ٘ ِخ ك
َ َٓ ْٖ ََٓعب َء ثِ ْبُ َؾ
Kim güzel iş yapmış olarak gelirse, daha güzelini bulur. Onlar, o günün korku ve dehşetinde güvende olurlar.
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(Enam 6/83)

ٍ  ٗ َْشكَ ُغ دَ َس َعبَٚۜ ۪ ِٓ ْٞ َ ه٠َِٰ ْ َػ٤
ٌْ ٤ ِ۪ ٌْ َػ٤ٌ۪ ؾب َۜ ُء ا َِّٕ َسث ََّي َؽ
ََٓ َٗ ْٖ َٓ د
َ ۪ٛب اِث َْٰشََٛٓ َ٘ب٤ْ َ رِ ِْ َي ُؽ َّغز ُ ََٓ٘ب َٰارَٝ
Bu halkına karşı İbrahim’e verdiğimiz delilimizdir. Uygun gördüğümüz kişiyi derecelerle
yükseltiriz. Senin Rabbin doğru karar veren ve her şeyi bilendir.
(Ta Ha 20/75)

٠َِٰ ُ ُْ اُذ ََّس َعبدُ ْاُؼُٜ َُ  َٰ َُٓئِ َيُٝ۬ ُ د كَب
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُ۪ ُٓإْ ًِٓ٘ب هَ ْذ َػ ِٔ ََ اَِٚأْر٣ ْٖ َٓ َٝ
Kim de iyi işler yapmış bir mümin olarak gelirse öylelerine en yüksek dereceler vardır.

(Ahkaf 46/19)

ُۚ ُِِٔ بد ِٓ َّٔب َػ
ْ ُ٣  ْْ َْلُٛ َٝ ْْ ُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبُٜ َ٤ِّكَٞ ُ٤ُِ َٝ اٞ
ٌ  ُِ ٌُ ٍَّ دَ َس َعَٝ
َُٕٞٔ َِظ
Herkesin yaptıkları işlere göre alacağı dereceler vardır. Bu, yaptıklarının tam karşılığını vermek içindir. Kimseye
haksızlık yapılmayacaktır.

(Enam 6/84)

َٖ َٰٔ٤ْ َِع
ُ َٝ َد۪ٝ دَ ُ۫ ُاَِّٚز٣ ِٓ ْٖ رُ ِ ّسَٝ َُ َ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج٣ْ َذَٛ  ًؽبَُٞٗٝ ٘ َُۚب٣ْ َذَٛ ة ًُ ًًّلٞ
َ َۜ َُ ْؼو٣َٝ ََُٓ اِ ْعؾَٰ نَُٚ  ْجَ٘بَٛ َٝ َٝ
َۜ  ُشَٰٛ َٝ ٠ َٰعُٞٓ َٝ ق
َٖ٤ ِ۪٘ ْاُ ُٔ ْؾغ١ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ِضَٝ َٕٝ
ُ ُٞ٣َٝ ةُّٞ
َ ٣َاَٝ
َ ع
Biz ona İshak’ı ve Yakub'u armağan ettik; bunlara ve onun soyundan gelen Davud'a,
Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a da
doğru yolu göstermiştik. Biz, güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.
(Nahl 16/120)

َٖ٤ً۪ َيُ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِش٣ ْْ ََُٝ لً َۜب٤ ْ۪٘ ًَبَٕ ا ُ َّٓخً هَبِٗزًب ِ هّٰللِ َؽ٤
َ ۪ٛا َِّٕ اِث َْٰش
İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah‟a boyun eğen, hep doğruya yönelen biriydi. Hiçbir zaman müşriklerden
olmadı.

(Nahl 16/121)

ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َُِٰ ُ اٚ٣ َٰذَٛ َٝ ُٚ٤ ا ِْعز َ َٰجِٚ َۜ ِٔ ُؽَب ًِ ًشا ِْلَ ْٗؼ
Allah‟ın nimetlerine karşı görevlerini yerine getiren biriydi. Allah da onu seçti ve doğru yola yöneltti.
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(Nahl 16/122)

َۜ صب ُِ ۪ؾ
َٰ ْ ٢ُ ِكَِّٚٗاَٝ ًغَ٘ َۜخ
َٖ٤
َّ ُاْل ِخ َش ِح َُ َِٖٔ ا
َ ب َؽ٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ُ ِكَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
Ona bu dünyada bir güzellik verdik. O, ahirette de elbette iyilerden olacaktır.

(Ankebut 29/27)

 ُۚب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ُِ كُٙ ا َ ْع َشَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ بة
َ َ  ْاُ ٌِزَٝ َ حَّٞ ُ اُُّ٘جِٚ َِّز٣ رُ ِ ّس٢ ۪ َع َؼ َِْ٘ب كَٝ ةٞ
َ َُ ْؼو٣َٝ ََُٓ اِ ْعؾَٰ نَُٚ  ْجَ٘بَٛ َٝ َٝ
َٰ ْ ٢ُِ كَِّٚٗاَٝ
َٖ٤صب ُِ ۪ؾ
َّ ُاْل ِخ َشحِ َُ َِٖٔ ا
İbrahim‟e İshak‟ı ve Yakub‟u bağışladık. Soyundan gelenlere Nebilik ve kitap verdik. Böylece onu Dünya‟da
ödüllendirmiş olduk. O Ahirette de iyilerden olacaktır.

(Enam 6/85)

َٖ٤صب ُِ ۪ؾ
َّ ُبط ًُ ٌَّ َِٖٓ ا
َ َۜ َ٤ُِْ اَٝ ٠ َٰغ٤ ۪ػَٝ ٠٤َٰ َ ْؾ٣َٝ َّب٣صَ ًَ ِشَٝ
Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas; bunların hepsi iyilerdendi.

(Enam 6/86)

ً َُُٞٝ ظ
َٖ٤۪ٔ َُ ْاُ َؼب٠َِ ًُ ًًّل كَع ََِّْ٘ب َػَٝ غ َۜب
َ َ٤ُ ْاَٝ ََ ٤اِعَْٰٔ ۪ؼَٝ
َ ُُٗٞ٣َٝ غ َغ
İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u; bunlardan her birini çağdaşlarından üstün kıldık.

(Enam 6/87)

ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ْ َٝ ْْ ُۚ ِٜ ِٗاَٞ ا ِْخَٝ ْْ ِٜ َِّبر٣رُ ِ ّسَٝ ْْ ِٜ ِ ِٓ ْٖ َٰاثََٓبئَٝ
ِ ٠َُِٰ  ْْ اُٛ َ٘ب٣ْ َذَٛ َٝ ْْ ُٛ َ٘ب٤ْ َاعزَج
Babaları, soyları ve kardeşleri... Onları da seçtik ve onlara da doğru yolu gösterdik.
(Secde 32/24)

َۜ صجَ ُش
َُِٕٞ٘هُٞ٣ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبُٞٗ ًَبَٝ اٝ
َ َٕ ِثب َ ْٓ ِشَٗب َُ َّٔبُٝذْٜ َ٣ ً ْْ اَئِ َّٔخُٜ ْ٘ ِٓ  َع َؼ َِْ٘بَٝ
Ayetlerimize kesin olarak inanıp dik duruş gösterdikleri zaman onları, emrimizle yol gösteren önderler
yapmıştık.
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(Enbiya 21/73)

زََٓب َء٣ ۪اَٝ  ِحَِٰٞ ص
ِ  َْشا٤ ْْ ِك ْؼ ََ ْاُ َخِٜ ٤ْ َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ اَٝ َٕ ِثب َ ْٓ ِشَٗبُٝذْٜ ٣َ ً ْْ ا َ ِئ َّٔخُٛ  َع َؼ َِْ٘بَٝ
َّ ُبّ ا
َ َاِهَٝ د
َّ
َٖ٣ ۪ا ََُ٘ب َػب ِثذُٞٗ ًَبَٝ  ُۚ ِحًَٰٞ اُض
Onları, emrimize uygun olarak yol gösteren önderler yaptık. Hayırlı işler yapmalarını, namazı tam kılmalarını ve
zekât vermelerini vahyetmiştik. Onlar yalnız bize kulluk ederlerdi.

(Enam 6/88)

َ ا َُ َؾ ِجًُٞ  ا َ ْؽ َشْٞ ََُٝ َِٙۜ ۪ ؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجبد
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٚ ِث١ ۪ذْٜ ٣َ َِّللا
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
 هَُٟذٛ َٰر ُِ َي
َ ػ
İşte bu, Allah'ın yoludur. Gerekeni yapan kullarını bu yola sokar. Eğer bu nebiler şirk
koşsalardı bütün yaptıkları boşa giderdi.
(İsra 17/22)

ً ُ ًٓب َٓ ْخزُٞٓ ب َٰاخ ََش كَز َ ْوؼُذَ َٓ ْزًٜ َُِٰ َّللاِ ا
ْلٝ
َْل ر َ ْغ َؼ َْ َٓ َغ ه
Allah‟ın yanında bir başka ilah oluşturma; yoksa yerilmiş ve tek başına bırakılmış olarak oturup kalırsın.

(Zümer 39/64)

َُِِٕٞٛ ب ْاُ َغبَٜ ُّ٣َ ا َ ْػجُذُ ا٢َّ۪ٓٗ َّٝللاِ رَأ ْ ُٓ َُٓش
 َْش ه٤َهُ َْ اَكَـ
De ki “Ey kendine bile hâkim olamayanlar! Benim Allah‟tan başkasına kulluk etmemi mi istiyorsunuz?”

(Zümer 39/65)

َ ََ ْؾج٤َُ ذ
َِٖٓ ََّٖ ٌُٗٞ َ َُزَٝ ط َّٖ َػ َُِٔ َي
َ ًْ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ُۚ َي َُئِ ْٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ اَُّز٠َُِاَٝ  َْي٤َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ َُوَ ْذ اَٝ
َٖ٣ْاُخَب ِع ۪ش
Sana da senden önceki nebilere de şu kesin olarak bildirilmiştir: “Eğer şirke düşersen yaptığın yanar gider ve sen
de kaybedenlerden olursun.

(Zümer 39/66)

َّ ُ ًُ ْٖ َِٖٓ اَٝ َّللاَ كَب ْػجُ ْذ
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
ثَ َِ ه
Sakın ha! Yalnız Allah‟a kulluk et ve görevlerini yerine getirenlerden ol.”
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(Enam 6/89)

َٓ
 ًٓبْٞ َب هَٜ ِ ًَّ َِْ٘ب ثَٝ  ُ۬ ُإ ََْٓل ِء كَوَ ْذَٛٓ َٰ بَٜ َِ ٌْلُ ْش ث٣ ِْٕ  ُۚح َ كَبَّٞ ُاُُّ٘جَٝ َْ ٌْ  ْاُ ُؾَٝ بة
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزُٝ۬ ُ ا
َٖ٣ب ِث ٌَبكِ ۪شَٜ ا ِثٞغ
ُ ٤ْ َُ
Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve Nebilik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu insanlar bütün
bunları görmezlik ederlerse, biz onları, görmezlik etmeyecek bir topluluğun korumasına
bırakırız.
(Hadid 57/25)

ا َ ْٗضَ َُْ٘بَٝ بط ِث ْبُ ِو ْغ ُِۚػ
ِ َّ٘ب٤ِ َعََِ٘ب ِث ْ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 ا َِّٕ 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 ölçüyü 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.

(Hadid 57/26)

ش٤
ٌ ۪ ًَضَٝ ز َ ٍُۚذْٜ ُٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َبة ك
َ َ  ْاُ ٌِزَٝ َ حَّٞ ُ َٔب اُُّ٘جِٜ َِّز٣ رُ ِ ّس٢ ۪ َعؼَ َِْ٘ب كَٝ ْ٤
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
َ ۪ٛاِث َْٰشَٝ  ًؽبُٞٗ ع َِْ٘ب
َُٕٞ ْْ كَب ِعوُٜ ْ٘ ِٓ
Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderen biziz. İkisinin soyundan gelenlere de Nebilik ve kitap verdik. O iki
soydan gelenlerin bir kısmı doğru yoldadır, birçoğu da yoldan çıkmıştır.

(Hadid 57/27)

َٓ
ة
ِ ْ َُٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ َْ ٣َ  اث ِْٖ َٓ ْش٠غ
ُ  ْْ ثِ ُشِٛ بس
ِ ُُِٞ ه٢ ۪ َع َؼ َِْ٘ب كَٝ ََ ٤اْل ْٗ ۪غ
َ ٤ َ۪٘ب ِثؼ٤ْ َّهَلَٝ ع َِِ٘ب
ِ َ  َٰاص٠َِٰ َ٘ب َػ٤ْ َّص ُ َّْ هَل
ۨ
َۜ
ٕا
ُ ََّخً ا ْثزَذ٤ِٗ  َجبْٛ  َسَٝ ً َس ْؽ َٔخَٝ ًُ َسأْكَخَُٖٙٞ ار َّ َجؼ٣ ۪اَُّز
ِ َْٞ  ْْ ا َِّْل ا ْث ِز َٓـَب َء ِسظِٜ ٤ْ ََِب َػَٛب َٓب ًَز َ ْجَ٘بٛٞػ
َُٕٞ ْْ كَب ِعوُٜ ْ٘ ِٓ ش٤
ٌ ۪ ًَضَٝ ْْ ُۚ ُٛ  ْْ ا َ ْع َشُٜ ْ٘ ِٓ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪٘ب اَُّز٤ْ َ  ُۚب كَ َٰبرَٜ  ِز٣َ َب َؽ َّن ِس َػبْٛٞ َّللاِ كَ َٔب َس َػ
ه
Sonra onların izlerini takip eden elçilerimizi peş peşe gönderdik; Meryem oğlu İsa'yı da onların ardından
gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona uyanların gönüllerine şefkat ve iyilik duyguları yerleştirdik. Ama
kendilerine yazmadığımız bir ruhbanlık uydurdular. Niyetleri sadece Allah‟ın rızasını kazanmaktı fakat onu
gereği gibi yapmadılar. İçlerinde inanıp güvenmiş olanlara ödülünü veririz ama çoğu yoldan çıkmıştır.
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(Maide 5/54)

ُ اَرَُِّ ٍخَٚٓ َُُّٗٞ ِؾج٣َٝ ْْ ُٜ ُُّ ِؾج٣ ٍّ ْٞ ََّللاُ ِثو
 ه٢أ ْ ِر٣َ ف
َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َّ ْشرَذ٣َ ْٖ َٓ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ َ۪ كِٚ٘ ٣ ۪ػ ْٖ د
َ ْٞ غ
ِۘ  ْاُ ٌَب ِك ۪ش٠ََِٖ ا َ ِػ َّض ٍح َػ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِػ
ٍْ َۜ  َٓخَ ََْٓل ِئْٞ َُ َُٕٞخَبك٣َ  َْلَٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ َ۪ٕ كُٝذِٛ ُ َغب٣ َٖ٣
ٌْ ٤ ِ۪ا ِع ٌغ َػَٝ َُّللا
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ ِٚ 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.

(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 اَُّزُٝ۬ ُ ا
َٖ٤۪ٔ َُُِ ِْ َؼب
Allah'ın kendilerine rehber, kitap verdiği kimseler onlardır; sen de onların rehberine uy. De ki
"Ben yaptığım bu iş için sizden bir karşılık beklemiyorum. O, herkes için sadece bir öğüt ve
doğru bilgidir, o kadar!"
(Hud 11/51)

َ َ ك١ ۪ اَُّز٠َِ ا َِّْل َػ١
َُِٕٞ اَكَ ًَل ر َ ْؼ ِو٢َۜ ۪ٗط َش
َ  ا َ ْع ًش َۜا ا ِْٕ ا َ ْع ِشِٚ ٤ْ َِ ِّ ََْٓل ا َ ْعـَُِٔ ٌُ ْْ َػْٞ َب ه٣َ
“Ey halkım! Bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Benim ödülümü beni yaratan verecektir. Aklınızı
kullanmaz mısınız?”

(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 َ ِش٣ ْٖ َٓ َٝ ٠َۜ  ْ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.
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(Enam 6/91)

ٍَ َ َۜ ٍء هُ َْ َٓ ْٖ ا َ ْٗض٢َ
ا ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُُ۪ٞ َٓ اِ ْر هَبَّٙللاَ َؽ َّن هَ ْذ ِس
ا هٝ َٓب هَذَ ُسَٝ
ْ  ثَؾ ٍَش ِٓ ْٖ ؽ٠َِٰ َّللاُ َػ
۪ ُ هَ َشََُِٚٗٞبط ر َ ْغؼ
َُٕٞر ُ ْخلَٝ بَٜ َُٗٝظ ر ُ ْجذ٤
ِ َُِِّ٘ ًٟذُٛ َٝ ساٞ
ً ُٗ ٠ َٰعُٞٓ ِ۪ٚ ََٓعب َء ث١ ۪بة اَُّز
َ َ ْاُ ٌِز
َ اغ
ََُٕٞ ِْؼَج٣ ْْ ِٜ ظ
ُ َٝ ش ُۚا٤
 ََْٓل َٰاثََٓب ُ۬ ُؤ ًُ َۜ ْْ هُ َِ هَٝ ْْ ُ ا ا َ ْٗزَُٞٔٓ َِػ ِِّ ْٔز ُ ْْ َٓب َُ ْْ ر َ ْؼ
ً ًَ۪ض
ِ َْٞ  خ٢ ۪ ْْ كُٛ َّللاُ ص ُ َّْ رَ ْس
Yahudiler Allah'a hak ettiği ölçüde değer vermediler. Çünkü “Allah hiçbir insana bir şey
indirmiş değildir." dediler. De ki "Öyleyse Musa'nın insanlar için bir ışık ve bir yol gösterici
olarak getirdiği o Kitabı kim indirdi? Siz onu yapraklar üzerine döküp gösteriyor birçoğunu da
gizliyorsunuz. Size de atalarınıza da bilmedikleri şeyler öğretilmiştir. Sen, "Onu indiren
Allah’tır” de sonra onları daldıkları yerde bırak da oynamaya devam etsinler.
(Al-i İmran 3/70)

َُٕٝذَٜ ا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؾَٝ َِّللا
ِ َب٣َٕ ِث َٰبٝة ُِ َْ ر َ ٌْلُ ُش
د ه
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ََٓب ا٣
Ey Kitaplarında uzman olanlar! Siz doğru olduğuna şahit olduğunuz halde Allah‟ın ayetlerini ne diye
örtüyorsunuz?

(Al-i İmran 3/71)

َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؼَٝ َٕ ْاُ َؾ َّنُٞٔ ُ ر َ ٌْزَٝ َِ بغ
ِ ََٕ ْاُ َؾ َّن ثِ ْبُجٞغ
ُ ِة ُِ َْ ر َ ِْج
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ََٓب ا٣
Ey Kitaplarında uzman olanlar! Gerçeği neden gerçek dışı gibi gösteriyor, bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

(Mümin 40/34)

َِ َيَٛ  اِرَا٠ َؽزَٓهَٚۜ ۪  ؽ ٍَّي ِٓ َّٔب ََٓعب َء ًُ ْْ ِث٢ ۪د كَ َٔب ِص ُْز ُ ْْ ك
ِ َّ٘ب٤ِ َق ِٓ ْٖ هَ ْج َُ ِث ْبُج
ُ ُٞ٣ ْْ ًُ َُوَ ْذ ََٓعب َءَٝ
ُ ع
َۜ ً ع
َ َ ْج َؼ٣ ْٖ َُ ْْ ُ هُ ِْز
بة
ٌ ُۚ َ ف ُٓ ْشر
ُ ۪ َسَّٙللاُ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
ع َُّ ه
ش ه
ٌ  ُٓ ْغ ِشَٞ ُٛ ْٖ َٓ َُّللا
ِ ُ٣ ْل ًَ َٰز ُِ َيٞ
Daha önce Yusuf da size o açık belgelerle gelmişti. Getirdiği şeylerden hep şüphe duymuş, öldüğü zaman da
“Ondan sonra Allah, artık elçi göndermez” demiştiniz. Allah, aşırı şüpheci birini işte böyle sapık sayar.

(Mümin 40/35)

َۜ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ِػ ْ٘ذَ اَُّزَٝ َِّللا
َ ِْ ع
اٞ
ِ َب٣ َٰا٢َٓ َ۪ٕ كُُُٞ َغب ِد٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ُ  ِْش٤ََّللاِ ثِـ
 َۜ ْْ ًَجُ َش َٓ ْوزًب ِػ ْ٘ذَ هُٜ ٤بٕ ا َ َٰر
د ه
ٍ ط
ْ َ٣ ًَ َٰ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.
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(Enam 6/92)

ُ ّ صذ
 َۜبَٜ َُْٞ  َٓ ْٖ َؽَٝ ٟ ُِز ُ ْ٘ز َِس ا ُ َّّ ْاُوُ َٰشَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َ ث١ ِ۪م اَُّز
ٌ َ زَا ًِزَٰٛ َٝ
َ ُٓ بس ٌى
َ َُ ُٓجٙبة ا َ ْٗضَ َُْ٘ب
َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ُ ُِ َؾبك٣ ْْ ِٜ ِص ًَلر
َٕٞظ
َ ٠َِٰ  ْْ َػُٛ َٝ َ۪ٕٚ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ِبْل ِخ َشح
İndirdiğimiz bu Kitap bereketlidir, önünde bulduğu kitapları tasdik eder. Bunu indirmemizin
sebebi, bütün yerleşim yerlerinin merkezi Mekke’yi ve onu çevreleyen alanlardaki herkesi
uyarmandır. Ahirete inananlar, bu kitaba da inanırlar. Onlar görevlerini özenle ve sürekli
yapan kimselerdir.
(Şura 42/7)

 َّ ْاُ َغ ْٔغِ َْلْٞ َ٣ ر ُ ْ٘ز َِسَٝ بَٜ َُْٞ  َٓ ْٖ َؽَٝ ًّٟب ُِز ُ ْ٘ز َِس ا ُ َّّ ْاُوُ َٰش٤ِ َْي هُ ْش َٰاًٗب َػ َشث٤َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ًَ َٰز ُِ َي اَٝ
ٌ كَ ۪شَٝ  ْاُ َغَّ٘ ِخ٢ِن ك٣
ٌ  كَ ۪شِٚ َۜ ٤ ْ۪ت ك
ش٤
َّ ُ ا٢ِن ك٣
َ ٣َس
ِ ۪غؼ
İşte böyle. Bunu sana, Arapça ayet kümeleri halinde vahyettik ki Anakentte ve çevresinde olanları uyarasın.
Geleceğinden şüphe olmayan toplanma günü konusunda da uyarasın. Bir kesim Cennette, bir kesim de alevli
ateşin içinde olacaktır.

(Al-i İmran 3/3 )

ََ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ َخ٣ َٰسْٞ َّ ا َ ْٗضَ ٍَ اُزَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َص ِذّهًب ُِ َٔب ث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِٗ ََّض ٍَ َػ
َ ُٓ ن
ِ ّ بة ثِ ْبُ َؾ
Gerçekleri içeren ve kendinden öncekileri tasdik eden bu Kitab‟ı sana, O indirmiştir. Tevrat‟ı ve İncil‟i de O
indirmiştir.

(Ahkaf 46/29)

ُۚ ُ صز
ا كََِ َّٔبٞ
َ َٕ ْاُوُ ْش َٰا َُٕۚ كََِ َّٔب َؽُٞ ْغز َ ِٔؼ٣َ ِّٖ  َْي َٗلَ ًشا َِٖٓ ْاُ ِغ٤َُِص َش ْك ََٓ٘ب ا
ِ ْٗ َ ا اَُُٞٓ ُ هَبٙٝع ُش
َ اِ ْرَٝ
َٖ٣ ْْ ُٓ ْ٘ز ِ۪سِٜ ِٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ ا اْٞ ََُّٝ ٢
ِ ُه
َ ع
Bir gün, cinlerden bir kaçını Kur‟an‟ı dinlesinler diye sana yönlendirmiştik. Onu dinlerken birbirlerine: “Susun”
dediler. Okuma bitince uyarmak için topluluklarına geri döndüler.

(Ahkaf 46/30)

٠َُِ ا١َٓ ۪ذْٜ َ٣ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َص ِذّهًب ُِ َٔب ث
َ  َٓ ََٓ٘ب اَِّٗبْٞ ََب ه٣ اُُٞهَب
َ ُٓ ٠ َٰعُٞٓ ع ِٔ ْؼَ٘ب ًِزَبثًب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َ ٠َُِٰ اَٝ ن
ْ٤ٍ ۪ن ُٓ ْغزَو
ٍ ٣غ ۪ش
ِ ّ ْاُ َؾ
“Ey Halkımız! Musa‟dan sonra indirilmiş bir kitap dinledik. Kendinden önceki kitapları da tasdik ediyor.
Gerçekleri ve doğru yolu gösteriyor.”
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(Ahkaf 46/31)

ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ُ ِغ ْش ًُ ْْ ِٓ ْٖ َػزَا٣َٝ ْْ ٌُ  ِثُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٣َ ۪ٚا ِثُِٞ٘ٓ  َٰاَٝ َِّللا
 ه٢
َ ا دَا ِػُٞج٤ َٓ ََٓ٘ب ا َ ۪عْٞ َب ه٣َ
“Ey halkımız! Allah‟a çağıran kişiye olumlu cevap verin ve ona inanıp güvenin ki Allah, günahlarınızı
bağışlasın; sizi acıklı bir azaptan korusun.”

(Ahkaf 46/32)

 َٰ َُٓ ِئ َيُٝ۬ ُ َٓب َۜ ُء ا٤َ ُِ ْٝ َ ۪ َٓ اُِٚٗٝ ُ ِٓ ْٖ دَُٚ ْظ
 ه٢
ِ  ْاْلَ ْس٢ِْظ ِث ُٔ ْؼ ِغ ٍض ك
َ ٤ََُٝ ض
َ ٤َََِّللاِ ك
َ ُ ِغتْ دَا ِػ٣  َٓ ْٖ َْلَٝ
ٖ٤
َ ٢ ۪ك
ٍ ظ ًَل ٍٍ ُٓ ۪ج
“Ama kim, Allah‟a çağıran kişiye olumlu cevap vermezse bu topraklarda onun elinden kurtulamaz. Allah ile
arasına girecek dostları da olmaz. Böyleleri açık bir sapıklık içindedirler.”

(Fatır 35/31)

ش٤
ٌ ۪ َُخ َ۪جَّٙللاَ ثِ ِؼجَب ِد
 ا َِّٕ هِٚ َۜ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َص ِذّهًب ُِ َٔب ث
ِ  َْي َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١َٓ ۪اَُّزَٝ
َ ُٓ  ْاُ َؾ ُّنَٞ ُٛ ة
ش٤
ٌ ثَ ۪ص
Sana indirdiğimiz bu kitap tümüyle gerçeklerden oluşur ve öncekileri kendinde olanla tasdik eder. Elbette Allah,
kullarının içini bilir ve onları görür.

(Fatır 35/32)

َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ ََ٘ب ِٓ ْٖ ِػ َجب ِدٗ َُۚب ك٤ْ َطل
َ ص
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ٌ ص ُۚذ
ْ َٖ ا٣ ۪بة اَُّز
ِ َ  ْْ ُٓ ْوزُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُٚۚ ۪ ظب ُِ ٌْ َُِ٘ ْل ِغ
َ َ  َسصَْ٘ب ْاُ ٌِزْٝ َ ص ُ َّْ ا
َۜ د ِث ِب ْر ِٕ ه
ش٤
ْ َ ْاُلَٞ ُٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
ِ  َْشا٤عب ِث ٌن ِث ْبُ َخ
ُ َۜ ع َُ ْاُ ٌَ ۪ج
َ
Sonra kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri Allah'ın izniyle bu Kitaba mirasçı yaparız. Onlardan kimi kendine
kötülük yapar, kimi orta yolda gider, kimi de iyilikler konusunda en önde olur. İşte büyük üstünlük en önde
olmaktır.
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(Enam 6/93)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ٍَ  َٓ ْٖ هَبَٝ  ٌء٢ْ ؽ
َ ِٚ ٤ْ َُِ َػ اُٞ٣ ْْ ََُٝ ٢
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َّ َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ  هَب ٍَ اْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
َۜ عب ُ ْٗ ِض ٍُ ِٓضْ ََ ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ ه
َّ  اِ ِرٟ ر َ َٰ َٓشْٞ ََُٝ َُّللا
َُٓ  ْاُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَخُ ثَب ِعَٝ د
اٞط
ِ ْٞ َٔ ُد ْا
ِ  َؿ َٔ َشا٢ َ۪ٕ كُٞٔ ُِ اُظب
َ
 َْش٤َّللاِ َؿ
 ه٠ََِٕ َػُُُٕٞٞ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ رَوٞ
َ َ ػز
َ َْٕٝ َ َّ ر ُ ْغضْٞ َ٤ُْ َ غ ٌُ َۜ ْْ ا
َ ُا ا َ ْٗلٞ ُۚ ْْ ا َ ْخ ِش َُٓعِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ا
ِ ُٜ ُاة ْا
َٕ۪ٝ ر َ ْغز َ ٌْجِ ُشَِٚبر٣ػ ْٖ َٰا
َ ْْ ُ  ًُ ْ٘زَٝ ن
ِ ّ ْاُ َؾ
Bir yalanı Allah’a atfedenden veya kendisine bir şey vahyedilmediği halde “Bana vahiy geldi”
diyen yahut “Allah'ın indirdiği gibisini ben de indireceğim" sözünü söyleyen kişinin yaptığından
daha büyük yanlışı kim yapabilir? Ölümün bütün etkileri ortaya çıktığında yanlışlar içindeki o
kimseleri bir görsen. Melekler ellerini uzatıp şöyle derler: “Ruhlarınızı çıkarın. Bugün alçaltıcı
bir azapla cezalandırılacaksınız. Bu ceza, Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylemiş olmanıza ve
büyüklük taslayarak ayetlerinden uzaklaşmanıza karşılıktır."
(Araf 7/37)

َٓ
ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
ة
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
ِ َۜ  ْْ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٜ ُج٤ ْْ ٗ َ۪صُٜ ََُُ٘ب٣  َُٰئِ َيُٝ۬ ُ  اَٚۜ ۪ َِبر٣ة ثِ َٰب
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
َٓ
َۜ ٕ هُٝ
اُِّٞظ
ُ  ْْ ُسُٜ ْ اِرَا ََٓعب َءر٠َؽزَٓه
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُْٖٞ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْذػ٣َا اُُٞ ْْ هَبُٜ َْٗٞ َّكَٞ َ َز٣ عَُِ٘ب
َ َٝ َػَّ٘ب
َٖ٣ا ًَبكِ ۪شُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٓ َٰ ا َػُٝ ذِٜ ؽ
Bir yalanı Allah‟a atfeden veya âyetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış yapan kim olabilir?
Defterlerinde yazılı suçlarının cezası onları bulacaktır. Elçilerimiz canlarını almaya gelince: “Hani o Allah‟tan
önce yardıma çağırdıklarınız?” diyecekler, onlar da “Kaybolup gittiler!” diye cevap vereceklerdir. Kendilerinin
kâfir olduklarına bizzat şahitlik edeceklerdir.

(Yunus 10/17)

ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
َُٕٞٓ ُ ْل ِِ ُؼ ْاُ ُٔ ْغ ِش٣ ُ َْلَِّٚٗ اَٚۜ ۪ َِبر٣ة ِث َٰب
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
Bir yalanı Allah‟a atfeden veya onun ayetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış kim olabilir? Şurası bir
gerçek ki bu suçu işleyenler, umduklarına kavuşamayacaklardır.

(Hud 11/18)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ُ بدَٜ  ٍُ ْاْلَ ْؽَُٞو٣َٝ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ َٕ َػُُٞ ْؼ َشظ٣  َٰ َُٓئِ َيُٝ۬ ُ َّللاِ ًَ ِزثً َۜب ا
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َّ ٠ََِّللاِ َػ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 ُۚ ْْ ا َ َْل َُ ْؼَ٘خُ هِٜ ّ َس ِث٠َِٰ ا َػَُٖٞ ًَزَث٣ ۪ ُ۬ ُإ ََْٓل ِء اَُّزَٛٓ َٰ
Bir yalanı Allah‟a atfedenden daha yanlış kimdir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar ve şahitler şöyle
diyeceklerdir: “İşte bunlar, Rableri karşısında yalana sarılanlardır.” Bilin ki Allah, bu yanlışı yapanları lanetler.
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(Zümer 39/32)

ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
ًٟٞ َّْ٘ َْ َٓضَٜ  َع٢ ْ۪ظ ك
ّ ِ ُة ثِب
 ه٠َِػ
َ َّ ًَزَٝ َِّللا
َ ة
َ َظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ ًَز
َ ٤ََُُ اَٙۜ م اِ ْر ََٓعب َء
ِ ص ْذ
َٖ٣ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش
Allah‟a karşı yalan söyleyen ve doğrular kendine geldiğinde yalana sarılandan daha büyük yanlışı kim yapar?
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler için Cehennemde yer mi yok?

(Nahl 16/28)

َ ُ ُْ ْاُ َٔ َٰ َِٓ ِئ ٌَخُٜ ٤كهَٞ َ َٖ رَز٣ ۪اََُّز
ٍ َۜ ع
َّ ُا اُٞ َ ۖ ْْ كَب َ ُْوِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢َٔٓ ۪ ُِ ظب
َُٓ ْٖ ِٓ َُ َٔ غَِ َْ َٓب ًَُّ٘ب َٗ ْؼ
 ا َِّٕ ه٠َِٓ َٰ ء َثٞ
ََّللا
ََُِٕٞٔ  ٌْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ َِ۪ػ
Kendilerini kötü duruma düşürmüşken, meleklerin vefat ettirdiği kimseler hemen teslimiyet gösterir ve “Kötü bir
şey yapmıyorduk ki!” derler. Allah ne yaptığınızı bilir.

