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

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

(Ala 87/1)

ٝۙ ٍَْٰ ع ِجّرِ ا ْع َُ َس ِث َّه ْاْلَػ
َ
Her şeyinle, Rabbinin yüce adına yönel.

(Ala 87/2)

ٜۙ ٛغ ه
َ َ َخٍَكَ فٞ ۪اٌََّز
Yaratan ve dengeyi kuran O’dur.
(İnfitar 82/7)

ه فَ َؼذَ ٌَ ۙ َه٠
َ ٛغ ه
َ َ َخٍَمَ َه فٞ ۪اٌََّز
Seni yaratan, eşitleyen ve dengeni kuran O'dur.

(Kıyame 75/37)

ْ ُٔ َُه٠ ُْ ٌََا
ٝۙ َٰٕ ّْ ُ٠ ٍّ ٟ
ّ َِِٕ ْٓ ِِ طفَخ
Ölçülendirilen bir meniden oluşan döllenmiş yumurta değil miydi?

(Kıyame 75/38)

ٜۙ ٛغ ه
َ َث ُ َُّ َوبَْ َػٍَمَخ فَ َخٍَكَ ف
Sonra kan pıhtısı görüntüsünde rahme asılı hale geldi, arkasından Allah şeklini belirleyip organlarını tamamladı.
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(Secde 32/9)

ًَْٚل َِب ر َ ْش ُى ُش١ ٍَ۪ ْاْلَ ْفـِذَ َۜح َ لَٚ بس
َّ ٌ َخ َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ ۪ٗزٚ
ِ  ِٗ ِِ ْٓ ُس١ َ۪ٔفَ َخ فَٚ ُٗ٠ٛع ه
َ َُّ ُ ث
َ  ْاْلَ ْثَٚ غ ّْ َغ
َ ص
Sonra dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiş; size dinleme, ileri görüşlü olma yeteneği ve gönüller
vermiştir. Ne kadar az değerlendiriyorsunuz!

(Ala 87/3)

ٜۙ  َٰذَٙ َ لَذ ََّس فٞ ۪اٌَّزَٚ
Ölçüyü koyan ve yolu gösteren O’dur.
(Kamer 54/49)

ءٍّ َخٍَ ْمَٕبُٖ ثِمَذَ ٍّسَٟ
ْ أَِّب ُو ًَّ ش
Biz, yarattığımız her şeyi bir ölçüye göre yaratırız.

(Mürselat 77/23)

َْٚفَمَذَ ْسٔ َۗب فَِٕ ْؼ َُ ْاٌمَبد ُِس
Ölçülerinizi belirledik. Güzel ölçüler koyan biziz!

(Ta Ha 20/49)

ٝ َٰعُِٛ ب٠َ لَب َي فَ َّ ْٓ َسثُّ ُى َّب
Firavun: “Sizin Rabbiniz kimdir, Musa?” dedi.

(Ta Ha 20/50)

ٜءٍّ خ ٍَْمَُٗ ث ُ َُّ َ٘ َٰذَٟ
ْ  ُو ًَّ شٝ اَػ َْٰط۪ٞٓ ۪لَب َي َسثَُّٕب اٌَّز
“Bizim Rabbimiz her varlığa biçimini veren, sonra da yol gösteren zattır.”

(Ala 87/4)

ٝۙ  ا َ ْخ َش َج ْاٌ َّ ْش َٰػ۪ٞٓ ۪اٌَّزَٚ
Otlağı yeşerten,
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(Ala 87/5)

ُ ٍََُٗفَ َدؼ
َٜۜ َٰٛ غثَ۪ٓبء ا َ ْز
Sonra kapkara çöpe çeviren de odur.
(Vakıa 56/63)

َۜ ُ ز ُ ُْ َِب ر َ ْس ُشث٠ْ َ اَفَ َشا
َْٛ
Yaptığınız tarıma da baktınız mı?

(Vakıa 56/64)

َّ ُٓ َُ۪ٔٗٓ ا َ َْ ٔ َْسٛػ
َُْٛاٌض ِاسػ
ُ َءا َ ْٔز ُ ُْ ر َ ْض َس
O bitkileri bitiren siz misiniz, yoksa biz mi bitiriyoruz?

(Vakıa 56/65)

َ َطبِب ف
َ شب ُء ٌَ َد َؼ ٍَْٕبُٖ ُز
َ۪ٓ َٔ ْٛ ٌَ
َُْٛٙ ظ ٍْز ُ ُْ رَفَ َّى
Onları kuru ota dönüştürmeye gerek görsek dönüştürürüz, o zaman da şaşırıp kalırsınız.

