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ÖNSÖZ 
 

          Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Ve selâm olsun, âlemlere rahmet olarak gönderilen O’nun 
sevgili Resulü Muhammed Mustafa s.a.s Efendimize, bütün peygamberlere, evliya ve şehitlere. Ehli beyt, Âli 
âbâ, Kerbela Şehitlerine. 
 Bu eser, yukarıda adı geçen 28 mealin harmanıdır. Her ayet bu 28 mealden tek tek kontrol edilmiş, en 

doğru en anlaşılır ve en temiz Türkçe ile sizlerin hizmetine sunulmuştur. 
Bu eser bir “Kur’an Fihristi” değildir. Bu nedenle ele alınan bir konu hakkında, tekrar edilen ayetler ve 

ayette ismi geçmesine karşın konuyla doğrudan ilgisi olmayan ayetler alınmamıştır. 
Bu eser günümüz insanın, Allah hakkında bilmesi gerekenleri ve günlük hayatında karşılaşacağı her türlü 

yaşam kuralları; iş, olay ve konu hakkında “acaba Kur’an bu konuda ne diyor” sorusuna cevap veren, baş 
vurabileceğiniz bir “Bilgi kitabıdır.” Herhangi bir konu; örneğin “Namaz” hakkında bilmeniz gereken ayetleri 
Kur’anın tümünü araştırmadan alt alta bulacaksınız. Saygılarımla.  
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ALLAH’IN GENEL TANIMI 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
  

� 	ِ��ِ� َرب� اْ	َ��	َٖ���َ ُ�ْ� Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Fatiha, 1/1 اَْ	َ
 ٌ��� Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Bakara, 2/20 … اِن� ا	��َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ
اُب ا	��ٖ���ُ   Allah tövbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır. Bakara, 2/37… اِ-�ُ� ُ,َ* ا	+�*�

َ��7َُء َوا	��ُ� ُذو ا	4ْ5َِْ% ا	��3ٖ�َِْ َوا	��ُ� َ�1َْ+0/ �َِ�ْ�َ�+ِٖ� َ.ْ�   …Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. 
Bakara, 2/105 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ   Bilmez misin, göklerin ve yerin mülkiyet ve اَ	َْ� Aَْ�َ�ْ� اَن� ا	��َ� 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��
hükümranlığı/yetki ve idaresi yalnızca Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı 
vardır. Bakara, 2/107 

 Allah affedici ve esirgeyicidir. Bakara, 2/199 …اِن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ 
 َC �ُ��	َ��بِ َوا�ٖ��Dُ ا	ِْ  …Allah'ın hesabı çok süratlidir. Bakara, 2/202 

 Allah da kullarına şefkatlidir. Bakara, 2/207… َوا	��ُ� َرُؤٌف �ِ�	ِْ�َ��دِ 

 ٌ��=ٖ�َ Hٌ�Hٖ(َ �َ��	اَن� ا…Allah her işi tam ve mükemmel, kararlarında isabetli ve adildir.  Bakara, 2/209 
	َ' ا	��ِ� DُIَ�ُْA اْ:9ُُ.*رُ َواِ   … Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. Bakara, 2/210 

� اْ	�Jَ�ِبِ ُ�� Kَ …Allah'ın azabı şiddetlidir. Bakara, 2/211ِ�ن� ا	��َ� َ$ٖ
 Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Bakara, 2/212… َوا	��ُ� َ�ْ�ُزُق َ.ْ� َ��7َُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��بٍ 
 ٍ��Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٍطPِ 'ٰ	ِ�7َُء ا�َ �ى َ.ْ�ٖRْ�َ �ُ��	َوا …Allah dilediğini doğru yola iletir. Bakara, 2/213 

ٖ���ٌ َ:ُ 9�VَاTُUِ&ُُ� ا	��ُ� �ِ�	��Kٖ *ِLْ' اَْ�َ��-ُِ=ْ� َو	ِٰ=ْ� ُ�VَاSْ�َ�َ&َ ��َِ� �ُْ&TُUِ  ُ�ُ*ُ�ُ=ْ� َوا	��ُ� 5ُBَ*ٌر �َ   Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu 
tutmaz. Lâkin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafurdur, halimdir/bağışlayandır, 
cezalandırmadan önce fırsat tanıyandır.  Bakara, 2/225 

�هُ اَ	��ُ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* اَْ	َ�#/ اَXْ(ِ Dُ5َ7ْ�َ ىTٖ�	َذا ا �اْ:9َْرِض َ.ْ 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ  اِ:�9 �ِِ�ْذ-ِٖ� َ�ْ�َ�ُ� َ.� َ�ْ�َ� اَْ�ٖ��Rِْ� َوَ.� Rُ5َ�ْUَْ� َوَ:ْ 9	�Jَ/*ُم َ:TُUُْ�Aَ 9ُه ZٌXَCِ َوَ:9 َ-ْ*ٌم َ	ُ� َ.� Kِ' ا	��
 ِCِ)ْ�ِ�ٖ� اِ:�9 �َِ�� َ$�َء َو �َن �7َِْ#ٍء ِ.ْ*[ُ��ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ:َ 9�Vُُدُه Rُُ35ْ�َِ�� َوُ,َ* اْ	َ��ِ'/ ا	��3ٖ�َُْ ُ�ٖ �Cِ�ُْ& Dَ/ُ� ا	��  Allah'tan başka tanrı yoktur, Hayy/hep diri 

hayat doludur. Kayyum/etkindir/yarattıklarını kudretiyle ayakta tutar. Ne gaflet yakışır O’na ne uyuklama, uykusu 
gelmez, uyuklamaz ve uyumaz. Göklerde ve yerde olan her şeyin tek sahibidir. O’nun huzurunda, onun izni 
olmadan kimse şefaat edemez. Her şeyin içini dışını önünü arkasını bilir. İnsanlar, dilediği kadarından başka 
O’nun ilminden hiç bir şey kavrayamaz. O'nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kuşatıp kapsar. 
Onları korumak/yönetmek ise O’na hiç ağır gelmez. O Allah, yüceler yücesidir. Bakara, 2/255 (Ayet’el Kürsi)   

   ٌ���ٖ�َ \'ِXBَ �ُ��	َوا  …Allah zengindir, acelesi de yoktur. Bakara, 2/263 

�ى اْ	Jَْ*َم ا	َْ=�Kِٖ���َ َوا	ِRْ�َ 9:َ �ُ��  …Allah, kâfirleri doğru yola iletmez. Bakara, 2/264 
  ٌ���ٖ�َ \'ِXBَ �َ��	َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا …Biliniz ki Allah çok zengindir, övgüye layıktır. Bakara, 2/267 

 ٖK ]َ�َِْ�ْ*ٍم َ:9 َر	ِس ��X	ا Dُ.ِ�Iَ @َ�-ِا �Xَٖ��َ��دَ َر��	�1ُِْ_ اْ�َ� َ:9 ُ��	اِن� ا �ِ�  Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları 
hiç kuşkusuz toplayacak olan Sensin. Allah asla sözünden dönmez. Âl-i İmran, 3/9 

 ُ��=ٖ�-Allah'tan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Âl… َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ
i İmran, 3/18 

َوا	��ُ� َرُؤٌف �ِ�	ِْ�َ��دِ   …Allah, kullarına karşı şefkatlidir. Âl-i İmran, 3/30 
 Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Âl-i İmran, 3/31… َوا	��ُ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ 

 َU �ُ��	َ َوا��َْ��ِ&ٖ�	ا �ُ�ْ  …Allah, tuzak kuranların hayırlısıdır. Âl-i İmran, 3/54 

 ُ��=ٖ� ,Allah'tan başka ilâh yoktur. Kuşkusuz ki Allah, evet O اِن� ٰ,ـTَا 	Rََُ* اْ	0ُ8َJَ اْ	َ�a/ َوَ.� ِ.ْ� اِ	ٰـٍ� اِ:�9 ا	��ُ� َواِن� ا	��َ� 	Rََُ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	َْ
mutlak güç ve hikmet sahibidir/her işi mükemmel ve her kararı isabetlidir Âl-i İmran, 3/62 

 َ��Xٖ.ِVْ�ُْ	ِ'/ ا	ُ� َو��	َوا …Allah müminlerin dostudur. Âl-i İmran, 3/68 
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 .Dilediğine rahmetini bağışlar. Allah üstün lütuf/güzellik, iyilik sahibidir َ�1َْ+0/ �َِ�ْ�َ�ِ+ٖ� َ.ْ� َ��7َُء َوا	��ُ� ُذو ا	4ْ5َِْ% ا	��3ٖ�َِْ 

Âl-i İmran, 3/74 
�ى اْ	Jَْ*َم ا	��3	ِٖ���َ ِRْ�َ 9:َ �ُ��	َوا …Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Âl-i İmran, 3/86 

 َI�ُْA �ِ��	َ' ا	اْ:9َْرِض َواِ 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ Dُ اْ:9ُُ.*رُ َو	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler, dönüp dolaşıp Allah 
'a varır. Âl-i İmran, 3/109 

ُب َ.ْ� َ��7َُء َوا	��ُ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ  �T�َُ��7َُء َو�َ �َِ�ْ	5ُِ� Lْ�َ اْ:9َْرِض 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ  -Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Diledi َو	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��
ğini bağışlar, dilediği cezalandırır. Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Âl-i İmran, 3/129 

 ٍ��3ٖ(َ %ٍ4ْKَ ُ� ُذو��	َوا…Allah büyük kerem sahibidir/ulu ve asildir. Âl-i İmran, 3/174 
َ�ٖ���ِ َواَن� ا	��َ� 	b�c3َِ� dَ�ٍَْم 	ِ�ْ   ...Allah kullarına zulmetmez. Âl-i İmran, 3/182 

 ٌ���ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوا	��ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ  Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��
yeter. Âl-i İmran, 3/189 

ْ� َرٖ �ً��اِن� ا	��َ� َ&�َن َ)َ�ْ�=ُ   …Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Nisâ, 4/1 
 Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak َوا	��ُ� اَْ)َ�ُ� �ِ�َْ)َ�اgُِ=ْ� َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� َو	�f�ِ َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� -�8ًَٖ�ا

Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah yeter. Nisâ, 4/45 
bcً�+ٖKَ 3َْ�ُ�*َن��7َُء َوَ:9 ُ�َ �ْ.َ 'ّٖ&Hَ�ُ �ُ��	ا %ِ�َ …Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimseye kıl kadar haksızlık etmez. 

Nisâ, 4/49 
bcً�=ٖXْAَ /� Allah'ın gücü daha çetin ve cezası daha şiddetlidir. Nisâ, 4/84… َوا	��ُ� اََ$�/ �Cًْ��َ َواََ$

َ Zًiَ�ْ=ُ� َ	�RَXْ.ِ %ٌ5ْ&ِ �ُ وَ  ��Cَ Zً(َ�5َ$َ Dْ5َ7ْ�َ �ْ.ََو �RَXْ.ِ ]ٌ�8َٖ- �ُ	َ �ْ=ُ�َ ZًXَ�َ�َ Zً(َ�5َ$َ Dْ5َ7ْ�َ �ْ.َ�+ً�Jٖ.ُ ُ� َ)�ٰ' ُ&%� َ$ْ#ٍء��	َن ا�&َ  Kim iyi bir işe aracılık 
ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her 
şeyin karşılığını verir. Nisâ, 4/85 

وَ,� اِن� ا	��َ� َ&�َن َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ�ٖ��ً�� ��/*ا �ِ�َْ�َ�َ� ِ.�RَXْ اَْو ُرد/َKَ Zٍ��� Bir selam aldığınızda siz de ondan daha güzeli ile َواَِذا ُ�ّ�ٖ�ُ+ْ� �َِ+ِ
karşılık verin ya da aynı şekilde selamlayın. Tabii ki Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır. Nisâ, 4/86 

�اً��ٖ�َ �f�ِXBَ �ُ��	اْ:9َْرِض َوَ&�َن ا 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ  Kَ…Biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allahِ�ن� 	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��
hudutsuz zengindir ve ziyadesiyle övgüye lâyıktır. Nisâ, 4/131 

bcً�&ِٖ� َو��	اْ:9َْرِض َوَ&5ٰ' �ِ� 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ  Göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'a aittir. Vekil olarak َو	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��
Allah yeter. Nisâ, 4/132 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ&�َن ا	��ُ� َ)ٖ��ً�� َ�ٖ=�ً��  Kَ …Göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. Allahِ�ن� 	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��
geniş ilim ve hikmet sahibidir. Nisa, 4/170 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َو&َ  �َن ا	��ُ� َ)ٖ��ً�� َ�ٖ=�Kَ��ًِ�ن� 	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	�� …Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa her şeyin mülkiyeti 
ve yönetimi Allah' a aittir ve dönüş de ancak O'nadır. Maide, 5/18 

ُب َ.ْ� َ��7َُء َو�َ  �T�َ�ُ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ 5ِLُْ� 	َِ�ْ� َ��7َُء َوا	��ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ اَ	َْ� Aَْ�َ�ْ� اَن� ا	��َ� َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Bilmez misin ki, göklerde ve yerde ne 
varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir; dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar. Allah’ın kudreti her şeye 
yeter. Maide, 5/40 

ِ+�Jَمٍ َوا	��ُ� َ)Hٖ�Hٌ ُذو اْ-    … Allah daima galiptir, öç alandır. Maide, 5/95 
� اْ	�Jَ�ِِب َواَن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ ُ�� Biliniz ki Allah'ın cezalandırması çok çetindir ve yine unutmayın ki اِْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� َ$ٖ

Allah'ın bağışlaması ve merhameti de sınırsızdır. Maide, 5/98 
  ٌ���ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� Rِ�Kٖ�� َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ  Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin mülkiyeti ve yönetimi 	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��

Allah’a aittir. O’nun her şeye gücü yeter. Maide, 5/120 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض  َوَ.� Rِ�Kٖ�� َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ 	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve 

dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. En'am, 6/39 
 �a�َوُ,َ* Uَْ�ُ� ا	Pِ�5َْٖ���َ اِِن اْ	ُ�ْ=ُ� اِ:� 9	َ �ِ��ِ�0Jُ/ اْ	َ  …Hüküm ancak Allah'ındır. O hakikati bildirecektir ve O, doğru karar 

verenlerin en hayırlısıdır. En'am, 6/57 
  Zِ�َ�ْ  Rabbin hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. En'am, 6/133…   �ٰ ْو.ٍ َوَر�/َ@ ا	XLَِْ'/ ُذو ا	��
  َ���ِٖ	� َل ا	ِْ=َ+�َب َوُ,َ* َ�َ+َ*	�' ا	�8 �Hَ- ىTٖ�	ُ� ا��	ِ��ـَ# ا	اِن� َو Allah kimi şaşırtırsa, artık onun için yol gösteren yoktur. Ve onları 

azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakır. A'raf, 7/186 
 ٌ��=ٖ�َ Hٌ�Hٖ(َ �َ��	اِن� ا …Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.  Enfâl, 8/10 

� اْ	�Jَ�ِبِ … ُ��Zً َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� َ$ٖ �P�Uَ �ْ=ُXْ.ِ ا*�ُ�َkَ �َ�Tٖ�	ا ���8َُٖ�A 9:َ ZًXَ+ْKِ ا*Jُ�Aَوا Ortalığı kasıp kavuran bir fitneden/bela ve musi- 
betten kendinizi koruyun. Çünkü çıktı mı yalnız zalimi vurmakla kalmaz Allah'ın ceza konusunda çok sert ol- 
duğunu da bilin… Enfâl, 8/25 
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  ِ5Lْ�ََو �ْ=ُِA�lَ��Cَ �ْ=ُXْ(َ �ْ ُ� ُذو ا	4ْ5َِْ% اْ	��3ٖ�َِ ْ� 	َُ=ْ� َوا	�� َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِْن Jُ�+Aَ*ا ا	��َ� َ� %ْ�َmْ	K �ْ=َُُْ�َ �ً-� َوُ�َ=�5  Ey iman edenler! Eğer Allah'tan 

korkup çekinirseniz/sorumluluk bilinci ile hareket ederseniz O, size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir, 
suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah sınırsız lütuf, sonsuz kerem sahibidir. Enfâl, 8/29 
  ُ��8ٖ�X	ٰ' َو-ِْ�َ� ا	َْ�ْ*	ا �َ�ِْ- �ْ=ُnٰ	*ْ.َ �َ��	َواِ اَن� ا …Bilin ki Allah sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve O ne mükemmel bir 

yardımcıdır! Enfâl, 8/40 
 Bütün işler Allah'a döner. Enfâl, 8/44… َواِ	َ' ا	��ِ� DُIَ�ُْA اْ:9ُُ.*رُ  
  ِ� Allah kullarına haksızlık etmez. Enfâl, 8/51… َواَن� ا	��َ� 	b�c3َِ� dَ�ٍَْم 	ِْ�َ�ٖ��

� ا	�Jَ�ِْبِ ُ��  Allah güçlüdür. O'nun cezası şiddetlidir. Enfâl, 8/52… اِن� ا	��َ� َ ِ*ى\ َ$ٖ
  ِR,ِا*َKَْ�ِ� �ِ��	ا -ُ*َر اVُ5ِ[ْ�ُ وَن اَْن�ْ� َوَ��َْ�' ا	��ُ� اِ:�9 اَْن �ُ+ِ�� -ُ*َرُه َو	َْ* َ&ِ�َه ا	َْ=�Kُِ�ونَ ُ�ٖ��ُ  Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. 

Oysaki kâfirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez. Tövbe, 9/ 
�JٖCِ�5َْ	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	َوا َ�  …Allah fâsıkları/kötülük düşünenleri doğru yola ulaştırmaz. Tövbe, 9/80 

 ,Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse inanamaz. O َوَ.� َ&�َن 	dٍ5ْXَِ اَْن VُْAِ.َ� اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا	��ِ� َوَ�mَْ�ُ% ا	��dَIْ َ)َ�' ا	�Tٖ�َ� َ 9:َ��Jِ�ُْ*نَ 
akıllarını kullanmayanları pis işlere bulaştırır. Yûnus, 10/100 

 Eğer Allah sana  َ.ْ� َ��7َُء ِ.ْ� ِ)َ��ِدٖه َوُ,َ* ا	5ُLَْ*ُر ا	��ٖ���ُ َواِْن َ�ْ�َ�ْ�َ@ ا	��ُ� �bcَKَ ;�4ُِ َ&�ِ$َ_ َ	ُ� اِ:�9 ُ,َ* َواِْن ُ�ِ�ْدَك �bcَKَ �ٍ�ْ1َِ َراد� 	4ْ5َِِ�ٖ� ��8ُُٖ[ �ِ�ٖ 
herhangi bir darlık, bir sıkıntı verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir 
hayır, iyilik verirse, onu da engelleyecek kimse yoktur. O lütuf ve cömertliğini kullarından dilediğine nasip eder. 
Çünkü O, çok acıyan, esirgeyen ve bağışlayandır. Yûnus, 10/107 

… �Rَُ ِ� ِرْز��	اْ:9َْرِض اِ:�9 َ)َ�' ا 'ِK Zٍَدا�� �َوَ.� ِ.ْ Yeryüzündeki bütün canlı türlerinin beslenmelerini ve geçinmelerini 
sağlamak Allah'ın garantisi altındadır… Hud, 11/6 
ن� َر�ّٖ' َرٖ��ٌ� َوُدودٌ َوا5ِLْ+َCُْ�وا َر��ُ=ْ� A ��ُpُ*ُ�*ا اِ	َْ�ِ� اِ    Rabbinizden af ve bağışlanma dileyin; şüphesiz ki Rabbim çok merha- 

metlidir ve O sevecen ve dost canlısıdır.  Hud, 11/90 
  َ��Xٖ�ِ� Sabret. Allah güzel iş yapanların ödülünü zayi etmez. Hud, 11/115 َواKَ �ْ�ِPِْ�ن� ا	��َ� َ:ُ 9�Dُ�4ٖ اIََْ� ا	ُْ�ْ
 …  َ�Jَْ	َوا dَ�ْ َ� ا	�7 �1Cََ�ْ�ِش َو	ى َ)َ�' اْ*ٰ+َCْا ��ُp �Rََ-َ�ْوAَ �ٍ�َ(َ �ِ�ْLَِ� اِت*َ�ٰ ���ُ� اْ:9َْ.َ� اَ	��ُ� ا	�Tٖى َرDَKَ ا	��َ�ُ ' f��َ.ُ %ٍIََ9ِ: ٖ�ىmْ�َ \%ُ& �َ  Gördüğünüz gibi Allah  

gökleri direksiz yükseltmiş, sonra evreni dengesine oturtmuş, güneşe ve aya bir hareket verip hizmetinize sun- 
muştur. Artık her biri, belli bir süre görev yapacaktır. Bütün işleri tek elden düzenleyip yöneten yalnızca 
Allah’tır… Ra'd, 13/2 

� ا	�Jَ�ِْبِ َواِن� َر��َ@ 	Tَُو َ.5ِLَْ�ٍة 	��X�ِِس )َ ُ���ٰ' Rِ�ِ�ُْkْ� َواِن� َر��َ@ َ	7َٖ  …Doğrusu Rabbin, insanların zalimliklerine rağmen onlara 
karşı bağışlayıcıdır ve yine hiç kuşkusuz Rabbinin cezası da pek ve şiddetlidir. Ra'd, 13/6 

 ٖLAَ �.ََو 'ٰs-ُْا /%ُ& %ُ�ِ�ْAَ �.َ �ُ�َ�ْ�َ �ُ��	َاٍر ا�َJْ�ِِ� ُه�َXْ(ِ َداُد َو&ُ%/ َ$ْ#ٍءHْAَ �.َاْ:9َْرَ��ُم َو tُ�  Allah, her dişinin neye gebe olduğunu bilir. 
Rahimlerin, neyi ne kadar eksiltip artıracağını da bilir. O’nun katında her şey ölçü iledir. Ra'd, 13/8 

 ْ*Jَ	ْا ��Cََا �ْ.َ �ْ=ُXْ.ِ اٌء*َCَ ِر�Rَ�X	�ِ� رٌِب�Cَْ�ِ% َو�	ُ,َ* ُ.ْ�َ+1ٍْ_ �ِ� �َوَ.ْ �ِٖ� �َRَIَ �ْ.ََل َو  Sözünü gizli tutanla açıkça söyleyen, geceye 
bürünüp saklanan ile gündüzün ortalıkta gezen arasında Allah için hiçbir fark yoktur. Ra’d, 13/10 

 ٰ� � َ.ْ� Kِ' ا	��ُmُ�ْ�َ �ِ��ِ	لِ َو�Pَٰ9:ْو� َوا�ُLُْ	�ِ� �ْRُُ	bcَkَِوَ&ْ�ً,� َو �(ً*ْuَ اِت َواْ:9َْرِض*َ  Göklerde ve yerde bulunanlar ve onların gölgeleri de 
sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. Ra'd, 13/15 (Secde Ayeti) 

�رُ  ُِ% ا	��ُ� �Uَ	aُِ &ُ%� َ$ْ#ٍء َوُ,َ* اْ	   �RJَ	ْا �َ*اِ�ُ  De ki: Her şeyin yaratanı Allah'tır. O, birdir, mutlak üstündür, her şeyi kaza 
ve kader çizgisine, irâdesine, hükmüne sokan O'dur. Ra'd, 13/16 

�ى َ.ْ� َ��7َُء ٖRْ�َ�7َُء َو�َ �ُ� َ.ْ��	4ِ�ُ%/ اKَ…Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir…İbrahim, 14/4 
�َ�َ��� ا	��َ� ُ.�1َِْ_ َوْ)ِ�ٖه ُرCَُ�ُ� اِن� ا	��َ� َ)Hٖ�Hٌ ُذو اْ-ِ+�Jَمٍ  ْAَ bcَKَ O halde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden 

cayacağını sanma! Çünkü Allah mutlak güç ve intikam sahibidir. İbrahim, 14/47 
  َ���ٖ�َIَْا �ْ=ُv�ٰRََ	 َْ* َ$�َء	َو �ٌِg�Iَ �RَXْ.َِو %ِ��ٖ  .Doğru yolu bildirmek, gösterip yöneltmek Allah'a aittir َوَ)َ�' ا	��ِ� َ 8ُْ� ا	��

Yollardan bir kısmı eğridir, Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Nahl, 16/9 
  ْVُ� 9:َ �َ�Tٖ��ِ	 ُ��=ٖ�ْ*ِء َو	ِ��ِ� اْ	sَ�َُ% اْ:9َْ)�ٰ' َوُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ ِ.Xُ*َن �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة َ.sَُ% ا	��  Kötü sıfat, ahirete inanmayanlar içindir. En yüce 

sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü O, her şeyden üstün ve hikmet sahibidir. Nahl, 16/60 
 …  ُTUِاVٰ�ُ *ْ	ََو  َV�ُ �ْ=ِٰـ	َو Zٍَدا�� �ْ.ِ �Rَ�ْ�َ(َ َ�َكAَ �.َ �ْRِ�ِ�ْ3ُِ� َس��X	ُ� ا��	ا َ' f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	اِ �ْ,ُ�ُ �U  Eğer Allah, zalimce davranışlarından ötürü 

insanları hemen cezalandırsaydı yeryüzünde bir tek canlıyı sağ bırakmazdı. Fakat o insanlara belirli bir sürenin 
sonuna kadar erteler/mühlet tanır…Nahl, 16/61 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض ا8ِ�َْْ� �ِٖ� َوا �.َ Dْ�ِCَْ	Rَُْ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� .ِ  ْ� َو	ِ'; َوَ:9 ُ�7ِْ�ُك Kٖ' ُ�ْ=ِ�ٖ� اََ�ً�ا ُِ% ا	��ُ� اَْ)َ�ُ� �َِ�� 	s�َُِ*ا َ	ُ� Bَْ�ُ[ ا	��  Göklerin ve yerin gizli 
bilgisi Allah’a aittir. O'nun görmesi de, işitmesi olağan üstüdür. Varlıkların, O’ndan başka hiçbir dostu da yok- 
tur. O, hükmüne/kararlarına ve uygulamalarına hiçbir kimseyi ortak etmez.” Kehf, 18/26 
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�ًرا ِ+َJْ.ُ ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء��	َوَ&�َن ا…Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir. Kehf, 18/45 

dُ�ْ َوا	Jََْ�ُ� َوا	mُ/X*ُم َواْ	   ٰ�َ*اِت َوَ.ْ� Kِ' اْ:9َْرِض َوا	�7 � َ	ُ� َ.ْ� Kِ' ا	��ُmُ�ْ�َ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َا �ِ�ْ�َ(َ �a�َ �ٌ�sٖ&َِس َو��X	ا �َ.ِ �ٌ�sٖ&ََواب/ َو ��mَُ� َوا	 اْ	Tَ�َاُب َوَ.ْ� mَِ��ُل َوا	�7
 -ُ Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıkların, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçla�Rِِ� ا	��ُ� Kََ�� َ	ُ� ِ.ْ� ُ.ْ=ِ�ٍم اِن� ا	��َ� َ�5َْ�ُ% َ.� َ��7َءُ 
rın, hayvanların ve çok sayıda insanın Allah'a secde ettiklerini, O'nun buyruğuna boyun eğdiklerini görmüyor 
musun? Çoğu insan da azaba çarpılmayı hak etmiştir. Allah'ın alçalttığı kimseye hiç kimse saygınlık ve onur 
kazandıramaz. Hiç şüphesiz Allah dilediğini yapar. Hac, 22/18 (Secde Ayeti) 

اِن� ا	��َ� َ	Jَِ*ى\ َ)Hٖ�Hٌ َو	8ُXْ�َََ�ن� ا	��ُ� َ.ْ� َ�8ُXُْ�ُه    …Allah, kendisine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Allah 
çok kuvvetli ve güçlüdür. Hac, 22/40 
  ٖ8�َ Dٌ��ٖCَ �َ��	ْ�ِ% َواَن� ا�	ا 'ِK َر�Rَ�X	ا wُِ	*�ُِر َو�Rَ�X	ا 'ِK %َ�ْ�	ا wُِ	*�ُ �َ��	َِ@ �ِ�َن� ا	ٰذ ٌ��  Bu böyledir. Allah geceyi gündüze sokar, gündüzü 

de geceye sokar ve mutlaka Allah işitendir, görendir. Hac, 22/61 
ٖ���ُ ٰذ	َِ@ �ِ�َن� ا	��َ� ُ,َ* ا	َْ�a/ َواَن� َ.� َ�ْ�ُ)*َن ِ.ْ� ُدو-ِٖ� ُ,َ* ا	uِ��َُْ% َواَن� ا	��َ� ُ,َ* ا	َْ��ِ'/ ا	ْ=َ   Böyledir bu, çünkü Allah, hakkın/gerçeğin ta 

kendisidir. Ondan başka neyi çağırırlarsa boştur, aslı yoktur ve şüphe yok ki Allah, pek yücedir, pek büyüktür. 
Hac, 22/62 

 Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Hac, 22/65… اِن� ا	��َ� �ِ�	��Xِس 	ََ�ُؤٌف َرٖ���ٌ 
� ُ�7ِْ�&ُ*نَ   ��(َ 'ٰ	��َ+َKَ َدِة�Rَ  -Allah, gizli olanı ve açıkça görüneni de bilir O, onların ortak koştukla َ)�	ِِ� اْ	Lَْ�ِ[ َوا	�7

rından uzaktır. Mü’minun, 23/9  
 Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Nûr, 24/22... َوا	��ُ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ  
 Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır. Nûr, 24/38… َوا	��ُ� َ�ْ�ُزُق َ.ْ� َ��7َُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��بٍ  
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواِ	َ' ا	��ِ� ا	��8ٖ�َُْ    Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dönüş de O'nadır. Nûr, 24/42 َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��

 ُ�1ْ�َ ٌ���aُ ا	��ُ� َ.� َ��7َُء اِن� ا	��َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ …Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. 
Nûr, 24/45 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض اِ-�ُ� َ&�َن 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً�� �� Kِ' ا	��  De ki: Onu/Kur’anı göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen  ُْ% اَْ-Hََ	ُ� ا	�Tٖى َ�ْ�َ�ُ� ا	��
Allah indirdi. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Furkan, 25/6 

ُل ا	��ُ� �Xَ�َ�َ �ْRِِA�lَ��Cٍَت َوَ&�َن ا	 ���َ�ُ @َِiٰ	ُو�Kَ ��ًِ	�Pَ bcً�َ(َ %َ�ِ(ََو �َب َواَٰ.َ�Aَ �ْ.َ 9�:ِ5ُ*ًرا َرٖ��ً��اBَ �ُ��  Ancak teybe ve iman edip iyi davranışta 
bulunanlar başkadır; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet 
sahibidir. Furkan, 25/70  
 Şüphesiz senin Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir Şûra, 26/9 َواِن� َر��َ@ 	Rََُ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	��ٖ���ُ  

 Şüphesiz Allah, kendi kendine yetendir.  Ankebut, 29/6… اِن� ا	��َ� 	XLََِ'\ َ)ِ� اْ	َ��َ	ٖ���َ 
 -8ْXَِ� Allah, dilediğine yardım eder, galip kılar/ kazandırır. O, mutlak güç sahibiِ� ا	��ِ� َ�8ُXُْ� َ.ْ� َ��7َُء َوُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	��ٖ���ُ  

dir, çok esirgeyicidir. Rum, 30/5 
��َ% 	aِ�ْ1َِ ا	���ِ ٖ�ْAَ 9:َ …Allah'ın yaratmasında değişme yoktur… Rum, 30/30 
 .Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Lokman, 31/22  َواِ	َ' ا	��ِ� َ)� Zُ�َِ اْ:9ُُ.*رِ  

  ُ���ٖ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض اِن� ا	��َ� ُ,َ* اْ	XLَِ'/ اْ	َ    Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah'ındır. Bilinmeli ki, asıl	K �.َ �ِ��ِِ' ا	��
zengin ve övülmeye lâyık olan Allah'tır. Lokman, 31/26 
  ٌ��=ٖ�َ Hٌ�Hٖ(َ �َ��	اِن� ا …Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir. Lokman, 31/27 
 Elbet Allah, hakkın ta kendisidir. O'ndan başka     ٰذ	َِ@ �ِ�َن� ا	��َ� ُ,َ* اْ	َ�a/ َواَن� َ.� َ�ْ�ُ)*َن ِ.ْ� ُدو-ِِ� ا	uِ��َُْ% َواَن� ا	��َ� ُ,َ* ا	َْ��ِ'/ ا	َْ=ٖ���ُ  

çağırdıkları her şey tamamıyla değersiz ve geçersizdir;  Allah çok yüce, çok uludur. Lokman, 31/30 
 Allah, müminlere karşı çok merhametlidir. Ahzab, 33/43 … َوَ&�َن �ِ�	�Xٖ.ِVْ�َُْ� َرٖ��ً�� 
ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض   � 	ِ��ِ� ا	�Tٖى 	َُ� َ.� Kِ' ا	��ُ�ْ�  ' Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah اَْ	َ

mahsustur… Sebe, 34/1 
  ُ��=ٖ� Yalnızca çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan ancak Allah'tır. Sebe, 34/27… ُ,َ* ا	��ُ� ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	َْ
 Dönüş Allah'adır. Fatır, 35/18… َواِ	َ' ا	��ِ� ا	��8ٖ�َُْ  

�ٖه اِ-�ُ� َ&�َن  اِن� ا	���َ  ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض اَْن HُAَوَ:9 َو	iَِْ� َزا	ََ+� اِْن اَْ.َ�َ=Rَُ�� ِ.ْ� اََ�ٍ َ�ٖ��ً�� 5ُBَ*ًرا�ُْ�ِ�ُ@ ا	��  Şüphesiz Allah gökleri ve yeri, dü- 
zenleri bozulmasın diye dengede tutuyor. Andolsun ki onların düzenleri eğer bir bozulursa, Kendisinden başka 
hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O, hoşgörülü, çok bağışlayıcıdır. Fatır, 35/41 

�رٌ  �ى َ.ْ� ُ,َ* َ&�ِذٌب َ&�5ٖRْ�َ 9:َ �َ��	اِن� ا Allah, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez. Zümer, 39/3 
�1ُِْ_ ا	��ُ� اْ	ٖ��َ��دَ َوْ)َ� ا	��ِ� َ:9 �ُ    …Bu, Allah'ın verdiği sözdür. Allah, verdiği sözden caymaz. Zümer, 39/20 

 Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Zümer, 39/23… َوَ.ْ� ُ��4ِِْ% ا	��ُ� Kََ�� 	َُ� ِ.ْ� َ,�دٍ 
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-ُ*َب Iَٖ��ً�� اِ-�ُ� ُ,َ* اْ	5ُLَ*ُر ا	 ُْ% َ�� ِ)َ��ِدَى ا	�Tٖ�َ� اK�َCَُْ*ا   /T	5ُِ� اLْ�َ �َ��	ِ� اِن� ا��	ا Zِ�َ�َْر �ا ِ.ْ*[ُXَJْAَ 9:َ �ْRِ�ِ5ُْ-َا 'ٰ�(َ ُ���ٖ��   De ki: Ey kendilerine hak- 

sızlık edip ölçüyü aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah elbette bütün günah- 
ları bağışlar ve gerçekten O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Zümer, 39/53 
 Allah her şeyin yaratıcısı ve her şeyi koruyan, yönetendir. Zümer, 39/62 اَ	��ُ� �Uَ	aُِ &ُ%� َ$ْ#ٍء َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َوٖ&�%ٌ  

�َ��بِ اِن� ا	��َ� �ٖCَ�Dُ اِْ	  …Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir. Mümin, 40/17 
 Allah kimi saptırırsa, onu doğru yola iletecek de yoktur. Mümin, 40/33… َوَ.ْ� ُ��4ِِْ% ا	��ُ� Kََ�� 	َُ� ِ.ْ� َ,�دٍ 
 َ…Allah, her kibirli zorbanın kalbini mühürler. Mümin, 40/35�Dُ�َ[ْ ا	��ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ ْ�ِ[ ُ.َ+َ=��ٍ� ���Iٍَر 

	ِٰ=�� اَْ&sََ� ا	��Xِس َ:9 َ�7ُْ=ُ�ونَ اَ	��ُ� ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% 	َِ+ْ�ُ=Xُ*ا �Kِٖ� َوا	�Rَ�Xَر ُ.8ِ�ًْ�ا اِن� ا	��َ� 	Tَُو 4ْKٍَ% َ)َ�' ا	��Xِس وَ    İçinde dinlenesiniz diye geceyi, 
görmeniz ve çalışmanız için de gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı çok lütuf sahibidir. 
Ama insanların çoğu şükretmezler. Mümin, 40/61 

َر&ُْ� َ�َ�َْ�Kَ� Pَُ*َر&ُْ�   �*Pًَء َو�Xَِ� َ��َء َوَرَزَ ُ=ْ� ِ.َ� ا	]���َ��ِت ٰذ	ُِ=ُ� ا	��ُ� َر�/ُ=ْ� Kََ+َ��َرَك ا	��ُ� َرب/ اْ	َ��	َٖ���َ اَ	��ُ� ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� اْ:9َْرَض َ َ�اًرا َوا	��  Yeri sizin için 
yerleşim alanı olarak düzenleyen göğü de yeryüzünün çatısı yapan, size şekil verip şeklinizi güzel yapan ve sizi 
temiz besinlerle besleyen Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesi- 
dir. Mümin, 40/64 

 Allah, kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için hayvanları اَ	��ُ� ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� اْ:9َْ-َ��َم 	َِ+ْ�َ&ُ�*ا ِ.�RَXْ َوِ.�Aَ �RَXْْ&ُ�ُ*نَ 
yaratandır. Mümin, 40/79   

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض �ِ�	َْ��a َو	ُِ+Hٰmْى &ُ%/ -Sْ�َ�َ&َ ��َِ� dٍ5َْ َوُ,ْ� َ:9 �3َُْ�ُ�*نَ   Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini َوaَ�َUَ ا	��ُ� ا	��
bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Câsiye, 45/22  
 A ْ�Rُv*ٰJْAَ �ْRُnٰAٰى َوا� .Allah doğru yol yönelenlerin hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar. َوا	�Tٖ�َ� اْ,َ+َ�ْوا َزاَدُ,ْ� ُ,ً

Muhammed, 47/17 
 َ. ��ُp �ِ��	ا %ِ��ٖCَ �ْ(َ وا /�Pَ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا ْ�Rَُ	 �ُ��	5َِ� اLْ�َ �ْ�َKَ ٌر� �Aُ*ا َوُ,ْ� &�5ُ  İnkâr edip Allah yolundan alıkoyanları ve sonra da kâfir 

olarak ölenleri Allah asla bağışlamaz. Muhammed, 47/34 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ&�َن ا	��ُ� َ)ٖ��ً�� َ�ٖ=�ً��  ,Göklerin ve yerin bütün orduları Allah’ın emrindedir. Allah bilendir  َو	ِ��ِ� XُIُ*ُد ا	��

hüküm ve hikmet sahibidir. Fetih, 48/4  
ُب َ.ْ� َ��7َُء َوَ&�َن ا	��ُ� 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً��   �T�َ�ُ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	5ُِ� Lْ�َ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dilediğini 

bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah, çok bağışlayandır, merhamet sahibidir. Fetih, 48/14 
 Allah âlimdir/bilgindir, hakîmdir/her şeye hükmeder. Hucurat, 49/8… َوا	��ُ� َ)ٖ��ٌ� َ�ٖ=��ٌ 
اٌب َرٖ���ٌ  �*Aَ �َ��	َ� اِن� ا��	ا ا*Jُ�Aَوا …Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. Hucurat, 49/12 

 Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid, 57/9…َواِن� ا	��َ� �ُِ=ْ� َ	َ�ُؤٌف َرٖ���ٌ  
  �ُ	َ �ُ5َ(ِ�4َ�ُKَ �Xً�َ�َ �zً�ْ َ �َ��	ِ�ُض اJُْ� ىTٖ�	َذا ا �ْ.َ ٌ���ٖ&َ �ٌIََُْ� ا	َو  Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun 

karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükâfatı da vardır. Hadid, 57/11 
�ُروَن َ)�ٰ' َ$ْ#ٍء ِ.ْ� 4ْKَِ% ا	���ِ ِJْ�َ 9�:َِْ=َ+�ِب ا	اَْ,ُ% ا �َ�َ�ْ�َ b�ciَِ	  ِ��3ٖ�َْ	4ْ5َِْ% ا	ُ� ُذو ا��	�7َُء َوا�َ �ْ.َ �ِ�ٖAVْ�ُ �ِ��	ا �َواَن� ا	%َ4ْ5َْ �َِ�ِ   Böylece kitap ehli, Allah'ın 

lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini bilsinler. Lütuf bütünüyle Allah'ın elindedir, onu dilediğine bahşeder. 
Allah, büyük lütuf sahibidir. Hadid, 57/29 

 ٌ��Rٖ$َ ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء��	َوا …Allah her şeye şahittir. Mücadele, 58/6 
ْ�ٰ�ُ� ا	��ٖ���ُ    �Rََدِة ُ,َ* ا	�� ُ,َ* ا	��ُ� ا	�Tٖى َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* َ)�	ُِ� اْ	Lَْ�ِ[ َوا	�7  O, öyle bir Allah'tır ki Kendisinden başka ilah yoktur. 

Görülmeyeni ve görüleni bilir. O çok esirgeyen, çok acıyandır. Haşr, 59/22 
bcَُم ا	Vْ�ُِْ.ُ� ا	Rَ�ُْْ�ِ�ُ� ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	���mَْرُ   وُس ا	�� /�Jُ	َْْ�ِ�ُ@ ا	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* اَ	ى َ:9 اِTٖ�	ُ� ا��	7ْ ُ,َ* ا�ُ � ��َن ا	��ِ� َ)��َ�ْCُ �ُ��=َ+َ�ُْ	نَ  ا*ُ&�ِ O, öyle bir Allah'tır ki, Kendi- 

sinden başka ilah yoktur. O, mülkün sahibi, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik 
veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşsiz ve 
benzeri olmayandır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.  Haşr, 59/23 
   َ��JٖCِ�5َْ	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �َ��	اِن� ا  Allah, yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez. Münafikun, 63/6 
ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' ا:ْ    � َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ ُ�َ���ُ} 	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��ُ�ْ�9َْرِض 	َُ� اْ	ُ�ْ�ُ@ َو	َُ� ا	َْ  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı 

tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir. Tegabün, 64/1 
ُ� َ$ُ=*ٌر َ�ٖ���ٌ اِْن zُ�ِJُْA*ا ا	��َ� َ �Xً�َ�َ �zً�ْ ُ��4َِ)5ُْ� 	َُ=ْ� َوَ�5ِLْْ� 	َُ=ْ� َوا	��    Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, Onu sizin için katlar 

ve sizi bağışlar. Allah, şükredenlere karşılık verir; cezalandırmada acele etmez. Tegabün, 64/17 
�ً��َوَ.� �7َAَُؤَن اِ:�9 اَْن َ��7ََء ا	��ُ� اِن� ا	��َ� َ&�َن َ)ٖ��ً�� َ�=ٖ   Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Hiç kuşkusuz Allah 

her şeyi bilir ve her işi yerinde yapar. İnsan, 76/30 
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ALLAH’IN “BEN” ZAMİRİ İLE KENDİSİNİ TANITMASI 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
ُ�وٖ-' اَْذ&ُْ�&ُْ� َواْ$ُ=ُ�وا 	ٖ' َوَ:Aَ 9ْ=5ُُ�ونِ �Kَْذ&ُ   Öyle ise siz Beni anın ki Ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın Bana 

nankörlük etmeyin! Bakara; 2/152 
 … �*ا َوXُ���َ*ا �Kَُو	ٰـiَِ@ اAَُ*ُب َ)Rِ�ْ�َْ� َوَا-َ� ا	+� ُ�َPَْا َوا*�ُ�Aَ �َ�Tٖ�	ٖ���ُ اِ:�9 ا��	اُب ا �*  Ancak tövbe edip halini düzelterek gerçeği söyleyenler 

başka. Ben, onları bağışlarım. Ben, çok tövbe kabul ederim ve çok bağışlarım. Bakara; 2/160 

اِع اَِذا َدَ)�ِن   ���ونَ َواَِذا �Cَََ	َ@ ِ)َ��ٖدى َ)Kَ 'ّٖXِ�-ّٖ' َ ٖ��ٌ[ ا�Iُُٖ[ َدْ)َ*َة ا	ُ$ُ�ْ�َ �ْRُ���ََ	 '�ٖ ا*ُX.ِVْ�ُْ	ٖ' َو	ا *�ُ�mٖ+َ�ْ�َ�ْKَ  Ey Peygamber! Kullarım sana, 
Beni sorduklarında söyle onlara Ben onlara çok yakınım. Bana yürekten dua edenin çağrısına hemen karşılık 
veririm. Yeter ki kullarım da Bana inansınlar ve Benim davetime uysunlar ki doğru yolu bulsunlar. Bakara, 2/186 
  َ��Xٖ.ِVْ.ُ �ْ+ُXُْ& ِن اِْن*ُK�Uََو �ْ,ُ*ُK�1َAَ bcَKَ َِ��َءُه	ُف اَْو ْ�َ]�ُن ُ�1َ*�  Şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer اِ-�َ�� ٰذ	ُِ=ُ� ا	�7

iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, Benden korkun. Ali İmran, 3/175 
…   tٍ�ْ�َ �ْ.ِ �ْ=ُ4ُ�ْ�َ 'ٰs-َُْذَ&ٍ� اَْو ا �ْ.ِ �ْ=ُXْ.ِ %ٍ.ِ�(َ %َ�َ(َ Dُ�zُٖ9 ا:َ 'ّٖ اَ- … Ben, içinizden erkek olsun kadın olsun, çaba gösteren 

hiçbir kimsenin çalışmasını boşa çıkarmayacağım…Ali İmran, 3/195   
ّٖ' اَ-َ� اْ	5ُLَ*ُر ا	��ٖ���ُ    -َ��ْ{ ِ)َ��ٖدى اَ- Resulüm! Kullarıma, Benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. 

Hicr, 15/49 
َو اَن� َ)Tَاٖ�' ُ,َ* ا	Tَ�َْاُب اْ:9َ	ٖ��ُ   Ve Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir. Hicr, 15/50 

َوَ �َل ا	��ُ� َ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا اِ	ٰـRَْ�ِ� اXَpْْ�ِ� اِ-�َ�� ُ,َ* اِ	ٌٰ� َواِ�ٌ� Kَِ����َی �Kَْرَ,ُ�*نِ     Allah buyurdu ki: “İki ilâh edinmeyin. O, ancak tek ilâhtır. O 
hâlde, yalnız Benden korkun.” Nahl, 16/51  
   aَ�ْUَ �ْRُُA�ْRَ$َْاَ.� ا�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ:aَ�ْUَ 9 اَ-Rِ�ِ5ُْْ� َوَ.� &Tَ1ِ�+.ُ SُXُْ اْ	َ�ّٖ�4ِ�ُ� 4ُ(ًَ ا	��  Ben şeytanları, ne gökler ile yerin yaratılışına 

ve ne de kendi yaratılışına şahit tuttum. Ben insanları yoldan çıkaranları yardımcı edinmem. Kehf, 18/51 
   َKَا ً:Hُُ- �َ��ٖKِ�=َْ�ِ	 �َ�XRَIَ �َ-��ِ�َ[ ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اَْن َ�+�Tُ1ِوا ِ)َ��ٖدى ِ.ْ� ُدوٖ-' اَْو	َِ��َء اِ-�� اَْ)َ+َْ9 İnkârcılar Beni bırakıp da kullarımı dostlar 

edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere bir konak olarak hazırladık. Kehf, 18/102 
�ٰ*َة 	Tِِْ&ٖ�ى   �ٖ-' َواَ ِِ� ا	�8ْ�ُ(ْ�Kَ �َ-ََٰ� اِ:�9 ا	ُ� َ:9 اِ��	اَ-َ� ا 'Xٖ�-ِا Muhakkak ki Ben, yalnızca Ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. 

Bana kulluk et; Beni anmak için namaz kıl. Tâ-Hâ, 20/14 
 Beni anmayı ihmal etmeyin. Tâ-Hâ, 20/42…  َوَ:Kٖ �nَXِAَ 9' ِذْ&ٖ�ى 
 Şöyle dedi; Ben sizinle beraberim; işitir ve görürüm. Tâ-Hâ, 20/46 َ �َل َ:�Kَ�1َAَ 9 اِ-�Xٖ' َ.َ�ُ=َ�� اDُ�َCَْ َواَٰرى 

�� pُ�� اْ,َ+ٰ�ى ًِ	�Pَ %َ�ِ(ََو �َب َواَٰ.َ�Aَ �ْ�َِ	 ٌر� �5Lَ	َ 'ّٖ َواِ-  Ben, tövbe edip inanan, dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyan ve 
bundan sonra da doğru yolda yürümeye azimli kimseler için son derece affediciyim.  Ta-Ha, 20/82 
َوَ.ْ� اَْ)َ�َض َ)ْ� ِذْ&ٖ�ى Kَِ�ن� َ	ُ� َ.Xْzَ Zً7َ��ًٖ=� َوَ-ْ�7ُُ�ُه َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ اَْ)ٰ�'   Kim de Beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun 

sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak dirilteceğiz. Tâ-Hâ, 20/ 124 
�ونِ   ُ�ُ(ْ�Kَ �ْ=ُ/َواَ-َ� َر� Ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise Bana kulluk edin. Enbiya, 21/92. 
ّٖ' اَ-َ�   ا	��ُ� َرب/ ا	َْ��َ	ٖ���َ  َ�� ُ.*Cٰ' اِ- …Ey Musa! Bil ki Ben, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'ım. Kasas, 28/30. 
َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �ِ�َٰ��ِت ا	��ِ� َو	g�Jَِِٖ� اُو	َ @َِiٰ�iُِ�*ا ِ.ْ� َرْ�َ�ٖ+' َواُو	 @َِiٰ	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَ	ٖ��ٌ     Allah'ın âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenler 

var ya işte onlar Benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için acıklı bir azap vardır. Ankebut, 29/23 
�ونِ   ُ�ُ(ْ�Kَ َی����ِKَ Zٌ�َCَِوا 'zٖا اِن� اَْر*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َ��ِدَى ا(ِ ��َ  Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, Benim arzım geniştir. O halde 

nerede güven içinde olacaksanız orada yalnız Bana kulluk edin. Ankebut, 29/56 
pُ�� اTْUََُت ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا Kََ=ْ�َ_ َ&�َن -َٖ=��ِ    Sonra Ben, o inkâr edenleri yakaladım. Bak ki Beni inkâr edenleri cezalan- 

dırmam nasıl oldu. Fatır, 35/26 
   ٍ��uٖ �ْ.ِ 7َ�ًَ�ا aٌِ	�Uَ 'ّٖ اِْذ َ �َل َر�/َ@ 	Zِ=َِiٰ��َ�ِْ اِ-  Rabbin meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan bir insan yara- 

tacağım. Sad, 38/71 
   ِ�ُل اْ	Jَْ*ُل 	ََ�ی� َوَ.� اَ-َ� �b�c3ٍَِم 	ِْ�َ�ٖ�� ���َ�ُ �.َ  Benim huzurumda söz değiştirilmez ve Ben kullarıma asla zulmetmem. Kaf, 

50/29 
   ْ�ُ+Xْ�َ(َْ5َْ�ُ+ْ� َوَ.� اUَْا ��َِ� …Ben, sizin gizlediğinizi de, açıkladıklarınızı da bilirim… Mümtehine, 60/1 
�Cَُْرِ,Pَ �ُJُُ�*ًدا    Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım! Müddesir, 74/17 

ALLAH’IN KENDİSİNİ “O” ZAMİRİ İLE TANITMASI 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض &ُ%\ 	َُ� َ �-ِ+ُ*نَ …   .َ…Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir	K �.َ �ُِ' ا	��
Bakara, 2/116 
  ٍ��Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٍطPِ 'ٰ	ِ�7َُء ا�َ �ى َ.ْ�ٖRْ�َ O dilediğini doğru yola iletir. Bakara, 2/142 
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ْ�ٰ�ُ� ا	��ٖ���ُ     …   Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, esirgeyen ve َواِ	ٰـRُُ=ْ� اِ	ٌٰ� َواِ�ٌ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* ا	��

bağışlayandır/rahmandır, rahîmdir. Bakara, 2/163 
  ُ��=ٖ�ُر&ُْ� Kِ' اْ:9َْرَ��مِ َ&ْ�َ_ َ��7َُء َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	َْ ُ,َ* ا	�Tٖى ُ�8َ*�  Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan 

başka ilâh yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Ali İmran, 3/6 
 َ���ٖPِ��X	ا �ُ�ْUَ *َ,َُو �ْ=ُnٰ	*ْ.َ �ُ��	ا %ِ�َ Sizin mevlanız Allah’dır ve O, yardım edeceklerin en hayırlısıdır. Âl-i İmran, 3/150 

 �Xَ�ُ�ْ�َ En güzel ve en hayırlı vekil/koruyup gözetleyen O’dur Âl-i İmran, 3/173 ا	��ُ� َو-ِْ�َ� ا	َْ*ٖ&�%ُ  
�ُه pُ�� اَْ-ُ+ْ� Aَْ�َ+ُ�ونَ  َXْ(ِ ' f��َ.ُ %ٌIَََوا bcًIََ4ٰ' ا َ ��ُp �ٍ�uٖ �ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ ىTٖ�	ا *َ,ُ Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını tak- 

dir eden O'dur. O'nun katında muayyen bir ecel/kıyamet vardır. Siz hâla şüphe mi ediyorsunuz. En'am, 6/2 
ٰ�َ*اِت َوKِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ�ُ� ��Cِ&ُْ� َوRْIََ�&ُْ� َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� Aَْ=ِ�ُ�*نَ   Göklerin ve yerin Allah’ı O’dur. Gizlinizi de açığınızı da  َوُ,َ* ا	��ُ� Kِ' ا	��

bilir. Ne kazandığınızı da bilir. En'am, 6/3 
…  ْ5َ- 'ٰ�(َ ]َ+َ&َ َZ�َ�ْ��	ا �ِ�ِ  O, merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı… En'am, 6/12 

Dُ��ٖ اْ	َ�ٖ���ُ    َو	َُ� َ.� َ=َCَ� Kِ' ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر َوُ,َ* ا	��  Gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir. 
En'am, 6/13 

  ْ*Kَ �ُ,ِ�Jَْ	1َٖ���ُ َوُ,َ* ا	اْ �ُ�=ٖ�َق ِ)َ��ِدٖه َوُ,َ* ا	َْ  O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahi- 
bidir, her şeyden haberdardır. En'am, 6/18 

�ُه َ.A�5َُِ} ا	َ 9:َ ]ِ�ْLَْ��Rَ�ُ�َ�ْ اِ:�9 ُ,َ* َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	َْ��� َوا	ْ�َ  َXْ(ِاِ:�9 َو dٍِ���َ 9:ََو ]ٍuُْ�َُ��ِت اْ:9َْرِض َوَ:9 َرk 'Kٖ Zٍ���َ 9:ََو �Rَ�ُ�َ�ْ�َ 9�:ِا Zٍ ََوَر �ْ.ِ �ُJُ�ْAَ �.ََو �ِ�Kٖ' ِ&َ+�ٍب ْ
 ٍ���ٖ.ُ Gaybın/gizliliklerin anahtarları, Allah’ın katındadır. Onları ancak Allah bilir. Karada ve denizde ne varsa hep- 
sini O bilir. O’nun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. O yerin karanlıkları içindeki yaş ve kuru tek bir taneyi 
dahi bilir. En'am, 6/59 

 '4ٰJْ�ُِ	 �ِ�Kٖ �ْ=ُُs�َ�ْ�َ ��ُp ِر�Rَ�X	�ِ� �ْ+ُ�ْ�َIَ �.َ �ُ�َ�ْ�ََو %ِ�ْ�	�ِ� �ْ=ُn�K*َ+َ�َ ىTٖ�	نَ  َوُ,َ* ا*ُ��َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُ ��Xَ�ُ ��ُp �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ِ�َْ	ِا ��ُp ' f��َ.ُ %ٌIََا  Geceleyin sizi 
öldüren/uyutan, gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ömrü yaşamak üzere sizi uyandırıp tekrar 
hayata geri döndüren O'dur. En sonunda da dönüşünüz yine O'nadır. Nihayet O, yaptığınız her şeyi size haber 
verecektir. En'am, 6/60  

 O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir… En'am, 6/61 َوُ,َ* اْ	Kَ �ُ,ِ�Jَْ*َق ِ)َ��ِدهٖ 
 �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض �ِ�	َْ �Rَدَ  َوُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�� *ِر َ)�	ُِ� ا	Lَْْ�ِ[ َوا	�7 ِة َوُ,َ* ا	َْ�ٖ=�ُ� اْ	1َٖ���ُ َوَ�ْ*َم َ�Jُ*ُل &ُْ� Kََ�ُ=*ُن َ ْ*	ُُ� اْ	َ�a/ َو	َُ� اْ	ُ�ْ�ُ@ َ�ْ*َم ُ�K �ُ5َXِْ' ا	8/  O, 

gökleri ve yeri hak ve hikmet ile yaratandır. "Ol!" dediğinde her şey oluverir. O'nun sözü gerçektir. Sûr'a üflendiği 
gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir. O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. En'am, 6/73 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض اَ-�' َ�ُ=*ُن َ	ُ� َو	ٌَ� َو	َْ� ْ=ُAَ� َ	Zٌ�َ�ِ�Pَ �ُ َوaَ�َUَ &ُ%� َ$ْ#ٍء وُ,َ*   �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ َ�ٖ��Dُ ا	��  O, göklerin ve yerin eşsiz ve benzersiz 
yaratıcısıdır.O’nun bir eşi olmadığı hâlde, nasıl bir çocuğu olabilir? Oysaki her şeyi O yarattı. Her şeyi hakkıyla 
bilen O'dur. En'am, 6/101 
 … �وُه َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َوٖ&�%ٌ  ٰذ	ُِ=ُ� ا	��ُ� َر�/ُ=ْ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,*َ ُ�ُ(ْ�Kَ ٍء#ْ$َ �%ُ& aُِ	�Uَ  İşte sizin rabbiniz olan Allah. O’ndan başka hiç bir 
ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. Her şeye vekildir/her şeyi yöneten, koruyup 
gözeten tek varlık O'dur. En'am, 6/102 

�رِ&ُُ� اْ:�8َ�َْ9ُر َوُ,َ* ُ�ْ�رُِك اْ:�8َ�َْ9َر َوُ,َ* ا	��ٖ]�ُ_ اْ	1َٖ���ُ  ُْA 9:َ  Gözler O'nu göremez; oysaki O, gözleri görür. O, eşyayı pekiyi 
bilen, her şeyden haberdar olandır. En'am, 6/103 
ُ�*َك JُKَْ% َر�/ُ=ْ� ُذو   �T&َ ِ�ْنKَ  َ��.ٖ�ِmْ�ُ	ْمِ ا*ْJَ	ْا �ِ(َ �ُCُْ��َ /َ�د�َوَ:9 ُ Zٍ�َCَِوا Zٍ�َ�َْر  Eğer seni yalanlarlarsa de ki: Rabbiniz geniş bir rahmet 

sahibidir. Bununla beraber O’nun azabı geri çevrilmez. En'am, 6/147 
 O, bağışlayan ve eşsiz bir merhamet kaynağıdır. En'am, 6/165… َواِ-�ُ� 	5ُLََ*ٌر َرٖ���ٌ 

   َ���اِ-�ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	ُْ�ْ�َ+ٖ …Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. A'raf, 7/55 
َ��َح 7ْ�ًُ�ا َ�ْ�َ� َ�َ�ْى َرْ�َ�+ِ�ٖ   َوُ,َ* ا	�Tٖى ُ�Cِ�ُْ% ا	�� O, rahmetinin önünden rüzgârı müjdeci gönderir… A'raf, 7/57 

�ٖ َ+َ*	�' َوُ,َ* �َ ِ	� ��ا	�8 …Ve O bütün salih kullarını görüp gözetir. A'raf, 7/196 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض ُ�ْ�ٖ� َوُ�Sُ��ٖ َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ   اِن� ا	��َ� َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerin ve yerin egemenliği/denetim ve 
yönetimi Allah'a aittir. Can veren de öldüren de O'dur. Sizin Allah'dan başka bir dostunuz, dayanağınız ve 
yardım edeniniz yoktur. Tövbe, 9/116 

�وُه اTَAَ bcَKََ&�ُ�ونَ ُ�ُ(ْ�Kَ �ْ=ُ/ُ� َر���	ُِ=ُ� ا	اِْذ-ِٖ� ٰذ � ْ.ِ …O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte� Dٍ�5ٖ$َ اِ:�9 ِ.�ْ  اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ
O, Rabbiniz Allah’tır. O hâlde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz? Yunus, 10/3 

...   �َ�Tٖ�	َى اHِmْ�َِ	 ُه�ُ��ٖ�ُ ��ُp aَ�ْ1َ	ُْٶا ا�� اِ-�ُ� َ�ْ�َ fJ�َ �ِ��	ا ���ِت �ِ�ْ	Jِْ��ِ اِ	َْ�ِ� َ.Iَ �ْ=ُ�ُIِ�ْٖ��ً�� َوْ)ََِ	� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Sonunda hepiniz O'na 
döneceksiniz. Bu Allah'ın kesin gerçekleşecek bir sözüdür. Her şeyi ilk baştan yaratan O'dur. O, iman edip iyi, 
güzel ve yararlı işler ortaya koyanları adaletle ödüllendirmek için geri döndürecek olan yine O'dur… Yûnus, 10/4 
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�وِر ُ  O, kalplerin özünü bilendir. Hud,11/5…  اِ-�ُ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/

�ُه َوAََ*&�ْ% َ)َ�ْ�ِ� َوَ.� َر�/@َ  ْ�ُ(ْ�Kَ �ُ/�ُ& �ُ.َْ9:ْا DُIَ�ْ�ُ �ِ�َْ	ِاِت َواْ:9َْرِض َوا*َ�ٰ � َو	ِ��ِ� Bَْ�ُ[ ا	�� ��(َ %ٍِK�Lَِ�  َن*ُ��َ�ْAَ  Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. 
O, öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Hud, 11/123 

���ُ� اْ:9َْ.�َ …َ�ُ …O, her işi hakkıyla düzenler, yürütür ve yönetir…Ra’d, 13/2 

ا	�Rَ�Xَر اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ�َ+5َ=�ُ�ونَ  ْ:9َْرَض َو�Rَ�Kٖ %َ�َIَ َرَواCَِ' َواَ-�Rًَْرا َوِ.ْ� &ُ%� ا	�sَ�َ�اِت �Rَ�Kٖ %َ�َIَ َزْوIَْ�ِ� اِ�ْXَpْ� ُ�7ِLْ' ا	�ْ�%َ َوُ,َ* ا	�Tٖى َ.�� ا   Yeri 
döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de 
gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Ra'd, 13/3 

���ُ� اْ:9َْ.�َ …………َ�ُ …O, her işi düzenler, yürütür ve yönetir…Ra’d, 13/2 
…  َ�Iَاْ:9َْرَض َو ��َ% �Rَ�Kٖ َرَواCَِ' َواَ-�Rًَْرا َوِ.ْ� &ُ%� ا	�sَ�َ�اِت �Rَ�Kٖ %َ�َIَ َزْوIَْ�ِ� اِ�ْXَpْ� ُ�7ِLْ' ا	�ْ�َ% ا	�Rَ�Xرَ َوُ,َ* ا	�Tٖى َ.    Yeri döşeyen, onda oturaklı dağ- 

lar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O 
örtüyor… Ra’d, 13/3 

َ� 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xرَ   �1Cََو �ِ�ْ�َِgَدا �َ�َJَ	َْوا dَ�ْ َ� 	َُ=ُ� ا	�7 �1Cََو  O, ilahi yasalar ile hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize 
sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. İbrahim, 14/33 

َ��ِء َ.�ًء 	َُ=�ْ  ُ,*َ   ا	�Tٖى اَْ-Hََل ِ.َ� ا	�� Gökten suyu indiren O'dur… Nahl, 16/10 
َ�اٌت �ِ�َْ.ِ�ٖه اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت   dَ�ْ َوا	Jََْ�َ� َوا	mُ/X*ُم ُ.�1�َ َ� 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر َوا	�7 �1Cَنَ َو*ُ�Jِ�ْ�َ ٍم*ْJَِ	  O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin 

hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını 
kullanan bir millet için ibretler vardır. Nahl, 16/12  

 �fv�ِuَ ��ً�َْ	 �ُXْ.ِ ا*ُ�ُ&ْ�+َِ	 �َ�َ� ا	َْ�ْ �1Cَ ىTٖ�	َوُ,َ* ا  İçinden taze balık yemeniz ve takacağınız bir süs eşyası çıkarmanız için 
denizleri emrinize veren O'dur… Nahl, 16/14  

  O, büyüklük taslayanları asla sevmez. Nahl, 16/23 اِ-�ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	ُْ�ْ�َ+ْ=ِ�ٖ���َ  
Dُ�ْ َواْ:9َْرضُ   ٰ�َ*اُت ا	�� �Rُْ� اِ-�ُ� َ&�َن َ�ٖ��ً�� Aَُ���ُ} َ	ُ� ا	��َ��ٖ�ْAَ َن*RُJَ5ْAَ 9:َ �ْ=ِٰـ	ٖه َو�ِ�ْ�5ُBَ*ًرا َوَ.ْ� Rِ�Kٖ�� َواِْن ِ.ْ� َ$ْ#ٍء اِ:�9 ُ�َ���ُ} �َِ  Yedi gök, yer ve 

bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder.  O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların 
tesbihini anlamazsınız. O, halîmdir/yumuşak huyludur ve bağışlayıcıdır. İsrâ, 17/44  
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض ا8ِ�َْْ� �ِٖ� َوا �.َ Dْ�ِCَْ	Rَُْ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� .ِ    ْ=ِ�ٖ� اََ�ً�اْ� َو	ِ'; َوَ:9 �7ُِْ�ُك Kٖ' �ُ  ُِ% ا	��ُ� اَْ)َ�ُ� �َِ�� 	s�َُِ*ا َ	ُ� Bَْ�ُ[ ا	��  Göklerin ve yerin gizli 

bilgisi O'na aittir. O'nun görmesi de, işitmesi olağan üstüdür…Onların, O’ndan başka hiçbir dostu da yoktur. O, 
hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.” Kehf, 18/26 
�َ.� َ�ْ�َ� اَْ�ٖ���Xَ َوَ.� �Xَ5َ�ْUَ َوَ.� َ�ْ�َ� ٰذ	ِ   f��ِ-َ @َ/َوَ.� َ&�َن َر� @َ  … Geleceğinizde, geçmişinizde ve bu ikisi arasındaki tüm olaylar 

O'nun tasarrufu altındadır. Senin Rabbin hiçbir şeyi unutmaz. Meryem, 19/64 
   �s	ا Sَ�ْAَ �.ََو ��َRُXَ�ْ�َ �.َاْ:9َْرِض َو 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ ٰ�ىَ	ُ� َ.� Kِ' ا	��  Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunanlar ile toprağın altında 

olanlar hep O'nundur. Tâ-Hâ, 20/6 
  '5ٰUََْوا �� َواِْن �ِ� �ْRَmْAَ	Jَْْ*ِل Kَِ�-�ُ� َ�ْ�َ�ُ� ا	��  İster içinden konuş, ister açıktan, O’nun için fark etmez. Zira O gizliyi de, 

gizlinin gizlisini de bilir. Tâ-Hâ, 20/7 
'ٰX�ْ� En güzel isimler O'nundur. Tâ-Hâ, 20/8… َ	ُ� اْ:Cَْ9َ��ُء ا	ُْ

َ�ْ�َ�ُ� َ.� َ�ْ�َ� اَْ�ٖ��Rِْ� َوَ.� Rُ5َ�ْUَْ� َوَ:9 ُ�ٖ��ُ]*َن �ِٖ� ِ)ْ�ً��  O, insanların geleceklerini de geçmişlerini de bilir ama onlar O'nu 
bilgice asla kuşatamazlar. Tâ-Hâ, 20/110 

�ُه َ:9 َ�ْ�َ+ْ=ِ�ُ�وَن َ)ْ� ِ)َ��َدAِٖ� َوَ:9 َ�ْ�َ+ْ�ِ�ُ�ونَ َXْ(ِ �ْ.َاِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ  Göklerde ve yerde kim varsa O’nundur. O'nun  َوَ	ُ� َ.ْ� Kِ' ا	��
huzurundakiler, O'na kulluk etmede asla kibirlenmezler ve ibadetten bıkıp usanmazlar. Enbiya, 21/19 

�*نَ  ُ�َ�ْ�َ @ٍ�َKَ 'Kٖ \%ُ& �َ�َJَ	َْوا dَ�ْ َوُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر َوا	�7  O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir 
yörüngede yüzmektedirler. Enbiya, 21/33 

 �ِ�ا	َْ�ْ*Aٰ'َواَ-�ُ� ُ�ْ  …Ölüleri O diriltir… Hac, 22/6 

ازِٖ ��َ     Şüphesiz Allah, evet O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Hac, 22/58… َواِن� ا	��َ� 	Uَ *َRَُْ�ُ� ا	��

   ُ���ٖ�ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َواِن� ا	��َ� 	Rََُ* اْ	XLَِ'/ اْ	َ َ	ُ� َ.� Kِ' ا	��  Göklerde ve yerde ne varsa O'nu dur. Gerçekten Allah, yalnız- 
ca O zengindir, övgüye değerdir. Hac, 22/64 
  �8ٖ�X	ٰ' َو-ِْ�َ� ا	َْ�ْ*	ا �َ�ِْXKَ �ْ=ُnٰ	*ْ.َ *َ,ُ …O sizin Mevla’nızdır. Ne güzel Mevlâ, ne güzel yardımcıdır! Hac, 22/78 
 … ُ�Sُ��ٖ َو	َُ� اbcَِ+Uُْف ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ َوُ,َ* ا	�Tٖى ُ�ْ�ٖ�' وَ    Ve O, yaşatan ve öldürendir; gece ile ve gündüzün yer 

değişmesi O'nun eseridir… Mü’minun, 23/80 
 Kَ Öyleyse artık şu gerçeği bilin ki Allah yüceler yücesidir. Gerçekَ+َ��	َ' ا	��ُ� ا	َْ�ِ�ُ@ اْ	َ�a/ َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* َرب/ ا	َْ�ْ�ِش ا	َْ=ٖ���ِ  

hükümran O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. O pek değerli arşın Rabbidir. Mü’minun, 23/116 
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 'ِK @ٌ��ٖ$َ �ُ	َ �ْ=ُ�َ �َْ	ا َو�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َو	َْ� َ�+�Tْ1ِ َو	ًَ ��ً�ا اَ	�Tٖى 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��ٖJْAَ َرُه ��JَKَ ٍء#ْ$َ �%ُ& aَ�َUَُ�ْ�ِ@ َو	اْ  Göklerin ve yerin yönetim ve 

denetimi O’nundur. O asla evlat edinmedi, denetim ve yönetiminde de hiç bir ortağı olmadı. Her şeyi yaratıp 
düzen veren ve her şeyin varlığını bir tasarıma göre belirleyen O’dur. Furkan, 25/2 

َوُ,َ* ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% 	�Cً��َِ َوا	�Xْ*َم �Aً��َCُ َوIََ�َ% ا	�Rَ�Xَر -7ُُ*ًرا  Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme aracı, gündüzü de 
dağılıp çalışma zamanı yapan, O'dur. Furkan, 25/47 
 …   َ%Cَى اَْرTٖ�	ْى َرْ�َ�+ِ�ٖ  َوُ,َ* ا�َ��َح 7ْ�ًُ�ا َ�ْ�َ� َ�َ ا	�� Rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur… Furkan, 

25/48 
   ْ�mُ*ًراَوُ,َ* ا	�Tٖى َ.َ�َج ا	َْ�ْ�َ�ْ�ِ� ٰ,ـTَا َ)Tٌْب Kَُ�اٌت َوٰ,Tَا ِ.ْ�ٌ} ا�Iٌَُج َوRُXَ�ْ�َ %َ�َIََ�� َ�ْ�َز�Uً َوmْ�ًِ�ا َ.  Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, 

diğerinin ki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel koyan O'dur. Furkan, 25/53 
َوُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ِ.َ� اْ	َ��ِء 7َ�ًَ�ا mَKََ�َ�ُ� -ََ�ً�� َوRْPًِ�ا َوَ&�َن َر�/َ@ َ ٖ��ً�ا    Hayat suyundan/meniden bir insan yaratıp onu kan bağıyla 

soy-sop sahibi yapan sonra evlilik bağıyla kadın erkek arasında yakınlık sağlayan O’dur. Zira senin Rabbin sonu 
gelmez sınırsız bir kudret sahibidir. Furkan, 25/54 
   ًZ5َ�ْUِ َر�Rَ�X	ْ�َ% َوا�	ا %َ�َIَ ىTٖ�	اَْو اََراَد ُ$ُ=*ًرا َوُ,َ* ا �َ�& �T�َ اََراَد اَْن �ْ�َِ	  İbret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile 

gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur. Furkan, 25/62 
َواِن� َر��َ@ 	Rََُ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	��ٖ���ُ    Senin Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Şuara, 26/68 

 ِ���ٖRْ�َ *َRُKَ 'XٖJَ�َUَ ىTٖ�	َا Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Şuara, 26/78 
  ِ��Jٖ�ْ�ََو 'Xٖ�ُ�ِ[ُْ� *َ,ُ ىTٖ�	َوا Beni yediren, içiren O'dur. Şuara, 26/79 
  ِ��5ٖ7ْ�َ *َRُKَ Sُzْ�ِ.َ َواَِذا Hastalandığımda bana şifa veren O'dur. Şuara, 26/80 
  ِ���ٖ�ْ�ُ ��ُp 'Xٖ+ُ��ُٖ� ىTٖ�	َوا Beni öldüren ve sonra diriltecek olan O'dur. Şuara, 26/81 
  َ���ٖ+َRْ�ُْ	�ِ� �ُ�َ(َْ�7َُء َوُ,َ* ا�َ �ى َ.ْ�ٖRْ�َ �َ��	ا ��ِٰ=	َو Sَ�ْ�َ�َْا �ى َ.ْ�ٖRْAَ 9:َ @َ�-ِا    Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. 

Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Kasas, 28/56 
� Kِ' اْ:9ُو	ٰ' َواْ:Uِٰ9َ�ِة َوَ	ُ� اْ	ُ�ْ=ُ� َواِ	َْ�ِ� Iَ�ُْAُ�*نَ َوُ,َ* ا	��ُ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9   ُ�ْ�ُ,َ* َ	ُ� ا	َْ  İşte O, Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. Dünyada 

da ahirette de hamd O'na mahsustur. Ve yargı ve karar da O'na aittir. Dönüşte yalnızca O’nadır. Kasas, 28/70 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرضِ  َوُ,*َ   �ُه َوُ,َ* اَْ,َ*ُن َ)َ�ْ�ِ� َو	َُ� اْ	sَ�َُ% اْ:K 'ٰ�(َْ9ِ' ا	��ُ��ٖ�ُ ��ُp aَ�ْ1َ	ُْٶا ا�َوُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ�ٖ=��ُ  ا	�Tٖى َ�ْ�َ  Yaratmaya başlayan, sonra onu 
tekrarlayan O'dur, ki bu, O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerdeki en yüce sıfatlar/bütün güzellikler O'nun- 
dur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Rum, 30/27 

ٍة �5ً�ْzَ َو$َ   �*ُ  �ِ�ْ�َ �ْ.ِ %َ�َIَ ��ُp ًة �*ُ  _ٍ�ْzَ �ِ�ْ�َ �ْ.ِ %َ�َIَ ��ُp _ٍ�ْzَ �ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ ىTٖ�	ُ� ا��	�7َُء َوُ,َ* اَ�َ �.َ aُُ�1ْ�َ Zً�َ�ْ ُ���ٖJَ	َْ�ٖ��ُ� ا	اْ  Sizi başlangıçta 
güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından yine güçsüzlük ve 
ihtiyarlık veren, Allah'tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Rum, 30/54 

�ٖرى -dٌ5َْ َ.�َذا Aَْ=ِ�[ُ اِن�  ْAَ �.َاْ:9َْرَ��مِ َو 'ِK �.َ �ُ�َ�ْ�ََو �َ�ْLَْ	ُل ا �HXَ�َُو Zِ(َ� �ُه ِ)ْ�ُ� ا	��َXْ(ِ �َ��	ا  ٌ���ٖUَ �ٌ��ٖ(َ �َ��	ُت اِن� ا*�ُAَ ِ�َى� اَْرٍض� dٌ5َْ- ٖرى�ْAَ �.َا َو�ًBَ  Kıyamet 
vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne 
kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyin 
bilincindedir. Lokman, 31/34 

َ��ِء اِ	َ' ا:ْ  ونَ ُ�َ���ُ� اْ:9َْ.َ� ِ.َ� ا	�� /��ُAَ � ��.ِ ZٍXَCَ _َْ	َاُرُه ا�َJْ.ِ ٍم َ&�َن*ْ�َ 'Kٖ �ِ�َْ	ِْ�ُ�ُج ا�َ ��ُp 9َْرِض  Gökten yere kadar bütün işleri Allah yönetip 
yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde O’na yükselir. Secde, 32/5 

 َLْ	ُِ� ا	َِ@ َ)�	ٖ���ُ ٰذ��	ا Hُ�Hٖ�َْ	َدِة ا�Rَ ْ�ِ[ َوا	�7   Görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur. 
Secde, 32/6 
� Kِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة َوُ,َ* ا	َْ�ٖ=�ُ� ا ُ�ْ�ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوَ	ُ� اْ	َ � 	ِ��ِ� ا	�Tٖى َ	ُ� َ.� Kِ' ا	��ُ�ْ�1َٖ���ُ ْ	 اَْ	َ  Hamd, göklerde ve yerde olanların tümü 

kendisine ait olan Allah'ındır; ahirette de hamd O'nundur. O, hüküm ve hikmet sahibidir/bilinçlidir, her şeyden 
haberi olandır. Sebe, 34/1 
�ٖه َوُ,َ* اْ	Hٖ�َ�Hُ اْ	َ�ٖ=��ُ َ.� َ�5َْ+ِ} ا	��ُ� 	��X�ِِس ِ.ْ� َر @َ�ِ�ْ.ُ bcَKَ Zٍ�َ�ْ	�Rََ وَ   ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ُ	َ %َCِ�ْ.ُ bcَKَ @ْ�ِ�ْ�ُ �.َ  Allah'ın insanlara açacağı her hangi bir 

rahmeti kimse engelleyemez. O'nun engellediğini de O'ndan başka salıverecek yoktur. O, üstündür, hikmet 
sahibidir. Fatır, 35/2 

' ٰذ	ُِ=�ُ ُ�*	wُِ ا	�   f��َ.ُ %ٍIََ9ِ: ٖ�ىmْ�َ \%ُ& �َ�َJَ	َْوا dَ�ْ َ� ا	�7 �1Cَْ�ِ% َو�	ا 'ِK َر�Rَ�X	ا wُِ	*�ُِر َو�Rَ�X	ا 'ِK %َ�ْ �ْ.ِ ْ��ُِ=*َن�ُدو-ِٖ� َ.� َ �َن ِ.ْ*(ُ�ْAَ �َ�Tٖ�	ُ�ْ�ُ@ َوا	ُ� اْ	ُ� َر�/ُ=ْ� َ��	ا 
 ٍ���ٖ[ْ ِ O geceyi gündüze ve gündüzü geceye dönüştürür. Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Her biri belirli bir 
süreye kadar hareket eder. İşte Rabbiniz bu Allah'dır. Egemenlik yalnızca O'na aittir. O'nu bir yana bırakarak 
taptığınız düzmece ilahlar, bir çekirdek kabuğunun bile sahibi değildirler. Fatır, 35/13 

 Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını verendir. Fatır, 35/30…اِ-�ُ� 5ُBَ*ٌر َ$ُ=*رٌ 
�ورِ  ُ ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض اِ-�ُ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/ اِن� ا	��َ� َ)�	ُِ� Bَْ�ِ[ ا	��  Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. O, kalplerin içinde ne 

varsa onu da hakkıyla bilendir. Fâtır, 35/38 
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�ٖه ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض اَْن HُAَوَ:9 َوَ	iِْ� َزاَ	َ+� اِْن اَْ.َ�َ=Rَُ�� ِ.ْ� اََ�ٍ اِ-�ُ� َ&�َن َ�ٖ��ً�� 5ُBَ*ًرااِن� ا	��َ� ُ�ْ�ِ�ُ@ ا	��  Şüphesiz Allah gökleri ve yeri, 

nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki onların nizamı eğer bir bozulursa, kendisinden başka hiç kimse 
onları tutamaz. Şüphesiz O, hoşgörülü, çok bağışlayıcıdır. Fatır, 35/41 

...   ِ. �ْ=َُ	 %َ�َIَ ىTٖ�	َ4َِ� -َ�ًراَ اUَْ9:ْا �ِmَ َ� ا	�7  Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur… Yasin, 36/80 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض pُ�� اِ	َْ�ِ� Iَ�ُْAُ�*نَ    Iَ Zُ(َ�5َٖ��ً�� َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  -De ki; Bütün şefâat Allah'ındır. Göklerin ve yerin hüküm  ُْ% 	ِ��ِ� ا	�7
ranlığı/yönetimi bakım ve korunması O'na aittir. Zümer, 39/44 
 Allah her şeyi yaratandır ve O, her şeye vekildir/Her şey O’nun اَ	��ُ� �Uَ	aُِ &ُ%� َ$ْ#ٍء َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َوٖ&�%ٌ  

tasarrufunda, yönetim ve denetimindedir. Zümer, 39/62 

� اْ	�Jَ�ِِب ِذى ا ِ��ْ-ِ[ َوَ ��ِِ% ا	+�ْ*ِب َ$ٖ �T	ا �ِKِ�Bَ ُ��8ٖ�َْ	َْ�ِ� ا	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* اِ	ِل َ:9 اِ*ْ�[	  Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkı ile 
bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O'ndan başka ilah 
yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Mümin, 40/3 

� 	ِ��ِ� َرب� ا	َْ��َ	ٖ���َ  ُ�ْ��َ� اَ	َْ ٖ�ُ,َ* اْ	َ�#/ َ:9 اِ	َٰ� اِ:��Kَ *َ,ُ 9ْدُ)*ُه ُ.�8ِٖ�1َْ� 	َُ� ا	ّ  Gerçek manada diri olan yalnız O’dur. O’ndan başka 
ilah yoktur. Öyleyse ibadeti gönülden ve yalnız O’na yapın, yalnız O’na yalvarın. Bütün hamd ve övgüler 
âlemlerin Rabbi Allah’adır. Mümin, 40/65 

&ُْ� pُ�� 	َِ+ُ=*-ُ*ا ُ$ُ�*�Uً َوِ.ْ.َ �ْ=ُXْ� ��K*َ+َُ' ِ.ْ�  َ ُ,َ* ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� Aَُ�اٍب ْ.ِ ��ُp� ْ.ِ ��ُp Zٍ5َ[ُْ-� ُ ��ُp ZٍJَ�َ(َ� ��ُp bcً5ْuِ �ْ=ُIُ�ِ1ْ	Lُُ��ْ+َِ*ا اَ   ��$ُ 'f��َ.ُ bcًIََا ا*Lُُ��ْ+َِ	َو %ُ�ْ
 Sizi, önce topraktan, sonra spermden, sonra embriyodan yaratan, sonra da sizi güçlenmeniz, daha َو	ََ���ُ=ْ� �Jِ�ْAَُ*نَ 
sonra da yaşlanmanız için çocuk olarak çıkaran O’dur. İçinizden daha önce öldürülenler de vardır. Bu, aklınızı 
kullanasınız diye adı konmuş bir süreye erişmeniz içindir. Mümin, 40/67  

�ُر اِ-�ُ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ  ِJْ�َ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	ْزَق ��	ْ�ُ�ُ� ا�اِت َواْ:9َْرِض َ*َ�ٰ � ا	��ُ�ٖ	�Jَ.َ �ُ	َ  Göklerin ve yen anahtarları O'nundur. Dilediğine 
rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O, her şeyi bilendir. Şûra, 42/12 
���lَِت َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� 5ْAََ��ُ*نَ    َوُ,َ* ا	�Tٖى َ�Jَْ�ُ% ا	+�ْ*Zَ�َ َ)ْ� ِ)َ��ِدٖه َوَ�5ُ�ْ*ا َ)ِ� ا	�� O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan 

ve yaptıklarınızı bilendir. Şûrâ, 42/25 
�َ@ َواَْ�=ٰ' َzََْواَ-�ُ� ُ,َ* ا  Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. Necm, 53/43 

َواَ-�ُ� ُ,َ* اََ.�َت َواَْ�َ��    Öldüren ve hayat veren de O'dur. Necm, 53/44 
'ٰs-ُْ9:َْوا �َ&َ �T	ا �ِ�ْIَْو �H	ا aَ�َUَ �ُ�-ََوا Gerçekten O yarattı erkek ile dişi iki çifti/kramozonları. Necm, 53/45 
 'ٰX�ُْA اَِذا Zٍ5َ[ُْ- �ْ.ِ Bir nutfenin/meninin rahimlere döküldüğü zaman. Necm, 53/46 

َواَن� َ)َ�ْ�ِ� ا	�7ْ�Xََة اْ:Uُْ9ٰ�ى    Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. Necm, 53/47 
اXBَْٰ' َواَْ Xٰ' َواَ-�ُ� ُ,*َ    Zengin eden de yoksul kılan da O'dur. Necm, 53/48 

ْ�ٰ�ى  َواَ-�ُ� ُ,َ* َرب/ ا	�7 Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur. Necm, 53/49  
َو	َُ� ا	mََْ*اِر اْ	�7َXْ�ُُٰت Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� َ&�ْ:bcَ(َْ9مِ    Denizlerde yüce dağlar gibi yüzen gemiler de O'nundur. Rahman, 55/24 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض &ُ%� َ�ْ*مٍ ُ,َ* Kٖ' َ$�ْنٍ   َ�ْ.َ �ُُ�lَ�ْ� Kِ' ا	��  Göklerde ve yerde kim varsa O'ndan ister. O, her an yeni bir iş ve 
oluştadır. Rahman, 55/29  

  ِZ�+Cِ 'Kٖ اِت َواْ:9َْرَض*َ�ٰ َ�� ُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�� ِء َوَ.� َ�ْ�ُ�ُج �Rَ�Kٖ َوُ,َ* َ.َ�ُ=ْ� اَْ�َ� اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ�ْ�ِش َ�ْ�َ�ُ� َ.� َ�K wُ�ِِ' اْ:9َْرِض َوَ.� َ�1ُْ�ُج ِ.�RَXْ َوَ.� َ�HِXُْل ِ.َ� ا	��
 Xُْ& �.َ O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a/yönetim merkezine kurulandır. Yereُ+ْ� َوا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ 
gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptık- 
larınızı görür. Hadid, 57/4 

ٰ�َ*اِت َو.َ   ' ِ.ْ� ٰذ	َِ@ َوَ:9 اَْ&sََ� اِ:�K � �ْRُ�َ.َ *َ,ُ 9ِ' اْ:9َْرِض َ.� َ�ُ=*ُن ِ.ْ� َ-mْٰ*ى Zٍsَٰ�pَ اِ:�9 ُ,َ* َرا�Rُ�ُِْ� َوَ:Zٍ�َ�ْUَ 9 اِ:��Cَ *َ,ُ 9ِدRُCُْ� َوَ:9 اَْد-ٰ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	��َ� َ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	��
Rُiُْ� �َِ�� َ)ِ��ُ*ا َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ اِن� ا ��Xَ�ُ ��ُp َ.� َ&�-ُ*ا �َ�ٍء َ)ٖ���ٌ اَْ#ْ$َ �%=ُِ� �َ��	  Göklerde ve yerde olanların her şeylerini Allah'ın bildiğini gör- 

müyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde al- 
tıncısı yine O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla bera- 
berdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir. Mücâdele, 58/7 

�Rََدِة ُ,*َ   ا	��ْ�ٰ�ُ� ا	��ٖ���ُ  ُ,َ* ا	��ُ� ا	�Tٖى َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* َ)�	ُِ� اْ	Lَْ�ِ[ َوا	�7  O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. görüneni ve 
görünmeyeni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. Haşr, 59/22 
ُر َ	ُ� اْ:Cَْ9َ��ُء اْ	ُ�ُ 'ٰX�ْ�َ {ُ���َ	K �.َ �ُِ' ا	��   ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ�ٖ=��ُ ُ,َ* ا	��ُ� اْ	�1َ	aُِ ا	َْ��ِرُئ ا	8َ�ُْ*�   O, yaratan, var eden, şekil veren 

Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, 
hikmet sahibidir. Haşr, 59/24 
� َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ ُ�َ���ُ} 	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��   ُ�ْ�ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َ	ُ� اْ	ُ�ْ�ُ@ َو	َُ� ا	َْ  Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ı 

tesbih ve tenzih eder. Hâkimiyet O’nundur. Bütün hamtlar ve övgüler O’na mahsustur. O her şeye kadirdir. 
Tegabün, 64/1 
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ُل اْ:RُXَ�ْ�َ �ُ.َْ9�� 	َِ+ْ�َ�ُ�*ا اَن� ا	  �HXَ+َ�َ ��Rُ�َsْ.ِ اْ:9َْرِض �اٍت َوِ.َ*َ�ٰCَ Dَ�ْCَ aَ�َUَ ىTٖ�	ُ� ا��	اََ��َط �ُِ=%� َ$ْ#ٍء ِ)ْ�ً��اَ ���َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ��ٌ� َواَن� ا	��َ� َ ْ  Allah O'dur ki, 

yedi göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. İşler ve oluşlar için emirleri varlıklara sürekli iner ki, Allah'ın 
her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisiyle her şeyi kuşattığını bilesiniz. Talak, 65/12 

��ْ�ٰ�ِ� ِ.ْ� �5َAَُوٍت �KَْرDِIِ ا	Aَ %ْ,َ �َ8َ�َْٰ�ى ِ.ْ� فاَ	�Tٖى Cَ Dَ�ْCَ aَ�َUَٰ�َ*اٍت Aَ �.َ � ً��َuِٰ�ى aِ�ْUَ 'Kٖ ا	  O,Yedi göğü tabakalar halinde yaratandır 
Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir bir bak, bir çatlak görebilir misin? Mülk, 67/3 

  %َ�َIَى اَْ-�7ََ&ُْ� َوTٖ�	7ُْ=ُ�ونَ  ُْ% ُ,َ* اAَ �.َ bcً��ٖ َ َة�َِlKَْ9:َْواْ:�8َ�َْ9َر َوا Dَ�ْ 	َُ=ُ� ا	��  De ki; Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve 
kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz! Mülk, 67/23 
   ًc�&ُٖه َوTْ1ِ�A�Kَ *َ,ُ 9�:َِٰ� ا	ِ�ِب َ:9 اِLْ�َْ	7ْ�َِْ�ِق َوا	َرب/ اb  O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka ilâh yoktur. Öyley- 

se yalnız O'na sığın. Müzzemmil, 73/9 
…    ��ً�[َUِ �ُXْ.ِ ْ��ُِ=*َن�َ:9 َ �ْ�ٰ�ِ��	ا ��َRُXَ�ْ�َ �.َاِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ  ,O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O َرب� ا	��

rahmandır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir. Nebe, 78/37 
  ُ�اِ-�ُ� ُ,َ* ُ�ْ�ِ�ُئ َوُ�ٖ��  Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. Bürûc, 85/13 

َوُ,َ* اْ	5ُLَ*ُر اْ	َ*ُدودُ    O, çok bağışlayandır, çok sevendir. Bürûc, 85/1314 
ALLAH’N KENDİSİNİ “BİZ”  ZAMİRİ İLE TANITMASI 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
 ,Bir zamanlar Biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık َواِْذ �Xَ ْ�َKَ �ُِ=ُ� ا	َْ�ْ�َ� �Xَ�ْmَ-َْ�Kَ&ُْ� َوا�Xَ ْ�َBَْ اَٰل Kِْ�َ)ْ*َن َواَْ-ُ+ْ� 3ُXْAَُ�ونَ 

Firavun'un taraftarlarını da, siz bakıp dururken denizde boğduk. Bakara, 2/50 
َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ  َ.� َ-Xَْ�ْ� ِ.ْ� اَٰ�Zٍ اَْو -�Rَ�ِXُْ -َ�ِْت ��RَXْ.ِ �ٍ�ْ1َِ اَْو ِ.�Rَِ�sْ اَ	َْ� Aَْ�َ�ْ� اَن� ا	��َ� َ)�ٰ' &ُ%�     Biz, bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır ve 

ya onu unutturursak yerine mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah’ın gücü her şeye 
yeter. Bakara, 2/106 
   ُ��[ٖ�َ �ٍِg�uَ 9:َاْ:9َْرِض َو 'ِK Zٍَدا�� �7َُ�ونَ  َوَ.� ِ.ْ�ْ�ُ �ْRِٰ' َر��	اِ ��ُp َ$ْ#ٍء �ِْ=َ+�ِب ِ.ْ	ا 'ِK �Xَuْ��Kَ �.َ �ْ=ُُ	�sَ.َْاِ:�9 اَُ.ٌ� ا �ِ�ْ�َ�Xَmَِ�  Yeryüzünde yürüyen hiçbir 
hayvan ve kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki onlarda sizler gibi birer toplum olmasın. Biz, kitapta hiçbir şeyi 
eksik bırakmadık. Nihayet tamamı toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler. En'am, 6/38 
   �.َ bcً�ُُ  ٍء#ْ$َ �%ُ& �ْRِ�ْ�َ(َ �َ-�ْ7َ�ََو 'ٰA*ْ�َْ	ا �ُRُ�َ��&ََو Zَ=َِiٰ��َْ	ا �ُRِ�َْ	ِا �Xَْ	 �H-َ �Xَ�-ََْ* ا	َ َو�ا اِ:�9 اَْن *Xُ.ِVْ�ُِ	 نَ َ&�-ُ*ا*ُ�Rَmْ�َ �ْ,ُ�َsَ&َْا ��ٰـِ=	ُ� َو��	�7ََء ا  Biz onlara 

melekleri indirsek, ölüler dile gelip onlarla konuşsa ve tüm belgeleri toplayıp önlerine yığsak, Allah dilemedikçe 
yine de inanacak değillerdi. Zaten çokları ne yaptığının bilincinde bile değiller. En'am, 6/111 
&�ُ�ونَ    �T�َ ٍم*ْJَِ	 ِت��اْ:9َٰ �Xَ�ْ �8Kَ �ْ َ ��ً�Jٖ+َ�ْ.ُ @ََ�اُط َر��Pِ اTََوٰ,ـ  Bu din, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz, öğüt alacak bir topluluk 

için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. En'am, 6/126 
   'ِK �ُْ&��X�=.َ �ْJَ	َ7ُْ=ُ�ونَ َوAَ �.َ bcً��ٖ َ �َِ���َ.َ �Rَ�Kٖ �ْ=َُ	 �Xَ�ْ�َIَاْ:9َْرِض َو  Doğrusu Biz sizi yeyüzüne yerleştirdik ve orada geçiminizi 

sağlayacak bir ortam hazırladık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! A'raf, 7/10 
��ُ)*نَ َوَ.� اَْرَ�ْ َ 'Kٖ �Xَ�ْCَ�Zٍ ِ.ْ� -َ�ِ'; اِ:�   �4�َ �ْRُ���َ	َ اِء �� 9 اTْUََ-َ� اَْ,�ِ� �Rَ�َ	�Cَْ��َِْء َوا	�4  Biz, bir ülkeye bir peygamber göndermeden önce, 

halkını açlık ve yoksulluk sıkıntısına sokarız ki dua etme ihtiyacı duysunlar. A'raf, 7/94 
ُ=*َن �ِ�	ِْ=َ+�بِ    ���َ�ُ �َ�Tٖ�	َوا  َ����ٰ*َة اِ-�� َ:Dُ�4ُٖ- 9 اIََْ� اْ	8ْ�ُِ�ٖ َواََ �ُ.*ا ا	�8  Biz, Kitab'a sımsıkı sarılıp, namazı dosdoğru kılanların, bir 

de iyiliğe çalışanların emeklerinin karşılığını veririz. A'raf, 7/170 
� َذَراْ-َ� 	�sٖ&َ �َ�XRَmًَِ�ا ِ.َ� اْ	mِ�� َوا  ْJَ	ََو �Rَِ� ْ�َ�ُ�*َن�اَٰذاٌن َ:9 َ �ْRَُ	َو �Rَِ� 8ِ�ُْ�وَن�َ:9 ُ �اَْ)ُ�ٌ �ْRَُ	َو �Rَِ� َن*RُJَ5ْ�َ 9:َ ٌب*ُ�ُ  �ْRَُ	 dِْ-9ِ:ْ @َiِٰـ	اُو /%zََ9َْ-َ��مِ َ�ْ% ُ,ْ� ا:ْ�&َ @َِiٰـ	اُو

 -Andolsun Biz, cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, kavra ُ,ُ� اْ	K�Lَِ�ُ*نَ 
yamazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte bunlar, hayvan gibi, hatta 
daha da öte, tamamen duyarsız varlıklardır. İşte bunlar gafil olanlardır. A'raf, 7/179 
   َA �.َ5ُٖ َوA ًدا اِْذ*Rُ$ُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ ��Xُ& 9�:َِ)َ�ٍ% ا �َن ِ.ْ*ُ��َ�ْAَ 9:َُْ�اٍٰن َو  �ْ.ِ �ُXْ.ِ ا*ُ�+ْAَ �.ٍَْن َو�$َ 'Kٖ ُن*=ُ 'ِK 9:َاْ:9َْرِض َو 'ِK ٍة �4ُ*َن �Kِٖ� َوَ.� َ�Hُ�ُْب َ)ْ� َر��َ@ ِ.ْ� ِ.�Jَsِْل َذر�

َ��ِء َوَ:9 اLَPََْ� ِ.ْ� ٰذ	َِ@ َو:َ  9 اَْ&َ�َ� اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب ُ.ٖ���ٍ ا	��  Hangi işi yaparsan yap, Kur'ân'dan ne okursan oku, ve siz insanlar; ne işte 
çalışırsanız çalışın, siz ona dalıp gitmişken, Biz sizin üzerinizde şahidiz. Rabbinden ne yerde, ne gökte zerre 
kadar; ondan ne küçük, ne büyük hiçbir şey kaçmaz. Bunların hepsi apaçık bir Kitaptadır. Yunus, 10/61 

ْ&َ� َواِ-�� َ	ُ� َ	َ��3ِKُ*نَ  �T	ا �Xَ	ْ �H-َ �ُ� Kur’an'ı kesinlikle Biz indirdik; elbette onu Biz koruyacağız. Hicr, 15/9 اِ-�� َ-ْ
َ��ِء ُ�ُ�و�Iً َوزَ   � K �Xَ�ْ�َIَِ' ا	��ْJَ	ََو َ���ٖkِ��X�ِ	 �,َ��X��  Andolsun, Biz gökte birtakım yıldız sistemleri yarattık ve seyredenler için 

onları görüş mesafesin getirdik. Hicr, 15/16 
�ٍر َ.ْ��ُ*مٍ  َJَِ� 9�:ِا �ُُ	 �HXَُ- �.ََو �ُXُِgاHَUَ �َ-�َXْ(ِ 9�:َِ$ْ#ٍء ا �َواِْن ِ.ْ Her şeyin kaynağı yalnız Bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli 

bir ölçüyle indiririz. Hicr, 15/21 
َ��ِء َ.�ًء �Xَ�ْJَCَْ�Kَ&ُُ�*ُه َوَ.� اَْ-ُ+ْ� َ	ُ� ��1َِزِٖ-��َ   َ��َح َ	َ*اِ َ} ْHَ-ْ�َKَ	�Xَ ِ.َ� ا	��  Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten َواَْر�Xَ�ْCَ ا	��

su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Biz bunları yapmasaydık siz suyu depolayamazdınız. Hicr, 15/22 
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� �XَJْ�َUَ ا:9ِْ-َ��َن ِ.ْ� �8َ�ْPٍَل ِ.ْ� َ�َ�ٍ� َ.X�ُْ*نٍ  ْJَ	ََو  Andolsun Biz insanı, kuru bir topraktan şekil verilebilecek kara 

balçıktan yarattık. Hicr, 15/26 
 Biz, bir şeyin olmasını istediğimiz zaman, ona Sadece Ol dememiz اِ-�َ�� َ ْ*	�Xَُ 	7َِْ#ٍء اَِذا اََرْد-َ�ُه اَْن َ-Jُ*َل َ	ُ� &ُْ� Kََ�ُ=*نُ  

yeterlidir. O da hemen olur/oluş sürecine geçer. Nahl, 16/40 
  ِ�Kَ ى��ى 	5ْXَِِ�ٖ� َوَ.ْ� َ ��َ�-�ِKَ �%zَ��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ:HِAَ 9ُر َواِزَرٌة ِوْزَر اUُْٰ�ى َوَ.� &��Xُ ُ.�َ َ.ِ� اْ,َ+ٰٖ+َRْ�َ ��َ�-9:ً*Cَُر �َ�َ�َْ- '�+�َ �َ��ٖ �T  Kim doğru yolu seçerse, 

kendisi için seçmiş olur; kim de doğru yoldan saparsa, kendi aleyhinde sapmış olur. Hiç kimse başkasının 
günahını yüklenemez. Biz, peygamber göndermedikçe de kimseye ceza verecek değiliz. İsrâ, 17/l5: 
 Geçim endişesi ile çocuklarınızı öldürmeyin. Onların َوَ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا اَْوَ:9َد&ُْ� Zَ�َ7ْUَ اِْ.bcٍَق َ-ْ�ُ� َ-ْ�ُز Rُُْ� َوا��vِ&ُْ� اِن� َ ْ+Rُ�َْ� َ&�َن Uِْ]�ً َ&ٖ��ً�ا 

da sizin de rızkınızı Biz, veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur. İsrâ, 17/31  
  ً:�َIَ ٍء#ْ$َ �َsَ&ََْوَ&�َن اْ:9ِْ-َ��ُن ا %ٍsَ.َ �%ُ& �ْ.ِ ِس��X�ِ	 ْ�اِٰنJُ	ْا اTَـ,ٰ 'Kٖ �XَKْ ��Pَ �ْJَ	َ9َو  Hakikaten Biz bu Kur'anı insanlar için her türlü 

anlatım tarzıyla açıkladık. Fakat tartışmaya en düşkün varlık insandır. Kehf, 18/54 
  َ���ِٖ	�Uَ ]�َ��َم َوَ.� َ&�-ُ*ا	ْ&ُ�ُ*َن ا��ا َ:9 َ�ً�َIَ �ْ,ُ�Xَ�ْ�َIَ �.ََو Biz peygamberleri, yemez içmez varlıklar olarak yaratmadık. Onlar 

ölümsüz de değiller.  Enbiya, 21/8 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َ&�َ-َ+� َر�XَJْ+َ5َKَ �JًAُْ,َ�� َو�Xَ�ْ�َIَ ِ.َ� ا	َْ��ِء &ُ   %� َ$ْ#ٍء َ�#; اُ bcَKََ�Xُ.ِVْ*نَ اََو	َْ� َ�َ� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اَن� ا	��  İnkâr edenler, göklerle yer bitişik 

bir halde iken Bizim, onları birbirinden koparıp ayırdığımızı ve ayrıca her canlıyı sudan yarattığımızı görmediler 
mi? Bunlara karşın yine de inanmayacaklar mı? Enbiya, 21/30 
 *zُ�ِ�ْ.ُ �RَِA��َٰا �َوُ,ْ� َ)ْ �kً*5ُ�ْ.َ �5ًJْCَ َ��َء نَ َو�Xَ�ْ�َIَ ا	��  Biz, gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar ise, gökyü- 

zündeki bu ve bunun gibi gerçekleri görmezden geliyorlar. Enbiya, 21/32 
 .Biz, senden önce yaşamış hiçbir insana ölümsüzlük vermedik َوَ.� �Xَ�ْ�َIَ 	7َ�ٍَِ� ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ اْ	1ُْ�َ� اِْ��Kََ� RُKَ �S.ُِ� اْ	�1َ	ُِ�ونَ  

Şimdi sen ölürsen, sanki onlar sonsuza kadar yaşayacaklar mı? Enbiya, 21/34 
Cِ��َ �Xَِ� '5ٰٖ���َ ٍل ا�Rَِ� �Xَ�ْAََ َو&َ َو-Dُ4ََ اْ	َ�َ*اٖز�َ� ا	Jِْْ�َ� 	َِ�ْ*مِ اْ	�lً�ْ$َ dٌ5َْ- �ُ�َ3ُْA bcَKَ Zِ�َ�ٰJِ َواِْن َ&�َن ِ.�Jَsَْل ْ.ِ Zٍ���َ� Uَْ�دَ    Biz, kıyamet gününde, en 

hassas teraziler kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Hatta yapılan iş, bir hardal tane- si 
kadar dahi olsa bile. Hesap görücü olarak Biz yeteriz. Enbiya, 21/47 
َ��َء   �ُه َوْ)ً�ا َ)�Xَ�ْ�َ اِ-�� &�Kَ ��Xُِ)ٖ���َ َ�ْ*َم َ-ْ]ِ*ى ا	��ُ��ُٖ- aٍ�ْUَ َل �اْ-َ� اَو�َ�َ ��َ&َ ]ُِ+=ُ�ِْ	 �%mِ َ&َ]#� ا	��  Düşün ki o gün göğü, kitap sayfalarını 

dürer gibi düreceğiz. Varlıkları yaratmaya ilk başladığımız gibi, tekrar var edeceğiz. Bu yerine getirmeyi üstlendi- 
ğimiz bir sözdür. Hiç tartışmasız Biz bunları yaparız.  Enbiya, 21/104 
  َ���ٖ	َ��َ�ِْ	 Zً�َ�َْك اِ:�9 َر�Xَ�ْCََوَ.� اَْر  Resulüm Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya, 21/107 
��a َوُ,ْ� َ:9 �3َُْ�ُ�*نَ َوَ:9 -َُ=��ُ_ -5ًَْ�� اِ:�9 ُو�Rَ�َCْ َوَ	  َْ	�ِ� aُ[ِXْ�َ ٌب�+َ&ِ �Xَ�ْ�َ  Biz hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyiz.  

Bizim katımızda, hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Müminûn, 23/62 
ا َ&ٖ��ً�اَوَ �َل ا	�Tٖ�َ� َ 9:َ�Iُ�ْ*َن 	�Jََِء-َ� َ	ْ*َ:9 اُ   f*+ُ(ُ *ْ+َ(ََو �ْRِ�ِ5ُْ-َا 'Kٖ َ�ُ�وا=ْ+َCْا �ِJََ	 �Xَاَْو َ-ٰ�ى َر�� Zُ=َِiٰ��َ	ْا �Xَ�َْ�(َ َلHِ-ْ  Bize hesap vereceklerine ihtimal 

vermeyenler: "bize bir melek indirilmeli, ya da Tanrımızı görebilmeliyiz " diyorlar. Kabardıkça kabarıyor, azdıkça 
azıyorlar. Furkan, 25/ 2l 
 Şüphesiz Biz, ahirete inanmayanlara dünya işlerini öylesine süslü اِن� ا	�Tٖ�َ� ُ 9:َ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة َز�� ��X	Rَُْ� اَْ)َ��	َ �ْRُKَ �ْRَُ�Rُ�َ�ْ*نَ  

ve güzel gösteririz ki artık gözleri başka bir şey göremez. Neml, 27/4 
���lَِت اَْن َ��Cَ �َ-*Jُ�ِ�َْء َ.� َ�ْ�ُ=ُ�*نَ    Yoksa kötülükleri yapanlar Bizden kaçabileceklerini mi اَْم َ�ِ�َ[ ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�َ��ُ*َن ا	��

sandılar? Ne kadar kötü bir yanılgı! Ankebut, 29/4 
  َX�َْ	ِا ��ُp َ�ْ*ِت	اْ ZُJَِgَذا dٍ5َْ- /%ُ& َن*�ُIَ�ُْA �  Her can ölümü tadacaktır. Siz de bir gün Bizim karşımıza getirileceksiniz. 

Ankebut, 29/57 
ُ� َوْ,�Xً َ)�ٰ' َوْ,ٍ� َو�8َِK	Kٖ �ُُ' َ)�َ.ْ�ِ� اَِن اْ$ُ=ْ� 	ٖ' وَ      �Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ�ْ�ِ� َ�َ�َ�ْ+ُ� اُ./ �Pَ َوَو�	َ#� اْ	اِ @َ�ْ���8ُٖ 	َِ*ا	َِ  Biz insana, ana-babasına iyi 

davranmasını önerdik. Çünkü anası onu nice sıkıntılarla taşımış ve iki yıl da emzirmiştir. Öyleyse önce Bana, 
sonra da anne ve babana şükret. Zira sonunda Bana dönüp hesap vereceksiniz. Lokman, 31/14: 
  ٰ 9:َ �Xَiْ$ِ *َْ	َو َ���ٖ�َIَِْس ا��X	َوا Zِ�Xmِ	ْا �َ.ِ �َ�XRَIَ ��lَ�َ.َْ9:َ 'ّٖX.ِ ُل*ْJَ	ْا �a�َ �ْ=َِ	َو �Rَv�ٰ,ُ dٍ5َْ- �%ُ& �Xَ�ْAَ  Eğer Biz isteseydik, herkesi doğru yola 
iletirdik. Ancak “Cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağım” diye söz verdik. Secde, 32/13 
ً�ا َو-Tَٖ�ً�ا   Ey Peygamber! Biz seni gerçekten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xِ'/ اِ-�� اَْر�Xَ�ْCََك َ$�ِ,ً�ا َوُ.�7�َ

olarak gönderdik. Ahzab, 33/45 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض وَ   اْ	mَِ��ِل �Kَََ�ْ�َ� اَْن َ�ْ��RَXَ�ْ�ِ َواَJْ5َ$َْ� �RَXْ.ِ َو�Rَ�َ�َ�َ اْ:9ِْ-َ��ُن اِ-�ُ� َ&�َن RُIَ �.ً*ُ�kَ*ً:9اِ-�� َ)�Xَzْ�َ اْ:Zََ-�.ََ9 َ)َ�' ا	��  Biz emaneti/so- 

rumluluğu, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten korkup çekindiler Onu insan yüklen- 
di. Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir. Ahzab, 33/72 

اِ-�� �Xَ�ْ�َIَُه  ُْ�ٰء-ً� َ)َ �fnِ��َ	�Jِ�ْAَ �ْ=ُ���َُ*نَ    Gerçekten Biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an olarak 
indirdik.  Zuhruf, 43/2 
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  ُ+Kَ َح��َ ��ً�� �XَJْ�ُKَُه اِ	ٰ' َ�َ�ٍ� َ.���Xَ�ْ�َ�َْ�Kَ Sٍ �ِِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َ� َ.ْ*Tٰ&َ �RَِA	َِ@ ا	X/7ُ*رُ َوا	��ُ� ا	�Tٖى اَْرCََ% ا	��َCَ �ُ�sٖ  Rüzgârları gönderip de bulutları ha- 

rekete geçiren, sonra onu, susuzluktan çatlamış bir ülkeye doğru sevk eden, ölü topraklara suyla can veren 
Biziz. Yeniden dirilişte de böyle olacaktır. Fatır, 35/9   

ُ.*ا َوا�pََٰرُ,ْ� َو&ُ%� َ$ْ#ٍء ا�Xَ�ْ8َ�َُْه Kٖ' اَِ.�ٍم ُ.ٖ���ٍ   ���ِ� ا	َْ�ْ*Aٰ' َو-َْ=ُ+ُ[ َ.� َ ُْ- �ُ�اِ-�� َ-ْ  Biz, yalnız Biz, ölüleri diriltiriz ve onların önden 
gönderdiklerini de arkada bıraktıkları eserlerini de yazarız. Zaten Biz her şeyi apaçık bir kitapta ayrıntılı olarak 
kaydetmişizdir. Yasin, 36/12 

��ُ� ا	Hٖ�َْ�Hِ ا	َْ�ٖ���ِ ٖJْAَ @َِ	�8َ�َِٖ��َ} َو�3ً5ْ�ِ ٰذ� ��َْ- /�َ��َء ا	  .Biz, yakın göğü kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk … َوَز����X ا	��
İşte bunlar, Allah'ın sonsuz bilgi gücüyle yaptığı akıl almaz hesaplı işlerdir. Fussilet, 41/12 
  َ��Tٖ��ِ	 *َ,ُ %ُْ  \'ِ��َ(ََو \#�ِmَ(ََْءا �ُُA��َٰا Sْ�َ �8ُK 9:َ*َْ	 ا*ُ	�Jَ	َ �fn�ِmَ(َُْه  ُْ�اٰ-ً� ا�Xَ�ْ�َIَ *ْ	َاٰ.َ َو  @َiِٰ	اُو '�ً(َ �ْRِ�ْ�َ(َ *َ,َُوْ ٌ� َو �ْRِِ-اَٰذا 'Kٖ َن*Xُ.ِVُْ� 9:َ �َ�Tٖ�	ى َوِ$�5ٌَء َوا�Xُ*ا ُ,ً

 ٍ� ُ Eğer Biz Kuran’ı yabancı bir dilde indirseydik; diyeceklerdi ki: “Arap milletine yabancı dilden kitap��Xََدْوَن ِ.ْ� َ.َ=�ٍن َ�ٖ��
mı olur? Ayetlerini açıklasın o zaman” De ki: "Bu ilahi kelam, iman edenler için bir rehber ve bir şifa kaynağıdır; 
inanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık var ve bu nedenle Kur’an onlara kapalı, anlaşılmaz gelir. 
Onlar çok uzaklardan seslenilen insanlar gibiler." Fussilet, 41/44 

 َ���ٖ(ِ9:َ ��َRُXَ�ْ�َ �.َاِت َواْ:9َْرَض َو*َ�ٰ  Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun َوَ.� �XَJْ�َUَ ا	��
diye yaratmadık. Duhân, 44/38 

  �&Tَ+َ�َ �ْRُ���ََ	 @َِ-��َ�ِِ� َ�ُه-�ْ ���َ ��َ�-�ِKَ َُ�ون  Biz Kur'an'ı, düşünüp ders alsınlar diye senin dilinde indirerek kolayca 
anlaşılmasını sağladık. Duhân, 44/58 
� اُ-ْ   ' َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ)�� f��َ.ُ %ٍIَََوا �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� RُXَ�ْ�ََ�� اِ:�9 �ِ�ْ	َ zُ*نَ Tُِروا ُ.ْ��ِ َ.� �XَJْ�َUَ ا	��  Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulu- 

nanları belirli bir maksat ve amaçla ve belli bir süre için yarattık. … Ahkaf, 46/3 
  ُ�ُ	�8َِKَوَ�ْ��ُُ� َو �,ً�ُْ& �ُ+ْ�َzََوَو �,ً�ُْ& �ُ �Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َ�َ�َ�ْ+ُ� اُ./ �Pاَْن اَْ$ُ=َ�  َوَو 'Xٖ(َْل َرب� اَْوِز� َ ZًXَCَ �َ��ٖ�َُه َوَ�َ�َ� اَْر ��sٰ�pَُ*َن َ$Rًْ�ا َ�+�' اَِذا َ�َ�َ� اَُ$

��ٖ+' اِ  �� nzٰ�ْAَُ� َوا {ْ�ِPَْ	Kٖ 'ٖ' ُذر�ًِ	�Pَ %َ�َ(َْی� َواَْن ا�ّٖ' ِ.َ� اْ	ُ�ْ�ِ�ٖ���َ -ّٖ' Sُ�ُْA اَِ	 -ِْ�َ�َ+َ@ ا	�ٖ+' اَْ-Sَ�ْ�َ َ)َ�#� َوَ)�ٰ' َوا	َِ ْ�َ@ َواِ-  Biz insana, ana-babasına iyi 
davranmasını önerdik: Annesi onu sıkıntılarla taşıdı ve acılarla doğurdu. Hamilelik ve emzirme neredeyse otuz 
ay sürer.  Sonunda bu kul, ergenlik, olgunluk derken kırkına basar ve der ki: “Rabbim! Bana, ana-babama ver- 
diğin nimete şükretmemi benim, razı olacağın yararlı iş yapmamı sağla. Neslimi de iyilikte devamlı kıl. İşte ben 
sana döndüm ve Sana teslim oldum.”  Ahkaf, 46/15 
� ا	��ِ� اnJٰAَُْ=ْ� اِن� ا	��َ� َ)ٖ��ٌ� Uَٖ���ٌ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِ-�� �XَJْ�َUَ&ُْ� ِ.ْ� َذَ&ٍ� َواُْ-sٰ' وَ  َXْ(ِ �ْ=ُ.َ�َ&َْا اِن� ا*ُKَ��َر+َِ	 %َِg��َ ََو ��ً*�ُ$ُ �ُْ&�Xَ�ْ�َIَ  Ey insanlar! Doğrusu 

Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. 
Şüphesiz ki, sizin Allah yanında en şerefli ve itibarlınız, O'ndan saygı ile en çok korkup fenalıklardan sakına- 
nızdır. Muhakkak Allah bilir ve haberlidir. Hucurât, 49/13 

�-َ� ِ&َ+�ٌب ��5ٖ�ٌَ  َXْ(َِو �ْRُXْ.ِ 0ُ اْ:9َْرُضJُXْAَ �.َ �Xَ�ْ�ِ(َ �ْ َ  Doğrusu Biz, yerin onlardan/cesetlerinden ne eksilteceğini biliriz. 
Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir Kitap vardır. Kaf, 50/4 

� �XَJْ�َUَ اْ:9ِْ-َ��َن َوَ-ْ�َ�ُ� َ.� Cْ*َُAِ*ُس �ِٖ� -5َُْ�ُ� َوَ-ْ�ُ� اَْ َ�ُب اِ	َْ�ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ% اْ	*َ  ْJَ	ََو ِ�ٖر�  Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin kendisine 
neler fısıldadıklarını biliriz. Çünkü Biz insana şah damarından daha yakınız. Kaf, 50/l6 
  ُLُ	 �ْ.ِ �Xَ ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� Zِ�+Cِ 'Kٖ ��َRُXَ�ْ�َ اَ���ٍم َوَ.� َ.�� � �XَJْ�َUَ ا	��ْJَ	َبٍ َو*  Andolsun Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 

altı günde/altı zaman diliminde yarattık ve hiç de yorulmadık. Kaf, 50/38 
� َواِ-�� 	َُ�*Cُِ�*نَ  ٍ�َْ�ِ� �,َ�Xَ�ْXَ�َ َ��َء َوا	��  Göğü/evreni kendi güç ve kudretimizle Biz kurduk ve onu sürekli genişleten de 

Biziz. Zariyat, 51/47 
  ٍ�&ِ ��.ُ �ْ.ِ %ْRَKَ �ِ&ْ �T�ِ	 ْ�اَٰنJُ	ْا �َ-�ْ ���َ �ْJَ	ََو Andolsun Biz Kur'an'ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde 

düşünüp öğüt alan yok mu? Kamer, 54/32-40 
�رٍ اِ-�� &ُ%� َ$ْ#ٍء �XَJْ�َUَُه �ِ  َJَ  Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kamer, 54/49 
َ)َ�' ا	��ِ� َ�ٖ���ٌ َ.� ا�Pَََب ِ.ْ� ُ.K Zٍ�َ�8ِٖ' اْ:9َْرِض َوَ:Kٖ 9' اَْ-5ُِ�ُ=ْ� اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب ِ.ْ� َ ْ�ِ% اَْن -َْ�َ�اََ,� اِن� ٰذ	َِ@    Yeryüzünde meydana gelen olaylar 

ya da sizin başınıza gelenler, Biz bunları daha yaratmadan önce, bir kitapta kayıt altına almışızdır. Şüphesiz bu, 
Allah'a göre çok kolay bir işlemdir. Hadid, 57/22 
 Biz insanı erkek dişi hücrelerinin karışımı olan bir damla- dan اِ-�� �XَJْ�َUَ اْ:9ِْ-َ��َن ِ.ْ� -ُْ]Zٍ5َ اَْ.�7ٍَج -َْ�َ+ٖ��ِ� �Xَ�ْ�َmَKَُه Cَٖ��ً�� �8ٖ�ًَ�ا 

yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisine işitme ve görme yeteneği verdik. İnsan, 76/2 
  ٍ��*ٖJْAَ �ِ�َ�َْا 'Kٖ اْ:9ِْ-َ��َن �XَJْ�َUَ �ْJَ	َ Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Tin, 95/4  

ALLAH’IN BİLMESİ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

� Aَْ�َ��ُ*نَ   ��(َ %ٍِK�Lَِ� �ُ��	َوَ.� ا … Allah yapmakta olduklarınızdan gafil/habersiz değildir. Bakara, 2/74 

 Allah zalimleri iyi bilir. Bakara, 2/95… َوا	��ُ� َ)ٖ��ٌ� �ِ�	��3	ِٖ���َ  
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  ٌ���ٖ(َ DٌCُِ� َوا��	َوا …Allah her şeyi kapsayan ve her şeyi bilendir. Bakara, 2/268 

َ��ءِ    Şüphesiz ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Âl-i اِن� ا	��َ� َ:9 َ�5ٰ1ْ' َ)َ�ْ�ِ� َ$ْ#ٌء Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:K 9ِ' ا	��
İmran, 3/5 
 Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Nisâ, 4/147… َوَ&�َن ا	��ُ� َ$�ِ&ً�ا َ)ٖ��ً�� 

 Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir.  Nisâ, 4/170… َوَ&�َن ا	��ُ� َ)ٖ��ً�� َ�ٖ=�ً�� 

�وَن َوَ.� Aَْ=ُ+ُ�*نَ  ُ�ُْA �.َ �ُ�َ�ْ�َ �ُ��	َوا …Allah açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Maide, 5/99 

ٰ�َ*اِت َوKِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ�ُ� ��Cِ&ُْ� َوRْIََ�&ُْ� َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� Aَْ=ِ�ُ�*نَ    Göklerin ve yerin Allah’ı O’dur. Gizlinizi de açığınızı َوُ,َ* ا	��ُ� Kِ' ا	��
da bilir. Ne kazandığınızı da bilir. En'am, 6/3 

Dُ��ٖ اْ	َ�ٖ���ُ   َو	َُ� َ.� َ=َCَ� Kِ' ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر َوُ,َ* ا	��  Gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitendir, 
bilendir. En'am, 6/13 

�ُه َ.A�5َُِ} اْ	َ 9:َ ]ِ�ْLَ��Rَ�ُ�َ�ْ اِ:�9 ُ,َ* َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' اْ	  َXْ(َِ َو�َوَ:9  ]ٍuُْ�َُ��ِت اْ:9َْرِض َوَ:9 َرk 'Kٖ Zٍ���َ 9:ََو �Rَ�ُ�َ�ْ�َ 9�:ِا Zٍ ََوَر �ْ.ِ �ُJُ�ْAَ �.ََو �ِ���dٍِ اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب َ��� َوا	َْ�ْ
 ٍ���ٖ.ُ Gaybın/gizliliklerin anahtarları, Allah’ın yanındadır. Onları ancak Allah bilir. Karada ve denizde ne varsa 
hepsini O bilir. O’nun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. O yerin karanlıkları içindeki yaş ve kuru tek bir 
taneyi dahi bilir. En'am, 6/59 

��ُ� ا	ْ�َ  ٖJْAَ @َِ	ٰذ �ً-��َ�ْ�ُ �َ�َJَ	َْوا dَ�ْ Hٖ�Hِ اْ	َ�ٖ���ِ �Kَ	aُِ اْ:Pْ9َِ��ِح َوIََ�َ% ا	�ْ�َ% �Xً=َCَ َوا	�7  O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi din- 
lenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü yapmıştır. Bunlar mutlak güç sahibinin taktiridir. En'am, 6/96 

ْ�َ]�ِن َ-Hٌْغ Tْ�ِ+َCْ�Kَ �ِ�	��ِ� اِ-��ُ   � َ��XBَHَXَْ@ ِ.َ� ا	�7 Dٌ��ٖCَ َ)ٖ���ٌ  َواِ.�  Eğer şeytanın vesvesesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. 
Çünkü O, işitendir, bilendir. A'raf, 7/200 

Dُ��ٖ اْ	َ�ٖ���ُ   َة 	ِ��ِ� Iَٖ��ً�� ُ,َ* ا	�� �H�ِْ	اِن� ا �ْRُُ	*ْ َ @َ-ْHُ�َوَ:9 َ�ْ  O inkârcıların sözü seni üzmesin. Çünkü gerçekten bütün kuvvet 
ve kudret, üstünlük ve hâkimiyet Allah'ındır. O, her şeyi işitendir, bilendir. Yunus, 10/65 

�وِر  ُ  O, kalplerin özünü bilendir. Hud, 11/5… اِ-�ُ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواِ	َْ�ِ� ُ�DُIَ�ْ اْ:9َْ.�ُ   � Aَْ�َ��ُ*نَ  َو	ِ��ِ� Bَْ�ُ[ ا	�� ��(َ %ٍِK�Lَِ� @َ/َوَ.� َر� �ِ�ْ�َ(َ %ْ�&*َAَُه َو�ْ�ُ(ْ�Kَ �ُ/�ُ&  Göklerin ve yerin bilinmeyen sırlarını 
Allah bilir. Bütün işler O'na döndürülür; yalnız O'na ibadet et ve O'na dayan! Rabbin yaptığınızdan ve yapa- 
cağınızdan habersiz değildir. Hud, 11/123 
�اٍر  َJْ�ِِ� ُه�َXْ(ِ َداُد َو&ُ%/ َ$ْ#ٍءHْAَ �.َاْ:9َْرَ��ُم َو tُ�LٖAَ �.ََو 'ٰs-ُْا /%ُ& %ُ�ِ�ْAَ �.َ �ُ�َ�ْ�َ �ُ��	َا Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin 

neyi eksiltip neyi artıracağı bilir. O'nun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. Ra’d, 13/8 
 ��َ ءِ َر���Xَ اِ-�َ@ Aَْ�َ�ُ� َ.� -5ٖ1ُْ' َوَ.� -ُْ�ِ�ُ� َوَ.� َ�5ٰ1ْ' َ)َ�' ا	��ِ� ِ.ْ� َ$ْ#ٍء Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:K 9ِ' ا	��  Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlediğimizi de 

açığa vurduğumuzu da elbet bilirsin. Çünkü yerde ve gökte, hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. İbrahim, 14/38 
َوا	��ُ� َ�ْ�َ�ُ� َ.� Aُِ��/وَن َوَ.� Xُ�ِ�ُْA*نَ    Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl, 16/19 

  ْ�=ُCِ*5ُُ- 'Kٖ ��َِ� �ُ�َ(ََْر�/ُ=ْ� ا Allah kalbinizdeki duyguları herkesten daha iyi bilir… İsra, 17/25 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض ا8ِ�َْْ� �ِٖ� َوا �.َ Dْ�ِCَْ	Rَُْ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� .ِ          ْ� َو	ِ'; َوَ:9 ُ�7ِْ�ُك Kٖ' ُ�ْ=ِ�ٖ� اََ�ً�ا ُِ% ا	��ُ� اَْ)َ�ُ� �َِ�� 	s�َُِ*ا 	َُ� Bَْ�ُ[ ا	��  De ki: Ne kadar 

kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi O'na aittir. O'nun görmesi de, işitmesi de hayret 
edilecek üstünlüktedir. Göklerde ve yerde olanların O'ndan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına 
kimseyi ortak etmez. Kehf, 18/26 
  َ� �ُ�-�ِKَ ِل*ْJَْ	�ِ� �ْRَmْAَ 5ٰ'َواِْنUََْوا �� ْ�َ�ُ� ا	��  İster içinden konuş, ister açıktan, O’na göre birdir. Zira O gizliyi de, gizlinin 

gizlisini de bilir. Tâ-Hâ, 20/7 
Rُ5َ�ْUَْ� َوَ:9 ُ�ٖ��]ُ*َن �ِٖ� ِ)ْ�ً��.َ�ْ�َ�ُ� َ.� َ�ْ�َ� اَْ�ٖ��Rِْ� َوَ.�    O, insanların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Onların ilmi ise 

bunu kapsayamaz. Tâ-Hâ, 20/110 
Dُ��ٖ ا	َْ�ٖ���ُ   َ��ِء َواْ:9َْرِض َوُ,َ* ا	�� َ �َل َر�ّٖ' َ�ْ�َ�ُ� اْ	Jَْ*َل Kِ' ا	��  Dedi ki; “Benim Rabbim, gökte ve yerde söylenen her sözü bilir, 

o işiten ve bilendir.” Enbiya, 21/4 
اِ-�ُ� َ�ْ�َ�ُ� اْ	Rْmََ� ِ.َ� ا	Jَْْ*ِل َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� Aَْ=ُ+ُ�*نَ    Şüphesiz Allah sözün açığını da bilir, gizlisini de.  Enbiya, 21/110 