(Nahl 16/29)

َٖ٣ ْاُ ُٔز َ ٌَ ِجّ ۪شَٟٞ ْظ َٓض
َ َْٞ ا اَثَُِٞٓ كَب ْد ُخ
َ ْ َۜب كََِجِئَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ خَب ُِذَٜ اة َع
“Haydi, girin Cehennem‟in kapılarından. Orada ölümsüz olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların
yerleşecekleri yer ne kötüdür!”

(Enam 6/94)

ُ  ََٓسا َءَٝ ْْ ًُ  َُْ٘بََّٞ ر َ َش ًْز ُ ْْ َٓب خَٝ ٍ ٍَ َٓ َّشحَّٝ َ  ًَ َٔب َخَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ اَٟٗب كُ َشا َٰدُٞٔ ُ َُوَ ْذ ِعئْزَٝ
 َٓبَٝ ْْ ُۚ ًُ سٞ
ِ ُٜ ظ
َّ َؽ َش َٰ ًَٓ ُ۬ ُإ َۜا َُوَ ْذ رَو
ُ ْْ ٌُ ٤ ۪ ْْ كُٜ َََّٖٗ صَ َػ ْٔز ُ ْْ ا٣ ۪ؽلَ ََٓؼب َء ًُ ُْ اَُّز
ُ ْْ ٌُ  َٓ َؼٟٗ ََٰش
ػ ْ٘ ٌُ ْْ َٓب
َ َٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ ط َغ َث
َ ََّ ظ
َُٕٞٔ ػ
ُ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض
Allah tarafından onlara denecek ki “Size verdiklerimizi arkanızda bırakıp ilk önce yarattığımız
gibi karşımıza tek tek geldiniz. İşlerinizde size eşlik edeceklerini kurguladığınız şefaatçilerinizi
de yanınızda göremiyoruz. Aranız iyice açılmış; kuruntusunu ettikleriniz sizden savuşup
kaybolmuşlar”
(Kehf 18/48)

ََ  ٍَ َٓ َّش ِۘحٍ َث َْ صَ َػ ْٔز ُ ْْ اََُّ ْٖ ٗ َْغ َؼَّٝ َ َٗ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 tek tek geldiniz. Aslında
sizin için buluşma yeri ve zamanı belirlemeyeceğimizi sanmıştınız.
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(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
َ ص ۪ـ
ا َ َؽذًا
Defterleri önlerine konur. Günahkârların, 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.

(Kehf 18/50)

َٓ
َٚۜ ۪ ّغنَ َػ ْٖ ا َ ْٓ ِش َس ِث
َ َظ ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ِغ ِّٖ كَل٤
َ َا ِ َْٰلدَ َّ كُٝاِ ْر هُ َِْ٘ب ُِ ِْ َٔ َِٰ ِئ ٌَ ِخ ا ْع ُغذَٝ
َ َۜ ِْ۪ا ا ََِّْٓل اِثَُٝٓغ َغذ
َّ ُِ ظ
َٖ َثذَ ًْل٤۪ٔ ُِ ِظب
َ ْ ِثئٌُّٝ َۜ  ْْ َُ ٌُ ْْ َػذُٛ َٝ ٢ ُ۪ٗٝ َٓب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ ُ اَٚٓ َ َّز٣رُ ِ ّسَٝ َُُٚٗٝاَكَزَز َّ ِخز
Bir gün meleklere: "Âdem‟e secde edin!" dedik. İblis‟in dışındakiler hemen secde ettiler. Hâlbuki o da o
cinlerden idi ama Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi onu ve soyunu, velileriniz olarak sizinle benim arama mı
koyuyorsunuz? Hâlbuki o size düşmandır. Yanlışlar içinde olanların ne kötü tercihidir bu!

(Kehf 18/51)

َٖ٤ِّ۪ ع
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ خ َِْنَ اُغُٜ ُ  ْذرَٜ ََٓٓب ا َ ْؽ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِ ُٔ ُ َٓب ًُ ْ٘ذُ ُٓز َّ ِخزَ ْاَٝ ْْ ۖ ِٜ  َْل خ َِْنَ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ض
عذًا
ُ َػ
Onlara, göklerin ve yerin yaratılışını da kendi yaratılışlarını da göstermedim. Bu saptırıcıları görevli olarak da
tutmam.

(Kehf 18/52)

ُ اُٝ ٍُ َٗبدَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ َع َؼ َِْ٘ب ثَٝ ْْ ُٜ َُ اُٞج٤َ ْغز َ ۪غ٣ ْْ ََِ ْْ كُٛ ْٞ ػ
ِ ًََٓ ؽ َش
َ ََٖ صَ َػ ْٔز ُ ْْ كَذ٣ ۪ اَُّز١
َ بء
 ِثوًبْٞ َٓ
"Kurguladığınız ortaklarımı çağırın” diyeceği gün onları çağıracaklar ama cevap vermeyeceklerdir. Aralarında
bir uçurum oluşturmuşuzdur.

(Yunus 10/30)

ْ َا ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ ََٓٓب ا َ ْعَِلَُِٞ٘ب ُِ َي ر َ ْجُٛ
اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
 ه٠َُِا اَُّٝٓ ُسدَٝ ذ
َ َٝ ن
ِ ّ  ُْ ْاُ َؾُٜ ٤َُٰ ْٞ َٓ َِّللا
ََٕٝ ْلز َ ُش٣
Kim ne yapmışsa orada ortaya çıkacaktır. Hepsi de kendilerine gerçek anlamda yakın olan Allah‟ın huzuruna
getirilmiş olur ve uydurdukları bütün ortaklar onlardan uzaklaşır.
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(Enam 6/95)

ِ ِّ٤َٔ ُ ُٓ ْخ ِش ُط ْاَٝ ذ
ِ ّ٤ِ َٔ ُ َِٖٓ ْا٢
َُّللا
 ِ َٰر ُِ ٌُ ُْ ه٢
ا َِّٕ ه
ّ َۜ ذ َِٖٓ ْاُ َؾ
َّ ُ ْخ ِش ُط ْاُ َؾ٣ َٟۜ َٰٞ َُّ٘اَٝ ِ َّّللاَ كَب ُِ ُن ْاُ َؾت
ٌَُٕٞ َ رُإْ ك٠كَبَٗه
Daneleri ve çekirdekleri bölen Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte
Allah budur. Yanlışa nasıl sürükleniyorsunuz?
(Yunus 10/31)

٢
َّ َُ ْٔ ِِيُ ا٣ ْٖ َّٓ َ ض ا
َّ َُ ْش ُصهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣ ْٖ َٓ َْ ُه
ِ ََٔٓ غ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ بء
َ  ْاْلَ ْثَٝ غ ْٔ َغ
َ ص
َّ ُ ْخ ِش ُط ْاُ َؾ٣ ْٖ َٓ َٝ بس
ُۚ َٕ هَُُُٞٞو٤غ
ََُّٕٞللاُ كَوُ َْ اَكَ ًَل رَزَّو
ِ ّ٤ِ َٔ َُِٖٓ ْا
َ ّ٤ِ َٔ ُُ ْخ ِش ُط ْا٣َٝ ذ
َ َُذَثِّ ُش ْاْلَ ْٓ َۜ َش ك٣ ْٖ َٓ َٝ ِ ٢
ّ ذ َِٖٓ ْاُ َؾ
Desen ki “Gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve ileri görüşlü olma özelliklerinize hâkim olan kim?
Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Kimdir o bütün işleri çekip çeviren?” “Allah‟tır”
diyeceklerdir. De ki “Hiç çekinmez misiniz?”

(Yunus 10/32)

ُۚ
َُٕٞص َشك
ْ ُ  ر٠ن ا َِّْل اُع ًََّل ُۚ ٍُ كَبَٗه
كَ َٰز ُِ ٌُ ُْ ه
ِ ّ َّللاُ َسثُّ ٌُ ُْ ْاُ َؾ ُّن كَ َٔبرَا ثَ ْؼذَ ْاُ َؾ
Sizin gerçek Rabbiniz olan Allah işte budur. Gerçeğin ötesi sapıklık değildir de ya nedir? Nasıl oluyor da halden
hale sokuluyorsunuz?

(Enam 6/96)

َّ ُاَٝ ع ًٌَ٘ب
ُۚ َصج
ْ٤ِ َِ۪ض ْاُؼ٣
ْ اْل
ِ ْ كَب ُِ ُن
ُ ۪ ْاُوَ َٔ َش ُؽ ْغجَبًٗ َۜب َٰر ُِ َي ر َ ْوذَٝ ظ
َ ََ ٤ْ َُّ َعؼَ ََ اَٝ ِبػ
ِ ش ْاُؼَ ۪ض٣
َ ْٔ ؾ
Karanlığı, günün ilk ışıklarıyla bölen, geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı hesaba uygun yapan
O’dur. Bunlar üstün ve bilgili olanın koyduğu ölçüdür.
(Yasin 36/37)

ْ ُٓ ْْ ُٛ بس كَ ِبرَا
َُٕٞٔ ِِ ظ
َ َٜ َُُّ٘ اْٚ٘ ِٓ  ُۚ َُ َٗ ْغَِ ُخ٤ْ َُّ ُْ اُٜ َُ ٌَخ٣ َٰاَٝ
Gece de onlar için âyettir. Ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız da zulmette kalıverirler.

(Yasin 36/38)

َّ ُاَٝ
ْ٤ِ َۜ ِ۪ض ْاُ َؼ٣
ُ ۪ َۜب َٰر ُِ َي ر َ ْوذَٜ َُ  ُِ ُٔ ْغزَوَ ٍ ّش١ظ ر َ ْغ ۪ش
ُ ْٔ ؾ
ِ ش ْاُ َؼ ۪ض٣
Güneş yerleştirildiği yörüngesinde akıp gider. İşte bu, daima üstün ve bilgili olan Allah‟ın koyduğu ölçüdür.
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(Yasin 36/39)

ْ٣ِ ۪ٕ ْاُوَذٞ
ِ َ٘ٓ ُٙ ْاُوَ َٔ َش هَذ َّْسَٗبَٝ
ِ  َػبدَ ًَ ْبُؼُ ْش ُع٠َبص ٍَ َؽزه
Ay‟ı da kuru hurma salkımı sapı gibi olana kadar menzil menzil ölçülendirmişizdir.

(Yasin 36/40)

َّ َُْل ا
ََٕٞ ْغجَ ُؾ٣ ٍ كََِي٢ ۪ ًُ ٌَّ كَٝ بس
ُ ْٔ ؾ
َ َُ ٤ْ َُّ َْل اَٝ ب ا َ ْٕ ر ُ ْذ ِس َى ْاُوَ َٔ َشََٜٓ َُ ٢َ ْ٘جَ ۪ـ٣ ظ
ِ َۜ َٜ َُّ٘عب ِث ُن ا
Güneş Ay‟ı yakalayamaz gece gündüzü geçemez. Her biri farklı bir yörüngede yüzer.

(Enam 6/97)

َٰ ْ ص َِْ٘ب
ُ ٢ ۪ب كَٜ ِا ثُٝ زَذْٜ َ ّ ُِزٞ
د
ِ َب٣اْل
ِ ظُِ َٔب
َّ َ ْاُجَ ْؾ َۜ ِش هَ ْذ كَٝ د ْاُجَ ِ ّش
َ  َعؼَ ََ َُ ٌُ ُْ اُُّ٘ ُغ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ َُِو
Karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için o
yapılandırmıştır. Ayetlerimizi, bilen bir topluluk için tek tek açıklamışızdır.
(Neml 27/63)

ُ ٢ ۪ ٌُ ْْ ك٣ ۪ذْٜ َ٣ ْٖ َّٓ َ ا
ٌَُِٰٚ  َءاَٚۜ ۪ ِ َس ْؽ َٔز١
ِ ظُِ َٔب
ّ ِ َُ ُ ْش ِع٣ ْٖ َٓ َٝ  ْاُجَ ْؾ ِشَٝ د ْاُجَ ِ ّش
ْ ََذ٣ َْٖ٤ََب َػ ثُ ْؾ ًشا ث٣اُش
َۜ ًُ ُ ْؾ ِش٣ َّللاُ َػ َّٔب
َۜ َٓ َغ ه
َٕٞ
 ه٠ََُّللاِ رَؼَب
Karaların ve denizlerin karanlıkları içinde size yolunuzu bulduran kim; rahmetinden önce rüzgârları müjdeci
olarak gönderen kim? Allah ile birlikte başka bir ilah mı? Allah onların eş koştuklarından uzaktır.

(Neml 27/64)

َۜ ٌ َٓ َغ هَُِٰٚ ض َءا
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ بء
اَُٞبرٛ َْ َُّللاِ ه
َّ ُ ْش ُصهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َٝ ُُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ ْٖ َّٓ َ ا
ِ ََٔٓ غ
َٖ٤ ۪صبدِه
َ ْْ ُ َبَٗ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زٛثُ ْش
Yaratmayı başlatan, sonra bir kere daha yaratacak olan kim; size gökten ve yerden rızık veren kim? Allah ile
birlikte başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru kimselerseniz delilinizi getirin.”
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(Enam 6/98)

َٰ ْ ص َِْ٘ب
ٌ َۜ َدْٞ َ  ُٓ ْغزَٝ اؽذَحٍ كَ ُٔ ْغزَوَ ٌّش
َ ْٗ َ  ا١َٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َُٕٜٞ ََ ْلو٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ َب٣اْل
ِ َٝ ؾب َ ًُ ْْ ِٓ ْٖ َٗ ْل ٍظ
َّ َع هَ ْذ ك
Sizi bir tek nefisten, oluşturan O’dur. Ardından bir geçici kalma yeri ve bir duraklama yeri
gelir. Ayetlerimizi, anlayan bir topluluk için tek tek açıklamışızdır.
(Nisa 4/1)

َّ َثَٝ بَٜ  َعْٝ َب صَٜ ْ٘ ِٓ َ َخَِنَٝ ٍاؽذَح
 َٔبُٜ ْ٘ ِٓ ش
ِ َٝ  َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َٗ ْل ٍظ١ ۪ا َسثَّ ٌُ ُْ اَُّزُٞبط ارَّو
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
جًب٤ ۪ ٌُ ْْ َسه٤ْ ََِّللاَ ًَبَٕ َػ
بّ ا َِّٕ ه
ا هُٞارَّوَٝ غَٓب ُۚ ًء
ً ِ۪س َع ًبْل ًَض
َ َ  ر١ َّ۪للاَ اَُّز
َ َِٗٝ شا٤
َ َۜ  ْاْلَ ْس َؽَٝ َِ۪ٕٚ ثُُٞغَٓب َ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.

(Hud 11/6)

٢ ۪ َۜب ًُ ٌَّ كَٜ دَ َػْٞ َ  ُٓ ْغزَٝ َبَٛ ْؼَِ ُْ ُٓ ْغزَوَ َّش٣َٝ بَٜ َُّللاِ ِس ْصه
 ه٠َِض ا َِّْل َػ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓب ِٓ ْٖ َٓدَاثَّ ٍخ كَٝ
ٖ٤
ٍ ًِز َب
ٍ ة ُٓ ۪ج
Yeryüzünde hareket eden tek bir canlı yoktur ki rızkı Allah‟a ait olmasın. Allah, onun ömür boyu bulunduğu
yerleri de geçici olarak kaldığı yeri de bilir. Bunların hepsinin apaçık yazılı bir kaydı tutulur.

(Müminun 23/12)

ٖ٤
ُ ْٖ ِٓ َٕغب
ِ ْ َُوَ ْذ َخَِ ْوَ٘بَٝ
َ ْٗ اْل
ٍ ُۚ ع ًَلَُ ٍخ ِٓ ْٖ ۪غ
Şurası kesin ki insanı çamurdan süzülen bir özden yarattık.

(Müminun 23/13)

ْ ُٗ ُٙص ُ َّْ َعؼَ َِْ٘ب
ٖ٤
ٍ ۖ ٌ۪ َٓ  هَ َش ٍاس٢ ۪طلَخً ك
Sonra onu, yumurtaya ulaşma imkanı veren yerde döllenmiş yumurta haline getirdik.

(Müminun 23/14)

ْ ُُّ٘ص ُ َّْ َخَِ ْوَ٘ب ا
َ َٗب ْاُ ِؼْٞ غ
َ عـَخَ ِػ
ّب
ْ ُٔ ُعـَخً كَ َخَِ ْوَ٘ب ْا
ْ ُٓ َطلَخَ َػَِوَخً كَ َخَِ ْوَ٘ب ْاُ َؼَِوَخ
َ ٌَ َظب ًٓب ك
َ ظ
َۜ ۪غ ُٖ ْاُخَب ُِو
َٖ٤
بس َى ه
َ َّللاُ ا َ ْؽ
َ َُ خ َِْوًب َٰاخ َۜ ََش كَزَجَُٙ ْؾ ًٔب ص ُ َّْ ا َ ْٗؾَأَْٗب
Sonra döllenmiş yumurtayı, rahim duvarına asılı embriyo haline getirdik. O embriyoyu bir çiğnem et haline
getirdik. O et parçasını kemikler haline getirdik ve kemiklere et giydirdik. Sonra da onu farklı bir yapıda
oluşturup geliştirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah, ne yüce bir bereket kaynağıdır!”
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(Zümer 39/6)

َۜ َٝ خَ ا َ ْص٤َ ِٗ ا َ ْٗضَ ٍَ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاْلَ ْٗ َؼ ِبّ ص َ َٔبَٝ بَٜ  َعْٝ َب صَٜ ْ٘ ِٓ ََ اؽذَ ٍح ص ُ َّْ َع َؼ
ِ َٝ َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َٗ ْل ٍظ
ٍاط
ُ ٢ ۪ن ك
ُ ُ ث٢ ۪ ْخُِوُ ٌُ ْْ ك٣َ
ُُ ْاُ ُٔ ِْ َۜيَُٚ ْْ ٌُ َُّّللاُ َسث
ٍ َۜ َِٰ َ د ص
ٍ ظُِ َٔب
ش َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ٍ َِْ ب ِر ٌُ ْْ خ َِْوًب ِٓ ْٖ َث ْ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?

(Enam 6/99)

َع ًشا
َ ۪ َٗ َجٚبء ََٓٓب ُۚ ًء َكب َ ْخ َش ْعَ٘ب ِث
َّ ُ ا َ ْٗضَ ٍَ َِٖٓ ا١َٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ِ ََٔٓ غ
ِ ُ خْٚ٘ ِٓ ءٍ كَب َ ْخ َش ْعَ٘ب٢َ
ْ بد ًُ َِّ ؽ
َ ْٖ ِٓ َِ  َِٖٓ اَُّ٘ ْخَٝ ُ َؽجًّب ُٓز َ َشا ًِجً ُۚبْٚ٘ ِٓ ُٗ ْخ ِش ُط
ٌ َٞ ْ٘ ِب هَٜ غ ِْ ِؼ
ٍ  َعَّ٘بَٝ ٌخ٤َ ِٗإ دَا
ة
ٍ د ِٓ ْٖ ا َ ْػَ٘ب
ُ ْٗ ُ  اٍٚ َۜ  َش ُٓزَؾَب ِث٤ْ  َؿَٝ بًٜ اُش َّٓبَٕ ُٓ ْؾز َ ِج
َّ َٝ
٢ ۪ ا َِّٕ كَٚۜ ۪ َ ْ٘ ِؼ٣َٝ ۪ َٓ اِ َٓرَا اَصْ َٔ َشٙ ص َ َٔ ِش٠َُِٰ ا اٝظ َُٓش
ُّ َٝ َُٕٞز٣ْ اُض
ٍ َب٣َٰر ُِ ٌُ ْْ َ َْٰل
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
Gökten su indiren Allah'tır. O, her türlü bitkiyi onunla çıkarır. Ondan yeşilliği çıkarır, ondan
da üst üste binmiş taneleri, hurmanın tomurcuğundan aşağı sarkmış salkımları, üzüm bağlarını,
zeytini ve narı birbirine benzeyen ve benzemeyen halde çıkarır. Meyve verince meyvesine ve
meyvenin olgunlaşmasına bir bakın. Bunda, inanıp güvenen bir topluluk için kesin ayetler
vardır.
(Enam 6/141)

َّ َٝ ََ اَُّ٘ ْخَٝ د
ًُُُِٚ ُ ع ُٓ ْخز َ ِِلًب ا
ٍ ؽَبٝ َْش َٓ ْؼ ُش٤ َؿَٝ د
ٍ ؽَبٝد َٓ ْؼ ُش
ٍ ؾب َ َعَّ٘ب
َ ْٗ َ  ا١َٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ اُض ْس
َّ َٝ
َّ ْٞ ٣َ َُّٚا َؽوُٞ َٰارَٝ ۪ َٓ اِ َٓرَا اَصْ َٔ َشٙا ِٓ ْٖ ص َ َٔ ِشًُُِٞ ٍٚ َۜ  َْش ُٓزَؾَب ِث٤ َؿَٝ بًٜ اُش َّٓبَٕ ُٓزَؾَب ِث
ُّ َٝ َُٕٞز٣ْ اُض
َۜ ُ َْل ر ُ ْغ ِشكَٝ ِِٙۘ ۪ صبد
َٖ٤ ُ۪ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْغ ِشك٣ ُ َْلَِّٚٗا اٞ
َ َؽ
Çardaklı, çardaksız bahçeleri, yemesi farklı hurmaları ve ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri
ve narları var eden O‟dur. Bunlar ürün verince ürünlerinden yiyin. Hasat gününde de O‟nun hakkını verin. Sakın
saçıp savurmayın. O saçıp savuranları sevmez.

(Rad 13/4)

َ ِض ه
ٌ َٞ ْ٘ ص
ٌ َّ٘ َعَٝ اد
ٌ  َسِٝ ط ٌغ ُٓز َ َغب
َ َٝ ٕا
 ُْش٤ؿ
ٌ صَ ْسَٝ ة
ٍ بد ِٓ ْٖ ا َ ْػَ٘ب
ِ  ْاْلَ ْس٢ِكَٝ
ِ ٌَ ٤ٗ َ۪خَٝ ع
ٍ َب٣ َٰر ُِ َي َ َْٰل٢ ۪ ا ْْلُ ًُ َۜ َِ ا َِّٕ ك٢ِط ك
د
ّ ِ َُٗلَٝ اؽ ۠ ٍذ
ِ َٝ ٍ ِث ََٓٔبء٠ُ ْغ َٰو٣ ٕا
ٍ  ثَ ْؼ٠َِٰ ب َػَٜ ع
َ ع َُ ثَ ْؼ
ِ
ٍ َٞ ْ٘ ص
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ ٍّ ْٞ َُِو
Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler, çatallı, çatalsız hurmalar vardır. Hepsi de
bir su ile sulanır ama yeme konusunda birini ötekinden üstün kılarız. Bunda, aklını kullanan bir topluluk için
ayetler vardır.
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(Enam 6/100)

ُ ِا ِ هّٰللَُِٞ َعؼَٝ
ٍ ثََ٘بَٝ َٖ٤ َُ۪٘ ثَُٚ اُٞخ ََشهَٝ ْْ ُٜ َ َخَِوَٝ َّٖ ؽ َش ًََٓب َء ْاُ ِغ
٠ُرَؼَ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َؾب
ُ ٍْ َۜ ِْ  ِْش ِػ٤َد ثِـ
َُٕٞصل
ِ َ٣ َػ َّٔب
Cinleri Allah'ın ortakları saydılar; oysa cinleri O yaratmıştır. Allah'ın oğulları ve kızları var
diye bilgisizce kestirip attılar. O, onların tanımlamalarından uzak ve yücedir.
(Bakara 2/116 )

َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َُُٕٞ هَبِٗزَُٚ ٌَّ ًُ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كَُٚ َْ َُ ثَٚۜ َٗع ْج َؾب
ُ َُذًاَٝ َُّ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.

(Nisa 4/117)

َ ٤ْ ؽ
ذًا٣طبًٗب َٓ ۪ش
َ َٕ ا َِّْلَُٞ ْذػ٣ ِْٕ اَٝ ۪ َٓ ا ََِّْٓل اَِٗبص ً ُۚبِٚٗ َُٕٝ ِٓ ْٖ دُٞ ْذػ٣َ ِْٕ ا
Allah ile aralarına koyarak yardıma çağırdıkları, dişilerden başkası değildir. Aslında yardıma çağırdıkları sadece
hayırsız şeytandır.

(Tevbe 9/30)

َۜ  ُؼ ا ْث ُٖ ه٤ ْاُ َٔ ۪غٟبس
ْْ ُۚ ِٜ ِٛ اَٞ  ْْ ثِب َ ْكُٜ ُُْٞ ََّللاِ َٰر ُِ َي ه
ِ َُهَبَٝ َِّللا
ِ َُهَبَٝ
ُ ُدُٜٞ َ٤ُذ ْا
 ۨ ٌْش اث ُْٖ ه٣ َػض
َ َُّ٘ذ ا
َ ص
ِۘ  ُْ هُٜ ََِا ِٓ ْٖ هَ ْج َۜ َُ هَبرَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍَ اَُّزْٞ َ ُ۫ ُإَٕ هِٛ عب
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠َّللاُ اَٗه
َ ُ٣
Yahudiler; “Üzeyir Allah‟ın oğludur” dediler. Hristiyanlar da “Mesih Allah‟ın oğludur” dediler. Bunlar, onların
dillerine doladıkları sözlerdir. Önceki kâfirlerin ağzı ile konuşuyorlar. Allah canlarını alsın! Bu yanlışa nasıl
sürükleniyorlar?

(Nahl 16/57)

َُٕٜٞ َ َ ْؾز٣  ْْ َٓبُٜ ََُٝ َُٚٗع ْج َؾب
ِ َٕ ِ هّٰللِ ْاُجََ٘بََُِٞ ْغؼ٣َٝ
ُ د
Allah için kızlar oluşturuyorlar; O bundan uzaktır. Özledikleri oğlanlar da kendilerine kalıyor.

(Saffat 37/149)

َُٕٞ٘ ُْ ْاُ َجُٜ ََُٝ ُ ْْ ا َ ُِ َش ِثّ َي ْاُجََ٘بدِٜ ِكَب ْعز َ ْلز
Şimdi onlardan sağlam bir görüş iste; kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı?
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(Saffat 37/150)

َُٕٝذِٛ  ْْ ؽَبُٛ َٝ ا َ ّْ َخَِ ْوَ٘ب ْاُ َٔ َٰ َِٓ ِئ ٌَخَ اَِٗبصًب
Ya da melekleri gözleri önünde dişi olarak mı yarattık?

(Saffat 37/151)

ََُُُٕٞٞو٤َُ ْْ ِٜ ٌِ  ْْ ِٓ ْٖ اِ ْكُٜ َِّٗا َ ََْٓل ا
Dikkat et; uydurdukları yalandan dolayı söyleyecekleri sadece şudur:

(Saffat 37/152)

َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِرثُٜ َِّٗاَٝ َُّللا
َُذَ هَٝ
“Allah‟ın çocuğu oldu.” Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

(Saffat 37/153)

َۜ َ۪٘ ْاُج٠َِد َػ
َ ص
َٖ٤
ِ  ْاُجََ٘ب٠َطل
ْ َا
Yani Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş?

(Saffat 37/154)

َُٕٞٔ ٌُ ْق ر َ ْؾ
َ ٤ًَ ْْ ۠ ٌُ َُ َٓب
Sizin neyiniz var; nasıl böyle bir yargıya varıyorsunuz?

(Saffat 37/155)

ُۚ اَكَ ًَل رَزَ ًَّ ُش
َٕٝ
Bilginizi hiç kullanmaz mısınız?

(Saffat 37/156)

َ ِْ ع
ٌ بٕ ُٓ ۪ج
ٌ ط
ٖ٤
ُ ْْ ٌُ َُ ّْ َ ا
Yoksa açık bir üstünlüğünüz mü var?

(Saffat 37/157)

َٖ٤ ۪صبدِه
َ ْْ ُ ا ِث ٌِزَب ِث ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زُٞكَأْر
Doğru söylüyorsanız yazılı belgenizi getirin.
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(Saffat 37/158)

َٕٝع ُش
ِ َٔ ِِ َُوَ ْذ َػَٝ غجً َۜب
َ  ْْ َُ ُٔ ْؾُٜ َِّٗذ ْاُ ِغَّ٘خُ ا
َ َٗ َْٖ ْاُ ِغَّ٘ ِخ٤ َثَٝ َُٚ٘٤ْ ا َثُِٞ َع َؼَٝ
Ama onlar, Allah ile o cinler arasında bir soy bağı kurdular. Hâlbuki onlar, kendilerinin de yargı önüne
çıkarılacaklarını iyi bilirler.

(Saffat 37/159)

َُٕٞصل
ُ
ع ْج َؾبَٕ ه
ِ َ٣ َّللاِ َػ َّٔب
Onların yaptıkları bu niteleme ile Allah‟ın bir ilgisi yoktur .

(Zariyat 51/56)

ُٕٝ
ِ ْ َٝ َّٖ  َٓب َخَِ ْوذُ ْاُ ِغَٝ
َ ْٗ اْل
ِ َ ْؼجُذ٤ُِ ظ ا َِّْل
Cinleri ve insanları, kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım.

(Meryem 19/88)

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

(Meryem 19/89)

ْـًٔب اِدًّا٤ؽ
َ ْْ ُ َُوَ ْذ ِعئْز
Gerçekten çok çirkin bir söz söylediler.

(Meryem 19/90)

َّ ََزَل٣ ُادَٞ ََّٰٔر َ ٌَبدُ اُغ
ذًّاَٛ ٍُ ر َ ِخ ُّش ْاُ ِغجَبَٝ ض
ُ ر َ ْ٘ؾ َُّن ْاْلَ ْ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 َّ ِخز٣ ْٕ َ ِش ْؽَٰٔ ِٖ ا
َّ ُِ ٢َ ْ٘جَ ۪ـ٣  َٓبَٝ
Rahman‟ın çocuk edinmesi olacak şey değildir.
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(Meryem 19/93)

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

(Zuhruf 43/81)

َٖ٣ ۪ ٍُ ْاُ َؼبثِذَّٝ َ َُذٌ كَبَٗ َُ۬ب اَٝ ِٖ َِٰٔش ْؽ
َّ ُِ َٕهُ َْ ا ِْٕ ًَب
De ki “Rahman‟ın çocuğu olsa ona, herkesten önce ben kulluk ederim.

(Zuhruf 43/82)

َُٕٞصل
ِ اَٞ ََّٰٔع ْج َؾبَٕ َسةّ ِ اُغ
ُ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِ ٣َ ض َسةّ ِ ْاُ َؼ ْش ِػ َػ َّٔب
Hem göklerin ve yerin Rabbi hem de arşın yani yönetimin Rabbi olan Allah, onların yaptığı nitelemelerden
uzaktır.”

(Enam 6/101)

َۜ ُ صَُٚ ْٖ ٌُ َ َُْ رٝ ٌ َُذٝ َُُٚ ٕٞ
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َٞ ُٛ َٝ  ُۚ ٍء٢ْ ؽ
َ ََّ ًُ َ َخَِنَٝ ٌبؽجَخ
ِ اَٞ ََّٰٔ ُغ اُغ٣ ۪ثَذ
ِ َ
ْ َ َ ُ ٌُ َ٣ ٠ض اَٗه
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ ثِ ٌُ َِّ ؽ
Gökleri ve yeri, örneği yokken yaratan O'dur. Eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir? Her şeyi
O yaratmıştır ve her şeyi O bilir.
(Bakara 2/117)

َٓ َٰ َاِرَا هَٝ ض
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ُٕ ٌُٞ ٤َ َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ ُٞو٣َ  ا َ ْٓ ًشا كَ ِبَّٗ َٔب٠ع
ِ اَٞ ََّٰٔ ُغ اُغ٣ َ۪ثذ
Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan odur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Ol!” der, o şey
oluşur.

(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
ِ َٔ ثِِ٘ ْؼَٝ َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َِ بغ
ِ َۜ ّجَب٤ِ اُط
ِ َد اَكَجِ ْبُج
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?
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(Nahl 16/73)

 َْلَٝ ْـًٔب٤ؽ
َ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ ِس ْصهًب َِٖٓ اُغُٜ َُ ُ ْٔ ِِي٣َ َّللاِ َٓب َْل
ٕ هُٝ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝ ْؼجُذ٣َ َٝ
ُۚ ُؼ٤ ْغز َ ۪ط٣َ
َٕٞ
Kendilerine göklerden ve yerden rızık olarak verecek bir şeyi olmayan ve buna gücü de yetmeyenleri Allah ile
aralarına koyup kulluk ediyorlar.