(Hadid 57/20)

ا ِيَٛ ِْ َ ْاْلِٟر َ َىبث ُ ٌش فَٚ ُْ َٕ ُى١ْ رَفَب ُخ ٌش َثَٚ ٌَٕخ٠ ۪صَٚ ٌٛ ْٙ ٌََٚ ت
ٌ ب ٌَ ِؼ١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ ا أََّ َّب ْاٌ َسُّ۪ٛٓ ٍَاِ ْػ
َ ْ ُزٛ
ُ َ ُى٠ َُّ ُ صفَ ًّشا ث
ٍّ ١ْ  َْل َۜ ِد َو َّث َ ًِ َغْٚ َ ْاْلَٚ
ِٟفَٚ طبِ َۜب
ْ ُِ ُٗ٠ ُح فَز َ َٰش١۪ٙ َ٠ َُّ ُ بس َٔ َجبرُُٗ ث
َ ث ا َ ْػ َد
َ َّت ْاٌ ُىف
َٰ ْ
ٌ َۜ َْٛ  ِسضَٚ َِّللا
سٚ
َ اة
ُ ۪ٓب ا َِّْل َِزَب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  َِب ْاٌ َسَٚ ْا
ٌ َاْل ِخ َشحِ َػز
 َِ ْغ ِف َشح ٌ َِِٓ هَٚ ٌ  ۙذ٠ ۪شذ
ِ ع ْاٌغُ ُ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.

(Ala 87/6)

ٝۙ َٰعُٕ ْم ِشئ ُ َه فَ ًَل ر َ ْٕغ
َ
Kur’an’ı içine yerleştireceğiz, unutmayacaksın;
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(Şuara 26/192)

َۜ ّ۪ ٌَ ًُ َسةّ ِ ْاٌ َؼب٠أَُِّٗ ٌَز َ ْٕ ۪ضَٚ
َٓ١
O Kur’ân, elbette âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Şuara 26/193)

ُ ۙ ِ۪ َ ُذ ْاْلٚاٌش
ٓ١
ُّ ِٗ َٔضَ َي ِث
Onu güvenilir Ruh (Cebrail) indirmiştir.

(Şuara 26/194)

ۙ َْ َِِٓ ْاٌ ُّ ْٕز ِ۪سٛ لَ ٍْ ِج َه ٌِز َ ُىٍَٰٝ َػ
َٓ٠
Senin kalbine indirmiştir ki, uyarıcılardan olasın.

(Furkan 25/32)

َ ّازذَ ۚح َو َٰز ٌِ َه ٌُِٕث َ ِج
ِ َٚ  ِٗ ْاٌمُ ْش َٰا ُْ ُخ ٍَّْخ١ْ ٍَ َْل ُٔ ِ ّض َي َػْٛ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
ُٖ َسر َّ ٍَْٕبَٚ ذ ثِ۪ٗ فُ َٰؤادَ َن
ًل١ ۪ر َ ْشر
Görmezlikten gelenler; “Kur’an ona toptan indirilseydi ya?” dediler. Böyle olması, senin kalbini sabitleyelim ve
sana ağır ağır okuyalım diyedir.

(Ala 87/7)

َۜ شب َء ه
َٝۜ  ْخ َٰف٠َ  َِبَٚ  َشْٙ  ْؼٍَ ُُ ْاٌ َد٠َ ََُِّّٗٔللاُ ا
َ۪ٓ ا َِّْل َِب
Allah unutturursa başka! O açıkta olanı da bilir, gizli olanı da!
(Bakara 2/106)

ٍّءَٟ
ِ ْ ب َٔأَٙ  ُٔ ْٕ ِغْٚ َ  ٍّخ ا٠َ غ ْخ ِِ ْٓ َٰا
 َۜب اٌََ ُْ ر َ ْؼٍَ ُْ ا َ َّْ هَٙ ٍِ ْ ِِثْٚ َ ب اَ۪ٙٓ ْٕ ِِ  ٍّْش١د ِث َخ
َ ََّللا
َ ْٕ َٔ َِب
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ ػ
ش٠
ٌ ۪لَذ
Bir âyeti kaldırır veya unutturursak, yerine ya daha hayırlısını ya da dengini getiririz. Bilmez misin, her şeye bir
ölçü koyan Allah’tır.
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(Ala 87/8)