َ��ِء َواْ:9َْرِض اِن� ٰذ	َِ@ Kٖ' ِ&َ+�ٍب اِن� ٰذ	َِ@ َ)َ�' ا	  ��ِ� َ�ٖ���ٌ اَ	َْ� Aَْ�َ�ْ� اَن� ا	��َ� َ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	��  Bilmez misin ki, Allah, gökte ve yerde ne 
varsa hepsini bilir. Şüphesiz bunlar bir kitaptadır ve bunlar Allah'a pek kolaydır. Hac, 22/70 

  َ���ٖ+َRْ�ُ	ْ�ِ� �ُ�َ(َْ�7َُء َوُ,َ* ا�َ �ى َ.ْ�ٖRْ�َ �َ��	ا ��ِٰ=	َو …Allah dilediğini doğru yola iletir ve doğru yola erecekleri O daha iyi 
bilir. Kasas, 28/56 

�وُرُ,ْ� َوَ.� �Xُ�ِ�ُْ*نَ  ُPُ /�=ُِA �.َ �ُ�َ�ْ�َ @َ/َوَر�  Rabbin onların göğüslerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. 
Kasas, 28/69 
�ورِ  ُ  Allah kalplerde olanı şüphesiz çok iyi bilir. Lokman, 31/23… اِن� ا	��َ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/
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  َA َذا�.َ dٌ5َْ- ٖرى�ْAَ �.َاْ:9َْرَ��مِ َو 'ِK �.َ �ُ�َ�ْ�ََو �َ�ْLَ	ُْل ا �HXَُ�َو Zِ(َ� �ُه ِ)ْ�ُ� ا	��َXْ(ِ �َ��	َ� )َ اِن� ا��	ُت اِن� ا*�ُAَ ِ�َى� اَْرٍض� dٌ5َْ- ٖرى�ْAَ �.َا َو�ًBَ ]ُ�ِ=ْ �ٌ��ٖUَ �ٌ��ٖ   

Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse 
yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir,  
her şeyden haberi olandır/her şeyin bilincindedir. Lokman, 31/34 

ٰ�َ*اِت َوَ:K 9ِ' اْ:9َْرِض …  َ 9:َ…Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile Allah’tan gizli�Hُ�ُْب َ)�Jَsْ.ِ �ُXُْل َذر�ٍة Kِ' ا	��
kalmaz… Sebe, 34/3 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َرْ   �ورِ اِن� ا	��َ� َ)�	ُِ� Bَْ�ِ[ ا	��ُ ِض اِ-�ُ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/  Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. O, kalplerin içinde 
ne varsa onu da hakkıyla bilendir. Fatır, 35/38 
�ورُ  ُ  َ Allah, gözlerin hainliğini ve kalplerin gizlediğini bilir. Mümin, 40/19�ZَXَِg�Uَ �ُ�َ�ْ اْ:9َْ)ُ�ِ� َوَ.� 5ِ1ُْA' ا	8/

 ْ�=ُv*ٰsْ.ََو �ْ=ُ�َ��Jَ+َ.ُ �ُ�َ�ْ�َ �ُ��	َوا …Allah, dolaştığınız yeri ve varacağınız yeri de bilir. Muhammed, 47/19 

 Senin Rabbin, kimin Allah’ın yolundan saptığını, kimin doğru… اِن� َر��َ@ ُ,َ* اَْ)َ�ُ� �َِ�ْ� ْ(َ �%zَ� Cَٖ��ِ�ٖ� َوُ,َ* اَْ)َ�ُ� �َِ�ِ� اْ,َ+ٰ�ى
yolda yürüdüğünü pekiyi bilir. Necm, 53/30  

َ��ِء َوَ.� َ�ْ�ُ�ُج �Rَ�Kٖ َوُ,َ* َ.َ�ُ=�ْ  *َن ��8ٖ�ٌَ اَْ�َ� َ.� &Xُُْ+ْ� َوا	��ُ� �َِ�� َ  ُ��َ�ْAَ�َ �.َ �ُ�َ�ْ�K wُ�ِِ' اْ:9َْرِض َوَ.� َ�1ُْ�ُج ِ.�RَXْ َوَ.� َ�HِXُْل ِ.َ� ا	�� …Yere gireni, ondan çı- 
kanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı 
hakkıyla görendir. Hadid, 57/4 

  �ِ�ُْA �.َوَن َو/��ُِA �.َ �ُ�َ�ْ�َاِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ �وِر َ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	��ُ Xُ*َن َوا	��ُ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/  Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi 
ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir. Tegabün, 64/4 

َوَ.� �7َAَُؤَن اِ:�9 اَْن َ��7ََء ا	��ُ� اِن� ا	��َ� َ&�َن َ)ٖ��ً�� َ�ٖ=�ً��   Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Hiç kuşkusuz Allah 
her şeyi bilir ve her işi yerinde yapar. İnsan, 76/30 

ALLAH’IN GÖRÜP İŞİTMESİ  
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 … *ُAَٰة َوا*ٰ� � ا	��ِ� اِن� ا	��َ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ َواَٖ �ُ�*ا ا	�8َXْ(ِ وُه�ُmِAَ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َ9ِ: ا*.ُ ��JَُA �.ََة َو*ٰ&�H	ا ا  Namazı kılın, zekâtı verin, önceden 
kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı 
noksansız görür. Bakara, 2/110 

-َْ�� َواْ:Uِٰ9َ�ِة َوَ&�َن ا	��ُ� Cَٖ��ً�� �8ٖ�ًَ�ا  /�� ا	��ِ� pََ*اُب ا	َXْ�ِKَ ��َْ- /�َ.ْ� َ&�َن ُ�ٖ��ُ� pََ*اَب ا	  Kim dünya nimeti isterse, bilsin ki, dünya nimeti 
de, ahiret nimeti de Allah'ın katındadır. Allah her şeyi işitir ve görür. Nisa, 4/134 

  �ْRُXْ.ِ �ٌ�sٖ&َ ا* /�Pَا َو*�ُ(َ ��ُp �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ��	َب ا�Aَ ��ُp ا* /�Pَا َو*�ُ�َKَ ZٌXَ+ْKِ َن*=ُAَ 9�:َْ�َ��ُ*نَ َوَ�ِ�ُ�*ا ا�ُ� �8ٖ�ٌَ� �َِ�� َ��	َوا  Bu cinayetleri yanlarına kâr 
kalacak sandılar. Gözleri kör ve kulakları sağır oldu. Sonra Allah tövbelerini kabul etti, fakat arkasından çoğu 
yine kör ve sağır oldu. Hiç şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını görüyor. Maide, 5/71 

�رِ&ُُ� اْ:�8َ�َْ9ُر َوُ,َ* ُ�ْ�رُِك اْ:�8َ�َْ9َر َوُ,َ* ا	��ٖ]�ُ_ اُْA 9:َ ُ���ٖ1َ	ْ  Gözler O'nu göremez; oysaki O, gözleri görür. O, eşyayı pekiyi 
bilen, her şeyden haberdar olandır. En'am, 6/103 

  َ���ِٖ	�  O bütün salih/din kurallarına uyan kullarını görüp gözetir. A'raf, 7/196 … َوُ,َ* َ�َ+َ*	�' ا	�8

  ِ. @َ�XBَHَXْ�َ � ْ�َ]�ِن َ-Hٌْغ Tْ�ِ+َCْ�Kَ �ِ�	��ِ� اِ-�ُ� Dٌ��ٖCَ َ)ٖ���ٌ َواِ.� َ� ا	�7  Eğer şeytanın vesvesesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. 
Çünkü O, işitendir, bilendir. A'raf, 7/200 

Dُ��ٖ اْ	َ��ٖ   َة 	ِ��ِ� Iَٖ��ً�� ُ,َ* ا	�� �H�ِْ	اِن� ا �ْRُُ	*ْ َ @َ-ْHُ���ُ َوَ:9 َ�ْ  O inkârcıların sözü seni üzmesin. Çünkü gerçekten bütün kuvvet 
ve kudret, üstünlük ve hâkimiyet Allah'ındır. O, her şeyi işitendir, bilendir. Yunus, 10/65 

 Şüphesiz ki O, kullarından haberlidir. Onları çok iyi görür. İsra, 17/30 اِ-�ُ� َ&�َن �ِِ�َ��ِدٖه Uَٖ��ً�ا �8ٖ�ًَ�ا
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض ا8ِ�َْْ� �ِ�ٖ …………   …Göklerin ve yerin gizli bilgisi O'na aittir. O'nun görmesi de, işitmesi de şayanı	Bَ �َُْ�ُ[ ا	��

hayrettir/akıllara durgunluk verir. Kehf, 18/26 

 ْ�.ِ Zٍ���َ َل�Jَsْ.ِ @ُAَ اِْن �Rَ�-ِا �#Xَ�ُ ��َ  ٌ���ٖUَ _ٌ�[َٖ	 �َ��	ُ� اِن� ا��	ا �Rَِ� ِْت��اْ:9َْرِض َ 'ِK اِت اَْو*َ�ٰ Uَْ�َدٍل ْ=ُ+َKَ� 1ْPَ 'Kَٖ�ٍة اَْو Kِ' ا	��  Yavrucuğum! Haberin 
olsun ki, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da, bir kaya içinde veya göklerde, yahut yerin derinlikle- 
rinde bir yerlere gizlense, Allah yinede onu senin karşına çıkartıp getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp 
bilmektedir ve her şeyden haberlidir. Lokman, 31/16 

َ��ءِ  َوَ.� َ�ْ�ُ�ُج �Rَ�Kٖ َوُ,َ* َ.َ�ُ=ْ� اَْ�َ� َ.� &Xُُْ+ْ� َوا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن َ  ٌ��8ٖ�َ�َ �.َ �ُ�َ�ْ�K wُ�ِِ' اْ:9َْرِض َوَ.� َ�1ُْ�ُج ِ.�RَXْ َوَ.� َ�HِXُْل ِ.َ� ا	��  …Yere gireni ve ondan 
çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı 
hakkıyla görendir. Hadid, 57/4 

ALLAH’IN ÂLEMLERİ VE VARLIKLARI YÖNETMESİ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 
 



 30
 Mülk: Hükümranlık. Her şeye hakim olan, kullanma hakkını elinde tutan. Denetleyen, yöneten. 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ   اَ	َْ� Aَْ�َ�ْ� اَن� ا	��َ� َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Bilmez misin ki, göklerin ve yerin mülkü/ dene- 
tim ve yönetimi Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Bakara, 2/107 

  ٌ���ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوا	��ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır ve Allah her şeye kadirdir. Al-i 
İmran, 3/189 

  َK @ِ�ْ�ُ	ْا ��8ٌَٖ[ ِ.َ- �ْRَُ	 ً�ااَْم�Jٖ-َ َس��X	َن ا*ُAVْ�ُ 9:َ ِ�ًذا  Yoksa mülk ve yönetimden bir payları mı var? Eğer öyle olsa, 
insanlara bir çekirdek bile vermezlerdi. Nisa, 4/53 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� RُXَ�ْ�ََ�� َواِ	َْ�ِ� اْ	��8ٖ�َُ   Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin mülkü… َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��
Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Maide, 5/18  

ُب َ.ْ� َ��7َُء َوَ�5ِLُْ� 	َِ�ْ� َ��7َُء َوا	���ُ   �T�َ�ُ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ ٰ  اَ	َْ� Aَْ�َ�ْ� اَن� ا	��َ� َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	�� �(َ ٌ���' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ  Bilmez misin ki, göklerin ve yerin 
mülkü/hükümranlığı/denetim ve yönetimi Allah’a aittir. O, dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah, her 
şeye hakkıyla gücü yetendir. Maide, 5/40 
ٰ�َ*اِت َوا:ْ     *ِر َ)�	ُِ� ا	ْ َوُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�� �Rََدِة َوُ,َ* اْ	َ�ٖ=�ُ� اْ	1َٖ���ُ 9َْرَض �ِ�	َْ��a َوَ�ْ*َم َ�Jُ*ُل &ُْ� Kََ�ُ=*ُن َ ْ*	ُُ� اْ	َ�a/ َو	َُ� اْ	ُ�ْ�ُ@ َ�ْ*َم ُ�K �ُ5َXِْ' ا	8/ Lَْ�ِ[ َوا	�7  

Gökleri ve yeri gerçeğe dayalı olarak yaratan O'dur. Allah’ın “ol” deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. 
O’nun sözü gerçektir.Sur'a üflendiği gün, egemenlik/yönetim O'na aittir. O gizli ve açık her şeyi bilir, O hikmet 
sahibidir ve her şeyden haberdardır. En’âm, 6/73 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض �ُْ�ٖ� وَ   ُ�Sُ��ٖ َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ اِن� ا	��َ� 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerin ve yerin denetim ve yönetimi Allah 
'a aittir. Can veren de öldüren de O'dur. Sizin Allah'dan başka dostunuz ve yardımcınız yoktur. Tövbe, 9/116 
ُ% ا:ْ    9َٰ��ِت 	ََ���ُ=ْ� ��Jَ�ِِِء َر��ُ=ْ� Xُ ِ*ُA*نَ ُ�َ���ُ� اْ:9َْ.َ� ُ��85َ  …O, her işi hakkıyla düzenler, yürütür ve yönetir…Ra’d, 13/2 

�ى  ٰ,َ ��ُp �ُJَ�ْUَ ى اَْ)]ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍءTٖ�	ا �Xَ/َل َر�� َ Dedi ki; Bizim Rabbi’miz, her varlığı farklı niteliklerle donatarak yaratan, 
sonra da bu varlıkları nitelikleri doğrultusunda yönlendiren Allah'dır. Ta-Ha, 20/50 

 �%ُ& aَ�َUَُْ�ْ�ِ@ َو	ا 'ِK @ٌ��ٖ$َ �ُ	َ �ْ=ُ�َ �َْ	ا َو�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َو	َْ� َ�+�Tْ1ِ َو	ًَ ��ً�ااَ	�Tٖى 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��ٖJْAَ َرُه ��JَKَ ٍء#ْ$َ  Göklerin ve yerin mülkü O’nun- 
dur. O asla evlat edinmedi. Denetim ve yönetiminde de hiç bir ortağı yoktur. Her şeyi yaratıp düzen veren ve her 
şeyin varlığını bir tasarıma göre belirleyen O’dur. Furkan, 25/2 

  َ� ��ُp َ' اْ:9َْرِض	َ��ِء اِ ونَ ُ�َ���ُ� اْ:9َْ.َ� ِ.َ� ا	�� /��ُAَ � ��.ِ ZٍXَCَ _َْ	َاُرُه ا�َJْ.ِ ٍم َ&�َن*ْ�َ 'Kٖ �ِ�َْ	ِْ�ُ�ُج ا Gökten yere kadar bütün işleri Allah yönetip 
yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde O’na yükselir. Secde, 32/5 

َرٖ �ً��َوَ&�َن ا	��ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء    ...Şüphesiz Allah, her şeyi denetleyip gözetleyendir. Mü’minun, 33/52  
�ٖه  ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض اَْن HُAَوَ:9 َوَ	iِْ� َزاَ	َ+� اِْن اَْ.َ�َ=Rَُ�� ِ.ْ� اََ�ٍ اِ-�ُ� َ&�َن َ�ٖ��ً�� 5ُBَ*ًرااِن� ا	��َ� ُ�ْ�ِ�ُ@ ا	��  Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok 

olup gitmesinler diye kurduğu düzenle yönetmeye devam ediyor. Andolsun, eğer onların düzenleri bir 
bozulursa, artık onları O’ndan başka hiç kimse onları tutamaz. Fatır, 35/41 

ٰ�َ*اِت وَ  Iَ Zُ(َ�5َٖ��ً�� َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	�� اْ:9َْرِض pُ�� اِ	َْ�ِ� Iَ�ُْAُ�*نَ  ُْ% 	ِ��ِ� ا	�7  De ki: “Şefaat tümüyle Allah’a aittir. Göklerin ve yerin 
mülkü/yönetim ve denetimi O’nundur. Sonra yalnız O’na döndürüleceksiniz.” Zümer, 39/44 

 .Her şeyi yaratan Allah’tır. Her şey O’nun tasarruf ve yönetimindedir اَ	��ُ� �Uَ	aُِ &ُ%� َ$ْ#ٍء َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َوٖ&�%ٌ 
Zümer, 39/62 
&ُ*رَ    /T	�7َُء ا�َ �ْ�َِ	 ]ُRَ�ََو �pً�َ-ِ�7َُء ا�َ �ْ�َِ	 ]ُRَ�َ �7َُء�َ �.َ aُُ�1ْ�َ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ  -Göklerin ve yerin mülkü/yönetim ve dene 	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��

timi Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız, dilediğine erkek çocukları verir. Şura, 42/49 
ُب َ.ْ� َ��7َُء َوَ&�َن ا	��ُ� 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً�� �T�َ�ُ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	5ُِ� Lْ�َ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ  Göklerin ve yerin mülkü/yönetim ve denetimi َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��

Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Feth, 48/14 
  bcً��ٖ�ْAَ �ِ��	ا Zِ�X�ُِ	 �َmِAَ �ْ	ََو %ُ�ْ َ �ْ.ِ Sْ�َUَ � Zَ�XCُ Allah'ın kanunları/yöntemi öteden beri hep böyledir ve siz ا	��ِ� ا	�ٖ+' َ ْ

Allah'ın kanunlarında/denetim ve yönteminde hiçbir değişme bulamazsınız! Feth, 48/23 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض &ُ%� َ�ْ*ٍم ُ,َ* Kٖ' َ$�ْنٍ   َ Göklerde ve yerde kim varsa O'ndan ister. O, her an yeni bir iş ve�ْ.َ �ُُ�lَ�ْ� Kِ' ا	��

oluştadır. Rahman, 55/29 
ُل اْ:RُXَ�ْ�َ �ُ.َْ9�� 	َِ+ْ�َ�ُ�*ا اَن� ا	 �HXَ+َ�َ ��Rُ�َsْ.ِ اْ:9َْرِض �اٍت َوِ.َ*َ�ٰCَ Dَ�ْCَ aَ�َUَ ىTٖ�	ُ� ا��	اََ��َط �ُِ=%� َ$ْ#ٍء ِ)ْ�ً��اَ ���َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ��ٌ� َواَن� ا	��َ� َ ْ  Allah O'dur ki, 

yedi göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. İşler ve oluşlar için emirleri onlara sürekli iner ki, 
Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisiyle her şeyi kuşattığını bilesiniz. Talak, 65/12 

 ْ�$َ �ْ=ُ�َ �َْ	 �ِ,ْ ��Tْ.َ �lً&ُ*ًراَ,ْ% اAَٰ' َ)َ�' اْ:9ِْ-َ��ِن ٖ��ٌ� ِ.َ� ا	  Mülkü/yönetim ve denetimi elinde tutan Allah, yüceler yücesidir.  
O’nun, her şeye hakkıyla gücü yeter. Mülk, 67/1  

ALLAH’IN DİLEMESİ/İSTEMESİ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
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�َِ�ْ�َ�+ِٖ� َ.ْ� َ��7َُء َوا	��ُ� ُذو ا	4ْ5َِْ% ا	��3ٖ�َِْ  َوا	��ُ� َ�1َْ+0/  …Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir. 

Bakara, 2/105 
 ٍ��Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٍطPِ 'ٰ	ِ�7َُء ا�َ �ى َ.ْ�ٖRْ�َ …O dilediğini doğru yola iletir. Bakara, 2/142  

 ٖT��ِ	 �َ��ُز Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْRُ َ*ْKَ ا*ْJَ�Aا �َ�Tٖ�	ا َوا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �1َ�ُْ�وَن ِ.َ�َوَ ��َْ- /�َوا	��ُ� َ�ْ�ُزُق َ.ْ� َ��7َُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��بٍ �َ� َ&5َُ�وا اْ	َ�ٰ�*ُة ا	  İnkâr edenlere dünya 
hayatı cazip gösterildi. Bu nedenle onlar iman edenlerle alay ederler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise, 
kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız nimetler verir.  Bakara, 2/212 

� َ.� �IََءRُAُْ� ا	�Xَ���َُْت َو	ٰـِ=ِ� اِ�ْ�َ �ْ.ِ �ْ,ِ�ِ�ْ�َ �ْ.ِ �َ�Tٖ�	ُ� َ.� اْ َ+َ+َ% ا��	ْ* َ$�َء ا	5َْ�ُ% َ.�َوَ�َ� َ��	ا ��ٰـِ=	ُ� َ.� اْ َ+َ+�ُ*ا َو��	ْ* َ$�َء ا	5ََ� َوَ&َ �ْ.َ �ْRُXْ.َِو �اَٰ.َ �ْ.َ �ْRُXْ�ِKَ 5ُ�َ*ا+َUْ  ُ���ٖ�ُ  
…Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen milletler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini 
öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkâr edenler de. Yine Allah dileseydi, 
birbirlerini öldürmezlerdi. Lâkin Allah dilediğini yapar. Bakara, 2/253 

 ً��ْUَ 'َِAاُو �ْJَKَ Zَ�َ=ْ�&�ُ� اِ:�9 اُو	ُ*ا اْ:9َ	َْ��بِ ُ�AVِْ' اْ	ِ�ْ=Zَ�َ َ.ْ� َ��7َُء َوَ.ْ� ُ�Vَْت اْ	ِ �T�َ �.ًَ�ا َو�sٖ&َ ا  O hikmeti/bilgi ve anlayışı dilediğine verir. 
Kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiştir. Bunu ancak akıl sahipleri bilir. Bakara, 2/269 

�ىٖRْ�َ �َ��	ا ��ٰـِ=	َو �ْRُv�ٰ,ُ @َ�ْ�َ(َ dَ�َْ	  ُ�7َء�َ �ْ.َ  Onları hidayete/doğru yola erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah, 
dilediğini hidayete erdirir… Bakara, 2/272 

ْ� �7َAَُء َوْ.َ /H�ُِA� �7َAَُء  ل/ َ.ْ� �7َAَُء �َِ�ِ�َك اْ	1َْ�ُ� اِ-�َ@ َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ َوTُAِ  ُِ% ا	����Rُ َ.�	َِ@ ا	ُْ�ْ�ِ@ AVُْAِ' اْ	ُ�ْ�َ@ َ.ْ� �7َAَُء َوHِXْAَُع اْ	ُ�ْ�َ@ ِ.��  De ki; 'Ey 
mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü; dilediğine verirsin, dilediğinden çeker geri alırsın. Dilediğini yüceltirsin, 
dilediğini alçaltırsın. Her türlü İyilik Sendendir. Senin gücün her şeye yeter. Al-i İmran, 3/26  

  ٌ���ٖ(َ DٌCُِ� َوا��	�7َُء َوا�َ �ْ.َ �ِ�AٖVْ�ُ �ِ��	ا � De ki: Lütuf/üstünlük, şerefli kılmak, fazilete eriştirmek Allah'ın…  ُْ% اِن� ا	%َ4ْ5َْ �َِ�ِ
elindedir; onu dilediğine verir… Al-i İmran, 3/73 

ْ�َ�+ِٖ� َ.ْ� َ��7َُء َوا	��ُ� ُذو ا	4ْ5َِْ% اْ	��3ٖ�َِ َ�1َْ+0/ �ِ�َ   O, kime dilerse rahmetiyle ona öncelik tanır. Allah lütuf ve ihsan 
sahibidir. Al-i İmran, 3/74 

ُب َ.ْ� َ��7َُء َوا	 �T�َُ��7َُء َو�َ �َِ�ْ	5ُِ� Lْ�َ اْ:9َْرِض 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ ��ُ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ َو	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��  Göklerdeki ve yeryüzündeki her şey Allah 'a 
aittir: O, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır… Al-i İmran, 3/129 

 َK �ِ��	�ِ� 7ِْ�ْك�ُ ��7َُء َوَ.ْ�َ �َِ�ْ	َِ@ 	5ُِ� َ.� ُدوَن ٰذLْ�َ7َْ�َك �ِٖ� َو�5ُِ� اَْن ُLْ�َ 9:َ �َ��	�3ًٖ��اِن� ا(َ ��ًpِْٰ�ى ا+َKْا �ِJَ  Şüphesiz Allah, kendisine ortak 
koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a 
şirk/ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Nisa, 4/48 

 �lً�ْ$َ �ِ��	ا �َ.ِ �ُ	َ @َ�ِ�ْAَ �ْ�َKَ �ُ+َXَ+ِْK �ُ��	ِ�ِد ا�ُ �َوَ.ْ …Eğer Allah birini saptırmayı dilerse artık sen; Allah'a karşı onun için hiç 
bir şey yapamazsın… Maide, 5/41  

 �ٖXِ�ٖد �ْ(َ �ْ=ُXْ.ِ ��Aَ�ْ�َ �ْ.َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ َm�ُ �َ��ٖKِ�=َْ	ٍة َ)َ�' ا �H(َِا �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	ْا '�َ(َ Zٍ�	َاِذ �ُ-َ*/���وَن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� َوَ:َ 9�K�1َُ*َن Kََ�ْ*َف َ��Aِْ' ا	��ُ� �Jَِْ*ٍم ُ�ِ��/Rُْ� َوُ�ُِ,ِ�
 ٖ�(َ DٌCُِ� َوا��	�7َُء َوا�َ �ْ.َ �ِ�AٖVْ�ُ �ِ��	4ُْ% اKَ @َِ	ٰذ �ٍِg9:َ Zَ.َ*ْ	َ ٌ��  Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilin ki Allah onların yeri- 

ne öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, 
kâfirlere karşı güçlü, sert ve onurludurlar. Allah yolunda savaşırlar. Bu yolda hiç kimsenin kınamasından/eleş- 
tirisinden de korkmazlar. İşte bu, Allah'ın bir lütfüdür. Onu dilediğine verir. Allah lütfü geniş olandır, hakkıyla 
bilendir.  Maide, 5/54 

ُ�*ا �ِ�َٰ���Pُ �XَِA\ َوُ�ْ=ٌ� Kِ' ا	3/�َُ��تِ  �T&َ �َ�Tٖ�	َوا  ٍ��Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٍطPِ 'ٰ�(َ �ُ�ْ�َmْ�َ ْ�7َ�َ �ْ.َ�4ِْْ�ُ� َو�ُ� ُ��	7َِ� ا�َ �ْ.َ  Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlık- 
lar içerisindeki birtakım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah, kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru 
yola iletir. En’âm, 6/39 

 ٍ%�&ٖ*َِ� �ْRِ�ْ�َ(َ Sَ-َْ�3ً�5ٖ�َ َوَ.� ا �ْRِ�ْ�َ(َ َك�Xَ�ْ�َIَ �.َُ� َ.� اَْ$َ�&ُ*ا َو��	ْ* َ$�َء ا	َوَ Allah dileseydi onlar asla ortak koşmazlardı. Biz seni 
onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlardan sorumlu da değilsin. En’âm, 6/107 

	�Xَْ اِ	Rِ�َُْ� اْ	Zَ=َِiٰ��َ َوَ&��Rُ�َُ� ا	َْ�ْ*Aٰ' َوRِ�ْ�َ(َ �َ-�ْ7َ�َْ� &ُ%� َ$ْ#ٍء  bcً�ُُ َ.� َ&�-ُ*ا َوَ	*ْ  �H-َ �Xَ�-َنَ  ا*ُ�Rَmْ�َ �ْ,ُ�َsَ&َْا ��ٰـِ=	ُ� َو��	�7ََء ا�ا اِ:�9 اَْن َ*Xُ.ِVْ�ُِ	  Biz onlara 
melekleri indirsek, ölüler dile gelip onlarla konuşsa ve tüm belgeleri toplayıp önlerine yığsak, Allah dilemedikçe 
yine de inanmazlar. Zaten çokları ne yaptığının bilincinde bile değiller. En'am, 6/111 

… �َرُه 	bcَCْbِcِْمِ َوَ.ْ� ُ�ِ�ْد اَْن ُ�4ِ ْPَ 7َْ�ْح�َ �ُ�َ�ِRْ�َ ُ� اَْن��	ِ�ِد ا�ُ �ْ�َKَ َِ��ء � Kِ' ا	��ُ �� �8�َ ��َ�-َ�&َ �Iً�َ�َ �Jً ��zَ َرُه�ْPَ %ْ�َmْ�َ �ُ��  Allah kimi doğru yola iletmek 
isterse göğsünü İslâm'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğsünü, sanki göğe çıkıyormuş gibi, dar ve tıkanık 
yapar… En’âm, 6/125 

 /'ِXLَْ	مٍ  َوَر�/َ@ ا*ْ َ Zِ�� اUَٰٖ���َ  ُذو ا	��Zِ�َ�ْ اِْن َ�ُ ْ�7َ�Tِْ,ْ�ُ=ْ� َوَ�ْ�َ+�1ِْْ_ ِ.ْ� َ�ْ�ِ�&ُْ� َ.� َ��7َُء َ&َ�� اَْ-�7ََ&ُْ� ِ.ْ� ُذر�  Rabbin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve 
merhamet sahibidir. O, eğer dilerse sizi yok edip arkanızdan yerinize istediği başkalarını yaratabilir. Tıpkı sizi 
başka bir milletin soyundan türettiği gibi. En'am, 6/133 

 �T&َ @َِ	Tٰ&َ ٍء#ْ$َ �ْ.ِ �Xَ.ْ �&ُْ� ِ.ْ� ِ)ْ�ٍ� Iُ�ِ1ْ+ُKَ*ُه 	�Xََ اِْن َب ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َ�+�' َذاJُ�َCَ*ُل ا	�Tٖ�َ� اَْ$َ�&ُ*ا 	َْ* َ$�َء ا	��ُ� َ.� اَْ$َ�ْ&�Xَ َوَ:9 اَٰ��ُؤ-َ� َوَ:9 َ���َXْ(ِ %ْ,َ %ُْ  �XَCَْ��َ ا*ُ 
 Aَ Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki: “Allah dileseydi ne biz ortak koşardık, ne de+�ِ�ُ�*َن اِ:�9 ا	�3�� َواِْن اَْ-ُ+ْ� اِ:�Pُ�ُ1ْAَ 9*نَ 
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atalarımız. Ayrıca, hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Onlardan önce yalanlayanlar da böyle söylemişlerdi de 
sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki: “Yanınızda bize çıkarıp gösterebileceğiniz bir bilgi/bir kanıt mı var? Siz, 
sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz.” En’âm, 6/148 

ا اِ:�9 َ.� َ$�َء ا	��ُ� َو	َْ* &SُXُْ اَْ)َ�ُ� اْ	sَ=ْ+َCْ9:َ ]َ�ْLَْ�ُت .ِ  f�zَ 9:َ5ْٖ�' -5ًَْ�� َوXَِ	 @ُ�ِ.َْنَ  ُْ% َ:9 ا*Xُ.ِVْ�ُ ٍم*ْJَِ	 �ٌ�7ٖ�ََو �ٌ�Tَٖ- 9�:ُِء اِْن اَ-َ� ا* Xَِ' ا	�/ َ� اْ	1َْ�ِ� َوَ.� َ.��  De ki: 
“Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı 
biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için 
sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.” A’raf, 7/188 

… �ٰ' َ.ْ� َ��7َءُ َوَ�ُ+*ُب ا	��ُ� )َ   …Allah, dilediğinin tövbesini kabul eder… Tövbe, 9/15  

bcَKَ �ْRُُ�Iَََء ا�Iَ اَِذا %ٌIََا Zٍ ا َوَ:9 -5ًَْ�� اِ:�9 َ.� َ$�َء ا	��ُ� 	ُِ=%� اُ.� f�zَ '�ٖ5ْXَِ	 @ُ�ِ.َْنَ   ُْ% َ:9 ا*.ُ�ِJْ+َ�ْ�َ 9:ََو Zً(َ�Cَ ُ�وَنUِْ�+َ�ْ�َ  De ki: “Allah dilemedikçe, 
ben kendime bile ne bir zarar, ne de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli 
geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.” Yunus, 10/49 

 ُR/�ُ& اْ:9َْرِض 'ِK �ْ.َ �َ.َٰ9:َ @َ/َْ* َ$�َء َر�	َو َ��Xٖ.ِVْ.ُ ُ=*-ُ*ا�َس َ�+�' َ��X	ِ�ُه ا=ُْA Sَ-َْ�Kََا ��ً��ٖIَ �ْ  Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insan- 
ların tamamı iman ederdi. Hal böyle iken, mümin olmaları için o insanları sen mi zorlayacaksın! Yunus, 10/ 99  

…  ْVُA اَْن dٍ5ْXَِ	 ِ َوَ.� َ&�َن���	اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا �َ.ِ  Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. Yunus, 10/100  

َ* ا	5ُLَْ*ُر ا	��ٖ���ُ  َ.ْ� َ��7َُء ِ.ْ� ِ)َ��ِدٖه َو,ُ َواِْن َ�ْ�َ�ْ�َ@ ا	��ُ� �bcَKَ ;�4ُِ َ&�ِ$َ_ َ	ُ� اِ:�9 ُ,َ* َواِْن ُ�ِ�ْدَك �bcَKَ �ٍ�ْ1َِ َراد� 	4ْ5َِِ�ٖ� ُ��8ُٖ[ �ِ�ٖ    Eğer Allah sana her- 
hangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun 
lütfünun/hayrının sana ulaşmasını engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok 
bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yunus, 10/107 

Zً َواِ�َ�ًة َوَ:َ 9�Hَا	ُ*َن ُ.1َْ+��5ِٖ�َ   َوَ	ْ* َ$�َء َر�/َ@ 	mَََ�َ% ا	��Xَس اُ.� Eğer Rabbin dileseydi insanları elbette bir tek ümmet yapardı. 
Ama birbiriyle tartışmaya devam edeceklerdir. Hud, 11/118 

… ��ً��ٖIَ َس��X	ى ا�َRََ	 �ُ��	�7َُء ا�ْ* َ	اَْن َ...Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi…Ra’d, 13/31  

�ُه اُم/ ا	ِْ=َ+�بِ  َXْ(َِو Sُ�ِsْ�ُ�7َُء َو�ُ� َ.� َ��	ا ا*�ُ�ْ�َ  Allah dilediği hükmü yürürlükten kaldırır, dilediğini de yürürlükte tutar. Ana 
kitap O'nun katındadır. Ra’d, 13/39 

�ى َ.ْ� َ��7َءُ  …ٖRْ�َ�7َُء َو�َ �ُ� َ.ْ��	4ِ�ُ%/ اKَ…Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir…İbrahim, 14/4 

… َ��ِدهٖ َو	ٰـِ=�� ا	��َ� َ�ُ��/ َ)�ٰ' َ.ْ� َ��7َُء ِ.ْ� )ِ    …Allah, nimetini kimi dilerse ona ihsan eder... İbrahim, 14/11 

  ٍ���ٖIَ aٍ�ْ1َِ� ِْت��َوَ �ْ=ُ�ْ,ِTْ�ُ ْ�7َ�َ اِْن �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض �ِ�ْ	َ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	��َ� aَ�َUَ ا	��  Allah'ın gökleri ve yeri hak olarak yarattığını 
görmedin mi? Dilerse sizi yok eder, yerinize yepyeni bir halk getirir. İbrahim, 14/19   

  َ���ٖ�َIَْا �ْ=ُv�ٰRََ	 َْ* َ$�َء	َو �ٌِg�Iَ �RَXْ.َِو %ِ��ٖ َوَ)َ�' ا	��ِ� َ 8ُْ� ا	��  Doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah 
dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi. Nahl, 16/9 

  ��(َ ��ُ�lَ�ُْ+َ	�7َُء َو�َ �ى َ.ْ�ٖRْ�َ�7َُء َو�َ �4ِ%/ َ.ْ�ُ �ِٰ=ْ	ًة َو�Zً َواِ�َ � &Aَ �ْ+ُXُْْ�َ��ُ*نَ َو	َْ* َ$�َء ا	��ُ� 	mَََ�َ�ُ=ْ� اُ.�  Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet 
yapardı. Fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mut- laka 
sorguya çekileceksiniz. Nahl, 16/93 

… �رُ  ِJْ�َ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	ْزَق  اِن� َر��َ@ َ�ْ�ُ�ُ� ا	��  Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır… İsra, 17/30   
� ا	���ُ  ِRْ�َ �ْ.ََو  ُIُو 'ٰ�(َ Zِ�َ�ٰJِ	ْْ*َم ا�7ُُ�ُ,ْ� َ�� 	Rَُْ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدو-ِٖ� َو-ََْmِAَ �ْ�َKَ %ِْ�4ْ�ُ �ْ.ََو �ِ+َRْ�ُ	ْا *َRُKَ �ْ,ُ�َ-ِزْد Sْ�َUَ ��َ��ُ& �ُ�XRَIَ �ْRُ�ْٰو�.َ � f�Pَُو�ُْ=ً�� َو ��ً�ْ(ُ �ْRِ,ِ*

 -Cَ Allah kimi doğru yola iletirse o doğru yolda olur. Kimleri saptırırsa da onlar için kendisinden başka bir kurٖ��ً�ا
tarıcı bulamazsın. Kıyamet günü biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü süründürürüz. Varacakları yer 
cehennemdir. Oranın ateşi sönmeye yüz tuttukça onu yeniden tutuştururuz. İsra, 17/97 

�ا ًBَ @َِ	ٰذ %ٌ(ِ�Kَ 'ّٖ َوَ:JُAَ 9*َ	�� 	�7َِْىٍء اِ-  Hiçbir şey hakkında sakın “yarın şunu yapacağım” deme! Kehf, 18/23 
�َ�ِ� َر�ّٖ' :9َِْ َ�َب ِ.ْ� ٰ,ـTَا رَ ِRْ�َ َو ُْ% َ)ٰ�' اَْن Sَ��ٖ-َ ُ� َواْذ&ُْ� َر��َ@ اَِذا��	�7ََء ا�ااِ:�9 اَْن َ�ً$َ  Ancak “İnşaallah/Allah dilerse yapacağım” de. 

Bunu unutursan Allah'ı an.“Umarım Rabbim beni, doğruya yakın olana eriştirir” de. Kehf, 18/24 
 ُ��ى َ.ْ� ُ�ٖ��ٖRْ�َ �َ��	َواَن� ا …Şüphesiz Allah, dilediğini doğru yola iletir. Hac, 22/16 

َ�5َْ�ُ% َ.� َ��7َءُ  اِن� ا	���َ    …Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Hac, 22/18 

َوا	��ُ� َ�ْ�ُزُق َ.ْ� َ��7َُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��بٍ     …Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır. Nur, 24/38 
ٰ َوا	��ُ� aََ�Uَ &ُ%� َدا��Zٍ ِ.ْ� َ.�ٍء ْ.َ �ْRُXْ�ِKَ� َ�X[ْ�َ 'ٰ�(َ '7ٖ�ِْٖ� وَ   ' &ُ%� َ$ْ#ٍء ِ.RُXْْ� َ.ْ� َ�7ٖ�ْ' َ)�ٰ' ِرIَْ�ْ�ِ� َوِ.RُXْْ� َ.ْ� َ�7ٖ�ْ' َ)�ٰ' اَْرَ Dٍ�َ�aُُ�1ْ ا	��ُ� َ.� َ��7َُء اِن� ا	��َ� َ)�

 ٌ���ٖ َ Allah bütün canlıları sudan yarattı. Bu canlıların kimi karnı üzerinde sürünür. Kimi iki ayakla kimi de dört 
ayakla yürür. Allah dilediği gibi yaratır. Hiç kuşkusuz Allah'ın gücü her şeye yeter. Nur, 24/45 

  َ���ٖzِ�Uَ �Rََ	 �ْRُُ �Xَ(َْا Sْ��3َKَ Zً�ََٰ��ِء ا ْل َ)Rِ�ْ�َْ� ِ.َ� ا	�� �HXَُ- ْ�7َ-َ اِْن  Eğer dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de karşısında 
boyunları eğik kalır. Şuara, 26/4 

  ٍ���ٖIَ aٍ�ْ1َِ� ِْت��َوَ �ْ=ُ�ْ,ِTْ�ُ ْ�7َ�َ اِْن Allah dilerse sizi yok eder, yeni bir halk topluluğu getirir. Fatır, 35/16 
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�ى َ.ْ� َ��7َُء َوُ,َ* اَْ)َ�ُ� �ِ  ٖRْ�َ �َ��	ا ��ِٰ=	َو Sَ�ْ�َ�َْا �ى َ.ْ�ٖRْAَ 9:َ @َ�-ِا َ���ٖ+َRْ�ُْ	�  Doğrusu sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin; fakat 

Allah dilediğini doğru yola iletir ve doğru yola erecekleri o daha iyi bilir. Kasas, 28/56 
ُب َ.ْ� َ��7َُء َوَ�ْ�َ�ُ� َ.ْ� َ��7َُء َواِ	َْ�ِ� JُْAَ�ُ�*نَ   �T�َ�ُ  O, dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Hepiniz O’nun 

huzuruna götürüleceksiniz. Ankebut, 29/21 
�8ْXَِِ� ا	��ِ� َ�8ُXُْ� َ.ْ� َ��7َُء َوُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	��ٖ���ُ    Allah, dilediğine yardım eder, galip kılar/kazandırır. O, mutlak güç 

sahibidir, çok esirgeyicidir. Rum, 30/5 
�ُر اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم �Xُ.ِVُْ*نَ  ِJْ�َ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	ْزَق  اََو	َْ� َ�َ�ْوا اَن� ا	��َ� َ�ْ�ُ�ُ� ا	��  Allah’ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve dile- 

diğinden de kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum, 30/37 
��Rَv َو	َِ=ْ� �a�َ اْ	Jَْ*ُل ِ.lَ�َ.َْ9:َ 'ّٖX�� �XRَIََ� ِ.َ� اْ	Zِ�Xmِ َوا	 ٰ,ُ dٍ5َْ- �%ُ& �Xَ�ْAَٰ9:َ �Xَiْ$ِ *ْ	ََو َ���ٖ�َIَِْس ا��X  Eğer dileseydik, herkesi doğru yola 

iletirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi cinler ve insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir. 
Secde, 32/13 

�ى �ِٖ� َ.ْ� َ��7َُء َوَ.ْ� ُ��4ِِْ% ا	��ُ� Kََ�� َ	ُ� ِ.ْ� َ,�دٍ ٖRْ�َ �ِ��	ى ا� İşte bu Kitap, Allah'ın rehberidir; onunla dilediğini doğru… ٰذ	َِ@ ُ,َ
yola iletir. Allah kimi de saptırırsa, onu doğru yolu gösterecek bir rehber bulunmaz. Zümer, 39/23 

� ا	��ُ� Kََ�� 	َُ� ِ.ْ� ُ.4ِ%; اَ	dَ�َْ ا	��ُ� �Hٖ�َِ�Hٍ ِذى اْ-ِ+�Jَمٍ  ِRْ�َ �ْ.ََو  Allah, kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse 
yoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir? Zümer, 39/37 

�ُر اِ-�ُ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ   ِJْ�َ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	ْزَق ��	ْ�ُ�ُ� ا�اِت َواْ:9َْرِض َ*َ�ٰ � ا	��ُ�ٖ	�Jَ.َ �َُ	  Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur; O, 
dilediğine bol rızık verir, dilediğine az. Şüphe yok ki O, her bir şeyi bilicidir. Şura, 42/12 
�ٍر َ.� َ��7َُء اِ-�ُ� �ِِ�َ��دِ  َJَِ� ُل �HXَ�ُ �ْ=ِٰـ	اْ:9َْرِض َو 'ِK ا*ْLَ�ََ	 ِِ�َ��ِدٖه	ْزَق ��	ُ� ا��	َْ* َ�َ�َ� ا	��8ٖ�ٌَ َو �ٌ��ٖUَ ٖه  Allah kullarının tümüne bol rızık verseydi, 

yeryüzünde azarlardı. Ama O dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarından haberlidir onları görür. Şura, 42/27 
&ُ*رَ   /T	�7َُء ا�َ �ْ�َِ	 ]ُRَ�ََو �pً�َ-ِ�7َُء ا�َ �ْ�َِ	 ]ُRَ�َ �7َُء�َ �.َ aُُ�1ْ�َ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ 	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerin ve yerin yönetim ve idaresi yalnız 

Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bağışlar, dilediğine erkek. Şura, 42/49 
ا اَْو اََراَد �ُِ=ْ� -5ًَْ�� َ�ْ% َ&�َن ا	��ُ� �ِ  f�zَ �ْ=ُِ� اِْن اََراَد �lً�ْ$َ �ِ��	ا �َ.ِ �ْ=َُ	 @ُ�ِ�ْ�َ �ْ�َKَ %ُْ ٖ��ً�اUَ َن*ُ��َ�ْAَ ��َ …De ki: “Allah size bir zarar vermek 

dilemiş olsa, yahut size bir fayda vermek istemiş olsa Allah'ın dilediğine kim engel olabilir? Hayır hiç kimse 
engel olamaz”… Feth, 48/11  

ُب .َ   �T�َ�ُ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	5ُِ� Lْ�َ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ ْ� َ��7َُء َوَ&�َن ا	��ُ� 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً��َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dilediği 
kimseyi bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah, çok bağışlayandır, merhamet sahibidir. Fetih, 48/14 

�ُروَن َ)�ٰ' $َ ِJْ�َ 9�:َِْ=َ+�ِب ا	اَْ,ُ% ا �َ�َ�ْ�َ b�ciَِ	 ِ��3ٖ�َْ	4ْ5َِْ% ا	ُ� ُذو ا��	�7َُء َوا�َ �ْ.َ �ِ�AٖVْ�ُ �ِ��	ا �ْ#ٍء ِ.ْ� 4ْKَِ% ا	��ِ� َواَن� ا	%َ4ْ5َْ �َِ�ِ  Ve geçmiş vahiylerin 
mensupları bilsinler ki Allah'ın lütfu/yardım ve bağışı üzerinde hiçbir güçleri yoktur; bütün lütuf yalnızca Allah'ın 
elindedir, onu dilediğine verir. Allah sonsuz lütuf sahibidir. Hadid, 57/29 

............ َوَ.� �7َAَُؤَن اِ:�9 اَْن َ��7ََء ا	���ُ   Allah dilemedikçe siz hiç bir şey dileyemezsiniz… İnsan, 76/30  
َوَ.� �7َAَُؤَن اِ:�9 اَْن َ��7ََء ا	��ُ� َرب/ ا	َْ��َ	ٖ���َ    Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tekvir, 81/29  

ALLAH’IN İZNİ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

bcً �IVَ.ُ ��ً�+َ&ِ �ِ��	َت اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا*�ُAَ اَْن dٍ5ْXَِ	 َوَ.� َ&�َن Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre 
yazılmıştır…Al-i İmran, 3/145 

bcَمِ َوُ�RُIُ�ِ1ْْ� ِ.َ� ا	3/�َُ��ِت اِ	َ' ا	X/*ِر �ِِ�ْذ-ِٖ� وَ   �ى �ِِ� ا	��ُ� َ.ِ� اDَ�َ�A رzَِْ*اَ-ُ� Cُُ�َ% ا	��ٖRْ�َ ٍ��Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٍطPِ 'ٰ	ِا �ْRِ��ٖRْ�َ  Allah, rızasına uyanları Kur’ 
anla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları Kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip 
iletir. Maide, 5/16 

 Verimli toprak, Allah'ın izni ile ürünü cömertçe verir. A’raf, 7/58َوا	َْ�َ�ُ� ا	]���ُ[ َ�1ُْ�ُج -A��ََُُ� �ِِ�ْذِن َر���ٖ 
�وُه اTَAَ bcَKََ&�ُ�ونَ ُ�ُ(ْ�Kَ �ْ=ُ/ُ� َر���	ُِ=ُ� ا	اِْذ-ِٖ� ٰذ � ,ْ.ِ �.َ …O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O� Dٍ�5ٖ$َ اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ

Rabbiniz Allah’tır. O hâlde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz? Yunus, 10/3 
َوَ.� َ&�َن 	dٍ5ْXَِ اَْن VُْAِ.َ� اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا	���ِ   Allah’ın izni olmadan hiç bir kimse iman edemez… Yunus, 10/100 

َ:dٌ5َْ- �ُ��=َAَ 9 اِ:�9 �ِِ�ْذ-ِ�ٖ   … Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz… Hud, 11/105 
*Cُ�َِ	 ِ َوَ.� َ&�َن���	اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا Zٍ�َٰ�ِ� 'َِAْ��َ ٍل اَْن  Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber ayet getiremez…Ra’d, 13/38  

ِ,ْ� َ$�lً�ْ اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا	���ِ   Allah'ın izni olmadan inananlara kimse zarar veremezler.Mücadele, 58/10 …َو	dَ�َْ ��4َِر�
� َ ْ�َ�ُ� َوا	��ُ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ َ.� ا�Pَََب ِRْ�َ �ِ��	�ِ� �ْ.ِVْ�ُ �ْ.َِ� َو��	اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا Zٍ�َ�8ٖ.ُ �ْ.ِ  Allah'ın izni olmadan hiçbir kötülük başa gel- 

mez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir. Tegabün, 64/11 
ُل اْ	Zُ=َِiٰ��َ َوا	�/وُح �Rَ�Kٖ �ِِ�ْذِن َر��Rِْ� ِ.ْ� &ُ%� اَْ.�ٍ  �HXَAَ Kadir gecesi Melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. 

Kadir, 97/4 
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ALLAH KİMLERLE BERABERDİR 

�ِْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ     
   َ���ِٖ�� �ٰ*ِة اِن� ا	��َ� َ.Dَ ا	�8 ْ�ِ� َوا	�8 َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اXُ��ٖ+َCْ*ا �ِ�	�8 Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. 

Çünkü Allah kesinlikle sabredenlerle beraberdir. Bakara, 2/153 
 … َ��Jٖ�+�ُْ	ا Dَ.َ �َ��	َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا��	ا ا*Jُ�Aَوا …Allah’tan korkun!  Ve kesin olarak bilin ki Allah, korkup sakınanlarla 

beraberdir. Bakara, 2/194 
  َ��Xٖ.ِVْ�ُ	ْا Dَ.َ �َ��	َواَن� ا … Allah müminlerle beraberdir. Enfâl, 8/19 

  َ��Jٖ�+�ُْ	ا Dَ.َ �َ��	َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا Ve bilin ki Allah, ilahî sınırlara saygılı olup fenalıklardan sakınanlarla beraberdir. 
Tövbe, 9/36 

ا	��َ� َ.Dَ ا	ُْ�+��Jٖ�َ  َواْ)َ�ُ�*ا اَن�   Bilin ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Tövbe, 9/123 
�X�ُِ*نَ  ْ.ُ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	ا َوا*ْJَ�Aا �َ�Tٖ�	ا Dَ.َ �َ��	اِن� ا  Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla 

beraberdir. Nahl, 16/128 
  َ��Xٖ�ِ��َ��Xَ�َ�ُCُ �ْRُ�X َواِن� ا	��َ� 	Dَ�ََ ا	ُْ�ِْRْXَ	َ �Xَ�Kٖ وا�ُ,َ�Iَ �َ�Tٖ�	َوا  Ama bizim uğrumuzda mücadele edenleri elbette kendi 

yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Ankebut, 29/69 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض Zِ�+Cِ 'Kٖ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ�ْ�ِش َ�ْ�َ�ُ� َ.� َ�Kِ wُ�ِ' اْ:9َ   َ��ِء َوَ.� َ�ْ�ُ�ُج �Rَ�Kٖ َوُ,َ* َ.َ�ُ=ْ� اَْ�َ� ُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�� ْرِض َوَ.� َ�1ُْ�ُج ِ.�RَXْ َوَ.� َ�HِXُْل ِ.َ� ا	��

��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن Xُْ& �.َ ٌ��8ٖ�َُ+ْ� َوا	  Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'ın üzerinde saltanat ve kudretini kuran O'dur. 
Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah 
yaptıklarınızı görür. Hadid, 57/4 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض Zِ�+Cِ 'Kٖ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ�ْ�ِش َ�ْ�َ�ُ� َ.� َ�Kِ wُ�ِ' اْ:9َ  َ��ِء َوَ.� َ�ْ�ُ�ُج �Rَ�Kٖ َوُ,َ* َ.َ�ُ=ْ� اَْ�َ� ُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�� ْرِض َوَ.� َ�1ُْ�ُج ِ.�RَXْ َوَ.� َ�HِXُْل ِ.َ� ا	��
 ْ�+ُXُْ& �.َ  ٌ��8ٖ�َ َن*ُ��َ�ْAَ ��َِ� �ُ��	َوا  Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu 

yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya 
çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara 
yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir. Mücadele, 58/7 

ALLAH KİMLERİ SEVER 
�ِْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ     

…  ِ���Xٖ�َ َواَ-Jُ5ِْ*ا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� َوَ:Jُ�ُْA 9*ا �ِ�َْ�ٖ��ُ=ْ� اِ	َ' ا	+�Zِ=َُ�Rْ َواXُ�ِ�َْ*ا اِن� ا	��َ� ُ�ِ�[/ اْ	ُ�ْ   Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle 
kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın; Allah güzel iş yapanları sever. Bakara, 2/195 
  َ���ٖ �R[َ+َ�ُْ	ا /]�اٖ��َ� َوُ�ِ  Allah tövbe edenleri ve çok temizlenenleri sever. Bakara, 2/222 اِن� ا	��َ� ُ�ِ�[/ ا	+�*�
  َ��Jٖ�+�ُ	ْا /]��ٖه َواKَ 'Jٰ�Aِ�ن� ا	��َ� ُ�ِِRْ�َِ� 'ٰKاَْو �ْ.َ 'ٰ��َ  Her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, bilsin ki Allah 

kötülükten sakınanları sever. Âl-i İmran, 3/76 
  َ��Xٖ�ِ� Allah güzel davranışta bulunanları sever. Âl-i İmran, 3/134 َوا	��ُ� ُ�ِ�[/ اْ	ُ�ْ
  َ���ِٖ��  Allah sabredenleri sever. Âl-i İmran, 3/146… َوا	��ُ� ُ�ِ�[/ ا	�8

 Kَ …Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünküِ�َذا َ)Kَ Sَ.ْHََ+َ*&�ْ% َ)َ�' ا	��ِ� اِن� ا	��َ� ُ�ِ�[/ اْ	ُ�َ+َ*&�ٖ���َ  
Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. Âl-i İmran, 3/159 
 …  َ��Xٖ�ِ� Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever… Maide, 5/13 … اِن� ا	��َ� ُ�ِ�[/ ا	ُْ�ْ

 …  ِ�Jْ�ُْ	ا /]�ٖ]��َ َواِْن َ�َ=ْ�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ �ْ=ُ�ْ�Kَ Sَ�ْ	Jِْ�ِ� اِن� ا	��َ� ُ�ِ   …Ve eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet. Allah 
âdil olanları sever. Maide, 5/42  
  َ��Jٖ�+�ُْ	ا /]� Allah haksızlıktan sakınanları sever. Tövbe, 9/4… اِن� ا	��َ� ُ�ِ

  /]�ا	ُْ�+��Jٖ�Kَ  ََ�� ا�Jَ+َCُْ.*ا 	َُ=ْ� �Jٖ+َCْ�Kَُ�*ا 	Rَُْ� اِن� ا	��َ� ُ�ِ  …Onlar size karşı dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara 
dürüst davranın. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Tövbe, 9/7 
  َ���ٖ �R�[�ُْ	ا /]� Allah çok temizlenenleri sever. Tövbe, 9/108… َوا	��ُ� ُ�ِ

  /]�ا	Jْ�ُِْ�ٖ]��َ  اِن� ا	��َ� ُ�ِ  …Allah, adaletli olanları sever. Mümtehine, 60/8  

� َ&�َ-�Xْ�ُ �ْRَُ��ٌن َ.Pُ�ْ*صٌ   f5Pَ �ٖ�ِ��ٖCَ 'Kٖ َن*ُ�ِA�Jَ�ُ �َ�Tٖ�	ا /]� -Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağla اِن� ا	��َ� ُ�ِ
yarak savaşanları sever. Saf, 61/4 

ALLAH KİMLERİ SEVMEZ 
�ِْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ     

  َ��Tٖ�	ِ� ا��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ ا*ُ�ِA� ََو  َ����وا اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	ُْ�ْ�َ+ُٖ+َ�ْAَ 9:ََو �ْ=َُ-*ُ�ِA�Jَ�ُ  Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş 
açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları gidenleri sevmez. Bakara, 2/190 
 Allah bozgunculuğu sevmez. Bakara, 2/205… َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	5ََْ��دَ  
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  ٍ��pٍَٖر ا� �5&َ �%ُ& /]� Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Bakara, 2/276… َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ

  َ���ٖKِ�=َْ	ا /]� Allah inkâr edenleri sevmez. Âl-i İmran, 3/32… ا	��َ� َ:9 ُ�ِ

��3	ِٖ���َ َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	   …Allah zalimleri sevmez. Âl-i İmran, 3/57 

��ً�pَٖا-ً� ا �*Uَ َن�&َ �ْ.َ /]� Kendi kişiliklerine ihanet edenleri savunma! Şüphe yok َوَ:�mَُA 9ِدْل َ)ِ� ا	�Tٖ�َ� َ�1َْ+�-ُ*َن اَ-Rُ�َ5ُْْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ
ki Allah, kendilerine ihanet edenleri ve günahkarlıkta inat edenleri sevmez. Nisa, 4/107 
 ��ً��ٖ(َ ��ً��ٖCَ �ُ��	َوَ&�َن ا �َِ�ُk �ْ.َ 9�:ِِل ا*ْJَ	ْا �ِء ِ.َ* /�	�ِ� �َRْmَ	ُْ� ا��	ا /]�ِ�ُ 9:َ Allah, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça 

söylenmesini sevmez. Allah işitendir, bilendir. Nisâ, 4/148 
  َ��� Allah bozguncuları sevmez. Maide, 5/64… َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	5ْ�ُِْ�ٖ
  َ��� Allah haddi/sınırları aşanları sevmez. Maide, 5/87… اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	ُْ�ْ�َ+ٖ

�Kٖ�ِ�َ و&ُ�ُ*ا َواْ$َ�ُ�*ا َوَ:K�ِ�ُْA 9ُ*ا اِ-�ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	ُْ��ْ    …Yiyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez. 
A'raf, 7/31 
  َ���ً)� َوZً�َ5ْUُ اِ-�ُ� َ:9 �ُِ�[/ ا	ُْ�ْ�َ+ٖ /�4َAَ �ْ=ُاُْدُ)*ا َر��  Rabbinize alçak gönüllüce ve gizlice, için için dua edin. Çünkü O, 

haddi aşanları sevmez. A'raf, 7/55 
  َ��Xِٖg�1َ	ْا /]� Allah, hainleri sevmez.. Enfâl, 8/58 … اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ
 O, büyüklük taslayanları asla sevmez. Nahl, 16/23… اِ-�ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	ُْ�ْ�َ+ْ=ِ�ٖ���َ  

 5ْAَ 9:َ … Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Kasas, 28/76َ�ْح اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	5َِْ�ٖ���َ  
َك 	��X�ِِس َوَ:K �ِ�ْAَ 9ِ' اْ:9َْرِض َ.َ�ً�� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ &ُ%� ُ.1َْ+�ٍل 1ُKَ*ٍر   ��Uَ �ْ ��8َُA 9:ََو Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz 

çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. 
Lokman, 31/18 

ALLAH’IN BAKMAMIZI İSTEDİĞİ ŞEYLER 
�ِْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ     
  َ���ٖ �T=َ�ُ	ْا Zُ�َِ �(َ اْ-3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن ��ُp اْ:9َْرِض 'ِK ُ�وا�Cٖ %ُْ  De ki: yeryüzünde dolaşın da bakın o Peygamberlere yalancı 

diyenlerin akıbeti nasıl olmuş? En’âm, 6/11  
� �َ اََو	َْ� َ�3Xُُْ�وا Kٖ' َ.َ�ُ=*ِت ا	�� ٍ���ُه ُ�Xُ.ِVْ*نَ ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� aَ�َUَ ا	��ُ� ِ.ْ� َ$ْ#ٍء َواَْن َ)ٰ�' اَْن َ�ُ=*َن َ ِ� اْ َ+َ�َب ا�Kَ �ْRُُ�Iََِ�َی� َ�َٖ�ْ  Onlar göklerdeki ve 

yerdeki sınırsız hükümranlık ve nizama, Allah’ın yarattığı her şeye ve de ecellerinin yaklaşmış olabileceğine hiç 
bakmadılar mı? Peki, bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? A’raf, 7/185 

�Kَ �ْRِِ��ْ َ �ْ.ِ �َ�Tٖ�	َب ا �T&َ @َِ	Tٰ&َ �ُُ��ْٖو�Aَ �ْRِِAْ��َ � ُ�*ا �َِ�� 	َْ� ُ�ٖ��]ُ*ا �ِِ�ْ�ِ�ٖ� َوَ	�� �T&َ %ْ�َا Zُ�َِ �(َ َ ْ-3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن�ِٖ��	��3	  Hayır, düşündükleri gibi 
değil. Onlar bilgileriyle kavrayamadıkları ve henüz açıklaması da gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan 
öncekiler de böyle yalanlamıştı. Bak da gör nasıl olmuştur zalimlerin sonu! Yunus, 10/39 

 َ_�ْ&َ �َAَ �َْ	ََ��ءِ  ا zََ�َب ا	��ُ� َ.�mَ7َ&َ Zً�َ��uَ Zً�َ�ِ&َ bcًsٍَة Zٍ�َ��uَ اSٌِ��pَ �Rَُ�Pَْ َوK �Rَ(ُ�ْKَِ' ا	��  Resulüm! Allah'ın verdiği şu örneğe bak: 
Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göklerde olan sağlıklı gürbüz bir ağaca benzer.  İbrahim, 14/24 

 s.ََ�ارٍ َو َ �ْ.ِ �Rََ	 �.َ ِق اْ:9َْرِض*ْKَ �ْ.ِ Sْ�s+ُIْا Zٍsَ��ٖUَ َ�ٍةmَ7َ&َ Zٍsَ��ٖUَ Zٍ�َ�ِ&َ %ُ  Kötü söz ise, gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarı- 
labilen, kökleşip yerleşmeyen değersiz bir ağaca benzer. İbrahim, 14/26 
  �َ�Tٖ�	َ' ا	اِ �َAَ �َْ	ََْ�َ*ارِ ا	َداَر ا �ْRُ.َ*ْ َ ِ� &5ًُْ�ا َواََ��/*ا��	ا Sَ�َ�ِْ- ا*ُ	 ���َ  Allah'ın verdiği nimeti, elinin tersiyle itip kendi halkını sefalete 

sürükleyenlere bak ta gör!. İbrahim 14/28 
ْوٍج َ&ٖ���ٍ اََو	َْ� َ�َ�ْوا اِ	َ' اْ:9َْرِض َ&ْ� اَ-َْ�ْ+�Rَ�Kٖ �Xَ ِ.ْ� &ُ%� زَ   Yeryüzüne bakmazlar mı, orada her türden nice güzel ve yararlı 

bitkiler bitirdik. Şuara, 26/7  
 َ���ا �Kَْ-3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ اْ	5ْ�ُِ�ٖ f*ُ�(َُو ��ً�ُْk �ْRُ�ُ5ُْ-َا �Rَ+ْXَJَ�ْ+َCَْوا �Rَِ� وا�ُ�َIََو Vicdanları kabul ettiği halde sırf zulüm ve 

büyüklenmeden dolayı bunları/Hz. Musa’nın söylediklerini inkâr ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona 
uğratıldıklarına bir bak. Neml, 27/14 

 َ��.ٖ�ِmْ�ُ	ْا Zُ�َِ �(َ 3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن-ْ�Kَ اْ:9َْرِض 'ِK ُ�وا�Cٖ %ُْ  De ki: Hele bir yeryüzünde gezin de, günahkârların sonu nice oldu, 
bir bakın! Neml, 27/69 

�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ  ُْ% �Cُٖ�وا Kِ' اْ:9َْرِض �Kَْ-3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ�َ�اَ ا	p aَ�ْ1َُْ�� ا	��ُ� ُ�7ِXُْ{ ا	�7ْ�Xََة اْ:Uِٰ9َ�َة اِن� ا	��َ� )َ   Onlara de ki; Yeryüzünde geziniz de 
Allah'ın canlıları ilk kez nasıl yarattığına bir bakın. Allah bu yaratma işlemini ilerde/ahirette bir kere daha 
tekrarlayacaktır. Hiç kuşkusuz Allah'ın her şeye gücü yeter. Ankebut, 29/20 