(Nahl 16/74)

َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ َْل ر َ ْؼَٝ ُْ ََِ ْؼ٣ ََّللا
ا ِ هّٰللِ ْاْلَ ْٓضَب َۜ ٍَ ا َِّٕ هُٞكَ ًَل رَع ِْشث
Siz, Allah‟ı bir şeylere benzetmeyin. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

(Şura 42/11)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ْْ ًُ  ْز َس ُ۬ ُؤ٣َ ا ًع ُۚبَٝ  َِٖٓ ْاْلَ ْٗ َؼ ِبّ ا َ ْصَٝ ا ًعبَٝ ض َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا َ ْص
ِ اَٞ ََّٰٔبغ ُش اُغ
ِ َك
ش٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ  ُۚ ٌء٢َ
ُ  ُغ ْاُ َج ۪ص٤۪ٔ غ
َ ٤َُ ِٚ َۜ ٤ ۪ك
ْ ۪ ؽِِٚ ْْظ ًَ ِٔض
O, gökleri ve yeri bölünme ile yaratandır. Size kendi türünüzden eşler var etmiş, büyükbaş ve küçükbaş
hayvanları da eşler halinde yaratmıştır. Sizi bu ortamda büyütüyor. O‟na herhangi bir açıdan benzeyen bir şey
yoktur. O dinler ve görür.

(Cin 72/3)

َُذًاَٝ  َْلَٝ ًبؽ َجخ
ِ ص
َ َ َعذُّ َسثَِّ٘ب َٓب ار َّ َخز٠ُُ ر َ َؼ َٰبََّٚٗاَٝ
Rabbimiz çok yücedir; ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir.

(İhlas 112/1)

ٌ َّللاُ ا َ َؽ ُۚذ
 هَٞ ُٛ َْ ُه
De ki: “İlâhımız Allah‟tır! O, bir tektir

(İhlas 112/2)

َه
ُ ص َٔ ُۚذ
َّ َُّللاُ ا
Allah, bütün istekleri karşılayacak güçtedir.

(İhlas 112/3)

َُ ْذُٞ٣ ْْ ََُٝ َ ِِ ْذ٣ ْْ َُ
Çocuğu yoktur, kimsenin evladı da değildir,
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(İhlas 112/4)

ٌ ا ا َ َؽذًٞ ُُ ًُلَُٚ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ ََُٝ
O‟na denk hiçbir şey yoktur.”

(Enam 6/102)

ٌَ ٤ ًَ۪ٝ ٍء٢َ
َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ ُُٙۚ ُٝءٍ كَب ْػجُذ٢َ
ْ  خَب ُِ ُن ًُ َِّ ؽَٞ ُۚ ُٛ َ ا َِّْلَُِٰٚ َّللاُ َسثُّ ٌُ ُۚ ْْ ََْٓل ا
İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. O'ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. O'na kul
olun. Her şey üzerinde vekil olan O'dur.
(Meryem 19/35)

َٓ َٰ َُ اِرَا هَٚۜ َٗع ْج َؾب
ُٕ َۜ ٌُٞ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ َُٞو٣  ا َ ْٓ ًشا كَ ِبَّٗ َٔب٠ع
ُ َُ ٍذَٝ ْٖ ِٓ ََز َّ ِخز٣ ْٕ َ َٓب ًَبَٕ ِ هّٰللِ ا
Çocuk edinmek Allah‟a yakıştırılamaz! O, bundan uzaktır. Allah bir işe karar verdiği zaman onun için sadece
“Ol!” der, o şey oluşur.

(Meryem 19/36)

ٌ ص َش
ٌْ ٤ ۪اغ ُٓ ْغزَو
ا َِّٕ هَٝ
ِ زَاَٰٛ َُٙۜ ُٝ َسثُّ ٌُ ْْ كَب ْػجُذَٝ ٢َّّللاَ َس ۪ث
“Allah benim Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Siz, ona kulluk edin; doğru yol budur.”

(Meryem 19/37)

ْ َك
ْ٤ٍ  ٍّ َػ ۪ظْٞ َ٣  ِذَٜ ا ِٓ ْٖ َٓ ْؾَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٌَ َُِِّز٣ْ َٞ َ ُۚ ْْ كِٜ ِ٘٤ْ َاة ِٓ ْٖ ث
ُ َق ْاْلَ ْؽض
َ ََِبخز
İçlerinden bazı kesimler ihtilafa düştüler. O büyük günde görüp yaşayacaklarından dolayı, kâfirlik edenlerin vay
haline!

(Meryem 19/38)

َّ ِٖ ٌِ َُٰ َٗ٘ َُۚبَُٞأْر٣ َّ ْٞ َ٣ ْص ْش
ٖ٤
َ ٢ ۪ َّ كْٞ َ٤َُٕ ْاُٞٔ ُِ اُظب
ِ اَثَٝ ْْ ِٜ ِا َ ْع ِٔ ْغ ث
ٍ ظ ًَل ٍٍ ُٓ ۪ج
Bize gelecekleri gün öyle iyi işitecek ve öyle iyi görecekler ki! Ama yanlış yapan o kimseler bugün açık bir
sapıklık içindedirler.

(Mümin 40/62)

ٌَُٕٞ َ رُإْ ك٠ كَبَٗهَٞ ِۘ ُٛ َ ا َِّْلَُِٰٚ  ُۢ ٍء ََْٓل ا٢َ
َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ْ َّللاُ َسثُّ ٌُ ْْ خَب ُِ ُن ًُ َِّ ؽ
İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir; her şeyin yaratıcısıdır. O‟ndan başka ilah yoktur. Yanlışa nasıl
sürükleniyorsunuz?
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(Mümin 40/63)

َُٕٝ ْغ َؾذ٣َ َِّللا
ِ ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞٗ ًَب٣ ُ۪إْ كَيُ اَُّز٣ ًَ َٰز ُِ َي
د ه
Bu böyledir; yalana sürüklenenler, Allah'ın ayetleri karşısında bile bile yalana sarılanlardır.

(Enam 6/103)

ش٤
ُ ق ْاُخ َ۪ج٤
ُ ِۘ ص
ُ  اَُِّ ۪طَٞ ُٛ َٝ بس
َ ُ ْذ ِسىُ ْاْلَ ْث٣ َٞ َُٛٝ بس
َ ُ ْاْلَ ْثًُٚ َْل ر ُ ْذ ِس
َ ُۚ ص
Gözler O'nu idrak edemez ama O, bütün bakışları idrak eder. O nazik davranır, her şeyin iç
yüzünü bilir.
(Mümin 40/19)

سُٝ
ُّ ُ ا٢ َٓب ر ُ ْخ ِلَٝ ِٖ ُ٤َ ْؼَِ ُْ ََٓخبئَِ٘خَ ْاْلَ ْػ٣
ُ صذ
Allah, gözlerin hainliğini ve göğüslerin sakladığı şeyleri bilir.

(Mülk 67/14)

ش٤
ُ ق ْاُخ َ۪ج٤
ُ  اَُِّ ۪طَٞ ُٛ َٝ َ ْؼَِ ُْ َٓ ْٖ َخ َِ َۜن٣َ ا َ َْل
Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen O‟dur

(Enam 6/104)

ْْ ٌُ ٤ْ َِ ََٓٓب اَٗ َُ۬ب َػَٝ  َۜبَٜ ٤ْ َِ كَ َؼ٢
َ صَٓبئِ ُش ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ُۚ ْْ كَ َٔ ْٖ ا َ ْث
َ َهَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ ث
َ ِٔ  َٓ ْٖ َػَٝ ُِٚۚ ۪ ص َش كَ َِِ٘ ْلغ
ٍع٤ ِ۪ث َؾل
Rabbinizden size basiret geldi. Kim görürse kendi için görür, kim de körlük ederse kendi
aleyhine olur. Ben sizi koruyacak değilim.
(Araf 7/203)

صَٓبئِ ُش
ْ  َْلْٞ َُ اَُُٞ ٍخ هَب٣ ْْ ِث َٰبِٜ ِاِرَا َُ ْْ رَأْرَٝ
َ َزَا ثَٰٛ ٢ُۚ ّ ِٓ ْٖ َس ۪ث٢
َّ َُِ ا٠ َٓ َٰؽُٞ٣  َۜب هُ َْ اَِّٗ ََٓٔب اَر َّ ِج ُغ َٓبَٜ َ ز٤ْ َاعزَج
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْؽ َٔخٌ ُِوَٝ ًٟذُٛ َٝ ْْ ٌُ ِّٓ ْٖ َس ِث
Onlara bir ayet getirmediğin zaman “kendin oluştursaydın ya!” derler. De ki: “Ben sadece Rabbimden bana
vahyedilene uyarım. Bunlar, Rabbinizden gelen göstergelerdir. İnanıp güvenen bir topluluk için bir rehber ve
ikramdır.”
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(Araf 7/204)

َُٕٞٔ ا َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َؽُٞصز
َ اِرَا هُ ِشَٝ
ِ ْٗ َ اَٝ َُُٚ اُٞئ ْاُوُ ْش َٰا ُٕ كَب ْعز َ ِٔؼ
Kur‟ân okunduğu zaman ona kulak verin ve sessiz olun ki iyilik bulasınız.

(Yunus 10/43)

ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
َْٕٝص ُش
َ ْٗ َ  َۜ َْي اَكَب٤َُِظ ُش ا
ِ ُج٣ ا َْلُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ ٢
َ ْٔ ُ ْاُؼ١ِذْٜ َ ذ ر
İçlerinden sana bakanlar da vardır. Ama sen körlere yol gösterebilir misin? Hele bir de basiretsizlik ediyorlarsa!

(Casiye 45/20)

َُِٕٞ٘هُٞ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْؽ َٔخٌ ُِوَٝ ًٟذُٛ َٝ بط
ِ َُِِّ٘ صَٓبئِ ُش
َ زَا َثَٰٛ
Bu, bütün insanlara basiretleri gösterir. İkna olmuş bir topluluk içinse bir rehber ve ikramdır.

(Enam 6/105)

َٰ ْ ف
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ٍّ ْٞ َُ ُِوَِّٚ٘٤ ُُِ٘ َجَٝ ذ
ِ ب٣َ اْل
َ ا دَ َس ْعُُُٞٞو٤َ ُِ َٝ د
ُ ص ِ ّش
َ ُٗ  ًَ َٰز ُِ َيَٝ
İşte âyetlerimizi böyle evire çevire anlatırız ki birileri: "Sen bir yerden öğrenmişsin" desin, biz
de onu bilen bir topluluğa açıklamış olalım.
(Nahl 16/102)

َٖ٤۪ٔ ِِ  ُِ ِْ ُٔ ْغٟثُ ْؾ َٰشَٝ ًٟذُٛ َٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ذ اَُّز
َ ُّض َ ِج٤ُِ ن
ِ ّ  ُػ ْاُوُذ ُِط ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ِث ْبُ َؾُٝ ُسَُٚهُ َْ ٗ ََّض
De ki “Onu, Ruh‟ül-kudüs Rabbinden bir gerçek olarak indirdi ki inanıp güvenenleri sağlamlaştırsın, doğru yolu
göstersin ve tam teslim olanlara bir müjde olsun.

(Nahl 16/103)

ٌ غ
ُ غ
ٕب
َ ُِ زَاَٰٛ َٝ ٢
َ ُِ ُ َثؾ َۜ ٌَشُٚٔ ِِّ ُ َؼ٣ َٕ اَِّٗ َٔبُُُٞٞو٣َ ْْ ُٜ َََُّٗوَ ْذ َٗ ْؼَِ ُْ اَٝ
ٌّ ِٔ  ا َ ْػ َغِٚ ٤ْ ََُِٕ اُُٝ ِْ ِؾذ٣ ١ ۪بٕ اَُّز
ٌ  ُٓ ۪ج٢
ٖ٤
ٌّ َػ َش ِث
“Bunu ona bir kişi öğretiyor” dediklerini elbette biliyoruz. Dillerine doladıkları o kişi Arapça bilmez ama
Kur‟ân‟ın dili apaçık Arapçadır.
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(Enam 6/106)

َٖ٤ً۪ ض َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْؾ ِش
ْ اَػ ِْشَٝ َٞ ُۚ ُٛ َ ا َِّْلَُِٰٚ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ ُۚ َي ََْٓل ا٤َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ اِرَّجِ ْغ ََٓٓب ا
Rabbinden sana vahiy edilen ne ise sen ona uy. O'ndan başka ilah yoktur. Müşriklerden de yüz
çevir.
(Yunus 10/109)

ُۚ َ ْؾ ٌُ َْ ه٣ ٠صجِ ْش َؽزه
َٓ َٰ ُ٣ ارَّجِ ْغ َٓبَٝ
َٖ٤۪ٔ ًِ  ُْش ْاُ َؾب٤ َخَٞ ُٛ َٝ َُّللا
ْ اَٝ  َْي٤َُِ ا٠ؽٞ
Sana gelen vahiy ne ise sen ona uy. Allah, hükmünü verinceye kadar da sabret. O, en iyi karar verendir. O,
kararları en doğru olandır.

(Hicr 15/94)

َٖ٤ً۪ ض َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْؾ ِش
ْ اَػ ِْشَٝ صذَ ْع ِث َٔب رُإْ َٓ ُش
ْ كَب
“Sana ne emredildiyse başlarını çatlatırcasına onlara bildir. Müşriklerden de yüz çevir.

(Ahzab 33/2)

َٓ َٰ ُ٣ ارَّجِ ْغ َٓبَٝ
شا٤
 َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َۜ َي ا َِّٕ ه٤َُِ ا٠ؽٞ
ً َٕ خ َ۪جَُِٞٔ َّللاَ ًَبَٕ ثِ َٔب ر َ ْؼ
Sana Rabbinden vahyolunan ne ise sen ona uy. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah‟tır.

(Ahzab 33/3)

ً ً۪ َٝ ِبّٰلل
َۜ  ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ
ًل٤
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َِّللا
Sen Allah'a güvenip dayan; Allah‟ın desteği sana yeter.

(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 koruyucu yapmadık. Sen onların vekili de
değilsin.
(Yunus 10/99)

اٌُُٞٗٞ ٣َ ٠بط َؽزه
ََٓ ْٞ ََُٝ
َ ْٗ َ ؼً َۜب اَكَب٤۪ٔ  ْْ َعُٜ ًُُِّ ض
ِ  ْاْلَ ْس٢ِؽب َء َسث َُّي َ َْٰل ََٖٓ َٓ ْٖ ك
َ َُُّ٘ اٙذ ر ُ ٌْ ِش
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْٓإ
Gerekeni Rabbin yapsaydı yeryüzünde olan herkes inanıp güvenirdi. İnanıp güvenenlerden olsunlar diye
insanlara sen mi baskı uygulayacaksın?
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(Enam 6/148)

 َۜ ٍء ًَ َٰز ُِ َي٢ْ ؽ
َ ْٖ ِٓ  َْل َؽ َّش َْٓ٘بَٝ  ََْٓل َٰا َثَٓب ُ۬ ُؤَٗبَٝ َّللاُ ََٓٓب ا َ ْؽ َش ًَْ٘ب
ََٓ ْٞ َُ اًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ ٍُ اَُّزُٞو٤َ ع
ؽب َء ه
َ
ِْٕ ُ َُ٘ ََۜب اٙٞ ََْ ِػ ْ٘ذَ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍْ كَز ُ ْخ ِش ُعٛ َْ ُع٘ ََۜب ه
َ ًََّز
َ ْ ا َثأُٞ رَاه٠ ْْ َؽزهِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّز
َّ َٕ ا َِّْلُٞرَز َّ ِجؼ
َٕٞص
ُ ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا َِّْل ر َ ْخ ُشَٝ َّٖ اُظ
Müşrikler diyecekler ki “Allah gerekeni yapsaydı biz şirke düşmezdik, atalarımız da düşmezdi. Hiçbir şeyi de
haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de bu yalana sarıldılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki “Yanınızda bir
bilgi var mı ki çıkarıp bize gösteresiniz. Siz sadece bir varsayımın peşine takılmışsınız; siz sadece atıyorsunuz.”

(Nahl 16/93)

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

(Zümer 39/41)

 ُۚبَٜ ٤ْ َِع َُّ َػ
ِ َُِِّ٘ بة
َ ْٖ َٓ َٝ ُِٚۚ ۪  كَ َِِ٘ ْلغٟز َ َٰذْٛ ن كَ َٔ ِٖ ا
ِ َ٣ ظ ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِاِ ََّٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػ
ِ ّ ُۚ بط ِث ْبُ َؾ
ٍَ ٤ً۪ َٞ ِ ْْ ثِٜ ٤ْ َِذ َػ
َ ْٗ َ  ََٓٓب اَٝ
Bu kitabı sana, tüm insanlar için gerçekleri içerir şekilde biz indirdik. Yola gelen, kendisi için gelir; yoldan çıkan
da kendi aleyhine çıkar. Sen onların vekili değilsin.

(Şura 42/6)

ٌ َّ۪للاُ َؽل
ٍَ ٤ ًَ۪ٞ ِ ْْ 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.

(Zuhruf 43/20)

َۜ ص
ََٓ ْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َٕٞ
َّ ؽب َء
ُ َ ْخ ُش٣  ْْ ا َِّْلُٛ ِْٕ  ْْ ِث َٰز ُِ َي ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍْ اُٜ َُ  َۜ ْْ َٓبُٛ اُش ْؽَٰٔ ُٖ َٓب َػجَ ْذَٗب
Bir de şöyle derler: “Rahman gerekeni yapsaydı onlara kulluk etmezdik.” Bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar
sadece atarlar
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(Enam 6/108)

ََّّ٘ب ُِ ٌُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ٣ َ ِْش ِػ ِْ َۜ ٍْ ًَ َٰز ُِ َي ص٤َا ثِـًٝ َّللاَ َػ ْذ
ُ َ٤ََّللاِ ك
ُ َ  َْل رَٝ
ا هُّٞغج
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪ا اَُّزُّٞغج
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗ ْْ ِث َٔب ًَبُٜ ُ َُ٘ ِجّئ٤َ ْْ كُٜ ُ ْْ َٓ ْش ِعؼِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ  ْْ ص ُ َّْ اُٜ ََِٔ َػ
Onların Allah'tan önce yardıma çağırdıklarına siz hakaret etmeyin ki düşmanlık ve bilgisizlik
edip onlar da Allah'a hakaret etmesinler. Her toplumun işini kendine böyle güzel gösterdik.
Sonra dönüşleri Rablerinedir. O, onlara bütün yaptıklarını bildirecektir.
(Nahl 16/62)

ُْ ُٜ َُ َّٕ َ  َْل َع َش َّ ا٠َۜ َٰ٘  ُْ ْاُ ُؾ ْغُٜ َُ َّٕ َ ِة ا
ُ ص
َ  ُْ ْاُ ٌَزُٜ ُ ق ا َ ُْ ِغَ٘ز
ِ َ رَٝ ََُٕٞٛ ٌْ َش٣ َٕ ِ هّٰللِ َٓبَُِٞ ْغ َؼ٣َٝ
ُ  ْْ ُٓ ْل َشُٜ ََّٗاَٝ بس
َٕٞغ
َ َُّ٘ا
Dillerinin süslediği yalanla en güzelin kendi hakları olduğunu söyleyerek beğenmedikleri şeyi Allah‟a mal
ederler. Zerre kadar şüphe yok ki onların hak ettikleri ateştir ve oraya önce onlar sokulacaklardır.

(Nahl 16/63)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َ ا ُ َٓ ٍْ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَض٠َُِٓ َٰ ع ِْ ََٓ٘ب ا
ُ ط
ْْ ُٜ ََُٝ َّ ْٞ ٤َ ُ ُْ ْاُٜ ُّ٤ُِ َٝ َٞ ُٜ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
رَ ه
َ بّٰللِ َُوَ ْذ ا َ ْس
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ ََػز
Vallahi senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan onlara, yaptıkları işi süslü gösterdi. O, bugün de
onların dostudur. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Lokman 31/23)

َۜ ُِِٔ  ْْ ِث َٔب َػُٜ ُ  ْْ كََُ٘٘ ِجّئُٜ َُ٘ب َٓ ْش ِعؼ٤ْ َُُِ اَٙۜ  ْؾ ُض ْٗ َي ًُ ْل ُش٣َ  َٓ ْٖ ًَلَ َش كَ ًَلَٝ
د
ِ  ٌْ ِثزَا٤ َِّ۪للاَ َػ
ا ا َِّٕ هٞ
سُٝ
ُّ ُا
ِ صذ
Kim kâfirlik ederek ayetleri görmezlikte direnirse onun kâfirliği seni üzmesin. Dönüp gelecekleri yer
huzurumuzdur. Yaptıkları her şeyi onlara o zaman bildireceğiz. Allah içlerinde ne olduğunu iyi bilir.

(Lokman 31/24)

ً َِ۪ ْْ هُٜ ُُٗ َٔ ِز ّؼ
َ ع
ْ َٗ َّْ ُ ًل ص٤
ٍع٤ َِ۪ة ؿ
ٍ  َػزَا٠َُِٰ  ْْ اُٛ ط ُّش
Onları bir süre nimetlerden yararlandırır, sonra da ağır bir azaba mahkûm ederiz.
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(Enam 6/109)

َٰ ْ  َۜب هُ َْ اَِّٗ َٔبَٜ ُِإْ ُِٓ٘ َّٖ ث٤َُ ٌَخ٣ ْْ َٰاُٜ ْ ْْ َُئِ ْٖ ََٓعب َءرِٜ ِٗ َٔب٣ْ َ ذَ اْٜ بّٰللِ َع
 َٓبَٝ َِّللا
َبدُ ِػ ْ٘ذَ ه٣اْل
ا ثِ هُٞٔ غ
َ ا َ ْهَٝ
ْ ب اِرَا ََٓعب َءََٜٓ ََُّٗ ْؾ ِؼ ُش ًُ ْْ ا٣
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ د َْل
Hele kendilerine bir mucize gelsin ona mutlaka inanacaklar, diye var güçleriyle Allah'a yemin
ettiler. De ki "Mucizeler Allah katındadır." Farkında mısınız? İstedikleri mucize gelse yine de
inanıp güvenmeyeceklerdir.
(En'am 6/111)

اُٞٗءٍ هُجُ ًًل َٓب ًَب٢ْ ؽ
َ ََّ ًُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َؽؾ َْشَٗب َػَٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٜ َٔ ًََِّ َٝ َ ُْ ْاُ َٔ ََِٰٓئِ ٌَخِٜ ٤ْ َُِ اَََّٗ٘ب ٗ ََّض ُْ ََٓ٘ب اْٞ ََُٝ
ََٓ َ٣ ْٕ َ ا ا ََِّْٓل اَُٞ٘ٓ ِٓ ُْإ٤ُِ
ََُِٕٜٞ َ ْغ٣ ْْ ُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ َُّللا
ؾب َء ه
Biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa ve her şeyi önlerine döksek, yine de inanıp güvenmezler;
tercihi Allah yaparsa başka. Ama insanların çoğu cahilce davranır.

(Yunus 10/96)

ْ ََّٖ َؽو٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ًَ ِِ َٔذُ َس ِثّ َي َْلِٜ ٤ْ َِذ َػ
Rabbinin, aleyhlerindeki sözünü hak etmiş olanlar inanıp güvenecek değillerdir.

(Yunus 10/97)

ْ٤
َ َا ْاُ َؼزُٝ َ َش٣ ٠َ ٍخ َؽزه٣ ْْ ًُ َُّ َٰاُٜ ْ ََٓعب َءرْٞ ََُٝ
َ َُ۪اة ْاْل
Bütün mucizeler önlerine gelse bile acıklı azabı görünceye kadar böyle gider.

(Rad 13/31)

ّ ِ ُ هْٝ َ  ْاُ ِغ َجب ٍُ اِٚ ِد ث
ْ ط َؼ
ْ ّ َش٤ِ ع
 َث َْ ِ هّٰللِ ْاْلَ ْٓ ُش٠َۜ  َٰرْٞ َٔ ُ ْاِٚ  ًُ ِِّ َْ ِثْٝ َ ض ا
ُ  ا َ َّٕ هُ ْش َٰاًٗبْٞ ََُٝ
ُ  ْاْلَ ْسِٚ ذ ِث
ََٓ ٣َ ْٞ َُ ْٕ َ ا اَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ْ۪ـَٔ ِظ اَُّز٣ ُ۬ب٣َ ْْ ََِؼً َۜب اَك٤۪ٔ َع
َٖ٣ ۪ضَ ا ٍُ اَُّز٣َ  َْلَٝ ؼً َۜب٤۪ٔ بط َع
ؾب ُء ه
َ َُّ٘ اَٟذَٜ َُ َُّللا
ْ
َۜ  ْػذُ هَٝ ٢
َّللاِ ا َِّٕ ه
ََّللا
َ  ْْ ِث َٔبُٜ ُج٤ا ر ُ ۪صًَٝلَ ُش
ِ َا هُٞصَ٘ؼ
َ ِأر٣َ ٠ ْْ َؽزهِٛ جًب ِٓ ْٖ دَ ِاس٣ ر َ ُؾ َُّ هَ ۪شْٝ َ بس َػخٌ ا
َ َؼبد٤۪ٔ ُق ْا
ُ ِِ ُ ْخ٣ َْل
Bu Kur‟an, kendisiyle dağlar yürütülen, yeryüzü parça parça edilen veya ölüler konuşturulan bir Kur‟an
olsaydı… Hayır! Her iş Allah‟ın elindedir. İnanıp güvenenler hâlâ ümitlerini kesmedi mi ki tercihi Allah
yapsaydı, elbette bütün insanları yola getirirdi. Ayetleri görmezlikte direnenlerin başlarına, yaptıkları şeyler
sebebiyle felaket gelmeye devam eder veya felaket, yurtlarının yakınına kadar ulaşır. Sonunda Allah‟ın vaadi
gerçekleşir. Allah sözünden asla dönmez.
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(Ankebut 29/50)

َٰ ْ  هُ َْ اَِّٗ َٔبَٚۜ ۪ ّبد ِٓ ْٖ َس ِث
َۜ بدُ ِػ ْ٘ذَ ه٣َ اْل
ٌ ٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ ََْٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
ٌٖ ٤ش ُٓ ۪ج٣
ٌ ۪اَِّٗ ََٓٔب اَٗ َُ۬ب َٗزَٝ َِّللا
“Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” derler. De ki: “Mucizeler sadece Allah katındadır. Ben açıkça
uyarıda bulunan bir kişiyim; o kadar.”

(Ankebut 29/51)

ٍّ ْٞ َ ُِوٟ ِر ًْ َٰشَٝ ً َٰر ُِ َي َُ َش ْؽ َٔخ٢ ۪ َۜ ْْ ا َِّٕ كِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ بة
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِػ
َ  ْْ ا َ ََّٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘بِٜ  ٌْ ِل٣َ ْْ ََُٝ َ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣
Anlaşılır bir şekilde okunan bu Kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? İnanan bir topluluk için bu bir
ikram ve doğru bilgidir.

(İsra 17/59)

َۜ َُُّٝ َب ْاْلَٜ ِة ث
َٰ ْ ِ َٓب ََٓ٘ َؼ ََٓ٘ب ا َ ْٕ ُٗ ْش ِع ََ ثَٝ
ً ْص َشح
ِ َب٣بْل
ِ دَ اَُّ٘بهَخَ ُٓجُٞٔ َ َ٘ب ص٤ْ َ  َٰارَٝ َٕٞ
َ َّد ا ََِّْٓل ا َ ْٕ ًَز
َٰ ْ ِ َٓب ُٗ ْش ِع َُ ثَٝ  َۜبَٜ ِا ثُٞٔ َِظ
َ َك
لًب٣۪ٞ د ا َِّْل ر َ ْخ
ِ َب٣بْل
Seni mucizelerle göndermemizi engelleyen tek şey, öncekilerin onlar karşısında yalana sarılmalarıdır. Semûd‟a,
gerçeği gösteren mucize olarak bir dişi deve vermiştik ama ona yanlış yapmışlardı. Biz mucizeleri sadece
korkutmak için göndeririz.

(Neml 27/13)

ٌ ُۚ زَا ِع ْؾ ٌش ُٓ ۪جَٰٛ اُُْٞص َشح ً هَب
ٖ٤
ِ َبرَُ٘ب ُٓج٣ ْْ َٰاُٜ ْكََِ َّٔب ََٓعب َءر
Ayetlerimiz onlara, gerçeği gösterecek şekilde gelince: “Bunlar apaçık sihirdir.” dediler.

(Neml 27/14)

ُ ْٗ  َۜا كَبًّٞ ُِػ
ُ ْْ ُٜ غ
َٖ٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِ َجخُ ْاُ ُٔ ْل ِغذ
ُ َٝ ظ ِْ ًٔب
ُ ُب ا َ ْٗلََٜٓ ْوََ٘ز٤ْ َ ا ْعزَٝ بَٜ ا ِثُٝ َع َؾذَٝ
َ ٤ًَ ظ ْش
İçlerinde en küçük şüphe olmadığı halde zalimliklerinden ve büyüklenmelerinden dolayı bile bile inanmadılar.
Bak bakalım, o bozguncuların sonu ne oldu.

(Enam 6/110)

ُ ٢ ُ۪ ْْ كَٛٗزَ ُسَٝ ٍ ٍَ َٓ َّشحَّٝ َ ۪ َٓ اٚا ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ َُ  ْْ ًَ َٔبُٛ بس
َُٕٜٞ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ َِٗب٤غ ْـ
ُ ِِّ َُٗوَٝ
َ ا َ ْثَٝ ْْ ُٜ َ ت ا َ ْكـِذَر
َ ص
Sanki gönüllerini ve gözlerini biz çeviriyormuşuz gibi tıpkı ilk başta inanmadıkları gibi olurlar.
Biz de onları, taşkınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.
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(Bakara 2/7)

َٓ
ٌْ ٤اة َػ ۪ظ
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ ٌ  ِۘحَٝب
َخز َ َْ ه
َ ٠َِٰ  َػَٝ ْْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
َ  ا َ ْث٠َِٰ  َػَٝ ْْ َۜ ِٜ ع ْٔ ِؼ
ِ ص
َ  ْْ ِؿؾِٛ بس
Sanki kalplerini ve kulaklarını Allah mühürlemiş, gözleri de perdelidir. Onların hak ettiği büyük bir azaptır.

(Enam 6/25)

ِْٕ اَٝ  ْه ًش َۜاَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ ۪ َٓكَٝ ُُٜٙٞ ََ ْلو٣ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خً اِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ  َع َؼ َِْ٘ب َػَٝ  ُۚ َْي٤ََُِ ْغز َ ِٔ ُغ ا٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
 َٓزَا ا ََِّْٓلَٰٛ ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ َُٓش٣ ۪ ٍُ اَُّزَُٞو٣ ٗ ََيُُُٞ َغب ِد٣  اِرَا ََٓعب ُ۫ ُؤ َى٠ َۜب َؽزَٓهَٜ ِا ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َ ٍخ َْل٣ا ًُ ََّ َٰاْٝ َ َش٣
۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْاْل٤
ُ بغ
َ َا
Onlardan seni dinleyenler de olur; ama sanki anlamasınlar diye kalplerinin üzerinde katmanlar oluşturmuşuz,
kulaklarında da ağırlık var. Bütün ayetleri görseler inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle çekişirler. Bu
kâfirler derler ki: “Bu, öncekilerin yazılarından başka bir şey değildir!”

(Yasin 36/7)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ َْلُٜ َ ْْ كِٛ  ا َ ًْض َ ِش٠َِٓ َٰ  ٍُ َػْٞ ََُوَ ْذ َؽ َّن ْاُو
Onların çoğu, bunun gerçekten Allah‟ın sözü olduğunu anladı ama inanıp güvenemiyorlar.

(Yasin 36/8)

َٕٞ ْْ ُٓ ْو َٔ ُؾُٜ َبٕ ك
ِ َ ْاْلَ ْره٠َُِ ا٢
َ ِٜ َ ْْ ا َ ْؿ ًَل ًْل كِٜ ِ ا َ ْػَ٘به٢اَِّٗب َع َؼ َِْ٘ب ۪ َٓك
Sanki boyunlarına, çenelerine kadar dayanan demir halkalar takmışız da baş eğemiyorlar.

(Yasin 36/9)

َ عذًّا كَب َ ْؿ
َْٕٝص ُش
ِ ُج٣  ْْ َْلُٜ َُ ْْ كَٛ٘ب٤ْ ؾ
َ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ عذًّا
َ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ  ِْٖ ا٤َ َعؼَ َِْ٘ب ِٓ ْٖ ثَٝ
Sanki hem önlerine bir engel hem de arkalarına bir engel koyup kuşatmışız da göremiyorlar.

(Yasin 36/10)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ َْلُٛ  ْْ ا َ ّْ َُ ْْ ر ُ ْ٘ز ِْسُٜ َ  ْْ َءا َ ْٗزَ ْسرِٜ ٤ْ َِا ٌء َػََٞٓ ع
َ َٝ
Onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez, güvenmiyorlar!

(Mümin 40/35)

َۜ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ِػ ْ٘ذَ اَُّزَٝ َِّللا
َ ِْ ع
اٞ
ِ ب٣َ  َٰا٢َٓ َ۪ٕ 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, ellerinde bir delil olmadan tartışanlardır. Bu hem Allah katında, hem de inanıp
güvenenler katında öfkeyi büyütür. Allah, büyüklük taslayan her bir zorbanın kalbini böyle mühürler.