ٜۚ ُ ْغ َٰش١ٍْ ٌِ غ ُِش َن
ّ َ١َُٔٚ
Seni en kolaya kolayca ulaştıracağız!
(Meryem 19/97)

ّ َغبِٔ َه ٌِزُج
ِب ٌُذًّاْٛ َر ُ ْٕز َِس ثِ۪ٗ لَٚ َٓ١ ۪ش َِش ثِ ِٗ ْاٌ ُّزَّم
َّ َ٠ فَ ِبَّٔ َّب
َ ٍِ ِغ ْشَٔبُٖ ث
Kur’ân’ı senin dilinle kolaylaştırdık ki kendini koruyanlara onunla müjde veresin, karşı koyan topluluğu da
uyarasın.

(Duhan 44/58)

َْٚزَزَ َّو ُش٠َ ُْ ُٙ ٍََّغب ِٔ َه ٌَؼ
َّ ٠َ فَ ِبَّٔ َّب
َ ٍِ غ ْشَٔبُٖ ِث
Bunu senin dilinle kolay anlaşılır hale getirdik ki akıllarını başlarına alsınlar.

(Kamer 54/17)

 ًْ ِِ ْٓ ُِذَّ ِو ٍّشَٙ َغ ْشَٔب ْاٌمُ ْش َٰاَْ ٌٍِ ِزّ ْو ِش ف
َّ َ٠ ٌَمَ ْذَٚ
Doğru bilgiye ulaşılsın diye Kur’an’ı kolaylaştırdık. O bilgiye ulaşan var mı?

(Leyl 92/5)

ٝۙ ار َّ َٰمَٚ ٝفَب َ َِّب َِ ْٓ اَػ َْٰط
Kim cömert olur ve Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakınır,

(Leyl 92/6)

ٝۙ َٰٕ صذَّقَ ِث ْبٌ ُس ْغ
َ َٚ
Bir de en güzel şeyleri kabul ederse,

(Leyl 92/7)

َٜۜ ُ ْغ َٰش١ٍْ ٌِ ُٖغ ُِش
ّ َ١ُٕغ
َ َف
Onu en kolay şeylere, kolayca ulaştıracağız.
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(Ala 87/9)

َٜۜ ذ اٌ ِزّ ْو َٰش
ِ َفَزَ ِ ّو ْش ا ِْْ َٔفَؼ
Birine bilgi vermenin faydası olacaksa bilgi ver!
(Zariyat 51/55)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ر َ ْٕفَ ُغ ْاٌ ُّؤٜرَ ِ ّو ْش فَب َِّْ اٌ ِزّ ْو َٰشَٚ
Yalnızca bilgi ver. Çünkü o bilgi inananlar için yararlı olur.

(Gaşiye 88/21)

ذ ُِزَ ِ ّو َۜ ٌش
َ ْٔ َ فَزَ ِ ّو ْش أَِّ َّ۪ٓب ا
Sen bilgi ver ! Senin görevin sadece bilgi vermektir.

(Ala 87/10)

ٝۙ َ ْخ َٰش٠ ْٓ َِ َزَّ َّو ُش١ع
َ
Saygısı olan, o bilgiden yararlanacak,
(Rad 13/19)

ة
ِ ۙ ا ْاْلَ ٌْ َجبٌُٛٚ۬ ُ َزَزَ َّو ُش ا٠  أَِّ َّبَٝۜ َّْٰ اَػَٛ ُ٘ ْٓ َّ  َْه ِِ ْٓ َس ِثّ َه ْاٌ َس ُّك َو١ٌَِ ْؼٍَ ُُ أََّ َّ۪ٓب ا ُ ْٔ ِض َي ا٠َ ْٓ َّ َاَف
Rabbinden sana indirilenin tümüyle gerçek olduğunu bilen biri, ona karşı körlük eden kişi gibi olur mu? Sadece
sağlam duruşlu olanlar doğru bilgiden yararlanırlar.