� َ)َ�ُ�وَ,�اََو	َْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض 3ُXْ�َKَُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)�ِ   ��.ِ �َsَ&َُْروا اْ:9َْرَض َوَ)َ�ُ�وَ,� ا�pًََة َوا �* ُ �ْRُXْ.ِ ��َو�IََءRُAْْ� ُر�ِ� �ْRُُ�Cُ	�Xَ���َِْت Zُ�َ  ��َKَ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َ&�-ُ*ا اََ$
 Yeryüzünde gezip, kendilerinden önceki insanların sonlarının nasıl olduğuna َ&�َن ا	��ُ� 	Rُ�َ�ِ3ْ�َِْ� َو	ٰـِ=ْ� َ&�-ُ*ا اَ-Rُ�َ5ُْْ� َ�3ِْ�ُ�*نَ 
bakmazlar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Yeryüzünü kazıp altüst etmişler ve onu, bunların imar 
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ettiklerinden daha çok imar etmişlerdir. Onlara da peygamberler apaçık delillerle gelmişti. Böylece Allah onlara 
zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardı. Rum, 30/9 

 ُ& �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ َ� ا	�7 �1Cَْ�ِ% َو�	ا 'ِK َر�Rَ�X	ا wُِ	*�ُِر َو�Rَ�X	ا 'ِK %َ�ْ�	ا wُِ	*�ُ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	ََواَن� اا ' f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	ٖ�ى اِmْ�َ \% ٌ���ٖUَ َن*ُ��َ�ْAَ ��َِ� �َ��	  Baksana Allah 
nasıl geceyi uzatıp gündüzü kısaltıyor ve bir zaman sonra geceyi kısaltıp gündüzü uzatıyor. Ay ve güneşi nasıl 
da bir yasaya göre çalıştırıyor Her biri, belli bir sona doğru yörüngelerinde akıp gidiyor. Allah'ın, yaptıklarınızdan 
her an haberli olduğunu da unutmayın. Lokman, 31/29 

ُ=%� ���Pٍَر َ$ُ=*رٍ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	mْAَ @َ�ْ5ُْٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �Sِ�َ�ِْXِ ا	��ِ� 	ُِ�ِ�َ�ُ=ْ� ِ.ْ� اَٰ��Aِٖ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	ِ   Allah’ın varlığının delillerini görmek için 
Allah'ın, suyun kaldırma kuvveti sayesinde denizlerde süzülen gemilere bak! Hiç şüphesiz bunda, çok 
sabreden, çok şükreden için gerçekten ayetler vardır. Lokman, 31/31 

 َp �ِٖ� �XَIْ�َUَْ�Kَ َ��ِء َ.�ًء �ٌد tٌ��ٖ َوُ�ْ�ٌ� ُ.1َْ+�ٌِ_ اَ	َْ*ا-�Rَُ َوBََ�اٖ��ُ[ Cُ*دٌ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	��َ� اَْ-Hََل ِ.َ� ا	��َIُ َ��ِلmِ	ْا �َوِ.َ �Rَُ-َ*ا	َ�َ�اٍت ُ.1َْ+��5ًِ اَْ  Allah’ın gökten su 
indirdiğini ve onunla çeşitli renklerde ürünler çıkardığımızı görmüyor musun? Dağlara! Kırmızıdan beyaza ve 
simsiyah damar damar/yol yol topraklara bak! Fatır, 35/28 
َواب� َواْ:9َ-َْ��مِ ُ.1َْ+�ٌِ_ اَْ	َ*ا-ُُ� َ&Tٰ	َِ@ اِ-�َ�� َ�7َ1ْ' ا	��َ� ِ.ْ� ِ)َ��ِدِه ا	ُْ�َ��ٰ   ��Vُا اِن� ا	��َ� َ)Hٖ�5ُBَ Hٌ*رٌ َوِ.َ� ا	��Xِس َوا	  İnsanlara bak, evcil hayvanlara ve 

diğer hayvanlara bak. Aynı şekilde onlar da renk renk Allah'tan hakkıyla korkanlar, bilim adamlarıdır. Allah 
üstün ve güçlü, hoşgörülü ve bağışlayandır.Fatır, 35/29 

ًة َوا�pًَٰرا Kِ' اْ:9َْرِض Kََ�� اRُXْ(َ 'ٰXBَْْ� َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ=ِ�ُ�*نَ اKَََ�ْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض 3ُXْ�َKَُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َ&�-ُ*ا اَ   �*ُ  ��ْ&RُXْ.ِ �َsَْ� َواََ$  Onlar, 
yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun ne olduğuna bakmıyorlar mı? Onlar, topluluk olarak 
sizlerden daha çoktu, kuvvet ve yeryüzünde yaptıkları eserler sizinkilerden daha üstündü. Ne oldu? Yapıp 
başardıkları bunca eserlerin, onlara hiçbir faydası olmadı. Mümin, 40/82 

 ِR�ْ�َ(َ �ُ��	ا �َ ْ� َو	ِْ�َ=�Kِٖ��َ� اَْ.�sَ	�RَُاKَََ�ْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض 3ُXْ�َKَُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َد.�  Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerin- 
den öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah, onları yerle bir etmiştir. İnkâr edenlere de bu 
akıbetin benzerleri vardır. Muhammed, 47/10 

َ��ِء �Xَ�ْXَ�َ _َ�ْ&َ �ْRُ َ*ْKََ,� َوَز����Xَ,� َوَ.� 	ْ.ِ �Rََ� Kُُ�وجٍ اَ �ْ�َKََ�3ُXُْ�وا اِ	َ' ا  ��	  Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, 
yıldızlarla nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Kaf, 50/6 

  َ�7ْAَ ىTٖ�	َ��َء ا	ُ+ُ� اْ�َ�اَْKََنَ ا*�ُ  Şu içmekte olduğunuz suya baktınız mı? Vakıa, 56/68 
 Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa Biz mi? Vakıa, 56/69 َءاَْ-ُ+ْ� اَْ-Hَ	ْ+ُُ�*ُه ِ.َ� ا	Hْ�ُِْن اَْم َ-ْ�ُ� اْ	HِXْ�ُ	ُ*نَ 

َ	ْ* َ-�7َُء �Xَ�ْ�َIَُه ا7ْAَ 9:َ*ْ�َKَ �Iً�Iَُُ=ُ�ونَ   Eğer dileseydik onu tuzlu yapardık. Hâlâ mı şükretmezsiniz? Vakıa, 56/70 
اKَََ�اَْ�ُ+ُ� ا	��Xَر ا	�ٖ+' Aُ*ُرونَ    Yaktığınız ateşe baktınız mı? Vakıa, 56/71 

 Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Vakıa, 56/72 َءاَْ-ُ+ْ� اَْ-�RَAَ�َmَ$َ �ُْAْ�7َ اَْم َ-ْ�ُ� اْ	Vُ7ِXْ�ُنَ  

ْ�ٰ�ِ� ِ.ْ� �5َAَُوٍت �KَْرDِIِ ا	Aَ %ْ,َ �َ8َ�َْٰ�ى ِ.�ْ   Kُُ]*ٍر  اَ	�Tٖى Cَ Dَ�ْCَ aَ�َUَٰ�َ*اٍت Aَ �.َ � ً��َuِٰ�ى aِ�ْUَ 'Kٖ ا	�� Yedi göğü birbiriyle uyumlu tabakalar 
halinde yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir bir bak, bir 
çatlak görebilir misin? Mülk, 67/3 

ِ�ْAَ� َ��JَXِْْ[ اِ	َْ�َ@ ا	�lًCِ�Uَ �ُ8َ�َْ َوُ,َ* َ�ٖ���ٌ   pُ�� اْرDِIِ ا	8َ�ََْ� َ&��  Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak. Göz aradığı kusuru 
bulmaktan umudu keserek yorgun ve bitkin bir halde sana döner. Mülk, 67/4 

  ٖ�.ِ��َuَ 'ٰ	ِ3ُِ� اْ:9ِْ-َ��ُن اXْ�َ�ْKَ  Her şeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın!. Abese, 80/24  
ALLAH’IN GÖRMEMİZİ İSTEDİĞİ ŞEYLER 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ   
bcَ	Zََ َو�ُٖ��ُ�وَن اَْن �4ِAَ/*ا ا  ٖ��%َ اَ	َْ� Aََ� اِ	َ' ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا -�8ًَٖ�� ِ.َ� ا	ِْ=َ+�ِب َ�7َْ+ُ�وَن ا	�4 ��	  Kendilerine Kitap’tan bir pay verilmiş olanları 

görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar, sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.Nisa, 4/44 
ْ�َ]�ُن اَْن ُ�4ِ  اَ	َْ� Aََ� اِ	َ' ا	�Tٖ�َ� َ�Hُْ)ُ�*َن اَ-�Rُْ� اَٰ.Xُ*ا �َِ�� اُ-Hَِْل اِ	َْ�َ@ َوَ.� اُْ-Hَِل ِ.�ْ  �وَن اَْن َ�َ+َ��َ&ُ�*ا اِ	َ' ا	]��Bُ*ِت َوَ ْ� اُِ.ُ�وا اَْن َ�ْ=5ُُ�وا �ِٖ� َوُ�ٖ��ُ� ا	�7ُ��ٖ�ُ @َ�ِ�ْ َ �ْRُ��

�اً��ٖ�َ 9:ًbcَzَ Gerek sana ve gerekse senden öncekilere indirilen kitaplara inandıklarını ileri sürenleri görmüyor 
musun? Kalkıp azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara o şeytanı reddetmeleri emri 
verilmişti. Şeytan da onları iyice saptırmak ister. Nisa, 4/60  

… �ٰ*َة َواٰ  *ا اَْ�ِ�َ�ُ=ْ� َواَٖ �ُ�*ا ا	�8 /5ُ& �ْRَُ	 %َ� ٖ �َ�Tٖ�	َ' ا	اِ �َAَ �َْ	َِ ا���	ا Zِ�َ7ْ1َ&َ َس��X	7َ1ْْ*َن ا�َ �ْRُXْ.ِ aٌ��ٖKَ ُل اَِذا�+َJِ	ْا �ُRِ�ْ�َ(َ ]َِ+ُ& � ���َKَ َة*ٰ&�H	ا ا*ُA  Kendilerine, 
ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekâtı verin, denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz 
kılınınca, içlerinden bir gurup hemen Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya 
başladılar… Nisa, 4/77  

 َX�ْCََُ=ْ� َواَْر	 �َْ� -َُ�=�ْ	اْ:9َْرِض َ.�  'ِK �ْ,ُ��X �+Rِِ�*ُ-Tُِ� �ْ,ُ�Xَ=ْ�َ,َْ�Kَ �ْRِِْ� � ا	�� اَ	َْ� َ�َ�ْوا َ&ْ� اَْ,َ�ْ=ْ.ِ �Xَ� Rِِ��ْ َْ� ِ.ْ� َ ْ�ٍن َ.=�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ َر�Rَْ-َ9:ْا �Xَ�ْ�َIََراًرا َو�ْ.ِ �ْRِ�ْ�َ(َ َ��َء
 َ���ٖUَٰا �ً-�ْ َ �ْ,ِ� Onlardan önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz َواَْ-�7َْ-َ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ
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imkânları onlara vermiştik. Onlara gökten bol bol yağmur indirmiş, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları 
günahlarından dolayı yok ettik. Ve yerlerine başka bir nesil yarattık. En’âm, 6/6 

� �Iََء&ُْ� g�8َ�َُِ� ِ.ْ� َر��ُ=ْ� Kََ�ْ� ا5ْXَ�ِKَ �َ8َ�َِْ�ٖ� َو.َ ْ َ ٍ��5ٖ�ْ� َ)ِ�َ' �Rَ�ْ�َ�َKَ َوَ.� اَ-َ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� �َِ  Gerçekten Rabbinizden size birçok deliller 
geldi, artık kim gözünü açarak onları görürse kendi lehine, kim de körlük ederse, kendi aleyhinedir. Ve o 
durumda ben sizin bekçiniz değilim. En’âm, 6/104 

&�ُ�ونَ اَ  �T�َ �ْ,ُ 9:َُ+*ُ�*َن َو�9 َ:َ ��ُp �ِ�ْAَ ًة اَْو َ.�� َوَ:9 َ�َ�ْوَن اَ-�ُ �ْRُ�Xُ+َ5ْ*َن Kٖ' &ُ%� َ)�ٍم َ.��  Onlar, her yıl bir veya iki kez çeşitli belâlarla imtihan 
edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tövbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar. Tevbe, 9/126 

 َC *َ,َُو �ٖ�ِ=ْ�ُِ	 ]َ �J�َ.ُ 9:َ �ُ=ُ�ٖ��Dُ ا	ِْ�َ��بِ اََو	َْ� َ�َ�ْوا اَ-�� -Aْ�َِ' اْ:9َْرَض َ-�Rَ8ُJُXْ ِ.ْ� َاuَْ�ا�RَِK َوا	��ُ� َ�ْ  Onların yurtlarını görmediler mi ki, 
yurtlarının sınırlarını nasıl eksiltiyoruz. O’nun hükmünü bozacak yoktur. O, çabucak hesabı görür. Ra’d, 13/41  

 ٍ���ٖIَ aٍ�ْ1َِ� ِْت��َوَ �ْ=ُ�ْ,ِTْ�ُ ْ�7َ�َ اِْن �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض �ِ�	َْ  Allah'ın gökleri ve yeri hak olarak/dengeli, birbirine اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	��َ� aَ�َUَ ا	��
uyumlu olarak yarattığını görmedin mi? O isterse sizi ortadan kaldırıp yerinize yepyeni bir halk getirir. Bu 
Allah’a göre hiç de zor değildir. İbrahim, 14/19 

�ا 	ِ���ِ ً �mCُ %ِِg��َ َوُ,ْ� َداUُِ�ونَ  اََو 	َْ� َ�َ�ْوا اِ	ٰ' َ.� aَ�َUَ ا	��ُ� ِ.ْ� َ$ْ#ٍء َ�َ+��5َُ�ا bcَkِ	ُُ� َ)ِ� ا	َْ�ٖ��ِ� َوا	�7  Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi 
görmediler mi? Onun gölgeleri, küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola döner. Nahl, 16/48 

َ��ِء َ.� ُ�ْ�ِ�ُ=Rُ�� اِ:�9 ا	���ُ  َ�اٍت Iَ 'Kٖ*� ا	��  Göğün boşluğunda Allah’ın ilahi yasalarıyla uçuşan  اَ	َْ� َ�َ�ْوا اِ	َ' ا	]�ْ�ِ� ُ.�1�َ
kuşları/uçakları görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz…Nahl, 16/79 
  ْ�Rَُ	 %َ�َIََو �ْRُ�َsْ.ِ aَُ�1ْ�َ اِت َواْ:9َْرَض َ �ِدٌر َ)�ٰ' اَْن*َ�ٰ bcًIَ َ:9 َرْ�َ[ �Kَ �ِ�Kََٖ�' ا	��3	ُِ�*َن اِ:�9 &5ُُ*ًرااَ  اََو	َْ� َ�َ�ْوا اَن� ا	��َ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��  Görmüyorlar mı; 

gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Allah onlar için, hakkında hiçbir şüphe 
bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkârda direttiler. İsra, 17/99 

ُ,ْ� اَزfا �uٖ��ََ� َ)َ�' ا	َْ=��ٖKِ�َ� VُAَز/  Resulüm! Görmedin mi? Biz inkârcılar üzerine kendilerini iyice اَ	َْ� Aََ� اَ-�� اَْر�Xَ�ْCَ ا	�7
günaha sevk eden şeytanları gönderdik. Meryem, 19/83 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َ&�َ-َ+� َر�XَJْ+َ5َKَ �JًAُْ,َ�� َو�Xَ�ْ�َIَ ِ.َ� اْ	َ��ِء &ُ%� َ$ْ#ٍء َ�#; اُ bcَKََ�Xُ.ِVْ*اََو	َْ� َ�َ� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اَ   نَ ن� ا	��   İnkâr edenler, göklerle yer bitişik 

bir halde iken Bizim, onları birbirinden koparıp ayırdığımızı ve ayrıca her canlıyı sudan yarattığımızı görmediler 
mi? Bunlara karşın yine de inanmayacaklar mı? Enbiya, 21/30 
��kً*5ُ َوُ,ْ� َ)ْ� اَٰ��zُ�ِ�ْ.ُ �RَِA*نَ  ْ.َ �5ًJْCَ َ��َء  Biz, gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar ise, gök َو�Xَ�ْ�َIَ ا	��

yüzündeki bu ve bunun gibi gerçekleri görmezden geliyorlar. Enbiya, 21/32 
dُ�ْ َوا	Jََْ�ُ� َوا	mُ/X*ُم َواْ	  ٰ�َ*اِت َوَ.ْ� Kِ' اْ:9َْرِض َوا	�7 � 	َُ� َ.ْ� Kِ' ا	��ُmُ�ْ�َ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َْ�َ ا	ا �ِ�ْ�َ(َ �a�َ �ٌ�sٖ&َِس َو��X	ا �َ.ِ �ٌ�sٖ&ََواب/ َو ��mَُ� َوا	 Tَاُب َوَ.ْ� ُ�ِRِ� mَِ��ُل َوا	�7

 ,Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıkların, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların ا	��ُ� Kََ�� 	َُ� ِ.ْ� ُ.ْ=ِ�مٍ اِن� ا	��َ� َ�5َْ�ُ% َ.� َ��7َءُ 
hayvanların ve çok sayıda insanın Allah'a secde ettiklerini, O'nun buyruğuna boyun eğdiklerini görmüyor mu- 
sun? İnsanlardan çoğu da azaba çarpılmayı hak etmiştir. Allah'ın alçalttığı kişiyi hiç kimse saygınlık ve onur 
kazandıramaz. Hiç şüphesiz Allah dilediğini yapar. Hac, 22/18 (Secde Ayeti) 

ًة اِن� ا	��َ� 	َٖ]�ٌ_ Uَٖ���ٌ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	��َ� اَْ-Hََل ِ.َ�   َ��ِء َ.�ًء Kَُ+�8ُِْ} اْ:9َْرُض ُ.��4َ1ْ ا	��  Görmedin mi, Allah gökten bir su indirdi de, onun 
sayesinde yer, yemyeşil hale geldi. Her şeyin ihtiyacını eksiksiz bilen, sadece Allah’tır. Hac, 22/63 

َ��َء اَْن DَJَAَ َ)َ�' اْ:9َرْ  اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	���َ  َ� 	َُ=ْ� َ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوا	mْAَ @َ�ْ5ُْٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �ِ�َْ.ِ�ٖه َو�ُْ�ِ�ُ@ ا	�� �1Cَ ٌ���َٖ�ُؤٌف َر	ِس َ��X	�ِ� �َ��	ِض اِ:�9 �ِِ�ْذ-ِٖ� اِن� ا  Allah'ın 
yeryüzünde her şeyi sizin hizmetinize sunduğunu görmüyor musun? Denizlerde onun kanunlarıyla yol alan 
gemilere bak? Peki, nasıl oluyor da gökyüzünü yerin üstüne düşmüyor? Çünkü Allah onu düşmek- ten koruyor. 
Allah, insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Hac, 22/65 

�ُ� َوا	��ُ� َ)ٖ��ٌ� �ِ�َ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	��َ� �َُ���ُ} َ��ٖ�ْAََو �ُAَbcَPَ �َِ�(َ �ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوا	]�ْ�ُ� ��K�Pٍَت &ُ%\ َ ْ � َ�5َْ��ُ*نَ 	َُ� َ.ْ� Kِ' ا	��  Göklerdeki ve yerdeki tüm 
varlıkların ve havada süzülen kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin 
olarak bilmektedir. Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.  Nûr, 24/41 

��ً�� ُ ��ُp�Vَ	�َ ��ُp �ُXَ�ْ�َ _ُ�mَْ��ُُ� ُرَ&�ً.� Kََ+َ�ى اْ	َ*ْدَق َ�1ُْ�ُج ِ.�ْ َCَ 'IٖHْ�ُ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َا  �HXَُ�َو �ِٖ	bcَUِ �ُُK�ِ8ْ�َ�7َُء َو�َ ��8ٖ�ُُ[ �ِٖ� َ.ْKَ َ�َ�ٍد �ْ.ِ �Rَ�Kٖ َ��ٍلIِ �ْ.ِ َ��ِء ُل ِ.َ� ا	��
 ,Görmüyor musun ki, Allah bulutları oradan oraya sürüyor, sonra birleştiriyor َ)ْ� َ.ْ� َ��7َُء َ�َ=�ُد َ �ٖ ِ�ْ�َ �XَCَ�Tَْ,ُ[ �ِ�ْ:�8َ�َْ9ِر 
Sonra üst üste yığıp yoğunlaştırıyor. Arkasından aralarından yağmur yağdığını görürsün. Yine Allah gökten 
dağlar gibi dolu yüklü bulutlar indiriyor. Bu doluyu dilediklerinin başına yağdırıyor ve dilediklerinden uzak tutuyor. 
Bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı, gözleri kamaştırır. Nur, 24/43 

bcً�ٖ	َد �ِ�ْ�َ(َ dَ�ْ  ?Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi اَ	َْ� Aََ� اِ	ٰ' َر��َ@ َ&ْ�َ_ َ.�� ا	�3%� َو	َْ* َ$�َء َ	�Xَ�ْ�َIَ ��ُp �Xً&ِ�Cَ �ُ�َ�َmَ ا	�7
Eğer dileseydi, onu elbet (dünyanın dönüşünü durdurarak) hareketsiz kılardı. Sonra gölgenin oluşmasını güneş 
ışığına bağladık. Furkan; 25/45 
  ِ.Vْ�ُ ٍم*ْJَِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ َر ُ.8ِ�ًْ�ا اِن��Rَ�X	َوا �ِ�Kٖ ا*ُX=ُ�ْ�َِ	 %َ�ْ�	ا �Xَ�ْ�َIَ ��-ََ�ْوا ا�َْ� َ	نَ اَ*Xُ  O inanmayanlar geceyi dinlenesiniz diye karanlık 

ve gündüzü de çalışasınız diye aydınlık olarak yarattığımızı görmüyorlar mı? Bunlarda inananlar için alacakları 
birçok dersler vardır. Neml, 27/86 
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�ُه اِن� ٰذ	َِ@ َ)َ�' ا	��ِ� َ�ٖ���ٌ ُ��ُٖ� ��ُp aَ�ْ1َ	ُْ� ا��	ُئ ا� Onlar, Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra اََو	َْ� َ�َ�ْوا َ&ْ�َ_ ُ�ْ�ِ

onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. Ankebut, 29/19 
Arzu ve isteklerini kendine tanrı edinen Allah'ın bir bilgiye dayalı olarak şaşırttığı, kulağını ve kalbini 

mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala 
anlamıyor musunuz? Ankebut, 29/21  

 ِ.Vْ�ُ ٍم*ْJَِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ ُر اِن��ِJْ�َ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	ْزَق ��	ْ�ُ�ُ� ا�َ� َ��	َ�ْوا اَن� ا�َْ� َ	نَ اََو*Xُ  Allah’ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine 
kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum, 30/37 

 ْ�=ُ�ْ�َ(َ �َ�َCَْاْ:9َْرِض َوا 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ َ� 	َُ=ْ� َ.� Kِ' ا	�� �1Cَ �َ��	َ�ْوا اَن� اAَ �َْ	َا  ٍ��Xٖ.ُ ى َوَ:9 ِ&َ+�ٍب�-َِ�َ�ُ� �kَِ,َ�ًة َوZًXَuِ��َ َوِ.َ� ا	��Xِس َ.ْ� ُ��mَِدُل Kِ' ا	��ِ� �Lَِْ�ِ� ِ)ْ�ٍ� َوَ:9 ُ,ً  
Allah'ın, göklerde ve yerdeki her şeyi sizin hizmetinize verip, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan 
ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken Allah hakkında 
tartışan kimseler vardır. Lokman, 31/20   

dَ�ْ َوا َ� ا	�7 �1Cَْ�ِ% َو�	ا 'ِK َر�Rَ�X	ا wُِ	*�ُِر َو�Rَ�X	ا 'ِK %َ�ْ�	ا wُِ	*�ُ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َا ٌ���ٖUَ َن*ُ��َ�ْAَ ��َِ� �َ��	َواَن� ا ' f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	ٖ�ى اِmْ�َ \%ُ& �َ�َJَ	ْ  Görmüyor mu- 
sun Allah, Güneşi ve ayı, emrine nasıl boyun eğdirmiştir. Onların hareketleriyle gündüzü kısaltarak geceyi 
uzatıyor ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatıyor. Güneş ve Ay belli bir süreye kadar yörüngelerinde akıp gider. 
Allah bütün yaptıklarınızdan haberi vardır. Lokman, 31/29 

�ٍر َ$ُ=*رٍ ُ=%� ��Pَ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	mْAَ @َ�ْ5ُْٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �Sِ�َ�ِْXِ ا	��ِ� 	ُِ�ِ�َ�ُ=ْ� ِ.ْ� اَٰ��Aِٖ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	ِ   Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın 
nimetiyle/kural ve kanunlarıyla denizde akıp gitmektedir. Allah, bunu ayetlerinden bir kısmını/koyduğu yasaların 
nasıl çalıştıklarını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden 
herkes için ibretler vardır. Lokman, 31/31 

-Rُ�ُ5ُْْ� اbcَKََ ُ�8ِ�ُْ�ونَ اََو	َْ� َ�َ�ْوا اَ-�� َ-ُ�*ُق ا	َْ��َء اِ	َ' اْ:9َْرِض ا	mُُْ�زِ 1ْXُKَِ�ُج �ِٖ� َزْرً)� Xْ.ِ %ُُ&ْ�Aَُ� اَْ-َ��ُ.Rُْ� َواَ   Görmediler mi ki, biz yağmuru kupku- 
ru yere gönderip onunla hem hayvanlarının ve hem de kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hâlâ görmeyecek- 
ler mi? Secde, 32/27 

َ��ِء َواْ:9َْرِض اِْن َ-Rِِ� _ْ�ِ1ْ-َ ْ�7َُ� اْ:9َرْ  � ُ.�Xٖ[ٍ َض اَْو اKَََ�ْ� َ�َ�ْوا اِ	ٰ' َ.� َ�ْ�َ� َاْ�ٖ��Rِْ� َوَ.� Rُ5َ�ْUَْ� ِ.َ� ا	��ٍ�ْ(َ �%=ُِ	 Zً�َٰ9:َ @َِ	ٰذ 'Kٖ َ��ِء اِن� -Rِ�ْ�َ(َ �ْJِ�ُْْ� ِ&�5ً�َ ِ.َ� ا	��  
Onlar önlerindeki ve arkalarındaki göğü ve yeri görmüyorlar mı? Dilesek onları yerin dibine geçirir ya da göğü 
parçalayıp başlarına indirirdik. Allah'a bağlı her kulun bundan alacağı ders vardır. Sebe, 34/9 

 �*ُ  �ْRُXْ.ِ ��ٰ�َ*اِت َوَ:K 9ِ' اْ:9َْرِض اََو	َْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض 3ُXْ�َKَُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َوَ&�-ُ*ا اََ$ اِ-�ُ� َ&�َن ًة َوَ.� َ&�َن ا	��ُ� 	Hَmِ�ْ�ُُِه ِ.ْ� َ$ْ#ٍء Kِ' ا	��
��ً�اٖ َ ��ً��ٖ(َ Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Oysa onlar 
kendilerinden daha da kuvvetli idiler. Göklerdeki ve yerdeki hiçbir şey, Allah’ı aciz bırakamaz. Şüphesiz O, 
hakkıyla bilendir ve kuvvet ve kudret sahibidir. Fâtır, 35/44 

� َ)Sْ�َ�ِ اَْ�ٖ���Xَ اَْ-َ��ً.�  �ْRُKَ	�Rََ َ.�	ُِ=*نَ  ��.ِ �ْRَُ	 �XَJْ�َUَ ��-ََ�ْوا ا�َْ� َ	اََو Kudretimizle kendileri için hayvanlar yarattığımızı görmezler 
mi? Onlara sahip olmaktadırlar. Yasin, 36/71 

ْ� َ�َ� اْ:9ِْ-َ��ُن اَ-�� �XَJْ�َUَُه ِ.ْ� -ُْ]Kَ Zٍ5َِ�َذا ُ,َ* �8ٖUٌَ� ُ.ٖ���ٌ اََوَ	   İnsan, bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor 
mu? Şimdi o, apaçık bir düşman kesilmiştir. Yasin, 36/77 

َ��ِء .َ  ا َ ��ُp�mَْ��ُُ� ُ�َ]�ً.� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ 	Tَِْ&ٰ�ى :9ُِو	ِ' �ًء َ �ُ=َ�َ�َKَ�K Dَ��ٖ�Xَِ' اْ:9َْرِض pُ�� ُ�1ِْ�ُج �ِٖ� َزْرً)� ُ.1َْ+��5ًِ اَْ	َ*ا-ُُ� َ ��ُp�f�5َ8ْ.ُ �ُv�ٰ+َKَ wُ�Rٖ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	��َ� اَْ-Hََل ِ.َ� ا	��
 Görmedin mi? Allah önce gökten bir su indirdi, sonra onu yeraltı kaynaklarına yerleştirdi, sonra bu suyla اْ:9َ	َْ��بِ 
farklı renkte bitkiler çıkarttı. Onlar kurur da sapsarı olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir çer-çöpe çevirir. 
Şüphesiz bunlarda akılı başında her kes için bir öğüt vardır. Zümer, 39/21 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َو	َْ� َ�ْ�َ# �RِJِ�ْ1َِ�� ��Jَِِدٍر َ)�ٰ' اَْن ُ�ْ�nَِ# اْ	َ�*ْ اََو	َْ� �َ   Aٰ' َ��ٰ' اِ-�ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ َ�ْوا اَن� ا	��َ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��  Gökleri ve yeri yaratan 

ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet şüphesiz 
O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ahkaf, 46/33 

 Şimdi gördünüz mü o döktüğünüz meniyi? Vakıa, 56/58 اKَََ�اَْ�ُ+ْ� َ.� Xُ�ُْA*نَ 
 ُ��اْ	�1َ	Jُِ*نَ . .َءاَْ-ُ+ْ� Jُُ�1ْAَ*َ-ُ� اَْم َ-ْ  Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Vakıa, 56/59 

�p�ُُ*َن ﴿ ْAَ �.َ �ْ+ُ�ََْ�اKََارُِ)*َن ﴿٦٣ا �H	ا �ُ��ُ�وُ.*َن ﴿٦٦﴾ اِ-�� 	Lْ�ََُ�ُ.*َن ﴿٦٥َ	ْ* َ-�7َُء 	�Xَ�ْ�َmََُه ُ�َ]�ً.� Rُ�=5َAَ �ْ+ُ�ْ3َKَ*َن ﴿﴾ ٦٤﴾ َءاَْ-ُ+ْ� HْAََرُ)*َ-ُ� اَْم َ-ْْ.َ �ُ�َْ- %ْ�َ ﴾٦٧ ﴾
﴾ Kَ٦٨َ�اَْ�ُ+ُ� اْ	َ��َء ا	�Tٖى 7ْAََ�ُ�*َن ﴿اَ    Şimdi gördünüz mü o toprağa ektiğiniz tohumu? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa 

bitiren Biz miyiz? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde “Eyvah, mahvolduk! Daha doğrusu 
her şeyimizi kaybettik.” Diye geveleyip dururdunuz. Vakıa, 56/63 ile 68 arası 

﴾٧٠	َْ* َ-�7َُء �Xَ�ْ�َIَُه ا7ْAَ 9:َ*ْ�َKَ �Iً�Iَُُ=ُ�وَن ﴿﴾ ٦٩َءاَْ-ُ+ْ� اَْ-Hَ	ُْ+ُ�*ُه ِ.َ� ا	Hْ�ُِْن اَْم -َْ�ُ� ا	HِXْ�ُْ	ُ*َن ﴿  Şimdi gördünüz mü o içtiğiniz suyu? Siz mi 
onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren Biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O hâlde şükretseydiniz ya!. 
Vakıa, 56/39-70 
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�ُ� TْAَ �,َ�Xَ�ْ�َIَِ&َ�ةً ٧٢﴾ َءاَْ-ُ+ْ� اَْ-�RَAَ�َmَ$َ �ُْAْ�7َ اَْم َ-ْ�ُ� ا	Vُ7ِXْ�َُْن ﴿٧١اKَََ�اَْ�ُ+ُ� ا	��Xَر ا	�ٖ+' Aُ*ُروَن ﴿ ْ-َ ﴾ ﴿ �َ�*ٖJْ�ُ�ِْ	 �(ً�+َ.َ٧٣َو﴾ Ya yakmakta olduğunuz 

ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan Biz miyiz? Biz onu hem bir öğüt ve hatır- 
latma konusu hem de ihtiyacı olanlara bir nimet kıldık. Vakıa, 56/71-72-73 

ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َ.� َ�ُ=*ُن ِ.ْ� َ-mْٰ*ى Zٍsَٰ�pَ اِ:�9 ُ,َ* َرا�Rُ�ُِْ� َوَ:Z�َ�ْUَ 9ٍ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	��   اِ:��Cَ *َ,ُ 9ِدRُCُْ� َوَ:9 اَْد-ٰ' ِ.ْ� ٰذ	َِ@ َوَ:9 اَْ&sََ� اِ:�َ �َ  �ْRُ�َ.َ *َ,ُ 9�K �.َ �ُ�َ�ِْ' ا	��
 َ�ِ� �ْRُiُ ��Xَ�ُ ��ُp َ.� َ&�-ُ*ا �َ�َ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ اَْ��	اِن� ا Zِ�َ�ٰJِ	ْْ*َم ا�ا َ*ُ��ِ(َ �  Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? 

Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka 
O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra 
kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir. Mücadele, 58/7  

…   َ� ��ُp ى*ٰmْ�X	ا �ا َ)ِ*Rُُ- �َ�Tٖ�	َ' ا	اِ �َAَ �َْ	َا ُ�Xْ(َ ا*Rُُ- ��َِ	 ُدوَن*�ُ Gizli konuşmaktan menedildikleri halde yine o yasaklananı 
yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve Peygamber'e karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedin 
mi? … Mücadele, 58/8 
ً.� 4ِBََ[ ا	��ُ� َ)Xْ.ِ �ْ,ُ �.َ �ْRِ�ْ�َُ=ْ� َوَ:RُXْ.ِ 9ْ� َوَ�ْ��5ُِ*َن َ)َ�' ا	َْ=Tِِب َوُ,ْ� َ�ْ�َ�ُ�*نَ اَ	َْ� Aََ� اِ	َ' ا	�Tٖ�َ� Aََ*	�ْ*ا َ *ْ     Allah'ın öfke duyduğu bir toplum 

ile dostluk kuranları görmedin mi? Aslında onlar, ne sizden ne de onlardan yanadır. Bunlar, iddialarının yalan 
olduğunu bile bile yemin ederler. Mücadele, 58/14 
ْ�ٰ�ُ� اِ-�ُ� �ُِ=%� َ$ْ#ءٍ     Üzerlerinde kanat çırparak uçan dizi dizi  ��8ٖ�ٌَ اََو	َْ� َ�َ�ْوا اِ	َ' ا	]�ْ�ِ� ��K�Pَ �ْRُ َ*ْKٍَت َوَ�َ4ِْ�Jْ� ُ �.َ�Rُ=ُ�ِ�ْ�� اِ:�9 ا	��

kuşları/çelikten uçakları görmezler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, 
her şeyi görendir. Mülk, 67/19 

 � ً��َuِ اٍت*َ�ٰCَ Dَ�ْCَ �ُ��	ا aَ�َUَ _َ�ْ&َ َ�ْواAَ �َْ	َا  Allah'ın yedi kat göğü nasıl bir uyum içinde yarattığını göremiyor 
musunuz? Nuh, 71/15 
1َْ� �ِ�ْ	َ*اِد ﴿٨﴾ اَ	�ٖ+' 	َْ� ُ�K �Rَُ�sْ.ِ aْ�َ1ِْ' ا	bcَِ�ِْد ﴿٧﴾ اَِرَم َذاِت ا	ِْ�َ��ِد ﴿٦اَ	َْ� Kَ _َ�ْ&َ �َAََ�َ% َر�/َ@ �َِ��ٍد ﴿  ﴾ ١٠﴾ َوKِْ�َ)ْ*َن ِذى اْ:9َْو�Aَِد ﴿٩﴾ َوpَُ�*َد ا	�Tٖ�َ� �Iَُ�*ا ا	�8

﴾ اِن� َر��َ@ 	َ�ِ�	�Pَ�ْ�ِِْد ١٣﴾ Rِ�ْ�َ(َ �]8َKَْ� َر�/َ@ Cَْ*َط َ)Tَاٍب ﴿١٢﴾ sَ&َْ�Kَُ�وا �Rَ�Kٖ ا	5ََْ��َد ﴿١١﴾ اَ	�Tٖ�َ� Lَuَْ*ا Kِ' ا	bcَِ�ِْد ﴿١٠﴾ َوKِْ�َ)ْ*َن ِذى اْ:9َْو�Aَِد ﴿١١اَ	�Tٖ�َ� Lَuَْ*ا Kِ' ا	bcَِ�ِْد ﴿
﴿١٤ ﴾  Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine? Yüksek sütunlarla süslü İrem şehrine? Ki şehirler içinde onun 

bir benzeri bir şehir daha yaratılmamıştı. Ve vadilerde kayaları oyup evler yapan Semud'a? Ve kazıklar/piramitler 
sahibi Firavun'lara ne yaptı biliyor musun? Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı. Böylece oralarda fesadı 
yaygınlaştırıp-arttırmışlardı. Fecr, 89/6…14 
��ِب ا	%ِ�5ْٖ ﴿ َPَْ�ِ� @َ/َر� %َ�َKَ _َ�ْ&َ �َAَ �َْ	َ4ْٖ��ٍ% ﴿١اAَ 'Kٖ �ْ,ُ�َ�ْ&َ %ْ�َmْ�َ �َْ	َْ�ً�ا اََ��ٖ��َ% ﴿﴾ ٢﴾ اuَ �ْRِ�ْ�َ(َ %َCَ٣َواَْر﴿ %ٍ� ٖmّCِ �ْ.ِ َرٍة�mَ�ِِ� �ْRِ�.ٖ�ْAَ ﴾٤ ْ�Rُ�َ�َmَKَ ﴾ 

 Görmedin mi, Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Onların tasarladıkları planlarını boşa çıkarmadı    ﴾٥َ&8ْ�ٍَ_ َ.�ْ&ُ*ٍل ﴿
mı?Onların üzerine sürü sürü Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara 'pişirilip-sertleştirilmiş balçık taşları' atıyorlardı; 
Sonunda onlar, yenik ekin yaprağı haline geldiler. Fil,105/l…5  

ALLAH’IN DEĞİŞMEZ KANUNLARI 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ   

bcً�*ٖ�ْAَ �Xَ+ِ�X�ُِ	 �ُmِAَ 9:ََو �Xَ�ِCُُر �ْ.ِ @َ�َ�ْ َ �Xَ�ْCَاَْر �ْ َ �ْ.َ Zَ�XCُ Senden önce gönderdiğimiz resuller hakkında geçerli olan ilahî 
kanun budur. Sen Bizim kanunlarımızda asla bir değişiklik bulamazsın! İsra, 17/77 

� �Xً��ٖ.ُ 9:ًbcَzَ �%zََوَ.� َ&�َن 	Vْ�ُِِ.ٍ� َوَ:ZٍXَ.ِVْ.ُ 9 اَِذا َ 4َ' ا	��ُ� َوَرCُ*	ُُ� اَْ.ً�ا اَْن َ�ُ=*َن 	Rَُُ� اْ	1َِ�َ�ُة ِ.ْ� اَْ.ِ�,ِ ْJَKَ �ُ	َ*Cَُ� َوَر��	0ِ�ْ ا�َ �َوَ.ْ �ْ  Allah’ın, kendisine 
farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önceki peygamberler hak- 
kında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın emri, kesinleşmiş bir hükümdür. Ahzab, 33/36 

bcً��ٖ�ْAَ �ِ��	ا Zِ�X�ُِ	 �َmِAَ �َْ	َ ْ�ُ% َو �ا ِ.ْ*ْ�َUَ �َ�Tٖ�	ا 'ِK �ِ��	ا Zَ�XCُ (Münafıkların öldürülmesi gibi) Daha önce gelip geçenler 
hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın kanununda asla değişme bulamazsın. Ahzab, 33/62 

 ْ%RَKَ �ٖ�ِ,َْ�ِ� 9�:ِا }ُ�� ��ِ{ َوَ:9 َ�ٖ��aُ اْ	َ�ْ=ُ� ا	�� �ٖ*�cً  اCِْ+ِْ=َ��ًرا Kِ' اْ:9َْرِض َوَ.ْ=َ� ا	��ْAَ �ِ��	ا Sِ�X�ُِ	 �َmِAَ �ْ	ََو bcً��ٖ�ْAَ �ِ��	ا Sِ�X�ُِ	 �َmِAَ �ْ�َKَ �َ�ٖ	 َb�3ُXُْ�وَن اِ:�Sَ�XCُ 9 اْ:9َو�  
Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Oysaki kişi kazdığı kuyuya kendi düşer. 
Onlar öncekilere uygulanan kanunlardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanunlarında asla bir değişme 
bulamazsın, Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın. Fatır, 35/43 

� َراَْوا Sَ�XCُ �XَCَْ��َ ا	��ِ� ا	�ٖ+'  ��َ	 �ْRُُ-��َ�ِا �ْRُ�ُ5َXْ�َ @ُ�َ �ْ�َKَ َُ�ونKِ�=َْ	ا @َِ	�Xَ,ُ �َ�ِUََ��ِدٖه َو(ِ 'Kٖ Sْ�َUَ �ْ َ  Fakat şiddetli azabımızı gördükleri 
zaman inanmaları, kendilerine bir fayda sağlamadı. Eskiden beri yürürlükte olan Allah'ın kanunları budur. İşte 
o zaman kâfirler ziyana uğramışlardır. Mümin, 40/85 

ALLAH’IN VARLIĞINI KANITLAYAN BELGELER 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ   

  َX���َْ	ا �َ.ِ �Xَ	ْHَْ-ََن َ.� ا*�ُُ+=ْ�َ �َ�Tٖ�	اِن� ا ُX(ِb�c	ا �ُRُXُ�َ�ْ�َُ� َو��	ا �ُRُXُ�َ�ْ�َ @َِiٰـ	ِْ=َ+�ِب اُو	ا 'ِK ِس��X�ِ	 ُه��X ���َ �.َ ��ى ِ.ْ� َ�ْ�ِٰRُْ	نَ �ِت َوا*  Katımızdan indirdiğimiz 
apaçık delilleri/belgeleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz kurtuluş yolunu gizleyenlere hem Allah hem 
de lânet etme yeteneğine sahip tüm varlıklar lânet eder. Bakara, 2/159 
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  ٖAْ��َ �ِ��	ا �ُ�ْBَ �ٌٰـ	اِ �ْ.َ �ْ=ُِ�*ُ�ُ  'ٰ�(َ �َ+َUََوا�8َ�ََْر&ُْ� َو �ْ=ُ�َ�ْCَ �ُ��	ا TَUََُ+ْ� اِْن ا�اََراَْ %ُْ  ُp ِت��نَ �ُ=ْ� �ِِ� اُْ-3ُْ� َ&ْ�َ_ -��8َُُف اْ:9َٰ*ُK�ِ8ْ�َ �ْ,ُ ��  De ki: 

Düşündünüz mü hiç? Bir gün Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse/tüm yetkin 
anlayışlarınızı alırsa; bunları size Allah'tan başka hangi güç geri verebilir! Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz. Buna 
karşın onlar nasıl anlamazlıktan geliyorlar! En'am, 6/46 
 Sizi topraktan yaratması ve insan olarak her yere yayılmanız َوِ.ْ� اَٰ��Aِٖ� اَْن ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� Aَُ�اٍب pُ�� اَِذا اَْ-ُ+ْ� XْAَ �ٌ7َ�ََ+7ُِ�ونَ  

O'nun varlığının delillerinden biridir.  Rum, 30/20 
ًة َوَرْ��َ   Zً اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ�َ+5َ=�ُ�ونَ َوِ.ْ� اَٰ��Aِٖ� اَْن aَ�َUَ 	َُ=ْ� ِ.ْ� اَ-5ُِْ�ُ=ْ� اَْزَوا �Iً	Xُ=ُ�ْ+َِ*ا اِ	�Rَ�َْ َوXَ�ْ�َ %َ�َIَُ=ْ� َ.َ*د�  Kendileriyle huzur 

bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması ve içinize sevgi ve merhameti yerleştirmesi de O'nun varlı- 
ğının delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir toplum için ibretler vardır. Rum, 30/21 
  ٖK َ*ا-ُِ=ْ� اِن�	َواَْ �ْ=ُِ+Xَ�ِ	َُْف اbcَِ+Uْاِت َواْ:9َْرِض َوا*َ�ٰ ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	ِْ�َ��	ِٖ���َ َوِ.ْ� اَٰ��aُْ�Uَ �ِٖA ا	��  O'nun varlığının delillerinden biri de, 

gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için alınacak 
dersler vardır. Rum, 30/22 
  ْ��	�ِ� �ْ=ُ.ُ�Xَ.َ �ِٖA��َٰا �ْ�َ�ُ�*نَ َوِ.ْ�مٍ َ*ْJَِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ 4ِْ�ٖ� اِن�Kَ �ْ.ِ �ُْ&ُؤ�Lَ+ِ�ِْر َوا�Rَ�X	َوا %ِ  Gece uyuyabilmeniz ve gündüz Allah'ın 

lütfettiklerinden nasibinizi aramanız da O'nun varlığının delillerindendir. Bu olayda duyarlı toplumlar için bir 
takım dersler vardır. Rum, 30/23 
  ْ*.َ ��ٖ�' �ِِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َْ�ُKَ َ��ِء َ.�ًء ُل ِ.َ� ا	�� �HXَ�َُو ��ً�َuََو �Kً*ْUَ َْ�ْ�َق	ا �ُ=ُ��ٖ�ُ �ِٖA��َٰا �نَ َوِ.ْ*ُ�Jِ�ْ�َ ٍم*ْJَِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ اِن� �RَِA  Yine size şimşeği 

gösterip içinize biraz korku biraz umut salması, gökyüzünden su indirip ölmüş toprağa can vermesi de O'nun 
varlığının delillerindendir. Bunda akıllarını kullananlar için alınacak dersler vardır! Rum, 30/24 
َ��ُء َواْ:9َْرُض �ِ�َْ.ِ�ٖه pُ�� اَِذا َدَ)�&ُ�ْ   َدْ)َ*ًة ِ.َ� اْ:9َْرِض اَِذا اَْ-ُ+ْ� Iُ�ُ1ْAَ*نَ  َوِ.ْ� اَٰ��Aِٖ� اَْن JُAَ*َم ا	��  Göğün ve yerin O'nun yasaları sayesinde 

varlığını sürdürmesi de O'nun varlığının delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir çağırdı mı hemen çıkıvere- 
ceksiniz. Rum, 30/25 
  َ%Cِ�ْ�ُ اَْن �ِٖA��َٰا �َ�َ  َوِ.ْ	4ِْ�ٖ� َوKَ �ْ.ِ ا*Lُ+َ�ْ+َِ	5ُْْ�ُ@ �ِ�َْ.ِ�ٖه َو	ِ�َى اmْ+َِ	َرْ�َ�+ِٖ� َو �ْ.ِ �ْ=ُJَ�Tٖ�ُِ	َ�اٍت َو َ��َح ُ.�7�َ ��ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ ا	��  O’nun varlığının ve kudre- 

tinin delillerinden biri de; Size rahmet eserlerini tattırması, emri ile gemilerin akıp gitmesi ve O’nun lütfundan 
nasip aramanız ve şükretmeniz için, rüzgârları müjdeci olarak göndermesidir. Umulur ki O’na teşekkür etmeyi 
unutmazsınız . Rum, 30/46  
' َواَن� ا	��َ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن Uَٖ���ٌ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	��َ� �ُ*	wُِ ا	�ْ�َ% Kِ' ا	�Rَ�Xِر َوُ�*	wُِ ا	�Rَ�Xَر Kِ' ا	��ْ   f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	ٖ�ى اِmْ�َ \%ُ& �َ�َJَ	َْوا dَ�ْ َ� ا	�7 �1Cََو %ِ  Baksana Allah 

nasıl geceyi uzatıp gündüzü kısaltıyor ve bir zaman sonra geceyi kısaltıp gündüzü uzatıyor. Ay ve güneşi nasıl 
da bir yasaya göre çalıştırıyor Her biri, belli bir sona doğru yörüngelerinde akıp gidiyor. Allah'ın, yaptıklarınızdan 
her an haberli olduğunu da unutmayın. Bütün bunlar, Allah'ın varlığının delilleridir. Lokman, 31/29     

�ُ)*َن ِ.ْ� ُدو-ِِ� ا	uِ��َُْ% َواَن� ا	��َ� ُ,َ* اْ	َ��ِ'/ ا	َْ=ٖ���ُ ٰذ	َِ@ �ِ�َن� ا	��َ� ُ,َ* ا	َْ�a/ َواَن� َ.� �َ ْ   İşte bu yüzden Allah hakkın ta kendisidir. O'ndan 
başka taptığınız her şey değersiz ve geçersizdir; Allah’ın yüceli ve büyüklüğünün sınır yoktur. Lokman, 31/30      

 Allah’ın varlığının delillerini görmek  َ$ُ=*رٍ ن� ا	mْAَ @َ�ْ5ُْٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �Sِ�َ�ْXِِ ا	��ِ� 	ُِ�ِ�َ�ُ=ْ� ِ.ْ� اَٰ��Aِٖ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	ُِ=%� ���Pَرٍ اَ	َْ� Aََ� اَ 
için O’nun koyduğu yasalar sayesinde denizlerde süzülen gemilere bak! Allah, mucizelerinden birkaçını görebi- 
lenlere gösteriyor. Çünkü bu olay, sabretmesini ve şükretmesini bilen her kes için bir ibrettir. Lokman, 31/31 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� َ��� Rِ�Kَٖ�� ِ.ْ� َدا��Zٍ َوُ,َ* َ)�ٰ' Rِ�ِ�ْIَْ� اَِذا �َ    �7َُء َ ٖ���ٌ َوِ.ْ� اَٰ��aُ�ْUَ �ِٖA ا	�� Gökleri, yeri ve bunların içine yaratığı canlılar 

da O'nun varlığının delillerindendir. O dilediği zaman bunları bir araya toplamaya da kadirdir. Şûra, 42/29 
َوِ.ْ� اَٰ��Aِِ� ا	mََْ*اِر Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� َ&�ْ:bcَ(َْ9مِ     Denizlerde dağlar gibi seyretmekte olan gemiler de O'nun varlığının 

delillerindendir. Şûra, 42/32 
ALLAH’IN KULLARINA VAATLERİ/VERDİĞİ SÖZLER 

ِ�ْ��ِ ��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	  
 ...   Sْ�َ�َ+َ&ْا �.َ �Rَ�ْ�َ(ََو Sْ�َ�َ&َ �.َ �Rََ	 �Rَ�َCُْ� -5ًَْ�� اِ:�9 ُو��	َ=��ُ_ ا�9 ُ:َ Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü 

kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır… Bakara, 2/268  
 Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde َر���Xَ اِ-�َ@ Dُ.ِ�Iَ ا	��Xِس 	َِ�ْ*ٍم َ:9 َرْ�َ[ �Kِٖ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ��1ُِْ_ اْ	ٖ��َ��دَ 

insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Al-i İmran, 3/9 
 .Rabbimiz! Elçilerin vasıtasıyla vadettiğin şeyi bize ver َر���Xَ َوا�XَِAٰ َ.� َوَ)ْ��XَAَ َ)�ٰ' ُرCُِ�َ@ َوَ:Hِ1ُْA 9َ-� َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ اِ-�َ@ َ:1ُْA 9ِ�ُ_ اْ	ٖ��َ��دَ 

Kıyamet Günü bizi mahcup etme! Şüphesiz, sen sözünden asla caymazsın!" Al-i İmran, 3/194  
��َ� �Rَ�Kٖ اَ  ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْRُُ�Uِ�ْXُCَ ِت��َِ	� �ُق ِ.َ� ا	��ِ� ٖ �bcًَوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8َPَْا �َوَ.ْ � fJ�َ �ِ��	ا ��ا َوْ)ًَ�َ  İman sahibi olup 

yararlı işler yapanları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız, orada sonsuza kadar kalacaklar. Bu, 
Allah’ın gerçek vadidir. Kimin sözü Allahın sözünden daha doğru olabilir? Nisa, 4/122 

 ِ5Lْ.َ �ْRَُ	 ِت��َِ	� َ�ٌة َواIٌَْ� َ)��3ٌٖ َوَ)َ� ا	��ُ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Allah, iman edip iyi işler yapanları bağışlayacağını ve kendi- 
lerine büyük ödül vereceğini söz vermiştir. Maide, 5/9  
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…  ُA�ْIََو %ْRَKَ � fJ�َ �Xَ/َر� �َ-��-َ� َ.� َوَ)َْIََو ���َب ا	��Xِر اَْن َ َْPَْا Zِ�Xmَْ	ُب ا��َPََْو-َ�ٰدى ا� fJ�َ �ْ=ُ/َر� �ْ� َ.� َوَ)َ   Cennet ehli cehennem ehline: Biz 

Rabbimizin bize söz verdiklerini aynen bulduk, siz de Rabbinizin size vadettiğini gerçek buldunuz mu? diye 
seslenir. “Evet!” derler… A’raf, 7/44  

…  َJKِ�Xَ�ُ	َْوا �َ�JٖKِ�Xَ�ُْ	ُ� ا��	ا ���َ� �Rَ�Kَٖوَ)َِٖ	�Uَ �َ�XRَIَ َر -َ�َر� �ِت َوا	ُْ=�5  Allah, erkek ve kadın münafıklara/ikiyüzlülere ve gerçeği 
inkâr edenlere, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. Bu, onlara yeter… Tövbe, 9/68 

��َ� �Rَ�Kٖ َوَ.َ��ِ&َ� ��XIَ 'Kٖ Zً�َ��uَِت َ)ْ�ٍن َورzَِْ*اٌن ِ.َ� ا	�� َوَ)َ� ا	��ُ� ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� َوا	�Xَ.ِVْ�ُِْت ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ ُ��3ٖ�َْ	5َْْ*ُز ا	َِ@ ُ,َ* ا	اَْ&َ�ُ� ٰذ �ِ  Allah, 
mümin erkeklere ve kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde 
güzel meskenler vadetti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. Tövbe, 9/72 

 َC 'Kٖ َن*ُ�ِA�Jَ�ُ Zَ�Xmَْ	ا �ُRَُ	 ِ�َن�� �ْRَُ	َواَْ.َ*ا �ْRُ�َ5ُْ-َا �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ا �َ� اْ$َ+ٰ�ى ِ.َ��	اِن� ا ٰKاَْو �ْ�اِٰن َوَ.ْJُ	َْوا %ِ�mٖ-ْ9ِ:َْوا Zِ�+�ْ*ٰر	ا 'ِK � fJ�َ �ِ�ْ�َ(َ ا�' ٖ��ِ% ا	��ِ� Jْ�َKَُ+�ُ*َن َوُ�Jَْ+�ُ*َن َوْ)ً
�ٖه ِ.َ� ا	��ِ� Cْ�Kََ+7ِ�ُْ�وا �َِ�ْ�ِ�ُ=ُ� ا	�Tٖى َ��َ�ْ�ُ+ْ� �ِٖ� َوٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ ِRْ�َِ� Allah müminlerin mallarını ve canlarını karşılığında kendilerine 
cenneti vermek üzere satın aldı. Onlar Allah yolunda savaşırlar, bu yolda kimi zaman öldürdüler ve kimi zaman 
da öldüler. Bu Allah'ın üzerine borç aldığı ve hem Tevrat'ta, hem İncil'de, hem de Kur'an'da belirttiği kesin bir 
vadidir. Allah'dan daha çok sözünde duran kim olabilir ki? O halde yaptığınız bu alışverişe sevininiz. İşte büyük 
kurtuluş, büyük başarı budur. Tövbe, 9/111 

� fJ�َ �ِ��	ا � Hepiniz topluca O'na döneceksiniz: bu Allah'ın, gerçekleşmesi kaçınılmaz olan اِ	َْ�ِ� َ.Iَ �ْ=ُ�ُIِ�ْٖ��ً�� َوْ)َ
bir vadidir…Yunus, 10/4 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض اََ:9 اِن� َوْ)َ� ا	��ِ� a�َ\ َو	ٰـِ=�� اَْ&sََ�ُ,ْ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*نَ   -Biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın اََ:9 اِن� 	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��
dır. Yine haberiniz olsun ki, Allah'ın vadettikleri gerçektir. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.  Yunus, 10/55 

�ى ا	��Xَس Iَٖ��ً�� َوَ:َ 9�Hَاُل ْ.ُ� Iَٖ��ً�� ا�Kَََ َو	َْ* اَن�  ُْ�اٰ-ً� ��Cَُ�ْت �ِِ� ا	mَِْ��ُل اَْو  ُ]�Sْ�َ �ِِ� اْ:9َْرُض اَْو &ُ��َ� �ِِ� ا	َْ�ْ*Aٰ' َ�ْ% 	ِ��ِ� اْ:9َ َRََ	 �ُ��	�7َُء ا�َْ* َ	ا اَْن *Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا dِlَvْ��َ �ْ
�%/ َ ٖ��ً�� ِ.ْ� َداِرِ,ْ� َ�+�' َ��Aَِْ' َوْ)ُ� ا	��ِ� اِ ُAَ اَْو Zٌ(َا َ �ِر*�ُXَPَ ��َِ� �ْRُ�ُ�8ُٖA 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	ٖ��ا	�1ُِْ_ اْ�َ� َ:9 ُ��	َ��دَ ن� ا  Eğer okunan bir Kitapla; dağlar yürütül- 

seydi veya onunla yer parçalansaydı, yahut onunla ölüler konuşturulsaydı (o Kitap yine bu Kur'an olacaktı). 
Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler hâla bilmediler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları hidayete 
erdirirdi? Allah'ın vadi gelinceye kadar inkâr edenlere, yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir belâ gelmeye 
devam edecek veya o belâ evlerinin yakınına inecek. Allah, verdiği sözden asla dönmez.  Ra’d, 13/31  

�َ�َ��� ا	��َ� ُ.1ِْ� ْAَ bcَKَ ٍم�Jَِ+ْ-ُذو ا Hٌ�Hٖ(َ �َ��	اِن� ا �ُ�َCُٖه ُر�َ_ َوْ)ِ  Sakın Allah’ın, peygamberlerine verdiği sözden cayacağını 
sanma! Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. İbrahim, 14/47 

 ْ�Lَ	ْ�ِ� ِ)َ��َدُه �ْ�ٰ�ُ��	ا �ِ[ اِ-�ُ� َ&�َن َوْ)ُ�ُه َ.���XIَ�f�ِAِْت َ)ْ�ٍن ا	�ٖ+' َوَ)َ  Rahman'ın, kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn 
cennetlerine girecekler. Kuşkusuz, O'nun sözü yerine gelir. Meryem, 19/ 61 
  ُR�X5َِ�1ْ+َ�ْ�ََ	 ِت��َِ	� � ْ� Kِ' اْ:9َْرِض َ&َ�� اCَْ+1َْ�َ_ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َو	َُ�َ�=�Xَ�� 	Rَُْ� ٖد�RُXَُ� ا	�Tِى اْر '4ٰAَ	Rَُْ� َو	َ�ُ َوَ)َ� ا	��ُ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ِ.Xُْ=ْ� َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ْRُ�X	َ ���َ

 ُ, @َiِٰ	ُو�Kَ @َِ	ٰذ ��وَ-Xٖ' َ:9 ُ�7ِْ�&ُ*َن ٖ�' َ$�lً�ْ َوَ.ْ� َ&5ََ� َ�ْ�َُ�ُ�ْ�َ �Xً.َْا �ْRِِK*ْUَ َن*JُCِ�5َْ	ا �ُ  Allah, aranızdaki iman edip iyi işler yapanlara, kendile- 
rinden önceki müminler gibi yeryüzünde egemen kılacağını, kendileri için seçtiği dinlerini sarsılmaz temellere 
oturtacağını ve korkularını güvene dönüştüreceğini vadetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şeyi bana 
ortak koşmazlar. Kâfir/gerçeği örtenlere gelince, onlar yoldan çıkmışların ta kendileridirler. Nur, 24/55 

 De ki; Bu mu iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara söz  ُْ% اَٰذ	َِ@ Uَْ�ٌ� اَْم Zُ�XIَ اْ	1ُْ�ِ� ا	�ٖ+' ُوِ)َ� ا	ُْ�+�Jُ*َن َ&�َ- Sْ	HَIَ �ْRَُاًء َوَ.�8ًٖ�ا
verilen, onlar için ödül ve barınak olarak hazırlanan ebedi cennet mi? Furkan, 25/15 

-َْ�� pُ�� ُ,َ* َ�ْ*َم  /�اْ	Zِ�َ�ٰJِ ِ.َ� اْ	ُ�ْ�4َٖ���َ اKَََ�ْ� َوَ)ْ�-َ�ُه َوْ)ً�ا ْ�َ&َ �ِ� ٖ9:َ *َRُKَ �Xً�َ�َ� �Xَ�ْ�+.َُه َ.َ+�َع اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  Kendisine, güzel bir vaatte bulun- 
duğumuz ve buna ulaşan kimse, dünya hayatının geçimliğinden yararlandırdığımız, sonra kıyamet günü 
hüsrana uğrayacak olan kimse gibi olur mu? Kasas, 28/61 

��ِت 	��XIَ �ْRَُُت ا	�Xٖ���ِ اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*َِ	� ا ا	�8  Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde 
devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Lokman, 31/8 

 ُ��=ٖ�� َوُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ fJ�َ �ِ��	ا ���َ� �Rَ�Kٖ َوْ)َِٖ	�Uَ Orada sonsuza kadar kalacaklardır. Bu Allah'ın verdiği gerçek bir 
sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Lokman, 31/9 

-�ُ=ْ� �ِ�	��ِ� َوا	ِِ�ٖه َ$l�ًْ  َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اJُ�A*ا َر��ُ=ْ� َوا7َUْْ*ا َ�ْ*ً.� َ:َ 9�Hٖmْى َوا	ٌِ� َ)ْ� َو	َِ�ٖه َوَ:9 َ.ْ*	ُ*ٌد ُ,َ* �Iٍَز َ)�ْ   ��Lُ�َ 9:ََو ��َْ- /�-�ُ=ُ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��LُAَ bcَKَ \a�َ �ِ��	ا �� اِن� َوْ)َ
 Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası namına bir şey اْ	Lَُ�ورُ 
ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve 
şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman, 31/33 

 ��	�ِ� �ْ=ُ�- ��Lُ�َ 9:ََو ��َْ- /�-�ُ=ُ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��LُAَ bcَKَ \a�َ �ِ��	ا �ِ� ا	Lَُْ�ورُ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِن� َوْ)َ  Ey insanlar, Allah'ın vadi gerçektir.   Sakın dünya 
hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın. Fatır, 35/5  

  ٖ�mْAَ Zٌ��ِX�ْ.َ َ�ٌفBُ �Rَِ *ْKَ �ْ.ِ َ�ٌفBُ �ْRَُ	 �ْRُا َر��*ْJَ�Aا �َ�Tٖ�	ا �ِٰ=ِ	ٖ��َ��دَ 	ُ� اْ��	�1ُِْ_ ا�ِ� َ:9 ُ��	ا ��+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر َوْ)َْAَ �ْ.ِ ى  Fakat Rabbine karşı 
gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah, gerçek 
bir söz vermiştir. Allah, sözünden dönmez. Zümer, 39/20  
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  XِKَ �7َُء-َ �ُ�ْ�َ Zِ�Xmَْ	ا �اُ ِ.َ �َ �Xَ َوْ)َ�ُه َواَْوَر�Xَpَ اْ:9َْرَض َ-َ+َ�*�َPَ ىTٖ�	ا �ِ��ِ	 �ُ�ْ�ْ�َ� اIَُْ� اْ	َ��ِ.ٖ���َ َوَ �	ُ*ا اْ	َ  Onlar da şöyle derler: “Bize verdiği 

sözde sadık olan ve bizi, dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allah'a hamd olsun. İyi 
amelde bulunanların ödülü ne güzelmiş!” derler. Zümer, 39/74 

��ِب ا	Zِ�Xmَْ َو)ْ َPَْا 'Kٖ �ْRِِA�lَ��Cَ �ْ(َ َوُز�mَ+َ-ََ.� َ)ِ��ُ*ا َو �اَْ�َ�َ �ْRُXْ(َ %ُ��Jَ+ََ- �َ�Tٖ�	ا @َِiٰ	قِ اُو�ْ ا	�Tٖى َ&�-ُ*ا ُ�*َ)ُ�ونَ  َ� ا	�8  İşte kendilerinden 
yaptıklarının en güzelini kabul buyuracağımız ve günahlarını sileceğimiz bu kimseler, cennetlikler arasında 
seçkin kişilerdir. Bu onlara verilmiş dosdoğru bir sözdür. Ahkaf, 46/16 