114

(Casiye 45/23)

٠َِٰ  َع َؼ ََ َػَٝ ۪ٚ َه ِْ ِجَٝ ۪ٚع ْٔ ِؼ
َ ٣َاَكَ َشا
ُ هَِّٚظ
َ َ اَٝ ُٚ٣ََٰٞ ٛ َُٜٚ َُِٰ ْذ َٓ ِٖ ار َّ َخزَ ا
َ ٠َِٰ  َخز َ َْ َػَٝ ٍْ ِْ  ِػ٠َِٰ َّللاُ َػ
َۜ  ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ هِٚ ٣ ۪ذْٜ ٣َ ْٖ َٔ َ َۜح ً كَٝب
ََّٕٝللاِ اَكَ ًَل رَزَ ًَّ ُش
َ َث
َ ۪ ِؿؾٙص ِش
Kendi arzusunu kendine ilah edineni gördün mü? Allah onu, bilgili olmasına rağmen sapık saymıştır. Sanki
Allah onun kulağına ve kalbine mühür basmış, gözünün üstüne de perde çekmiştir. Allah kabul etmedikten
sonra, kim onu doğru yolda sayabilir. Bilginizi kullanmayacak mısınız?”

(Enam 6/111)

اُٞٗءٍ هُجُ ًًل َٓب ًَب٢ْ ؽ
َ ََّ ًُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َؽؾ َْشَٗب َػَٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٜ َٔ ًََِّ َٝ َ ُْ ْاُ َٔ ََِٰٓ ِئ ٌَخِٜ ٤ْ َُِ اَََّٗ٘ب ٗ ََّض ُْ ََٓ٘ب اْٞ ََُٝ
ََٓ َ٣ ْٕ َ ا ا ََِّْٓل اَُٞ٘ٓ ِٓ ُْإ٤ُِ
ََُِٕٜٞ َ ْغ٣ ْْ ُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ َُّللا
ؾب َء ه
Biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa ve her şeyi önlerine döksek, yine de inanıp
güvenmezler; gerekeni Allah yaparsa başka. Fakat insanların çoğu kendini bilmez.
(Bakara 2/118 )

ََ ْ ْْ ِٓضِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ َ۪ َۜخٌ ًَ َٰز ُِ َي هَب ٍَ اَُّز٣ ََٓ٘ب َٰا٤ ۪ رَأْرْٝ َ َّللاُ ا
ُ ٌَ ِِّ َُٔ٘ب ه٣  َْلْٞ َُ َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ َْل٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
َٰ ْ ََّّ٘ب٤َ َۜ ْْ هَ ْذ ثُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ َٜ َ َۜ ْْ رَؾَبثِٜ ُِ ْٞ َه
َُِٕٞ٘هُٞ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ َب٣اْل
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.

(İsra 17/90)

ػب
ً َُٞ ْ٘ج٣ ض
ِ  ر َ ْل ُغ َش ََُ٘ب َِٖٓ ْاْلَ ْس٠ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َُ َي َؽزهُُٞهَبَٝ
Dediler ki; “Bize bu topraktan akıp giden bir pınar fışkırtıncaya kadar sana inanacak değiliz.

(İsra 17/91)

شا٤
ٍ َ٘ ِػَٝ ٍَ ٤َٕ َُ َي َعَّ٘خٌ ِٓ ْٖ ٗ َ۪خٌُٞ َ  رْٝ َ ا
ً ب ر َ ْل ۪غَٜ َُبس ِخ ًَل
َ َٜ ْٗ َت كَزُلَ ِ ّغ َش ْاْل
Hurması ve üzümü olan bir bahçen de olabilir; ırmakları onların arasından da akıtabilirsin.

(İsra 17/92)

ْ
ً  ْاُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَ ِخ هَ ۪جَٝ ِبّٰلل
َ  ر ُ ْغ ِوْٝ َ ا
ًل٤
َ ْٔ غ ََٓٔب َء ًَ َٔب صَ َػ
َّ ُػ ا
 ِث ه٢
َ ًِ َ٘ب٤ْ َِذ َػ
َ ِ رَأرْٝ َ غلًب ا
Ya da sandığın gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürürsün. Allah‟ı ve melekleri karşımıza getirsen de
olur.
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(İsra 17/93)

ٌ ٤ََٕ َُ َي ثٌُٞ ٣َ ْٝ َ ا
َ٘ب٤ْ َِ رُ٘ ِ َّض ٍَ َػ٠ِّ َي َؽزه٤َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ ُِ ُش ِهَٝ بء
َّ ُ ا٢ ِك٠ ر َ ْش َٰهْٝ َ ْذ ِٓ ْٖ ُص ْخ ُشفٍ ا
ِ َۜ ََٔٓ غ
ً ع
ْلٞ
ُ  ََْ ًُ ْ٘ذُ ا َِّْل َثؾ ًَشا َسٛ ٢ّع ْج َؾبَٕ َس ۪ث
ُ َْ ُُ هَٙۜ ًِزَبثًب َٗ ْو َش ُ۬ ُؤ
Altından yapılmış bir evin olsa yahut gökyüzüne çıksan? Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe çıktığına da
inanacak değiliz ya.” De ki “Rabbime boyun eğerim; ben elçi olan bir beşerden başka neyim ki?

(Enam 6/7)

َ  هِ ْش٢ ۪ َْي ًِزَبثًب ك٤َِ ٗ ََّض َُْ٘ب َػْٞ ََُٝ
 َٓزَا ا َِّْل ِع ْؾ ٌشَٰٛ ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ َُٓش٣ ۪ ْْ َُوَب ٍَ اَُّزِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ُ ِثبٙٞغ
ُ َٔ ََِبط ك
ٍ غ
ٌ ُٓ ۪ج
ٖ٤
Sana kâğıda yazılı bir kitabı parça parça indirsek, ellerine dahi alsalar, onu görmezlikten gelenler kesinlikle şöyle
diyeceklerdir: “Bu açık bir büyüden başka bir şey değildir.

(Enam 6/112)

ط
۪ ُ٣ ِّٖ  ْاُ ِغَٝ اْل ْٗ ِظ
۪ َ٤ؽ
َ اًُّٝ  ٍ َػذ٢
ُ  ثَ ْؼ٢ؽٞ
ٍ  ثَ ْؼ٠َُِٰ  ْْ اُٜ ع
ِ ْ َٖ٤بغ
ّ  ًَ َٰز ُِ َي َع َؼ َِْ٘ب ُِ ٌُ َِّ َٗ ِجَٝ
ُ ٍِ ْٞ َف ْاُو
ََٓ ْٞ ََُٝ س َۜاٝ
ََٕٝ ْلز َ ُش٣  َٓبَٝ ْْ ُٛ ُ كَزَ ْسُِٙٞؽب َء َسث َُّي َٓب كَ َؼ
ً ؿ ُش
َ ُص ْخ ُش
İşte böyle. Her nebiye, insan ve cin şeytanlarını düşman ettik. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı
sözler fısıldarlar. Gerekeni Rabbin yapsa bunu yapamazlar. Sen onları iftiralarıyla baş başa
bırak.
(Hac 22/52)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ا٠َ ا َ ُْو٠ ٍ ا ََِّْٓل اِرَا ر َ َٔ َٓ٘ه٢
ُ ط
غ ُخ
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ِٓ ْٖ َس
َ ْ٘ َ٤َ كُٚۚ ۪ َِّز٤ِْ٘ٓ ُ  ا٢َٓ ۪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.

(Kehf 18/50)

َٓ
َّٚۜ ۪ غنَ َػ ْٖ ا َ ْٓ ِش َس ِث
َ َظ ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ِغ ِّٖ كَل٤
َ َا ِ َْٰلدَ َّ كُٝاِ ْر هُ َِْ٘ب ُِ ِْ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخ ا ْع ُغذَٝ
َ َۜ ِْ۪ا ا ََِّْٓل اِثَُٝٓغ َغذ
َّ ُِ ظ
َٖ ثَذَ ًْل٤۪ٔ ُِ ِظب
َ ْ ِثئٌُّٝ َۜ  ْْ َُ ٌُ ْْ َػذُٛ َٝ ٢ ُ۪ٗٝ ََٓب َء ِٓ ْٖ د٤ُِ ْٝ َ َُٓ اََّٚز٣رُ ِ ّسَٝ َُُٚٗٝاَكَزَز َّ ِخز
Bir gün meleklere: "Âdem‟e secde edin!" dedik. İblis‟ in dışındakiler hemen secde ettiler. Hâlbuki o da o
cinlerden idi ama Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi onu ve soyunu, en yakınlarınız olarak sizinle benim arama mı
koyuyorsunuz? Hâlbuki o size düşmandır. Yanlışlar içinde olanların ne kötü tercihidir bu.
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(Nas 114/1)

بط
ُ َ هُ َْ ا
ِ َُّ٘ر ُ ِث َشةّ ِ اٞػ
De ki: “Sığınırım insanlığın Rabbine,

(Nas 114/2)

بط
ِ ََُّ٘ٓ ِِ ِي ا
İnsanlığın hükümdarına,

(Nas 114/3)

بط
ِ َُّ٘ اِٚ َُِٰ ا
İnsanlığın İlahına!

(Nas 114/4)

بط
ِ َّ٘اط ْاُ َخ
ِ َٞ  ْعَٞ ُِٓ ْٖ ؽ ِ َّش ْا
Sinsice kötülükler fısıldayanların şerrinden sığınırım.

(Nas 114/5)

بط
ُ ٢ ۪ط ك
ِ َُّ٘س اُٝ
ُ ِٞ  ْعَٞ ُ٣ ١ ۪اََُّز
ِ صذ
O vesveseyi insanların içine sokar.

(Nas 114/6)

بط
ِ َُّ٘اَٝ َِٖٓ ْاُ ِغَّ٘ ِخ
Cinden de olur, insandan da.

(Enam 6/113)

َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪ ا َ ْكـِذَح ُ اَُّزِٚ ٤ْ َُِ ا٠ص َٰ َٓـ
َُٕٞ ْْ ُٓ ْوز َ ِشكُٛ ا َٓبَُٞ ْوز َ ِشك٤ُِ َٝ ُْٙٞ ظ
ْ َ  ُِزَٝ
َ َ ْش٤ُِ َٝ ِبْل ِخ َشح
Bunun bir sebebi de Ahirete inanmayanların o sözlere gönülleri aksın, ondan hoşlansınlar ve
işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diyedir.
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(Al-i İmran 3/178)

ا اِصْ ًٔ ُۚبَُٝٓ ْضدَاد٤َ ُِ ْْ ُٜ َُ ٢ ِْ۪ٔ ُٗ  َۜ ْْ اَِّٗ َٔبِٜ  ٌْش ِْلَ ْٗلُ ِغ٤ ْْ َخُٜ َُ ٢ ِْ۪ٔ ُٗ ا اََّٗ َٔبَٖٝ ًَلَ َُٓش٣ ۪غ َج َّٖ اَُّز
َ  ْؾ٣َ  َْلَٝ
ٌ ٜ۪ ُٓ اة
ٖ٤
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ
Ayetleri örten kâfirler, onlara fırsat vermemizin kendileri için bir iyilik olduğunu sanmasınlar. Fırsatı,
günahlarını artırsınlar diye veriyoruz. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.

(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
Bütün bunlar, şeytanın kattığı şeyi, kalplerinde hastalık olanlara ve katı kalplilere bir imtihan vesilesi yapması
içindir. O zalimler elbette derin bir ayrılık içindedirler.

(Enam 6/114)

بة
َّ َبة ُٓل
 َْش ه٤َاَكَـ
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اَُّزَٝ ص ً ًَۜل
َ َ  ٌُ ُْ ْاُ ٌِز٤ْ َُِ ا َ ْٗضَ ٍَ ا١َٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ  َؽ ٌَ ًٔب٢َّللاِ ا َ ْثز َ ۪ـ
َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪شٌُٞ َ ن كَ ًَل ر
ِ ّ ُ ُٓ٘ ََّض ٌٍ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ثِ ْبُ َؾَََّٕٚٗ اُٞٔ ََِ ْؼ٣
"Allah'tan başka bir hakem mi ararım? Kitab'ı bize tüm ayrıntılarıyla açıklanmış yapıda
indiren O'dur." Kendilerine Kitap verdiklerimiz bilirler ki o, bütün gerçekleri gösterecek
şekilde Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın bu konuda tereddüt edenlerden olma.
(Bakara 2/146)

َٕ ْاُ َؾ َّنُٞٔ ُ  ٌْز٤َ َُ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ وًب٣ا َِّٕ كَ ۪شَٝ ْْ َۜ ُٛ َٕ ا َ ْث ََٓ٘ب َءُٞ ْؼ ِشك٣َ ُ ًَ َٔبََُٚٗٞ ْؼ ِشك٣ بة
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ْْ ُٛ َٝ
Kendilerine Kitap verdiklerimiz bunu, kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Ama onların birtakımı bu gerçeği
bile bile gizlerler.

(Bakara 2/147)

َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪شٌُٞ َ ا َ ُْ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ َي كَ ًَل ر
Gerçek, senin Rabbinden gelendir. Sakın tereddüt edenlerden olma!
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(Yunus 10/94)

بة ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ُۚ َي َُوَ ْذ ََٓعب َء َى
َ ْ٘ ًُ ِْٕ كَب
َ َ  ْو َش ُ۫ ُؤَٕ ْاُ ٌِز٣َ َٖ٣ ۪ َْي كَ ْغـَٔ َِ اَُّز٤َُِ ؽ ٍَّي ِٓ ََّٓٔب ا َ ْٗضَ ُْ ََٓ٘ب ا٢ ۪ذ ك
َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪شٌُٞ َ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ َي كَ ًَل ر
Sana indirdiklerimizden dolayı ikilem içerisindeysen, senden önce indirilmiş kitapları okuyup anlayanlara sor.
Rabbinden sana da aynı gerçek gelmiştir. Sakın tereddüt edenlerden olma.

(Yunus 10/95)

َٖ٣َٕ َِٖٓ ْاُخَب ِع ۪شٌُٞ َ َّللاِ كَز
ِ َب٣ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪ٗ ََّٖ َِٖٓ اَُّزٌُٞ َ  َْل رَٝ
د ه
Allah‟ın ayetleri karşısında yalana sarılanlardan da olma. Yoksa kaybedenlere karışır gidersin.

(Enam 6/115)

ْ َّٔ َ رَٝ
ُْ ٤ َِ۪ ُغ ْاُؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ ُٚۚ ۪ ِ َػ ْذ ً َْۜل َْل ُٓجَ ِذّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔبرَٝ ص ْذهًب
ِ ذ ًَ ِِ َٔذُ َس ِثّ َي
Rabbinin sözü, doğru ve dengeli olma bakımından tamdır. O'nun sözlerini değiştirme yetkisine
sahip biri yoktur. O dinler ve bilir.
(Enam 6/34)

ْ ََُوَ ْذ ًُ ِزّثَٝ
 َْلَٝ ص ُشٗ َُۚب
ْ َٗ ْْ ُٜ ٤ ا َ َٰر٠ا َؽزَٓهُٝرُٝ۫ ُ اَٝ اُٞ َٓب ًُ ِزّث٠َِٰ ا َػٝصجَ ُش
ُ ذ ُس
َ َع ٌَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
ُۚ د ه
َٖ٤ ِ۪ع
ِ ُٓ َج ِذّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔب
َ ئ ْاُ ُٔ ْش
ِ َُوَ ْذ ََٓعب َء َى ِٓ ْٖ َٗ َج ُ۬بَٝ َِّللا
Senden önce nice elçiler yalancı yerine kondu. Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler.
Nihayet yardımımız ulaştı. Allah'ın sözlerini kimse değiştirebilecek değildir. İşte o elçilerin haberinden bir kısmı
sana da gelmiş oldu.

(Kehf 18/27)

۪ ُٓ ِْز َ َؾذًاِٚٗ ُٝ َُ ْٖ ر َ ِغذَ ِٓ ْٖ دَٝ ۪ٚة َس ِثّ ُۚ َي َْل ُٓجَ ِذّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔب ِر
ِ  َْي ِٓ ْٖ ًِزَب٤َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ ارْ َُ ََٓٓب اَٝ
Rabbinin Kitabından sana vahyedileni oku. O‟nun sözlerini değiştirebilecek biri yoktur. O‟ndan başka sığınacak
bir yer de bulamazsın.
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(Enam 6/116)

َّ َٕ ا َِّْلَُٞزَّجِؼ٣ ِْٕ َّللاِ ا
َۜ  َِ ه٤ع ۪ج
ْْ ُٛ ِْٕ اَٝ َّٖ اُظ
َ ُِّع
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا ِْٕ ر ُ ِط ْغ ا َ ًْض َ َش َٓ ْٖ كَٝ
ِ ُ٣ ض
َ ْٖ ى َػٞ
َٕٞص
ُ َ ْخ ُش٣ ا َِّْل
Yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar kesin
olmayan bilgilere uyarlar. Onlar sadece tahmin yürütürler.
(Nisa 4/113)

ََٓ ذ
ْ َّٔ َٜ َُ ُُٚ َس ْؽ َٔزَٝ  َْي٤ََِّللاِ َػ
ْْ ُٜ غ
ْ َ َْل كْٞ ََُٝ
َ َۜ ُِّع
ع َُ ه
ِ ُ٣  َٓبَٝ ىٞ
ِ ُ٣ ْٕ َ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ ٌغبئِلَخ
َ َُٕ ا ََِّْٓل ا َ ْٗلُِّٞع
ُْ َۜ َِ َػَِّ َٔ َي َٓب َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ ر َ ْؼَٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
َ ْٖ ِٓ ٗ ََيٝع ُّش
ُ َ٣  َٓبَٝ
ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ  َۜ ٍء٢ْ ؽ
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤ََِّللاُ َػ
 ًٔب٤ َْي َػ ۪ظ٤ََِّللاِ َػ
ْ َ ًَبَٕ كَٝ
ع َُ ه
Eğer Allah'ın sana lütfu ve ikramı olmasaydı, onların bir kesimi seni saptırmakta kararlıydı. Oysa onlar sadece
kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah, sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve bilmediğin
şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu muazzamdır.

(Maide 5/49)

ط ََٓٓب
َ َُِ٘ ْلز٣ ْٕ َ ُ ْْ اٛاؽزَ ْس
ْ َٝ ْْ ُٛ ا َءََٞٓ ْٛ َ  َْل رَزَّجِ ْغ اَٝ َُّللا
ْ ِٕ َ اَٝ
 ْْ ثِ ََٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َاؽ ٌُ ْْ ث
ِ ى َػ ْٖ ثَ ْؼٞ
شا٤
ذ ُ ه٣ُ ۪ش٣ ا كَب ْػَِ ْْ اََّٗ َٔبْٞ ََُّٞ َ  َۜ َْي كَب ِْٕ ر٤ََُِّللاُ ا
ا َ ْٗضَ ٍَ ه
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ْْ َۜ ِٜ ِثُُٞٗط ر
ِ  ْْ ثِجَ ْؼُٜ َج٤ُ ۪ص٣ ْٕ َ َّللاُ ا
َُٕٞبط َُلَب ِعو
ِ ََُِّٖ٘ٓ ا
Aralarında Allah‟ın indirdiği ile hüküm ver; onların arzularına uyma. Onlara karşı dikkatli ol! Allah‟ın sana
indirdiklerinin herhangi birinden uzaklaştırıp seni sıkıntıya sokabilirler. Yüz çevirirlerse bil ki bazı günahları
sebebiyle Allah, onların başına bir iş gelmesini istiyordur. Zaten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

(Yunus 10/36)

َّ َِّٕ ظًّ٘ َۜب ا
َ  ْْ ا َِّْلُٛ َزَّجِ ُغ ا َ ًْض َ ُش٣  َٓبَٝ
َ ن
َََُِٕٞ ْلؼ٣  ٌْ ثِ َٔب٤ َِّ۪للاَ َػ
ْـًٔ َۜب ا َِّٕ ه٤ؽ
ِ ّ  َِٖٓ ْاُ َؾ٢ ُ۪٘ ْـ٣ اُظ َّٖ َْل
Onların çoğu, sadece kendi varsayımlarının peşine takılırlar. Varsayım, hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz.
Allah, onların ne yaptıklarını bilir.

(Yunus 10/66)

َۜ ِ  ْاْلَ ْس٢ َٓ ْٖ ِكَٝ د
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ا َ ََْٓل ا َِّٕ ِ هّٰللِ َٓ ْٖ ِك
ٕ هُٝ
َِّللا
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪ز َّ ِج ُغ اَُّز٣َ  َٓبَٝ ض
َّ َٕ ا َِّْلُٞز َّ ِجؼ٣َ ِْٕ ؽ َش ًََٓب َۜ َء ا
ُ
َٕٞص
ُ  ْخ ُش٣َ ُ ْْ ا َِّْلٛ ِْٕ اَٝ َّٖ اُظ
Bilin ki göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah‟ındır. Allah ile aralarına koydukları şeye yalvaranlar
ortaklara uymuş olmaz, sadece kendi kuruntularına uymuş olurlar. Onlar sadece atarlar.

120

(Enam 6/117)

َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٔ ُ ا َ ْػَِ ُْ ثِ ْبَٞ ُٛ َٝ ُٚۚ ۪ ِِ ٤ع ۪ج
ِ َ٣ ْٖ َٓ ُْ َِ ا َ ْػَٞ ُٛ ا َِّٕ َسث ََّي
َ ْٖ ع َُّ َػ
Rabbin kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, yola geleni de en iyi bilendir.
(Nisa 4/115)

َ َزَّجِ ْغ٣َٝ ٟ َٰذُٜ ُُ ْاَُٚ ََّٖ٤َ ٍَ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب رَجٞع
۪ َٓبُِّٚ َٞ ُٗ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َِ ْاُ ُٔإ٤ع ۪ج
ُ اُش
َّ ن
َ  َْش٤ؿ
ِ ُِؾَبه٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ عَٓب َء
شا٤
ْ َُٗٝ ٠ُهَٞ َ ر
ً د َٓ ۪ص
َ َٝ َْ َۜ ََّٜ٘ ۪ َعِِٚ ص
Doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim bu elçiden ayrılır ve müminlerin yolundan başka bir yola
girerse onu, saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü hale gelmektir o!

(Nahl 16/125)

َ  ِػْٞ َٔ ُ ْاَٝ  َِ َس ِثّ َي ِث ْبُ ِؾ ٌْ َٔ ِخ٤ع ۪ج
غ َۜ ُٖ ا َِّٕ َسث ََّي
ُ ا ُ ْد
َ  ا َ ْؽ٢
َ ظ ِخ ْاُ َؾ
َ ٠َُِٰ ع ا
َ ِٛ ٢ ۪ ْْ ِثبَُّزُٜ ُِْ  َعبدَٝ غَ٘ ِخ
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٔ ُ ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبَٞ َُٛٝ ِِ۪ٚ ٤ع ۪ج
َ ْٖ َٔ  ا َ ْػَِ ُْ ِثَٞ ُٛ
َ ْٖ ظ ََّ َػ
Sen hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Senin Rabbin,
yolundan sapanları iyi bilir, doğru yolda olanları da iyi bilir.

(Enam 6/118)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ۪ ُٓإَٚب ِر٣ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ثِ َٰبِٚ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ا ِٓ َّٔب رُ ًِ َش ا ْع ُْ هٌُُِٞ َك
Allah'ın ayetlerine inanıp güveniyorsanız artık üzerine O'nun adı anılanlardan yiyin.
(Maide 5/4)

َّ ُْ ٌُ َُ ََّ  َۜ ْْ هُ َْ ا ُ ِؽُٜ َُ ََّ ٗ ََي َٓب َٓرَا ا ُ ِؽََُِٞٔ ْغـ٣
َٖ٤ػ ُٓ ٌَ ِِّ ۪ج
ِ  ِاسَٞ  َٓب َػَِّ ْٔز ُ ْْ َِٖٓ ْاُ َغَٝ ُِّجَبد٤اُط
ِۘ  َّٖ ِٓ َّٔب َػَِّ َٔ ٌُ ُْ هُٜ َُٗٞٔ ِِّ َرُؼ
َۜ ا هُٞارَّوَٝ ِٚ ۖ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ا ا ْع َْ هٝا ْر ًُ ُشَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِغ ٌَْٖ َػ
ََّللا
َ ْٓ َ ا ِٓ ََّٓٔب اٌُُِٞ ََّللاُ ك
ة
ا َِّٕ ه
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: Size, temiz olan her şey helal kılındı. Kendinize
alıştırarak eğittiğiniz, Allah‟ın verdiği bilgi ile yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını, üzerine
Allah‟ın adını anarak yiyin. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının. Allah hesabı çabuk görür.

121

(Maide 5/5)

َۜ ّ َج٤ِ اُط
َّ ُْ ٌُ َُ ََّ  َّ ا ُ ِؽْٞ ٤َ ُْ َ ا
َ َٝ ْْ ۖ ٌُ َُ ٌَّ بة ِؽ
َ َٝ ُبد
ْْ ِۘ ُٜ َُ ٌَّ غ َؼب ُٓ ٌُ ْْ ِؽ
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪غ َؼب ُّ اَُّز
بة ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ اِ َٓرَا
ِ صَ٘بدُ َِٖٓ ْاُ ُٔإْ َِٓ٘ب
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪صَ٘بدُ َِٖٓ اَُّز
َ  ْاُ ُٔ ْؾَٝ د
َ  ْاُ ُٔ ْؾَٝ
ٕب
۪ ْ  ٌْلُ ْش ِث٣َ ْٖ َٓ َٝ ٕا
ِ  َّٖ ُٓ ْؾُٛ سٞ
َ ُٓ  َْش٤َٖ َؿ٤ ۪٘ص
َ  َّٖ ا ُ ُعُٛ ُٞٔ ُ ز٤ْ َ َٰار
ٍ َۜ َ ا َ ْخذ١َٓ ۪ َْل ُٓز َّ ِخزَٝ َٖ٤غب ِك ۪ؾ
ِ َٔ ٣بْل
َٰ ْ ٢ِ كَٞ ُٛ َٝ ُِٚۘ َُِٔ ػ َػ
َ كَوَ ْذ َؽ ِج
َٖ٣اْل ِخ َش ِح َِٖٓ ْاُخَب ِع ۪ش
Bugün size, temiz olanlar helâl kılındı. Kendilerine Kitap verilmiş olanların yiyeceği size helâl, sizin yiyeceğiniz
de onlara helâldir. Mehirlerini verir, namuslu olur, gizli dost tutmazsanız, iffetli mümin kadınlar ile kendilerine
Kitap verilmiş olanların iffetlileri size helâldir. Kim imanını göz ardı ederse yaptıkları boşa gider, Ahirette
kaybedenlere karışır.

(Enam 6/119)

 ٌُ ْْ ا َِّْل َٓب٤ْ َِص ََ َُ ٌُ ْْ َٓب َؽ َّش َّ َػ
َّ َهَ ْذ كَٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ا ِٓ َّٔب رُ ًِ َش ا ْع ُْ هًُُِٞ ْ  َٓب َُ ٌُ ْْ ا َ َّْل رَأَٝ
ُ ظ
ْ ا
َٖ٣ ۪ ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبُ ُٔ ْؼز َذَٞ ُٛ  ِْش ِػ ِْ َۜ ٍْ ا َِّٕ َسث ََّي٤َ ْْ ِثـِٜ ا ِئََٞٓ ْٛ َ َٕ ِثبُِّٞع
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ِٚ َۜ ٤ْ َُِط ِش ْسر ُ ْْ ا
ِ ُ٤َُ شا٤
Allah, mecbur kalmadıkça yemenizi haram kıldıklarını size ayrıntılı olarak açıkladığı halde
üzerine Allah’ın adı anılanlardan yememenizin bir sebebi var mı? Birçokları, kendi heveslerine
uyarak bilgisizce insanları saptırırlar. Rabbin, sınırları aşanları çok iyi bilir.
(Maide 5/3)

ُ رَحُٞهْٞ َٔ ُ ْاَٝ ُ ْاُ ُٔ ْ٘ َخ ِ٘وَخَٝ َّ۪ٚللاِ ِث
ْ َٓ ُؽ ِ ّش
 ِْش ه٤َ ََّ ُِـِٛ ُ  ََٓٓب اَٝ ش٣
ِ َُ ْؾ ُْ ْاُ ِخ ْ٘ ۪ضَٝ ُّ َّاُذَٝ ُزَخ٤ْ َٔ ُ ٌُ ُْ ْا٤ْ َِذ َػ
ْٕ َ اَٝ ت
َّ ُ ََٓٓب ا َ ًَ ََ اَٝ ُ َؾخ٤اَُّ٘ ۪طَٝ ُخ٣َ ّ ْاُ ُٔز َ َش ِدَٝ
ُ ُُّ٘ ا٠َِ َٓب رُثِ َؼ َػَٝ ْْ ُ ز٤ْ ًَّ َغجُ ُغ ا َِّْل َٓب ر
ِ ص
َۜ
ْْ َُْٛٞ ِ٘ ٌُ ْْ كَ ًَل ر َ ْخؾ٣ ۪ا ِٓ ْٖ دَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ظ اَُّز
َ ِئ٣َ َّ ْٞ ٤َ ُْ َ ا ِث ْبْلَ ْص َْل َۜ ِّ َٰر ُِ ٌُ ْْ كِ ْغ ٌن اُٞٔ ر َ ْغز َ ْو ِغ
ْ َٝ
ً٘ َۜب٣ ۪اْل ْع ًَل َّ د
ِ ْ ُْ ٌُ َُ ُذ٤ َس ۪ظَٝ ٢ ۪ ٌُ ْْ ِٗ ْؼ َٔز٤ْ َِاَرْ َٔ ْٔذُ َػَٝ ْْ ٌُ َ٘٣ ۪ َّ ا َ ًْ َٔ ِْذُ َُ ٌُ ْْ دْٞ ٤َ ُْ َ  َۜ ِٕ اَْٞ اخؾ
ُ ظ
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ْ كَ َٔ ِٖ ا
ٌ َُّللاَ َؿل
 َْش ُٓز َ َغبِٗقٍ ِ ِْلصْ ٍْ كَ ِب َّٕ ه٤ص ٍخ َؿ
َ َٔ  َٓ ْخ٢ ۪ط َّش ك
Ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah‟tan başkasının adı anılarak kesilenler size haram kılınmıştır. Ölmeden
önce yetişip kestikleriniz hariç; boğularak, darbe alarak, düşerek, boynuz darbesi yiyerek ve yırtıcılar tarafından
parçalanarak ölenler de haramdır. Sunaklar üzerinde kesilenler ve onları aranızda şans oyunuyla paylaşmanız da
haram kılınmıştır. Bunların hepsi yoldan çıkmaktır. Bugün ayetleri görmezlikte direnenlerin dininizden bir
umutları kalmamıştır. Onlardan çekinmeyin, benden çekinin. Bugün dininizi, sizin için mükemmel hale getirdim,
size olan nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâm‟ı uygun gördüm. Kim açlık içinde çaresiz kalır da günah
meyletmeden yerse şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
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(En'am 6/121)

َّ ُا َِّٕ اَٝ ُ َُ ِل ْغ َۜ ٌنَِّٚٗاَٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ْْ ِٜ ََِٓبئ٤ُِ ْٝ َ  ا٠َُِٓ َٰ َٕ اٞ ُؽُٞ٤َُ َٖ٤بغ
۪ َ٤ؾ
ُ ْز ًَ ِش ا ْع ُْ ه٣ ْْ َُ ا ِٓ َّٔبًُُِٞ ْ  َْل رَأَٝ
َ َ ا ِْٕ اَٝ ْْ ُۚ ًُ ُُُٞ َغب ِد٤ُِ
ًَُٕٞ  ْْ اَِّٗ ٌُ ْْ َُ ُٔ ْؾ ِشُٛ ُٞٔ ُ غ ْؼز
Yoldan çıkmak için üzerine Allah‟ın adı anılmadığı kesin ise ondan yemeyin. Şeytanlar dostlarına, sizinle
mücadele etmelerini fısıldarlar. Onlara, gönüllü olarak boyun eğerseniz kesinlikle siz de müşrik olursunuz.

(Nahl 16/116)

ِة
 ه٠َِا َػٝزَا َؽ َشا ٌّ ُِز َ ْلز َ ُشَٰٛ َٝ ٌٍ زَا َؽ ًَلَٰٛ ِة
ُ ص
َ َۜ َّللاِ ْاُ ٌَز
َ ق ا َ ُْ ِغَ٘ز ُ ٌُ ُْ ْاُ ٌَز
ِ َ ا ُِ َٔب رُُُٞٞ َْل رَوَٝ
َۜ ُ ْل ِِ ُؾ٣ ِة َْل
َٕٞ
 ه٠ََِٕ َػٝ ْلز َ ُش٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
Allah‟a karşı yalan uydurmak için dillerinizin süslediği yalanla “Bu helaldir, bu haramdır” demeyin. Bu yalanı
Allah‟a atfetmeyin. Yalanlarını Allah‟a atfedenler umduklarına kavuşamazlar.