(Fatır 35/18)

َ ُْٕٗ ِِ ًْ َّ ُ ْس٠ ب َْلَٙ ٍِ ّْ  ِزٌَِٰٝ ع ُِثْمٍََخٌ ا
ُ ا ِْْ ر َ ْذَٚ َٜۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسحَٚ  َْل ر َ ِض ُسَٚ
َْ َوبْٛ ٌََٚ  ٌءْٟ ش
 فَ ِبَّٔ َّبٝ َِ ْٓ ر َضَ هوَٚ َ  َۜحٍَٰٛ ص
َّ ٌا اُِٛ اَلَبَٚ ت
ِ ١ْ َ ُْ ِث ْبٌغُٙ ََّْ َسثَْٛ َ ْخش٠ َٓ٠ ۪ أَِّ َّب ر ُ ْٕز ُِس اٌَّزَٝۜ رَا لُ ْش َٰث
ش١
 هٌَِٝاَٚ َِٗۜ ۪  ٌَِٕ ْفغَٝز َضَ هو٠
ُ َّللاِ ْاٌ َّ ۪ص
Kimse kimsenin yükünü çekmeyecektir. Yükü ağır olan, taşımak için yardım istese, en yakını bile onun bir
parçasının taşınmasına yardım etmez. Sen sadece, içinde Rabbinin korkusu olanları ve namazını tam kılanları
uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için yapmış olur; dönüş ancak Allah'adır.
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(Yasin 36/11)

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

(Sad 38/29)

ة
ٌ َ ِوز
ِ ا ْاْلَ ٌْجَبٌُٛٚ۬ ُ َزَزَ َّو َش ا١ٌِ َٚ َِ۪ٗبر٠ا َٰاَٚذَّث َُّ۪ٓش١ٌِ بس ٌن
َ َ َْه ُِج١ٌَِبة ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ ا
Bu bereketli bir kitaptır. Onu sana indirdik ki âyetler arasındaki bağlantıları görsünler ve sağlam duruşlu olanlar
ondan bilgi edinsinler.

(Ala 87/11)

ٝۙ ب ْاْلَ ْش َٰمَٙ َُز َ َدَّٕج٠َٚ
Hayırsız olan ise ondan kaçacaktır.
(Müddesir 74/49)

ۙ  ُْ َػ ِٓ اٌز َّ ْز ِو َشحِ ُِ ْؼ ِش ۪ضُٙ ٌَ فَ َّب
َٓ١
Bunlar nelerine güveniyorlar da akıllarında tutmaları gereken doğru bilgiden yüz çeviriyorlar?

(Müddesir 74/50)

ٌ  ُْ ُز ُّ ٌش ُِ ْغز َ ْٕ ِف َش ۙحُٙ َََّٔوب
Ürkmüş eşekler gibi davranıyorlar,

(Müddesir 74/51)

ْ فَ َّش
 َس َۜ ٍّحَٛ د ِِ ْٓ لَ ْغ
Aslandan ürküp kaçan eşeklere benziyorlar.

(Leyl 92/14)

فَب َ ْٔزَ ْسر ُ ُى ُْ َٔبسا رٍََ ه
ٝۚ ظ
Sizi, alev saçan ateşe karşı uyardım.

(Leyl 92/15)

ٝۙ ب ا َِّْل ْاْلَ ْش َٰمَ۪ٙٓ ١ٍَٰ ص
ْ َ٠ َْل
Orada kızaracak olan, sadece yaptığı yanlışların farkında olandır.
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(Leyl 92/16)

َٝۜ ٌهَٛ َ رَٚ ة
َ َّ َوزٞ ۪اٌََّز
O, yalana sarılan ve doğrulara sırt çeviren kişidir.

(Ala 87/12)

ٜۚ بس ْاٌ ُىج َْٰش
ْ َ٠ ٞ ۪اٌََّز
َ ٌَّٕ اٍَٝص
O kişi, en büyük ateşten kurtulamayacak olandır.
(Gaşiye 88/23)

 َو َف ۙ َشَٚ ٌٝهَٛ َ ا َِّْل َِ ْٓ ر
Ama kim görmezlikte direnerek yüz çevirirse,

(Gaşiye 88/24)

اة ْاْلَ ْو َج َۜ َش
ُ َؼ ِزّثُُٗ ه١َف
َ ََّللاُ ْاٌ َؼز
Allah onu en büyük azaba çarptıracaktır.

(Ala 87/13)

َٝۜ ١َٰ َ ْس٠  َْلَٚ بَٙ ١ ۪دُ فُّٛ ٠َ ث ُ َُّ َْل
Artık orada o, ne ölecek ne de rahat bir hayat sürecektir.
(Ta Ha 20/74)

ٝ١َٰ  ْس٠َ  َْلَٚ بَٙ ١ ۪دُ فُّٛ ٠َ َّٕ َۜ َُ َْلَٙ د َسثَُّٗ ُِ ْد ِشِب فَب َِّْ ٌَُٗ َخ
ِ ْ أ٠َ ْٓ َِ َُِّٗٔا
Rabbinin huzuruna günahkâr olarak gelenin yeri cehennemdir. Orada ne ölür ne de yaşar.