��ِت ِ.5ِLْ.َ �ْRُXَْ�ًة َواIًَْ�ا َ)�3ًٖ��َوَ)َ� ا	��ُ� ا	�Tٖ�َ� اٰ.َ َِ	� Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  …İnanıp doğru ve yararlı işler yapanlara Allah bağış ve büyük 
bir ödül vadetmiştir. Feth, 48/29  

ALLAH’IN “EY İNSANLAR” DİYE SESLENMESİ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ   

 Ey insanlar! sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اْ)ُ�ُ�وا َر��ُ=ُ� ا	�Tٖى Jَ�َUَُ=ْ� َوا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� َ �ْ=ُِ��ْ َ	Jُ�+Aَ �ْ=ُ���َ*نَ 
kulluk edin ki, azaptan korunasınız. Bakara, 2/21 

…   َ�RُXْ.ِ ���ًء َواJُ�A*ا ا	���َ � ِر�sٖ&َ 9:ً�Iًَ�ا َو-ِ�َ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اJُ�A*ا َر��ُ=ُ� ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ�ٍة َو�RَXْ.ِ aَ�َUَ َزْو�RَIَ َوَ� Ey insanlar! Sizi bir tek 
nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize karşı 
gelmekten sakının…Nisa, 4/1 

ا	��ُ� َ)�ٰ' ٰذ	َِ@ َ ٖ��ً�ا اِْن َ�ُ ْ�7َ�Tِْ,ْ�ُ=ْ� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َوَ��ِْت �Uَٰ�ِٖ��َ� َوَ&�نَ   Ey insanlar! Allah dilerse sizi yokluğa gönderip başkalarını 
getirir; Allah buna kadirdir. Nisa, 4/133 

 ِ�Kَ 5ُُ�وا=ْAَ َُ=ْ� َواِْن	ْ�ً�ا Uَ ا*Xُ.ِٰ�Kَ �ْ=َُر�� �ْ.ِ �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ&�َن ا	��ُ� َ)ٖ��ً�� َ�ٖ=�ً��َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ� �Iََء&ُُ� ا	��Cُ*ُل �ِ�ْ	َ ن� 	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��  Ey insanlar! 
Resûl size Rabbinizden gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak ona iman edin. Eğer inkâr ederseniz, 
göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir. Nisa, 4/170 

�Xً��ٖ.ُ َْ�ُ=ْ� -ُ*ًرا	اِ �Xَ	ْHَ-ََْر��ُ=ْ� َوا �َء&ُْ� ُ�ْ�َ,�ٌن ِ.ْ�Iَ � Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ
ve size apaçık bir nur indirdik. Nisa, 4/174 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َ:9 اِ	ٰ�َ  ّٖ' َرCُ*ُل ا	��ِ� اِ	َْ�ُ=ْ� Iَٖ��ً�� ا	�Tٖى 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	�� اِ:�9 ُ,َ* ُ�ْ�ٖ� َوُ�Xُ.ِٰ�Kَ Sُ��ٖ*ا �ِ�	��ِ� َوَرCُ*	ِِ� ا	��Xِ'� اْ:9ُ.�'� ا	�Tٖى ُ�Vِْ.ُ� �ِ�	��ِ�   ُْ% َ�� َا�/�Rَ ا	��Xُس اِ-
 ٖ�ِA��َ�ِ&َونَ  َو�ُ+َRْAَ �ْ=ُ���َ	َ ُه*�ُ�ِ�Aَوا  De ki: Ey insanlar! Ben sizin hepinize, gönderilen göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın el- 

çisiyim. Ondan başka tanrı yoktur, O diriltir ve öldürür. Allah’a ve O’nun elçisi ümmi Peygamber’e iman edin. 
Zira O da Allah’a ve O’nun sözlerine iman etmiştir. Doğru yolu bulabilmeniz için ona tabi olun! A'raf, 7/158 

 ِ.Vْ�ُ�ِْ	 Zٌ�َ�ْى َوَر��وِر َوُ,ًُ �Xٖ�َ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ� �IََءZٌ3َ(ِ*ْ.َ �ْ=ُAْ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َوِ$�5ٌَء 	َِ�� Kِ' ا	8/  Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, 
gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yunus, 10/57 

�وَن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َو	ٰـ=ِ ُ�ُ�ْAَ �َ�Tٖ�	ا ���Kُ=ْ� َواُِ.ْ�ُت اَْن اَ&ُ*َن ِ.َ� ا	�Xٖ.ِVْ�ُْ�َ ْ� اَْ)ُ�ُ� ا	��َ� ا	�Tٖى َ�َ+*َ  ُْ% َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِْن &Kٖ �ْ+ُXُْ' َ$@; ِ.ْ� ٖد�bcَKَ 'Xٖ اَْ)ُ�ُ  De ki: "Ey 
insanlar! Benim dinimden şüphede iseniz, bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam, Ben sizi 
öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu." Yunus, 10/104 

 �%zَ �ْ.َ5ِْ�ٖ� َوXَِ	 ى�ٖ+َRْ�َ ��َ�-�ِKَ ى� !َ ��َ�-�ِKَ  De ki: Ey insanlar��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ.� اَ-َ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� �َِ*ٖ&�%ٍ  ُْ% َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ� �Iََء&ُُ� اْ	َ�a/ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� Kََ�ِ� اْ,َ+ٰ
Size Rabbinizden Hak (Kur'an) gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, o 
da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Yunus, 10/108 

�َ)Zِ َ$ْ#ٌء َ)��3ٌٖ   Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اJُ�A*ا َر��ُ=ْ� اِن� َز	Hَْ	Zََ ا	��
müthiş bir şeydir! Hac, 22/l 

 ِ. ��ُp Zٍ5َ[ُْ- �ْ.ِ ��ُp َُ�اٍبA �ْ.ِ �ُْ&�XَJْ�َUَ ��-�ِKَ �ُ. ZٍJَ��1َ	Xَُِ���َ� 	َُ=ْ� َو-K /�Jُِِ' اْ:9َْرَ��مِ َ.�  ْ� َ)ْ.ِ ��ُp ZٍJَ�َ� ZٍJَ��1َ.ُ ZٍLَ4ْ.ُ َوBَْ��ِ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِْن &Kٖ �ْ+ُXُْ' َرْ�ٍ[ ِ.َ� ا	َْ�ْ�ِ
 ْ�=ُXْ.َِو '�K*َ+َ�ُ �ْ.َ �ْ=ُXْ.َِو �ُْ& ��'  ��ُp bcً5ْuِ �ْ=ُIُ�ِ1ُْ- ��ُp	Lُُ��ْ+َِ*ا اَُ$ f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	�7َُء اِ-َ  ْ��َ �ْ.ِ �َ�َ�ْ�َ bcَ�ْ=َِ	 �ِ�ُ�ُْ	ٰ' اَْرَذِل ا	َُ�د/ اِ� �ْ.َ �Xَْ	Hَْ-َِ�َذا اKَ ًة�� ِ)ْ�ٍ� َ$�lً�ْ َوAََ�ى اْ:9َْرَض َ,�ِ.َِ

 ٍw�Rٖ�َ َزْوٍج �%ُ& �ْ.ِ Sْ+َ�َْ-ََوا Sْ�َْت َوَر�H+َ,َْ��َء ا	اْ �Rَ�ْ�َ(َ Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, bilin ki, biz sizi top- 
raktan sonra meniden sonra aşılanmış yumurtadan, sonra uzuvları belirsiz, canlı et parçasından yarattık ki size 
kudretimizi gösterelim. Dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak 
dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi erken vefat eder; kimi de öm- 
rün en verimsiz ihtiyarlık çağına kadar götürülür; ta ki bütün bilgisine karşın hiç bir şey bilmez hale gelsin. Sen, 
yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, kıpırdanır, kabarır 
ve her çeşitten iç açıcı ürünler verir. Hac, 22/5 

  ٌ���ٖ.ُ �ٌ�Tَٖ- �ْ=َُ	 �َ-َُس اِ-�َ�� ا��X	ا �Rَ/�َا ��َ %ُْ  De ki: Ey insanlar! Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Hac, 22/49 
  َ+Cْ�Kَ %ٌsَ.َ ِ�َبzُ ُس��X	ا �Rَ/�َا ��َ ُ�Rُ�ُْ��ْ�َ َُ� َواِْن	ا *�ُ�َ+َIِْ* ا	ا ُذَ��ً�� َوَ*Jُُ�1ْ�َ �َْ	 �ِ��	ُدوِن ا �َن ِ.ْ*(ُ�ْAَ �َ�Tٖ�	ُ� اِن� ا	ُِ[  ِ�ُ�*ا َ	]��	ا _َ�ُzَ �ُXْ.ِ وُهTُJِXْ+َ�ْ�َ 9:َ �lً�ْ$َ َ��ُب /T	ا

 Ey insanlar! Size bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız bunun için bir َوا	َْ�ْ]�ُ*بُ 
araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. 
İsteyen de âciz, kendinden istenen de! Hac, 22/73 
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� َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اْذ&ُُ�وا -ِْ��َ   -َ�Kَ *َ,ُ 9�:َِٰ� ا	َ��ِء َواْ:9َْرِض َ:9 اِ ' KَVُْAُ=*نَ Sَ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ,ْ% ِ.ْ� �Uَ	Bَ aٍِْ�ُ� ا	��ِ� َ�ْ�ُز ُُ=ْ� ِ.َ� ا	��  Ey insanlar! Allah'ın size 

olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka 
tanrı yoktur. Nasıl oluyor da çevriliyorsunuz! Fatir., 35/3 

-�ُ=ْ� �ِ�	��ِ� اْ	   ��Lُ�َ 9:ََو ��َْ- /�-�ُ=ُ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��LُAَ bcَKَ \a�َ �ِ��	ا �Lَُ�ورُ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِن� َوْ)َ  Ey insanlar! Allah'ın vadi gerçektir, sakın dünya 
hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın! Fatir, 35/5 

  ُ���ٖ�َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اَْ-ُ+ُ� ا	Jَ5َُْ�اُء اِ	َ' ا	��ِ� َوا	��ُ� ُ,َ* ا	XLَِْ'/ ا	َْ  Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye 
lâyık olan ancak O'dur. Fatir, 35/15 

� ا	��ِ� اnJٰAَُْ=ْ� اِن� ا	��َ� َ)ٖ��ٌ� �Uَٖ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِ-�� �XَJْ�َUَ&ُْ� ِ.ْ� َذَ&ٍ� َواُْ-sٰ' َو�Xَ�ْ�َIَ&ُْ� ُ$ُ�*ً�� َوَ g��ََِ% 	َِ+َ��َرKُ*ا اِن� اَ&ْ  َXْ(ِ �ْ=ُ.َ�َ ٌ�� Ey insanlar! Doğrusu 
biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhak- 
kak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden 
haberdardır. Hucurat, 49/13 

ABDEST ve TEYEMMÜM 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ   

�ٰ*ِة Bْ�َKِ��ُ*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ� َواَْ�ِ�َ�ُ=ْ� اِ	َ' ا	َْ�َ�اaِِK َواْ.َ�ُ�*ا �ُِ�ُؤCُِ=ْ� َواَْرIَُ�ُ=ْ� اِ	َ' ا	ْ=َ  َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَِذا  ُْ�ُ+�ْ  ُ�وا َواِْن &Xُْ+ُْ� اِ	َ' ا	�8 �R�u�Kَ ��ًXُIُ �ُْ+Xُْ& َواِْن �ِ�ْ�َ�ْ
 ِg�Lَ	ْا �َ.ِ �ْ=ُXْ.ِ ��*ا �ُِ*Iُ*ِ,ُ=ْ� َواَْ�ٖ��ُ=ْ� .ِ َ.zٰ�ْ' اَْو َ)�ٰ' 5َCٍَ� اَْو �Iََء اََ�ٌُ�َ.ْ�Kَ ��ً��uَ ا�ً��ٖPَ ا*�ُ ���َ+َKَ وا َ.�ًء�ُmِAَ �ْ�َKَ َ��َء�X	َٰ�ْ�+ُُ� ا	اَْو  �ِ �ْ.ِ �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َ�َmْ�َِ	 �ُ��	ا �ُ��ٖ�ُ �.َ �ُXْ

َ�&ُْ� َو	ُِ�+ِ�� -ِْ�َ�َ+ُ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ	�َ  �R[َ�ُِ	 ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ َ�َ�ٍج َو	ٰـِ=ْ� ُ�ٖ��ُ  Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü, ellerinizi ve 
dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Başınızı ve topuğa kadar her iki ayaklarınızı meshedin /veya yıkayın. Eğer 
boy abdestini gerektiren bir halde iseniz banyo yapıp kendinizi temizleyin. Ama eğer hasta iseniz veya se- 
yahatteyseniz ya da tuvalet ihtiyacınızı gidermişseniz yahut bir kadınla birlikte olmuşsanız buna karşın su 
bulamıyorsanız, o zaman, temiz toprağa ellerinizi sürün ve onunla yüzünüzü ve kollarınızı hafifçe ovun/te- 
yemmüm edin Allah, size zorluk çıkarmak istemez. Allah sizi arındırmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak 
ister. Umulur ki şükredersiniz. Maide, 5/6 

ACELE/ACELECİLİK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ   

�ى َ.� �mِ�ْ+َ�ْAَُ*َن �ِٖ� اِِن اْ	ُ�ْ=ُ� اِ:�9 	ِ���ِ ٖXْ(ِ �.َ �ِٖ� �ْ+ُ�ْ �T&ََر�ّٖ' َو �ْ.ِ ZٍXَ ���َ 'ٰ�(َ 'ّٖ َوُ,َ* Uَْ�ُ� ا	��ٖPِ�5َْ�َ َ�0Jُ/ اْ	َ��a   ُْ% اِ-  De ki: “Ben, Rabbimden 
gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm 
yalnızca Allah’a aittir. O, hakkı/gerçeği anlatır. Ayırt edip çözüm getirenlerin en hayırlısı O'dur." En'am, 6/57 

� ُ�7ِْ�&ُ*نَ  ��(َ 'ٰ	��َAََو �ُ-َ��َ�ْCُ ُه*ُ�mِ�ْ+َ�ْAَ bcَKَ �ِ��	اَْ.ُ� ا 'ٰAَا Allah’ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. 
Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Nahl, 16/1 

�� ُدَ)�َءُه �ِ�ْ	1َْ�ِ� َوَ&�َن اْ:9ِْ-َ��ُن َ)mُ*ً:9َوَ�ْ�ُع اْ:9ِ  ْ-َ��ُن �ِ�	�7  İnsan, hayrın gelmesine dua ettiği gibi kötülüğün gelmesine de dua 
eder. İnsan pek acelecidir. İsra, 17/11 

اَْن ُ�4ٰJْ' اِ	َْ�َ@ َوْ�ُ�ُ� َو ُْ% َرب� ِزْدٖ-' ِ)ْ�ً�� Kََ+َ��	َ' ا	��ُ� اْ	َ�ِ�ُ@ ا	َْ�a/ َوَ:�ِ� %ْmَ�ْAَ 9	Jُْْ�اِٰن ِ.ْ� َ ْ�%ِ   Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. 
Resulüm; Kur'ân sana vahy edilirken, vahiy bitmeden önce Kur'ân'ı okumada acele etme; “Rabbim! benim 
ilmimi artır” de. Ta-ha, 20/114  

َ)�Cَ %ٍmَُٖر�ُ=ْ� اَٰ���mِ�ْ+َ�ْAَ bcَKَ 'Aُٖ*نِ aَِ�Uُ اْ:9ِْ-َ��ُن ِ.ْ�   İnsan, aceleci bir tabiatta yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi 
göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. Enbiya, 21/37 
   ْL+َ�ْAَ 9:َ*ْ	َ ZِXَ�َ�Zِiَ َ ْ�َ% اْ	َ �� 5ُِ�وَن ا	��َ� 	ََ���ُ=ْ� Aُْ�َ�ُ�*نَ َ �َل َ�� َ ْ*مِ 	َِ� �mِ�ْ+َ�ْAَُ*َن �ِ�	��  Dedi ki: "Ey kavmim, neden iyiliği değil de 

kötülüğü acele istiyorsunuz? Yargılanmanız için Allah'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Neml, 27/46 
 Şimdi onlar, Bizim azabımızı acele olarak hemen mi istiyorlar? Saffat, 37/176 اTَ�َ�ِKََا�َ �Xَِ��mِ�ْ+َ�ُْ*نَ 

ACİZ/ACİZLİK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ   

 �َ�َ�َKَ *ُ&َُت اَْن اHْmَ(َََ�+ٰ# ا�َوْ ��َل َ� َ �ِ�Uَٖاََة ا*ْCَ َ*اٖرى�ُ� َ&ْ�َ_ ُ�ُِ�ِ�َ	اْ:9َْرِض  'ِK �ُ�َن ِ.sَْ% ٰ,ـTَا ا	Lَُْ�اِب �Kََُوارَِى Cَْ*اََة اPَْ�Kَ 'Uََٖ�َ} ِ.َ� ا	��Xِدٖ.��َ ا	��ُ� Bَُ�اً�� َ�ْ�َ  Al- 
lah, ona, yeri eşeleyerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. "yazıklar bana" de- 
di. "Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" Artık o, pişman olmuştu. Maide, 5/31 

ِ� اَن� ا	��َ� َ�ٖ�یٌء ِ.َ� ا	7ْ�ُِْ�ٖ&�َ� َوَر*Cُ	Kَ �ُُِ�ْن Uَ *َRُKَ �ْ+ُ�ُْAْ�ٌ� 	َُ=ْ� َواِْن *َAَ	��Kَ �ْ+ُ�ْْ)َ�ُ�*ا اَ  َواََذاٌن ِ.َ� ا	��ِ� َوَرCُ*	ِٖ� اِ	َ' ا	��Xِس َ�ْ*َم اْ	َ��w اْ:9َْ&َ��ِ  -�ُ=ْ� Hِmِ�ْ.ُ �ُ�ْBَى ا	��ِ� َو�7�َ
 Bu, büyük Hac günü, Allah ve Resulünden insanlara bir duyurudur: Allah ve Resul’ü, kesin ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �Tَ�َِاٍب اَ	ٖ��ٍ 
olarak müşriklerden/Allah’a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tevbe ederseniz sizin için daha hayırlıdır; yok eğer 
yüz çevirirseniz, bilin ki Allah'ı elbette aciz bırakacak değilsiniz. İnkâr edenleri acı bir azapla müjdele. Tevbe, 9/3 

�َ�َ��� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ُ.Hٖmِ�ْ�َ� Kِ' اْ:9َْرِض َوَ.�ْٰوRُvُ� ا	��Xُر َو	dَiْ�َِ ا	��8ٖ�َُْ ْAَ 9:َ İnkâra sapanların, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak- 
larını sanma. Onların son barınma yerleri ateştir. Ne kötü bir dönüştür o. Nur, 24/57 
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َ��ِء َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ   َوَ.� اَْ-ُ+ْ� �Hٖmِ�ْ�ُِ�َ� Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:K 9ِ' ا	��  Siz; yerde ve gökte Allah'ı aciz bırakamaz- 

sınız. Sizin Allah'ın dışında ne dostunuz ne de yardımcınız vardır. Ankebut, 29/22 
 �*ُ  �ْRُXْ.ِ ��ٰ�َ*اِت َوَ:K 9ِ' اْ:9َْرِض اِ-�ُ� َ&�َن اََو	َْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض 3ُXْ�َKَُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َوَ&�-ُ*ا اََ$ ًة َوَ.� َ&�َن ا	��ُ� 	Hَmِ�ْ�ُُِه ِ.ْ� َ$ْ#ٍء Kِ' ا	��

��ً�اٖ َ ��ً��ٖ(َ Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler; 
üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir 
şey yoktur. Şüphesiz O, bilendir, güç yetirendir. Fatır, 35/44 

ADALET 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ   

a) Allah adaleti emreder: 
 َ� �َ�Tٖ�	اِن� ا	ا �َ.ِ �ِ�ْJِ	ْ�ِ� ُ�وَن.ُْ��َ �َ�Tٖ�	َن ا*ُ�+ُJْ�ََو ;a�َ �ِ�ْLَِ� �َ ٖ�ِّ��X	َن ا*ُ�+ُJْ�َِ� َو��	ِت ا��ٖ��ٍ ْ=5ُُ�وَن �ِ�َٰ	اٍب اَTَ�َِ� �ْ,ُ�ْ �7�َKَ ِس��X  Allah'ın ayetlerini inkâr 

edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem 
dolu bir azap ile müjdele.  Al-i İmran, 3/21 

�ُ=ُ�*ا �ِ ْAَ ِس اَْن��X	ا �َواَِذا َ�َ=ْ�ُ+ْ� َ�ْ�َ �Rَِ�,َْٰ' ا	وا اْ:9ََ.�-َ�ِت اِ � َ�3ُ�ُِ=�ْ اِن� ا	��َ� َ��ُْ.ُ�&ُْ� اَْن VَُAد/ �ِل اِن� ا	��َ� -ِِ���ْ�َ	ْ�  ٖ8�َ ��ً��ٖCَ َ� َ&�َن��	ً�ا�ِٖ� اِن� ا�  Şüphesiz 
Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında karar verdiğiniz zaman adaletle karar 
vermenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, 
hakkıyla görendir.  Nisâ, 4/58 

… ِ��ْJِ	ْ�ِ� 'ّٖاََ.َ� َر� %ُْ  De ki: "Rabbim adaleti emretti…  Araf, 7/29 
َ �ِٖ� �ْ=ُn	TَAَ �ْ=ُ���َ&�ُ�ونَ  �Pُِ=ْ� َو	ا ٰذ*ُKِ� اَْو��	ا �ِRْ�ََِو� …Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa âdil olun. 

Allah’a verdiğiniz sözü tutun. En’am, 6/152 
 Jِ+َCْ�Kَ Seninle birlikte tövbe edenlerle birlikte emrolunduğunuz gibiْ� َ&َ�� اُِ.ْ�َت َوَ.ْ� �Aََب َ.َ�َ@ َوَ:Lَ[ْAَ 9ْ*ا اِ-�ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ 

dosdoğru olun. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür.  Hud, 11/112 
َ #ِLْ� �ْ=ُ3ُ�ِ	TَAَ �ْ=ُ���ََ&�ُ�ونَ اِن� ا	��َ� َ��ُْ.ُ� �ِ�ْ	َ�ْ�ِل َواْ:9ِْ�َ��ِن َواٖ�َ+�ِٸ ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َوَ�RٰXْ' َ)ِ� ا	5َْْ��7َِء َوا	Xْ�َُْ=ِ� َوا	ْ�َ   Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik 

yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; utanç verici kötülükleri, azgınlık, kıskançlık ve taşkınlıkları da 
yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.  Nahl, 16/90 

� اَْر�Xَ�ْCَ ُر�ِ� �Xَ�َCُ	�Xَ���َِْت َواَْ-ْHَ	Rُ�َ.َ �Xَُ� ا	ِْ=+َ ْJَ	َ ِ��ْJِ	ْ�ِ� ُس��X	َم ا*Jُ�َِ	 اَنHَ��ْٖ	َب َوا�  Andolsun, biz peygamberlerimizi apaçık belgelerle 
gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve ölçüyü indirdik … Hadid, 57/25 
b) Allah katında adalet: 

� ا	��ُ� اَ-��ُ َRِ$َ  ُ��=ٖ�َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* َواْ	Zُ=َِiٰ��َ َواُو	ُ*ا اْ	ِ�ْ�ِ� َ �ْ�ِ� ��ًِg	Jِْ�ِ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ  Allah, melekler ve hak ve adaleti gözeten 
ilim sahipleri O'ndan başka tanrı olmadığına şahittir: O'ndan başka ilah yoktur, O, mutlak güç sahibidir ve  
hüküm ve hikmet sahibidir.  Al-i İmran, 3/18  

… *ُX.َٰا �َ�Tٖ�	َى اHِmْ�َِ	 ُه�ُ��ٖ�ُ ��ُp aَ�ْ1َ	ُْٶا ا�� اِ-�ُ� َ�ْ�َ fJ�َ �ِ��	ا ���ِت �ِ�ْ	Jِْ��ِ اِ	َْ�ِ� َ.Iَ �ْ=ُ�ُIِ�ْٖ��ً�� َوْ)ََِ	� ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Sonunda hepiniz O'na döne- 
ceksiniz. Bu Allah'ın kesinlikle gerçekleşecek bir vadidir. O, iman edip hayra ve barışa yönelik yararlı işler, 
eylemler ortaya koyanları adaletle ödüllendirsin diye insanları önce yaratır, sonra öldürür ve sonra da onları 
yeniden diriltir… Yûnus, 10/4 

Zٍ َرCُ*ٌل Kَِ�َذا �Iََء َر*Cُ	ْ�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ 'َ4ُِ  �ْRُُ	Jِْ�ِ� َوُ,ْ� َ:9 ُ�3َْ�ُ�*نَ   Her milletin bir peygamberi vardır. Peygamberleri gelen َو	ُِ=%� اُ.�
toplumlar sorumludur ve aralarında adaletle yargıda bulunulur ve onlara asla haksızlık yapılmaz.  Yûnus, 10/47 

� َراَُوا اْ	Tَ�َاَب وَ  ��َ	 Zَ.َا�َ�X	وا ا/�Cََْت �ِٖ� َوا�َ+َKْ9:َ اْ:9َْرِض 'ِK �.َ Sْ�َ�َkَ dٍ5َْ- �%=ُِ	 ْ* اَن�	3َْ�ُ�*نَ َوَ�َوُ,ْ� َ:9 ُ �ِ�ْJِ	ْ�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ 'َ4ُِ  Haksızlık yapıp 
kendisine yazık eden herkes, yeryüzündekilerin tümüne sahip olsa cezadan kurtulmak için hepsini fidye olarak 
verirdi. Ne yazık ki o zalimler kendilerini bekleyen azabı görünce pişmanlıklarını gösterecek gücü bile kendile- 
rinde bulamayacaklar. Yine de onlar hakkında adaletle yargıda bulunulacak; kendilerine haksızlık edilmeye- 
cektir. Yûnus, 10/54 

ٍل ا�Rَِ� �Xَ�ْAََ َوَ&Cِ��َ �Xَِ� '5ٰٖ���َ َو-Dُ4ََ ا	َْ�َ*اٖز�َ� ا	Jِْْ�َ� 	َِ�ْ*مِ ا	�lً�ْ$َ dٌ5َْ- �ُ�َ3ُْA bcَKَ Zِ�َ�ٰJِْ َواِْن َ&�َن ِ.�Jَsَْل ْ.ِ Zٍ���َ� Uَْ�دَ   Biz, kıyamet günü için 
adalet terazileri kuracağız. Kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Öyle ki yapılan iş bir hardal tanesi kadar 
dahi olsa, onun karşılığını vereceğiz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz. Enbiya, 21/47 

��a َوُ,ْ� َ:9 ُ�3َْ�ُ�*نَ َواَْ$َ�َ Sِ اْ:9َْرُض �Xُِ*ِر َر���Rَ َوُوDَzِ ا	ِْ=َ+�ُب وَ َ	ْ�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ 'َ4ُِ اِء َو�َRَ َ� َوا	7/ ٖ�ِّ��X	�ِ� َء#Iٖ  Mahşer yeri Rabbinin nuru ile ışıl 
ışıl aydınlanır. Amel defterleri, ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir. Artık insanlara hak ve adaletle 
hükmedilir ve onlara asla haksızlık yapılmaz. Zümer, 39/69 

��a َوٖ �َ% َ	ْ�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ 'َ4ُِ َو �ْRَِر�� �ِ�ْ�� 	ِ��ِ� َرب� اْ	َ��	َٖ���َ اْ	�َ َوAََ�ى ا	K��َ Zَ=َِiٰ��َّْٖ�َ� ِ.ْ� َ�ْ*ِل ا	َْ�ْ�ِش �َُ���ُ�*َن �َُِ�ْ  Melekleri de, Rablerini hamd 
ile tesbih edip yücelterek Arş'ın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm 
verilmiş ve "Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur" denilmiştir. Zümer, 39/75 
c) Adaletle hükmetmek: 
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 ْ���اَء 	ِ��ِ� َو	َْ* َ)�ٰ' اَ-5ُِْ�ُ=ْ� اَِو ا	َْ*ا	ََِRَ$ُ �ِ�ْJِْ	�ِ� �َ�.ٖا �	ُ*ا  ِ� َواْ:9َْ َ�ٖ��َ� اِْن َ�ُ=ْ� �f�ِXBَ اَْو �JٖKًَ�ا �Kَ	��ُ� اَْو	ٰ' �Aَ bcَKَ ��َRِِ+�ِ�ُ�*ا ا	Rَْٰ*ى اَنْ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا &ُ*-ُ*ا َ *�ِ�ْAَ

 Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de َواِْن Aَْ�ُ*ا اَْو zُ�ِ�ُْA*ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ&�َن �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن Uَٖ��ً�ا
olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir 
de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de sizlerden daha yakındır. Öyle ise adaleti yerine 
getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlik etmekten kaçınırsanız 
bilin ki şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberli olandır. Nisâ, 4/135 

�اَء �ِ�	Jِْْ�ِ� َوَ:َ 9��Xَ$َ �ْ=ُ�X.َ�ِmُْٰن َ ْ*ٍم َ)�ٰ'َRَ$ُ �ِ��ِ	 �َ�.ٖا �	ُ*ا اِْ)ِ�	ُ*ا ُ,َ* اَْ َ�ُب 	ِ�+�Jْٰ*ى َواJ�Aُ  َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا &ُ*-ُ*ا َ *�ِ�ْAَ 9�:َنَ ا*ُ��َ�ْAَ ��َِ� �ٌ��ٖUَ �َ��	َ� اِن� ا��	ا ا*  Ey 
iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan 
kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, takva/korunup sakınanların davranışıdır. Allah’tan korkup 
sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberlidir.  Maide, 5/8 

 ْX(َ ُْ�ِ�ْضA َواِْن �ْRُXْ(َ اَْو اَْ)ِ�ْض �ْRُXَ�ْ�َ �ْ=ُ�ْ�Kَ ُؤَك�Iَ ِ�ْنKَ Sِ�ْ �ُ)*َن 	ِْ�َ=Tِِب اَ&��	ُ*َن 	ِ��/ ��Cَ َS�ْ=َ�َ َواِْن �lً�ْ$َ �4ُ/وَك�َ �ْ�َKَ �ْRُ  �َ��	اِن� ا �ِ�ْJِ	ْ�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ �ْ=ُ�ْ�Kَ
 َ��[ٖ�ِJْ�ُ	ْا /]�ِ�ُ Hep yalana kulak verir, durmadan haram yerler. Sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister 
onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Ve eğer hüküm verirsen, arala- 
rında adaletle hükmet. Allah âdil olanları sever. Maide, 5/42 

�وَن �ِ�ْ	َ��a َو�ِٖ� َ�ْ�ِ�	ُ*نَ ُRْ�َ Zٌ ْ� �XَJْ�َUَ اُ.�  Yarattıklarımız arasında, hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hak ile َوِ.��
adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Araf, 7/181 

Dُ��ٖ ا	�8ٖ�َْ �ُ)*َن ِ.ْ� ُدو-ِٖ� َ:َ 9�4ُJْ*َن �7َِْ#ٍء اِن� ا	��َ� ُ,َ* ا	��ْ�َ �َ�Tٖ�	َوا �a�َْ	�ِ� '4ٖJْ�َ �ُ��	َوا ُ�  Allah, adaletle hükmeder. Allah’tan başka 
taptıkları ise hiçbir hüküm veremezler çünkü yalnız Allah'tır hakkıyla işiten ve görendir. Mümin, 40/20 

 َJKَ ٰ�ىUُْ9:ْا '�َ(َ ��َRُv��*ا Kَ ��َRُXَ�ْ�َِ�ْن SْLَ�َ اِْ�ُٰ�ِPَْ�Kَ اْ َ+َ+�ُ*ا �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ا �5ََِ+�ِن ِ.َg�uَ َواِْن*�ُ�ِPَْ�Kَ َءْت�Kَ ِ�ْنKَ �ِ��	ٰ' اَْ.ِ� ا	5ٖ#َء اِAَ '�+�َ 'Lٖ�ْAَ '+ٖ�	ا ا*ُ�ِA� ِل�ْ�َ	ْ�ِ� ��َRُXَ�ْ�َ ا
 َ��[ٖ�ِJْ�ُْ	ا /]� Ey iman edenler! Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşa tutuşurlarsa hemen َواَْ ِ�ُ]*ا اِن� ا	��َ� ُ�ِ
aralarını düzeltip barışı sağlayın. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran 
tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, adil 
davrananları sever. Hucurat, 49/9 
d) Kadınlar hakkında adalet: 

�*ا َ.� ُ=ِْ-�Kَ '.ٰ�+َ�َْ	ا 'ِK ا*[ُ�ِJُْA 9�:َ5ْ+ُْ� اUِ َ َواِْن��اَْ Sْ=َ�َ.َ �.َ ًة اَْو��	ُ*ا Kََ*اِ�َِ�ْAَ 9�:َ5ُْ+ْ� اUِ ِ�ْنKَ َوُرَ��َع �َٰ�ُpَو 'ٰXsْ.َ َ��ِء�X	ا �َُ=ْ� ِ.َ	َب �uَا*ُ	*�ُAَ 9�:ََِ@ اَْد-ٰ' ا	ٰذ �ْ=ُُ-�  
Eğer, yetim kızlara adil davranamamaktan korkuyorsanız, o zaman, size helal olan diğer kadınlardan iki, üç ve 
dörde kadar evlenin. Adil olamayacağınızdan korkarsanız bir tane ile veya sahip olduğunuz cariye ile evlenin. 
Bu, haksızlık etmemeniz ve adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Nisâ, 4/3 

�	ُ*ا َ�ْ�َ� ا	ِ�ْAَ ا اَْن*�ُ�[ٖ+َ�ْAَ �ْ	َِ�ن� َوKَ ا*Jُ�+Aَا َو*�ُ�ِ8ُْA َواِْن ZِJَ���َ�ُ	ْ�&َ �,َُروTَ+َKَ %ِ�ْ�َ	ْا &ُ%� ا*ُ���ٖAَ bcَKَ �ْ+ُPْ�َ�َ *َْ	َ��ِء َو�X��ً��ٖ5ُ*ًرا َرBَ َ� َ&�َن��	ا  Ne kadar 
uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise birine büsbütün gönül verip 
ötekini askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Ancak her şeyi yoluna koyar ve Allah'a karşı gelmekten 
sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.  Nisâ, 4/129 
e) Ölçü ve tartıda adalet: 

… ْ	Hَ��ٖاَن �ِ�ْ	Jِْ��ِ َواَْوKُ*ا ا	َْ=ْ�َ% َوا  …Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın… En’am, 6/152 

… ْرِض ُ.5ِْ�ٖ���َ َوَ�� َ ْ*مِ اَْوKُ*ا اْ	ِ�ْ=َ��َل َواْ	Hَ��ٖاَن �ِ�	Jِْْ�ِ� َوَ:1َ�ْAَ 9ُ�*ا ا	��Xَس اَْ$َ��َءُ,ْ� َوَ:sَ�ْAَ 9ْ*ا Kِ' اْ:9َ   …Ölçüyle tartıyla yaptığınız alış verişte 
dürüst ve adaletli olun; insanları kendi hakları olan şeylerden yoksun bırakmayın ve yeryüzünde bozgunculuk 
yaparak karışıklık çıkarmayın. Hud, 11/85 

 Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.  Rahman, 55/9 َواَٖ �ُ�*ا اْ	َ*ْزَن �ِ�	Jِْْ�ِ� َوَ:1ُْA 9ِ�ُ�وا اْ	Hَ��ٖانَ 
ADAM ÖLDÜRMEK 
�ِْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  �ٍ.ِVْ�ُِ	 َوَ.� َ&�َن ٰ �ٖ��ُ� َرَ ZٍXَ.ِVْ.ُ Zٍ�َ َوِدَ�Zٌ�َ���َ.ُ Zٌ اِ	ْ+َKَ ً�[َUَ �Xً.ِVْ.ُ %َ+َ َ �ْ.ََو ً�[َUَ 9�:ِا �Xً.ِVْ.ُ %َ+ُJْ�َ اَْن �ٌ.ِVْ.ُ *َ,َُُ=ْ� َو	و; ��� ُ*ا Kَِ�ْن َ&�َن ِ.ْ� َ ْ*ٍم َ)ُ ' اَْ,�ِٖ� اِ:�9 اَْن َ��8
�ٖ��ُ� َرَ ZٍXَ.ِVْ.ُ Zٍ�َ َواِنْ ْ+َKَ  ْ��َKَ ZٍXَ.ِVْ.ُ Zٍ�َ ََر �ُ��ٖ�ْAَٰ' اَْ,ِ�ٖ� َو	اِ Zٌ�َ���َ.ُ Zٌ�َ�ِKَ ٌق�sَ�.ٖ �ْRُXَ�ْ�ََو �ْ=ُXَ�ْ�َ َ ْ*ٍم �ُ� َ)ٖ��ً��  َ&�َن ِ.ْ��	ِ� َوَ&�َن ا��	ا �َ.ِ Zً�َ*ْAَ �ِ�ْ�َِ��+َ+َ.ُ �ِ�ْ�َRْ$َ 8َِ��ُمKَ �ْmِ�َ �َْ	

��ً�=ٖ�َ Yanlışlıkla ya da hata sonucu olması dışında bir müminin bir mümini kasten öldürmesi olacak şey de- 
ğildir. Bir mümini yanlışlıkla öldüren kişi, mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak ve öldürülenin akrabalarına 
diyet ödemekle yükümlüdür, meğerki onlar bundan vazgeçmiş olsunlar. Öldürülen sizinle savaş halinde olan bir 
topluluğa mensup bir mümin ise, diyet, mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak ile sınırlı olacaktır; ama o, 
sizin anlaşma ile bağlı bulunduğunuz bir topluluğa mensup ise ödenecek bedel, mümin bir köleyi özgürlüğüne 
kavuşturmanın yanında akrabalarına ödenecek bir diyeti de kapsayacaktır. Fakat yeterli imkânları olmayan, 
bunun yerine peş peşe iki ay oruç tutmalıdır. Bu, Allah tarafından emredilen karşılıktır, Allah gerçekten her şeyi 
bilendir, hikmet sahibidir. Nisa, 4/92 
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 	َ ���ا �Rَ�Kٖ َو4ِBََ[ ا	��ُ� َ)َ�ْ�ِ� َو	Xَ�ََُ� َواََ)ًِ	�Uَ �ُ�XRَIَ اُؤُهHَmَKَ ا�ً ���َ+َ.ُ �Xً.ِVْ.ُ %ْ+ُJْ�َ �ْ.َاً�� َ)�3ًٖ��َوTَ(َ �ُ   Kim bir mümini kasten öldürürse, ceza- 

sı, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap 
hazırlamıştır. Nisa, 4/93  

� Kََ=�َ-�َ�� َ َ+َ% ا	��Xَس Iَٖ��ً�� َوَ.ْ� اَْ�َ��َ,� Kََ=�َ ِ.ْ� اIَِْ% ٰذ	َِ@ َ&َ+Xٖ�َ 'ٰ�(َ �Xَ�ْ' اCَِْ�اvَٖٔ% اَ-�ُ� َ.ْ� َ َ+َ% -dٍ5َْ- �ِ�ْLَِ� ��ً5َْ اَْو Kََ��ٍد Kِ' اْ:9َْرِض  ْJََ	َو ��ً��ٖIَ َس��X	اَْ�َ�� ا ��َ�-
� ٰذ	َِ@ Kِ' اْ:9َْرِض 	K�ِ�ْ�َُُ*نَ َ�ْ�َ �ْRُXْ.ِ ً�ا�sٖ&َ اِن� ��ُp ِت�Xَ���َ	�ِ� �Xَُ�Cُُر �ْRُAَْء�Iَ  İsrail oğullarına kitapta şunu bildirdik: Kim katil olmayan ve 
yeryüzünde fesat çıkarmayan suçsuz bir kişiyi kasten öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim 
de bir kişinin hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Resullerimiz onlara açık ayetler 
ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu bütün bunlardan sonra, hâla yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı 
gitmektedirler. Maide, 5/32 

  َA 9:َاِْ�َ��-ً� َو �ِ�ْ�َم َر�/ُ=ْ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَ:�7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ ���َ �.َ %ُAَْا ا*ْ	َ��َAَ %ُْ  َْ�ُز ُُ=ْ� و-َ �ُ�اِ���ُ,ْ� َوَ:JْAَ 9َ�ُ�*ا ا	5ََْ*اِ�َ� َ.� Jْ �RَXْ.ِ �َRَkَ+ُ�ُ*ا اَْوَ:9َد&ُْ� ِ.ْ� اِْ.bcٍَق َ-ْ
 ِJ�ْAَ �ْ=ُ���ََ	 �ِٖ� �ْ=ُn �Pُِ=ْ� َو	ٰذ �a�َم ا	��ُ� اِ:�9 �ِ�ْ	َ �ُ*نَ َوَ.� َ�َ]َ� َوَ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا ا	dَ5ْ�X ا	�ٖ+' َ���   De ki: "Gelin, Allah’ın neyi yasakladığını size anlata- 

yım: O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın; anne babanıza iyilik yapın ve çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldür- 
meyin; çünkü sizin de onların da rızıklarını sağlayacak olan Biziz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaş- 
mayınız. Haklı bir gerekçe yokken Allah'ın dokunulmaz ve kutsal saydığı insan hayatına kıymayın. İşte Allah 
aklınızı başınıza alasınız diye bütün bunları size bildirdi. En'am, 6/151 

  ِ	 �Xَ�ْ�َIَ �ْJَKَ �.ً*ُ�3ْ.َ %َِ+ُ  �ْ.ََو �a�َ*	ِ��ٖ� bcَKَ �ً-�[َ�ْCُ ُ�ْ�ِ�ْف Kِ' ا	Jَْْ+ِ% اِ-�ُ� َ&�َن َ.8ُXْ*ًراَوَ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا ا	dَ5ْ�X ا	�ٖ+' َ���َم ا	��ُ� اِ:�9 �ِ�	َْ Haklı bir sebep olma- 
dıkça, Allah'ın, öldürülmesini yasakladığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, Biz öldürülen kimsenin 
velisine kısas yetkisi tanımışızdır; ama hal böyle de olsa, bu kişi kısasta meşru ölçüleri aşmasın. Öldürülen 
kimse ise şüphesiz, Allah tarafından yardıma layık görülmüştür! İsrâ, 17/33 

  َ�َم ا	��ُ� اِ:�9 �ِ�ْ	 �ُ)*َن َ.Dَ ا	��ِ� اِ	�Rًٰ اUََٰ� َوَ:َ 9�Jُْ+�ُ*َن ا	dَ5ْ�X ا	�ٖ+' َ���ْ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	َوا�.ً�pََا aَ�ْ�َ @َِ	5َْ�ْ% ٰذ�َ �َن َوَ.ْ*ُ-Hْ�َ 9:ََو �a Ve onlar ki, Allah'la beraber 
başka bir ilaha kulluk etmezler, hukuki bir gerekçe olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar ve 
zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır cezaya çarptırılır.Furkan, 25/68 

ADAK 
ِ�ْ���ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ْ.ِ �ُْA� Tَْ-ٍر Kَِ�ن� ا	��َ� َ�ْ�َ�ُ�ُ� َوَ.� 	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.ْ� اَ-�8َْرٍ َوَ.� اَ-ْ.ِ �ْ+ُJْ5َْ� ZٍJَ5ََ- اَْو -Tََرْ    Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı 
muhakkak Allah bilir. Zalimler için hiç yardımcı yoktur. Bakara, 2/270 

Kُ*ا �ِ�	Sِ�ْ�َْ اْ	َ�ٖ+� ��ُp ِa	4ُJْ�َْ*ا Rُsَ5َAَْ� َو	ُْ�*Kُ*ا -Tُُوَرُ,ْ� َوْ	   �*�[�َ  Sonra da temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i 
Atik-i /Kâbe’yi tavaf etsinler. Hac, 22/29  

ُه ُ.ْ�َ+ٖ]�ً�ا  ُ�*Kُ*َن �ِ�	Tْ�Xِر َوَ�K�1َُ*َن َ�ْ*ً.� َ&�َن َ$�/  Adaklarını yerine getirenler o kullar, kötülüğü çok yaygın olan bir günden 
korkarlar. İnsan, 76/7 

AF 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ   

a) Allah affedicidir: 
ْ�َ]�ُن �tِ�ْ�َِ َ.� َ&َ�ُ�*ا وَ    � َ)�5َ ا	��ُ� َ)RُXْْ� اِن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َ�ٖ���ٌ اِن� ا	�Tٖ�َ� Aََ*	�ْ*ا ِ.Xُْ=ْ� َ�ْ*َم اْ	َ+Jَ' ا	mَْْ�َ��ِن اِ-�َ�� اHَ+َCْ	�Rُُ� ا	�7ْJَ	َ  İki ordunun savaş 

alanında karşılaştığı gün görevlerinden kaçanlara gelince; Şeytan, onları bizzat kendi hatalarından dolayı 
ayaklarını kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, halimdir/ 
hemen cezalandırmaz, mühlet verir.  Al-i İmran, 3/155 

  َ�(َ @َiِٰ	ُو�Kَ5ُ*ًراBَ ا f*5ُ(َ �ُ��	َوَ&�َن ا �ْRُXْ(َ *َ5ُ�ْ�َ ُ� اَْن��	ا '  Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Şüphesiz Allah çok 
affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Nisa, 4/99 

� Cََ�َ_ َوَ.ْ� َ)�َد Jِ+َXْ�َKَُ� ا	��ُ� ِ.Xُْ� َوا	��ُ� َ)Hٖ�Hٌ ُذو اْ-ِ+�Jَمٍ  َ)�5َ  ا	��ُ� َ)��  …Allah geçmişi affetmiştir. Ama her kim o suçu yeniden 
işlerse, Allah ona cezasını verir. Zira Allah kudret sahibidir, kötülerden intikamını alandır. Maide, 5/95 

�� pُ�� اْ,َ+ٰ�ى ًِ	�Pَ %َ�ِ(ََو �َب َواَٰ.َ�Aَ �ْ�َِ	 ٌر� �5Lَ	َ 'ّٖ َواِ-  Şüphesiz Ben, tövbe edip inanan, yararlı iş davranışlarda bulunan ve 
bundan sonra da doğru yolda yürümeye devem eden kimseler için son derece affediciyim.  Ta-Ha, 20/82 

  َ� %ُْ  َI َب*ُ- /T	5ُِ� اLْ�َ �َ��	ِ� اِن� ا��	ا Zِ�َ�َْر �ا ِ.ْ*[ُXَJْAَ 9:َ �ْRِ�ِ5ُْ-َا َ)�ٰ' ا*ُK�َCَْا �َ�Tٖ�	ٖ���ُ � ِ)َ��ِدَى ا��	5ُ*ُر اLَ	ْاِ-�ُ� ُ,َ* ا ��ً��ٖ De ki: "Ey günah konusunda 
haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü 
O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."  Zümer, 39/53 

  ٍ��sٖ&َ �ْ(َ 5ُ�ْ*ا�َوَ �ْ=ُ��َوَ.� اْ.ِ �ْ=ُ�َ�Pََ� Sْ�َ�َ&َ ��َ�ِKَ Zٍ�َ�8ٖ.ُ اَْ�ٖ Başınıza gelen her türlü musibet/kötü iş, kendi ellerinizle yapıp 
ettiklerinizin bir ürünüdür. Bununla beraber Allah günahlarınızın çoğunu da affeder. Şûrâ, 42/30 
b) Affedici olmak: 

 /]�اِء َوا	َْ=�kِٖ��َ� اْ	Lَْ�َ� َوا	�Kٖ��ََْ� َ)ِ� ا	��Xِس َوا	��ُ� ُ�ِ �� اِء َوا	�4 �� اْ	ُ�ْ��Xٖ�ِ�َ اَ	�Tٖ�َ� ُ�Jُ5ِXْ*َن Kِ' ا	��  Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda 
harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever. Al-i İmran, 3/134 
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ا َ ٖ��ً�ا f*5ُ(َ َ� َ&�َن��	ِ�ن� اKَ ٍء*Cُ �ْ(َ 5ُ�ْ*اAَ 5ُ1ُْ*ُه اَْوA ْ�ً�ا اَْوUَ وا�ُ�ُْA اِْن Açıktan ya da gizli olarak bir iyilik yaparsanız yahut bir 

kötülüğü affederseniz biliniz ki, Allah çok affedicidir ve gücü her şeye yetendir. Nisâ, 4/149 
 َ���ٖ,ِ�mَ	ْا �ُْ�ْ�ِف َواَْ)ِ�ْض َ)ِ	5ْ�ََ* َواُْ.ْ� �ِ�	اْ TِUُ Sen af yolunu tut, iyiliği emret, bilgisizlerden uzak dur. Araf, 7/199 

 َC 'Kٖ �َ��ٖIِ�Rَ�ُ	َْوا �َْ�َ��ٖ&�َ	َوا 'ٰ��ْJُ	ِْ' ا	ا اُو*ُAVْ�ُ اَْن Zِ�َ ��/*َن اَْن َ�5ِLَْ� ا	��ُ� 	َُ=ْ� َوا	��ُ� 5Bَُ َوَ:َ 9��Aَِْ% اُو	ُ*ا ا	Xْ.ِ %ِ4ْ5َُْ=ْ� َوا	��ُِA 9:ََا ا*�*رٌ ٖ��ِ% ا	��ِ� َو	5ُ�ْ�َْ*ا َو	5َ8ْ�َُْ
 İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler; yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi َرٖ���ٌ 
mallarından bir şey vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi 
bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayandır ve esirgeyendir.  Nûr, 24/22 

 Onlar ki günahın büyüğünden ve ahlaksızlıklardan َوا	�Tٖ�َ� َ�X+َmُِْ�*َن َ&g��ََِ� اْ:�pْ9ِِ َوا	5ََْ*اِ�َ� َواَِذا َ.� 4ِBَُ�*ا ُ,ْ� َ�5ِLُْ�ونَ 
kaçınanlar, öfkelendikleri zaman da affedip bağışlarlar. Şûrâ, 42/37 

Kَ �Rَُ�sْ.ِ Zٌiََ�ْ� َ)�5َ َواIَْ�Kَ {َ�َPَُْ�ُه َ)َ�' ا	��ِ� اِ-�ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	��3	ِٖ���َ  ��Cَ Zٍiَ ��Cَ ُٶاHٰIََو Bir kötülüğü cezalandırmak istersen, karşılığında 
onun gibi bir kötülük yapman gerekir. Şu halde kim affeder ve barış yaparsa onun ödülü Allah'a aittir. Çünkü O, 
zalimleri hiç sevmez.  Şûrâ, 42/40 

 ,Her kim sabredip kendisine yapılan kötülüğü affederse işte onun bu hareketi َو	ََ�ْ� Pََ�َ� َو5َBََ� اِن� ٰذ	َِ@ 	َِ�ْ� َ)Hْمِ اْ:9ُُ.*رِ 
ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır. Şûrâ, 42/43 

 ْ8Aَ5ُ�ْ*ا َوAَ ُروُ,ْ� َواِْنTَ�ْ�Kَ �ْ=َُ	 ا fو��*ا َو5ِLْAَُ�وا Kَِ�ن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِن� ِ.ْ� اَْزَواIُِ=ْ� َواَْوَ:9ِد&ُْ� َ)ُُ5َ  Ey iman edenler! Eşleriniz- 
den ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve 
bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Tegabün, 64/14 

AĞLAMAK 
ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��  

�ُ=*ا َ bcً��ٖ َو	َْ�ْ�ُ=*ا َ&�sًٖ�ا HَIَاًء �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=ِ�ُ�*نَ َ4ْ�َ�ْKَ Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. 
Tevbe, 9/82 

 �(ً*7ُUُ �ْ,ُ�ُ�Hٖ�َْ�ُ=*َن َو�َْذَ �ِن َbcِْ	 �1ِ/وَن�َوَ  Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını 
artırır. İsra, 17/109 

  َ���ٖ3َXْ.ُ َ��ُء َواْ:9َْرُض َوَ.� َ&�-ُ*ا Rِ�ْ�َ(َ Sْ=َ�َ ��َKَُ� ا	�� Yer ve  gök, onların arkasından ağlamadı. Yüzlerine bile bakmadı.  
Duhan, 44/29 

�َ@ َواَْ�=ٰ' َzََْواَ-�ُ� ُ,َ* ا Doğrusu, güldüren ve ağlatan O'dur. Necm, 53/43 
� mَ�ْAَُ�*َن ﴿ ِ��ٖ�﴾٥٩اKََِ�ْ� ٰ,ـTَا اْ	َ  Şimdi siz bu söze/Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? 

�ُ=*َن َو:َ  َ4ْAََن ﴿َو*=ُ�ْAَ 9٦٠﴾  Onu dinlerken ağlayacağınıza gülüyorsunuz, öyle mi?. Necm, 53/59-60 
AHDE VEFA/SÖZÜNDE DURMAK 

ِ�ْ��ِ �ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ��  
  َ��Jٖ�+�ُ	ْا /]��ٖه َواKَ 'Jٰ�Aِ�ن� ا	��َ� ُ�ِِRْ�َِ� 'ٰKاَْو �ْ.َ 'ٰ��َ  Her kim ahde vefa eder/sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, 

bilsin ki Allah sakınanları sever. Al-i İmran, 3/76 
�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَْوKُ*ا �ِ�ْ	Jُ�ُ*دِ َ�� اَ�/    Ey iman edenler! Allah ve insanlar arasında verdiğiniz sözü ve yaptığınız bağlan- 

tıları yerine getirin…Maide, 5/1  
  َC �ُْ+�ُْ  اِْذ �ِٖ� �ْ=ُJَpَى َواTٖ�	ا �ُ َ�sَ�.ِٖ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َو��	ا Zَ�َ�ِْ- ورِ َواْذ&ُُ�وا�ُ �Xَ�ْ�ِ َوا�Xَ�ْuََ َواJُ�A*ا ا	��َ� اِن� ا	��َ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/  Allah'ın size olan nimetini, 

"Duyduk ve kabul ettik" dediğiniz zamanda O'na verdiğiniz sözü hatırlayın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz 
Allah, kalblerin içindekini bilmektedir. Maide, 5/7 

� ا	��ِ� َوَ:َ 9�4ُJُXْ*َن اْ	�sَ��ٖقَ  ِRْ�َِ� َن*ُK*�ُ �َ�Tٖ�	َا  Onlar ki Allah'la olan bağlantılarına sadakat gösterir, antlaşmalarını asla 
bozmazlar. Ra’d, 13/20 
� ا	��ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ� ٖ.��sَِ ٖ� َوَ�Jَْ]ُ�*َن    َRْ(َ 4ُ*َنJُXْ�َ �َ�Tٖ�	اِر َوا ��َ.� اََ.َ� ا	��ُ� �ِٖ� اَْن ُ�*Pََ% َوُ�5ِْ�ُ�وَن Kِ' اْ:9َْرِض اُو	 @َِiٰ	Rَُُ� ا	��ZُXَ�ْ َو	Cُ �ْRَُ*ُء ا	  Allah'a verdikleri 

sözü, kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın sürdürülmesini emrettiği ilişkileri kesip koparanlar ve 
yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte lanet onlar içindir ve yurdun en kötü olanı da onlar içindir. Ra’d, 13/25 

�َ,� َوَ ْ� Iََ�ْ�+ُُ� ا	��َ� َ)�َ  ِ�&ٖ*ْAَ �� ا	��ِ� اَِذا َ)�َ,ْ�Aُْ� َوَ:4ُJُXْAَ 9*ا اْ:9َْ�َ��َن َ�ْ�َِRْ�َِ� ا*ُKاِن� َواَْو bcً�5ٖ&َ �ْ=ُ�ْ  َ5َْ��ُ*نAَ �.َ �ُ�َ�ْ�َ �َ��	ا  Sözleştiğiniz zaman, 
Allah’a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah’ı kendinize kefil tutarak sağlama bağladıktan sonra yeminlerinizi 
bozmayın. Allah, sizin ne yaptığınızı elbette bilir. Nahl, 16/91 

  ْR�َِ� 7َْ+ُ�واAَ 9:َنَ َو*�ُ�َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& اِْن �ْ=َُ	 �ٌ�ْUَ *َ,ُ �ِ��	ا �َXْ(ِ ��َ�-ِا bcً��ٖ َ �Xً�َpَ �ِ��	ا �ِ  Allah'a verdiğiniz sözü basit bir ücret karşılığı 
satmayın. Biliniz ki, Allah katında olan, sizin için daha hayırlıdır. Nahl, 16/95 

� َ&�َن َ.Vُ�ًْ:9َوَ:JْAَ 9َ�ُ�*ا َ.�َل اْ	  َRْ�َْ	اِن� ا �ِRْ�َْ	�ِ� ا*ُKُه َواَْو ��َ�ٖ+�ِ� اِ:�9 �ِ�	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ�ُ� َ�+�' َ�ْ��َُ� اَُ$ Erginlik çağına erişinceye kadar yetimin 
malına sadece niyetlerin en güzeli ile yaklaşınız. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, 
sorumluluk gerektirir.  İsra, 17/34 
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�ِ,ْ� َراُ)*نَ  ِRْ(ََو �ْRِِA�َ-�.ََ9ِ: �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َوا Onlar ki; emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Mü’minun, 23/8 

  ْ*Kَ �ِ��	ا �� َ)َ�ْ�ُ� ا	��َ� �AٖVْ�ُ�َKَِ� اَ اِن� ا	�Tٖ�َ� ُ�َ���ُِ�*َ-َ@ اِ-�َ�� ُ�َ���ُِ�*َن ا	��َ� َ�َُ,َ�(َ ��َِ� 'ٰKاَْو �5َِْ�ٖ� َوَ.ْ- 'ٰ�(َ �ُ=ُXْ�َ ��َ�-�ِKَ �َ=ََ- �ْ�َKَ �ْRِ��Iًْ�ا َ)�3ًٖ��َق اَْ�ٖ  Ey 
Muhammed! Sana biat edenler/bağlılıklarını bildirenler, Allah'a biat ettiler. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. 
O halde, kim ahdini bozarsa yalnızca kendi aleyhine bozmuş olur ve kim de Allah'a verdiği sözü tutarsa artık O 
da, ona büyük bir ödül verecektir. Feth, 48/10 

AHİRET 
ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��  

a) Ahirete iman etmek: 
 Onlar/Allah’a karşı gelmekten sakınanlar sana indirilene َوا	�Tٖ�َ� ُ�X.ِVُْ*َن �َِ�� اُْ-Hَِل اِ	َْ�َ@ َوَ.� اُْ-Hَِل ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ َو�ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� ُ�*ِ Xُ*نَ 

ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar. Bakara, 2/4 
���lَِٖ� َ.ْ� اَٰ.َ� �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ)�ِ  � َر��Rِْ� َوَ:Uَ 9ْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�ْ�Hَ-ُ*نَ اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوا	�Tٖ�َ� َ,�ُدوا َوا	�8َ�Xٰرى َوا	�8َXْ(ِ �ْ,ُ�ُIَْا �ْRُ�َKَ ��ًِ	�Pَ %َ  

Şüphesiz iman edenler; Yahudi, Hıristiyanlardan ve Sabiî’lerden; Her kim Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla 
inanıp doğru ve yararlı işler yaparsa elbette onların Rab’leri katında ödülleri hazırdır. Onlar için üzülecekleri 
herhangi bir korku da yoktur. Bakara, 2/62 

�ٌل َوَ:Zٌ(َ�5َ$َ �Rَ�ُ5َXْAَ 9 َوَ:9 ُ,�ْ ْ(َ �RَXْ.ِ %ُ�َJْ�ُ 9:ََو �lً�ْ$َ dٍ5َْ- �ْ(َ dٌ5َْ- ىHٖmْAَ 9:َ �.ً*ْ�َ ا*Jُ�A8َُ�ونَ َواXْ�ُ  Ve hiç kimsenin hiç kimse adına bir şey 
ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı ve hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği ve yardım 
görülmeyeceği bir günden/Ahiret gününden sakının. Bakara, 2/123 

َ� َواٰ  	dَ�َْ ا	ِْ��� اَْن Aَُ*	/*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ�  َِ�َ% ا	7ْ�َِْ�قِ  ٖ�ِّ��X	ِْ=َ+�ِب َوا	َوا Zِ=َِiٰ��َْ	َوا �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ِ� َوا��	ِ�� �اَٰ.َ �ِْ��� َ.ْ	ا ��ٰـِ=	ِ�ِب َوLْ�َْ	َوا 'ٰ��ْJُْ	َ��َل َ)�ٰ' ُ���ٖ� َذِوى ا	اْ 'Aَ
َ �ِب َواَ  �gِٖ��َ� َوKِ' ا	�� ٖ��ِ% َوا	�� اءِ َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�َ� َواْ�َ� ا	�� �� ��ِٖ��َ� Kِ' ا	�Cَْ��َِْء َوا	�4 �ِ,ْ� اَِذا َ)�َ,ُ�وا َوا	�8ِRْ�َِ� َن*ُK*�ُ	َْة َوا*ٰ&�H	ا 'Aََٰة َوا*ٰ� َوٖ��َ� ا	َْ��ِْس اُو	ٰـiَِ@ ا	�Tٖ�َ�  َ �َم ا	�8

� ُ*ا َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	ُْ�+�Jُ*نَ َPَ İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah’a, 
ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınla- 
ra, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, 
antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip 
sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakı- 
nanların ta kendileridir. Bakara, 2/177 

���َ ُ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َوُ�َ��ِرُ)*َن Kِ' اْ	 ِٖ	� 1َْ�َ�اِت َواُو	iَِٰ@ ِ.َ� ا	�8  Onlar, Allah'a ve ahiret 
gününe inanırlar; iyiliği önerir, kötülükten sakındırırlar ve hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar hayra ve barışa 
yönelik hizmet üretenlerdendir. Âl-i İmran, 3/114 

 َRXْ.ِ �ِٖAVُْ- ��َْ- /�bcً َوَ.ْ� �ُِ�ْد pََ*اَب ا	 �IVَ.ُ ��ً�+َ&ِ �ِ��	َت اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا*�ُAَ اَْن dٍ5ْXَِ	 َوَ.� َ&�َن�  َ���ِ&ِ� َوَ.ْ� ُ�ِ�ْد pََ*اَب اْ:Uِٰ9َ�ِة -�RَXْ.ِ �ِٖAVُْ َوHِmْXَCَى ا	�7  Allah’ın izni 
olmadıkça hiç kimseye ölmek yoktur. Ölüm, zamanı Allah’ın ilminde kararlaşmış bir yazıdır. Kim dünya menfa- 
atini isterse kendisine ondan veririz ve kim de ahiret sevabını isterse ona da bundan veririz. Biz şükredenleri 
ödüllendireceğiz. Âl-i İmran, 3/145 

ْ�َ]�ُن 	َُ� َ ٖ��Kَ �Xًَ��َء َ �ٖ َوا	�Tٖ�َ� ُ�Jُ5ِXْ*َن اَْ.َ*ا	Rَُْ� رgَِ�َء ا	��Xِس َوَ: 9�Xُ.ِVُْ*َن �ِ�	��ِ� َوَ:9 �ِ�	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ.ْ� َ�ُ=ِ�  ��Xًا	�7  Allah’a ve ahiret gününe iman 
etmedikleri halde mallarını, insanlara gösteriş için harcayanları da Allah sevmez. Yakın dostu şeytan olan kişi, 
ne kötü dost sahibidir. Nisâ, 4/38 

� َرَزَ Rُُ� ا	��ُ� َوَ&�َن ا	��ُ� �Rِِْ� َ)ٖ��ً��َوَ.�َذا َ)Rِ�ْ�َْ� َ	ْ* اَٰ.Xُ*ا �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َواَ-5َْ  Jُ*ا ِ.��  Oysaki Allah’a ve ahiret gününe imân edip 
Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiğinden Allah için harcasalardı ne kaybederlerdi sanki? Allah onlar 
hakkındaki her şeyi bilir. Nisâ, 4/39 