(Nahl 16/117)

ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َٓزَب
ٌ َ ػز
َ ْْ ُٜ ََُٝ ٌَ ۖ ٤ َِ۪ع ه
Bu pek az bir menfaattir. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Enam 6/120)

َ اٝرَ ُسَٝ
َُٕٞ ْوز َ ِشك٣َ إَُٞٗ ِث َٔب ًَبْٝ َُ ْغض٤ع
ِ  َثَٝ ِْ ْاْلص
ِ ْ َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ َٖ٣ ُ۪ ا َِّٕ اَُّزَٚۜ َ٘بغ
ِ ْ  َشِٛ ظب
َ َْ ْاْلص
Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Suç işleyenler, suçlarının cezasını çekeceklerdir.
(Araf 7/32)

َّ َٝ ۪ٙ ا َ ْخ َش َط ُِ ِؼ َجب ِد٢َٓ َّ۪للاِ اَُّز
٢ا ِكَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َُِِّز٢
ِ ّ َجب٤ِ اُط
ّ ِ َِٖٓ د
َ٘خَ ه٣هُ َْ َٓ ْٖ َؽ َّش َّ ۪ص
ِ َۜ اُش ْص
َ ِٛ َْ ُم ه
َٰ ْ َُ ص
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ ب٣َ اْل
ّ ِ َ َٔ َۜ ِخ ًَ َٰز ُِ َي ُٗل٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ًصخ
َ ُِ ب خَب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ ْاُ َؾ
De ki: “Allah‟ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram edebilir!” De ki: “Bunlar dünyada
müminler içindir. Kıyamet gününden itibaren sadece müminler için olacaktır.” Bilen bir topluluk için
ayetlerimizi işte böyle ayrıntılı olarak açıklarız.
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(Araf 7/33)

َ  َٓب َثَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ  َشَٜ ظ
َ ؼ َٓب
ْٕ َ اَٝ ن
ِ َٞ َ ْاُل٢
ِ ْ َٝ َٖط
َ اؽ
ِ ّ  ِْش ْاُ َؾ٤َ ثِـ٢
َ  ْاُ َج ْـَٝ َْ ْاْلص
َ ّهُ َْ اَِّٗ َٔب َؽ َّش َّ َس ِث
َ ِْ ع
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب َْل ر َ ْؼ
ُ ُ۪ٚ٘ ِ َّض ٍْ ِث٣ ْْ َُ بّٰللِ َٓب
 ه٠َِا َػُُُٞٞا َ ْٕ رَوَٝ طبًٗب
ا ِث هًُٞ ر ُ ْؾ ِش
De ki: “Rabbim sadece şunları haram kılmıştır: Açık olsun, gizli olsun fuhuş çeşitleri, günahlar, haksız saldırı,
Allah‟ın hakkında kesin delil indirmediği bir şeyi ona ortak saymanız ve bilgisizce söylediklerinizi Allah‟a mâl
etmeniz.”

(Tegabun 64/4)

َۜ ُِِ٘  َٓب ر ُ ْؼَٝ َٕٝ ْؼَِ ُْ َٓب رُغ ُِّش٣َ َٝ ض
د
ِ  ٌْ ِثزَا٤ ِ۪ػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ ْؼَِ ُْ َٓب ِك٣َ
 هَٝ َٕٞ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ َُّللا
سُٝ
ُّ ُا
ِ صذ
O, göklerde ve yerde olanı bilir. Neleri gizlediğinizi ve neleri açığa vurduğunuzu bilir. İçinizde olanı da bilen
Allah‟tır.

(Tegabun 64/5)

ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ػز
َ ْْ ُٜ ََُٝ ْْ ِٛ ثَب ٍَ ا َ ْٓ ِشَٝ اُٞا ِٓ ْٖ هَ ْج ِۘ َُ كَزَاهَٖٝ ًَلَ ُش٣ َ۪أْرِ ٌُ ْْ َٗجَإُا اَُّز٣ ْْ ََُا
Sizden önce ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin haberi size ulaşmadı mı? Onlar ettiklerini buldular. Onların
hak ettikleri acıklı bir azaptır.

(Enam 6/121)

َّ ُا َِّٕ اَٝ ُ َُ ِل ْغ َۜ ٌنَِّٚٗاَٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ْْ ِٜ ََِٓبئ٤ُِ ْٝ َ  ا٠َُِٓ َٰ َٕ اٞ ُؽُٞ٤َُ َٖ٤بغ
۪ َ٤ؾ
ُ ْز ًَ ِش ا ْع ُْ ه٣ ْْ َُ ا ِٓ َّٔبًُُِٞ ْ  َْل رَأَٝ
َ َ ا ِْٕ اَٝ ْْ ُۚ ًُ ُُُٞ َغب ِد٤ُِ
ًَُٕٞ  ْْ اَِّٗ ٌُ ْْ َُ ُٔ ْؾ ِشُٛ ُٞٔ ُ غ ْؼز
Üzerine Allah’ın adı anılmayanları yemeyin, çünkü o yoldan çıkmaktır. Şeytanlar dostlarına,
sizinle mücadele etmelerini emreder. Onlara uyarsanız kesinlikle müşrik olursunuz.
(Bakara 2/168)

ُ ا ُخُٞ َْل رَز َّ ِجؼَٝ ِّجً ِۘب٤غ
َ ٤ْ ؾ
َ ض َؽ ًَل ًْل
َّ ُد ا
ْْ ٌُ َُ َُِّٚٗبٕ ا
ِ اَٞ ط
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا ِٓ َّٔب كًُُِٞ بط
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ِ َۜ ط
ٌ  ُٓ ۪جٌُّٝ َػذ
ٖ٤
Ey insanlar! Yeryüzündekilerden helal ve temiz olanları yiyin! Şeytanın izinden gitmeyin! Çünkü o sizin için
açık bir düşmandır.
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(Bakara 2/169)

ََٓ  ْاُلَ ْؾَٝ ءٞ
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب َْل ر َ ْؼ
َُّٓ ُأ ْ ُٓ ُش ًُ ْْ ِثب٣َ اَِّٗ َٔب
ِ ؾ
ِ غ
 ه٠َِا َػُُُٞٞا َ ْٕ رَوَٝ بء
Şeytan sizden kötülükler ve çirkin işler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi ister.

(En'am 6/138)

ْ َ٣ س ِؽ ْغ ِۘ ٌش َْل
ٌ  َؽ ْشَٝ ٌّ ۪ َٓ ا َ ْٗ َؼبٙ ِزَٰٛ اُُٞهَبَٝ
ْ َٓ ا َ ْٗ َؼب ٌّ ُؽ ِ ّشَٝ ْْ ِٜ ِْٔ ؾب ُء ِثضَ ػ
ذ
ََٓ َٗ ْٖ َٓ ب ا َِّْلََٜٓ ُٔ ط َؼ
ُ
ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ ْْ ثِ َٔب ًَبِٜ ٣َ ْغ ۪ض٤ع
َٕ ا ْع َْ هَٝ ْز ًُ ُش٣ ا َ ْٗؼَب ٌّ َْلَٝ َبٛسٞ
ُ ُٜ ظ
َ ِٚ َۜ ٤ْ َِب ا ْكزِ ََٓشا ًء َػَٜ ٤ْ ََِّللاِ َػ
Kendilerince: “Şu hayvanlar ve ekinler kutsaldır, bizim belirlediklerimiz dışında kimse onlardan yiyemez; şu
hayvanlara da da yük yüklemek ve binmek haram kılınmıştır.” derler. Bir kısım hayvanlar da var ki onların
Allah‟ın adını anmazlar. Bunları, Allah‟a mâl ederek yaparlar. Allah onlara, bu iftiralarının cezasını verecektir.

(En'am 6/139)

َٓ
ُ ُ ث٢ ۪ا َٓب كُُٞهَبَٝ
ْٖ ٌُ َ٣ ِْٕ اَٝ اع٘ َُۚب
ِ َٝ  ا َ ْص٠َِٰ  ُٓ َؾ َّش ٌّ َػَٝ سَٗبٞ
َ ُِ  ْاْلَ ْٗ َؼ ِبّ خَبِٙ  ِزَٰٛ ٕٞ
ِ ًُ ُصخٌ ُِز
ِ ط
ُ ِٚ ٤ ۪ ْْ كُٜ َزَخً ك٤ْ َٓ
ٌْ ٤ ِ۪ ٌْ َػ٤ٌ۪ ُ َؽَِّٚٗ َۜ ْْ اُٜ َصل
ْ َٝ ْْ ِٜ ٣َ ْغ ۪ض٤ع
َ ؽ َش ًََٓب َۜ ُء
“Şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimiz içindir; eşlerimize haram kılınmıştır.” derler. Ama
karnındaki ölmüşse onların hepsi ortak olur. Allah, onların bu nitelemelerinin cezasını verecektir. O, doğru
kararlar verir ve her şeyi bilir.

(Enam 6/122)

ُّ ٢ُِ كَُِٚبط ًَ َٔ ْٖ َٓض
د
ِ اُظُِ َٔب
ِ َُّ٘ ا٢ِ۪ كٚ ِث٢ َ۪ ْٔؾ٣ ساٞ
ً ُٗ َُُٚ  َع َؼ َِْ٘بَٝ َُٙ٘ب٤ْ َ٤زًب كَب َ ْؽ٤ْ َٓ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ َ ا
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اَُٖٞٗ َٓب ًَب٣َّٖ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش٣ِ  َۜب ًَ َٰز ُِ َي ُصَٜ ْ٘ ِٓ ٍَبسط
ِ ْظ ِثخ
َ ٤َُ
Ölüyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan
çıkmayan kişi gibi olur mu? Kâfirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.
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(Rad 13/16)

َۜ ض هُ َِ ه
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ٌَُٕٞ ِِ ْٔ ٣َ َٓب َء َْل٤َ ُِ ْٝ َ ۪ َٓ اِٚٗ ُٝ َّللاُ هُ َْ اَكَبر َّ َخ ْزر ُ ْْ ِٓ ْٖ د
ِ اَٞ ََّٰٔهُ َْ َٓ ْٖ َسةُّ اُغ
ُّ ١ِٞ َ  ََْ ر َ ْغزٛ ّْ َ ش ا٤
ُاُظُِ َٔبد
ُ  ْاُ َج ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْاْلَػ١ِٞ َ َ ْغز٣ ََْ ٛ َْ ُظ ًّش َۜا ه
َ  َْلَٝ  ْْ َٗ ْلؼًبِٜ ِْلَ ْٗلُ ِغ
ُ ِا ِ هّٰللُِٞس ا َ ّْ َع َؼٞ
ٍء٢َ
 َۜ ْْ هُ َِ هِٜ ٤ْ ََِ ْاُخ َِْ ُن َػ۪ٚ كَزَؾَب َثٚا ًَ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.

(Rad 13/19)

ة
ِ ا ْاْلَ ُْجَبُُُٞٝ۬ ُ َزَزَ ًَّ ُش ا٣  اَِّٗ َٔب٠َۜ َْٰٔ اَػَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ْاُ َؾ ُّن٤ََُِ ْؼَِ ُْ اََّٗ ََٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ا٣ ْٖ َٔ َاَك
Rabbinden sana indirilenin tümüyle gerçek olduğunu bilen biri, ona karşı körlük eden kişi gibi olur mu? Sadece
aklıselim sahibi olanlar doğru bilgiden yararlanırlar.

(Hadid 57/9)

ُّ َِٖٓ ْْ ٌُ ُ ْخ ِش َع٤ُِ د
ٍ َّ٘ب٤ِ َد ث
ٍ َب٣۪ َٓ َٰاٙػ ْج ِذ
ْْ ٌُ َِّللاَ ث
ِ اُظُِ َٔب
ا َِّٕ هَٝ سٞ
َ ٠َِٰ ُ٘ ِ َّض ٍُ َػ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ِ َۜ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ٌْ ٤ف َس ۪ؽ
ٌ َُ َش ُ۫ ُؤ
Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna birbirini açıklayan ayetleri indiren O‟dur. Allah size karşı
şefkatlidir, ikramı boldur.

(Maide 5/16)

ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْخ ِش ُع٣َٝ ِّ غ ًَل
ِ۪ٚٗ س ِث ِب ْرٞ
ِ اُظُِ َٔب
َّ ُعجُ ََ ا
ُ َُٚٗاَْٞ َّللاُ َٓ ِٖ ار َّ َج َغ ِسظ
 هِٚ  ِث١ ۪ذْٜ ٣َ
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َُِٰ  ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ ٣َ َٝ
Allah, rızasına uyanlara güvenlik ve esenlik yollarını gösterir, onaylamasıyla birlikte de onları, karanlıklardan
aydınlığa çıkarıp doğru bir yola sokar.

(Nur 24/39)

َّ ُُٚغج
ْـًٔب٤ؽ
َ ُٙ ِغ ْذ٣َ ْْ َُ ُٙ اِرَا ََٓعب َء٠اُظ ْٔ َٰب ُٕ ََٓٓب َۜ ًء َؽزَٓه
ٍ غ َشا
َ  ْؾ٣َ  َؼ ٍخ٤ ۪ة ِثو
َ ًَ ْْ ُٜ ُُا ا َ ْػ َٔبَٖٝ ًَلَ َُٓش٣ ۪اَُّزَٝ
ة
 هَٝ َُٚۜ غب َث
 َعذَ هَٝ َٝ
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ َُّللا
َ ُ ِؽٚ٤كهَٞ َُ كََّٙللاَ ِػ ْ٘ذ
Kâfirlerin amelleri, uçsuz bucaksız çöllerdeki serap gibidir, susayan onu su zanneder, oraya varınca orada hiçbir
şey bulamaz ama yanında Allah‟ı bulur. O da onun hesabını tastamam görür. Allah hesabı çabuk görendir.

126

(Nur 24/40)

ُ بة
ُ ًَ ْٝ َ ا
ٌ َٔ ُِظ
ٍ ظُِ َٔب
بد
ٌ َۜ ع َؾ
َ ۪ٚ ِهْٞ  ٌط ِٓ ْٖ َكْٞ َٓ ۪ٚ ِهْٞ  ٌط ِٓ ْٖ َكْٞ َٓ ُٚ٤ ْـ َٰؾ٣َ ٍ ٢
ّ  َث ْؾ ٍش ُُ ِ ّغ٢ ۪د ك
َۜ ٍ مَ َث ْؼْٞ َب كَٜ ع
ْٖ ِٓ َُُٚ سا كَ َٔبٞ
ُ َث ْؼ
 ْغ َؼ َِ ه٣َ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ  َۜبَٜ ٣ َٰش٣َ  ٌَ ْذ٣َ ْْ َُ َُٙذ٣َ ط اِ َٓرَا ا َ ْخ َش َط
ً ُٗ َُُٚ َُّللا
سٞ
ٍ ُٗ
Onların işleri dalgalı bir denizdeki karanlıklara da benzer; üzerlerini bir dalga örtmüştür. Üstünde bir dalga daha
onun da üstünde bulut vardır. Üst üste yığılmış karanlıklar! Elini kaldırsa göremeyecek gibidir. Allah‟ın ışık
vermediği kimsenin ışığı olmaz.

(Bakara 2/17)

ْ ظَٓب َء
٢ ۪ ْْ كُٜ ًَ ر َ َشَٝ ْْ ِٛ سٞ
َت ه
ً ٗ َهَذْٞ َ  ا ْعز١ِ ْْ ًَ َٔض َ َِ اَُّزُٜ ََُِٓض
َ َ َبس ُۚا كََِ ََّٓٔب ا
َ َُٛ رَُْٚٞ د َٓب َؽ
ِ َُِّ٘للاُ ث
ُ
ٍ ظُِ َٔب
َْٕٝص ُش
ِ ُج٣ د َْل
Tıpkı bir meşale yakmak isteyen kişiye benzerler. Meşale çevresini aydınlatınca sanki Allah, gözlerini kör etmiş
ve onları karanlıklar içinde bırakmış da bir şey göremez hale gelmişlerdir.

(Nahl 16/63)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َ ا ُ َٓ ٍْ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَض٠َُِٓ َٰ ع ِْ ََٓ٘ب ا
ُ ط
ْْ ُٜ ََُٝ َّ ْٞ َ٤ُ ُْ ْاُٜ ُّ٤ُِ َٝ َٞ ُٜ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
رَ ه
َ بّٰللِ َُوَ ْذ ا َ ْس
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ ََػز
Vallahi senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan onlara, yaptıkları işi süslü gösterdi. O, bugün de
onların dostudur. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Enam 6/123)

ْْ ِٜ َٕ ا َِّْل ثِب َ ْٗلُ ِغَٝ ْٔ ٌُ ُش٣  َٓبَٝ  َۜبَٜ ٤ ۪ا كَٝ ْٔ ٌُ ُش٤ُِ بَٜ ٤۪ٓ َ ٍخ ا َ ًَبثِ َش ُٓ ْغ ِش٣ ًُ َِّ هَ ْش٢ ۪ ًَ َٰز ُِ َي َعؼَ َِْ٘ب كَٝ
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣  َٓبَٝ
İşte böyle. Her kentin büyüklerini oranın günahkârları haline getiririz ki planlar kursunlar.
Kurdukları planlar, kendi aleyhlerine döner ama farkında bile olmazlar.
(Enfal 8/30)

َۜ  ْٔ ٌُ ُش ه٣َ َٝ َٕٝ ْٔ ٌُ ُش٣َ َٝ ىٞ
َ َۜ ُ ْخ ِش ُع٣ ْٝ َ ى اٞ
َ ُُِ ْوز٣َ ْٝ َ ى اٞ
َ ُ ُضْجِز٤ُِ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ْٔ ٌُ ُش ِث َي اَُّز٣َ اِ ْرَٝ
َُّللا
 هَٝ َُّللا
َٖ٣ ُْش ْاُ َٔب ًِ ۪ش٤َخ
Bir zamanlar, o kâfirler, seni durdurmak, öldürmek ya da sürgün etmek için plan kuruyorlardı. Allah da plan
kuruyordu. Allah plan kuranların en hayırlısıdır.
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(Rad 13/42)

ِ  ْْ َ ِ هِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪هَ ْذ َٓ ٌَ َش اَُّزَٝ
َۜ ٍ ِت ًُ َُّ َٗ ْل
بس
ُ َ ْؼَِ ُْ َٓب ر َ ٌْغ٣ ؼً َۜب٤۪ٔ لِلَف ْاُ َٔ ٌْ ُش َع
ُ َّ ْؼَِ ُْ ْاُ ٌُل٤َ ع
َ َٝ ظ
 اُذ َِّاس٠ػ ْو َج
ُ ْٖ َٔ ُِ
Bunlardan öncekiler de planlar kurdular. Oysa bütün planlar Allah‟ın gözetimi altındadır. O, kimin ne
kazandığını bilir. Ayetleri görmezlikte direnenler, son yurdun kimin olacağını yakında öğreneceklerdir.

(Nahl 16/26)

ْْ ِٜ ِهْٞ َق ِٓ ْٖ ك
َّ ُ ُْ اِٜ ٤ْ َِا ِػ ِذ كَخ ََّش َػَٞ َ ْْ َِٖٓ ْاُوُٜ ََٗب٤ْ٘ َُّللاُ ث
 ه٠َ ْْ كَبَرِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪هَ ْذ َٓ ٌَ َش اَُّز
ُ غ ْو
ُ ٤اة ِٓ ْٖ َؽ
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣ ْش َْل
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ٤ا َ َٰرَٝ
Onlardan öncekiler de planlar kurmuşlardı. Allah da yapılarını temelden sarsmış, tavanları tepelerine çökmüştü.
Azap onlara hiç beklemedikleri yerden gelmişti.

(İsra 17/16)

َبٛ ٍُ كَذَ َّٓ ْشَٗبْٞ َب ْاُوَٜ ٤ْ َِب كَ َؾ َّن َػَٜ ٤ ۪ا كُٞغو
َ َب كَلَٜ ٤ َ۪خً ا َ َٓ ْشَٗب ُٓزْ َشك٣ ِِ َي هَ ْشْٜ ُٗ ْٕ َ اِ َٓرَا ا َ َس ْد ََٓٗب اَٝ
شا٤
ً ۪ٓ ر َ ْذ
Bir kenti yaşanmaz hale getirmek istersek önce oranın ileri gelenlerine emirlerimizi ulaştırırız. Onlar, orada
yoldan çıkarlar ve cezanın şartları olgunlaşır. Sonra orayı yerle bir ederiz.

(Enam 6/124)

ُ ٤َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ َؽ
َۜ ع َُ ه
َّللاِ َ ه
ْش
ُ  ُس٢
َ ِرُٝ۫ ُ  ِٓضْ ََ ََٓٓب ا٠ ُٗإْ َٰر٠ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َؽزهَُُٞخٌ هَب٣ ْْ َٰ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 planla bağlantılı bir azap vardır.
(Bakara 2/105)

ْٖ ِٓ  ٍْش٤ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َخ٤ْ َُِ٘ ََّض ٍَ َػ٣ ْٕ َ َٖ ا٤ً۪  َْل ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ ة
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ا ِٓ ْٖ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪دُّ اَُّزَٞ ٣َ َٓب
ْ٤ِ ع َِ ْاُ َؼ ۪ظ
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٚص ِث َش ْؽ َٔ ِز
ْ َ ْاُلَُّٝللاُ ر
ُّ َ  ْخز٣َ َُّللا
 هَٝ ؾب َۜ ُء
 هَٝ ْْ َۜ ٌُ َّس ِث
Kitaplarında uzman olanların kâfir olanları, Rabbinizden size bir hayrın indirilmesini hiç istemezler. Müşrikler
de öyledir. Allah, tercih ettiği kişilere özel ikramda bulunur. Allah büyük ikram sahibidir.
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(Bakara 2/118 )

ََ ْ ْْ ِٓضِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ َۜخٌ ًَ َٰز ُِ َي هَب ٍَ اَُّز٣َ  ََٓ٘ب َٰا٤ ۪ رَأْرْٝ َ َّللاُ ا
ُ ٌَ ِِّ َُٔ٘ب ه٣  َْلْٞ َُ َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ َٖ َْل٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
َٰ ْ ََّّ٘ب٤ َۜ ْْ هَ ْذ َثُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ َٜ  َۜ ْْ رَؾَب َثِٜ ُِ ْٞ َه
َُِٕٞ٘هُٞ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ ب٣َ اْل
Bilmeyenler “Allah bizimle de konuşsa veya bize de bir ayet gelse ya!” derler. Öncekiler de aynı şeyi
söylerlerdi. Kalpleri birbirine benzedi. Biz ayetleri, inancı kesin olan bir topluluğa açık açık gösterdik.

(Al-i İmran 3/179)

َّ َِٖٓ ش٤
َ ضَ ْاُخ َ۪ج٤۪ٔ َ٣ ٠ َؽزهِٚ ٤ْ َِ ََٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ َػ٠َِٰ َٖ َػ٤ ِ۪٘ٓ َْزَ َس ْاُ ُٔإ٤ُِ َُّللا
َٕ َٓب ًَبَٝ ت
َٓب ًَبَٕ ه
ِ َۜ ّ٤ِ اُط
ْ ُ٤ُِ َُّللا
ِْٕ اَٝ ُٚۚ ۪ ِِ ع
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ِِ۪ٚ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ُ  ِٓ ْٖ ُس٢َ ْغز َ ۪ج٣ ََّللا
ا ِث هُِٞ٘ٓ ؾب ُء كَ َٰب
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ت
ه
ِ ٤ْ َ ْاُـ٠َِط ِِ َؼ ٌُ ْْ َػ
ٌْ ٤ا كََِ ٌُ ْْ ا َ ْع ٌش َػ ۪ظُٞرَزَّوَٝ اُِٞ٘ٓ ْرُإ
Allah, siz müminleri bulunduğunuz halde bırakacak değildir, pis olanları temiz olanlardan ayıracaktır. Allah,
gizli bilgileri size açacak da değildir; ama elçilerinden tercih ettiği birini seçer. Öyleyse siz, Allah'a ve elçilerine
güvenin. Eğer onlara güvenir de yanlışlardan sakınırsanız büyük bir ödülü hak edersiniz.

(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 melekleri, kendi işi olan ruh ile birlikte kullarından seçtiği kişilere indirir ve insanları şöyle uyarın der:
“Allah‟tan başka ilah yoktur, o halde ona karşı yanlış yapmaktan sakının!”

(Enam 6/125)

ّوًب٤ِ ظ
ِ ْ ُِ ُٙص ْذ َس
ُ ِش ِد ه٣ ْٖ َٔ َك
َ ُٙص ْذ َس
ِ ُ٣ ْٕ َ ُ ِش ْد ا٣ ْٖ َٓ َٝ ُِّۚ ًل ْع ًَل
َ َْ ََ ْغؼ٣ َُِّٚع
َ َْ ْؾ َشػ٣ َُٚ٣ ِذْٜ َ٣ ْٕ َ َّللاُ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪ اَُّز٠َِظ َػ
َّ ُ ا٢ِصؼَّذُ ك
ِ َۜ ََٔٓ غ
َّ َ٣ َؽ َش ًعب ًَبََّٗ َٔب
ّ ِ َُّللا
َ ْغ َؼ َُ ه٣ بء ًَ َٰز ُِ َي
َ اُش ْع
Allah, kimin yola geldiğini onaylamak isterse gönlünü İslam’a açar. Kimin de sapıttığını
onaylamak isterse onun da içini daraltır; sanki göğe yükseliyor gibi olur. Allah kendine
güvenmeyenleri o zararlı işin içine işte böyle sokar.
(Yunus 10/100)

َۜ  َٓب ًَبَٕ َُِ٘ ْل ٍظ ا َ ْٕ رُإْ َِٖٓ ا َِّْل ِث ِب ْر ِٕ هَٝ
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ َٖ َْل٣ ۪ اَُّز٠َِظ َػ
ّ ِ َُ َ ْغ َؼ٣َٝ َِّللا
َ اُش ْع
Allah‟ın onayı olmadan kimse inanıp güvenmiş sayılmaz. Allah, aklını kullanmayanların üzerinde pislikler
oluşturur.
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(Yunus 10/101)

َٰ ْ ٢ِ٘  َٓب ر ُ ْـَٝ ض
ُ ْٗ هُ َِ ا
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ٍّ َْلْٞ َاُُّ٘زُ ُس َػ ْٖ هَٝ ُبد٣َ اْل
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ا َٓبرَا ِكٝظ ُش
Onlara de ki: “Göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ama inanmayan bir topluma ayetler de uyarılar da
hiçbir fayda sağlamaz.”

(Zümer 39/22)

 ْْ ِٓ ْٖ ِر ًْ ِشُٜ ُثُُِٞ ِخ ه٤َ  ٌَ ُِ ِْوَب ِع٣ْ َٞ َ كَٚۜ ۪ ّس ِٓ ْٖ َس ِثٞ
ِ ْ ُِ ُٙص ْذ َس
اَكَ َٔ ْٖ ؽ ََش َػ ه
ٍ ُٗ ٠َِٰ  َػَٞ ُٜ ًَل ْع ًَل ِّ ك
َ َُّللا
َٓ َۜ ه
ٖ٤
َ ٢ ۪ َُٰئِ َي كُٝ۬ ُ َّللاِ ا
ٍ ظ ًَل ٍٍ ُٓ ۪ج
Allah gönlünü İslam‟a açtığı için Rabbinin verdiği aydınlığa kavuşan kişi, başkasıyla bir olur mu? Allah‟ın sözü
karşısında kalpleri taşlaşmış gibi olanların vay haline! Onlar, açık bir sapıklık içindedirler.

(Tegabun 64/11)

َۜ جَ ٍخ ا َِّْل ثِ ِب ْر ِٕ ه٤بة ِٓ ْٖ ُٓ ۪ص
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢ْ ؽ
َ َِّ ٌُ َِّللاُ ث
 هَٝ َُٚۜ َ ِذ هَ ِْجْٜ َ٣ ِبّٰلل
ُإْ ِٓ ْٖ ثِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ َِّللا
َ ص
َ َ ََٓٓب ا
Allah‟ın onayı olmadan hiç bir olay meydana gelmez. Kim Allah‟a inanıp güvenirse O, onun kalbini doğruya
yöneltir. Her şeyi bilen Allah‟tır.

(Enam 6/126)

َٰ ْ ص َِْ٘ب
ُ ص َشا
ََٕٝزَّ ًَّ ُش٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ َب٣اْل
َّ َ ًٔ َۜب هَ ْذ ك٤ ۪غ َس ِثّ َي ُٓ ْغزَو
ِ زَاَٰٛ َٝ
Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz âyetlerimizi, bilgisini kullanan bir topluluk için ayrıntılı
olarak açıklamışızdır.
(Nisa 4/174)

ٌ ٛبط هَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ ثُ ْش
ً٘ب٤سا ُٓ ۪جٞ
ً ُٗ ْْ ٌُ ٤ْ َُِا َ ْٗضَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ ْْ ٌُ َّبٕ ِٓ ْٖ َس ِث
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
Ey insanlar! Size Rabbinizden bir kanıt geldi. Size gerçekleri gösteren bir nur indirdik.

(Nisa 4/175)

ِٚ ٤ْ َُِ ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ َ٣َٝ ٍَ 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 nura sıkı sarılanları, ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendisine
götüren doğru yola yönlendirecektir.

130

(Yunus 10/25)

ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ِّ َۜ غ ًَل
َّ ُ دَ ِاس ا٠َُِٰ ا اٞػ
َُٓ  ْذ٣َ َُّللا
 هَٝ
ِ ٠َُِٰ ؾب ُء ا
Allah esenlik ve güvenlik yurduna çağırır ve gereğini yapanı doğru yola yöneltir.

(Yunus 10/26)

َۜ
بة ْاُ َغَّ٘ ُۚ ِخ
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ َُٓئِ َي اُٝ۬ ُ  َْل رَُِّخٌ اَٝ  ْْ هَز َ ٌشُٜ َٛ ٞ ُعُٝ  َُنَٛ ْش٣  َْلَٝ ٌ َبدَ َۜح٣ ِصَٝ ٠َٰ٘ ا ْاُ ُؾ ْغُٞ٘غ
َ َٖ ا َ ْؽ٣ َُِِّ۪ز
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ
Güzel davrananlara daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzlerinde bir kara leke ve aşağılanma izi olmaz. İşte bunlar
cennet ahalisidir, onlar orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Enam 6/127)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗ ْْ ِث َٔب ًَبُٜ ُّ٤ُِ َٝ َٞ َُٛٝ ْْ ِٜ ِّغ ًَل ِّ ِػ ْ٘ذَ َسث
َّ ُاس ا
ُ َ ْْ دُٜ َُ
Onlar için Rablerinin katında esenlik ve güvenlik yurdu vardır. Yapmakta oldukları şey
sebebiyle Rableri onların en yakın dostudur.
(Bakara 2/257)

ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْخ ِش ُع٣ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٢
َه
ُْ ُٛ ََٓب ُ۬ ُؤ٤ُِ ْٝ َ ا اَٖٝ ًَلَ َُٓش٣ ۪اَُّزَٝ سٞ
ِ اُظُِ َٔب
ِ َۜ ُُّ٘ ا٠َُد ِا
ُّ ُِ َٝ َُّللا
ُّ ٠َُِس اٞ
َّ
ُ اُطب
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ِ َۜ اُظُِ َٔب
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ َُٓئِ َي اُٝ۬ ُ د ا
ِ ُۚ َُّ٘بة ا
ِ ُُّ٘ ْْ َِٖٓ اُٜ َُٗٞ ْخ ِش ُع٣ ُدٞؿ
İnanıp güvenenlerin en yakını Allah‟tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin en yakınları ise
azgınlardır; onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Onlar o ateşin ahalisidir, orada ölümsüz olarak
kalacaklardır.

(Talak 65/11)

ً ع
ٍ َّ٘ب٤ِ ََّللاِ ُٓج
َِٖٓ د
ِ صب ُِ َؾب
ِ َب٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْلٞ
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ُ۪ ْخ ِش َط اَُّز٤ُِ د
ُ َس
د ه
ُّ
ٍ ُ َعَّ٘بِْٚ ُ ْذ ِخ٣ صب ُِ ًؾب
بَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
ِ اُظُِ َٔب
ُإْ ِٓ ْٖ ِث ه٣ ْٖ َٓ َٝ سٞ
َ َْ َٔ َ ْؼ٣َٝ ِبّٰلل
ِ َۜ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ُ ِس ْصهًبَُٚ َُّللا
غَٖ ه
ُ َٜ ْٗ َْاْل
َ ب اَثَذ ًَۜا هَ ْذ ا َ ْؽََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
Bir de size, Allah‟ın birbirini açıklayan ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi ki inanıp güvenen ve iyi işler
yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah‟a inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa Allah onu, ölümsüz
olarak sonsuza kadar kalmak üzere, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Allah, ona rızkın güzelini verir.
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(Enam 6/128)

ُ َ ْؾ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ُۚ ِ ْٗ اْل
َِٖٓ ْْ ُٛ ََٓب ُ۬ ُؤ٤ُِ ْٝ َ هَب ٍَ اَٝ ظ
ِ ْ َِٖٓ ْْ ُ َب َٓ ْؼؾ ََش ْاُ ِغ ِّٖ هَ ِذ ا ْعز َ ٌْض َ ْشر٣ ؼً ُۚب٤۪ٔ  ْْ َعُٛ ؾ ُش
ْْ ٌُ ٣َٰٞ ْبس َٓض
َ ِْ  ا َ َّع١َٓ ۪ثََِ ْـ ََٓ٘ب ا َ َعََِ٘ب اَُّزَٝ ط
ُ اْل ْٗ ِظ َسثََّ٘ب ا ْعز َ ْٔز َ َغ ثَ ْؼ
ٍ عَ٘ب ثِجَ ْؼ
ِْ
ُ َُّ٘ذ َُ٘ ََۜب هَب ٍَ ا
َۜ ؽب َء ه
ٌْ ٤ ِ۪ ٌْ َػ٤ٌ۪ َّللاُ ا َِّٕ َسث ََّي َؽ
ََٓ ب ا َِّْل َٓبََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Herkesi toplayacağı gün Allah şöyle diyecektir: “Ey cinler! Birçok insanı ele geçirdiniz.”
Onların insan dostları diyecekler ki "Rabbimiz! Birbirimizden yararlandık. Nihayet bize
biçtiğin sürenin sonuna ulaştık." Allah şöyle diyecek: “Yeriniz, içinde ölmeyeceğiniz ateştir.
Koyduğum kurala uymuş olanlarınız başka!” Senin Rabbin doğru karar verir, her şeyi bilir.
(Fussilet 41/25)

 ا ُ َٓ ٍْ هَ ْذ٢ ٍُ ۪ َٓكْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ َِ َؽ َّن َػَٝ ْْ ُٜ َ َٓب خ َِْلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ َْٖ ا٤َ ْْ َٓب ثُٜ َُ اَُّٞ٘٣ َ ْْ هُ َش ََٓٗب َء كَضُٜ َُ عَ٘ب
ْ َّ٤َهَٝ
ْ ََِخ
ُۚ ِ ْٗ اْل
َٖ٣ا خَب ِع ۪شُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗظ ا
ِ ْ َٝ ِّٖ  ْْ َِٖٓ ْاُ ِغِٜ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
Başlarına bir takım dostlar sardık; yaptıklarını ve geriye bıraktıklarını onlara süslü gösterdiler. Daha önce gelmiş
insan ve cin toplumlarından olanlar da başlarına gelince o sözün gerçek olduğunu anladılar ve elbette
kaybedenlere dönüştüler.