(İbrahim 14/16)

 ٍّۙذ٠ ۪صذ
َ ٍّ ِِ ْٓ َِ۪ٓبءُٝ ْغ َٰم٠َٚ ُُ ََّٕٙ  َ۪ٓسائِ۪ٗ َخَٚ ْٓ ِِ
Her bir zorbanın önünde ayrıca bir de Cehennem vardır. Orada ona irinli sudan içirilir.
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(İbrahim 14/17)

ٍّ َۜ ّ١ِ َّ  ِثَٛ ُ٘  َِبَٚ ْب
۪ٗ َ۪ٓسا ِئَٚ ْٓ ِِ َٚ ذ
ُ ز َ َد َّش٠َ
ٍّ دُ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِ َىْٛ َّ ٌ ِٗ ْا١ ۪أْر٠َ َٚ ُُٗغ١ُ ۪غ٠ ُ َىبد٠َ  َْلَٚ ُٗػ
ٌ ٍَ۪اة غ
ع١
ٌ ََػز
Boğulacak gibi olur, kolay kolay yutamaz. Her yanını ölüm sarar ama o ne yapsa da ölemez. Bunun ardından da
ağır bir azap gelir.

(Fatır 35/36)

َٰ ُ ْم٠ َّٕ ۚ َُ َْلَٙ َبس َخ
 َۜبَٙ ػزَا ِث
ُ ٔ ُْ ُٙ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ َُّ َخف٠  َْلَٚ اُٛرُّٛ َ١َ ُْ فِٙ ١ْ ٍَ َػٝض
َ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ْٕ ف َػ
سٛ
ٍّ ۚ ُ ُو ًَّ َوفَٞو َٰز ٌِ َه ٔ َْد ۪ض
Görmezlik edenlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden
cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece cezalandırırız.

(Ala 87/14)

ٝۙ لَ ْذ ا َ ْفٍَ َر َِ ْٓ ر َضَ هو
Kendini geliştiren ise umduğuna kavuşacaktır.
(Nur 24/21)

ُ َزَّجِ ْغ ُخ٠ ْٓ َِ َٚ ْب
ُ ا ُخُٛا َْل رَزَّجِؼَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََ۪ٓب ا٠
َ ١ْ ش
َ ١ْ ش
َّ ٌد ا
َّ ٌد ا
َأ ْ ُِ ُش٠ َُّٗٔبْ فَ ِب
ِ اَٛ ط
ِ اَٛ ط
ِ ط
ِ َۜ ط
َّٓ  ٌَٰ ِىَٚ  ِِ ْٕ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ َز ٍّذ اَثَذ ۙاٝ َس ْز َّزُُٗ َِب صَ َٰوَٚ ُْ  ُى١ْ ٍََّللاِ َػ
َ۪ٓ ثِ ْبٌفَ ْس
ْ َ َْل فْٛ ٌََٚ  ْاٌ ُّ ْٕ َى َۜ ِشَٚ بء
ِ ش
ض ًُ ه
ٌُ ١ ٍ۪ ٌغ َػ١ّ۪ ع
َ۪ٓ َ٠ ْٓ َِ ُٟضَ ۪ ّو٠ ََّللا
 هَٚ شب َۜ ُء
ه
َ َُّللا
Ey inanıp güvenenler! Şeytanın izinden gitmeyin. Şeytan, kendi izinden gidenin çirkin ve uygunsuz davranışlar
yapmasını ister. Allah’ın iyiliği ve ikramı olmasaydı hiçbiriniz kendini düzeltip geliştiremezdi. Ama Allah,
gerekeni yapanı düzeltip geliştirir. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah’tır.

(Araf 7/42)

ُْ ُ٘ بة ْاٌ َدَّٕ ۚ ِخ
ِ صب ٌِ َسب
ُ ص َس
ْ َ  ٌَٰ۪ٓ ِئ َه اٚ۬ ُ  ۘب اَٙ  ْع َؼُٚ ف َٔ ْفغب ا َِّْل
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ ٍِّ د َْل ُٔ َى
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪ف
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara gelince ki biz kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyiz; böyleleri
cennet ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.
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(Araf 7/43)