وُه اِ	َ' ا	��ِ� َوا	��Cُ*ِل اِْن &X.ِVُْA �ُْ+Xُُْ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� ٰذ	َِ@  �ٌ�ْUَ��Rَ/ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ا�uَُٖ�*ا ا	��َ� َوا�uَُٖ�*ا ا	��Cُ*َل َواُو	ِ' اْ:Kَ �ْ=ُXْ.ِ �ِ.َْ9ِ�ْن �XَAََزْ)+ُْ� Kٖ' َ$ْ#ءٍ َ�� اَ   Kَُ�د/
 ًc�ْٖو�Aَ �ُ�َ�ََْواb  Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber’e ve sizin içinizdeki hüküm ve yetki sahiplerine de itaat 
edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a 
ve Resul’e götürün. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha güzeldir.   Nisâ, 4/59 
ا1ُCِ*َن Kِ' ا	ِْ�ْ�ِ� ِ.RُXْْ� َوا	Xُ.ِVْ�ُْ*َن ُ�Xُ.ِVْ*َن �َِ�� اُْ-Hَِل اِ	َْ�َ@ َوَ.� اُ-Hَِْل ِ.ْ� َ ْ��ِ@َ   �ٰ*َة َوا	AVْ�ُُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوا	Vْ�ُْ.ِ 	ٰـِ=ِ� ا	�� Xُ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� اُو	ٰـiَِ@  َوا	�Jٖ�ُْٖ��َ� ا	�8
 Rِ�AٖVْXُCَ Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirileneْ� اIًَْ�ا َ)�3ًٖ��
iman edenler, namazı devamlı kılanlar, zekât verenler; Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya; işte bunlara 
zamanı geldiğinde görkemli bir ödül vereceğiz. Nisâ, 4/162 

��Vَُِن َوا	�8َ�Xٰرى َ.ْ� اَٰ.َ� �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� وَ)ِ�%َ  �� Uَ bcَKَْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َو:َ  اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوا	�Tٖ�َ� َ,�ُدوا َوا	�8ًِ	�Pَ َن*ُ-Hَ�ْ�َ �ْ,ُ 9  İman edenler ile Yahu- 
diler, Hıristiyanlar ve Sabiîler’den Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıp doğru ve yararlı işler yapanlara 
asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir. Maide, 5/69 

-َْ�� اِ:�9 َ	ِ�[ٌ  /�اُر اْ:Uِٰ9َ�ُة  �ٌ�ْUَ	Tٖ��ِ�َ� َ�Jُ�+*َن ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ  َوَ.� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��َو	Rٌَْ* َو	َ�  Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka değildir. 
Korkup sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hâla akıl erdiremiyor musunuz? En'am, 6/32 
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ُ�*ا �ِ�ٰ�َ  �T&َ �َ�Tٖ�	ْ�َ��ُ*نَ َوا�ْوَن اِ:�9 َ.� َ&�-ُ*ا َHَmْ�ُ %ْ,َ �ْRُُ	��َ(َْا Sْ[َِ��َ َ�ِةUِٰ9:ِْء ا�Jَِ	َو �XَِA�  Oysaki ayetlerimizi ve ahirete kavuşacaklarını 

yalan sayanların bütün işleri ve eserleri boşa gitmiştir. Görecekleri ceza işlediklerinin karşılığından başka bir şey 
mi olacak ki? A'raf, 7/147 
اُر اْ:Uِٰ9َ�ُة  �ٌ�ْUَ	Tٖ��ِ�َ� َ�Jُ�+*َن ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ   �� .Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır… َوا	

Daha aklınızı başınıza almayacak mısınız? Araf, 7/169 
� ا	��ِ� َ$�ِ,ٖ��َ� َ)�ٰ' اَ-Rِ�ِ5ُْْ� �ِ�	ُْ=5ِْ� اُو	Sْ[َ�ِ�َ @َiِٰ اَْ)َ��	Rُُْ� َوKِ' ا	��Xِر َ.� َ&�َن 	7ْ�ُ�ِِْ�ٖ&�َIِ��َ.َ ْ�ُ�ُ�وا�اَْن َ �ونَ َ�ُِ	�Uَ �ْ,ُ  Allah’a ortak koşanların, 

inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün 
amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır. Tövbe, 9/17 
�ٰ*َة َواAَٰ' ا	�H&ٰ*َة َو	َ�ْ   � ا	��ِ� َ.ْ� اَٰ.َ� �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َواََ �َم ا	�8َIِ��َ.َ �ُ�ُ�ْ�َ ��َ�-ِا ٰ��َKَ �َ��	1َْ� اِ:�9 ا�َ  َ���ٖ+َRْ�ُْ	ا �ُ=*-ُ*ا ِ.َ�اَْن َ @َiِٰـ	اُو '  Allah'ın mescit- 

lerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı gönül hoşluğuyla veren dahası 
Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan kimseler ziyaret edip imar edebilir. Nitekim işte böyleleri doğru yolu 
olduklarını umabilirler. Tövbe, 9/18   

…   ٖK �َ,َ�Iََو �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ِ� َوا��	ِ�� �اَٰ.َ �َ�امِ َ&َ�ْ�� اْ	َِmِ�ْ�َ	ْج� َوِ)َ��َرَة ا��� ا	��ِ� َوا	��ُ� َ:9اَ�JَCِ �ْ+ُ�ْ�َIََ�Zَ اْ	ََXْ(ِ ْ�َ+ُ*َن�ِ� َ:9 َ��	ا %ِ��ٖCَ '  َ���ِٖ	��3	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ  
Yoksa siz hacılara su vermeyi Mescid-i Haram’ı ziyaret edip tamir etmeyi Allah’a ve ahiret gününe iman etmek 
Allah yolunda her türlü güçlükle savaşmakla bir mi tutuyorsunuz? Allah’a göre bunlar eşit değildir… Tövbe, 9/19 

�وا �ِ�َْ.َ*ا	Rِِْ� َواَ-Rِ�ِ5ُْْ� َوا	�� :َ  ُ,ِ�mَ�ُ اَْن �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ِ� َوا��	َن �ِ�*Xُ.ِVْ�ُ �َ�Tٖ�	ْ�َ+�ِْذ-َُ@ ا�9 َ َ��Jٖ�+�ُ	ْ�ِ� �ٌ��ٖ(َ �ُ  Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, 
mallarıyla canlarıyla savaşmaktan çekinip senden izin istemezler. Allah sorumluluk duygusuyla Kendi- sine karşı 
gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Tövbe, 9/44 
 İşte bunda, ahiret azabından korkanlar için اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:َٰ9� Zً	ْ�َِ� �Uََف َ)Tَاَب اْ:Uِٰ9َ�ِة ٰذ	َِ@ َ�ْ*مٌ َ.mُْ�*ٌع 	َُ� ا	��Xُس َوٰذ	َِ@ َ�ْ*ٌم َ.Rُ7ْ*دٌ  
elbette bir ibret vardır. Ki o gün, insanlığın toplandığı bir gündür ve o, görülecek bir gündür. Hud, 11/103  

َوَ:Iَْ9ُ� اْ:Uِٰ9َ�ِة  �ٌ�ْUَ	Tٖ��ِ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ&�-ُ*ا َ�+�Jُ*نَ    Elbette ki, ahiret ödülü, inananlar ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar 
için daha iyidir. Yusuf, 12/57 

 ِ	 �ٌ�ْUَ َ�ِةUِٰ9:ْاُر ا���Tٖ�َ� اJَ�Aْ*ا ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ اKَََ�ْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض 3ُXْ�َKَُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َو	ََ  …O kâfirler yeryüzünde gezip 
kendilerinden öncekilerin başlarına gelen feci akıbeti görmediler mi? Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için 
ahiret yurdu bu dünyadan çok daha hayırlıdır. Öyleyse hâla aklınızı kullanmaz mısınız? Yusuf, 12/109  

  ُ��ِKَُر َو�ِJْ�َ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	ْزَق ��	ْ�ُ�ُ� ا�ُ� َ��	َ�ِة اِ:�9 َ.َ+�عٌ اَUِٰ9:ْا 'ِK ��َْ- /�-َْ�� َوَ.� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 /�*ا �ِ�	َْ�ٰ�*ِة ا	  Allah dilediğine rızkını bollaştırır da 
daraltır da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici ve değersiz bir 
faydalanmadan başka bir şey değildir. Ra'd, 13/26 

َوَ.ْ� اََراَد اْ:Uِٰ9َ�َة َو '�ٰCَ	�Rَ�َ�ْCَ �Rََ َوُ,َ* ُ.ٌ.ِVْ� �Kَُو	iَِٰ@ َ&�َن Rُ�ُ�ْCَْ� َ.7ُْ=*ًرا   Kim de ahireti ister ve inanarak ona yaraşır biçimde 
çalışırsa, böylelerinin çabaları takdir edilir, emekleri de boşa gitmez. İsrâ, 17/19 

 bcً�4ٖ5ْAَ �ُ�َ&ٍَْت َوا�Iََ�ُة اَْ&َ�ُ� َدَرUِٰbcَْ	َو tٍ�ْ�َ 'ٰ�(َ �ْRُ4َ�ْ�َ �Xَ�ْ �4Kَ _َ�ْ&َ �ْ3ُ-ُْا  Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl üstün 
tuttuk! Elbette ki Ahiretteki üstünlük ve derece farkı dünyadakinden daha etkindir. İsrâ, 17/21 

bcً��ٖCَ /%zَََ�ِة اَْ)ٰ�' َواUِٰ9:ْا 'ِK *َRُKَ '�ٰ(َْٖه اTِـ,ٰ 'Kٖ َ&�َن �َوَ.ْ Bu dünyada gerçekler karşısında kör olan kimse ahirette de 
kördür. Üstelik yolunu da tam sapıtmış, şaşırmış gitmiştir. İsrâ, 17/72 

�ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ,ْ� �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� ُ�*ِ Xُ*نَ اَ	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	  �8  O inananlar ki, namazı hakkını vererek kılarlar, arınmak için 
zekâtı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar. Neml, 27/3 

اَر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ:9  ��-َْ�� َواَْ�ِ�ْ� َ&َ�� اَْ�َ�َ� ا	��ُ� اِ	َْ�َ@ َوَ:Aَ 9ْ�ِ� ا	5ََْ��َد Kِ' اْ:9َْرِض اِن� ا	��  َواْ�َ+ِ� �Kَٖ�� اnٰAَٰ@ ا	��ُ� ا	 /��[/ ا	5ْ�ُِْ�ٖ���َ dَXْAَ -�8ََٖ�َ@ ِ.َ� ا	ِ�ُ 9:َ �َ  Allah'ın 
sana verdiğinden O'nun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah 
sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, boz- 
guncuları sevmez. Kasas, 28/77 

ا Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:Kَ 9َ��ًدا  f*ُ�(ُ وَن�ُ��ُٖ� 9:َ �َ�Tٖ��ِ	 �Rَُ��َmَْ- َ�ُةUِٰ9:ْاُر ا ��َواْ	َ��  Zُ�َِ	�Jٖ�+�ُ�ِْ�A  َِْ�َ@ ا	  İşte ahiret yurdu! Bu yurt; yeryüzünde büyük- 
lük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimselere aittir. Çünkü gelecek; Allah’a karşı gelmekten 
sakınanlar içindir. Kasas, 28/83 

-َْ�� اِ:�  /�اَر اْ:Uِٰ9َ�َة 	Rََِ' اْ	َ�َ�َ*اُن َ	ْ* َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ�ُ�*نَ َوَ.� ٰ,Tِِه اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 �� 9	Rٌَْ* َو	َِ�ٌ[ َواِن� ا	  Bu dünya hayatı bir eğlenceden, bir oyundan 
ibarettir. Ahiret yurdundaki hayata gelince, işte asıl yaşam odur. Keşke bilmiş olsalardı! Ankebut, 29/64 

 َk ْ�َ�ُ�*َن�نَ َ*ُ�ِK�Bَ �ْ,ُ َ�ِةUِٰ9:ْا �َوُ,ْ� َ)ِ ��َْ- /��ِ,ً�ا ِ.َ� اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret 
konusunda ise tamamen habersizdirler.  Rum, 30/7 

 ُI�ْ�َ َن�&َ �ْ�َِ	 ZٌXَ�َ�َ ٌة*َCُِْ� ا��	ِل ا*Cَُر 'Kٖ �ْ=َُ	 َن�&َ �ْJَ	ًَ�ا�sٖ&َ �َ��	َوَذَ&َ� ا �َUِٰ9:َْْ�ْ*َم ا	َ� َوا��	ا ا*  Andolsun ki, Allah’ın Resulü, Allah'a ve 
ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Ahzab, 33/21 
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-َْ�� َواْ:Uِٰ9َ�ِة َواََ)�� 	Tَ(َ �ْRَُاً�� ُ.�Xً�Rٖاِن� ا	�Tٖ�َ� ُ�Vُْذوَن ا	��َ� َوَرَ*Cُ	َ �ُ	RُXَ�َُ� ا  /�	��ُ� Kِ' ا	 Allah'ı ve Peygamberini incitenlere, Allah, dünyada 

da ahirette de lanet etmiş, onlar için aşağılayıcı azab bir hazırlanmıştır. Ahzab, 33/57 
� 	ِ��ِ� ا	�Tٖى َ	ُ� َ.� Kِ' ا	��  ُ�ْ�� Kِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة َوُ,َ* ا	َْ�ٖ=�ُ� اْ	1َٖ���ُ اَْ	َُ�ْ�ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوَ	ُ� ا	َْ  Hamd, göklerde ve yerde bulunanların sa- 

hibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'nadır.O, hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. Sebe, 34/1 
ْ� ُ,َ* ِ.Kٖ �RَXْ' َ$@; َوَر�/َ@ َ)�ٰ' &ُ%� $َ َوَ.� َ&�َن َ	ُ� )َ   ْ#ٍء ْ.ِ �ْRِ�ْ�َ ٌ��5ٖ�َ� Cُْ�َ]�ٍن اِ:� 9	ْ.َ �َ�َ�ْXَِ� ُ�ُ.ِVْ� �Uِٰ9:ْ�َِ�ِة ِ.��  Oysaki şeytanın onlar üzerinde 

hiçbir etkisi yoktu. Ancak ahirete inananı, şüphe içinde kalandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. 
Rabbin gerçekten her şeyi koruyandır. Sebe, 34/21 

�Tَُر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ�Iُ�ْ*ا َرZَ�َ�ْ َر��ٖ�  ُْ% َ,ْ% َ�ْ�َ+*ِ  ْ�َ ��ًِg� َا َو�ًIِ�Cَ %ِ�ْ�	اٰ-َ�َء ا Sٌِ-� َ *َ,ُ �ْ -�َ�� َ�َ+Tَ&�ُ� اُو	ُ*ا اْ:9َ	َْ��بِ ى ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�َ�ُ�*َن َوا	�Tٖ�َ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*َن اِ اَ.�  Yoksa 
geceleyin secde ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o 
inkârcı ile bir tutulur mu? Resulüm! De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri 
öğüt alıp düşünürler. Zümer, 39/9 

-َْ�� َ.َ+�ٌع َواِن� اْ:Uِٰ9َ�َة ِ,َ' َداُر اْ	Jََ�ارِ   /�َ�� َ ْ*مِ اِ-�َ�� ٰ,Tِِه اْ	َ�ٰ�*ُة ا	  Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlan- 
madır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Mümin, 40/39 

 … وَن َ.ْ� َ��د� ا	��َ� َوَرCُ*َ	ُ� َو	َْ* َ&�-ُ*ا اٰ�َ  � َ ْ*ً.� ُ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� ُ�َ*اد/ُmِAَ 9:َ ْ�RُAَ�َ�7ٖ(َ اَْو �ْRَُ-ا*َUَِْءُ,ْ� اَْو ا�Xَ�ََْءُ,ْ� اَْو ا�  Allah'a ve ahiret 
gününe inanan bir toplumun Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Hatta bunlar 
babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları olsa bile … Mücadele, 58/22 
b) Ahireti inkâr edenler:  

  َ1�ُ bcَKَ َ�ِةUِٰ9:ْ�ِ� ��َْ- /�ُ_ َ)RُXُْ� اْ	Tَ�َاُب َوَ:ُ �ْ,ُ 9�8َXُْ�ونَ اُو	ٰـiَِ@ ا	�Tٖ�َ� اْ$َ+َ�ُوا اْ	َ�ٰ�*َة ا	 �5  İnanmayanlar, ahirete karşılık dünya hayatını 
satın alanlardır. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Bakara, 2/86 

 �ٌKِ�&َ *َ,َُو Sْ�ُ�َKَ �ٖXِ�ٖد �ْ(َ �ْ=ُXْ.ِ ْد�ِAَ�ْ�َ �ْ.َونَ َو�ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َiِٰ	َ�ِة َواُوUِٰ9:َْوا ��َْ- /��Kَُو	Sْ[َِ��َ @َiِٰ اَْ)َ��	K �ْRُُِ' ا	 …Sizden kim, dininden 

döner ve kâfir olarak ölürse, onun bütün yapıp ettiği güzel işler dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar 
cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar. Bakara, 2/217. 

�َ �Aُِ=ْ� �ِ�ْ	َ��� َواْ:9َٰذى َ&�	�Tٖى ُ�aُ5ِXْ َ.�	َُ� رgَِ�َء ا	��Xسِ  َPَ ا*ُ�[ِ�ُْA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��5َْ*اَPَ %ِsَ�َ&َ �ُُ�sَ�َKَ �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	َوا �ِ��	�ِ� �ُ.ِVْ�ُ 9:ََوا�ٌِ%  َو �ُ�َ�Pََ�Kَ َُ�اٌبA �ِ�ْ�َ(َ ٍن
 َ���ٖKِ�=َْ	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	ا َوا*�ُ�َ&َ � �ُروَن َ)�ٰ' َ$ْ#ٍء ِ.��ِJْ�َ 9:َ ا�ً�ْPَ �ُ&َ�َ+َKَ Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayan ve 
dolayısıyla malını gösteriş için harcayan kişinin yaptığı gibi, başa kakarak, gönül inciterek yardımlarınızı değer- 
siz hale sokmayın: O kişinin hali, üzerinde biraz toprak bulunan kayaya benzer. Bir sağanak vurunca onu çırçıp- 
lak bırakıverir. Bu gibilerin, yaptıkları hayırlı işlerinden hiçbir kazançları olmaz. Zira Allah, hakikati reddeden bir 
toplumu doğruya yöneltmez. Bakara, 2/264 

� ا	��ِ� َواَْ�َ��-bcً��ٖ َ �Xً�َpَ �ْRِِ اُو	ٰـbcَUَ 9:َ @َiَِق 	K �ْRَُِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة وَ  ِRْ�َِ� 7َْ+ُ�وَن�َ �َ�Tٖ�	َ�ْ اِن� ا	3ُُ� اِXْ�َ 9:َُ� َو��	ا �ُRُ�ُ��=َ�ُ 9:َ ٌ��ٖ	َاٌب اTَ(َ �ْRَُ	َو �ْRِ� ّٖ&Hَُ� 9:ََو Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْRِ  
Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı 
yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar 
için acı bir azap vardır. Âl-i İmran, 3/77 

  َ���ٖCِ�1َ	ْا �َ�ِة ِ.َUِٰ9:ْا 'ِK *َ,َُو �ُXْ.ِ %َ�َJْ�ُ �ْ�َKَ �Xً�مِ ٖدbcَCْ9ِ:ْا �َ�ْBَ �ِ+َ�ْ�َ �ْ.ََو  Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisin- 
den böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Âl-i İmran 3/85 

  ِ��ْ�َ �ْRِ���َِ� �ْ,َُ�ِة َوUِٰ9:ْ�ِ� َن*Xُ.ِVْ�ُ 9:َ �َ�Tٖ�	َوا �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	اَْ,َ*اَء ا Dِْ��+Aَ 9:َنَ َو*ُ	  …Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe 
inanmayanların arzularına uyma. Onlar, kendi Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. En'am, 6/150 

وَن َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َوَ��Iً*َ(ِ �Rََ-*Lُ�ْ َوُ,ْ� �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة َ&�Kُِ�ونَ  /�8ُ�َ �َ�Tٖ�	َا Onlar, kişiyi Allah yolundan alıkoyan ve o yolu çapraşık 
dolambaçlı göstermeye uğraşan zalimlerdir. Onlar ahireti de inkâr ederler. A'raf, 7/45 

ُ�*ا �ِ�َٰ���XَِA َو	�Jَِِء اْ:Uِٰ9َ�ِة َ��َِ]Sْ اَْ)َ��	ُ %ْ,َ �ْRُُ�Hَmْْوَن اِ:�9 َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*نَ  �T&َ �َ�Tٖ�	َوا Ayetlerimizi ve ahiretteki karşılaşmayı inkâr 
edenlerin amelleri hepten boşa gitmiştir.Çekecekleri kendi yaptıklarının cezasıdır. A’raf, 7/147 

 �ُُ	*Cُُ� َوَر��	َن َ.� َ���َم ا*.ُ ���� َوُ,ْ�  َوَ:9 َ�ٖ��Xُ*َن ٖد��َ َ �Aِ�ُ*ا ا	�Tٖ�َ� ُ 9:َ�X.ِVُْ*َن �ِ�	��ِ� َوَ:9 �ِ�	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ:9 �ٍَُ�َ �ْ(َ Zَ�َHْmِْ	ُْ�ُ]*ا ا�ِْ=َ+�َب َ�+�' 	ا ا*ُAاُو �َ�Tٖ�	ا �َ.ِ �a�اْ	َ
 Bِ�Pَ Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığınıُ�ونَ 
haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye /vergi verinceye kadar 
savaşın. Tövbe, 9/29 

  َ& �َ�Tٖ�	ا �َ�ِUَ �ْ َ �ْRُXَ�ْ�َ َن*ُKَ+َ��َر�ِر َ�Rَ�X	ا �َ.ِ Zً(َ�Cَ 9�:ِا ا*ُs�َ�ْ�َ �َْ	 7ُُ�ُ,ْ� َ&�َْن����َ َوَ�ْ*َم َ�ْٖ+َRْ.ُ ِ� َوَ.� َ&�-ُ*ا��	ِء ا�Jَ�ِِ� ا*�ُ �T  Onları yeniden diriltip hep- 
sini bir araya toplayacağı gün, dünyada sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar gibi, aralarında tar- 
tışırlar. Allah’a kavuşmayı yalan sayanlar, ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır. Yunus, 10/45 

 ُ8�َ �َ�Tٖ�	َُ�ونَ اKِ�&َ �ْ,ُ َ�ِةUِٰ9:ْ�ِ� �ْ,َُو �Iً*َ(ِ �Rََ-*Lُ�ْ�َِ� َو��	ا %ِ��ٖCَ �ْ(َ وَن /�  O zalimler ki insanları Allah'ın yolundan çevirirler ve o yolu 
çapraşık ve dolambaçlı göstermeğe çalışırlar. Çünkü onlar ahrete inanmazlar.  Hud, 11/19 

  ٰ ٌ� َواِ�ٌ� �Kَ	�Tٖ�َ�  9:َ�Xُ.ِVُْ*َن �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة  ُ�ُ*Xْ.ُ �ْRُ�ُِ=َ�ٌة َوُ,ْ� ُ.ْ�َ+ْ=�ُِ�ونَ اِ	Rُُٰ=ْ� اِ	  Sizin İlâhınız bir tek İlah’tır. Ne var ki, ahirete 
inanmayanlar bu gerçeği, boş bir kibir yüzünden, kabule yanaşmıyor. Nahl, 16/22 
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  ُ� 9:َ �َ�Tٖ�	ٖ�ً��َواَن� ا	اً�� اَTَ(َ �ْRَُ	 �َ-�Xُ.ِVْ*َن �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة اَْ)َ+ْ  Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de elemli bir azap 

hazırlamışızdır. İsra, 17/10 
  ً��mَ�ِ َ�ِةUِٰ9:ْ�ِ� َن*Xُ.ِVْ�ُ 9:َ �َ�Tٖ�	ا �َوَ�ْ�َ @َXَ�ْ�َ �Xَ�ْ�َIَ ْ�اَٰنJُ	ًْراَواَِذا َ َ�اَْت ا*ُ+�ْ.َ �  Biz, Kur'an okuduğun zaman, seninle ahirete 

inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz. İsra, 17/45 
  -ْ /�ُ�*ا ��Jَ�ِِِء اْ:Uِٰ9َ�ِة َواK �ْ,ُ�XَKْ�َAَِْ' اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 �T&َ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	ا �ِ.ِ*ْ َ �ْ.ِ ُbcَ�َ	ْ7َْ��ُ*نَ َ�� َ.� ,ٰ َوَ �َل اAَ � � �Aَُْ&�ُ*َن ِ.Xُْ� َوَ�7َْ�ُب ِ.�� ��.ِ %ُُ&ْ��َ �ْ=ُُ�sْ.ِ �ٌ7َ�َ 9�:ِا اTَـ  Nuh’ 

un milleti içinden kâfir/hakikati örten ve ahirete ulaşmayı inkâr eden ayrıca dünya hayatında kendilerine refah 
verdiğimiz varlıklı kişiler dediler ki; "Bu nasıl bir peygamberdir? Bu sizin gibi bir insandır; sizin yediğinizden yer, 
sizin içtiğinizden içer." Mü’minun, 23/33  

  َ�Uِٰ9:َْوا ��َْ- /���/*َن اَْن Dَ�7ٖAَ ا	K Zُ7َ�ِ�5َِْ' ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا 	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَ	ٖ�ٌ� Kِ' ا	ُِ� �َ�Tٖ�	اِن� ا ��	نَ ِة َوا*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �ْ+ُ-ََْوا �ُ�َ�ْ�َ �ُ İnananlar arasında çirkin şey- 
lerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. 
Nûr, 24/19 

-َْ�� َواْ:Uِٰ9َ�ِة َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب َ)��3ٌٖ اِن� ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�ُ.*َن ا	ُْ�ْ��Xَ8َِت ا	bcَِK�Lَِْت اْ	   /��Xَ.ِVْ�ُِت 	Xُ�ُِ*ا Kِ' ا	  Namuslu, bir şeyden haberi olmayan mümin 
kadınlara zina suçu atanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. Nûr, 24/23 

  ُX.ِVْ�ُ 9:َ �َ�Tٖ�	نَ اِن� ا*Rُ�َ�ْ�َ �ْRُKَ �ْRَُ	��َ(َْا �ْRَُ	 ��X��َ�ِة َزUِٰ9:ْ�ِ� َن*  Ahirete inanmayanla gelince. Biz onların yapıp ettiklerini 
kendilerine süslü gösterdik, bu yüzden onlar saplandıkları bataklıkta bocalayıp dururlar. Neml, 27/4 

  �ْRُ�ُ�ْ(ِ اَرَك Kِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة َ�ْ% ُ,ْ� �RَXْ.ِ �ْ,ُ %ْ�َ �RَXْ.ِ ;@$َ 'Kٖ َ)ُ�*نَ َ�ِ% اد�  Ahiretin varlığına dair bilgiler, kendilerine peygamberler 
vasıtasıyla ulaşmaktadır. Ama onlar hala kuşku içindedirler. Daha kötüsü ahirete karşı kördürler. Neml, 27/66  

 �kَ ْ�َ�ُ�*َن�نَ َ*ُ�ِK�Bَ �ْ,ُ َ�ِةUِٰ9:ْا �َوُ,ْ� َ)ِ ��َْ- /�ِ,ً�ا ِ.َ� اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret 
konusunda ise tamamen gaflettedirler/bilgisizdirler.  Rum, 30/7 

ُ�*ا �ِ�َٰ���XَِA َو	�Jَِٸِ   �T&َ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	ا � اْ:Uِٰ9َ�ِة �Kَُو	K @َiِِٰ' ا	Tَ�َْاِب ُ.ْ�4َُ�ونَ  َواَ.�  Gerçekleri inkâr edenler, ayetlerimizi ve ahiret 
buluşmasını yalan sayanlar ise, işte onlar azapla yüz yüze geleceklerdir. Rum, 30/16 

  ٰ �ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ,ْ� �ِ�ْ:9 Uَِ�ِة ُ,ْ� �ُ*ِ Xُ*نَ اَ	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	�8  Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. Onlar 
ahirete de kesin olarak inanırlar. Lokman, 31/4 

  ْ�.ِ �َ�Tٖ�	َ�ِة َواَِذا ُذِ&َ� اUِٰ9:ْ�ِ� َن*Xُ.ِVُْ� 9:َ �َ�Tٖ�	ُه اْ$َ��َز�ْت  ُ�ُ*ُب ا�ُدو-ِٖ� اَِذا ُ,ْ� َ�ْ�َ+7ِ�ُْ�ونَ  َواَِذا ُذِ&َ� ا	��ُ� َوْ�َ  Allah, tek ve ortaksız olarak anıldığı 
zaman, ahirete inanmayanların içlerine sıkıntı basar. Ama Allah'tan başka taptıkları anıldığı zaman hemen 
yüzleri güler. Zümer, 39/45  

-َْ�� -�RَXْ.ِ �ِٖAVُْ َوَ.� َ	ُ� Kِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة ِ.ْ� -�8َٖ[ٍ  َ.ْ� َ&�َن ُ�ٖ��ُ� َ�ْ�َث اْ:Uِٰ9َ�ِة َ-Hِدْ   /�	َُ� p�ْ�َ 'Kِٖٖ� َوَ.ْ� َ&�َن ُ�ٖ��ُ� َ�ْ�َث ا	 Kim ahiret kazancını isterse, 
onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da istediğinden veririz, fakat onun ahiretten hiç bir 
payı yoktur.  Şûrâ, 42/20 

  َdِi�َ ��َ&َ َ�ِةUِٰ9:ْا �ا ِ.َ*�ُِi�َ �ْ َ �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ��	4َِ[ اBَ �.ً*ْ َ ا*ْ�	*َ+َAَ 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��رِ َ*�ُJُْ	ِب ا��َPَْا �ُر ِ.ْ�  -Ey iman edenler! Allah'ın gaza  ا	ُْ=�5
bına uğrayan bir toplum ile dost olmayın! Çünkü kâfirler/gerçekleri inkâr edenler, kabirlerdeki kimselerden nasıl 
umutlarını kesmişlerse, ahiretten de öylece umutlarını kesmişlerdir. Mümtehine, 60/13 
c) Dünyayı Ahirete tercih edenler: 

-َْ�� ِ.َ� اْ:Uِٰ9َ�ةِ  َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ.� 	َُ=ْ� اَِذا  /��ٰ�*ِة ا	َ	ْ�ِ� �ْ+ُ�zَٖ' اْ:9َْرِض اََر	اِ �ْ+ُ�ْ َ��pِ� ا��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ َُ=ُ� اْ-5ُِ�وا	َ�ِة اِ:�9 َ ٖ��%ٌ  ٖ �َ% Uِٰ9:ْا 'ِK ��َْ- /�Kََ�� َ.َ+�ُع اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  
Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda savaşa çıkın!" denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? 
Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Ama ahirete göre dünya hayatının yararı pek azdır. Tövbe, 9/38 

وَن َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� وَ   /�-َْ�� َ)َ�' اْ:Uِٰ9َ�ِة َوَ�8ُ /���/*َن اْ	َ�ٰ�*َة ا	ِ+َ�ْ�َ �َ�Tٖ�	َا ٍ�َ��Iً*َ(ِ �Rََ-*Lُ�ْ اُو	ٰـbcَzَ 'Kٖ @َِiٍل َ�ٖ��  Dünya hayatını ahirete tercih 
edenler, insanları Allah yolundan çevirip bu yolu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir 
sapıklık içindedirler. İbrahim, 14/3 

  ُ�Rُ�-َ�ِ� @َِ	ٰذ  َ���ٖKِ�=َْ	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �َ��	َ�ِة َواَن� اUِٰ9:ْا '�َ(َ ��َْ- /���/*ا ا	َْ�ٰ�*َة ا	َ+َCْا  (İman ettikten sonra Allah’ı inkâr edenlere gelince)  
Onları ahirette korkunç bir azap beklemektedir. Bu böyledir. Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih etmiş- 
lerdir. Allah da kâfirler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Nahl, 16/107 

  َ�Jَ-ْا ZٌXَ+ِْK �ُ+ْ�َ�Pَََ��َن� �ِٖ� َواِْن اuْا �ٌ�ْUَ �ُ�َ�Pََِ�ْن اKَ َ� َ)�ٰ' َ�ْ�ٍف��	ا �-َْ�� َوا:ْ َوِ.َ� ا	��Xِس َ.ْ� َ�ْ�ُ�ُ /�Uِٰ9َ�َة ٰذ	َِ@ ُ,َ* اْ	1ُْ�َ�اُن ا	ُْ�ٖ���ُ َ[ َ)�ٰ' َوUَ �ٖRِIِْ�َ� ا	  İnsanlar 
arasında öylesi de var ki, sınırlı ve somut bir amaç/menfaat uğruna Allah'a kulluk eder. Eğer işleri iyi giderse 
hoşnut olur. Fakat eğer sınav amaçlı bir sıkıntı ile karşılaşırsa yüz geri eder, sırt çevirir. Böylesi hem dünyayı 
hem de ahireti kaybeder ki, işte asıl yürek yarası budur. Hac, 22/11 

AHLAK 
ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    �ِ ِ��ْ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��  

  ٍ��3ٖ(َ aٍُ�Uُ 'ٰ��ََ	 @َ�-َِوا  Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. Kalem, 68/4 
AKIL 

�ِْ��ِ ْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِ      
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a) Aklı kullanmak: 

  ��َِ� �ِ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواbcَِ+Uِْف ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر َوا	5ُْْ�ِ@ ا	�ٖ+' mْAَٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ َ��ِء ِ.ْ� َ.�ٍء �Kََْ�َ�� �ِِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َ�  َ�Dُ5َXْ ا	��Xَس َوَ.� اَْ-Hَلَ اِن� aِ�ْUَ 'Kٖ ا	�� ا	��ُ� ِ.َ� ا	��
َ��ِء َواْ:9َْرِض :َ  ِ� َ�ْ�َ� ا	�� ��ِب ا	�1�َ�َُْ 9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ��Jِ�ُْ*نَ َ.ْ*�RَِA َوَ��� �Rَ�Kٖ ِ.ْ� &ُ%� َدا��Zٍ َو8ْAَٖ��ِ_ ا	����َِح َوا	��  Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, 

gece ile gündüzün birbirini takip edişinde; insanlara faydalı yüklerle denizlerde seyreden gemilerde;Allah'ın gök- 
ten indirerek onunla ölü toprağa can verdiği ve her çeşit canlının çoğalmasını sağladığı yağmurlarda, rüzgârların 
yönünün değişmesinde ve gökle yer arasında kendileri için tayin edilmiş belirli yönlere akan bulutlarda. Bütün 
bunlarda düşünüp, akıllarını kullananlar için sayısız izler, işaretler ve ibretler vardır. Bakara, 2/164 

�ونَ َواَِذا ٖ �َ% 	Rَُُ� ا�Aِ�ُ�*ا َ.� اَْ-Hََل ا	��ُ�  َ  ُ+َRْ�َ 9:ََو �lً�ْ$َ َن*ُ�Jِ�ْ�َ 9:َ �ْ,ُْ* َ&�َن اَٰ��ُؤ	اَٰ��َء-َ� اََو َ �ِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْ5َْ	َا �.َ Dُِ��+-َ %ْ�َ ا*ُ	�  Onlara; “Allah'ın indirdikle- 
rine uyun” denilince; Hayır, biz atalarımızdan gördüklerimize uyarız, derler. Ya ataları bir şeye akıl erdiremez 
ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar? Bakara, 2/170 

  ْ� َ �ْ/+Xِ(َ �.َ وا ��X 	َُ=ُ� اْ:9َٰ��ِت اِْن  َ�َ�ِت ا	�4َLْ�َُْء ِ.ْ� اKََْ*اِ,Rِْ� َوَ.� Aُ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا �َِ]�-Zًَ ِ.ْ� ُدو-ُِ=ْ� َ:َ 9��ْ	Uَ �ْ=َُ-*َُ��ً:9 َود/ ���َ ��وُرُ,ْ� اَْ&َ�ُ� َ ُْPُ '5ٖ1ْ
 �Jِ�ْAَ �ْ+ُXُْ& Ey iman edenler! Sizden olmayanları dost edinmeyin. Onlar sizi yoldan çıkarmak için ellerinden geleniُ*نَ 
yaparlar ve sizi sıkıntıya sokmaktan hoşlanırlar. Ağızlarından nefret ve öfke taşmaktadır. Kalplerinde sakladıkla- 
rı ise çok daha da kötüdür. Eğer aklınızı kullanırsanız Allah size ayetlerini açık-seçik açıkladı. Al-i İmran, 3/118 

&�ُ�ونَ   �T�َ ٍم*ْJَِ	 ِت��اْ:9َٰ �Xَ�ْ �8Kَ �ْ َ ��ً�Jٖ+َ�ْ.ُ @ََ�اُط َر��Pِ اTََوٰ,ـ  İslâm yolu Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünüp aklını kullanan 
kimseler için ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz. En'am, 6/126 

  َA 9:َاِْ�َ��-ً� َو �ِ�ْ�+ُ�ُ*ا اَْوَ:9َد&ُْ� ِ.ْ� اِْ.bcٍَق َ-ْ�ُ� َ-ْ�ُز ُُ=ْ� َواِ���ُ,ْ� َوَ:JْAَ 9َ�ُ�*ا ا	5ََْ*اِ�َ� َ.� Aَ %ُْ  ْJ �RَXْ.ِ �َRَkََ��َ	ْ*ا اAَُْ% َ.� َ���َم َر�/ُ=ْ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَ:�7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ
 ِJ�ْAَ �ْ=ُ���َ	َ �ِٖ� �ْ=ُn �Pُِ=ْ� َو	ٰذ �a�َم ا	��ُ� اِ:�9 �ِ�ْ	َ �ُ*نَ َوَ.� َ�َ]َ� َوَ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا ا	dَ5ْ�X ا	�ٖ+' َ���  De ki: "Gelin, Allahın neyi yasakladığını size anlatayım: 

O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın; anne babanıza iyilik yapın ve çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin; 
çünkü sizin de onların da rızıklarını sağlayacak olan Biziz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayınız. 
Haklı bir gerekçe yokken Allah'ın dokunulmaz ve kutsal saydığı insan hayatına kıymayın. İşte Allah aklınızı 
başınıza alasınız diye bütün bunları size bildirdi. En'am, 6/151 

 *ُ�Jِ�ْAَ �ْ=ُ���ََ	 �fnِ��َ(َ �ً-ُه  ُْ�ٰء�Xَ	ْHَ-َْنَ اِ-�� ا  Biz akıl erdiresiniz diye Kur’an’ı Arapça olarak indirdik. Yusuf, 12/2 
 ��َِ� 'Jٰ�ُْ� اٍن*َXْPِ �ُ�ْBَاٌن َو*َXْPِ %ٌ�1ٖ-ٍَب َوَزْرٌع َو�Xَ(َْا �ٌت ِ.ْ��XIَِوَراٌت َو�mَ+َ.ُ Dٌ[َ ِ اْ:9َْرِض 'ِKاْ:9ُ&ُ َو 'ِK tٍ�ْ�َ 'ٰ�(َ �Rَ4َ�ْ�َ %ُ ِ% اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت ٍء َواِ�ٍ� َو-�45َُ

  Yeryüzünde, birbirine komşu kıtalar vardır. Bunlarda, üzüm bağları, ekinler ve çatallı çatalsız hurma	Jَِْ*ٍم َ��Jِ�ُْ*نَ 
ağaçları vardır. Hepsi de aynı su ile sulanır. Fakat onları şekil ve lezzet olarak birbirinden farklı kılmışızdır. İşte 
bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için deliller ve ibretler vardır. Ra’d, 13/4 

َ�اٌت �ِ�َْ.ِ�ٖه اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت   dَ�ْ َوا	Jََْ�َ� َوا	mُ/X*ُم ُ.�1�َ َ� 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر َوا	�7 �1Cَنَ َو*ُ�Jِ�ْ�َ ٍم*ْJَِ	  Ve sizin için gece ile gündüzü, Güneş 
ile Ay'ı ve yıldızları belli yasalarla bağlayıp, sizin hizmetinize verdi. Doğrusu bütün bunlarda aklını kullanan bir 
toplum için mutlaka çıkartılacak dersler vardır.  Nahl, 16/12 

Tُ1ِ�+Aَوَن ِ.Cَ �ُXَْ=ً�ا َوِرْزً � �Xً�َ�َ اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:َٰ9� Zً	Jَِْ*ٍم َ��Jِ�ُْ*نَ  َوِ.ْ� pََ�َ�اِت ا	�1ٖ�Xِ% َواْ:�Xَ(َْ9بِ    Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerin- 
den de hem içki, hem de yararlı besin elde edersiniz. Şüphesiz ki, bunda aklını kullanan bir topluluk için kesin 
bir ibret vardır. Nahl, 16/67 

 ZًXَ	Jَِْ*ٍم َ��Jِ�ُْ*نَ   ���َ Zً�َٰا �RَXْ.ِ �Xَ&ْ�َAَ �ْJَ	ََو  Andolsun Biz, aklını kullanıp düşünen bir toplum için harap ettiğimiz o 
ülkeden açık bir çok işaret bırakmışızdır. Ankebut, 29/35 

  ْ*Uَ َْ�ْ�َق	ا �ُ=ُ��ٖ�ُ �ِٖA��َٰا �مٍ َوِ.ْ*ْJَِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ اِن� �RَِA*ْ.َ ��ٖ�' �ِِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َْ�ُKَ َ��ِء َ.�ًء ُل ِ.َ� ا	�� �HXَ�َُو ��ً�َuََو �Kً  َن*ُ�Jِ�ْ�َ  O'nun varlığını 
kanıtlayan belgelerinden biri de, size korku ve umut vermek için şimşeği göstermesi ve gökten su indirip öldük- 
ten sonra yeryüzüne hayat vermesidir. Bunda aklını kullanan bir millet için deliller ve ibretler vardır. Rum, 30/24 
' $ُ ُ,َ* ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� Aَُ�اٍب ْ.ِ ��ُp� ْ.ِ ��ُp Zٍ5َ[ُْ-� ُ ��ُp ZٍJَ�َ(َ� ��ُp bcً5ْuِ �ْ=ُIُ�ِ1ْ	Lُُ��ْ+َِ*ا اَ    f��َ.ُ bcًIََا ا*Lُُ��ْ+َِ	َو %ُ�ْ َ �ْ.ِ '�K*َ+َ�ُ �ْ.َ �ْ=ُXْ.َِو �Uً*�ُ$ُ ا*ُ-*=ُ+َِ	 ��ُp �ُْ& ��

 Sizi, önce topraktan, sonra spermden, sonra embriyodan yaratan, sonra da sizi güçlenmeniz, daha َو	ََ���ُ=ْ� �Jِ�ْAَُ*نَ 
sonra da yaşlanmanız için çocuk olarak çıkaran O’dur. İçinizden daha önce öldürülenler de vardır. Bu, aklınızı 
kullanasınız diye adı konmuş bir süreye erişmeniz içindir. Mümin, 40/67 

 �ِِ� ��َ�َْ�Kَ رِْزٍق �َ��ِء ِ.ْ َ��ِح اَٰ��ٌت 	Jَِْ*ٍم َ��Jِ�ُْ*نَ َواbcَِ+Uِْف ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر َوَ.� اَْ-Hََل ا	��ُ� ِ.َ� ا	�� اْ:9َْرَض َ�ْ�َ� َ.ْ*�RَِA َو8ْAَٖ��ِ_ ا	��  Gece ile gündüzün değiş- 
mesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi olan yağmuru indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltme- 
sinde ve rüzgârları yönlendirmesinde aklını kullanan bir topluluk için nice deliller vardır. Casiye. 45/5 

��X 	َُ=ُ� اْ:9َٰ��ِت َ	َ���ُ=ْ� �Jِ�ْAَُ*نَ   ���َ �ْ َ �RَِA*ْ.َ �اِْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� ُ�ْ��ِ' اْ:9َْرَض َ�ْ�َ  Bilin ki Allah, cansız toprağa yeniden hayat verir. 
Gerçekten Biz, size âyetleri/açık belgeleri bir bir açıkladık. Ola ki aklınızı kullanırsınız. Hadid, 57/17 
b) Akıl sahipleri: 

 Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç َو	َُ=ْ� Kِ' اْ	�8َJِِص َ�ٰ�*ةٌ َ�� اُو	ِ' اْ:9َ	َْ��ِب َ	َ���ُ=ْ� Jُ�+Aَ*نَ 
işlemekten sakınırsınız. Bakara, 2/179 
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   َA �.ََو �w��اَل Kِ' ا	ََْIِ 9:ََق َو*�ُُK 9:ََو �َKََر bcَKَ �w�اِد ا	+�Jْٰ*ى َواJ�Aُ اَْ	َ�w/ اَْ$Rٌُ� َ.ْ��ُ*َ.�ٌت ْ�َKَ� Kََ�َض Rِ�Kٖ�� اْ	َ �H	ا �َ�ْUَ ِ�ن�Kَ ُدوا *ِن َ�� 5َْ��ُ*ا ِ.ْ� Uَْ�ٍ� َ�ْ�َ�ْ�ُ� ا	��ُ� َوHَAَو�

 -Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca giderse hacda kadına yaklaşmak, günah sayılan dav اُو	ِ' اْ:9َ	َْ��بِ 
ranışlara yönelmek, kavga ve çekişmeye girmek yoktur. İyilik olarak yaptığınızı her iş ve eylemi Allah bilir. Ahiret 
için hazırlık yapın. Hiç kuşkusuz en güzel hazırlık Allah’ın emirlerine uyma ve sorumluluk bilinci taşımaktır. Ey 
akıl sahipleri! Ben’den korkun ve sakının. Bakara, 2/197 

 �T�َ �.ًَ�ا َو�sٖ&َ ْ�ً�اUَ 'َِAاُو �ْJَKَ Zَ�َ=ْ�&�ُ� اِ:�9 اُو	ُ*ا اْ:9َ	َْ��بِ ُ�AVِْ' اْ	ِ�ْ=Zَ�َ َ.ْ� َ��7َُء َوَ.ْ� ُ�Vَْت ا	ِْ  Allah hikmeti/değerli ve üstün bilgiyi 
dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp 
anlayabilirler. Bakara, 2/269. 

� ا	�Tٖ�َ� Rِِ�*ُ�ُ  'Kْٖ� َزْ�ٌ� Kََ�+� ُ,َ* ا	�Tٖى اَْ-Hََل َ)َ�ْ�َ@ ا	ِْ=+َ  �.َ�َK ٌت�Rَِ��7َ+َ.ُ �ُUَُِْ=َ+�ِب َوا	اُم/ ا ��َ��ٌت ُ,=َ�ِ�ُ�*َن َ.� Xْ.ِ �َ�َ�7َAَُ� اْ�+�Lََِء ا	ZِXَ+ْ5ِْ َواْ�+�Lََِء �Aَْٖو�ِ�ٖ� �َب ِ.Xُْ� اَٰ��ٌت ُ.ْ
 ِCا��	ُ� َوا��	َ�ُ� اِ:�9 ا�ْٖو�Aَ �ُ�َ�ْ�َ �.ََْ��بِ َو	ُ*ا اْ:9َ	اِ:�9 اُو �ُ�& �T�َ �.ََو �Xََر�� �ِXْ(ِ �ْ.ِ \%ُ& �ِٖ� ��X.ََٰن ا*ُ	*Jُ�َ �ِ�ْ�ِ	ْا 'ِK 1ُ*َن  O ki, Kitab'ı sana indirdi; ondan bir kısmı 

muhkem/mânası açık, yorum gerektirmez, âyetlerdir ki, bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğer bir kısmı ise müteşâbih 
/mânası kapalı, yorum isteyen âyetlerdir. Ancak şu var ki, kalplerinde bir eğrilik ve bozukluk bulunanlar, fitne 
aramak için Kitap'ın sadece müteşâbih kısmının ardına düşerler ve onu yorumlamaya uğraşırlar. Oysaki onun 
yorumunu ancak Allah bilir. İlim sahipleri ise, “Ona inandık, hepsi de Rabbimizin katından indirilmedir.” derler. 
Bu gerçekleri ancak akıl sahipleri düşünebilir. Âl-i İmran, 3/7 

 َ ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواbcَِ+Uِْف ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر َ:9َٰ��ٍت :9ُِو	ِ' اْ:9 	َْ��بِ اِن� aِ�ْUَ 'Kٖ ا	��  Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 
gündüzün birbiri ardınca gelip sürelerinin uzayıp kısalmasında temiz akıl sahipleri için gerçekten birçok dersler 
vardır. Âl-i İmran, 3/190 

 َm(َْْ* ا	]���ُ[ َوَ	َوا ��*نَ  ُْ% َ:9 َ�ْ�َ+ِ*ى اْ	1َٖ��ُُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ َْ��ِب	ِ' اْ:9َ	اُو ��َ� َ��	ا ا*Jُ�A�Kَ �َ�َ@ َ&sَْ�ُة اْ	1َٖ��ِ  De ki: "İyi ile kötü, güzel ile çirkin bir 
olmaz. kötü şeylerin çokluğu tuhafına yahut hoşuna gitse bile. O halde, Ey temiz akıl sahipleri, Allah' tan 
korkup sakının. Umulur ki mutluluğa eresiniz!" Maide, 5/100 

� َ&�َن Rِ8ِ8َ َ 'Kْٖ� ِ)ْ�َ�ٌة :9ُِو	ِ' اْ:9َ	َْ��بِ ْJَ	َ  Akıl sahiplerinin peygamberlere ilgili hikâyelerden alacakları ibret dersleri 
vardır…Yusuf, 12/111 

�ْوا �ِٖ� اُو	ٰـ @َِi	Tٖ��ِ�َ� ا�mَ+َCُْ�*ا 	Rِ���َُِ� ا	ُْ�X�ْٰ' َواَ+َKْ9:َ �ُ�َ.َ �ُ�َsْ.َِو ��ً��ٖIَ اْ:9َْرِض 'ِK �.َ �ْRَُ	 ْ* اَن�	ُ� َ	ا َ*�ُ�mٖ+َ�ْ�َ �َْ	 �َ�Tٖ�	 dَiَِْو� �ُ�XRَIَ �ْRُ�َ��ِب َوَ.�ْٰو�	Cُ �ْRَُ*ُء اْ	ِ
 Şimdi Rabbinden sana indirilenin hak/gerçek olduğunu bilen bir kimseyle bunu göremeyecek kadar kör olan اْ	�Rَ�ِدُ 
kimse bir midir? Bu gerçeği yalnızca temiz akıl sahipleri anlayabilirler. Ra’d, 13/19 

&�َ� اُو	ُ*ا اْ:9َ	َْ��بِ  �T�َِ	َو � .Bu Kur'an tüm insanlara yönelik bir duyurudur ٰ,ـTَا bcَ�ٌَغ 	��X�ِِس َو	TَXْ�ُُِروا �ِٖ� َو	َِ�ْ�َ�ُ�*ا اَ-�َ�� ُ,َ* اِ	ٰـٌ� َواِ�ٌ
Onun aracılığı ile insanlar uyarılsın, herkes Allah'ın tek bir Tanrı olduğunu öğrensin ve akıl sahipleri düşünüp 
öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiştir. İbrahim, 14/52  

 َX=ْ�َ,َْا �ْ&َ �ْRَُ	 �ِRْ�َ �ْ�َKََا'Rٰ/X	ِ' ا	ٍت :9ُِو��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ اِن� �ْRِِX&ِ��َ.َ 'Kٖ 7ُ�ْ*َن�ُ�وِن َJُ	ْا �َ.ِ �ْRُ�َ�ْ َ �  Bizim, onlardan önce nice nesilleri yok 
etmiş olmamız kendilerini yola getirmedi mi? Oysaki onların yurtlarında gezip dolaşırlar. Bunda, elbette ki akıl 
sahipleri için nice ibretler vardır. Ta-ha, 20/128 

�Tَُر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ�Iُ�ْ*ا َرZَ�َ�ْ َر��ٖ�  ُْ% َ,ْ% َ�ْ�َ+*ِ ْ�َ ��ًِg� َا َو�ًIِ�Cَ %ِ�ْ�	اٰ-َ�َء ا Sٌِ-� َ *َ,ُ �ْ اْ:9َ	َْ��بِ ى ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�َ�ُ�*َن َوا	�Tٖ�َ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*َن اِ-�َ�� َ�َ+Tَ&�ُ� اُو	ُ*ا اَ.�  Yoksa 
geceleyin secde ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o 
inkârcı ile bir tutulur mu? Resulüm! De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri 
öğüt alıp düşünürler. Zümer, 39/9 

�Rُvُ� ا	��ُ� َواُو	iَِٰ@ ُ,ْ� اُو	ُ*ا اٰ,َ �َ�Tٖ�	ا @َiِٰ	اُو �ُXَ�َ�ََْن ا*�ُِ��+�َKَ َل*ْJَ	َْن ا*�ُ�ِ+َ�ْ�َ �َ�Tٖ�	ََْ��بِ ا	9َ:ْ  O kullarım ki, Kur’an’ı dinlerler sonra da en 
güzel şekilde uygularlar. İşte gerçek akıl sahipleri onlardır. Zümer, 39/18 

َ��ِء َ.�ًء َ �ُ=َ�َ�َKَ�K Dَ��ٖ�Xَِ' اْ:9َْرِض pُ�� ُ�1ِْ�ُج �ِٖ� َزْرً)� ُ.1ْ  ُ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	��َ� اَْ-Hََل ِ.َ� ا	�� ا َ ��ُp�mَْ��ُُ� ُ�َ]�ً.� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ 	Tَِْ&ٰ�ى :9ِ f�5َ8ْ.ُ �ُv�ٰ+َKَ wُ�Rٖ�َ ��ُp �ُُ-َ*ا	ِ' َ+��5ًِ اَْ	و
 Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirir de onu yerdeki bir takım kaynaklarda  depolar. Sonra da اْ:9َ	َْ��بِ 
onunla rengârenk çeşit çeşit ekinler çıkarır. Daha sonra onlar kurur, sen onu sararmış vaziyette görürsün. Sonra 
da onu çerçöp haline getirir. Şüphesiz bütün bunlarda akıl sahibi olanların alacağı dersler vardır. Zümer, 39/21 

�ى َوِذْ&ٰ�ى :9ُِو	ِ' اْ:9َ	َْ��بِ ً,ُ O Kur’an, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberidir. Mümin, 40/54. 
�ا Jُ�A�Kَ*اً��ا	��َ� َ�� اُو	ِ' اْ:9َ	َْ��ِب اَ	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ ْ� اَْ-Hََل ا	��ُ� اِ	َْ�ُ=ْ� ِذْ&ً�ا اََ)�� ا	��ُ� 	Tَ(َ �ْRَُاً�� َ$ٖ  Allah günahkârlara şiddetli bir azap 

hazırlamıştır. Ey inanan akıl sahipleri! Allah'tan korkun. Allah size uyarıcı bir kitap indirmiştir. Talak, 65/10 
c)Aklını kullanmayanlar: 

اُر اْ:Uِٰ9َ�ُة  �ٌ�ْUَ	Tٖ��ِ�َ� َ�Jُ�+*َن ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ  ��-َْ�� اِ:�9 	َِ�ٌ[ َو	Rٌَْ* َو	َ� /� Dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Allah’tan َوَ.� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	
korkanlar için ahiret yurdu elbette ki daha hayırlıdır. Hâla akıl erdiremiyor musunuz? En'am, 6/32 

�/ ا	ُْ�ْ=ُ� ا	�Tٖ�َ� َ 9:َ��Jِ�ُْ*نَ  � ا	��ِ� ا	8/َXْ(ِ َواب� �� Yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü, anlamayan اِن� َ$�� ا	
ve aklını kullanmayan sağırlarla ve dilsizlerdir. Enfâl, 8/22 
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� 	�Kٖ Sُsْ�َُِ=ْ� ُ)ُ�ً�ا ِ.ْ� َ ْ�ِ�ٖ� ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ  ُْ% َ	ْ* َ$�َء اْJَKَ �ِٖ� �ْ=ُvَوَ:9 اَْدٰر �ْ=ُ�ْ�َ(َ �ُُA*ْ�َAَ �.َ �ُ��	  De ki: "Eğer Allah dileseydi, onu size 

okumazdım ve yine dileseydi onu size bildirmezdi. Ben ondan önce sizin içinizde yaşayan bir insandım. Siz yine 
de akıl erdirmeyecek misiniz?" Yunus, 10/16 

�� َوَ	ْ* َ&�-ُ*ا َ:َ 9��Jِ�ُْ*نَ   Onlardan senin söylediklerini dinlemeye gelenler de var. Sen َوِ.RُXْْ� َ.ْ� َ�ْ�َ+ِ�ُ�*َن اِ	َْ�َ@ اDُ�ِ�ُْA Sَ-َْ�Kََ ا	8/
sağırlara nasıl duyurabilirsin ki? Hele bir de akıllarını da kullanmıyorlarsa! Yunus, 10/42 

 Allahın izni olmadan hiç bir kimsenin iman etmesi َ◌َ.� َ&�َن 	dٍ5ْXَِ اَْن VُْAِ.َ� اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا	��ِ� َوَ�mَْ�ُ% ا	��dَIْ َ)َ�' ا	�Tٖ�َ� َ 9:َ��Jِ�ُْ*نَ 
mümkün değildir. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır. Yunus, 10/100 
 .Ey halkım! Bu bunun karşılığında bir ücret istemiyorum َ�� َ ْ*مِ َ:9 ا�lَCَُُْ=ْ� َ)َ�ْ�ِ� اIًَْ�ا اِْن اIَِْ�َى اِ:�9 َ)َ�' ا	�Tٖى Kََ]َ�ٖ-' ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ  

Benim ücretim, beni Yaratandan başkasına düşmez. Hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Hud, 11/51 
 ْX�َKَ اْ:9َْرِض 'ِK ٖ��ُ�وا�َ �ْ�َKََٰ�ى اJُ	ْاَْ,ِ% ا �ْ.ِ �ْRِ�َْ	ِ9 -ُ*ٖ�' ا:ً�Iَاِ:�9 ِر @َ�ِ�ْ َ �ْ.ِ �Xَ�ْCَاُر اَوَ.� اَْر�ْ:Uِٰ9َ�ِة  �ٌ�ْUَ	Tٖ��ِ�َ� اJَ�Aْ*ا اbcَKََ 3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َو	ََ

 -�Jِ�ْAَ Senden önce de, şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber gönderُ*نَ 
medik. O kâfirler yeryüzünde hiç gezip dolaşmazlar mı? Eğer gezselerdi, kendilerinden öncekilerin başlarına 
gelen feci akıbeti görürlerdi. Sakınıp Allah'tan korkan kimseler için ahiret yurdu bu dünyadan çok daha hayırlıdır.  
Öyleyse hâla aklınızı kullanmaz mısınız? Yusuf, 12/109 
  ُ�Jِ�ْAَ bcَKََِذْ&ُ�&ُْ� ا �ِ�Kٖ ��ً�+َ&ِ �ْ=ُ�َْ	ِا �Xَ	ْHَ-َْا �ْJَ	َ َن*  Doğrusu Biz, hayatınız için gerekli notları içeren, size şan ve şeref 

sağlayan bir kitap indirdik. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Enbiya, 21/10 
 O ki diriltir ve öldürür; gece ile gündüzün değişip durması َوُ,َ* ا	�Tٖى ُ�ْ�ٖ�' َو�Sُ��ُٖ َو	َُ� اbcَِ+Uُْف ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ 

O'nun koyduğu şaşmayan kanunların eseridir. Artık aklınızı kullanmaz mısınız? Mü’minun, 23/80 
 /%zَََن اِْن ُ,ْ� اِ:�9 َ&�ْ:9َْ-َ��مِ َ�ْ% ُ,ْ� ا*ُ�Jِ�ْ�َ َن اَْو*�ُ�َ�ْ�َ �ْ,ُ�َsَ&َْاَن� ا ]ُ�َ�ْAَ اَْم bcً��ٖCَ  Yoksa sen onların çoğunun kulaklarının işittiğini ve 

akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan bile daha sapık 
yoldadırlar. Furkan, 25/44 

 َ�ْ- /�� ا	��ِ� Uَْ�ٌ� َواJٰ�َْ' ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ َوَ.� اُو�Aُٖ+ْ� ِ.ْ� َ$ْ#ٍء Kََ�َ+�ُع اْ	َ�ٰ�*ِة ا	َXْ(ِ �.ََو �Rَ+ُXَ�َوٖز �  Size verilen şeyler, dünya hayatının geçimi ve 
süsüdür. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve kalıcıdır. Hâla buna aklınız ermeyecek mi? Kasas, 28/60 

 -َ �ْ.َ �ْRُ+َ	َْ�Cَ �ِْiَ	اَ َو %ْ�َ �ِ��ِ	 �ُ�ْ�َ��ِء َ.�ًء �Kََْ�َ�� �ِِ� اْ:9َْرَض ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ.ْ* �RَِA	Jُ�ََ*	ُ�� ا	��ُ�  ُِ% اْ	َ َل ِ.َ� ا	�� �H َن*ُ�Jِ�ْ�َ 9:َ �ْ,ُ�ُsَ&ْ  Andolsun ki onlara, “Gökten 
su indirip, onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandırıp dirilten kimdir?” diye sorsan, şüphesiz: “Allah” diye- 
cekler.  De ki: “Öyleyse hamd yalnızca Allah'a mahsustur.” Fakat çoğu akıllarını kullanmazlar. Ankebut, 29/63 

ْ�ُه -K �ُ�ْ�=Xَُِ' اْ	aِ�ْ1َ اَ bcَKََ��Jِ�ُْ*نَ   Kimin ömrünü uzatıyorsak, onun güç ve kuvvetini alarak yaratılışını tersine َوَ.ْ� -َُ���
çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar mı? Yasin, 36/68 

 َ���ٖ�ِ8ْ.ُ �ْRِ�ْ�َ(َ َ+ُ��/وَن	َواِ-�ُ=ْ� َ Şüphesiz sizler yolculuklarınız sırasında sabah akşam onların harap olmuş 
şehirlerin kalıntılarından geçip görüyorsunuz. Saffat, 37/137 

َو�ِ�	�ْ�ِ% ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ    Buna rağmen hala aklınızı kullanmayacak mısınız?  Saffat, 37/138 
AKRABALAR 

ِ�ْ��ِ ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��     
� ا	��ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ� ٖ.��sَِ ٖ� َوَ�Jَْ]ُ�*َن َ.� اََ.َ� ا	��ُ� �ِٖ� اَْن ُ�*Pََ% َوُ�5ِْ�ُ�ونَ    َRْ(َ 4ُ*َنJُXْ�َ �َ�Tٖ�	َُ�ونَ  اCِ�1َ	ْا �ُ,ُ @َiِٰـ	اْ:9َْرِض اُو 'ِK  Onlar ki, Allah'a kesin söz 

verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah’ın, birleştirmesini emrettiği iman ve akrabalık bağlarını keserler ve 
yeryüzünde bozgunculuk yaparlar; işte ziyana uğrayanlar onlardır. Bakara, 2/27 

� َ)َ�' اْ	ُ�+��Jٖ�َ &ُِ+َ[ َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَِذا 4َ�ََ� اََ�َ�&ُُ� اْ	َ�ْ*ُت اِ   fJ�َ َْ�ْ�ُ�وِف	ِ�� �َواْ:9َْ َ�ٖ��َ �ِ�ْ�ْن Aََ�َك Uَْ�ً�ا اَْ	َ*Zُ��Pِ 	ِْ�َ*ا	َِ  Sizden birinize ölüm gelip çattığı 
zaman, eğer arkasında yeterli bir servet bırakıyorsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya uygun şekilde vasiyette 
bulunmak size farz kılındı. Bu, Allah’tan korkanlar için bir yükümlülüktür. Bakara, 2/180 

ٖ��ِ% َوَ.� 5ْAََ��ُ*ا .ِ َ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ.�َذا ُ�Jُ5ِXْ*َن  ُْ% َ.� اَ-ْ.ِ �ْ+ُJْ5َْ� �Kَ �ٍ�ْUَِْ�َ*ا	َِ�ْ�ِ� َواْ:9َْ َ�ٖ��َ� َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ��َ   ْ� Kَ �ٍ�ْUَِ�ن� ا	��َ� �ِٖ� َ)ٖ���ٌ �ٖ&�ِ� َواْ�ِ� ا	��  Sana Allah 
yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız. Harcamalar, ana-baba, akraba, 
yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, Allah onu hakkıyla bilir.”  Bakara, 2/215 