(Cin 72/6)

وًبَٛ  ْْ َسُٛ َُٕٝ ِث ِش َعب ٍٍ َِٖٓ ْاُ ِغ ِّٖ كَضَ ادُٝرَُٞؼ٣ اْل ْٗ ِظ
ِ ْ َِٖٓ ٌٍ ُ ًَبَٕ ِس َعبََّٚٗاَٝ
Aslında insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyor; bu da onların azgınlıklarını artırıyor.

(Enam 6/129)

َّ ط
َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ اُٞٗعب ِث َٔب ًَب
ً َٖ َث ْؼ٤۪ٔ ُِ اُظب
َ  َث ْؼ٢ُّ۪ َٞ ُٗ  ًَ َٰز ُِ َيَٝ
Böylece biz, yapıp ettiklerine karşılık yanlış yapanların kimini kiminin peşine takarız.
(Araf 7/175)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُُ اٚب كَبَرْ َج َؼَٜ ْ٘ ِٓ غَِ َخ
ُ ط
َٖ٣ٝبٕ كَ ٌَبَٕ َِٖٓ ْاُـ َ۪ب
َ ْٗ ب ِرَ٘ب كَب٣َ ُ َٰاَٙ٘ب٤ْ َ  َٰار١َٓ ۪ ْْ َٗ َجب َ اَُّزِٜ ٤ْ َِارْ َُ َػَٝ
Kendine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin haberini onlara oku; ayetlerden sıyrılıp uzaklaştı da şeytan onu peşine
taktı. Sonunda azgınlardan olup çıkıverdi.

(Meryem 19/83)

َّ ُع َِْ٘ب ا
 ْْ ا َ ًّصاُٛ َٖ رَإ ُُّص٣ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٠ََِٖ َػ٤بغ
۪ َ٤ؾ
َ اََُ ْْ ر َ َش ا َ ََّٓٗب ا َ ْس
Şeytanları o kâfirlerin üzerine saldığımızı görmedin mi, onları kışkırtıp duruyorlar.
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(Zuhruf 43/36)

َ ٤ْ ؽ
ٌ ُ هَ ۪شَُٚ َٞ ُٜ َطبًٗب ك
ٖ٣
َ َُُٚ ط
ْ ّ٤ِ َاُش ْؽَٰٔ ِٖ ُٗو
َّ ؼ َػ ْٖ ِر ًْ ِش
ُ  ْؼ٣َ ْٖ َٓ َٝ
Kim Rahman‟ın Zikri‟nden yüz çevirirse, başına bir şeytan sararız; o, onunla beraber olur.

(Zuhruf 43/37)

َُٕٝزَذْٜ ُٓ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َّ ُ ْْ َػ ِٖ اُٜ َُّٗٝصذ
ُ َ٤َُ ْْ ُٜ َِّٗاَٝ
َ َ ْؾ٣َٝ َِ ٤غ ۪ج
Şeytanlar bu gibileri yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.

(Enam 6/130)

َٗ ٌُ ْْ ُِ َٓوَب َءُٝ ْ٘ز ُِس٣َٝ ٢ ۪بر٣َ  ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػٞص
ُّ َُو٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ع
ُ أ ْ ِر ٌُ ْْ ُس٣َ ْْ َُ َ اْل ْٗ ِظ ا
ِ ْ َٝ ِّٖ ب َٓ ْؼؾ ََش ْاُ ِغ٣َ
ْْ ُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٓ َٰ ػ
َ َٝ ب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  ُْ ْاُ َؾُٜ ْؿ ََّشرَٝ  ا َ ْٗلُ ِغَ٘ب٠َِٓ َٰ  ْذَٗب َػِٜ ؽ
َ اُُٞزَ َۜا هَبَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ٣َ
َ اُٝذِٜ ؽ
َٖ٣ا ًَب ِك ۪شًَُٞٗب
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.
(Ahkaf 46/29)

ُۚ ُ صز
ا كََِ َّٔبٞ
َ َٕ ْاُوُ ْش َٰا َُٕۚ كََِ َّٔب َؽُٞ ْغز َ ِٔؼ٣َ ِّٖ  َْي َٗلَ ًشا َِٖٓ ْاُ ِغ٤َُِص َش ْك ََٓ٘ب ا
ِ ْٗ َ ا اَُُٞٓ ُ هَبٙٝع ُش
َ اِ ْرَٝ
َٖ٣ ْْ ُٓ ْ٘ز ِ۪سِٜ ِٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ ا اْٞ ََُّٝ ٢
ِ ُه
َ ع
Bir gün, cinlerden bir kaçını Kur‟an‟ı dinlesinler diye sana yönlendirmiştik. Onu dinlerken birbirlerine: “Susun”
dediler. Okuma bitince uyarmak için topluluklarına geri döndüler.

(Ahkaf 46/30)

٠َُِ ا١َٓ ۪ذْٜ ٣َ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َص ِذّهًب ُِ َٔب ث
َ  َٓ ََٓ٘ب اَِّٗبْٞ َب ه٣َ اُُٞهَب
َ ُٓ ٠ َٰعُٞٓ ع ِٔ ْؼَ٘ب ًِزَبثًب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
َ ٠َُِٰ اَٝ ن
ْ٤ٍ ۪ن ُٓ ْغزَو
ٍ ٣غ ۪ش
ِ ّ ْاُ َؾ
“Ey Halkımız! Musa‟dan sonra indirilmiş bir kitap dinledik. Kendinden önceki kitapları da tasdik ediyor.
Gerçekleri ve doğru yolu gösteriyor.”

(Ahkaf 46/31)

ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ُ ِغ ْش ًُ ْْ ِٓ ْٖ َػزَا٣َٝ ْْ ٌُ ِثَُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٣ ِ۪ٚا ثُِٞ٘ٓ  َٰاَٝ َِّللا
 ه٢
َ ا دَا ِػُٞج٤ َٓ ََٓ٘ب ا َ ۪عْٞ ََب ه٣
“Ey halkımız! Allah‟a çağıran kişiye olumlu cevap verin ve ona inanıp güvenin ki Allah, günahlarınızı
bağışlasın; sizi acıklı bir azaptan korusun.”
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(Cin 72/1)

ع ِٔ ْؼَ٘ب هُ ْش َٰاًٗب َػ َغجًب
َ ا اَِّٗبَُُٞٓ ُ ا ْعز َ َٔ َغ َٗلَ ٌش َِٖٓ ْاُ ِغ ِّٖ كَوَبََّٚٗ ا٢
َّ َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ هُ َْ ا
De ki “Bana şunlar vahyedildi: Cinlerin bir kısmı beni dinlemiş ve şöyle demişler: Biz hayranlık uyandıran bir
Kur‟an, dinledik.

(Cin 72/2)

َُ ْٖ ُٗ ْؾ ِش َى ِث َش ِثّ ََٓ٘ب ا َ َؽذًاَٝ َٚۜ ۪ اُش ْؽ ِذ كَ َٰب ََّٓ٘ب ِث
ُّ ٠َُِ ا١َٓ ۪ذْٜ ٣َ
Olgunlaşmanın yolunu gösteriyor. Ona inanıp güvendik; artık kimseyi Rabbimize ortak sayamayız.

(Araf 7/179)

ِۘ ِ ْٗ اْل
ُ ٌٖ َْل٤ ْْ ا َ ْػُٜ ََُٝ  ِۘبَٜ َِٕ ثُٜٞ ََ ْلو٣ ة َْلٞ
ٌ ُُِ ْْ هُٜ َُ ظ
ِ ْ َٝ ِّٖ شا َِٖٓ ْاُ ِغ٤
ً َّ۪٘ َْ ًَضَٜ َُوَ ْذ رَ َسأَْٗب ُِ َغَٝ
َٓ
ٌ َ ْْ َٰارُٜ ََُٝ  ِۘبَٜ َٕ ِثْٝص ُش
ُْ ُٛ  َٰ َُٓ ِئ َيُٝ۬ ُ ظ َۜ َُّ ا
َ َ ُ ْْ اٛ َْ  َُٰئِ َي ًَ ْبْلَ ْٗ َؼ ِبّ َثُٝ۬ ُ  َۜب اَٜ َٕ ِثُٞ ْغ َٔؼ٣َ إ َْل
ِ ُج٣
َُِْٕٞاُـَب ِك
Cinlerin ve insanların çoğunu sanki Cehennem odunu olsunlar diye yetiştirdik. Onların da kalpleri vardır ama
kavramazlar, gözleri de vardır ama ilerisini görmezler, kulakları da vardır ama dinlemezler. Onlar büyükbaş ve
küçükbaş hayvanlar gibidirler. Aslında daha düşük seviyededirler. Onlar tam bir gaflet içindedirler.

(Enam 6/131)

ُ  ِثٟ ِِ َي ْاُوُ َٰشْٜ ُٓ َ ٌُ ْٖ َسث َُّي٣ ْْ َُ ْٕ َ َٰر ُِ َي ا
َُِِٕٞب ؿَبكَٜ ُِْٛ َ اَٝ ٍْ ِْ ظ
Bu şundandır: Halkının bir şeyden haberi yokken, senin Rabbin, haksızlık edip kentleri etkisiz
hale getirmez.
(Nisa 4/115)

َ َزَّجِ ْغ٣َٝ ٟ َٰذُٜ ُُ ْاَُٚ ََّٖ٤َ ٍَ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب رَجٞع
۪ َٓبُِّٚ َٞ ُٗ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َِ ْاُ ُٔإ٤ع ۪ج
ُ اُش
َّ ن
َ  َْش٤ؿ
ِ ُِؾَبه٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ عَٓب َء
شا٤
ْ َُٗٝ ٠ُهَٞ َ ر
ً د َٓ ۪ص
َ َٝ َْ َۜ ََّٜ٘ ۪ َعِِٚ ص
Doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim bu Elçiden ayrılır ve müminlerin yolundan başka yola
girerse onu, saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü hale gelmedir o!

(İsra 17/15)

 ْص َسِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ  َْل ر َ ِض ُسَٝ  َۜبَٜ ٤ْ َِع َُّ َػ
َ ْٖ َٓ َٝ ُِٚۚ ۪  َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ َ٣  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰذْٛ َٓ ِٖ ا
ِ َ٣ ظ ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
ً ع
َ َ َٗ ْجؼ٠َٖ َؽزه٤ َٓب ًَُّ٘ب ُٓؼَزّ ِ۪ثَٝ َٟۜ ا ُ ْخ َٰش
ْلٞ
ُ ش َس
Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü
çekmez. Biz bir elçi göndermeden azap etmeyiz.
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(Ta Ha 20/134)

ً ع
ْٖ ِٓ ب ِر َي٣َ ْل كََ٘ز َّ ِج َغ َٰاٞ
َ ِْ ع
ُ َ٘ب َس٤ْ َُِذ ا
ٍ  ْْ ِث َؼزَاُٛ َِ ٌَْ٘بْٛ َ  ا َ ََّٓٗب اْٞ ََُٝ
َ  ََْٓل ا َ ْسْٞ َُ ا َسثََّ٘بُُ۪ٞ َُوَبِِٚ ة ِٓ ْٖ هَ ْج
ٟٗ َْخ َٰضَٝ ٍَّ هَ ْج َِ ا َ ْٕ َٗ ِز
Elçi gelmeden onları bir azap ile etkisizleştirseydik, derlerdi ki “Rabbimiz! Böyle aşağılık hale düşüp
sürünmeden önce keşke bir elçi gönderseydin de senin ayetlerine uymuş olsaydık.”

(Kasas 28/59)

ً ع
َ َ ْج َؼ٣ ٠ َؽزهٟ ِِ َي ْاُوُ َٰشْٜ ُٓ  َٓب ًَبَٕ َسث َُّيَٝ
 َٓب ًَُّ٘بَٝ َبرِ٘ َُۚب٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْلٞ
ُ ب َسَٜ ّٓ ِ ُ  ا٢ش ۪ َٓك
َ بَٜ ُِْٛ َ اَٝ  ا َِّْلٟ ْاُوُ َٰ َٓش٢ٌِ ِِ ْٜ ُٓ
َُٕٞٔ ُِ ظب
Senin Rabbin, kendilerine âyetlerini okuyacak bir elçiyi merkezlerine göndermeden hiçbir yeri etkisizleştirmez.
Etkisizleştirdiği kentler, sadece halkı yanlışlar içinde olanlardır.

(Enam 6/132)

َۜ ُِِٔ بد ِٓ َّٔب َػ
ٌ  ُِ ٌُ ٍَّ دَ َس َعَٝ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ  َٓب َسث َُّي ِثـَب ِك ٍَ َػ َّٔبَٝ اٞ
Herkesin yaptığına göre aldığı dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz
değildir.
(Hud 11/123)

 َٓب َسث َُّيَٝ ِٚ َۜ ٤ْ َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ ُُٙ كَب ْػجُ ْذًُُِّٚ ُ ْش َع ُغ ْاْلَ ْٓ ُش٣ ِٚ ٤ْ َُِاَٝ ض
ِ اَٞ ََّْٰٔت اُغ
ُ ٤ ِ هّٰللِ َؿَٝ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ََُِٕٞٔ ِثـَبكِ ٍَ َػ َّٔب ر َ ْؼ
Göklerin ve yerin gizlisini saklısını bilmek Allah‟a mahsustur. Bütün işler ona varır. Öyleyse sen ona kulluk et
ve ona güvenip dayan. Senin Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.

(İbrahim 14/42)

َۜ ُٔ ُِ اُظب
َّ َُ َٔ َ ْؼ٣ َّللاَ ؿَبكِ ًًل َػ َّٔب
بس
ُ  ٍّ ر َ ْؾخْٞ َ٤ُِ ْْ ُٛ ُ َإ ِ ّخ ُش٣ َٕ اَِّٗ َٔبٞ
غجَ َّٖ ه
ُ ص
َ  َْل ر َ ْؾَٝ
َ  ْاْلَ ْثِٚ ٤ َ۪ص ك
Sakın Allah‟ı, yanlışlar içinde olanların yaptıklarından habersiz sanma. Onları sadece gözlerin dona kalacağı
güne kadar erteliyor.

(İsra 17/21)

َٰ ْ ََُٝ ط
ُ ْٗ ُ ا
ً ا َ ًْجَ ُش ر َ ْل ۪عَٝ د
َۜ ٍ  ثَ ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ع
ٍ ًل ِخ َشح ُ ا َ ًْجَ ُش دَ َس َعب
ًل٤
َ ْق كَع ََِّْ٘ب ثَ ْؼ
َ ٤ًَ ظ ْش
Onlardan birini diğerine nasıl üstün kıldığımıza bak. Şurası kesin ki Ahiretteki dereceler daha büyük, üstünlükler
daha belirgin olacaktır.
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(Ahkaf 46/19)

ُۚ ُِِٔ بد ِٓ َّٔب َػ
ْ ُ٣  ْْ َْلُٛ َٝ ْْ ُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبُٜ ٤َ ِّكَٞ ُ٤ُِ َٝ اٞ
ٌ  ُِ ٌُ ٍَّ دَ َس َعَٝ
َُٕٞٔ َِظ
Herkesin yaptıkları işlere göre alacağı dereceler vardır. Bu, yaptıklarının tam karşılığını vermek içindir. Kimseye
haksızlık yapılmayacaktır.

(Enam 6/133)

ْٖ ِٓ ْْ ًُ َ ؾب
َ ْٗ َ ؾب ُء ًَ ََٓٔب ا
ََٓ َ٣ ق ِٓ ْٖ ثَ ْ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.
(Maide 5/54)

َُٓ اَرَُِّ ٍخَُُّٚٗٞ ِؾج٣َٝ ْْ ُٜ ُُّ ِؾج٣ ٍّ ْٞ ََّللاُ ِثو
 ه٢َِأْر٣ ف
َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََّ ْشرَذ٣ ْٖ َٓ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب 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.

(Enam 6/165)

ٍ ط دَ َس َعب
 ََٓٓب٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ ُِ ْج٤َ ُِ د
ٍ مَ َث ْؼْٞ َع ٌُ ْْ ك
ِ ق ْاْلَ ْس
َ  َسكَ َغ َث ْؼَٝ ض
َ ِ َع َؼَِ ٌُ ْْ خ ًَََٓلئ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ ُُ َُـَلَِّٚٗاَٝ ة
ِ ِۘ  ُغ ْاُ ِؼوَب٣ع ۪ش
َ  ٌُ َۜ ْْ ا َِّٕ َسث ََّي٤َٰا َٰر
Yaşadığınız topraklarda sizi öncekilerin yerine geçiren O'dur. Kiminizi kiminizden birkaç basamak yükseltti ki
verdikleriyle sizi zor bir imtihandan geçirsin. Rabbin, suça denk cezayı çabucak belirler. Ama onun bağışlaması
ve ikramı boldur."

(Fatır 35/15)

ُۚ  ه٠َُِبط ا َ ْٗز ُ ُْ ْاُلُوَ ََٓشا ُء ا
ُ ذ٤۪ٔ  ْاُ َؾ٢
 هَٝ َِّللا
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ُّ َِ٘ ْاُـَٞ ُٛ َُّللا
Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Yaptığını güzel yapan ve kimseye ihtiyacı olmayan Allah‟tır.
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(Fatır 35/16)

 ٍُۚذ٣ ۪ن َعذ
ِ ْ أ٣َ َٝ ْْ ٌُ  ْجِٛ ُ ْز٣ ْ ؾَأ٣َ ِْٕ ا
ٍ َِْ د ثِخ
Gerekli görürse sizi giderir ve yeni bir nesil getirir.

(Fatır 35/17)

ض٣
 ه٠َِ َٓب َٰر ُِ َي َػَٝ
ٍ َّللاِ ِث َؼ ۪ض
Bu Allah için güç değildir.

(Fatır 35/39)

َۜ ِ  ْاْلَ ْس٢ِق ك
ْْ ُٛ َٖ ًُ ْل ُش٣ذُ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٣ ۪ض٣َ  َْلَٝ َُٙۜ  ًُ ْل ُشِٚ ٤ْ َِض كَ َٔ ْٖ ًَلَ َش كَ َؼ
َ ِ َع َؼَِ ٌُ ْْ خ ًَََٓلئ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
بسا
ً غ
َ  ْْ ا َِّْل َخُٛ َٖ ًُ ْل ُش٣ذُ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٣ ۪ض٣َ  َْلَٝ  ْْ ا َِّْل َٓ ْوز ً ُۚبِٜ ِّػ ْ٘ذَ َس ِث
Sizleri yeryüzünde başkalarının yerine yerleştiren odur. Kim Allah‟ı görmezlik ederse onun görmezliği kendi
aleyhine olur. Görmezlikten gelenlerin görmezliği, Rableri katında yalnızca kızgınlığı artırır. Görmezlikten
gelenlerin görmezliği onların sadece zararlarını artırır.

(Enam 6/134)

ٍ َٕ َ َْٰلُٝػذ
َٖ٣ ََٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ د
َ ُٞا َِّٕ َٓب ر
Tehdit edildiğiniz şey mutlaka olacaktır. Siz önüne geçemeyeceksiniz.
(Yasin 36/52)

َُِٕٞع
َّ َػذ
َ َٝ زَا َٓبَٰٛ ََِ٘ب َٓ ْٖ َثؼَضََ٘ب ِٓ ْٖ َٓ ْشهَ ِذٗ َُۢب٣ْ َٝ ب٣َ اُُٞهَب
َ صذَمَ ْاُ ُٔ ْش
َ َٝ ُٖ َٰٔاُش ْؽ
“Eyvah! Yatağımızdan bizi kim kaldırdı?” derler. Onlara şöyle denir: “İşte bu, Rahman‟ın tehdit ettiği şeydir.
Demek ki elçiler doğru söylemişler.”

(Yunus 10/53)

َٖ٣ ََٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ثِ ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ ُ َُ َؾ ٌّنَِّٚٗ ا٢ّ َس ۪ َٓثَٝ ١ هُ َْ ۪اَٞ َۜ ُٛ َ ْغز َ ْ٘جِ ُ۫ ُإٗ ََي ا َ َؽ ٌّن٣َٝ
Senden haber almaya çalışıyorlar, “O gerçek mi?” diye. De ki “Evet! Rabbime yemin ederim ki gerçektir. Ondan
yakanızı kurtaramayacaksınız.”
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(Enam 6/135)

ُ ٌُ َ َٕ َٓ ْٖ رُٞٔ َِف ر َ ْؼ
ُ َػبهِجَخُ اُذ َۜ َِّاسَُٚ ٕٞ
ِ  َػ٢ّ۪ٗ ِ َٓ ٌَبَٗزِ ٌُ ْْ ا٠َِٰ ا َػَُِٞٔ  ِّ ا ْػْٞ ََب ه٣ َْ ُه
َ َبٓ ُۚ ٌَ ك
َ ْٞ غ
َّ ُ ْل ِِ ُؼ٣ ُ َْلَِّٚٗا
َُٕٞٔ ُِ اُظب
De ki “Ey Halkım! Elinizden geleni yapın; ben de yapacağım. Bu dünyanın sonunun kime
yarayacağını yakında öğreneceksiniz. Şurası gerçek ki yanlış yapanlar umduklarına
kavuşamayacaklardır.”
(Hud 11/93)

ْٖ َٓ َٝ ِٚ ٣ُ ْخ ۪ض٣ اة
ٌ َ ػز
ِ  َػ٢ّ۪ٗ ِ َٓ ٌَبَٗزِ ٌُ ْْ ا٠َِٰ ا َػَُِٞٔ  ِّ ا ْػْٞ ََب ه٣َٝ
َ ِٚ ٤ َ۪أْر٣ ْٖ َٓ َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ ٌَ َۜ ٓب
َ ْٞ ع
ت٤
ٌ ۪ َٓ َؼ ٌُ ْْ َسه٢ّ۪ٗ ِا اُٞاسر َ ِو َٓج
ٌ َۜ  ًَبرَٞ ُٛ
ْ َٝ ِة
“Ey halkım! Kendinize uygun olanı yapın. Ben de yapacağım. Alçaltıcı azap kime gelecekmiş, yalancı kimmiş,
yakında öğrenirsiniz. Gözetleyin; sizinle birlikte ben de gözetlemekteyim.

(Ta Ha 20/135)

ُۚ ص
ٟز َ َٰذْٛ  َٓ ِٖ اَٝ ِ ١
َّ ُاغ ا
ُ ص َؾ
ِ ص َش
ْ َ َٕ َٓ ْٖ اُٞٔ َِغز َ ْؼ
ٌ ّهُ َْ ًُ ٌَّ ُٓز َ َش ِث
ّ ِ ُبة ا
ُ َّص كَز َ َشث
َ َا كٞ
ّ ِٞ غ
De ki “Herkes beklemededir, siz de bekleyin. Düz yolun yolcularının kimler olduğunu, kimlerin yola geldiğini
yakında öğreneceksiniz.”

(Zümer 39/39)

َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
ِ  َػ٢ّ۪ٗ ِ َٓ ٌَبَٗزِ ٌُ ْْ ا٠َِٰ ا َػَُِٞٔ  ِّ ا ْػْٞ َب ه٣َ َْ ُه
َ َبٓ ُۚ ٌَ ك
َ ْٞ غ
De ki “Ey halkım, kurulduğunuz makamlarda elinizden geleni yapın. Ben de elimden geleni yapacağım. Nasıl
olsa yakında öğreneceksiniz;

(Zümer 39/40)

ٌْ ٤ ۪اة ُٓو
ٌ َ َػزِٚ ٤ْ ََِ ِؾ َُّ َػ٣َٝ ِٚ ٣ُ ْخ ۪ض٣ اة
ٌ َ َػزِٚ ٤ َ۪أْر٣ ْٖ َٓ
Alçaltıcı azap kime gelecekmiş ve kalıcı azap kime inecekmiş.”
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(Enam 6/136)

ُ ُِ زَاَٰٛ َٝ ْْ ِٜ ِْٔ زَا ِ هّٰللِ ثِضَ ػَٰٛ اُُٞجًب كَوَب٤ ْاْلَ ْٗؼَ ِبّ ٗ َ۪صَٝ س
ؾ َش ًََٓبئِ٘ َُۚب
ِ ا ِ هّٰللِ ِٓ َّٔب رَ َسا َ َِٖٓ ْاُ َؾ ْشَُِٞ َعؼَٝ
ُ ٠َُِٰ ص َُ ا
ُ ُِ َٕكَ َٔب ًَب
ُۚ  ه٠َُِص َُ ا
عَٓب َء َٓب
ِ َ٣ َٞ ُٜ َ َٓب ًَبَٕ ِ هّٰللِ كَٝ َِّللا
ِ َ٣  ْْ كَ ًَلِٜ ِؾ َش ًََٓبئ
َ ْْ َۜ ِٜ ِؽ َش ًََٓبئ
َُٕٞٔ ٌُ  ْؾ٣َ
Onlar Allah'ın yetiştirdiği ekinden ve büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan O’na pay ayırır ve
kendilerince “Bu Allah’ın, bu da O'na ortak saydıklarımızın" derlerdi. Ortak saydıklarının
payından Allah'ın payına geçmez ama Allah’ın payından ortak saydıklarının payına geçer. Ne
kötü karar veriyorlar.
(Nahl 16/56)

َٕٝبّٰللِ َُز ُ ْغـَُِٔ َّٖ َػ َّٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْلز َ ُش
 َۜ ْْ ر َ هُٛ جًب ِٓ َّٔب َسصَ ْهَ٘ب٤َٕ ٗ َ۪صُٞٔ ََِ ْؼ٣ َٕ ُِ َٔب َْلَُِٞ ْغ َؼ٣َٝ
Bir de kendilerine verdiğimiz rızıklardan ne olduğunu bilmedikleri ilahlarına pay çıkarırlar. Vallahi bu
iftiranızdan dolayı sorguya çekileceksiniz.

(Nahl 16/62)

ُْ ُٜ َُ َّٕ َ  َْل َع َش َّ ا٠َۜ َٰ٘  ُْ ْاُ ُؾ ْغُٜ َُ َّٕ َ ِة ا
ُ ص
َ  ُْ ْاُ ٌَزُٜ ُ ق ا َ ُْ ِغَ٘ز
ِ َ رَٝ ََُٕٞٛ ٌْ َش٣ َٕ ِ هّٰللِ َٓبََُِٞ ْغؼ٣َٝ
ُ  ْْ ُٓ ْل َشُٜ ََّٗاَٝ بس
َٕٞغ
َ َُّ٘ا
Hoşlanmadıkları şeyleri Allah‟a yakıştırırlar. „En güzeli bizim olacak‟ diyerek dillerinin yalana alışmış olduğunu
açık ederler. Şüphe yok ki onların payına düşen ateştir ve orada bırakılıp unutulacaklardır.

(Enam 6/137)

ُ ْْ ِٛ  َْل ِدْٝ َ َٖ هَزْ ََ ا٤ً۪ ش َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِش٤
ْْ ِٜ ٤ْ َِا َػٞغ
ُ َ ِْ ِج٤ُِ َٝ ْْ ُُُٛٝ ْشد٤ُِ ْْ ُٛ ؽ َش ًََٓب ُ۬ ُؤ
ٍ ََّ۪ٖ ُِ ٌَض٣ َ ًَ َٰز ُِ َي صَٝ
ََٓ ْٞ ََُٝ ْْ َۜ ُٜ َ٘٣ ۪د
َٕٝ ْلز َ ُش٣َ  َٓبَٝ ْْ ُٛ ُ كَزَ ْسَُِّٙٞللاُ َٓب كَ َؼ
ؽب َء ه
Tıpkı bunun gibi müşriklerin çoğuna, onların ortakları, çocuklarını öldürme işini güzel
gösteriyordu. Bunu hem onları geriletmek hem de dinlerini bulandırmak için yapıyorlardı.
Tercihi Allah yapsaydı bunu yapamazlardı. Öyleyse onları iftiralarıyla baş başa bırak.
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(Enam 6/140)

َۜ  ه٠ََِّللاُ ا ْك ِز ََٓشا ًء َػ
 ُْ هُٜ َا َٓب َسصَ هُٞٓ  َؽ َّشَٝ ٍْ ِْ  ِْش ِػ٤َب ِثـًٜ َعل
َِّللا
َ ْْ َُٛ َْلدْٝ َ ا اَُِٞٓ َ َٖ هَز٣ ۪هَ ْذ َخغ َِش اَُّز
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٓ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ اُِّٞظ
َ هَ ْذ
Bilgisizlik ve beyinsizlikle çocuklarını öldürenler ve Allah'ın azık olarak verdiğini, bir yalanı Allah'a atfederek
haram sayanlar, zarar etmişlerdir. Onlar yoldan çıkmışlardır. Doğru yola gelecek de değillerdir.

(Enam 6/138)

ْ َ٣ س ِؽ ْغ ِۘ ٌش َْل
ٌ  َؽ ْشَٝ ٌّ ۪ َٓ ا َ ْٗؼَبٙ ِزَٰٛ اُُٞهَبَٝ
ْ َٓ ا َ ْٗؼَب ٌّ ُؽ ِ ّشَٝ ْْ ِٜ ِْٔ ؾب ُء ثِضَ ػ
ذ
ََٓ َٗ ْٖ َٓ ب ا َِّْلََٜٓ ُٔ َطؼ
ُ
ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ ْْ ِث َٔب ًَبِٜ ٣َ ْغ ۪ض٤ع
َٕ ا ْع َْ هَٝ ْز ًُ ُش٣ ا َ ْٗ َؼب ٌّ َْلَٝ َبٛسٞ
ُ ُٜ ظ
َ ِٚ َۜ ٤ْ َِب ا ْكزِ ََٓشا ًء َػَٜ ٤ْ ََِّللاِ َػ
Kesin bilgiye dayanmadan: “Şu hayvanlar ve ekinler kutsaldır, Allah’ın tercih ettikleri dışında
kimse onlardan yiyemez. Şu hayvanlara da yük yüklemek ve binmek haramdır.” derler. Kendi
yalanlarını Allah’a mal ederek bir kısım hayvanları keserken de Allah'ın adını anmazlar. Allah
onlara, bu iftiralarının cezasını verecektir.
(Nahl 16/115)

ُ ظ
 َْش٤ط َّش َؿ
ْ  كَ َٔ ِٖ اُٚۚ ۪ َِّللاِ ث
 ِْش ه٤َ ََّ ُِـِٛ ُ  ََٓٓب اَٝ ش٣
ِ َُ ْؾ َْ ْاُ ِخ ْ٘ ۪ضَٝ ََّّ اُذَٝ َزَخ٤ْ َٔ ُ ٌُ ُْ ْا٤ْ َِاَِّٗ َٔب َؽ َّش َّ َػ
َ ََّللا
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ ُؿل
 َْل َػب ٍد كَب َِّٕ هَٝ ٍثَبؽ
Allah size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah‟tan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Kim zorda kalır
da aşırı gitmez ve başkasının hakkına saldırmazsa Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Nahl 16/116)

ِة
 ه٠َِا َػٝزَا َؽ َشا ٌّ ُِز َ ْلز َ ُشَٰٛ َٝ ٌٍ زَا َؽ ًَلَٰٛ ِة
ُ ص
َ َۜ َّللاِ ْاُ ٌَز
َ ق ا َ ُْ ِغَ٘ز ُ ٌُ ُْ ْاُ ٌَز
ِ َ ا ُِ َٔب رُُُٞٞ َْل رَوَٝ
َۜ ُ ْل ِِ ُؾ٣ ِة َْل
َٕٞ
 ه٠ََِٕ َػٝ ْلز َ ُش٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
Allah‟a karşı yalan uydurmak için dillerinizin süslediği yalanla “Bu helaldir, bu haramdır” demeyin. Bu yalanı
Allah‟a atfetmeyin. Yalanlarını Allah‟a atfedenler umduklarına kavuşamazlar.

(Maide 5/103)

ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َُٰ ٌِ َّٖ اَُّزَٝ ّ َْل َؽ ٍبَٝ َِ ٍخ٤ ۪صَٝ  َْلَٝ عَٓبئِجَ ٍخ
َٓب َع َؼ ََ ه
َ  َْلَٝ ٍشح٤
َ َّللاُ ِٓ ْٖ ثَ ۪ؾ
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣  ْْ َْلُٛ ا َ ًْض َ ُشَٝ ِة
 ه٠ََِػ
َ َۜ َّللاِ ْاُ ٌَز
Allah ne Bahîre‟yi ne Sâibe‟yi ne Vasîle‟yi ve ne de Hâmî‟yi meşru kılmıştır. Fakat kâfirlik edenler yalanlarını
Allah‟a mal ediyorlar. Onların çoğu aklını kullanmaz.