ٞ ۪ا ْاٌ َس ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ بس
ُ ٟ َ۪ٔضَ ْػَٕب َِب فَٚ
ُ ۚ َٙ ْٔ َ ُُ ْاْلِٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْسزٞس ِ٘ ُْ ِِ ْٓ ِغ ًٍّّ ر َ ْد ۪شُٚ
ِ صذ
ۚ َٕب ه٠ َْ۪ٓل ا َ ْْ َ٘ َٰذْٛ ٌَ ِٞ
ْ َّللاُ ٌَمَ ْذ َ۪ٓخب َء
ْْ َ ا اُ۪ٚٓدَُٛٔٚ ك
ُ د ُس
ِ ّ َۜ ع ًُ َس ِثَّٕب ِث ْبٌ َس
َ زَذْٙ ٌَِٕ  َِب ُوَّٕبَٚ َٰ زَاٌِٙ َٕب٠َ٘ َٰذ
ٍََُّْٛ َ٘ب ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼُّٛ ُ  ِسثْزٚ۫ ُ رِ ٍْ ُى ُُ ْاٌ َدَّٕخُ ا
Göğüslerindeki kötü bağlantıları söküp atmışızdır. Alt taraflarından ırmaklar akacak ve diyeceklerdir ki “Bizi bu
nimetlere kavuşturan Allah, her şeyi pek güzel yapmış. Allah bize bu yolu göstermeseydi onu kendiliğimizden
bulamazdık. Rabbimizin elçileri gerçekten doğruyu getirmişler.” Onlara şöyle seslenilecektir: “İşte size Cennet!
Siz, yaptıklarınıza karşılık ona sahip oldunuz.”

(Ala 87/15)

َٝۜ صٍه
َ َرَ َو َش ا ْع َُ َس ِثّ۪ٗ فَٚ
O, Rabbinin adını aklından çıkarmayan ve O’nun yolundan ayrılmayan kişidir.
(Enfal 8/2)

ْ َ١ٍِ ُ اِرَا رَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛذ ل
ْ ٍَ ِخَٚ َُّللا
 َّبٔب٠ ُْ ۪اُٙ َْبرُُٗ صَ ادَر٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَذ َػ
َٓ اِرَا رُ ِو َش ه٠ َْ۪ اٌَّزُِِٕٛ ْأَِّ َّب ْاٌ ُّؤ
ۚ ٍُ َّوَٛ َ َز٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ  َػَٚ
َْٛ
İnanıp güvenenler öyle kimselerdir ki Allah anılınca yürekleri titrer, Allah’ın ayetleri okununca o ayetler, onların
imanlarını artırır ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.

(Zümer 39/23)

َه
َُّ ُ  ۚ ُْ ثُٙ ََّْ َسثَْٛ َ ْخش٠ َٓ٠ ۪دُ اٌَّزٍُٛش ِؼ ُّش ِِ ُْٕٗ ُخ
َ  ر َ ْمٟ
ِ ٠ ۪غَٓ ْاٌ َسذ
َ َّللاُ ٔ ََّض َي ا َ ْز
َ ۗ ِٔب َِثَبٙث ِوزَبثب ُِزَشَب ِث
َۜ  ِر ْو ِش هٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ُثٍُُٛلَٚ ُْ ُ٘ ُ دٍُٛٓ ُخ١
ُ ٍَ۪ر
َ۪ٓ َ٠ ْٓ َِ ۪ٗ ِثٞ ۪ذْٙ ٠َ َِّللا
ْ ُ٠ ْٓ َِ َٚ شب َۜ ُء
َُّللا
ض ٍِ ًِ ه
 هََّٜللاِ َٰر ٌِ َه ُ٘ذ
فَ َّب ٌَُٗ ِِ ْٓ َ٘ب ٍّد
Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların tüylerini
ürpertir. Sonra vücutlarını ve kalplerini Allah’ın zikrine karşı yumuşatır. İşte bu, Allah'ın yoludur. O, görevini
yapan kullarını bu yola sokar. Allah’ın sapık saydığını kimse doğru yolda göremez.

(Ala 87/16)

 ۘب١َ ْٔ ُّح َ اٌذٛ١َٰ َْ ْاٌ َسَٚث ًْ رُؤْ ثِ ُش
Hayır, siz yaşadığınız şu hayatı tercih ediyorsunuz.
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(Kıyame 75/20)

َبخٍَ ۙخ
ِ َْ ْاٌ َؼَُّٛو ًَّل َث ًْ ر ُ ِسج
Hayır!, bir an önce elinize geçecek şeyleri seviyorsunuz.

(Kıyame 75/21)

َٰ ْ َْٚرَزَ ُسَٚ
َ اْل ِخ َش َۜح
Sonrasını bir kenara bırakıyorsunuz.