  َ�RُXْ.ِ ��� ِر�sٖ&َ 9:ً�Iًَ�ا َو-َِ��ًء َواJُ�A*ا ا	��َ� ا	�Tٖى Aََ��َء	ُ*َن �ِٖ� َواْ:9َْرَ��َم اِن� ا	��َ� َ&�َن َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اJُ�A*ا َر��ُ=ُ� ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ�ٍة َو�RَXْ.ِ aَ�َUَ َزْو�RَIَ َوَ�
َ�ْ�ُ=ْ� َرٖ �ً��)َ   Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan eşini vücuda getiren ve o ikisinden birçok erkekler ve 

kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anarak birbirinizden dilekler dilediğiniz Allah'tan 
korkun ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Unutmayın ki Allah, sizin üzerinizde sürekli ve titiz bir 
gözetleyicidir.  Nisâ, 4/1 
� Aََ�َك اْ	َ*ا	َِ�اِن َواْ:9َْ �َ   � Aََ�َك اْ	َ*ا	َِ�اِن َواْ:9َْ َ�ُ�*َن َو	�X�َِ��ِء -�8ٌَٖ[ ِ.�� �Iَِل -�8ٌَٖ[ ِ.�� ���ِ	 �% َ � ِ.Xُْ� اَْو َ&sَُ� -�8ًَٖ�� َ.5ُْ�و�zً ُ�*َن ِ.��  Ana, baba ve 

akrabanın geride bıraktıklarından erkekler bir pay alacaklardır. Ana baba ve akrabanın bıraktıklarından, Az 
veya çok olsun kadınların da bir payı olacaktır; bu, Allah tarafından tayin edilen bir paydır. Nisâ, 4/7 
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  َ. 9:ً*ْ َ �ْRَُ	 ُ*ا	َو ُ* �ُXْ.ِ �ْ,ُ*ُ ْرُز�Kَ �ُ�&ٖ��َ�َْ	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َوا 'ٰ��ْJُ	ُْ*ا ا	اُو Zَ�َ�ْJِ	ًْ�َواَِذا 4َ�ََ� اKْ�ُ�و  Miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen 

akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara gönüllerini alacak 
güzel sözler söyleyin. Nisâ, 4/8 

ٖ��ِ% َوَ.�  �ِ� َواْ	�mَِر ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َواْ	�mَِر اْ	Xmُُ[ِ َواْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َوَ:7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َو�Tِِى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��&ٖ   �ِ�ِ[ �ِ�ْ	Xْmَِ[ َواْ�ِ� ا	�� َوا	�8
 -Sْ=َ�َ.َ Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akra اَْ�َ��-ُُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ َ.ْ� َ&�َن ُ.1ُKَ 9:ً�+َ1ْ*ًرا
baya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere 
iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa, 4/36 

�وا َ.َ�ُ=ْ� �Kَُو	Xْ.ِ @َiُِٰ=ْ� َواُو	ُ*ا اْ:9َْرَ��مِ 4�ْ�َُ  ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,ََو �Rُْ� اَْو	ٰ' �Kٖ tٍ�ْ�َِ' ِ&َ+�ِب ا	��ِ� اِن� ا	��َ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ِ.ْ� َ�ْ�ُ  Sonradan iman 
ederek hicret edip de sizinle beraber savaşanlar da sizdendir. Ancak Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar 
birbirlerine vâris olmağa daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Enfâl, 8/75 

� ا	��ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ� ٖ.��sَ ِٖ� َوَ�Jَْ]ُ�*َن َ.� اََ.َ� ا	��ُ� �ِٖ� اَْن ُ�*Pََ% َوُ�5ِْ�ُ�ونَ  َRْ(َ 4ُ*َنJُXْ�َ �َ�Tٖ�	اِر َوا �� K  Allah’a verdikleriِ' اْ:9َْرِض اُو	 @َiِٰ	Rَُُ� ا	��ZُXَ�ْ َو	Cُ �ْRَُ*ُء ا	
sözü, belgeledikten sonra bozanlar, Allah’ın korunmasını emrettiği akrabalık bağlarını koparanlar ve 
yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lânet onlara, yurdun kötüsü de onlaradır. Ra’d, 13/25 

ا	Jُْْ��ٰ' َوَ�RٰXْ' َ)ِ� ا	5َْْ��7َِء َوا	Xْ�َُْ=ِ� َوا	َ #ِLْ�َْ� �ْ=ُ3ُ�ِ	TَAَ �ْ=ُ���ََ&�ُ�ونَ اِن� ا	��َ� َ��ُْ.ُ� �ِ�	َْ�ْ�ِل َواْ:9ِْ�َ��ِن َواٖ�َ+�ِٸ ِذى    Muhakkak ki Allah, adaleti, 
iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye 
size öğüt veriyor. Nahl, 16/90  

ْ◌ Tٖ�ْAَ�ً�ا  �T�َُA 9:ََو %ِ��ٖ ُ� َوا	ِْ�ْ�ٖ=�َ� َواْ�َ� ا	�� �J�َ 'ٰ��ْJُ	َْواِٰت َذا ا  Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat 
saçıp savurma. İsra, 17/26 

ُ� َوا	ِْ�ْ�ٖ=�َ� َواْ�َ�   �J�َ 'ٰ��ْJُ	ِْٰت َذا ا�Kَ َن*��وَن َوIَْ� ا	��ِ� َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� اْ	5ْ�ُِ�ُُ��ُٖ� �َ�Tٖ��ِ	 �ٌ�ْUَ @َِ	ٰذ %ِ��ٖ ا	��  Öyle ise akrabaya, yoksula ve 
yolcuya hakkını ver. Bu, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kutruluşa 
erenlerdir. Rum, 30/38 

�وا Kِ' اْ:9َْرِض َوJَُA]�ُ�*ا اَْرَ��َ.ُ=�ْ  ُ�ِ5ُْA اَْن �ْ+ُ�ْ�	*َAَ اِْن �ْ+ُ�ْ�َ(َ %ْRَKَ  Demek sizler iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde boz- 
gunculuk yapacak, akrabalık bağlarını da koparacaksınız, öyle mi? Muhammed, 47/22 

ALAY ETMEK-LAKAP TAKMAK 
�ِْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ      

  ْ*�َ �ْRُ َ*ْKَ ا*ْJَ�Aا �َ�Tٖ�	ا َوا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �1َ�ُْ�وَن ِ.َ�َوَ ��َْ- /�َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ َوا	��ُ� َ�ْ�ُزُق َ.ْ� َ��7َُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��بٍ ُز��َ� 	Tٖ��ِ�َ� َ&5َُ�وا اْ	َ�ٰ�*ُة ا	  İnkâr edenlere dünya 
hayatı süslü/cazip gösterildi. Onlar iman edenlerle alay ederler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet 
günü bunların üstündedir. Allah dilediğini hesapsız olarak ödüllendirir. Bakara, 2/212 

  َ�Kَ @َ�ِ�ْ َ �ْ.ِ %ٍCُ�ُِ� َئHِRُْ+Cْا �ِJَ	َُٶنَ َوHِRْ+َ�ْ�َ �ِٖ� ا*ُ-�&َ �.َ �ْRُXْ.ِ 1ُِ�واCَ �َ�Tٖ�	�ِ� َق�  Andolsun, senden önce de birçok peygamber alaya 
almışlardı da alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıp kıskıvrak mahvetmişti. En’am, 6/10 

ٖ)�َ� ِ.َ� ا	ْ�ُ  �ُ,ْ� 1َ�ْ�ََKُ�وَن ِ.1ِCَ �ْRُXَْ� ا	��ُ� ِ.RُXْْ� َو	�Rَُْ اَ	�Tٖ�َ� َ�Hُ�ِ�ْوَن ا	ُْ�]�*�َRْIُ 9�:ِوَن ا�ُmِ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	ِت َوا� َ�َ  Tَ(َ  Sadaka vermekteاٌب اَ	ٖ��ٌ َ�Xٖ.ِVْ� Kِ' ا	�8
gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldiği kadar verebilenlerle alay eden kimselere 
davranışlarının cezasını Allah verir. Onlara can yakıcı azab vardır. Tövbe, 9/79 

��َق �ِ�	�Tٖ�َ� 1ِCَُ�وا ِ.RُXْْ� َ.� َ&�-ُ*ا �ِٖ� َ�ْ�َ+HِRُْٶنَ  َKَ @َ�ِ�ْ َ �ْ.ِ %ٍCُ�ُِ� َئHِRُْ+Cْا �ِJَ	ََو  Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay 
edildi de içlerinden alay edenleri, o alaya aldıkları şey kuşatıverdi. Enbiya, 21/41 

Hُ�ِ�ْAَ 9وا اَ-5َُْ�ُ=ْ� َوَ:Hُ�َ�XَAَ 9وا �ِ�ْ:َْ9	�Jَِب �dَiِْ �ٍء َ)ٰ�' اَْن َ�ُ=�� Uَْ�ً�ا ِ.RُXْ�� َو:َ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:9 َ�1َ�ْْ� َ ْ*ٌم ِ.ْ� َ ْ*ٍم َ)ٰ�' اَْن َ�ُ=*-ُ*ا Uَْ�ً�ا ِ.RُXْْ� َوَ:9 -َِ��ٌء ِ.ْ� -ِ�َ  
 Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Belki alay ا:Cْ9ُِ� ا	5ُُْ�*ُق َ�ْ�َ� اْ:9ٖ�َ��ِن َوَ.ْ� 	َْ� َ�+ُْ[ Kَ�ُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ 
ettikleri kimseler, kendilerinden iyidirler. Kadınlarda başka kadınlarla alay etmesinler. Belki o alay ettikleri kend-i 
lerinden daha iyidirler. Birbirinizde kusur aramayın; birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra 
sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir! Kim tövbe etmezse, işte onlar zalimin ta kendisidir.  Hucurat, 49/11 

ALDATMAK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ْ�=ُAَْء�Iَ ��وا  َواِ	ٰ' َ.ْ�َ�َ� ا�Uََُ,ْ� ُ$َ�ْ�ً�� َ �َل َ�� َ ْ*مِ اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� اِ	ٍٰ� Bَْ�ُ�ُه َ ُْ�ِ5ُْA 9:ََس اَْ$َ��َءُ,ْ� َو��X	1َ�ُْ�*ا اAَ 9:َاَن َوHَ��ٖ	َْْ=ْ�َ% َوا	ا ا*ُKَْو�Kَ �ْ=َُر�� �ْ.ِ ZٌXَ ���َ
 َ��Xٖ.ِVْ.ُ �ْ+ُXُْ& اِْن �ْ=َُ	 �ٌ�ْUَ �ْ=ُِ	ٰذ �Rَ�ِbcَPِْا � K Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber olarak gönderdik. Dediِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ
ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir belge gelmiştir. 
Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde 
bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bu sizin için hayırlıdır." A’raf, 7/85   

 ﴿ �َ�5ٖ ﴾١َوْ�ٌ% 	ِْ�ُ�َ]�5  Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Mutaffifin, 83/1 

َ�ْ*َم َ�Jُ*ُم ا	��Xُس 	َِ�ب� ﴾ ٥﴾ 	َِ�ْ*ٍم َ)�3ٍٖ� ﴿٤﴾ اََ:9 َ�3ُ�/ اُو	iَِٰ@ اَ-�p*�ُ�ْ.َ �ْRُُ*َن ﴿٣وَن ﴿﴾ َواَِذا َ&�	ُ*ُ,ْ� اَْو َوَز-ُ*ُ,ْ� ُ�1ِْ��ُ ٢اَ	�Tٖ�َ� اَِذا اْ&َ+�	ُ*ا َ)َ�' ا	��Xِس َ�ْ�َ+ْ*Kُ*َن ﴿ 
﴾ ٦اْ	َ��	َٖ��َ� ﴿  Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp 
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yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar, tüm insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda 
toplanacakları günde diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mutaffifin, 83/2…6 

ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK 
ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��  

�=ً�َXْ.َ �Xَ�ْ�َIَ Zٍ ِ� ا	�+ٖ�ِ1ْ�ُْ� َ	Tْ�َِ&ُُ�وا اCَْ� ا	��ِ� َ)�ٰ' َ.� َرَزَ ْ.ِ �ْRُ� Zِ�َ�Rٖ�َ اْ:9َْ-َ��مِ �ِKَ	Rُُٰ=ْ� اِ	ٌٰ� َواِ�ٌ� Kََ�ُ� اCَِْ�ُ�*ا َو�َ  َو	ُِ=%� اُ.� �7  Her ümmet için, Allah’ın 
kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi uygun bulduk. İşte sizin 
ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde O’na teslim olun. Alçak gönüllü olanlara müjde ver. Hac, 22/34 

 �.ًbcَCَ ُ*ا	َن َ �*ُ�,ِ�mَ	ْا �ُRُ�َuَ�Uَ 7ُ�ْ*َن َ)َ�' اْ:9َْرِض َ,ْ*-ً� َواَِذا�َ �َ�Tٖ�	ا �ْ�ٰ�ِ��	َوِ)َ��ُد ا  Rahman’ın kulları, yeryüzünde alçak gönüllü 
olarak yürürler. Cahiller kendilerine laf attıklarında ise “Selam/sağlık ve esenlik sizin üstünüze olsun” deyip 
geçerler. Furkan, 25/63  

  َ��Xٖ.ِVْ�ُْ	ا �َ.ِ @َ�َ�َ�Aا �ِ�َِ	 @َ�َ�XَIَ tْ5ِUَْوا  Müminlerden sana uyanlara tevazu ve hoşgörü ile rahmet ve şefkat 
kanadını yerlere kadar indir. Şuara, 26/215  

ALEMLER 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

� 	ِ��ِ� َرب� اْ	َ��َ	ٖ���َ  ُ�ْ�اَْ	َ  Hamd Alemlerin Rabbinedir. Fatiha, 1/1 
ْ�ُ+ُ=ْ� َ)َ�' اْ	َ��َ	ٖ���َ َ�� Xٖ�َ' اِ   �4Kَ 'ّٖ Cَْ�اvَٖٔ% اْذ&ُُ�وا -ِْ�َ�+َِ' ا	�ٖ+' اَْ-Sُ�ْ�َ َ)َ�ْ�ُ=ْ� َواَ-  Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi 

alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Bakara, 2/122  
ٖ���َ َو	ٰـِ=�� ا	��َ� ُذو 4ْKٍَ% َ)َ�' اْ	َ��َ	    …Ancak Allah, alemlere karşı büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Bakara, 2/251 

 Kَ Kim inkar ederse, şüphesiz Allah alemlere muhtaç olmayandır. Ali İmran, 3/97ِ�ن� ا	��َ� XBَِ'\ َ)ِ� اْ	َ��	َٖ���َ  
 O Kur'an, alemlere bir 'öğüt ve hatırlatmadan' başkası değildir." En'am, 6/90… اِْن ُ,َ* اِ:�9 ِذْ&ٰ�ى 	ِْ�َ��	َٖ���َ  

  َ���ٖ	َ��َ�ِْ	 Zً�َ�َْك اِ:�9 َر�Xَ�ْCََوَ.� اَْر  Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Enbiya, 21/107 
�َ َوَ.� �7َAَُؤَن اِ:�9 اَْن َ��7ََء ا	��ُ� َرب/ ا	َْ��َ	ٖ��  Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tekvir, 81/29 

ÂLİMLER/ BİLGİNLER/İLİM SAHİPLERİ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ِ��ْJِْ	�ِ� ��ًِg� َ ِ�ْ��ِ	ُْ*ا ا	َواُو Zُ=َِiٰ��َْ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* َوا	ُ� اَ-�ُ� َ:9 اِ��	ا �َRِ$َ  ُ��=ٖ�َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	َْ Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan baş- 
ka ilâh olmadığına adaletle şahitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 
sahibidir. Al-i İmran, 3/18 

  Kِ 1ُ*َنCِا ٰ 	ٰـِ=ِ� ا	�� � *َة َوا	AVْ�ُُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َواْ	Xُ.ِVْ�ُ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� اُو	ٰـiَِ@ ' اْ	ِ�ْ�ِ� ِ.RُXْْ� َوا	Xُ.ِVْ�ُْ*َن ُ�X.ِVُْ*َن �َِ�� اُ-Hَِْل اِ	َْ�َ@ َوَ.� اُْ-Hَِل ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ َوا	�Jٖ�ُْٖ��َ� ا	�8
 Rِ�AٖVْXُCَ Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirileneْ� اIًَْ�ا َ)�3ًٖ��
iman ederler. O namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, iş- te Ben onlara 
büyük bir ödül vereceğiz. Nisa, 4/162 

�ً   ُْ% اِٰ.Xُ*ا �ِ�ٖ  �mCُ َْذَ �ِنbcِْ	 �1ِ/وَن�َ �ْRِ�ْ�َ(َ 'ٰ�+ُْ� َ ْ�ِ�ٖ� اَِذا �ِ�ْ�َ� ِ.ْ	ا اْ*ُAاُو �َ�Tٖ�	ا اِن� ا*Xُ.ِVُْA 9:َ ااَْو  De ki: Siz ona/Kur’ana ister inanın, ister 
inanmayın; şu bir gerçek ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o Kur'an okununca, derhal yüz üstü 
secdeye kapanırlar. İsra, 17/107 (Secde Ayeti) 

 İşte Biz bu örnekleri insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler َوAِْ�َ@ اْ:�sَ.َْ9ُل - �Rَ�ُ�ِ4َْ	��X�ِِس َوَ.� َ��Rَُ�Jِ�ْ اِ:�9 اْ	َ��	ُِ�*نَ 
düşünüp anlarlar. Ankebut, 29/43 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواbcَِ+Uُْف اَ	Xَ�ِْ+ُِ=ْ� َواَْ	َ*ا-ُِ=ْ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	ِْ��َ  �	ِٖ���َ َوِ.ْ� اَٰ��aُ�ْUَ �ِٖA ا	��  Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve 
renklerinizin farklı oluşu, O'nun ayetlerindendir.Bunda, âlimler için gerçekten ayetler vardır. Rum, 30/22 

 Kulları içinde Allah'tan ancak âlimler korkar. Şüphe yok ki Allah çok… اِ-�َ�� َ�7َ1ْ' ا	��َ� ِ.ْ� ِ)َ��ِدِه ا	Vُ�ٰ�َ�ُْا اِن� ا	��َ� َ)Hٖ�5ُBَ Hٌ*رٌ 
güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Fatır, 35/28 
  َ*,ُ �ْ �Tَُر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ�Iُ�ْ*ا َرZَ�َ�ْ َر��ٖ�  ُْ% َ,ْ% َ�ْ�َ+ِ*ى ا	�Tٖ�َ� �َ  اَ.�ْ�َ ��ًِg� َا َو�ًIِ�Cَ %ِ�ْ�	اٰ-َ�َء ا Sٌِ-� َ َِْ��ب	ُ*ا اْ:9َ	اُو �ُ�&Tَ+َ�َ ��َ�-ِْ�َ�ُ�*َن ا�9 َ:َ �َ�Tٖ�	َن َوا*�ُ�َ�ْ  Yoksa 
geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse 
o inkârcı gibi midir? De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu bunu ancak akıl sahipleri düşünüp 
öğüt alır. Zümer, 39/9  

 �Tٖ�	َوا �ْ=ُXْ.ِ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ُ� ا��	ا DِKَ�ْ�َ���ٖUَ َن*ُ��َ�ْAَ ��َِ� �ُ��	ٍت َوا�Iَِ�ْ�َ� َدَر	ا اْ*ُAاُو �َ …Allah sizden inananları ve kendilerine ilim 
verilenleri derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mücadele, 58/11 
  ِ��ْ�َ �َْ	 ��ُp Zَv+�ْ*ٰر	ا ا*ُ� ���ُ �َ�Tٖ�	ا %ُsَ.َ َ� 9:َ �ُ��	ِ� َوا��	ِت ا��ا �ِ�َٰ*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	مِ ا*ْJَ	ْا %ُsَ.َ dَiِْ� �5ًَراCَْا %ُ�ِ��ى اْ	Jَْ*َم ا	��3	��ِٖ�sَ�َ&َ �,َ*ُ� َِ% اْ	ِ�َ��ِر َ�ِْRْ  Tevrat’taki 
bilgilerle yükümlü oldukları halde onun öngördüğü bilgilerle amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan 
eşeğin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini inkâr eden topluluğun hâli ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu 
doğru yola iletmez. Cuma, 62/5 
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AMEL/İŞ-EYLEM 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
a) Salih ameller/İyi ve güzel işler. 
 … ْ�Rَُ	 ِت اَن���َِ	� ِ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  İman edip salih ameller/doğru ve yararlı işler yapanlara, içinden ırmaklar َو�7�َ

akan cennetler olduğunu müjdele… Bakara, 2/25 
 ُ�RَIَْو �َ�َCَْا �نَ  َ��ٰ' َ.ْ*ُ-Hَ�� َر��ٖ� َوَ:Uَ 9ْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�َْXْ(ِ ُ�ُهIَْا �ُ�َKَ �ٌ�ِ�	ِ��ِ� َوُ,َ* ُ.ْ  Kim kendini Allah'a adar ve bunun yanında iyi 

ameller de işlerse Allah katında mutlaka ödülünü alır. Böyleleri için korku söz konusu değildir, onlar hiç 
üzülmeyecekler. Bakara, 2/112  

 ِRَر�� �َXْ(ِ �ْ,ُ�ُIَْا �ْRَُ	 َة*ٰ&�H	ا ا*ُAََٰة َوا*ٰ� ��ِت َواََ �ُ.*ا ا	�8َِ	� ْ� َوَ:Uَ 9ْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�ْ�Hَ-ُ*نَ اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Şüphesiz iman edip salih 
ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin ödülleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. 
Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bakara, 2/277 

… ٖ��ِ4ْKَ �ْ.ِ �ْ,ُ�ُ�Hٖ�ََرُ,ْ� َو*Iُُا �ْRِ�ّٖK*َ�َُK ِت��َِ	� � ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8 �.َ�Kَ  İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah 
onların ödüllerini eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir, …Nisa, 4/173  

 ٌ��3ٖ(َ �ٌIَْ5َِ�ٌة َواLْ.َ �ْRَُ	 ِت��َِ	�  Allah, iman eden ve iyi şeyler yapanlara söz vermiştir; onlara َوَ)َ� ا	��ُ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8
bağışlama ve büyük ödül vardır. Maide, 5/9 

�Kٖ �ْ,ُ Zِ�Xmَ	ُْب ا��َPَْا @َiِٰـ	اُو �Rَ�َCِْت َ:9 -َُ=��ُ_ -5ًَْ�� اِ:�9 ُو��َِ	� �ونَ َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ُِ	�Uَ �Rَ  İman edip salih ameller işleyenlere 
gelince ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalıcıdırlar. 
A’raf, 7/42 

 Zِ�Xmَ	ُْب ا��َPَْا @َِiٰـ	اُو Zٌ�	َوَ:9 ِذ �ٌ+َ َ �ْRُ,َ*Iُُو aُ,َ�ْ�َ 9:ََدٌة َو��َوزَِ 'ٰX�ْ��ونَ 	Tٖ��ِ�َ� اX�َ�َُْ*ا ا	ُُِْ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ  Dünyada iyi işler yapanlara daha iyi 
bir karşılık ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir kara leke ve ne de horlanmışlık kaplar. Onlar cen- 
netliklerdir, orada ebedi olarak kalacaklardır. Yunus, 10/26 

�ونَ اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا وَ ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ Zِ�Xmَْ	ُب ا��َPَْا @َiِٰـ	اُو �ْRِٰ' َر��	ا اِ*+ُ�َUَِْت َوا��َِ	� َ)ِ��ُ*ا ا	�8  İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine 
gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedî kalırlar. Hud, 11/23 

 َ��Tٖ�	ََ.�ٰبٍ  ا �َوُ�ْ�ُ �ْRَُ	 'ٰ�*ُu ِت��َِ	� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Onlar için hoş bir hayat ve 
güzel bir gelecek vardır. Ra’d, 13/29 

 َU ُت��َِ	� -َْ�� َوا	َْ�� َِ��ُت ا	�8 /�� َر��َ@ pََ*اً�� َوUَْ�ٌ� اََ.bcًاَْ	َ��ُل َوا	X�َُْ*َن ٖز�ZُXَ ا	َْ�ٰ�*ِة ا	َXْ(ِ �ٌ�ْ  Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür; Kalıcı 
olan salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap ve ümit olarak da daha hayırlıdır. Kehf, 18/46  

 ً�ِ	�Pَ bcً�َ(َ %ْ�َ�ْ�َ�ْKَ �َٖء َر���Jَِ	 ا*Iُ�ْ�َ َن�&َ �ْ�َKَا�� َوَ:9 ُ�7ِْ�ْك �ِِ�َ��َدِة َر��ٖ� اََ�ً  …Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş 
yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.” Kehf, 18/110 

 َp @ََر�� �َXْ(ِ �ٌ�ْUَ ُت��َِ	� � ا	��ُ� ا	�Tٖ�َ� اْ,َ+َ�ْوا ُ,ً�ى َوا	َْ�� َِ��ُت ا	�8ُ�Hٖ�َاَو fَ�د.َ �ٌ�ْUَاً�� َو*َ  Allah, doğru yolda olanların hidayetini artırır. 
Kalıcı ve salih ameller/doğru ve yararlı işler yapanlar ise Rabbin katında sevapça daha üstün, sonuç 
bakımından daha hayırlıdır. Meryem, 19/76 

��ِت َو,ُ َِ	� َ* ُ.ٌ.ِVْ� bcَKَ &5َُْ�اَن 	َِ�ْ�ِ�ٖ� َواِ-�� َ	ُ� َ&�Aُِ�*نَ Kََ�ْ� َ�ْ�َ�ْ% ِ.َ� ا	�8  Şu hâlde, kim inanmış olarak bir salih amel işlerse, 
çalışması asla inkâr edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız. Enbiya, 21/94 

���lَِت اِ:�9 َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*نَ َ.ْ� �Iََء �ِ�ْ	َ��RَXْ.ِ �ٌ�ْUَ �ُ�َKَ ZِXَ�َ َوَ.ْ� �Iََء �ِ�	��  ُ bcَKَ Zِiَ�Hَmْى ا	�Tٖ�َ� َ)ِ��ُ*ا ا	�� ��  Kim iyilikle gelirse, ona daha 
hayırlısı vardır. Kim de kötülükle gelirse, ona işlediği suçuna denk ceza görür. Kasas, 28/84 

��َِ	� َ�ن� َ)RِِA�lَ��Cَ �ْRُXْْ� َو	َHِmْXََ�Rُ�Xْ� اَْ�َ�َ� ا	�Tٖى َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*نَ َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8 �5=َXُ	َ ِت  İman edip doğru ve yararlı işler ya- 
panların kötülüklerini elbette örteriz ve onlara, yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veririz. Ankebut, 29/7 

 ٖT�	َوا َ���ِٖ	� �K �ْRُ�X�َUِِ' ا	�8ْXُ	َ ِت��َِ	� �َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  İnanıp iyi işler yapanları, elbette sâlihler/iyiler arasına sokarız. 
Ankebut, 29/9 

�ونَ ُRَ�ْ�َ �ْRِ�ِ5ُْ-َbcِKَ ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.َ5ُُْ�ُه َو& �ِ�ْ�َ�َKَ �َ5َ&َ �ْ.َ Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhine olur. İyi işler yapanlara 
gelince, onlar da kendileri için cennetteki yerlerini hazırlamış olurlar. Rum, 30/44 

 َ���ٖKِ�=َْ	ا /]���ِت ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� اِ-�ُ� َ:9 ُ�َِِ	�   Zira Allah, iman edip iyi işler yapanlara kendi lütfundan	Hِmْ�ََِى ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8
karşılık verecektir. Şüphesiz O, kâfirleri sevmez. Rum, 30/45  
    َ,TْAَ bcَKَ �7َُء�َ �ى َ.ْ�ٖRْ�َ�7َُء َو�َ �4ِ%/ َ.ْ�َ� ُ��	ِ�ن� اKَ �Xً�َ�َ َ�اُٰهKَ �ٖ�ِ�َ(َ ُء*Cُ �َُ	 �َ��ُز �ْ�َKََا �ْRِ�ْ�َ(َ @َ�ُ5َْ- ]ْ َن*�ُXَ8ْ�َ ��َِ� �ٌ��ٖ(َ �َ��	َ�َ�َ�اٍت اِن� ا  İşlediği kötü 

işleri süsü ve güzel gören kimse; iyiyi, kötüyü bilen gibi midir? Allah, dilediğini sapıklık içinde bırakır, diledi- 
ğini doğru yola çıkarır. Öyleyse onlar için kendini üzüp durma! Allah, onların ne yaptıklarını biliyor. Fatır, 35/8 

  ْ��َ {ُِ	� ُة Iَٖ��ً�� اِ	َْ�ِ� َ�8َْ�ُ� ا	َْ=�ُِ� ا	]���ُ[ َوا	َْ�َ�ُ% ا	�8 �H�ِْ	ا �ِ��ِ�Kَ َة �H�ِْ	ا �� َوَ.ْ=ُ� اُو	iَِٰ@ ,ُ َ.ْ� َ&�َن ُ�ٖ��ٌُ�����lَِت 	Tَ(َ �ْRَُاٌب َ$ٖ َ* َ�ُ�*رُ Kَُ�ُ� َوا	�Tٖ�َ� َ�ْ�ُ=ُ�وَن ا	��  Her 
kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah’a aittir. Güzel sözler ancak O’na yükselir. Salih 
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ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların 
tuzağı boşa çıkar. Fatır, 35/10 

��ِت 	Rَُْ� اXُ�ْ.َ �ُ�ْBَ �ٌIَْ*نٍ  َِ	� اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler için ise kesintisiz bir 
mükâfat vardır. Fussilet, 41/8 

  َK َء�Cََا �5ِْ�ٖ� َوَ.ْXَ�ِKَ ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.َ ِ��Rَ�ْ�َ�َ َوَ.� َر�/َ@ �b�c3ٍَِم 	ِْ�َ�ٖ��  Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa 
kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara zerre kadar haksızlık etmez. Fussilet, 41/46 

  ��ُp �Rَ�َْ��َKَ َء�Cََا �5ِْ�ٖ� َوَ.ْXَ�ِKَ ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.َ  َن*�ُIَ�ُْA �ْ=ُٰ' َر��	اِ  Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülük 
yaparsa zararı kendisinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Casiye, 45/15  

�Rَاَ	�Tٖ�َ� َ�X+َmُِْ�*َن َ&g��ََِ� اْ:pْ9ِِ� َوا	5ََْ*اِ�َ� اِ:�9 ا	��َ�َ� اِن� َر��   HَُA bcَKَ �ْ=ُِA&/*ا اَ-5َُْ�ُ=ْ� َ@ َواDُCِ ا	5ِLْ�ََْ�ِة ُ,َ* اَْ)َ�ُ� �ُِ=ْ� اِْذ اَْ-�7ََ&ُْ� ِ.َ� اْ:9َْرِض َواِْذ اَْ-+ُْ� اKٖ Zٌ�XIَِ' ُ�ُ]*ِن اُ.�
'Jٰ�Aا �اَْ)َ�ُ� �َِ�ِ *َ,ُ Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan, çirkin işlerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, 
affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve annelerinizin rahminde bulunduğunuz sırada bile, en 
iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Necm, 53/32  

��ِت ِ.َ� ا	3/�ُ  َِ	� ���XIَ �ُ�ْUٍِت mْAَٖ�ى ِ.ْ� َرCُ*ً:9 َ�ْ+�ُ*ا َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَٰ��ِت ا	��ِ� ُ.�Xَ���ٍَت 	1ْ�ُِِ�َج ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ْ�ُ ��ًِ	�Pَ %ْ�َ�ْ�ََو �ِ��	�ِ� �ْ.ِVْ�ُ �ْ.َِر َو*/X	َ' ا	َ��ِت اِ
 َU ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ� ًُ� رِْز	ُ� َ��	ا �اَْ�َ�َ ���َ� �Rَ�Kٖ اََ�ً�ا َ ِْٖ	�  İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size 

Allah’ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah’a inanır ve salih bir amel işlerse, Allah 
onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah, gerçekten ona güzel bir rızık 
vermiştir. Talak, 65/11 

��ِت 	Rَُْ� اXُ�ْ.َ �ُ�ْBَ �ٌIَْ*نٍ  َِ	� اِ:�9 ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  İman edip sâlih amel işleyenler başkadır; onlar için arkası 
kesilmeyen bir mükâfat vardır. İnşikak, 84/25 

 ِZ���ِ�َْ	ا �ُ�ْUَ �ْ,ُ @َِiٰ	ِت اُو��َِ	�  Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler yaratılmışların en اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8
hayırlısıdırlar. Beyine, 98/7 

ْ�ِ� ﴿٢اِن� اْ:9ِْ-َ��َن 	Uُ '5َْٖ�ٍ� ﴿ ﴾١َواْ	8ْ�َِ� ﴿ ��ِت َوAََ*اPَْ*ا �ِ�ْ	َ��a َوAََ*اPَْ*ا �ِ�	�8َِ	� ﴾ ٣﴾ اِ:�9 ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Zamana yemin ederim ki in- 
san gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler 
ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Asr, 103/1-2-3  

AMELLERİN YAZILMASI 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ْ�Aَ 9:َُْ�اٍٰن َو  �ْ.ِ �ُXْ.ِ ا*ُ�+ْAَ �.ٍَْن َو�$َ 'Kٖ ُن*=ُAَ �.َِل َذر�ةٍ َو�Jَsْ.ِ �ْ.ِ @ََر�� �ُب َ)ْHُ�ْ�َ �.ََو �ِ�Kٖ 4ُ�5ُٖ*َنA ًدا اِْذ*Rُ$ُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ ��Xُ& 9�:َِ)َ�ٍ% ا �َن ِ.ْ*ُ��َ 'ِK 9:َاْ:9َْرِض َو 'ِK 
َ��ِء َوَ:9 اLَPََْ� ِ.ْ� ٰذ	َِ@ َوَ:9 اَْ&َ�َ� اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب ُ.ٖ���ٍ   ,Hangi durumda bulunsan, Kur'an'dan her ne okusan ve her ne iş yapsanız ا	��
siz ona dalıp gitmişken Biz üzerinizde şahidiz. Rabbinden ne yerde, ne gökte zerre kadar; ondan ne küçük, ne 
büyük hiçbir şey gizli değildir. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Yunus, 10/61 

  ْ�Bَ �ِ��ِ	َو َ( %ٍِK�Lَِ� @َ/َوَ.� َر� �ِ�ْ�َ(َ %ْ�&*َAَُه َو�ْ�ُ(ْ�Kَ �ُ/�ُ& �ُ.َْ9:ْا DُIَ�ْ�ُ �ِ�َْ	ِاِت َواْ:9َْرِض َوا*َ�ٰ � Aَْ�َ��ُ*نَ ُ[ ا	�� ��  Bununla beraber göklerin ve yerin 
sırrını Allah bilir. Bütün işler O'na döndürülür; yalnız O'na ibadet et ve O'na dayan! Rabbin yaptığınızdan ve 
yapacağınızdan habersiz değildir. Hud, 11/123 

�3ُ5َ*َ-ُ� ِ.ْ� اَْ.ِ� ا	���ِ  ْ�َ �ٖ5ِ�ْUَ �ْ.َِو �ِ�ْ�َ��ٌت ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ�َ �J�َ.ُ �ُ	َ Herkes için önünden ve arkasından takip eden melekler vardır, 
onu Allah'ın emriyle gözetirler… Ra’d, 13/11  

َو&ُ%� اِْ-َ��ٍن اَْ	�Xَ.ْHَُه g�uََِ�ُه JِXُ(ُ 'Kٖٖ� َو-1ُِْ�ُج َ	ُ� َ�ْ*َم اْ	َ ��ً�+َ&ِ Zِ�َ�ٰJِ�7ُXْ.َ �ُ�Jٰ�ْ*ًرا   Her insanın yaptığı iş ve eylemleri boynuna astık, 
onları, kıyamet günü de yazılmış apaçık bir kitap olarak meydana çıkaracağız. Herkes, ne yapmışsa hepsini o 
kitapta yazılı olarak bulacaktır. İsra, 17/13  

ُ.*ا َوا�pََٰرُ,ْ� َو&ُ%� َ$ْ#ٍء ا�Xَ�ْ8َ�َُْه Kٖ' اَِ.�ٍم ُ.ٖ���ٍ   ���ِ� اْ	َ�ْ*Aٰ' َو-َْ=ُ+ُ[ َ.� َ ُْ- �ُ�اِ-�� َ-ْ  Gerçekten ölüleri Biz diriltiriz, onların önceden 
yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız… Yasin, 36/12  

  َ�	ْ�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ 'َ4ُِ اِء َو�َRَ َ� َوا	7/ ٖ�ِّ��X	�ِ� َء#Iِْٖ=َ+�ُب َو	ا Dَzَِوُو �Rَِر َر��*ُXِ� اْ:9َْرُض Sِ َ�َ$َْ3َْ�ُ�*نَ َوا�َوُ,ْ� َ:9 ُ �a  Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydın- 
lanır. Kitap açılır. Peygamberler ve şahitler getirilir. Ve onlara haksızlık yapılmadan, aralarında adaletle hüküm 
verilir. Zümer, 39/69 

  َ��ْAَ �ْ+ُXُْ& �.َ ْوَنHَmُْA َْ�ْ*َم	اَ �Rَِ��+َ&ِ 'ٰ	ِا '(ٰ�ُْA Zٍ Zً�َِp�Iَ Zٍ &ُ%/ اُ.� �ُ*نَ َوAَٰ�ى &ُ%� اُ.�  O gün her ümmeti diz çökmüş olarak görürsün. Her 
ümmet kitabına çağırılır: “Bugün yaptıklarınızın karşılığını size verilecektir.” Casiye, 45/28 

  ٌ�َ��ِل َ ٖ�� َ��ِن َ)ِ� ا	َْ�ٖ��ِ� َوَ)ِ� ا	�7 �J�َ+َ�ُ	ْا ' �J�َ+َ�َ اِْذ  Onun sağında ve solunda, her davranışı yakalayıp tespit eden iki 
melek vardır. Kaf, 50/17 

  ِ��ُ /H	ا 'ِK ُه*ُ��َKَ َو&ُ%/ َ$ْ#ٍء  Onların yaptıkları her şey defterlere kaydedilmiştir. Kamer, 54/52 
  ٌ�َ.� َ�5ِ�ُْ� ِ.ْ� َ ْ*ٍل اِ:�9 	ََ�ْ�ِ� َرٖ �ٌ[ َ)ٖ+�  İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek 

bulunmasın. Kaf, 50/18 
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 Küçük, büyük hepsi satır satır yazılmıştır. Kamer, 54/53 َو&ُ%/ �LٖPٍَ� َوَ&ٖ��ٍ� ُ.ْ�َ+َ]�ٌ 
�ُ_ -7َُِ�تْ ُ   Amel defterleri açıldığı zaman. Tekvir, 81/10 َواَِذا ا	8/

���3ٖKِ�َ  َواِن� َ)َ�ْ�ُ=�ْ  َ	َ  Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. İnfitar, 82/10 
  َ���ِٖA�&َ �.ًَ�ا&ِ  Onlar, yapmakta olduklarınızı kayda geçirirler. İnfitar, 82/11 

 ﴿ �ٍ� ٖmّCِ '5َٖ	 ِر� �m5ُ	اِن� ِ&َ+�َب ا b�c&َ٧ ّٖmCِ �.َ @َv﴿﴾ َوَ.� اَْدٰر �٩﴾ ِ&َ+�ٌب َ.ْ� ُ*ٌم ﴿�٨ٌ﴿ �َ��ٖ �T=َ�ُ�ِْ	 Tٍِi.َ*ْ�َ %ٌ�ْ١٠﴾ َو ﴾ Doğrusu günahkârların 
yazısı, muhakkak Siccîn'dedir. Siccin'in ne olduğunu sen nereden bileceksin? O, amellerin sayılıp yazıldığı bir 
kitaptır. Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine! Mutaffifin, 83/7-8-9-10 

﴾ ٢٠﴾ ِ&َ+�ٌب َ.ْ� ُ*ٌم ﴿١٩﴾ َوَ.� اَْدٰرvَ@ َ.� ِ)���/*َن ﴿١٨َ&b�c اِن� ِ&َ+�َب اْ:9َْ�َ�اِر 	5َٖ' ِ)��ّ�ٖ�َ� ﴿  Şüphe yok ki iyi kişilerin amel defterleri, 
illiyyîn'dedir. İlliyyun’un ne olduğunu nereden bileceksin? İlliyyûn, müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği 
defterdir. Mutaffifin, 83/18-19-20 

 ﴿ �ٖXِ��ٖ�َِ� �ُ�َ�+َ&ِ 'َِAاُو �ْ.َ � �.َ�Kَٖ��ً�ا ﴿٧�َ ��ً��َ�ِ ]ُCَ��﴾ ٩﴾ َوَ�JَXِْ�ُ[ اِ	ٰ' اَْ,ِ�ٖ� َ.ْ�ُ�وًرا ﴿٨﴾ Kََ�ْ*َف ُ�َ Kime kitabı/amel defteri sağından 
verilirse, Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek, Sevinçli olarak ailesine dönecektir. İnşikak, 84/7-8-9 

� َ.ْ� اُوAَِ' ِ&َ+�َ�ُ� َوَراَء Rْkَِ�ٖه ﴿  ﴾ ١٢َوَ�Cَ 'ٰ�8ْٖ��ً�ا ﴿﴾ ١١﴾ Kََ�ْ*َف َ�ْ�ُ)*ا pُُ�*ًرا ﴿١٠َواَ.� Kimin de kitabı arkasından verilirse, “yetiş ya 
ölüm” diye bağıracak. Ve cehennem’e girecektir. İnşikak, 84/10-11-12 

AMELLERİN KARŞILIĞI 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

� َ�ْ�َ��ُ*نَ   ��(َ %ٍِK�Lَِ� @َ/ا َوَ.� َر�*ُ��ِ(َ � َو	ُِ=%; َدَر�Iٌَت ِ.��  Herkesin, yaptığı işlere göre birbirinden farklı derecesi vardır. Rabbin 
onların yaptıklarından habersiz değildir. En’âm, 6/132 

� َ)ِ��ُ*ا َو	ُِ�َ*Rُ�َ�Kْ� اَْ)َ��	Rَُْ� َوُ,ْ� َ:9 �3َُْ�ُ�*نَ   َو	ُِ=%; َدَر�Iٌَت ِ.��  Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah, onlara 
yaptıklarının karşılığını verir, asla kendilerine haksızlık yapılmaz. Ahkaf, 46/19 

َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ا�uَُٖ�*ا ا	��َ� َوا�uَُٖ�*ا ا	��Cُ*َل َوَ:A 9ُْ�ِ]�ُ*ا اَْ)َ��	َُ=�ْ    Ey iman edenler! Allah'a itaat edin; resule de itaat edin! 
Amellerinizi işe yaramaz hale getirmeyin. Muhammed, 47/33 

  ُX�َ�َْا �َ�Tٖ�	َى اHِmْ�َُؤا �َِ�� َ)ِ��ُ*ا َو�Cََا �َ�Tٖ�	َى اHِmْ�َِ	 اْ:9َْرِض 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ *ا �ِ�	ُْ�X�ْٰ'َو	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi 
Allah'a aittir: O, kötülük yapanlara yaptıklarının karşılığını verecek ve iyilik yapanları da katıksız iyilikle ödül- 
lendirecektir. Necm, 53/31 

ANA-BABA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ْCِا 'Xٖ�َ َق�sَ�.ٖ �َ-TْUََُ*َواِْذ ا	َو ُ* �َْ�َ��ٖ&�ِ	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َوا 'ٰ��ْJُْ	اِْ�َ��-ً� َوِذى ا �ِ�ْ��وَن اِ:�9 ا	��َ� َو�ِ�ْ	َ*ا	َُِ�ُ�ْAَ 9:َ %َٖvَٔ�ا ��ُp َة*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ� ا 	��X�ِِس �Xً�ْ�ُ َواَٖ �ُ�*ا ا	�8
 ,Aَ Vaktiyle Biz, İsrail oğullarından: “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, anaya, babayaَ*	�ْ�ُ+ْ� اِ:�Xْ.ِ bcً��ٖ َ 9ُ=ْ� َواَْ-ُ+ْ� ُ.zُ�ِ�ْ*نَ 
yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edin, insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin” Diye 
söz almıştık. Sonunda çok azınız dışında sözünüzden döndünüz ve hala da dönmeye devam ediyorsunuz. 
Bakara, 2/83 

� َ)َ�' ا	ُْ�+��Jٖ�َ &ُِ+َ[ َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَِذا 4َ�ََ� اََ�َ�&ُُ� اْ	َ�ْ*ُت اِْن Aََ�َك Uَْ�ً�ا اَْ	َ*Zُ��Pِ 	ِْ�َ*ا	َِ�ْ�ِ� َواْ:9َْ َ�ٖ��َ� �ِ�	ْ�َ   fJ�َ ْ�ُ�وِف  Birinize ölüm geldiği zaman, 
eğer bir hayır bırakacaksa anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar 
üzerine bir borçtur. Bakara, 2/180 

ٖ��ِ% َوَ.� 5ْAََ��ُ*ا ِ.ْ� Kَ �ٍ�ْUَِ�ن� ا	��َ� �ِٖ� َ)ٖ���ٌ َ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ.�َذا ُ�Jُ5ِXْ*َن  ُْ% َ.� اَ-ْ.ِ �ْ+ُJْ5َْ� �Kَ �ٍ�ْUَِْ�َ*ا	َِ�ْ�ِ� َواْ:9َْ َ�ٖ��َ� َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ��َ   �ٖ&�ِ� َواْ�ِ� ا	��  Sana Allah 
yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki: Hayır olarak harcarsanız. Harcayacağınız mal; anne 
baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış garipler içindir. Hayır olarak ne yaparsanız Allah muhakkak 
onu bilir. Bakara, 2/215 

ٖ��ِ% َوَ.� �ِ� َواْ	�mَِر ِذى ا	Jُْْ��ٰ' َواْ	�mَِر اْ	mُ َواْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َوَ:7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َو�Tِِى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��&ٖ   �ِ�ِ[ �ِ�ْ	Xْmَِ[ َواْ�ِ� ا	�� Xُِ[ َوا	�8
 -Sْ=َ�َ.َ Allah'a ibadet edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akraba اَْ�َ��-ُُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ َ.ْ� َ&�َن ُ.1ُKَ 9:ً�+َ1ْ*ًرا
ya, yetimlere, yoksullara, yakın ve uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunan hizmetçi 
ve işçilere iyi davranın; Allah kendini beğenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisâ, 4/36 

�اَء 	ِ��ِ� َو	َْ* َ)�ٰ' اَ-�5ُِْ  َRَ$ُ �ِ�ْJِ	ْ�ِ� �َ�.ٖا �	ُ*ا ُ=ْ� اَِو ا	َْ*ا	َِ�ْ�ِ� َواْ:9َْ َ�ٖ��َ� اِْن َ�ُ=ْ� �f�ِXBَ اَْو �JٖKًَ�ا �Kَ	��ُ� اَْو	ٰ' �Aَ bcَKَ ��َRِِ+�ِ�ُ�*ا ا	Rَْ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا &ُ*-ُ*ا َ *�ِ�ْAَ ى اَْن*ٰ
 Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de َواِْن Aَْ�ُ*ا اَْو zُ�ِ�ُْA*ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ&�َن �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن Uَٖ��ً�ا
olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir 
de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de sizlerden daha yakındır. Öyle ise adaleti yerine getirirken 
nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlik etmekten kaçınırsanız bilin ki 
şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberli olandır. Nisâ, 4/135 
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َم َر�/ُ=ْ� َ)َ��ْ     ���َ �.َ %ُAَْا ا*ْ	َ��َAَ %ُْ  َُْ�ز- �ُ� ُُ=ْ� َواِ���ُ,ْ� َوَ:JْAَ 9َ�ُ�*ا ا	5ََْ*اِ�َ� َ.� �RَXْ.ِ �َRَkَ ُ=ْ� اَ:�7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َوَ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا اَْوَ:9َد&ُْ� ِ.ْ� اِْ.bcٍَق َ-ْ

َم ا	��  َ �ِٖ� �ْ=ُn	�Jِ�ْAَ �ْ=ُ���َُ*نَ َوَ.� َ�َ]َ� َوَ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا ا	dَ5ْ�X ا	�ٖ+' َ��� �Pُِ=ْ� َو	ٰذ �a�ُ� اِ:�9 �ِ�ْ	َ  De ki: "Gelin, Allahın neyi yasakladığını size anlatayım: 
O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın; anne babanıza iyilik yapın ve çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin; 
çünkü sizin de onların da rızıklarını sağlayacak olan Biziz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayınız. 
Haklı bir gerekçe yokken Allah'ın dokunulmaz ve kutsal saydığı insan hayatına kıymayın. İşte Allah aklınızı 
başınıza alasınız diye bütün bunları size bildirdi. En'am, 6/151 

  ُ,��َك ا	ِْ=َ�َ� اََ�َُXْ(ِ ��Lَُ��ْ�َ � �وا اِ:�9 اِ���ُه َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� اِ.�ُ�ُ�ْAَ 9�:ًَ��َوَ 4ٰ' َر�/َ@ ا�9 َ&ٖ�:ً*ْ َ ��َRَُ	 %ُْ َو ��َ,ُ�ْRَXْAَ 9:َاُف; َو ��َRَُ	 %ْJُAَ bcَKَ ��َ,ُbcَ&ِ اَْو ��َ  Rabbin 
ancak kendisine kulluk etmenizi, ana babaya iyilikte bulunmanızı emretmiştir. Onlardan biri ya da ikisi senin 
yanında yaşlanırsa, onlara “öf!” bile deme, onları sakın azarlama, onlara hep güzel, tatlı söz söyle. Onları esir- 
ge, alçakgönüllülükle üzerlerine kol kanat ol ve; “Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl sevgi ile büyüttülerse, 
şimdi de sen onlara öyle rahmet et!” diyerek dua et. İsrâ,17/23 
َ� ْ.ِ �=ً�ِ�zَ� *ْ َ	�Rَِ َوَ �َل َرب� اَْوِزْ)Xٖ' اَْن اَْ$ُ=َ� -ِْ�َ�َ+َ@ ا	�ٖ+' اَْ-Sَ�ْ�َ َ)َ�#� َو)َ     ���َ+َKَ َ���ِٖ	� �� nzٰ�ْAَُ� َواَْدKٖ @َ+ِ�َ�ْ�َِ� 'Xٖ�ْUِ' ِ)َ��ِدَك ا	�8ًِ	�Pَ %َ�َ(َْی� َواَْن ا��ٰ' َوا	َِ  

Süleyman karıncanın sözüne gülümsedi ve dedi ki: Ey Rabbim! Gerek bana gerekse ana babama verdiğin 
nimete şükretmemi ve benim, hoşnut olacağın iyi işler yapmamı sağla. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat. 
Neml, 27/19. 

  َ�Rُ�ْ[ُِA bcَKَ �ٌ�ْ(ِ �ِٖ� @َ	َ dَ�َْ	 �.َ '�ٖ ِ+7ُِْ�َك	اَك �َ,َ�Iَ َواِْن �Xً�ْ�ُ �ِ�ْ��Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ �Pَوَو َA �ُْ+Xُْ& ��َِ� �ْ=ُiُ ��َ-ُ�Kَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �#َ	ِنَ � ا*ُ��َ�ْ  Biz, insana, ana 
babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak 
koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber 
vereceğim. Ankebut, 29/8 

ُ� َوْ,�Xً َ)�ٰ' َوْ,ٍ� َو�8َِK	Kٖ �ُُ' َ)�َ.ْ�ِ� اَِن اْ$ُ=ْ� 	ٖ' وَ   �Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ�ْ�ِ� َ�َ�َ�ْ+ُ� اُ./ �P��8ٖ�َُْ َوَو	َ#� ا	اِ @َ�ْ�	َِ*ا	َِ  Biz insana, ana babasına iyi 
davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl 
sürer. Bu nedenle ona; "önce Bana, sonra da ana-babana şükret" dedik.  Unutmayın ki sonunda Bana dönecek- 
siniz. Lokman, 31/14 

�Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َ�َ�َ�ْ+ُ� اُ./   �Pَوَو َC �َ��ٖ�َُه َوَ�َ�َ� اَْر ��ZًXَ َ �َل َرب� اَْوِزْ)Xٖ' اَْن اَْ$ُ=َ� ُ� &ُْ�ً,� َوَوzََ�ْ+ُ� &ُْ�ً,� َوَ�ْ��ُُ� َو�8َِK	sٰ�pَ �ُُُ*َن َ$Rًْ�ا َ�+�' اَِذا َ�َ�َ� اَُ$
 ٰz�ْAَ ��ًِ	�Pَ %َ�َ(َْی� َواَْن ا�ّٖ' ِ.َ� ا	ُْ�ْ�ِ�ٖ���َ -ِْ�َ�َ+َ@ ا	�ٖ+' اَ-Sَ�ْ�َْ َ)َ�#� َوَ)�ٰ' َوا	َِ ّٖ' Sُ�ُْA اِ	َْ�َ@ َواِ- ��ٖ+' اِ- nُ� َوا {ْ�ِPَْ	Kٖ 'ٖ' ُذر�  Biz insana, ana babasına iyilik 

etmesini tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve güçlükle doğurdu. Hamileliği ve sütten kesilmesi, otuz ay 
sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: ”Rabbim! Bana, ana ve babama verdiğin 
nimete şükretmemi, benim; razı olacağın yararlı bir iş yapmamı sağla. Bana verdiğin gibi soyuma da iyilik ve 
kurtuluş ver. Doğrusu Sana yöneldim Rabbim. Ve elbette ki ben sana teslim olanlardanım.” Ahkaf, 46/15 

ANLAŞMAZLIK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ٖ��َ� َوُ.TِXْٖر�َ� َواَْ-Hََل َ.Rُ�َُ� ا	ِْ=َ+�َب �ِ�	ْ   �7�َ.ُ �َ ٖ�ِّ��X	ُ� ا��	ا �َ�َ�َKَ ًة�Zً َواِ�َ �ُ=َ� َ�ْ�َ� ا	��Xِس �Kَٖ�� اUَْ+5ُ�َ*ا �Kِٖ� َوَ.� ا�Kٖ _َ�َ+َUِْ� اِ:�9 ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ُه ِ.ْ�  َ��a َ&�َن ا	��Xُس اُ.�ْ�َِ	
 َ��ى ا	��ُ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا 	َِ�� اUَْ+5ُ�َ*ا �Kِٖ� ِ.َ� اْ	َRَKَ �ْRُXَ�ْ�َ ��ًLْ�َ ُت�Xَ���َْ	ا �ُRُAَْء�Iَ �.َ ��ى َ.ْ� َ��7َُء اِ	ٰ' Pَِ�اٍط ُ.ْ�َ+�a  ٍ��Jٖ �ِِ�ْذ-ِٖ� َوا	���ُ َ�ْ�ِٖRْ�َ  İnsanlar tek bir ümmetti. 

Ayrılmaları üzerine Allah, rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi ve 
beraberlerinde hak ile ilgili kitap indirdi ki, insanların, anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında hakem olsun. 
Bunda da sırf o kitap verilenler, kendilerine bunca deliller geldikten sonra tuttular, aralarındaki hırs ve kıskançlık 
yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah kendi izniyle, iman edenleri, onların hakkında anlaşmaz- 
lığa düştükleri hakka, ulaştırdı. Allah, dilediğini doğru yola iletir. Bakara, 2/213 

� ا	��ِ� اْ:bcَCْ9ُِم َوَ.� اUَْ+َ�َ_ ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ.� �Iََءُ,ُ� اْ	�ِ َXْ(ِ �َ� ٖ�َ�ْ=5ُْ� �ِ�َٰ��ِت ا	��ِ� Kَِ�ن� ا	��َ� �ٖCَ�Dُ اْ	ِ�َ��بِ  ْ�ُ� RُXَ�ْ�َ ��ًLْ�َْ� َوَ.�ْ اِن� ا	ّ  Hiç 
şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihti- 
ras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk 
görendir. Al-i İmran, 3/19 

 -Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız, sakın bölünüp ayrılığa düşme َواْ)َ+8ُِ�*ا �َِ�ْ�ِ% ا	��ِ� Iَٖ��ً�� َوَ:��5َAَ 9 ُ*ا…
yin… Al-i İmran, 3/106 

  ٖT�	�&َ ا*ُ-*=ُAَ 9:َتُ َو�Xَ���َْ	َءُ,ُ� ا�Iَ �.َ ��َ� ��5َAَ ُ*ا َواUَْ+5ُ�َ*ا ِ.ْ� َ�ْ�ِ Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa 
düşenler gibi olmayın. İşte onlara büyük bir azap vardır. Al-i İmran, 3/105 

وُه اِ	َ' ا	��ِ� َوا	��Cُ*ِل اِ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ا�uَُٖ�*ا ا	��   ْن &Xُ.ِVُْA �ْ+ُXُْ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� ٰذ	َِ@ Uَْ�ٌ� َ� َوا�uَُٖ�*ا ا	��Cُ*َل َواُو	ِ' اْ:Kَ �ْ=ُXْ.ِ �ِ.َْ9ِ�ْن �XَAََزْ)+ُْ� Kٖ' َ$ْ#ٍء Kَُ�د/
bcً�ْٖو�Aَ �ُ�َ�ََْوا Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resule ve sizin içinizden olan hüküm ve yetki sahiplerine de itaat 
edin. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyor- 
sanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir. Nisa, 4/59 
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  َX�ُ ��ُp �ِ��	َ' ا	ٍء اِ-�َ�� اَْ.ُ�ُ,ْ� اِ#ْ$َ 'Kٖ �ْRُXْ.ِ Sَ�َْ	 ��ً�َ$ِ َوَ&�-ُ*ا �ْRُXَ�ا ٖد*ُ ��Kَ �َ�Tٖ�	5َْ��ُ*نَ اِن� ا�ا َ*ُ-�&َ ��َِ� �ْRُiُ��  Dinlerini parça parça edip guruplara 

ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara 
yaptıklarını bildirecektir. En’âm, 6/159 

  ٖ�ِ�� ��َ َوا�uَُٖ�*ا ا	��َ� َوَرCُ*	َُ� َوَ:�XَAَ 9َزُ)*ا Kََ+�7َ5ُْ*ا َوTْAََ,َ[ ٖر�ُ�ُ=ْ� َواPِْ�ُ�وا اِن� ا	��َ� َ.Dَ ا	�8 Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip 
birbirinize düşmeyin, çözülüp dağılırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Allah, sabredenlerle beraberdir. Enfal, 8/46 

Jَ+َKَ]�ُ�*ا اَْ.َ�ُ,ْ� RُXَ�ْ�َْ� ُزُ�ً�ا &ُ%/ Hْ�ٍِب �َِ�� 	ََ�ْ�Kَ �ْRِِ�ُ�*نَ    Fakat din hususunda ayrıldılar ve ayrılanlar, kendi kitaplarından 
başka kitapları inkâr ettiler ve her bölük, kendi elindekine razı oldu, onunla övünmeye koyuldu. Mü’minun, 23/53 

�ُ� اْ	�1َ	0ُِ َوا	�Tٖ�َ� اTُ1َ�Aوا ِ.ْ� ُدو-ِٖ� اَْو	َِ��َء َ.� -َْ�ُ�ُ�ُ,ْ� اِ:�   ٖ�ُ�*-َ� اِ	َ' ا	��ِ� ُز	5ْٰ' اِن� ا	��َ� َ�ْ�ُ=ُ� �Kٖ �ْ,ُ �.َ 'Kٖ �ْRُXَ�ْ�َِ� َ�1َْ+�5ُِ*َن اِن� ا	��َ� َ:9 اََ:9 	ِ��ِ� ا	ّ ��Jَ�ُِ	 9 �ْ.َ ى�ٖRْ�َ
�رٌ   İyi bil ki, hâlis din yalnız Allah’ındır. O'ndan başka bir takım dostlar edinenler; "Biz bunlara, sırf bizi ُ,َ* َ&�ِذٌب َ&�5
Allah’a yaklaştırmaları için tapıyoruz," diyecekler. Şüphesiz ki Allah, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda 
hükmünü verecektir. Allah, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez. Zümer, 39/3 

…  ْ=�ُKَ ٍء#ْ$َ �ْ.ِ �ِ�Kٖ �ْ+ُ5ْ�َ+َUِْ َوَ.� ا���	َ' ا	اِ �ُ�ُ  Görüş ayrılığına düştüğünüz herhangi bir meselede hüküm vermek Allah'a 
aittir…Şura, 42/10  

…  ِ��Kٖ ��5َ ُ*ا+َAَ 9:ََو �َ� ٖ� Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” ... Şura, 42/13… اَْن اَٖ �ُ�*ا ا	ّ

…. ' َ	4ِJَُ' َوَ.� ��5َAَ ُ*ا اِ:�9 .ِ   f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	َر��َ@ اِ �ْ.ِ SْJَ�َCَ Zٌ�َ�ِ&َ 9:َ*ْ	ََو �ْRُXَ�ْ�َ ��ًLْ�َ �ُْ��ِ	َْءُ,ُ� ا�Iَ �.َ �RُXَ�ْ�َْ� َواِن� ْ� َ�ْ�ِ Onlar, kendilerine ilim gel- 

dikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden belli bir süreye 
kadar yaşatma sözü vermiş olmasaydı, aralarında hüküm verilir, işleri bitirilirdi… Şura, 42/14 

ANTLAŞMA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 َs�.ٖ �� ا	��ِ� ِ.ْ� َ�ْ�َِRْ(َ 4ُ*َنJُXْ�َ �َ�Tٖ�	َُ�ونَ اCِ�1َْ	ا �ُ,ُ @َِiٰـ	اْ:9َْرِض اُو 'ِK وَن��ِ ٖ� َوَ�Jَْ]ُ�*َن َ.� اََ.َ� ا	��ُ� �ِٖ� اَْن ُ�*Pََ% َوُ�5ِْ�ُ  Onlar ki, söz verip antlaş- 
tıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde 
bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır. Bakara, 2/27 

  َ��Xِٖg�1َ	ْا /]�� Kَ�1َAَ�� ِ.ْ� َ ْ*ٍم Tِْ�ْ-�Kَ Zًَ-��َUِ اِ	Cَ 'ٰ�(َ �ْRِ�ََْ*اٍء اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ َواِ.�  Antlaşma yaptığın bir milletin hainlik yapmasından 
korkarsan, sen de onlarla yaptığın antlaşmayı aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah  hainleri 
sevmez. Enfal, 8/58 

�Aُْ� ِ.َ� ا	7ْ�ُِْ�ٖ&��َ  ْ,َ�(َ �َ�Tٖ�	َ' ا	اِ �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	ا �َ�َ�اَءٌة ِ.َ  Bu, Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz 
müşriklere bir ihtardır! Tövbe, 9/1 

  ٖ�Kِ�=َْ	ى اHِ1ْ.ُ �َ��	ِ� َواَن� ا��	ى اHِmِ�ْ.ُ �ُ�ْBَ �ْ=ُ�-ََواْ)َ�ُ�*ا ا �ٍRُ$َْا Zَ�َ�َاْ:9َْرِض اَْر 'ِK ا*�ُ��ٖKَ َ��  Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha 
istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki, Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri mutlaka perişan 
edecektir. Tövbe, 9/2  

  ِA�َKَ ا��Aُْ� ِ.َ� اْ	َ�&ٖ�ِ7ْ�ُ�  ��ُp	َ �َْ��lً�ْ$َ �ُْ&*8ُJُXْ َو	َْ� ُ��3َِ,ُ�وا َ)َ�ْ�ُ=ْ� اََ�ًْ,َ�(َ �َ�Tٖ�	اِ:�9 ا ِRِA ���ُ,ْ� اِ	ٰ' ُ.َRْ(َ �ْRِ�َْ	ِا ا* /� َ��Jٖ�+�ُْ	ا /]�ْ� اِن� ا	��َ� ُ�ِ  Ancak 
antlaşma şartlarını eksiksiz yerine getiren ve size karşı hiç kimseyi desteklemeyen müşrikler ile aranızdaki 
antlaşmalara sürelerinin sonuna kadar uyunuz. Hiç şüphesiz Allah kötülükten sakınanları sever. Tövbe, 9/4 

  َ�� اْ	ِmِ�ْ�َْ	ا �َXْ(ِ �ُْA�ْ,َ�(َ �َ�Tٖ�	اِ:�9 ا �ِٖ	*Cَُر �َXْ(ِِ� َو��	ا �َXْ(ِ �ٌRْ(َ �َ�&ٖ�ِ7ْ�ُ�ِْ	 ُن*=ُ�َ _َ�ْ&َ َ��Jٖ�+�ُْ	ا /]�َ�امِ Kََ�� ا�Jَ+َCُْ.*ا 	َُ=ْ� �Jٖ+َCْ�Kَُ�*ا 	Rَُْ� اِن� ا	��َ� ُ�ِ  Allah’a 
ortak koşanların Allah katında ve Resûlü yanında bir sözleşmesi olabilir? Ancak Mescid-i Haram’ın/ Kâbe’nin 
yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece, siz de onlara 
dürüst davranın. Çünkü Allah sakınanları sever. Tövbe, 9/7  