(Maide 5/104)
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 َٰا ََٓثب َءٗ ََۜبِٚ ٤ْ َِ َع ْذَٗب َػَٝ ا َؽ ْغجَُ٘ب َٓبُُٞ ٍِ هَبٞع
ُ اُش
َّ ٠َُِاَٝ َُّللا
 ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٠َُِٰ ا اْٞ َُ ْْ ر َ َؼبُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َ َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ُ ْْ َْلٛ ًَبَٕ َٰا َثَٓب ُ۬ ُؤْٞ ََُٝ َ ا
َُٕٝزَذْٜ ٣َ  َْلَٝ ْـًٔب٤ؽ
Onlara: "Allahın indirdiğine ve Elçisine gelin" dense, ”Atalarımızda gördüğümüz bize yeter” derler. Ya ataları
bir şeyi bilememiş ve doğru yolu bulamamışlarsa?

(Enam 6/139)

َٓ
ُ ُ ث٢ ۪ا َٓب كُُٞهَبَٝ
ْٖ ٌُ َ٣ ِْٕ اَٝ اع٘ َُۚب
ِ َٝ  ا َ ْص٠َِٰ  ُٓ َؾ َّش ٌّ َػَٝ سَٗبٞ
َ ُِ  ْاْلَ ْٗ َؼ ِبّ خَبِٙ  ِزَٰٛ ٕٞ
ِ ًُ ُصخٌ ُِز
ِ ط
ُ ِٚ ٤ ۪ ْْ كُٜ َزَخً ك٤ْ َٓ
ٌْ ٤ ِ۪ ٌْ َػ٤ٌ۪ ُ َؽَِّٚٗ َۜ ْْ اُٜ َصل
ْ َٝ ْْ ِٜ ٣ ْغ ۪ض٤َ ع
َ ؽ َش ًََٓب َۜ ُء
“Bu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimiz içindir; kadınlarımıza ise haramdır”
dediler. Eğer ölü olursa ortaklaşa yerler. Allah, bu nitelemelerinin karşılığını verecektir. Allah
doğru kararlar verir ve her şeyi bilir.

(Enam 6/140)

َۜ  ه٠ََِّللاُ ا ْك ِز ََٓشا ًء َػ
 ُْ هُٜ َا َٓب َسصَ هُٞٓ  َؽ َّشَٝ ٍْ ِْ  ِْش ِػ٤َب ِثـًٜ َعل
َِّللا
َ ْْ َُٛ َْلدْٝ َ ا اَُِٞٓ َ َٖ هَز٣ ۪هَ ْذ َخغ َِش اَُّز
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٓ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ اُِّٞظ
َ هَ ْذ
Bilgisizlik ve beyinsizlikle çocuklarını öldürenler ve Allah'ın rızık olarak verdiğini, bir yalanı
Allah'a atfederek haram sayanlar, zarar etmişlerdir. Onlar yoldan çıkmışlardır. Doğru yola
gelecek de değillerdir.
(İsra 17/31)

ْ  ْْ ًَبَٕ ِخُٜ ََِّْب ًُ َۜ ْْ ا َِّٕ هَز٣ِاَٝ ْْ ُٜ ُم ٗ َْؾ ُٖ ٗ َْش ُصه
شا٤
ً طـًٔب ًَ ۪ج
ٍ َۜ خَ ا ِْٓ ًَل٤َ  َْلدَ ًُ ْْ َخ ْؾْٝ َ ا اَُُِٞٓ َْل ر َ ْوزَٝ
Yoksulluk korkusuyla evladınızı öldürmeyin. Onların rızkını da sizin rızkınızı da biz veririz. Onları öldürmek
büyük bir yanlıştır.
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(Enam 6/141)

َّ َٝ ََ اَُّ٘ ْخَٝ د
ًُُُِٚ ُ ع ُٓ ْخز َ ِِلًب ا
ٍ ؽَبٝ َْش َٓ ْؼ ُش٤ َؿَٝ د
ٍ ؽَبٝد َٓ ْؼ ُش
ٍ ؾب َ َعَّ٘ب
َ ْٗ َ  ا١َٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ اُض ْس
َّ َٝ
َّ ْٞ َ٣ َُّٚا َؽوُٞ َٰارَٝ ۪ َٓ اِ َٓرَا اَصْ َٔ َشٙا ِٓ ْٖ ص َ َٔ ِشًُُِٞ ٍٚ َۜ ِ َْش ُٓزَؾَبث٤ َؿَٝ بًٜ ِاُش َّٓبَٕ ُٓزَؾَبث
ُّ َٝ َُٕٞز٣ْ اُض
َۜ ُ َْل ر ُ ْغ ِشكَٝ ِِٙۘ ۪ صبد
َٖ٤ ُ۪ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْغ ِشك٣ ُ َْلَِّٚٗا اٞ
َ َؽ
Çardaklı, çardaksız bahçeleri, yemesi farklı hurmaları ve ekinleri, birbirine benzeyen ve
benzemeyen zeytinleri ve narları var eden O’dur. Bunlar ürün verince ürünlerinden yiyin.
Hasat gününde de O’nun hakkını verin. Sakın saçıp savurmayın. O saçıp savuranları sevmez.
(İsra 17/26)

شا٣
ِ  َٰاَٝ
َّ ُاثَْٖ اَٝ َٖ٤ٌ۪  ْاُ ِٔ ْغَٝ َُّٚ َؽو٠د رَا ْاُوُ ْش َٰث
ً ۪ َْل رُجَزّ ِْس ر َ ْجزَٝ َِ ٤غ ۪ج
Yakınlarına, yoksullara ve yolda kalanlara hakkını ver ama saçıp savurma.

(İsra 17/27)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ًَبَٕ اَٝ ٖ٤
َّ ُإَ اَٞ ا ا ِْخَُٞٗٓ َٖ ًَب٣ا َِّٕ ْاُ ُٔ َجزّ ِ۪س
ُ ط
ساٞ
۪ ٤َ ؾ
ً ُ۪ ًَلّٚبٕ ُِ َش ِث
ِ َۜ بغ
Saçıp savuranlar şeytanların yoldaşlarıdır. Şeytan, Rabbine karşı çok nankördür.

(İsra 17/28)

ساٞ
ُ ٤ْ َٓ  ًْلْٞ َ ْْ هُٜ َُ َْ َُب كَوٛٞ ُْ ا ْثزِ َٓـَب َء َس ْؽ َٔ ٍخ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ر َ ْش ُعُٜ ْ٘ ظ َّٖ َػ
ً غ
َ اِ َّٓب ر ُ ْؼ ِشَٝ
Rabbinden beklediğin bir ikramın peşinde olduğun için uzak durursan onlara teselli edici sözler söyle.

(İsra 17/29)

ْ غ
ساٞ
ُ ٠َُِٰ َُخً اُِٞذَ َى َٓ ْـ٣َ َْ  َْل ر َ ْغ َؼَٝ
ُ  ًٓب َٓ ْؾَُِٞٓ َب ًُ ََّ ْاُ َج ْغ ِػ كَز َ ْوؼُذَٜ ط
ُ  َْل ر َ ْجَٝ ػُ٘ ِو َي
ً غ
Ne eli sıkı ol ne de onu büsbütün aç. Yoksa hem dillere düşmüş hem de açıkta bırakılmış olarak oturur kalırsın.

(Enam 6/142)

ُ ا ُخُٞ َْل رَزَّجِؼَٝ َُّللا
َ ٤ْ ؾ
َّ ُد ا
ً كَ ْشَٝ ًَُخُٞٔ  َِٖٓ ْاْلَ ْٗؼَ ِبّ َؽَٝ
ْْ ٌُ َُ َُِّٚٗبٕ ا
ِ اَٞ ط
ا ِٓ َّٔب َسصَ هَ ٌُ ُْ هًُُِٞ ؽ َۜب
ِ َۜ ط
ٌ  ُٓ ۪جٌُّٝ َػذ
ٖ٤
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bazısı yük taşımak, bazısı da binmek içindir. Allah'ın size
rızık olarak verdiklerini yiyin. Şeytanın izinden gitmeyin. O sizin açık düşmanınızdır.
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(Maide 5/87)

َۜ  َْل ر َ ْؼزَذَٝ ْْ ٌُ َُ َُّللا
َ اُٞٓ ا َْل ر ُ َؾ ِ ّشَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ِ ّ َجب٤ِ غ
ُُّ ِؾت٣ َّللاَ َْل
ا ا َِّٕ هُٝ
د ََٓٓب ا َ َؽ ََّ ه
َٖ٣ ْ۪اُ ُٔ ْؼز َذ
Ey inanıp güvenenler! Allah‟ın size helâl kıldığı şeylerden hoşunuza gidenleri kendinize yasaklamayın. Aşırı da
gitmeyin. Allah, aşırılık yapanları sevmez.

(Maide 5/88)

َ َّللاُ َؽ ًَل ًْل
َُِٕٞ٘ٓ ْ۪ ُٓإٚ ا َ ْٗز ُ ْْ ِث١َٓ َّ۪للاَ اَُّز
ا هُٞارَّوَٝ ّجً ۖب٤ِ غ
ا ِٓ َّٔب َسصَ هَ ٌُ ُْ هًُُِٞ َٝ
Allah‟ın size verdiği rızıkların helâl ve temiz olanından yiyin ve inanıp güvendiğiniz Allah‟tan çekinin.

(Mümin 40/79)

ِۘ ًُُِ ْ ب رَأَٜ ْ٘ ِٓ َٝ بَٜ ْ٘ ِٓ اُٞبّ ُِز َ ْش ًَج
َه
َٕٞ
َ  َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاْلَ ْٗ َؼ١ َّ۪للاُ اَُّز
Hem binesiniz hem de yiyesiniz diye büyük ve küçükbaş hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.

(Mümin 40/80)

َۜ َُِٔ  ْاُلُ ِْ ِي ر ُ ْؾ٠َِ َػَٝ بَٜ ٤ْ َِ َػَٝ ْْ ًُ سُٝ
َٕٞ
ُ ٢ ۪ب َؽب َعخً كَٜ ٤ْ َِا َػُٞ ُِز َ ْجُِـَٝ ب ََٓ٘بكِ ُغَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ
ِ صذ
Onlarda, içinizdeki bir ihtiyacı onların üstlerinde karşılamanız için yararlanabileceğiniz çok şey vardır. Hem
onlarla hem de gemilerle taşınırsınız.

(Nahl 16/5)

ۖ ًُُِ ْ ب رَأَٜ ْ٘ ِٓ َٝ  ََٓ٘بكِ ُغَٝ ِف ٌء
َٕٞ
ْ ب دَٜ ٤ ۪ ُۚب َُ ٌُ ْْ كَٜ َبّ َخَِو
َ َ ْاْلَ ْٗؼَٝ
Büyük baş ve küçükbaş hayvanları da sizin için o yarattı. Onlarda ısıtan ve işe yarayan şeyler vardır. Onlardan
yiyecek de edinirsiniz.

(Nahl 16/114)

َ َّللاُ َؽ ًَل ًْل
َُُٕٝ ر َ ْؼجُذَّٙب٣َِّللاِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ا
َ َٔ ا ِٗ ْؼٝا ْؽ ٌُ ُشَٝ ّجً ۖب٤ِ غ
ذ ه
ا ِٓ َّٔب َسصَ هَ ٌُ ُْ هٌُُِٞ َك
Öyleyse Allah‟ın size verdiği rızkın helal ve temiz olanlarını yiyin. Kulluğu yalnız ona yapıyorsanız Allah‟a
teşekkür edin.
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(Enam 6/143)

ُۚ َٝ َخَ ا َ ْص٤ِٗص َ َٔب
 ِْٖ ا َ َّٓب٤َ٤َ ِْٖ َؽ َّش َّ ا َ ِّ ْاْلُ ْٗض٣ َۜ ِْٖ هُ َْ َٰآَُزَّ ًَ َش٤َْ٘ َِٖٓ ْاُ َٔ ْؼ ِض اصَٝ ِْٖ ٤َْ٘اطٍ َِٖٓ اُعَّأ ْ ِٕ اص
ْ ََِٔ َ ا ْؽز
َٖ٤ ۪صبدِه
َ ْْ ُ  ِث ِؼ ِْ ٍْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز٢ ۪ٗ َۜ ِْٖ َٗ ِجّ ُ۫ ُإ٤َ٤َ ا َ ْس َؽب ُّ ْاْلُ ْٗضِٚ ٤ْ َِذ َػ
Sekiz eş; koyundan iki, keçiden iki. De ki “Allah iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa dişilerin
rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Eğer samimiyseniz bir bilgiye dayalı olarak söyleyin."

(Enam 6/144)

ْ ََِٔ َ  ِْٖ ا َ َّٓب ا ْؽز٤َ٤َ ِْٖ َؽ َّش َّ ا َ ِّ ْاْلُ ْٗض٣ َۜ ِْٖ هُ َْ َٰآَُزَّ ًَ َش٤َْ٘ َِٖٓ ْاُجَوَ ِش اصَٝ ِْٖ ٤َْ٘اْل ِث َِ اص
ِٚ ٤ْ َِذ َػ
ِ ْ َِٖٓ َٝ
ْ َ َٰ زَ ُۚا كَ َٔ ْٖ اَِّٜللاُ ث
ُ ْْ ُ  َۜ ِْٖ ا َ ّْ ًُ ْ٘ز٤َ٤َا َ ْس َؽب ُّ ْاْلُ ْٗض
 هَٝ  َٓذَا َء اِ ْرَٜ ؽ
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
 ٌُ ُْ ه٤ص
َِّللا
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاَ َْل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 ِْش ِػ ِْ َۜ ٍْ ا َِّٕ ه٤َبط ِثـ
ِ ُ٤ُِ ًَ ِزثًب
َ َُّ٘ع ََّ ا
Deveden iki, sığırdan iki. De ki “İki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa dişilerin rahimlerindeki
yavruları mı haram kıldı? Allah böyle buyururken yanında mıydınız?" Bilgisizlikleri sebebiyle
insanları saptırmak için bir yalanı Allah'a atfeden kişiden daha yanlış kim olabilir? Allah
yanlışlar içinde olan topluluğu yola getirmez.
(Yunus 10/59)

 َؽ ًَل ً َْۜل هُ َْ َٰ َٓ هَٝ ُ َؽ َشا ًٓبْٚ٘ ِٓ ْْ ُ م كَ َغ َؼ ِْز
ّْ َ َّللاُ اَرَِٕ َُ ٌُ ْْ ا
ز ُ ْْ ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
ٍ َّللاُ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِس ْص
ََّٕٝللاِ ر َ ْلز َ ُش
 ه٠ََِػ
De ki “Allah‟ın size indirdiği her bir rızkı düşündünüz mü? Siz onu helal, haram diye sınıflandırıyorsunuz.” De
ki “Bunu size Allah mı bildirdi, yoksa Allah‟a iftira mı ediyorsunuz?”

(Yunus 10/60)

َ  َٓبَٝ
َّٖ ٌِ َُٰ َٝ بط
ْ َ كَُّٝللاَ َُز
 َٔ َۜ ِخ ا َِّٕ ه٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ِة
 ه٠ََِٕ َػَٝ ْلز َ ُش٣ َٖ٣ ۪ظ ُّٖ اَُّز
ِ َُّ٘ ا٠َِع ٍَ َػ
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
ََٕٝ ْؾ ٌُ ُش٣  ْْ َْلُٛ ا َ ًْض َ َش
Bir yalanı Allah‟a atfedenler, kıyamet gününü ne sanıyorlar? Şurası bir gerçek ki Allah‟ın insanlara ikramı
çoktur ama onların çoğu görevlerini yerine getirmezler
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(Enam 6/145)

ْ َ٣ ٍْ غب ِػ
َ ٠َِٰ  ُٓ َؾ َّش ًٓب َػ٢
 دَ ًٓبْٝ َ زَخً ا٤ْ َٓ ٌَُٕٞ َ٣ ْٕ َ َُٓ ا ََِّْٓل اُٚٔ َطؼ
َّ َُ ِا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ  ََٓٓب ا٢ ۪هُ َْ ََْٓل ا َ ِعذ ُ ك
ُ ظ
ْ  كَ َٔ ِٖ اُٚۚ ۪ َِّللاِ ث
 ِْش ه٤َ ََّ ُِـِٛ ُ  كِ ْغوًب اْٝ َ ظ ا
ٌ ُ ِس ْعَّٚٗش كَ ِب٣
ٍ  َُ ْؾ َْ ِخ ْ٘ ۪ضْٝ َ  ًؽب اَُٞٓ ْغل
ٍ َْش ثَبؽ٤ط َّش َؿ
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ ُ َْل َػب ٍد كَب َِّٕ َسث ََّي َؿلَٝ
De ki: “Bana gelen vahiyde yiyen kişiye yemesi haram kılınmış bir şey bulamıyorum; leş, akmış
kan, tam bir zararlı olan domuz eti ya da yoldan çıkılarak Allah'tan başkasının adı anılan olursa
başka. Kim zorda kalır da isyan etmeden ve aşırıya gitmeden bunlardan yerse senin Rabbin onu
bağışlar ve ikram eder.”

(Enam 6/146)

ُ ١ ۪ا َؽ َّش َْٓ٘ب ًُ ََّ رَُٝبدٛ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َِ َػَٝ
ُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ْاُـَ٘ َِْ َؽ َّش َْٓ٘ب َػَٝ  َِٖٓ ْاُجَوَ ِشَٝ ظلُ ُۚ ٍش
 ََٓٔب ا َِّْلُٜ َٓ ٞؽ ُؾ
ْ ػ ِث َؼ
ُ ذ
َ ََِاخز
ْ  َٓبْٝ َ ََٓب ا٣اَٞ  ْاُ َؾِٝ َ  ََٓٔب اُٛ سٞ
ْ ََِٔ َٓب َؽ
اَِّٗبَٝ ْْ ِۘ ِٜ ٤ِ ُ ْْ ِثجَ ْـَٛ٘ب٣ْ َظ َۜ ٍْ َٰر ُِ َي َعض
ُ ُٜ ظ
َُٕٞصب ِده
َ َُ
Yahudilere tek tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların sırtlarına ve
bağırsaklarına yapışık olanlarla kemiklerine karışanlar dışında kalan iç yağlarını da haram
kıldık. Bu, azgınlıklarına karşılık onlara verdiğimiz cezadır. Biz doğruyu söyleriz.
(Nisa 4/160)

ُ كَ ِج
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِا َؽ َّش َْٓ٘ب َػَُٝبدٛ َٖ٣ ۪ظ ِْ ٍْ َِٖٓ اَُّز
ْ َِّد ا ُ ِؽ
ٍ ّ َجب٤ِ غ
شا٤
 َِ ه٤ع ۪ج
ً َّ۪للاِ ًَض
َ ْْ ِٛ ّص ِذ
َ ْٖ ػ
َ  ِثَٝ ْْ ُٜ َُ ذ
Yahudilerin yanlış tutum ve davranışları sebebiyle onlara helal kılınmış temiz şeyleri haram kıldık. Çünkü onlar,
birçok kimseyi Allah yolundan engellerler.

(Nisa 4/161)

ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٖ٣ا َ ْػز َ ْذَٗب ُِ ِْ ٌَبكِ ۪شَٝ َِ َۜ بغ
ِ َبط ثِ ْبُج
ّ ِ ُْ ِٛ ا َ ْخ ِزَٝ
ِ َُّ٘ا ٍَ اَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ِِ ًْ َ اَٝ ُْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ هَ ْذَٝ اٞاُش َٰث
 ًٔب٤ ََُ۪ػزَاثًب ا
Kendilerine yasak edildiği halde faiz alırlar ve insanların mallarını uydurma yollarla yerler. Onların kâfir
olanlarına acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Enam 6/147)

َٖ٤۪ٓ  ِّ ْاُ ُٔ ْغ ِشْٞ َُ َػ ِٖ ْاُوٚع
َ ُكَب ِْٕ ًَزَّث
ُ ْ ُ َشدُّ ثَأ٣  َْلَٝ ا ِعؼَ ُۚ ٍخَٝ  َس ْؽ َٔ ٍخُٝى كَوُ َْ َسثُّ ٌُ ْْ رٞ
Sana yalancı derlerse de ki “Rabbiniz geniş ikram sahibidir. Ama O’nun cezası, suçlular
topluluğundan engellenemez."
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(Nahl 16/101)

َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ َْلُٛ ذ ُٓ ْلز َ َۜ ٍش َث َْ ا َ ًْض َ ُش
َ ْٗ َ ا اَِّٗ ََٓٔب اَُُُٞٓ٘ ِ َّض ٍُ هَب٣ َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب
 هَٝ  ٍخ٣َ خً َٓ ٌَبَٕ َٰا٣َ اِرَا ثَذ َُّْ ََٓ٘ب َٰاَٝ
Allah, neyi indireceğini çok iyi bildiği halde, bir ayetin yerine başka bir ayeti koyduğumuzda sana şöyle dediler:
“Sen sadece iftiracısın.” Yok, onların pek çoğu bunu bilmezler.

(Nahl 16/102)

َٖ٤۪ٔ ِِ  ُِ ِْ ُٔ ْغٟثُ ْؾ َٰشَٝ ًٟذُٛ َٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ذ اَُّز
َ ُّض َ ِج٤ُِ ن
ِ ّ  ُػ ْاُوُذ ُِط ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ِث ْبُ َؾُٝ ُسَُٚهُ َْ ٗ ََّض
De ki “Onu, Cebrail, Rabbinden bir gerçek olarak indirdi ki inanıp güvenenleri sağlamlaştırsın, doğru yolu
göstersin ve tam teslim olanlara bir müjde olsun

(Enam 6/148)

 َۜ ٍء ًَ َٰز ُِ َي٢ْ ؽ
َ ْٖ ِٓ  َْل َؽ َّش َْٓ٘بَٝ  ََْٓل َٰاثََٓب ُ۬ ُؤَٗبَٝ َّللاُ ََٓٓب ا َ ْؽ َش ًَْ٘ب
ََٓ ْٞ َُ اًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ ٍُ اَُّزَُٞو٤ع
ؽب َء ه
َ
ِْٕ ُ َُ٘ ََۜب اٙٞ ََْ ِػ ْ٘ذَ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍْ كَز ُ ْخ ِش ُعٛ َْ ُع٘ ََۜب ه
َ ًََّز
َ ْ ا ثَأُٞ رَاه٠ ْْ َؽزهِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّز
َّ َٕ ا َِّْلُٞرَزَّجِؼ
َٕٞص
ُ ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا َِّْل ر َ ْخ ُشَٝ َّٖ اُظ
Müşrikler diyecekler ki “Allah gerekeni yapsaydı biz şirke düşmezdik, atalarımız da düşmezdi.
Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de bu yalana sarıldılar ve sonunda
azabımızı tattılar. De ki “Yanınızda bir bilgi var mı ki çıkarıp bize gösteresiniz. Siz sadece bir
varsayımın peşine takılmışsınız; siz sadece atıyorsunuz.”
(Nahl 16/35)

 َْلَٝ  ََْٓل َٰاثََٓب ُ۬ ُؤَٗبَٝ ُٖ ءٍ ٗ َْؾ٢ْ ؽ
َ ْٖ ِٓ َُِّ۪ٚٗٝللاُ َٓب َػجَ ْذَٗب ِٓ ْٖ د
ََٓ ْٞ َُ اًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
ؽب َء ه
ُع َِ ا َِّْل ْاُجَ ًَلؽ
ُ اُش
ُّ ٠َِ َْ َػَٜ َ ُۚ ْْ كِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ َۜ ٍء ًَ َٰز ُِ َي كَؼَ ََ اَُّز٢َ
ْ ۪ ِٓ ْٖ ؽَُِٚٗٝؽ َّش َْٓ٘ب ِٓ ْٖ د
ُ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
Müşrikler derler ki “Allah, gerekeni yapsaydı onunla aramıza herhangi bir şeyi koyup kulluk etmezdik; bunu ne
biz yapardık ne de atalarımız. Allah‟ın haram kıldığından başkasını da haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de
böyle yapmışlardı. Elçilere düşen, açık bir tebliğden başka nedir ki?

(Zuhruf 43/20)

َۜ ص
ََٓ ْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َٕٞ
َّ ؽب َء
ُ َ ْخ ُش٣  ْْ ا َِّْلُٛ ِْٕ  ْْ ثِ َٰز ُِ َي ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍْ اُٜ َُ  َۜ ْْ َٓبُٛ اُش ْؽَٰٔ ُٖ َٓب َػجَ ْذَٗب
Bir de şöyle derler: “Rahman gerekeni yapsaydı onlara kulluk etmezdik.” Bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar
sadece atarlar.
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(Zuhruf 43/21)

ٌَُٕٞ ۪ ُٓ ْغز َ ْٔ ِغٚ ْْ ِثُٜ َ۪ كِِٚ  ْْ ًِزَبثًب ِٓ ْٖ هَ ْجُٛ َ٘ب٤ْ َ ا َ ّْ َٰار
Yoksa onlara, bundan önce bir Kitap verdik de ona mı sarılıyorlar?

(Zuhruf 43/22)

َٓ
َٓ
َُٕٝ زَذْٜ ُٓ ْْ ِٛ بس
ِ َ  َٰاص٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ  ا ُ َّٓ ٍخ٠َِٰ  َع ْذ ََٓٗب َٰاثََٓب َءَٗب َػَٝ ا اَِّٗبَُُٞٓ ثَ َْ هَب
Aslında onların dedikleri şudur: “Biz atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk; biz onların izinden gidiyoruz.”

(Zuhruf 43/23)

٠َِٓ َٰ  َع ْذ ََٓٗب َٰا َثَٓب َءَٗب َػَٝ ب اَِّٗبََٛٓ ُٞش ا َِّْل هَب ٍَ ُٓزْ َشك٣
َ  ًَ َٰز ُِ َي ََٓٓب ا َ ْسَٝ
ٍ ۪ ٍخ ِٓ ْٖ َٗز٣َ  هَ ْش٢ ۪ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
َٓ
َُٕٝ ْْ ُٓ ْوزَذِٛ بس
ِ َ  َٰاص٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ ا ُ َّٓ ٍخ
Hep böyle olmuştur; senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek onların şımarık olanları şöyle
demişlerdir: “Biz kalktık, atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk, biz onların izinden gideriz.”

(Zuhruf 43/24)

َٕ۪ٝ ًَبكِ ُشِٚا اَِّٗب ِث ََٓٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ثَُُٞٓ  َٰاثََٓب َء ًُ َۜ ْْ هَبِٚ ٤ْ َِ َع ْذر ُ ْْ َػَٝ  ِٓ َّٔبٟ َٰذْٛ َ  ِعئْز ُ ٌُ ْْ ِثبْٞ ََُٝ َ هَب ٍَ ا
Uyarıda bulunan kişi de onlara: “Size getirdiğim, atalarınızı bağlı bulduğunuz dinden daha doğruysa ne olacak?”
deyince şöyle demişlerdir: “İşin doğrusu biz sizinle gönderilen dinin kâfirleriyiz.”

(Zuhruf 43/25)

ُ ْٗ  ْْ كَبُٜ ْ٘ ِٓ كَب ْٗزَوَ َْٔ٘ب
َٖ٤ْق ًَبَٕ َػبهِجَخُ ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
َ ٤ًَ ظ ْش
Bunun arkasından onlara hak ettikleri cezayı vermişizdir. Yalan söyleyip duran o insanların ne hale geldiklerini
bir düşün!

(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.
(Nahl 16/9)

ََٓ ْٞ ََُٝ ب ََٓعب ِئ َۜ ٌشَٜ ْ٘ ِٓ َٝ َِ ٤غ ۪ج
َٖ٤ ٌُ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼ٣ َٰذَٜ َُ ؽب َء
َّ ُصذ ُ ا
ْ ََّللاِ ه
 ه٠َِ َػَٝ
Doğru yolu Allah gösterir. Eğri yollar da vardır. Gerekeni kendisi yapsaydı elbette hepinizi doğru yolda tutardı.
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(Secde 32/13)

بط
ِ َُّ٘اَٝ َّ٘ َْ َِٖٓ ْاُ ِغَّ٘ ِخَٜ  َْلَ َِْٓـَٔ َّٖ َع٢ّ۪٘ ِٓ ٍُ ْٞ َ َُٰ ٌِ ْٖ َؽ َّن ْاُوَٝ بَٜ ٣ َٰذُٛ َ٘ب ًُ ََّ َٗ ْل ٍظ٤ْ َ  ِؽئَْ٘ب َ َْٰلرْٞ ََُٝ
َٖ٤ا َ ْع َٔ ۪ؼ
“Yola gel” diye emretsek herkesi yola getirirdik, fakat şu sözün bana ait olduğu doğrudur: “Cehennemi cinler ve
insanlarla dolduracağım.”

(Enam 6/150)

ُ َّْ َُِٛ َْ ُه
 َْل رَزَّجِ ْغَٝ ْْ ُۚ ُٜ  ْذ َٓ َؼَٜ ا كَ ًَل ر َ ْؾُٝذِٜ ؽ
َ ِْٕ زَ ُۚا كَبَٰٛ َّ َّللاَ َؽ َّش
َٕ ا َ َّٕ هُٝذَٜ  ْؾ٣َ َٖ٣ ۪ َٓذَا َء ًُ ُْ اَُّزَٜ ؽ
َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪اَُّزَٝ برَِ٘ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪ا َء اَُّزََٞٓ ْٛ َ ا
َُُٕٞ ْؼ ِذ٣َ ْْ ِٜ ّ ْْ ِث َش ِثُٛ َٝ بْل ِ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.
(Nahl 16/116)

ِة
 ه٠َِا َػٝزَا َؽ َشا ٌّ ُِز َ ْلز َ ُشَٰٛ َٝ ٌٍ زَا َؽ ًَلَٰٛ ِة
ُ ص
َ َۜ َّللاِ ْاُ ٌَز
َ ق ا َ ُْ ِغَ٘ز ُ ٌُ ُْ ْاُ ٌَز
ِ َ ا ُِ َٔب رُُُٞٞ َْل رَوَٝ
َۜ ُ ْل ِِ ُؾ٣ ِة َْل
َٕٞ
 ه٠ََِٕ َػٝ ْلز َ ُش٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
Dillerinizin alıştığı yalana dayanarak “Bu helaldir, bu haramdır” demeyin. Yoksa Allah‟a yalan isnat etmiş
olursunuz. Kendi yalanlarını Allah‟a mal edenler, hedeflerine ulaşamazlar.

(Şura 42/15)

ة
ُ ُۚ كَ ِِ َٰز ُِ َي كَب ْد
َ ُۚ ا ْعز َ ِو ْْ ًَ ََٓٔب ا ُ ِٓ ْشَٝ ع
ٍ ُۚ َّللاُ ِٓ ْٖ ًِزَب
هُ َْ َٰا َٓ ْ٘ذُ ِث ََٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ ْْ ُۚ ُٛ ا َءََٞٓ ْٛ َ  َْل رَز َّ ِج ْ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.”
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(Enam 6/151)

اَُِٞٓ ُ  َْل ر َ ْوزَٝ غبًٗ ُۚب
َ ِ۪ٚا ثًُٞ  ٌُ ْْ ا َ َّْل ر ُ ْؾ ِش٤ْ َِا اَرْ َُ َٓب َؽ َّش َّ َسثُّ ٌُ ْْ َػْٞ َُهُ َْ رَؼَب
َ  ِْٖ ا ِْؽ٣َا ُِذَٞ ُثِ ْبَٝ ْـًٔ َۜب٤ؽ
َ َ َٓب ثَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ  َشَٜ ظ
َ ؼ َٓب
َُٖۚ ط
ِ َٞ َا ْاُلُٞ َْل ر َ ْو َشثَٝ ْْ ُۚ َُّٛب٣ِاَٝ ْْ ٌُ ُم ٗ َْؾ ُٖ ٗ َْش ُصه
ٍ َۜ  َْلدَ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ا ِْٓ ًَلْٝ َ ا
َ اؽ
َُِٕ۪ٞ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر َ ْؼ ِوِٚ ٌُ ْْ ث٤ص
 هَٝ ْْ ٌُ ُِ ن َٰر
 َؽ َّش َّ ه٢ ۪ظ اَُّز
َ ا اَُّ٘ ْلُُِٞ َْل ر َ ْوزَٝ
ِ ّ َۜ َّللاُ ا َِّْل ثِ ْبُ َؾ
De ki “Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını sıralayayım: Hiçbir şeyi Allah ile bir
tutmayın, anaya babaya iyilikten geri durmayın, yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı
öldürmeyin; onların ve sizin rızkınızı veren Allah’tır. Fuhşun açığına da gizlisine de
yaklaşmayın, Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın; haklı sebeple olursa başka. İşte
bunlar, Allah'ın size yüklediği görevlerdir; belki aklınızı kullanırsınız.