(Ala 87/17)

َٰ ْ َٚ
َٝۜ اَث َْٰمَٚ  ٌْش١اْل ِخ َشح ُ َخ
Oysa ilerideki hayat daha hayırlı ve süreklidir!
(Nahl 16/96)

اُٛٔغ ِٓ َِب َوب
 َِب ِػ ْٕذَ هَٚ ُ  ْٕفَذ٠َ ُْ َِب ِػ ْٕذَ ُو
َ ا ا َ ْخ َش ُ٘ ُْ ِثب َ ْزٚص َج ُ۪ٓش
َ َٓ٠ ۪ َّٓ اٌَّز٠َ ٌَٕ َْد ِضَٚ ق
ٍّ َۜ َّللاِ َثب
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ
Sizin yanınızda olanlar tükenir, Allah’ın yanında olanlar ise kalıcıdır. Sabırlı davrananların ödülünü, kesinlikle
yaptıklarının en güzeline göre veririz.

(Şura 42/36)

ٍَٰٝ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ ٌٍَِّزٝاَث َْٰمَٚ  ٌْش١َّللاِ َخ
ُ ءٍّ فَ َّزَبَٟ
 َِب ِػ ْٕذَ هَٚ َ ۚب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ ع ْاٌ َس
ْ ز ُ ُْ ِِ ْٓ ش١ ۪رٚ۫ ُ فَ َّ۪ٓب ا
ۚ ٍُ َّوَٛ َ َز٠ ُْ ِٙ َّس ِث
َْٛ
Size verilen her şey, dünya hayatının menfaatleridir. İnanıp güvenen ve Sahibine dayananlar (vekil edinenler)
için Allah katında hazırlanmış şeyler ise hem daha iyi hem de kalıcıdır.

(Ala 87/18)

ٝۙ ٌَٰ ٚ۫ ُف ْاْل
ِ ص ُس
ُّ ٌ اٟا َِّْ َٰ٘زَا ٌَ ِف
Bunlar önceki sayfalarda da vardır,
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(Al-i İmran 3/3)

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

(Al-i İmran 3/4 )

َۜ َا َ ْٔضَ َي ْاٌفُ ْشلَٚ بط
َ اة
ِ ب٠َ ا ِث َٰبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪بَْ ا َِّْ اٌَّز
ٌ َ ػز
َُّللا
 هَٚ ٌ  َۜذ٠ ۪شذ
د ه
ِ ٌٍَِّٕ ِِٜ ْٓ لَ ْج ًُ ُ٘ذ
َ ُْ ُٙ ٌَ َِّللا
ٌ َػ ۪ض
َ ا ْٔزِمَ ٍّبُٚض ر٠
Önceki insanların rehberi onlardı. Bütün Furkan’ları O indirmiştir. Allah'ın âyetlerini görmezlikte direnen
kâfirlerin cezası suçları ile doğru orantılı olur. Üstün olan, hak edildiği kadar ceza veren Allah’tır.

(Şura 42/13)

ُ١
َّ َٚ  َِبَٚ  َْه١ٌَِ َ۪ٕٓب ا١ْ  َزْٚ َ  ا۪ٞٓ ۪اٌَّزَٚ زبُٛٔ ِ۪ٗ ثٝص
 هَٚ ٓ َِب٠
َ ش ََش
ِ ّع ٌَ ُى ُْ َِِٓ اٌ ۪ذ
َ َ۪ٕ٘ب ثِ۪ٗ ۪ٓ اِث َْٰش١ْ ص
ُْ ُ٘ ٛػ
ُ َٓ َِب ر َ ْذ١ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وٍَٝ َۜ ِٗ َوجُ َش َػ١ ۪ا فُٛ َْل رَزَفَ َّشلَٚ َٓ٠ّا اٌ ۪ذُّٛ ١ ۪ ا َ ْْ اَلٝ ۪ٓ َٰغ١ ۪ػَٚ ٝ َٰعُِٛ َٚ
 َۜ ِٗ َ ه١ْ ٌَِا
ت١
َ۪ٓ َ٠ ْٓ َِ ِٗ ١ْ ٌَِ اَٟ ْدز َ ۪ ۪ٓج٠ َُّللا
ُ ُ۪ٕ٠ ْٓ َِ ِٗ ١ْ ٌَِ ا۪ٞٓ ۪ذْٙ َ٠َٚ شب ُء
“Allah Nuh’a ne emretmişse onu, sizin için bu dinin kuralı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz, İbrahim’e, Musa’ya ve
İsa’ya emrettiğimiz şudur: “Bu dini ayakta tutun ve birbirinizden ayrı düşmeyin.” Senin çağırdığın şey
müşriklere ağır gelir. Allah, bu dini tercih edeni kendi tarafına seçer ve O’na yöneleni doğruya yönlendirir.”

(Ahkaf 46/12)

ٌ ّ صذ
َٓ٠ ُ۪ ْٕز َِس اٌَّز١ٌِ ًّب١ِغبٔب َػ َشث
ٌ َ  َٰ٘زَا ِوزَٚ  َس ْز َّ َۜخَٚ  اِ َِبِب۪ٝٓ َٰعُِٛ بة
ُ َ  ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ ِوزَٚ
َ ٌِ ِق
َ ُِ بة
ۗ ُّ ٍَظ
َ
َٓ١ ِ۪ٕ ٌِ ٍْ ُّ ْسغٜثُ ْش َٰشَٚ اٛ
Ondan önce Musa’nın kitabı vardı; hem bir rehber hem de Allah’ın ikramıydı. Onu tasdik eden bu kitap da Arap
diliyle indirilmiştir ki yanlış yapanları uyarsın ve güzel davrananlar için de bir müjde olsun.

(Ala 87/19)

ٝ َٰعُِٛ َٚ ُ١
ِ ص ُس
ُ
َ ۪٘ف اِث َْٰش
İbrahim’in ve Musa’nın sayfalarında!
(Ta Ha 20/132)

َ ص
َٰٜٛ  ْاٌ َؼب ِل َجخُ ٌٍِز َّ ْمَٚ  َۜب َْل َٔ ْغـٍَُٔ َه ِس ْصل َۜب ٔ َْس ُٓ ٔ َْش ُصلُ َۜ َهَٙ ١ْ ٍَط ِج ْش َػ
ْ اَٚ  ِحٍَٰٛ ص
َّ ٌأْ ُِ ْش ا َ ٍَْ٘ َه ِثبَٚ
Ailene namazı emret, sen de namaza devam et. Senden rızık istemez, sana rızık veririz. Mutlu son, Allah'tan
çekinerek kendini korumanındır.
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(Ta Ha 20/133)

َٰ ُف ْاْل
ٌٝٚ
ِ ص ُس
ُّ ٌ اَِّٟٕخُ َِب ِف١ ُْ َثِٙ ٌَ ُْ رَأ ْ ِرَٚ َ  ٍّخ ِِ ْٓ َس ِثّ ۪ َۜٗ ا٠َ َٕب ِث َٰب١ ۪أْر٠َ  َْلْٛ ٌَ اٌُٛلَبَٚ
Dediler ki “Bize Rabbinden bir delil getirseydi ya?” Önceki sayfalarda olanlar onlara ulaşmadı mı?

(Necm 53/36)

ٝۙ َٰعُِٛ ف
ِ ص ُس
ُ ٟ َُ۪ٕجَّأ ْ ِث َّب ف٠ ُْ ٌَ َْ َ ا
Yoksa Musa’nın sayfalarında yazanlar ona haber verilmemiş mi?

(Necm 53/37)

ٝۙ فهَٚ ٞ ُ۪ اٌَّز١
َ ۪٘اِث َْٰشَٚ
Sözünün eri İbrahim’inkinde olanı da mı anlatmamışlar?

(Necm 53/38)

ٜۙ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسحَٚ ا َ َّْل ر َ ِض ُس
Kimse kimsenin günahını yüklenmez.

(Necm 53/39)

ٝۙ َٰعؼ
ِ ْ ٌِ ْظ
َ بْ ا َِّْل َِب
َ ْٔ ًل
َ ١ٌَ ْْ َ اَٚ
ِ غ
İnsanın kendi çalışmasından başkası kendine ait değildir.

(Necm 53/40)

ُٜ َٰش٠ ف
َ ُٗ١َ ع ْؼ
َ َّْ َ اَٚ
َ ْٛ ع
Çalışması yakında gözler önüne serilecektir.

(Necm 53/41)

ٝۙ  َٰفْٚ َُٗ ْاٌ َد َ۪ٓضا َء ْاْل٠ُ ْد َٰض٠ َُّ ُ ث
Sonra ona, yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir.

(Necm 53/42)

ٝۙ ََٰٙ َس ِثّ َه ْاٌ ُّ ْٕزٌَِٰٝ ا َ َّْ اَٚ
Varıp gideceği yer, Rabbinin huzurudur.
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