(Enam 6/152)

ُ َ َ ْجُِ َؾ ا٣ ٠غ ُٖ َؽزه
َٕضَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ ََ ٤ْ ٌَ ُا ْاُٞكْٝ َ اَٝ ُُٙۚ َّؽذ
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ْ۪ ا َِّْل ِثبَُّز٤ِ َ۪ز٤ُا َٓب ٍَ ْاُٞ َْل ر َ ْو َشثَٝ
َۜ ُكْٝ َ َّللاِ ا
اٞ
ً ق َٗ ْل
 ِذ هْٜ  ِث َؼَٝ ٠ُۚ  ًَبَٕ رَا هُ ْش َٰثْٞ ََُٝ اُُٞاِرَا هُ ِْز ُ ْْ كَب ْػ ِذَٝ بَٜ  ْع َؼُٝ غب ا َِّْل
ُ ِِّ ٌَ ُٗ ِث ْبُ ِو ْغ ُِۚػ َْل
َٕ۪ٝ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَزَ ًَّ ُشٚ ٌُ ْْ ِث٤ص
 هَٝ ْْ ٌُ ُِ َٰر
Rüşt çağına ulaşıncaya kadar yetimin malına yaklaşmayın, onun iyiliğine olan bir yolla olursa
başka. Ölçeği ve tartıyı hakka uygun yapın. Biz kimseyi gücünden fazlasıyla yükümlü tutmayız.
Yakınınız da olsa söz söylediğinizde adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tam olarak yerine
getirin. İşte Allah, sizden bir de bunları istemiştir. Belki bilginizi kullanırsınız.
(Nisa 4/6)

 َْلَٝ ْْ ُۚ ُٜ َُاَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ٤ْ َُِا اُٞ ْْ ُس ْؽذًا كَب ْدكَ َٓؼُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُ ا اُ ِّ٘ ٌَب ُۚ َػ كَب ِْٕ َٰاَٗ ْغزُٞ اِرَا َثَِـ٠ َؽزَٓه٠ َٰٓزَب٤َ ُا ْاَُِٞا ْثزَٝ
َۜ َ ٌْجَ ُش٣ ْٕ َ اسا ا
َ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ اٝ
َْ ًُ ْ َأ٤ِْ َشا ك٤
ْ ُۚ َ ْغز َ ْؼ ِل٤ِْ ًَّب ك٤ِ٘ؿ
ً ۪ َٓ ْٖ ًَبَٕ كَوَٝ ق
ً َ ِثذَٝ ب اِ ْع َشاكًبََٛٓ ًُُِٞ ْ رَأ
جًب٤بّٰللِ َؽ ۪غ
ِ َۜ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُش
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ ْْ َۜ ِٜ ٤ْ َِا َػُٝذِٜ  ْْ كَب َ ْؽُٜ َُاَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ٤ْ َُِف كَ ِبرَا دَكَ ْؼز ُ ْْ اٝ
Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin. Onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin;
büyüyüp geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan, kendini engellesin; yoksul
olan da vahye uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, yanlarında şahit bulundurun.
Hesap sormak için Allah yeter.
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(Enam 6/153)

ْْ ٌُ ُِ  َٰرَٚۜ ۪ ِِ ٤ع ۪ج
۪ ص َش
ُّ ُا اُٞ َْل رَزَّجِؼَٝ ُُٙۚ ُٞ ًٔب كَبرَّجِؼ٤ ۪ ُٓ ْغزَو٢اغ
ِ زَاَٰٛ َّٕ َ اَٝ
َ ْٖ غجُ ََ كَزَلَ َّشمَ ثِ ٌُ ْْ َػ
َُٕ۪ٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَزَّوٚ ٌُ ْْ ِث٤ص
 هَٝ
İşte bu benim dosdoğru yolumdur; onu takip edin, başka yolları takip etmeyin, yoksa o takip
sizi benim yolumdan ayırır. Bunlar Allah'ın sizden istekleridir, belki kendinizi korursunuz.
(Nisa 4/115)

َ َزَّجِ ْغ٣َٝ ٟ َٰذُٜ ُُ ْاَُٚ ََّٖ٤َ ٍَ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب رَجٞع
۪ َٓبُِّٚ َٞ ُٗ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َِ ْاُ ُٔإ٤ع ۪ج
ُ اُش
َّ ن
َ  َْش٤ؿ
ِ ُِؾَبه٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ عَٓب َء
شا٤
ْ َُٗٝ ٠ُهَٞ َ ر
ً د َٓ ۪ص
َ َٝ َْ َۜ ََّٜ٘ ۪ َعِِٚ ص
Doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim bu elçiden ayrılır ve müminlerin yolundan başka bir yola
girerse onu, saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü hale gelmektir o!

(Şura 42/52)

ُ َٔ ٣اْل
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ٕب
۪ ْ  َْلَٝ بة
َ ْ٘ ًُ  ًؽب ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشٗ ََۜب َٓبٝ َْي ُس٤َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ًَ َٰز ُِ َي اَٝ
ُ َ  َٓب ْاُ ٌِز١ذ ر َ ْذ ۪س
ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ََٓ َٗ ْٖ َٓ ِ۪ٚ ث١ ۪ذْٜ َٗ ساٞ
ً ُٗ َُٙعؼَ َِْ٘ب
ِ ٠َُِٰ  ا١َٓ ۪ذْٜ َ اَِّٗ َي َُزَٝ ؾب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِدٗ ََۜب
İşte sana da, 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.

(Enam 6/154)

ً َس ْؽ َٔخَٝ ًٟذُٛ َٝ ٍء٢َ
ً ر َ ْل ۪صَٝ َٖغ
َ َ  ْاُ ٌِز٠ع
َ  ا َ ْؽ١َٓ ۪ اَُّز٠َِبة ر َ َٔب ًٓب َػ
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ ص ُ َّْ َٰار
ْ ًل ُِ ٌُ َِّ ؽ٤
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ ِٜ ّبء َس ِث
ِ َ ْْ ِث ِِ َٓوُٜ ََُِّ َؼ
Zaten Musa'ya o Kitabı; iyi davranana iyiliklerimizi tamamlasın, her şeyi açıklasın, bir rehber
ve bir ikram olsun diye vermiştik. Belki Rableriyle yüzleşeceklerine inanırlar.

(Enam 6/155)

َُٕٞٔ ا َُؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َؽُٞارَّوَٝ ُُٙٞبس ٌى كَبرَّجِؼ
ٌ َ زَا ًِزَٰٛ َٝ
َ َُ ُٓجٙبة ا َ ْٗضَ َُْ٘ب
İşte bu, indirdiğimiz bereketli Kitaptır. Ona uyun ve kendinizi koruyun ki iyilik bulasınız.
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(Enam 6/156)

ََٓ ٠َِٰ بة َػ
َٖ٤ ِِ۪ ْْ َُـَبكِٜ ِعز
ُ َ ا اَِّٗ ََٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ْاُ ٌِزَُُٞٓ ُٞا َ ْٕ رَو
َ ا ِْٕ ًَُّ٘بَٝ  ِْٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ٘ َۖب٤َغبئِلَز
َ ػ ْٖ د َِسا
Yoksa kalkar, "Kitap bizden önceki iki topluluğa indirilmişti. Biz onların okuduklarından
habersiz kaldık." diyebilirdiniz.
(İbrahim 14/4)

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

(Yasin 36/6)

َُِِٕٞ ْْ ؿَبكُٜ َ ْْ كُٛ  ًٓب ََٓٓب ا ُ ْٗز َِس َٰاثََٓب ُ۬ ُؤْٞ َُِز ُ ْ٘ز َِس ه
Ataları uyarılmadığından yanılgılar içerisinde kalmış bir topluluğu uyarman için indirilmiştir.

(Enam 6/157)

ًُٟذَٛٝ ْْ ٌُ َّّ٘خٌ ِٓ ْٖ َس ِث٤ِ َ ُۚ ْْ كَوَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ ثُٜ ْ٘ ِٓ ٟ َٰذْٛ َ بة َُ ٌُ ََّٓ٘ب ا
ُ َ َ٘ب ْاُ ٌِز٤ْ َِ ا َ ََّٓٗب ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُُٞٞ رَوْٝ َ ا
ْ َ  َس ْؽ َٔ ُۚخٌ كَ َٔ ْٖ اَٝ
ْٖ َٕ َػُٞص ِذك
ِ َب٣ة ثِ َٰب
ْ َ٣ َٖ٣ ۪ اَُّز١ع٘ َْغ ِض
د ه
َ َّظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ ًَز
َ  َۜبَٜ ْ٘ ف َػ
َ َٝ َِّللا
َ َصذ
َُٕٞص ِذك
ْ َ٣ اُٞٗة ثِ َٔب ًَب
َُٓ َبرَِ٘ب٣َٰا
ِ  َء ْاُؼَزَاٞع
Ya da şöyle diyebilirdiniz: “Eğer o Kitap bize indirilmiş olsaydı ona onlardan daha iyi uyardık."
İşte size Rabbinizden açık bir belge, bir rehber ve bir ikram geldi. Bundan sonra Allah'ın
ayetleri karşısında yalana sarılandan ve onlardan yüz çevirenden daha yanlış kim olabilir?
Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerine karşılık azabın kötüsü ile cezalandıracağız.
(Ankebut 29/68)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ًٟٞ َّْ٘ َْ َٓضَٜ  َع٢ ْ۪ظ ك
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
َ ٤ََُُ اَٙۜ ن َُ َّٔب ََٓعب َء
ِ ّ ة ثِ ْبُ َؾ
َٖ٣ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش
Allah‟a karşı yalan uyduran, ya da gerçekler kendine gelince yalana sarılandan daha yanlış davranan kim
olabilir? O nankörler için Cehennem‟de yer mi yok?
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(Secde 32/22)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
َُٕٞٔ َٖ ُٓ ْ٘ز َ ِو٤۪ٓ  َۜب اَِّٗب َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغ ِشَٜ ْ٘ ػ
ِ ب٣َ ظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ رُ ِ ًّ َش ِث َٰب
َ ض
َ ۪ ص ُ َّْ اَػ َْشّٚد َس ِث
Rabbinin ayetleri kendisine anlatıldıktan sonra yüz çeviren kimseden daha yanlışta olan kimdir? O suçlulara hak
ettikleri cezayı mutlaka çektireceğiz.

(Enam 6/158)

ْ أ٣َ ْٝ َ  َسث َُّي ا٢أ ْ ِر٣َ ْٝ َ  ُْ ْاُ َٔ َٰ َِٓ ِئ ٌَخُ اُٜ ٤َ َِٕ ا ََِّْٓل ا َ ْٕ رَأْرٝظ ُش
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
٢ ۪أْر٣َ َّ ْٞ ٣َ د َس ِثّ َۜ َي
ر
ِ ب٣َ ط َٰا
ِ
ُ  َث ْؼ٢
َ
َ
ْ َغج
ْ َ٘ٓ ب َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ َٰاَٜ ُٗ َٔب٣غب ۪ا
بَٜ ِٗ  َٔب٣ ۪ا٢َٓ ۪ذ ك
ِ ب٣َ ط َٰا
ً  ْ٘لَ ُغ َٗ ْل٣َ د َس ِثّ َي َْل
ُ َث ْؼ
َ ًَ ْٝ َ َذ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ ا
َٕٝا اَِّٗب ُٓ ْ٘ز َ ِظ ُشٝ ًْش َۜا هُ َِ ا ْٗز َ ِظ َُٓش٤َخ
Bunlar ne bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi ya da
Rabbinden bazı ayetlerinin gelmesini mi? Rabbinden bazı ayetlerin geldiği gün evvelce inanıp
güvenmemiş kimsenin imanı veya imanlı olarak iyilik etmemiş olanın iyiliği kendine fayda
vermeyecektir. De ki “Bekleyin, biz de bekliyoruz.”
(Bakara 2/210 )

َٓ
ُ ٢ َّ۪للاُ ك
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
 ه٠َُِاَٝ  ْاْلَ ْٓ َۜ ُش٢
 ُْ هُٜ ٤َ ِأْر٣َ ْٕ َ َٕ ا ََِّْٓل اٝظ ُش
َِّللا
ِ ُهَٝ ُ ْاُ َٔ َِٰ ِئ ٌَخَٝ ّظَِ ٍَ َِٖٓ ْاُـَ َٔ ِب
َ ع
سٞ
ُ ُٓ ُر ُ ْش َع ُغ ْاْل
Onlar, Allah‟ın ve meleklerin bulut gölgeleri içinde gelmesi ve işlerinin bitirilmesi dışında bir şey beklemiyorlar.
Bütün işler Allah‟a arz edilir.

(Hud 11/12)

 ًَ ْ٘ ٌضِٚ ٤ْ َِ ََْٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اَُُُٞٞو٣ ْٕ َ ص ْذ ُس َى ا
َ َٝ  َْي٤َُِ ا٠ َٓ َٰؽُٞ٣ ط َٓب
َ بس ٌى ثَ ْؼ
َ ۪ٚظَٓبئِ ٌن ِث
ِ َ كََِ َؼَِّ َي ر
ٌَ َۜ ٤ ًَ۪ٝ ٍء٢َ
َ ْٗ َ ُ ََِٓ َۜ ٌي اَِّٗ ََٓٔب اٚ ََٓعب َء َٓ َؼْٝ َ ا
 هَٝ ش٣
ٌ َۜ ۪ذ َٗز
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َّللاُ َػ
“Ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya!” demeleri yüzünden sana gelen vahiy
göğsünü daraltıyor ve onun bir kısmını bildirmeyecek gibi oluyorsun. Hâlbuki sen yalnızca bir uyarıcısın. Her
şeye vekil olan Allah‟tır.

(Nahl 16/33)

َٓ َٰ
َٓ
ْ
ْ
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
 َٓبَٝ ْْ َۜ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ ا َ ْٓ ُش َس ِثّ َۜ َي ًَ َٰز ُِ َي كَ َؼ ََ اَُّز٢
َ َِأر٣ ْٝ َ  ُْ ا ُْ َِٔئِ ٌَخُ اُٜ َ٤َِٕ ا َِّْل ا َ ْٕ رَأرٝظ ُش
ْ َ٣ ْْ ُٜ غ
َ
َُٕٞٔ ِِ ظ
 ُْ هُٜ َٔ َِظ
َ ُا ا َ ْٗلَُٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ َُّللا
Bunlar Meleklerin gelmesi veya Rablerinin emrinin gelmesi dışında bir şey beklemiyorlar. Onlardan öncekiler
de böyle yaptılar. Allah bunlara yanlış yapmaz, bunlar yanlışı kendilerine yaparlar.
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(Enam 6/8)

َ ْ٘ ُ٣  ْاْلَ ْٓ ُش ص ُ َّْ َْل٢
َٕٝظ ُش
ِ ُ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب ََِٓ ًٌب َُوْٞ ََُٝ  ََِٓ َۜ ٌيِٚ ٤ْ َِ ََْٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َ ع
"Allah, ona bir melek gönderse ya!” derler. Eğer melek göndersek işleri bitirilir, onlara göz bile açtırılmaz.

(Enam 6/159)

ْْ ُٜ ُ َُ٘جِّئ٣ َّْ ُ َّللاِ ص
َ ٢ ۪ ْْ كُٜ ْ٘ ِٓ ذ
َ َؼًب َُ ْغ٤ا ِؽُٞٗ ًَبَٝ ْْ ُٜ َ٘٣ ۪ا دَُٖٞ كَ َّشه٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
 ه٠َُِ ْْ اُٛ  َۜ ٍء اَِّٗ ََٓٔب ا َ ْٓ ُش٢ْ ؽ
َُِٕٞ ْل َؼ٣َ اُِٞٗث َٔب ًَب
Dinlerini bölüp belli kişiler etrafında kümeleşenler var ya, sen hiçbir konuda onlardan
olamazsın. Onların işi Allah’a kalmıştır. Daha sonra Allah, onların yaptıklarını kendilerine
bildirecektir.
(Rum 30/31)

َٖ٤ً۪ ا َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشٌُُٞٗٞ َ  َْل رَٝ َ حَِٰٞ ص
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ ُُٙٞارَّوَٝ ِٚ ٤ْ ََُِٖ ا٤ج٤۪ ُ۪٘ٓ
Ona yönelen kişiler olun, ona karşı yanlış yapmayın. Namazı düzgün ve sürekli kılın. Müşriklerden olmayın;

(Rum 30/32)

َٕٞ ْْ كَ ِش ُؽِٜ ٣ْ َة ِث َٔب َُذ
ٍ ؼً َۜب ًُ َُّ ِؽ ْض٤َ ا ِؽُٞٗ ًَبَٝ ْْ ُٜ َ٘٣ ۪ا دَُٖٞ كَ َّشه٣ َِ۪ٖٓ اَُّز
Farklı kişiler etrafında kümeleşerek dinlerini bölenlerden olmayın. Her bir hizip kendinde olanla övünüp durur.

(Enam 6/160)

ُ ْْ َْلَٛٝ بَٜ َِْ ا َِّْل ِٓضُٟ ْغ َٰ َٓض٣ ِّئ َ ِخ كَ ًَل٤غ
َّ ُ َٓ ْٖ ََٓعب َء ِثبَٝ  ُۚبَٜ ُِ ُ َػ ْؾ ُش ا َ ْٓضَبََِٚغَ٘ ِخ ك
َ َٓ ْٖ ََٓعب َء ِث ْبُ َؾ
ْ ُ٣
َُٕٞٔ َِظ
Kim bir iyilikle gelirse ona, on katı verilir. Kim de kötülükle gelirse sadece bir katı ile
cezalandırılır. Kimseye haksızlık yapılmaz.
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(Kasas 28/84)

د ا َِّْل
ِ ّـَٔب٤ِ غ
َّ ُا اُِِٞٔ َٖ َػ٣ ۪ اَُّزٟ َُ ْغض٣ ّئ َ ِخ كَ ًَل٤ِ غ
َّ ُ َٓ ْٖ ََٓعب َء ِثبَٝ  ُۚبَٜ ْ٘ ِٓ  ٌْش٤ُ َخََِٚغَ٘ ِخ ك
َ َٓ ْٖ ََٓعب َء ِث ْبُ َؾ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اَُٞٗٓب ًَب
Kim iyilik yapmış olarak gelirse, daha iyisini bulur. Kim de kötülük yapmış olarak gelirse, kötülük yapmış
olanlara sadece yaptıklarının karşılığı verilir.

(Mümin 40/40)

ٌٖ ِٓ ْ ُٓإَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ صب ُِ ًؾب ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
َ ََ ِٔ  َٓ ْٖ َػَٝ  ُۚبَٜ َِْ ا َِّْل ِٓضُٟ ْغ َٰ َٓض٣ ّئَخً كَ ًَل٤ِ ع
َٓ
ة
ٍ غب
َ  ِْش ِؽ٤َب ِثـَٜ ٤ َ۪ٕ كُُٞ ْشصَ ه٣ ََٕ ْاُ َغَّ٘خَُِٞ ْذ ُخ٣  َُٰئِ َيُٝ۬ ُ كَب
Kim bir kötülük yaparsa yaptığının dengi dışında bir ceza görmez. İster kadın, ister erkek olsun; inanıp güvenen
ve iyi iş yapan kimse de cennete girer. Orada onlara hesapsız rızık verilir.

(Enam 6/161)

َِٖٓ َٕ َٓب ًَبَٝ لً ُۚب٤ ْ۪٘ َؽ٤
ِ ٠َُِٰ  ا٢ّ َس ۪ َٓث٢ ۪٘٣ َٰذَٛ ٢ َِّ۪٘ٗهُ َْ ا
َ َ۪ٛ ًٔب َِِّٓخَ اِث َْٰش٤ًِ٘ب ه٣ ْ۪ د٤ٍُۚ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
َٖ٤ً۪ ْاُ ُٔ ْؾ ِش
De ki “Rabbim bana doğru yolu gösterdi; sapasağlam dini, İbrahim’in dosdoğru dinini gösterdi.
O, müşriklerden değildi.”
(Al-i İmran 3/67)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ لًب ُٓ ْغ ِِ ًٔ َۜب٤ ۪٘ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٕ َؽَٝ ًّب٤ِٗص َشا
ْ َٗ  َْلَٝ ًّب٣ ِدُٜٞ َ٣ ُْ ٤ َ۪ٛٓب ًَبَٕ اِ ْث َٰش
İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan‟dı. O, doğruya yönelmiş, Allah‟a teslim olmuştu. Müşriklerden değildi.

(Al-i İmran 3/68)

َۜ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ٢
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٢
 هَٝ اٞ
ِ َُّ٘ ا٠َُْٝ َ ا َِّٕ ا
ُّ ُِ َٝ َُّللا
ُّ زَا اَُّ٘ ِجَٰٛ َٝ َُُٖٙٞ ار َّ َجؼ٣ ْ۪ ََُِّز٤
َ ۪ٛبط ِث ِبث َْٰش
İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, onun izinden gidenler ile bu Nebî ve ona inanıp güvenenlerdir. Bütün
müminlerin en yakını Allah‟tır.
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(Rum 30/30)

ْ لً َۜب ِك٤ ۪ٖ٘ َؽ٣
َ َ ك٢ َّ۪للاِ اَُّز
َۜ ن ه
َّللاِ َٰر ُِ َي
َ ط َش
د ه
َ َُّ٘ط َش ا
ِ َِْ  ََ ُِخ٣ ۪ َۜب َْل ر َ ْجذَٜ ٤ْ َِبط َػ
ِ ّ َي ُِِ ۪ذَٜ  ْعَٝ ْْ كَب َ ِه
ُ ّاُ ۪ذ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ بط َْل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ ُْ ّ٤ِ َٖ ْاُو٣
Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah‟ın fıtratına, varlıklarda geçerli kanununa çevir. O, insanları ona göre
yaratmıştır. Allah‟ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur, ama çoğu insan bunu bilmez.

(Enam 6/79)

ُۚ ً۪  ََٓٓب اَٗ َُ۬ب َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ لًب٤ ۪٘ض َؽ
َ َ ك١ ۪ َُِِّز٢
َٖ٤
ِ اَٞ ََّٰٔط َش اُغ
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ ِٜ  ْعَٝ ُذْٜ  َّعَٝ ٢ّ۪ٗ ِا
Ben yüzümü, doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden değilim."

(Enam 6/162)

َٖ٤۪ٔ َُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاُ َؼب٢ ۪ َٓ َٔبرَٝ ١ب
ُ َُٗٝ ٢ ۪ص ًَلر
َ َِّٕ هُ َْ ا
َ َ٤ َٓ ْؾَٝ ٢ٌ۪ غ
De ki “Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, varlıkların Rabbi olan Allah içindir.

(Enam 6/163)

َٖ٤۪ٔ ِِ  ٍُ ْاُ ُٔ ْغَّٝ َ اَٗ َُ۬ب اَٝ ُثِ َٰز ُِ َي ا ُ ِٓ ْشدَٝ ُُٚۚ َُ ي٣
َ َْل ؽ َ۪ش
O'nun ortağı yoktur. Ben, Müslümanların en önünde olmam konusunda emir aldım.”
(Zümer 39/11)

َٖ٣ُّ اُ ۪ذَُٚ صب
 ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ ه٢َّ۪ٓٗ ِهُ َْ ا
ً ِِ َّللاَ ُٓ ْخ
De ki “Bana verilen emir şudur: Bu dine hiçbir şey katmadan kulluğu Allah'a yap!

(Zümer 39/12)

َٖ٤۪ٔ ِِ  ٍَ ْاُ ُٔ ْغَّٝ َ َٕ اًُٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ ِْلَ ْٕ اَٝ
“Bir de Müslümanların en önünde olmam için emir aldım.”

(Zümer 39/13)

ْ٤ٍ ػ ۪ظ
ُ  اَخ٢َّ۪ٓٗ ِهُ َْ ا
َ ٍّ ْٞ َ٣ اة
َ َ ػز
َ ٢ّذُ َس ۪ث٤ْ ص
َ َبف ا ِْٕ َػ
De ki “Ben Rabbime karşı gelirsem o büyük günün azabından korkarım.”
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(Zümer 39/14)

٢ ۪٘٣ ُ۪ دَُٚ صب
هُ َِ ه
ً ِِ َّللاَ ا َ ْػجُذُ ُٓ ْخ
De ki “Ben, bu dine bir şey katmadan sadece Allah‟a kulluk ederim.

(Neml 27/91)

َِٖٓ ًَُٕٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ اَٝ  ِۘ ٍء٢َ
ْ ُ ًُ َُّ ؽََُٚٝ بَٜ َٓ  َؽ َّش١ ۪ ْاُجَ ِْذَحِ اَُّزِٙ  ِزَٰٛ َّاَِّٗ ََٓٔب ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ َسة
َٖ٤۪ٔ ِِ ْاُ ُٔ ْغ
De ki; “Ben bu şehrin Rabbine kulluk etme emri aldım. Burayı harem bölgesi yapan odur; her şey onundur.
Bana, Müslümanlardan olmam emredilmiştir.”

(Neml 27/92)

َٖ٣ظ ََّ كَوُ َْ اَِّٗ ََٓٔب اَٗ َُ۬ب َِٖٓ ْاُ ُٔ ْ٘ز ِ۪س
َ ْٖ َٓ َٝ ُِٚۚ ۪  َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ ٣َ  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰذْٛ ا ْاُوُ ْش َٰا َُٕۚ كَ َٔ ِٖ اَٞ ُ۬ ُِْا َ ْٕ اَرَٝ
“Bir de Kur‟an‟a uyma emri aldım.” Yola gelen kendisi için gelir. Yoldan çıkan olursa ona de ki, “Ben sadece
uyarıda bulunan bir kişiyim.”

(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 ُ َّْ اُٟۚ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ
De ki “Allah’tan başka Rab mi ararım? O, her şeyin Rabbidir. Herkes kendi kazandığını
sırtlanır. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O,
anlaşmazlığa düştüğünüz konuları size bildirecektir.”
(Al-i İmran 3/83)

َ ض
ِٚ ٤ْ َُِاَٝ بًٛ  ًَ ْشَٝ ػب
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َُِٓ ا َ ْعَِ َْ َٓ ْٖ كََُٚٝ ََُٕٞ ْجـ٣ َِّللا
ً ْٞ غ
ٖ ه٣
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِ ۪ َْش د٤َاَكَـ
َُُٕٞ ْش َعؼ٣
Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, isteyerek veya istemeyerek O‟na
teslim olmuştur. Hepsi döndürülüp O‟nun huzuruna çıkarılacaktır.
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(İsra 17/15)

 ْص َسِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ  َْل ر َ ِض ُسَٝ  َۜبَٜ ٤ْ َِع َُّ َػ
َ ْٖ َٓ َٝ ُِٚۚ ۪  َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ ٣َ  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰذْٛ َٓ ِٖ ا
ِ ٣َ ظ ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
ً ع
َ  َٗ ْج َؼ٠َٖ َؽزه٤ َٓب ًَُّ٘ب ُٓ َؼزّ ِ۪ثَٝ َٟۜ ا ُ ْخ َٰش
ْلٞ
ُ ش َس
Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü
çekmez. Biz bir elçi göndermeden azap etmeyiz.

(Ankebut 29/12)

َ  ُْ٘ َْؾ ِٔ َْ َخَٝ ََِ٘ب٤ع ۪ج
ْٖ ِٓ َٖ٤ ِ۪ٓب
ِ  ْْ ِث َؾُٛ  َٓبَٝ ْْ َۜ ًُ َب٣طب
َ اُٞا ار َّ ِجؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َُِِّزَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
َ َخ
َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِرثُٜ َِّٗ َۜ ٍء ا٢َ
ْ  ْْ ِٓ ْٖ ؽُٛ َب٣طب
Kâfirler, müminlere şöyle derler: “Yolumuza girin, günahlarınızı üstlenelim.” Oysa bunların günahlarından bir
tanesini bile üstlenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

(Ankebut 29/13)

ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ َٔ ِخ َػ َّٔب ًَب٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ َّٖ َُُِٔ ْغـ٤ََُٝ ْْ ِۘ ِٜ ُِ اَصْوَ ًبْل َٓ َغ اَصْوَبَٝ ْْ ُٜ ََُ ْؾ ُِِٔ َّٖ اَصْوَب٤ََُٝ
Kendi yüklerini zaten yüklenecekler, üstelik yüklerine nice yükler eklenecektir. Uydurdukları şeyler yüzünden
kıyamet günü kesinlikle hesaba çekileceklerdir.

(Fatır 35/18)

َ ُْٚ٘ ِٓ َْ َٔ ُ ْؾ٣ ب َْلَٜ ِِ ْٔ  ِؽ٠َُِٰ ع ُٓضْوََِخٌ ا
ُ ا ِْٕ ر َ ْذَٝ َٟۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ  َْل ر َ ِض ُسَٝ
َٕ ًَبْٞ ََُٝ  ٌء٢ْ ؽ
 كَ ِبَّٗ َٔب٠ً َٓ ْٖ ر َضَ هَٝ َ  َۜحَِٰٞ ص
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ت
ِ ٤ْ َ ْْ ِث ْبُـُٜ ََّٕ َسثَْٞ  ْخؾ٣َ َٖ٣ ۪ اَِّٗ َٔب ر ُ ْ٘ز ُِس اَُّز٠َۜ رَا هُ ْش َٰث
ش٤
 ه٠َُِاَٝ َِٚۜ ۪  َُِ٘ ْلغ٠ًز َضَ ه٣َ
ُ َّللاِ ْاُ َٔ ۪ص
Kimse kimsenin yükünü çekmeyecektir. Yükü ağır olan, taşımak için yardım istese, en yakını bile onun bir
parçasının taşınmasına yardım etmez. Sen sadece, içinde Rabbinin korkusu olanları ve namazını tam kılanları
uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için yapmış olur; dönüş ancak Allah'adır.

(Zümer 39/7)

َٰ  ْش٣َ  َْلَٝ ْْ ٌُ ْ٘  َػ٢
َ ََّللا
 َْلَٝ ْْ َۜ ٌُ َُ ُُٚ۬ ظ
ا كَب َِّٕ هٝا ِْٕ ر َ ٌْلُ ُش
َ  ْش٣َ اٝا ِْٕ ر َ ْؾ ٌُ ُشَٝ  ْاُ ٌُ ْل ُۚ َشِٙ  ُِ ِؼ َجب ِد٠ظ
ٌّ ِ٘ؿ
َۜ َُِٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤َ َس ِثّ ٌُ ْْ َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ ك٠َُِٰ  ص ُ َّْ اَٟۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ ر َ ِض ُس
ٌْ ٤ ُِ۪ َػََِّٕٚٗ اٞ
سُٝ
ِ ِثزَا
ُّ ُد ا
ِ صذ
Ayetleri görmezlikten gelip kâfirlik ederseniz bilin ki Allah‟ın size ihtiyacı yoktur ama kullarının kâfirlik
etmesine de rızası yoktur. Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz O‟nu memnun edersiniz. Kimse kimsenin
yükünü taşımaz. Sonra tekrar yaratılarak O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız. Neler yaptığınızı size, o zaman
bildirecektir. İçinizde ne olduğunu Allah bilir.
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(Enam 6/165)

ٍ ط دَ َس َعب
 ََٓٓب٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ َُِ ْج٤ُِ د
ٍ مَ ثَ ْؼْٞ َع ٌُ ْْ ك
ِ ق ْاْلَ ْس
َ  َسكَ َغ ثَ ْؼَٝ ض
َ ِ َعؼََِ ٌُ ْْ خ ًَََٓلئ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ ُُ َُـَلَِّٚٗاَٝ ة
ِ ِۘ  ُغ ْاُ ِؼوَب٣ع ۪ش
َ  ٌُ َۜ ْْ ا َِّٕ َسث ََّي٤َٰا َٰر
Yaşadığınız topraklarda sizi öncekilerin yerine geçiren O'dur. Kiminizi kiminizden birkaç
basamak yükseltti ki verdikleriyle sizi zor bir imtihandan geçirsin. Rabbin, suça denk cezayı
çabucak belirler. Ama onun bağışlaması ve ikramı boldur."
(İbrahim 14/45)

َ َٖ٣ ۪غب ًِ ِٖ اَُّز
ُْ ٌُ َُ ظ َش ْثَ٘ب
َ َٝ ْْ ِٜ ْق كَ َؼ َِْ٘ب ِث
َ ُا ا َ ْٗلَُٞٔٓ َِظ
َ َٓ ٢ ۪ع ٌَ ْ٘ز ُ ْْ ك
َ َٝ
َ ٤ًَ ْْ ٌُ َُ ََّٖ٤َرَجَٝ ْْ ُٜ غ
ٍَ ْاْلَ ْٓضَب
Siz de sizden önce kendilerini kötü duruma sokan o kimselerin yerlerine yerleştiniz. Onlara nasıl davrandığımızı
iyi bilirsiniz. Size başka örnekler de vermişizdir.

(Fatır 35/39)

َۜ ِ  ْاْلَ ْس٢ق ِك
ْْ ُٛ َٖ ًُ ْل ُش٣ذُ ْاُ ٌَب ِك ۪ش٣ ۪ض٣َ  َْلَٝ َُٙۜ  ًُ ْل ُشِٚ ٤ْ َِض كَ َٔ ْٖ ًَلَ َش كَ َؼ
َ ِ َع َؼَِ ٌُ ْْ خ ًَََٓلئ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
بسا
ً غ
َ  ْْ ا َِّْل َخُٛ َٖ ًُ ْل ُش٣ذُ ْاُ ٌَب ِك ۪ش٣ ۪ض٣َ  َْلَٝ  ْْ ا َِّْل َٓ ْوز ً ُۚبِٜ ِّػ ْ٘ذَ َس ِث
Sizleri yeryüzünde başkalarının yerine yerleştiren odur. Kim Allah‟ı görmezlik ederse onun görmezliği kendi
aleyhine olur. Görmezlikten gelenlerin görmezliği, Rableri katında yalnızca kızgınlığı artırır. Görmezlikten
gelenlerin görmezliği onların sadece zararlarını artırır.
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