  َ& ُ�*ُ�ُ  'ٰ�ْ�Aََو �ْRِ,ِا*َKَْ�ِ� �ْ=َُ-*zُ�ْ�ُ Zً Rُْ� َواَْ&JُCِ�Kَ �ْ,ُ�ُsَ*نَ ْ�َ_ َواِْن َ�Rَ3ُْ�وا َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ:9 َ�ْ� ُُ�*ا �Kُٖ=ْ� اِ:9f َوَ:9 ِذ.�  Evet nasıl olabilir ki! Onlar size 
galip gelselerdi, sizin hakkınızda ne yemin ne de antlaşma gözetirlerdi. Onlar ağızlarıyla sizi razı etmeğe 
çalışıyorlar, oysaki kalpleri buna karşıdır. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmışlardır. Tövbe, 9/8 

Zً َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	ُْ�ْ�َ+ُ�ونَ   َ:9 َ�ْ� ُُ�*َن Vْ.ُ 'Kِٖ.ٍ� اِ:9f َوَ:9 ِذ.�  Onlar bir mümin hakkında ne bir yemine saygı gösterirler ne de bir 
antlaşma şartına. Çünkü onlar saldırganların kendileridir. Tövbe, 9/10 

Zَ ا	ُْ=5ِْ� اِ-�Rُْ� َ:9 اَ   ��ِgَا ا*ُ�ِA�JَKَ �ْ=ُِX�ٖد 'Kٖ ا*ُX�َuََو �ْ,ِ�ِRْ(َ �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ْRَُ-��َ�َْا ا*ُs=ََ- َواِْن ْ�Rُ���ََ	 �ْRَُ	 َ��َن�نَ  ْ*Rُ+َXْ�َ  Eğer onlarla antlaşma yaptıktan 
sonra antlarını bozarlar da dininize dil uzatırlarsa kafirlerin elebaşları ile savaşınız. Çünkü onlar için yeminin bir 
anlamı yoktur. Belki can korkusu ile saldırılarına son verirler. Tövbe, 9/12 

�َ,� َوَ ْ� Iََ�ْ�ُ+ُ� ا	��َ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ&�5َٖواَْوKُ*ا �ِ  ِ�&ٖ*ْAَ �� ا	��ِ� اَِذا َ)�َ,ْ�Aُْ� َوَ:4ُJُXْAَ 9*ا اْ:9َْ�َ��َن َ�ْ�َِRْ�َ َ5َْ��ُ*نAَ �.َ �ُ�َ�ْ�َ �َ��	اِن� ا bcً  Antlaşma yaptığınız za- 
man, Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin ve Allah'ı, üzerinize şahit tutarak sağlamlaştırdığınız yeminleri bozma- 
yın. Şüphesiz Allah, yapacağınız şeyleri pekiyi bilir. Nahl, 16/91 

ٍة اَ-َْ=�Tُ1ِ�+Aَ �pًوَن اَْ�َ��-َُ=ْ� َدXَ�ْ�َ bcًUَُ=ْ� َانْ   �*ُ  �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �Rََ	HْBَ Sْ4َJَ-َ '+ٖ�	�&َ ا*ُ-*=ُAَ 9:ََن َو*=ُAَ  Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْ=َُ	 ��Xَ���َ�َُ	ُ� �ِٖ� َو��	ْ��ُ*&ُُ� ا�اِ-�َ�� َ Zٍ Zٌ ِ,َ' اَْر�ٰ' ِ.ْ� اُ.� اُ.�
 1ْAَ �ِ�Kٖ �ْ+ُXُْ& �.َ Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile veَ+�5ُِ*نَ 



 62
fesat sebebi yaparak bozmayın. Böylece eğirdiği yünü sağlam iplik haline getirdikten sonra tekrar tel tel çözen 
kadın gibi olmayınız. Çünkü Allah sizi bu yolla sınavdan geçirir. Kıyamet günü aranızdaki anlaşmazlık konularını 
size açıklayacaktır. Nahl, 16/92 

  ُ�+َ7ْAَ 9:َنَ َو*�ُ�َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& اِْن �ْ=َُ	 �ٌ�ْUَ *َ,ُ �ِ��	ا �َXْ(ِ ��َ�-ِا bcً��ٖ َ �Xً�َpَ �ِ��	ا �ِRْ�َِ� وا  Allah'a verdiğiniz sözü basit bir ücret karşılığı 
satmayın. Şunu bilin ki, Allah katında olan, sizin için daha hayırlıdır. Nahl, 16/95 

ARKADAŞ 
ِ�ْ��ِ ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ  �ِْ��ِ    

ٖ��ِ% َوَ.� َ.َ�َ=Sْ اَْ�َ��-ُُ=�ْ … �ِ�ِ[ �ِ�ْ	Xْmَِ[ َواْ�ِ� ا	��  Yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin… َوا	�8
…Nisa, 4/36 

�Xً��ٖ َ َ��َءKَ �Xً��ٖ َ �ُ	َ ُن�[َ�ْ  Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır! Nisa, 4/38… َوَ.ْ� َ�ُ=ِ� ا	�7

�ِدٖ ��َ     Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اJُ�A*ا ا	��َ� َو&ُ*-ُ*ا َ.Dَ ا	�8
insanlarla beraber olun. Tövbe, 9/119  

ْ.ِ Sْ�َUَ� Rِِ��ْ َْ� ِ.َ� ا	mِْ�� َواْ:dِْ-9ِ اِ-�Rُْ� َ&�-ُ*ا �ٖCِ�Uَ�� �Xَ َ	Rَُْ�  َُ�-َ�َء HَKَ��Xُ*ا 	Rَُْ� َ.� َ�ْ�َ� اَْ�ٖ��Rِْ� َوَ.� Rُ5َ�ْUَْ� َوRِ�ْ�َ(َ �a�َُ� اْ	Jَْ*ُل Kٖ' اَُ.ٍ� َ ْ� َوَ ��4ْ   Biz onların 
yanına birtakım arkadaşlar katarız. Bunlar onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini süslü gösterdiler. 
Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için uygulanan azap onlara da gerekli olmuştur. 
Çünkü onlar bu cezayı hak etmişlerdir. Fussilet, 41/25 

﴾٣٦ِذْ&ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� - tْ��Jَُ	RُKَ �ً-�[َ�ْ$َ �ََُ* َ	ُ� َ ٖ��ٌ� ﴿ َوَ.ْ� َ�ْ�ُ� َ)�ْ   Kim Rahman'ın indirdiği Kur'anı göz ardı ederse ona, bir 
şeytanı arkadaş veririz ve o şeytan artık onun ayrılmaz dostudur. Zuhruf, 43/36 

ٖ��ِ% وَ   و-Rَُْ� َ)ِ� ا	�� /�8ُ�ََ	 �ْRُ�-ِوَن ﴿َوا�ُ+َRْ.ُ �ْRُ�-ََن ا*�ُ�َ�ْ�َ٣٧﴾  Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise 
doğru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf, 43/37 

 ﴿ �ُ��ٖJَ	ْا dَiْ�ِKَ �ِ�ْ َ�ِ7ْ�َ	ْا �َ�ْ�ُ @َXَ�ْ�ََو 'Xٖ�ْ�َ Sَ�َْ	 ��َ َء-َ� َ �َل�Iَ ٣٨َ�+�' اَِذا ﴾ Sonunda bize gelince, arkadaşına, “Keşke benimle 
senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı! Ne kötü arkadaşmışsın!” der. Zuhruf, 43/38  

ARŞ Ve KÜRSİ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Arş: En yüksek gök. Allahın kudret ve saltanatının tecelli yeri. Yönetim merkezi. Kürsü: Taht, yüce 
makam. 
  'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ �ُه اِ:�9 �ِِ�ْذ-ِٖ� َ�ْ��َُ� َ.� َ�ْ�َ� اَْ�ٖ��Rِْ� َوَ.� Rُ5َ�ْUَْ� َوَ:9  اْ:9َْرِض َ.ْ� َذا ا	�Tٖى َ�D5َ7ُْ اَ	��ُ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* اَْ	َ�#/ اْ	�Jَ/*ُم َ:TُUُْ�Aَ 9ُه ZٌXَCِ َوَ:9 َ-ْ*ٌم َ	ُ� َ.� Kِ' ا	��َXْ(ِ

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ:َ 9�Vُُدُه Rُُ35ْ�َِ�� وَ  ُ,َ* ا	َْ��ِ'/ اْ	��3ٖ�َُ ُ�ٖ��ُ]*َن �7َِْ#ٍء ِ.ْ� ِ)ْ�ِ�ٖ� اِ:�9 �َِ�� َ$�َء َو�Cِ�ُْ& DَCِ/ُ� ا	��  Allah'tan başka ilah yoktur, Hayy/hep diri 
hayat doludur. Kayyum/etkindir/yarattıklarını kudretiyle ayakta tutar. Ne gaflet yakışır O’na ne uyuklama, uykusu 
gelmez, uyuklamaz ve uyumaz. Göklerde ve yerde olan her şeyin tek sahibidir. O’nun huzurunda, onun izni 
olmadan kimse şefaat edemez. Her şeyin içini dışını önünü arkasını bilir. İnsanlar, dilediği kadarından başka 
O’nun ilminden hiç bir şey kavrayamaz. O'nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kuşatıp kap sar. 
Onları korumak/yönetmek ise O’na hiç ağır gelmez. O Allah, yüceler yücesidir. Bakara, 2/255 (Ayet’el Kürsi)   

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض Zِ�+Cِ 'Kٖ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ�ْ�ِش ُ�7ِLْ' ا dَ�ْ َوا	Jََْ�َ� َوا	mُ/X*مَ اِن� َر��ُ=ُ� ا	��ُ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�� َ�اٍت �ِ�َْ.ِ�ٖه اََ:9 	َُ�  	�ْ�َ% ا	�Rَ�Xَر َ�ْ]�ُُ�ُ� �sً�sٖ�َ َوا	�7 �1�َ.ُ
 /Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde/altı evrede yaratan sonra Arş’a اْ	aُ�ْ1َ َواْ:Aَ �ُ.َْ9َ��َرَك ا	��ُ� َرب/ ا	َْ��َ	ٖ���َ 
yönetim merkezine kurulup varlık âlemini yönetendir. Geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp 
örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emret- 
mek de O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir! A’raf, 7/54 

9 اِ	َٰ� اِ:�Sُ�ْ�&*َAَ �ِ�ْ�َ(َ *َ,ُ 9 َوُ,َ* َرب/ ا	َْ�ْ�ِش ا	Kَ ِ��3ٖ�َِْ�ْن Aََ*	�ْ*ا JُKَْ% َ�ْ��َِ' ا	��ُ� :َ   Eğer yüz çevirirlerse De ki: “Allah bana yeter, ondan 
başka hiç bir ilâh yoktur. Ben, ancak ona güvendim ve o büyük Arş’ın sahibidir.” Tövbe, 9/129  

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض Zِ�+Cِ 'Kٖ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ�ْ�ِش ُ�َ���ُ� اْ:ْ.ِ �.َ �َ.َْ9� Dٍ�5ٖ$َ اِ:�  اِن� َر��ُ=ُ� ا	��ُ� ا	�Tٖى �وُه اTَAَ bcَKََ&�ُ�ونَ aَ�َUَ ا	��ُ�ُ(ْ�Kَ �ْ=ُ/ُ� َر���	ُِ=ُ� ا	اِْذ-ِٖ� ٰذ �ِ�ْ�َ �ْ.ِ 9  
Şüphe yok Rabbiniz, öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeryüzünü altı günde yarattı. Sonra Arş’a/yönetim merkezine 
geçti. Oradan her işi tasarlıyor ve yönetiyor. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O, Rabbiniz 
Allah’tır. O hâlde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz? Yunus, 10/3 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض Zِ�+Cِ 'Kٖ اَ���ٍم َوَ&�َن َ)ْ�ُ$ُ� َ)َ�' اْ	َ��ِء 	َِ�ْ��َُ*&ُْ� اَ�/ُ=ْ�  اَْ�َ�ُ� َ)bcً�َ َوَ	ْiِ�  Sَ�ُْ اِ-�ُ=ْ� َ.ْ�ُ�*pُ*َن ِ.ْ� َ�ْ�ِ� ا	َْ�ْ*ِت 	Jُ�ََ*	َ�� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َوُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��
 ِC 9�:ِا اTَاِْن ٰ,ـ ٌ���ٖ.ُ �ٌ�ْ  O sizi denemek, hanginizin amelinin daha güzel olduğunu ortaya çıkarmak için gökleri ve yeri altı 

gün/devirde yarattı ki Arş'ı da su üstünde idi. Eğer onlara, öldükten sonra dirilip kalkacaksınız, diyecek olsan, o 
küfredenler, «elbette bu açık bir sihirden başkası değildir!» diyecekler. Hud, 11/7 

  َ�Jَْ	َوا dَ�ْ َ� ا	�7 �1Cََْ�ْ�ِش َو	ى َ)َ�' ا*ٰ+َCْا ��ُp �Rََ-َ�ْوAَ �ٍ�َ(َ �ِ�ْLَِ� اِت*َ�ٰ �َ اَ	��ُ� ا	�Tٖى َرDَKَ ا	��  Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir 
direk/dayanak olmadan yükselten, sonra Arş’a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Ra’d, 13/2 

  ُ��mٖ�َْ	َْ�ْ�ِش ا	ُذو ا  O Arş sahibidir, şanı pek yücedir. Bürûc, 85/15 
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ْ�ٰ�ُ� َ)َ�' ا	َْ�ْ�ِش اCَْ+ٰ*ى  -Rahman, Arş üzerinde istiva etmiştir/hükümranlığını ve yüce kudretini bütün haşme اَ	��

tiyle kurmuştur. Ta-Ha, 20/5 
� َ�5ُ8ِ*نَ  ��َن ا	��ِ� َرب� اْ	َ�ْ�ِش َ)��َ�ْ�ُKَ �Aَ� Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilâhlar olsaydı gökle َ	ْ* َ&�َن Rِ�Kَٖ�� اٰ	ZٌRَِ اِ:�9 ا	��ُ� 	5َََ�َ

yerin düzeni bozulup altüst olurdu. Arş'ın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları vasıflardan çok yüce ve 
temizdir. Enbiya, 21/22 

 ,Kَ Kendisinden başka ilah olmayan, gerçek hâkim ve hükümdarَ+َ��	َ' ا	��ُ� ا	َْ�ِ�ُ@ اْ	َ�a/ َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* َرب/ ا	َْ�ْ�ِش ا	َْ=ٖ���ِ 
şerefli Arş’ın Rabbi olan Allah, çok yücedir.  Mü’minun, 23/116 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� Zِ�+Cِ 'Kٖ ��َRُXَ�ْ�َ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ�ْ�ِش َ.� َ	  ُ=ْ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:Dٍ�5ٖ$َ 9 اTَ+َAَ bcَKََ&�ُ�ونَ اَ	��ُ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��  Allah, gökleri ve 
yeri altı günde, yaratmış. Sonra da Arş’ına kurulup onları hâkimiyeti altına almıştır. Sizin O’ndan başka dos- 
tunuz ve şefaatçiniz de yoktur. Hâlâ düşünmüyor musunuz? Secde, 32/4 

� َر��Rِْ� وَ ِ�ْ�� 	ِ��ِ� َرب� ا	َْ��	َٖ���َ َوAََ�ى ا	K��َ Zَ=َِiٰ��َّْٖ�َ� ِ.ْ� َ�ْ*ِل ا	َْ�ْ�ِش ُ�َ���ُ�*َن �َُِ�ْ���a َوٖ �َ% ا	ََْْ	�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ 'َ4ُِ  Melekleri, Arş'ın etrafını 
çevire- rek, Rab’lerini hamd ile överken görürsün. Artık insanların aralarında adaletle hükmedilmiştir. “Hamd, 
âlemlerin Rabb'i olan Allah içindir” denir. Zümer, 39/75  

� َر��Rِْ� َوُ�X.ِVُْ*َن �ِ�ٖ …ِ�ْ��ِ��ُ*َن ا	َْ�ْ�َش َوَ.ْ� َ�ْ*َ	ُ� ُ�َ���ُ�*َن �َِْ�َ �َ�Tٖ�	َا Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, Rab’ lerini 
överek tesbih ederler, O'na inanırlar… Mümin, 40/7 

َر�Iَِت ُذو ا	ْ  ��َ�ْ�ِش ُ�Jِ�ْ' ا	�/وَح ِ.ْ� اَْ.ِ�ٖه َ)�ٰ' َ.ْ� َ��7َُء ِ.ْ� ِ)َ��ِدٖه 	TِXْ�َُِر َ�ْ*َم ا	+�bcَقِ َرDُ�Kٖ ا	  O, dereceleri yükselten, Arş’ın sahibi Allah, o 
buluşma gününün dehşetini haber vermek için, kullarından dilediğine emrini tebliğ eder. Mümin, 40/15 

 َ��ْCُ َ5ُ8ِ*ن�َ � ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َرب� ا	َْ�ْ�ِش َ)�� �َن َرب� ا	��  Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların 
uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir/temizdir. Zuhruf, 43/82 

 ِC 'Kٖ اِت َواْ:9َْرَض*َ�ٰ َ��ِء َوَ.� َ�ْ�ُ�ُج �Rَ�Kٖ َوُ,َ* َ.َ�ُ=ْ� اَْ�َ� +�Zِ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ�ْ�ِش َ�ْ�َ�ُ� َ.� َ�Kِ wُ�ِ' اْ:9َْرِض َوَ.� َ�1ُْ�ُج ِ.�RَXْ َوَ.� َ�HِXُْل ِ.َ� ا	ُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�� ��
 ,Xُْ& �.َ O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanıُ+ْ� َوا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ 
gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 
Hadid, 57/4 

 ْ�Rُ َ*ْKَ @َْ�َش َر��(َ %ُ�ِ�َ�ْ*َ.Z�َِ-��َpَ Tٍِiٌ  َواْ	َ�َ�ُ@ َ)�ٰ' اَْر�Rَِg�Iَ َوَ�ْ  Melekler de onun etrafındadır, O gün Rabbinin Arş’ını bunların 
da üstünde sekiz melek yüklenir. Hakka, 69/17 

AŞIRIYA KAÇMAK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َوَ.ْ� �Aََب َ.َ�َ@ َوَ:Lَ[ْAَ 9ْ*ا اِ-�ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن Jِ+َCْ�Kَ  ٌ��8ٖ�َْ� َ&َ�� اُِ.ْ�تَ    Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki 
tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla 
görür. Hud, 11/112 

 �ِPَْوا �ْRُXْ(َ َك�Xَ�ْ(َ �ُ�ْAَ 9:ََو �ُRَIْوَن َو��وِة َوا	7ِ�َْ'� ُ�ٖ��ُٰLَْ	�ِ� �ْRَُن َر��*(ُ�ْ�َ �َ�Tٖ�	ا Dَ.َ @َ�َ5َْ- �ْ Dَ�َ�Aِذْ&ِ�-َ� َوا �ْ(َ �ُ�َ�ْ َ �Xَ�ْ5َBَْا �ْ.َ Dْ[ُِA 9:ََو ��َْ- /�� ٖز�ZَXَ اْ	َ�ٰ�*ِة ا	ُ��ُٖA
 ُK َوَ&�َن اَْ.ُ�ُه �ُv*ٰ,َ�uً�ُ  Sabah akşam Rablerine, O’nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünyanın cazibesine 

kapılıp da gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep 
aşırılık olan kimselere boyun eğme. Kehf, 18/28 

 َ( Dٌ��ٖCَ �َ��	َ� اِن� ا��	ا ا*Jُ�Aَوا �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	ِی ا�ُ.*ا َ�ْ�َ� َ�َ ��JَُA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ ٌ���ٖ  Ey iman edenler! Allah'ın ve resulünün önüne 
geçmeyin! Allah'tan korkun! Gerçekten Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Hucurat, 49/1 

AV VE AVLANMAK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ���َُA �َ��ٖ��=َ.ُ ارِِح*َmَْ	ا �]���َ��ُت َوَ.� َ)��ْ�ُ+ْ� ِ.َ	َُ=ُ� ا	اُِ�%�  %ُْ  �ْRَُ	 �%�َُِذا ا�.َ @َ-َ*ُ�lَ�ْ�َ� ��.ِ ��Rَُ-*�ُ  �ِ�ْ�َ(َ �ِ��	ا �َCَْ)َ�ْ�ُ=ْ� َواْذ&ُُ�وا ا �اَْ.َ�ْ=َ � َ)��َ�ُ=ُ� ا	��ُ� Kَُ=�ُ*ا ِ.��
 Sana kendilerine nelerin helâl kılındığını soruyorlar. De ki: "Bütün temiz yiyecekler size َواJُ�A*ا ا	��َ� اِن� ا	��َ� �ٖCَ�Dُ ا	ِْ�َ��بِ 
helâl kılınmıştır. Allah’ın size öğrettiği şekilde eğittiğiniz avcı hayvanların sizin için tutup getirdiklerini yiyiniz ve 
üzerlerine Allah’ın adını anınız. Allah’a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah hesabı çabuk görür." Maide, 5/4 

 ُ.��َuََو �ِ�� ا	َْ�ُْ�ْPَ �ْ=َُ	 �%�ُِا 	ى اَِTٖ�	َ� ا��	ا ا*Jُ�Aَْ��� َ.� ُدْ.ُ+ْ� ُ�ُ�ً.� َوا	ا �ُ�ْPَ �ْ=ُ�ْ�َ(َ َم ���َرِة َوُ��� �7َُ�ونَ ُ� َ.َ+�ً)� 	َُ=ْ� َو	ِ���ُْA �ِ�ْ  Sizin için de yolcular için 
de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helâl kılındı. Kara avı ise 
ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah’tan korkun. Maide, 5/96 

�ً�� �fv�ِuَ َوIُ�ِ1ْ+َ�ْAَ*ا ِ.�Rََ-*�ُ�َ�ْAَ Zً�َ�ْ�ِ �ُXْ َوAََ�ى َْ	 �ُXْ.ِ ا*ُ�ُ&ْ�+َِ	 �َ�َ� ا	َْ�ْ �1Cَ ىTٖ�	5ُْْ�@َ  َوُ,َ* ا	7ُْ=ُ�ونَ  اAَ �ْ=ُ���ََ	4ِْ�ٖ� َوKَ �ْ.ِ ا*Lُ+َ�ْ+َِ	َو �ِ�Kٖ �َUِا*َ.َ O, taze et ye- 
meniz, takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize sundu. Gemilerin de suyu yara yara 
gittiğini görürsün. Bütün bunlar O’nun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir. Nahl, 16/14 

 ��ً�Lُ*ا ِ.ْ� �fv�ِuَ َوIُ�ِ1ْ+َ�ْAَ*َن �Rََ-*�ُ�َ�ْAَ Zً�َ�ْ�ِ َوAََ�ى ا	�Kٖ @َ�ْ5ُِْ� َ.َ*اUَِ� 	َِ+ْ�+َ َوَ.� َ�ْ�َ+ِ*ى ا	َْ�ْ�َ�اِن ٰ,ـTَا َ)Tٌْب Kَُ�اٌت g�Cٌَِ� َ$َ�اُ�ُ� َوٰ,Tَا ِ.ْ�ٌ} ا�Iٌَُج َوِ.ْ� &ُ%; �Aَْ&ُ�ُ*َن 	َْ
 4ْKَ İki deniz aynı değildir. Birinin suyu tatlı kolay içimli, öbürününki tuzlu ve acıdır. Her ikisinden deِ�ٖ� َوَ	َ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ 
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taze balıketi yer ve takı olarak süs eşyaları çıkartırsınız. Allah'ın size verdiklerini elde etmeniz ve şükretmeniz 
için gemilerin suları yararak yol aldığını görürsünüz. Fatır, 35/12 

AY HALİ/HAYIZ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

� اََ.َ�&ُُ� ا	��ُ� اِن� ا	��َ� َوَ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ِ� اْ	َ�ٖ��tِ  ُْ% ُ,َ* اًَذى Hِ+َ(ْ�Kَ	ُ*ا ا	�Xَ��َء Kِ' ا	ْ ُ�ْ�َ �ْ.ِ ��,ُ*ُAْ�Kَ ْ�َن �R[َAَ ِ�َذاKَ ْ�َنRُ[ْ�َ '�+�َ ��,ُ*�ُ�َJْAَ 9:ََو tِ��اٖ��َ� َ�ٖ �[/ ا	+�*�ِ�ُ
 َ���ٖ �R[َ+َ�ُْ	ا /]� Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O bir ezadır/rahatsızlıktır. Ay halindeki kadınlardan uzak َوُ�ِ
durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yer- den onlara 
yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok temizlenenleri sever. Bakara, 2/222 

AY VE GÜNEŞ 
ِ�ْ��ِ ا	��ٖ���ِ  �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ��ِ    

…   �w�َ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ِ� اْ:Zِ��,َِ9  ُْ% ِ,َ' َ.َ*اٖ � Sُ	��X�ِِس َواْ	َ Sana, hilâlleri soruyorlar. De ki: “Onlar, insanlar ve hac için vakit 
ölçüleridir…Bakara, 2/189 

��ُ� ا	Hٖ�َْ�Hِ ا	َْ�ٖ���ِ �Kَ	aُِ اْ:Pْ9َِ��ِح َوIََ�َ% ا	�  ٖJْAَ @َِ	ٰذ �ً-��َ�ْ�ُ �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ ْ�َ% �Xً=َCَ َوا	�7  O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi 
dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar her şeyi bilen sonsuz kudret 
sahibinin iradesi taktiri ile düzenlenmiştir. En’âm, 6/96 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض Zِ�+Cِ 'Kٖ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ�ْ�ِش �7ِLُْ' ا  َ�اٍت اِن� َر��ُ=ُ� ا	��ُ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�� dَ�ْ َوا	Jََْ�َ� َوا	mُ/X*َم ُ.�1�َ �ِ�َْ.ِ�ٖه اََ:9 	َُ�  	�ْ�َ% ا	�Rَ�Xَر َ�ْ]�ُُ�ُ� �sً�sٖ�َ َوا	�7
 -Şüphesiz Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde/aşamada yaratmış, sonra da arş üzerin اْ	aُ�ْ1َ َواْ:Aَ �ُ.َْ9َ��َرَك ا	��ُ� َرب/ اْ	َ��َ	ٖ���َ 
de egemenlik kurmuştur. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örter. Güneş, ay ve bütün yıldızlar 
hep O’nun buyruğu ile hareket ederler. İyi bilesiniz ki yaratmak da, yönetme de O’na mahsustur. Âlemlerin 
Rabbi olan Allah yücelerin yücesidir. A’raf, 7/54 

َرُه َ.�Xَِزلَ   ��zِ dَ�َْ��ًء َواْ	Jََ�َ� -ُ*ًرا َوَ  ُ% اْ:9َٰ��ِت 	Jَِْ*ٍم َ�ْ�َ��ُ  ُ,َ* ا	�Tٖى Iََ�َ% ا	�7 �85َ�ُ �a��Xَٖ� َوا	ِْ�َ��َب َ.� aَ�َUَ ا	��ُ� ٰذ	َِ@ اِ:�9 �ِ�ْ	َ *نَ 	َِ+ْ�َ�ُ�*ا َ)َ�َد ا	��  Güneş'i ısı 
ve ışık kaynağı; Ay'ı, vakit ölçüsü ve yılların sayısını bilesiniz diye ışık yansıtıcısı yapıp evreler takdir eden 
O'dur. Allah bütün bunları rastgele değil, şaşmaz ölçülere bağlı olarak yaratmıştır. O, bilgi sahibi kimselere 
ayetlerini ayrıntılı biçimde anlatır. Yunus, 10/5 

� Aََ�ْو-p �Rََُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ��ْ  ٍ�َ(َ �ِ�ْLَِ� اِت*َ�ٰ ُ% اْ:9َٰ��ِت َ	َ���ُ=ْ� �J�َِِ اَ	��ُ� ا	�Tٖى َرDَKَ ا	�� ���ُ� اْ:9َْ.َ� ��85ََُ�ُ ' f��َ.ُ %ٍIََ9ِ: ٖ�ىmْ�َ \%ُ& �َ�َJَ	َْوا dَ�ْ َ� ا	�7 �1Cَِء َر��ُ=ْ� ِش َو�
 Xُ ِ*ُA Allah odur ki gökleri, görebileceğiniz bir direk olmadan yükseltti. Sonra da Arş üzerinde ilâhî saltanatını*نَ 
kurdu. Güneş’i ve Ay’ı size hizmet etmeleri için Kendi iradesi altına aldı. Bunlardan her biri belirli bir vakte 
kadar yörüngelerinde dönerler. Bütün işleri O yönetir. O. Bütün bu ayetleri açık açık dile getiriyor ki, sonunda 
Rabbinizin huzuruna çıkacağınıza yürekten ve kesin bir biçimde inanasınız. Ra’d/13/2 

َ� 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xرَ   �1Cََو �ِ�ْ�َِgَدا �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ َ� 	َُ=ُ� ا	�7 �1Cََو  O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize 
sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. İbrahim, 14/33 

َ�اٌت �ِ�َْ.ِ�ٖه اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��تٍ   dَ�ْ َوا	Jََْ�َ� َوا	mُ/X*ُم ُ.�1�َ َ� 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر َوا	�7 �1Cَنَ َو*ُ�Jِ�ْ�َ ٍم*ْJَِ	  O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin 
hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını 
kullanan bir millet için ibretler vardır. Nahl, 16/12  

�*نَ  ُ�َ�ْ�َ @ٍ�َKَ 'Kٖ \%ُ& �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ َوُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر َوا	�7  O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir 
yörüngede yüzmektedirler. Enbiya, 21/33 

َ��ِء ُ�ُ�و�Iً َوCِ �Rَ�Kٖ %َ�َIََ�ا�Iً َوَ َ�ً�ا ُ.�Xًٖ�ا  Aََ��َرَك ا	�Tٖى K %َ�َIَِ' ا	��  Gökteki gezegenlere yörüngeler belirleyen, orada ışık 
kaynağı olan güneşi ve ışık yansıtıcı bir ay yaratan Allah’ın şanı çok yücedir. Furkan, 25/61 
    ُ& �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ َ� ا	�7 �1Cَْ�ِ% َو�	ا 'ِK َر�Rَ�X	ا wُِ	*�ُِر َو�Rَ�X	ا 'ِK %َ�ْ�	ا wُِ	*�ُ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َا ٌ���ٖUَ َن*ُ��َ�ْAَ ��َِ� �َ��	َواَن� ا ' f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	ٖ�ى اِmْ�َ \%  Görmedin mi ki, 

Allah, gece ve gündüzü nasıl uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri 
kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah, yaptıklarının bilincindedir. Lokman, 31/29 

 'ِK %َ�ْ�	ا wُِ	*�ُ  ُ���	ُِ=ُ� ا	ٰذ ' f��َ.ُ %ٍIََ9ِ: ٖ�ىmْ�َ \%ُ& �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ َ� ا	�7 �1Cَْ�ِ% َو�	ا 'ِK َر�Rَ�X	ا wُِ	*�ُرِ َو�Rَ�X	ا  �ْ��ُِ=*َن ِ.ْ�ُدو-ِٖ� َ.� َ �َن ِ.ْ*(ُ�ْAَ �َ�Tٖ�	ُ�ْ�ُ@ َوا	َُ� اْ	َر�/ُ=ْ� 
 ٍ���ٖ[ْ ِ O sürekli olarak gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, geceyi de kısaltarak gündüzü uzatır. Güneş ve ayı emri 
altında hizmete koşturan da O’ dur. Bunlardan her biri belirlenmiş bir vakte kadar yörüngelerinde akıp gider. İşte 
bütün bunları yapan, Rabbiniz olan Allah’tır. Mülk ve yönetim O'nundur. O’ndan başka ibadet ettikleriniz ise, bir 
çekirdek zarına bile güç yetiremezler. Fâtır, 35/13 

��ُ� ا	Hٖ�َْ�Hِ ا	َْ�ٖ���ِ  ٖJْAَ @َِ	ٰذ �Rََ	 ;�Jَ+َ�ْ�ُِ	 ٖ�ىmْAَ dُ�ْ َوا	�7  Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç 
sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri ve düzenlemesidir. Yasin, 36/39 

  ِ���ٖJَ	ِْن ا*Iُ�ْ�ُْ	�&َِزَل َ�+�' َ)�َد�Xَ.َ ْر-َ�ُه �� َ �َ�َJَْ	َوا  Ayın dolaşımı için de evreler belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma 
dalı/hilal gibi olur. Yasin, 36/40 
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ٰ�َ*اِت َوا  dَ�ْ َواْ	aَ�َUَ َ��َJَ ا	�� َ� ا	�7 �1Cَْ�ِ% َو�	َر َ)َ�' ا�Rَ�X	ُر ا ُر ا	�ْ�َ% َ)َ�' ا	�Rَ�Xِر َوُ�َ=*� �*=َ�ُ �a��رُ  ْ:9َْرَض �ِ�	َْ �5Lَْ	ا Hُ�Hٖ�َْ	اََ:9 ُ,َ* ا ' f��َ.ُ %ٍIََ9ِ: ٖ�ىmْ�َ \%ُ& Gökleri ve 

yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine 
örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp 
gitmektedir. İyi bilin ki O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Zümer, 39/5 

�وا 	ِ��ِ� ا	�Tٖى �Uََ َوِ.ْ� اَٰ�� ُmُCَْوا �ِ�َJَ�ِْ	 9:ََو dِ�ْ �وا 	�7�ُِmُ�ْAَ 9:َ �ُ�َJَْ	َوا dُ�ْ �ونَ Aِِ� ا	�ْ�ُ% َوا	�Rَ�Xُر َوا	�7ُ�ُ�ْAَ ُه���اِ �ْ+ُXُْ& اِْن ��RُJَ Gece, gündüz, güneş ve 
ay Allah’ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah’a kulluk ediyorsanız, 
onları yaratan Allah’a secde edin. Fussilet, 41/37 (Secde Ayeti) 

�ْ�َ��نٍ ُِ� �ُ�َJَْ	َوا dُ�ْ  Güneşin ve ayın konumları ve hareketleri belirli bir hesaba göredir. Rahman, 55/5 اَ	�7
  َ�Uَ _َ�ْ&َ َ�ْواAَ �َْ	َا� ً��َuِ اٍت*َ�ٰCَ Dَ�ْCَ �ُ��	ا aَ  Görmediniz mi, Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır 
 �Iًَ�اCِ dَ�ْ َوIََ�َ% اْ	Rِ�Kٖ �َ�َJَ�� -ُ*ًرا َوIََ�َ% ا	�7  Ve onların içine ay'ı bir ışık yansıtıcısı ve güneşi de ışık saçan bir lamba 

yapmıştır? Nuh, 71/15-16 
�اًدا َ$ِ ��ً�ْCَ �ْ=ُ َ*ْKَ �Xَ�ْXَ�ََو  Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik 

 �Iً� َوCِ �Xَ�ْ�َIََ�ا�Iً َو,� Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil astık. Nebe, 78/12-13  
 ﴿ �Rَn�ٰzَُو dِ�ْ َ��ِء َوَ.� �RَnXٰ�َ ﴿٤﴾ َوا	�ْ�ِ% اَِذا َ��Rَn7ٰLْ ﴿�Rَ٣ِر اَِذا �Rَn��Iَ ﴿﴾ َوا	�X ٢﴾ َوا	Jََْ�ِ� اَِذا �Rَnٰ�Aَ ﴿١َوا	�7 ﴾ ٥﴾ َوا	��  Andolsun güneşe ve 

aydınlığa. Güneşten ışık alıp yansıtan ay’a, Güneşi açtığı zaman gündüze. Ve güneşi örtüp ışıklığını gideren 
geceye. Ve göğe ve onu bina edene. Şems, 91/1-2-3-4-5 

AYLARIN SAYISI 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

��ُ� ا	Hٖ�َْ�Hِ ا	َْ�ٖ���ِ  ٖJْAَ @َِ	ٰذ �ً-��َ�ْ�ُ �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ �Kَ	aُِ اْ:Pْ9َِ��ِح َوIََ�َ% ا	�ْ�َ% �Xً=َCَ َوا	�7  O. Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O’dur. 
Geceyi dinlenmeniz, güneş ve Ay’ı da vakitlerinizi hesaplamak için O yarattı. Bütün bunlar mutlak güç sahibi- 
nin, hakkıyla bilenin takdiridir /ölçüp biçmesidir. En’âm, 6/96 

  َ�7َ(َ �Xَpِْ� ا��	ا �َXْ(ِ ِر*Rُ َة ا	7/ ��َ$Rًْ�ا Kٖ' ِ&َ+�ِب ا	���ِ  اِن� ِ) Gökler ve yerler yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı 
O’nun yazgısına göre on ikidir… Tövbe, 9/36  

�Xَٖ� َوا	ْ   َرُه َ.�Xَِزَل 	َِ+ْ�َ�ُ�*ا َ)َ�َد ا	�� ��zِ dَ�َْ��ًء َوا	Jََْ�َ� -ُ*ًرا َوَ  �َ��َب ُ,َ* ا	�Tٖى Iََ�َ% ا	�7ِ Güneşi bir ışık kaynağı, ayı da ışık yansıtıcısı 
kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aya menziller takdir eden O’dur. Allah bütün bunları rastgele 
değil, şaşmaz ölçülere bağlı olarak yaratmıştır… Yunus, 10/5 
  �X	ْ�َ% َوا�	ا �Xَ�ْ�َIَِ َو	َر��ُ=ْ� َو �ْ.ِ bcً4ْKَ ا*Lُ+َ�ْ+َِ	 ِر ُ.8ِ�َْ�ًة�Rَ�X	ا Zَ�َٰا �Xَ�ْ�َIَْ�ِ% َو�	ا Zَ�َٰا �َ-*ْ�َ�َKَ �ِ�ْ+َ�ََٰر ا�Rَbcً�8ٖ5ْAَ ُه�Xَ�ْ �8Kَ َ��َب َو&ُ%� َ$ْ#ٍء��Xَٖ� َوا	ِْ َ+ْ�َ�ُ�*ا َ)َ�َد ا	��  

Gece ile gündüzü varlığımızın ve yetkin gücümüzün iki ayeti, iki somut göstergesi olarak yarattık. Rabbinizin 
cömertliğinden payınıza düşeni alasınızz ve yılların sayısı ile takvim hesabını bilesiniz diye geceyi karartarak 
gündüzü aydınlık yaptık. Her konuyu ayrıntılı biçimde anlattık. İsra, 17/12  

AYIP 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ٌ���ٖ�َ \'ِXBَ �ُ��	اًَذى َوا �Rَ�ُ�َ+ْ�َ Zٍ َ�َPَ �ْ.ِ �ٌ�ْUَ 5َِ�ٌةLْ.ٌَل َ.ْ�ُ�وٌف َو*ْ َ  Güzel, yapıcı bir söz, bir bağışlama, ardından bir eziyet gelen 
sadakadan daha üstündür. Allah’ın cömertliğinin ve hoşgörüsünün sınır yoktur. Bakara, 2/263 

5َُ�ُ=ْ� َوَ:Hُ�َ�XَAَ 9وا �ِ�ْ:َْ9	�Jَِب �dَiِْ �ٍء َ)ٰ�' اَْن َ�ُ=�� Uَْ�ً�ا ِ.RُXْ�� َوَ:Hُ�ِ�ْAَ 9وا اَْ- َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:9 َ�1َ�ْْ� َ ْ*ٌم ِ.ْ� َ ْ*ٍم َ)ٰ�' اَْن َ�ُ=*-ُ*ا Uَْ�ً�ا ِ.RُXْْ� َوَ:9 -َِ��ٌء ِ.ْ� -ِ�َ  
 ,Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin! Olabilir ki ا:Cْ9ُِ� ا	5ُُْ�*ُق َ�ْ�َ� اْ:9ٖ�َ��ِن َوَ.ْ� 	َْ� َ�ُ+ْ[ Kَ�ُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ 
alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendi- 
lerinden hayırlı olabilir. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İman ettikten sonra 
insanın adının kötüye çıkması, fâsık/kötülük düşünen günahkâr damgası yemesi ne fena bir şeydir! Kim tövbe 
etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir. Hucurat, 49/11 

  َ+Lْ�َ 9:َا َو*�ُ ��mَAَ 9:ََو �ٌpِْا ���3	ا tَ�ْ�َ اِن� ���3	ا �ً�ا ِ.َ�sٖ&َ ا*�ُِX+َIْا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��4ُ�ْ�َُ=ْ� �4ً�ْ�ََ ]ْ Ey iman edenler! Zannın çoğundan 
kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin ayıplarını ve kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi 
arkasından çekiştirmesin… Hucurat, 49/12 

BARIŞ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Barışın önemi: 
 ُ�ْ�َ]�ِن اِ-�ُ� 	َُ=ْ� َ) ْ�ِ� َ&�Zً�K َوَ:Aَ 9+�ِ�ُ�*ا Uُ]َُ*اِت ا	�7 و\ ُ.ٖ���ٌ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اْد�Uُُ*ا Kِ' ا	��  Ey iman edenler! Hep birden topluca 

barışa/İslam’a girin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır. Bakara, 2/208. 
 َ�Kَ اًء��ُ+ْ� �Xِِْ�َ�+ِٖ� اUَِْ*ا-ً� َو&Xُُْ+ْ� َ)�ٰ' َ$�5َ 5ْ�َُ�ٍة ِ.َ� َواْ)َ+8ُِ�*ا �َِ�ْ�ِ% ا	��ِ� Iَٖ��ً�� َوَ:��5َAَ 9 ُ*ا َواْذ&ُُ�وا -Sَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� اِْذ &Xُُْ+ْ� اَْ)َْ�َPَْ�Kَ �ْ=ُِ�*ُ�ُ  �َ�ْ�َ _َ�	 ِر��X	ا

�ونَ ُ+َRْAَ �ْ=ُ���َ	َ �ِٖA��ََُٰ=ْ� ا	ُ� ��	ا �ُ���َ�ُ @َِ	Tٰ&َ �RَXْ.ِ �ُْ&TَJَ-َْ�Kَ Hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, sakın ayrılıp bölünmeyin. 
Allah 'ın üzerinizdeki nimetini anın; hani bir zamanlar birbirinize düşmandınız, aranızda barışı sağladı da, O'nun 
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bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Ateşten bir çukur kenarına geldiniz de Allah sizi ondan kurtardı. Doğru 
yolda yürüyesiniz diye Allah size ayetlerini açıklar. Al-i İmran, 3/103 

 ُT1ِ�+Aَ 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ�Xً��ٖ.ُ �ً-�[َ�ْCُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ �ِ��ِ	 ا*ُ��َmْAَ وَن اَْن�ُ��ُٖAَا �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ُدوِن ا �َِ��َء ِ.ْ	اَْو �َ��ٖKِ�=َْ	وا ا  Ey iman edenler! Müminleri 
bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir suç kanıtı mı vermek istiyorsunuz? 
Nisa, 4/144 

Kَ �Rَُ�sْ.ِ Zٌiََ�ْ� َ)�5َ َواIَْ�Kَ {َ�َPَُْ�ُه َ)َ�' ا	��ِ� اِ-�ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	��3	ِٖ���َ  ��Cَ Zٍiَ ��Cَ ُٶاHٰIََو Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim 
bağışlar ve barışı sağlarsa, onun ödülü Allah'a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez. Şûra, 42/40 
b)Savaşta barış: 

… bcً��ٖCَ �ْRِ�ْ�َ(َ �ْ=َُ	 �ُ��	ا %َ�َIَ ��َKَ �َ�َ  Kَ Size savaş açmayan ve barış teklif ederlerinِ�ِن اْ)َ+Hَ	ُ �ْ�َKَ �ُْ&*ُ�A�Jَِ�ُ*&ُْ� َواَْ	Jَْ*ا اِ	َْ�ُ=ُ� ا	��
isteklerini kabul edin. Çünkü Allah, onlara zarar vermenize izin vermez. Nisâ, 4/90 

Dُ��ٖ ا	َْ�ٖ���ُ  ْ�ِ�  {ْXَIْ�Kَ	�Rََ َوAََ*&�ْ% َ)َ�' ا	��ِ� اِ-�ُ� ُ,َ* ا	�� �*ا 	ِ���ُXَIَ َواِْن Eğer düşmanlarınız barış teklif ederlerse, sen de barışı 
kabul et, Allah'a güvenip dayan. Şüphesiz Allah işiten ve bilendir. Enfâl, 8/61 

ْ�ِ� َواَْ-ُ+ُ� اْ:9َْ)َ�ْ*َن َوا	��ُ� َ.َ�ُ=ْ� َوَ	ْ� َ�+َِ�&ُْ� اَْ)َ��	َُ=�ْ  �ُ)*ا اِ	َ' ا	��ْAَا َو*XُRِAَ bcَKَ Üstün durumda iken gevşeklik gösterip barışa 
çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin iyi iş ve eylemlerinizi eksiltmeyecektir. Muhammed, 47/35 

 َJKَ ٰ�ىUُْ9:ْا '�َ(َ ��َRُv��*ا Kَ ��َRُXَ�ْ�َِ�ْن SْLَ�َ اِْ�ُٰ�ِPَْ�Kَ اْ َ+َ+�ُ*ا �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ا �5ََِ+�ِن ِ.َg�uَ اَواِْن*�ُ�ِPَْ�Kَ َءْت�Kَ ِ�ْنKَ �ِ��	ٰ' اَْ.ِ� ا	5ٖ#َء اِAَ '�+�َ 'Lٖ�ْAَ '+ٖ�	ا ا*ُ�ِA�  ِل�ْ�َ	ْ�ِ� ��َRُXَ�ْ�َ
 َ��[ٖ�ِJْ�ُْ	ا /]� Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşa tutuşurlarsa hemen barışı sağlayın. Şayet َواَْ ِ�ُ]*ا اِن� ا	��َ� ُ�ِ
biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını 
adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, adil davrananları sever. Hucurat, 49/9 
c)Karı-koca arasında barış: 

ِ,�� َوا	ُْ�َ]���Jَُت َ�َ+َ8ْ���َ� �Rِ�ِ5ُْ-َ�ِ�� Zَsَٰ�pَ  ُُ�وٍء َوَ:9 َ�ِ�%/ 	Rَُ�� اَْن َ�ْ=ُ+ْ�َ� .َ   Kٖ' ٰذ	َِ@ اِْن � aَ�َUَ ا	��ُ� Kٖ' اَْرَ��ِ.Rِ�� اِْن &ُ�� ُ�Vِْ.�� �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َو�ُُ�*	َُ+Rُ�� اa�ََ/ �َِ�د�
�Iَِل َ)Rِ�ْ�َ�� َدَرZٌIَ َوا	 ��ُ� َ)Hٖ�Hٌ َ�ٖ=��ٌ اََراُدوا اbcَPًِْ�� َو	Rَُ�� sْ.ُِ% ا	�Tٖى َ)Rِ�ْ�َ�� �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َو	ِ���  Boşanmış kadınlar, başkalarıyla evlenmeden üç 

ayhali beklemeleri gerekir. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın 
yarattığını gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse, koca, boşadığı kadını geri 
almaya daha fazla hak sahibidir.Adalet ölçülerine göre, kadınların kocaları üzerindeki hakları, kocaların kadınlar 
üzerindeki haklarına eşittir. Ne var ki bu konuda erkekler kadınlar üzerinde bir derece üstünlüğe sahiptirler. 
Allah elbette çok üstündür, güçlüdür ve hikmet sahibidir. Bakara, 2/228 

 �K*َ�ُ ��ًbcَPِْا ا��ً�اaِ ا	��ُ� RُXَ�ْ�ََ�� اِن� ا	��َ� َ&�َن َ)ٖ��ً�� �Uَٖ َواِْن �Jَ$ِ �ْ+ُ5ْUَِق s�َ�ْ�Kَ ��َRِِX�ْ�َُ*ا َ�َ=ً�� ِ.ْ� اَْ,ِ�ٖ� َوَ�َ=ً�� ِ.ْ� اَْ,��Rَِ اِْن ُ�ٖ��َ  Eğer karı-koca 
arasında anlaşmazlık doğmasından korkarsanız, erkeğin ve kadının ailelerinden birer hakem tayin edin. Bunlar 
gerçekten barıştırmak isterlerse Allah onları uzlaştırır. Bilin ki Allah, gerçekten her şeyi bilendir, her şeyden 
haberi olandır. Nisâ, 4/35 

��ً�ْPُ ��َRُXَ�ْ�َ ���Xُ�ِ*ا َوJُ�+Aَ*ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ&�َن  َواِِن اْ.َ�اَةٌ ْ.ِ SْKَ�Uَ� �Rَِ��ْ�َ -7ُُ*ًزا اَْو اِْ)َ�ا�XَIُ bcَKَ �zًَح َ)Rِ�ْ�ََ�� اَْن ُ�8ِْ�َُْA َواِْن �{ ْ�ُ} Uَْ�ٌ� َوا4ِ�َُْ�ِت اْ:dُ5ُْ-َ9 ا	7/ َوا	8/
 ْ�Aَ ��َِٖ��ً�ا�Uَ َن*ُ��َ  Eğer bir kadın kocasının sadakatsizliğinden yahut kendisini tek edeceğinden endişe ediyorsa, 

kocasıyla bu konuyu konuşarak bir barış sağlamalarında hiçbir sakınca yoktur. Barış hep zaman hayırdır. 
Zaten nefisler, bencillik, kıskançlık ve doymazlığa hazırdır. Eğer arayı düzeltir ve geçimsizlikten sakınırsanız 
biliniz ki Allah’ın yaptığınız her şeyden haberi vardır. Nisâ, 4/128 

BAŞA KAKMAK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

� َر��Rِْ� َو:َ اَ	�Tٖ�َ� ُ�Jُ5ِXْ*َن اَ.ْ  َXْ(ِ �ْ,ُ�ُIَْا �ْRَُ	 َوَ:9 اًَذى �fX.َ ا*Jُ5َْ-َْ+�ُِ�*َن َ.� ا�9 ُ:َ ��ُp �ِ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ �ْRَُ	نَ َ*ا*ُ-Hَ�Uَ 9ْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�ْ  Mallarını Allah 
yolunda harcayanlar, sonra da harcadıklarının peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri 
Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Bakara, 2/262 

�َ �Aُِ=ْ� �ِ�ْ	َ��� َواْ:9َٰذى َ&�	�Tٖى ُ�aُ5ِXْ َ.�	َُ� رgَِ�َء ا	��Xسِ  َPَ ا*ُ�[ِ�ُْA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ ْV�ُ 9:ََوا�ٌِ%  َو �ُ�َ�Pََ�Kَ َُ�اٌبA �ِ�ْ�َ(َ 5َْ*اٍنPَ %ِsَ�َ&َ �ُُ�sَ�َKَ �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	َوا �ِ��	�ِ� �ُ.ِ
 َ���ٖKِ�=َْ	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	ا َوا*�ُ�َ&َ � �ُروَن َ)�ٰ' َ$ْ#ٍء ِ.��ِJْ�َ 9:َ ا�ً�ْPَ �ُ&َ�َ+َKَ Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insan- 
lara karşı gösteriş olsun diye malını verenler gibi minnet ve eziyet ederek/başa kakarak sadakalarınızı geçersiz 
kılmayın. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer; üzerine sağanak bir 
yağmur düştü mü, onu çırılçıplak bırakıverir. Bu gibiler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kafir- 
ler topluluğuna hidayet vermez. Bakara, 2/264 

  ُ�ِs=ْ+َ�ْAَ �ُْX�ْAَ 9:ََو  Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Müddesir, 74/6 
BATIL/BOŞ-GEÇERSİZ 

ِ�ْ��ِ ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ  �ِْ�ِ� ا	���ِ    
 Ey Kitap Ehli, neden hakkı batıl ile örtüyor ve bildiğiniz َ�� اَْ,َ% ا	ِْ=َ+�ِب 	َِ� Aَْ�ِ�ُ�*َن اْ	َ��ِ� �a	uِ��َِْ% َوAَْ=ُ+ُ�*َن ا	َْ��a َواَْ-ُ+ْ� Aَْ�َ�ُ�*نَ 

halde hakkı gizliyorsunuz? Ali İmran, 3/71 
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 *�ُ�ِ�ْAَ 9:َنَ َو*�ُ�َ�ْAَ �ْ+ُ-ََْوا �a�ا اْ	َ��ِ� �a	uِ��َِْ% َوAَْ=+ُُ�*ا اْ	َ  Hakkı batıl ile örtüp bile bile gizlemeyin. Bakara, 2/42 

��َ��ِت ا�ِ�Kََ	ُ %ِuِ��َْ�X.ِVُْ*َن َو�Sِ�َ�ِْXِ ا	��ِ� ُ,ْ� َ�ْ=5ُُ�ونَ ا	]� َوا	��ُ� Iََ�َ% 	َُ=ْ� ِ.ْ� اَ-5ُِْ�ُ=ْ� اَْزَوا�Iً َوIََ�َ% 	َُ=ْ� ِ.ْ� اَْزَوا�Xٖ�َ �ْ=ُIَِ� َو5َ�ََ�ًة َوَرَزَ ُ=ْ� ِ.َ�    Allah size 
kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. 
Şimdi onlar hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Nahl, 16/72 
 De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olmaya َو ُْ% �Iََء اْ	َ�a/ َوَزَ,aَ ا	uِ��َُْ% اِن� ا	uِ��ََْ% َ&�َن َزُ,*ً � 
mahkumdur." İsra, 17/81 

  ْX.َُو �َ��ٖ �4ُ�ِ*ا �ِِ� اْ	َ��a َواTُ1َ�Aوا اَٰ��Aٖ' َوَ.� اُ-Tُِْروا ُ,Hًُواَوَ.� -Cِ�ُُْ% اْ	Cَ�ْ�ُٖ��َ� اِ:�9 ُ.�7�َْ�ُِ	 %ِuِ��َْ	�ِ� 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	ِدُل ا�mَ�َُو �َ�ٖرTِ  Biz elçileri, müjde veri- 
ciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler ise, hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. 
Onlar Benim ayetlerimi ve uyarıldıklarını azabı alay konusu edindiler. Kehf, 18/56 

� 5ُ8ِAَ*نَ   �َ.Kَ �ُLُِ�َذا ُ,َ* َزاِ,aٌ َو	َُ=ُ� ا	َْ*ْ�ُ% ِ.��ْ�َKَ %ِuِ��َْ	ا '�َ(َ �a�َ�ْ% َ-TِJُْف �ِ�ْ	َ  Hayır, Biz hakkı/gerçeği batılın üstüne fırlatırız, o da 
onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. Allah’a yakıştırdığınız vasıflardan dolayı 
yazıklar olsun size! Enbiya, 21/18 

ا	��َ� ُ,َ* ا	َْ��ِ'/ ا	َْ=ٖ���ُ ٰذ	َِ@ �ِ�َن� ا	��َ� ُ,َ* اْ	َ�a/ َواَن� َ.� َ�ْ�ُ)*َن ِ.ْ� ُدو-ِٖ� ُ,َ* ا	uِ��َُْ% َواَن�    İşte böyle! Çünkü Allah, hakkın ta Kendisidir. 
O'nun dışında, taptıkları ise, batılın ta kendisidir. Gerçekten Allah, Yücedir, büyüktür. Hac, 22/62 

�ا َ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	��  ً�Rٖ$َ �ْ=ُXَ�ْ�ََو 'Xٖ�ْ�َ �ِ��	�ِ� '5ٰ&َ %ُْ  َُ�ونCِ�1َ	ْا �ُ,ُ @َِiٰ	ِ� اُو��	َوَ&5َُ�وا �ِ� %ِuِ��َْ	�ِ� ا*ُX.َٰا �َ�Tٖ�	اِت َواْ:9َْرِض َوا*َ�ٰ  De ki: "Benimle sizin 
aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olanı bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenler ise, işte 
onlar hüsrana uğrayanlardır." Ankebut, 29/52 

ٰذ	َِ@ �ِ�َن� ا	��َ� ُ,َ* اْ	َ�a/ َواَن� َ.� َ�ْ�ُ)*َن ِ.ْ� ُدو-ِِ� ا	uِ��َُْ% َواَن� ا	��َ� ُ,َ* اْ	َ��ِ'/ ا	َْ=ٖ���ُ    İşte böyle; şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve 
elbette O'nun dışında taptıkları tanrılar ise, batıldır. Şüphesiz Allah, Yücedir, büyüktür. Lokman, 31/30 

  ُ� .�Iَ %ُْ  De ki: "Hak geldi; batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir, ne geri getirebilirَء اْ	َ�a/ َوَ.� ُ�ْ�ِ�ُئ ا	uِ��َُْ% َوَ.� ُ�ٖ��
Sebe, 34/49 

َ��َء َواْ:9َْرَض َوَ.�  bcًuِ��َ ��َRُXَ�ْ�َ ٰذ	َِ@ kَ�/ ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ْ*َKَ� %ٌ	Tٖ��ِ�َ� َ&5َُ�وا ِ.َ� ا	��Xرِ  َوَ.� �XَJْ�َUَ ا	��  Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasın- 
da bulunan hiçbir şeyi batıl/boş ve amaçsız olarak yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Ateşten dolayı vay 
o inkâr edenlere. Sad, 38/27 

  ٍ���ٖ�َ �ٍ�=ٖ�َ �ْ.ِ %ٌ�HٖXْAَ �ٖ5ِ�ْUَ �ْ.ِ 9:ََو �ِ�ْ�َ�َ �ِ�ْ�َ �ْ.ِ %ُuِ��َْ	ا �ِ�Aْٖ��َ 9:َ  Geçmişte ve gelecekte ona/Kur’an’a batıl karışmaz. Her 
yaptığını bir hikmete göre yapan ve övülmeye layık Allah katından indirilmiştir.  Fussilet, 41/42 

�وِر اَْم َ�Jُ*	ُ*َن اKَْ+ٰ�ى َ)َ�' ا	��ِ� َ&Kَ ��ًTِِ�ْن َ�7َِ� ا	��ُ� َ�1ْ+ِْ� َ)�ٰ' َ ْ�ِ�َ@ َوَ�ْ�ُ} ا	��ُ� ا	uِ��ََْ% َو�ُ  ُ �a/ اْ	َ�A��َ�ِ=َِ� �aِٖ� اِ-�ُ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/ِ  Yoksa onlar sana: 
"Allah'a karşı yalan düzüp uydurdu mu" diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah, batılı 
yok edip ortadan kaldırır ve Kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak gerçekleştirir. Çünkü O, sinelerin özünde olanı 
bilendir. Şura, 42/24 

ٰ�َ*اِت َوا:ْ   �َ)َ Zُ�Tٍِi.َ*ْ َ�1َْ�ُ� ا	ُْ�ْ�ِ]�ُ*نَ َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	�� 9َْرِض َوَ�ْ*َم JُAَ*ُم ا	�� Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı 
gün, işte o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır. Casiye, 45/27 

اَن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ا�Aَ�ُ�*ا ا	َْ��a ِ.ْ� َر��Tٰ&َ �ْRِ	َِ@ َ�4ِْ�ُب ا	��ُ� 	��X�ِِس اَْ.�sَ	�Rَُْ ٰذ	َِ@ �ِ�َن� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ا�Aَ�ُ�*ا ا	uِ��ََْ% وَ    Bu böyledir; çünkü küfre batanlar 
batıla uymuşlardır. İman edenler ise Rablerinden gelen hakka uymuşlardır. İşte Allah, insanlara kendi durumla- 
rını bu şekilde örnekleyerek anlatır. Muhammed, 47/3 

BİAT/İTAAT SÖZÜ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ورِ َواْذ&ُُ�وا -Zَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوٖ.��sََ ُ� ا	�Tٖى َواJَpَُ=ْ� �ِٖ� اِْذ  ُْ�ُ+ْ� �Xَ�ْ�ِCَ وَ   ُ ا�Xَ�ْuََ َواJُ�A*ا ا	��َ� اِن� ا	��َ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/  Allah'ın üzerinizdeki nimetini 
ve: “İşittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman, O'na verdiğiniz bağlayıcı sözü hatırlayınız. Allah'tan korkunuz. Hiç 
kuşkusuz Allah, kalplerinizin özünü bilir. Maide, 5/7 

  ُ�=ُXْ�َ ��َ�-�ِKَ �َ=ََ- �ْ�َKَ �ْRِ��� َ)�َْ�ُ� ا	��َ� �AٖVْ�ُ�َKَِ� اIًَْ�ا َ)�3ًٖ��اِن� ا	�Tٖ�َ� ُ�َ���ُِ�*َ-َ@ اِ-�َ�� ُ�َ���ُِ�*َن ا	��َ� َ�ُ� ا	��ِ� Kَْ*َق اَْ�َٖ,َ�(َ ��َِ� 'ٰKاَْو �5َِْ�ٖ� َوَ.ْ- 'ٰ�(َ Ey 
Muhammed! Sana biat edenler, Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Kim 
Allah’a verdiği sözden dönerse, kendisi zarar eder. Ve kim Allah'a verdiği sözü tutarsa Allah ona büyük bir ödül 
verecektir. Feth, 48/10 

 ْV�ُْ	ا �ُ� َ)ِ��	ا 'َzَِر �ْJَ	َ �ْRُ�َ�pَََوا �ْRِ�ْ�َ(َ ZَXَ�=ٖ mََ�ِة Hَ-َْ�Kَ �ْRِِ�*ُ�ُ  'Kٖ �.َ �َِ��َKََل ا	�� �Sَ ا	�7ْAَ @ََ-*�ُِ���َ�ُ اِْذ �َ�Xٖ.ِ��ً��ٖ َ ��ً+ْKَ  Şüphesiz Allah, ağaç altın- 
da sana biat eden inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu 
vermiş ve onları yakın bir zaferle ödüllendirmiştir. Feth, 48/18 

BİRLİK-BERABERLİK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ُ+ْ� �Xِِْ�َ�+ِٖ� اUَِْ*ا-ً� َو&Xُْ+ُ َواْ)َ+8ُِ�*ا �َِ�ْ�ِ% ا	��ِ� Iَٖ��ً�� َوَ:��5َAَ 9 ُ*ا َواْذ&ُُ�وا -ِ ْ�َPَْ�Kَ �ْ=ُِ�*ُ�ُ  �َ�ْ�َ _َ�	َ�Kَ اًء�ْ� َ)�ٰ' َ$�5َ 5ْ�َُ�ٍة ِ.َ� ا	��Xرِ Sَ�َ�ْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� اِْذ &Xُُْ+ْ� اَْ)َ
�ونَ ُ+َRْAَ �ْ=ُ���َ	َ �ِٖA��ََُٰ=ْ� ا	ُ� ��	ا �ُ���َ�ُ @َِ	Tٰ&َ �RَXْ.ِ �ُْ&TَJَ-َْ�Kَ Hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, Parçalanıp bölünmeyin. 
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Allah' ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir zamanlar birbirinize düşmandınız, kalbleriniz arasını uzlaştırdı 
da, O'nun bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Yine siz ateşten bir çukur kenarına geldiniz de Allah sizi ondan 
kurtardı. Doğru yolda yürüyesiniz diye Allah size böylece âyetlerini açıklar. Al-i İmran, 3/103 

�ُ)*َن اِ	َ' اْ	1َْ�ِ� َوَ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َواُوْ�َ Zٌ 	iَِٰ@ ُ,ُ� اْ	5ْ�ُِ�ُ�*نَ َوْ	َ+ُ=ْ� ِ.Xُْ=ْ� اُ.�  İçinizden hayra/birliğe çağıran, doğ- 
ruluk ve güzelliği emreden, kötülük ve çirkinlikten de men eden bir topluluk/bir kurum mutlaka bulunsun. İşte 
kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır. Al-i İmran, 3/104 

Tٖ�َ� ��5َAَ ُ*ا َواUَْ+5ُ�َ*ا ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ.� �Iََءُ,ُ� ا	�Xَ���َُْت َواُو	 @َiِٰ	Tَ(َ �ْRَُاٌب َ)��3ٌٖ َوَ:Aَ 9ُ=*-ُ*ا َ&�	�   Kendilerine bilgi ve belgeler geldikten sonra, 
parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. Bu gibiler için büyük azap vardır. Al-i İmran, 3/105 

 ٖ�ِ�� ��َ َوا�uَُٖ�*ا ا	��َ� َوَرCُ*َ	ُ� َوَ:�XَAَ 9َزُ)*ا Kََ+�7َ5ُْ*ا َوTْAََ,َ[ ٖر�ُ�ُ=ْ� َواPِْ�ُ�وا اِن� ا	��َ� َ.Dَ ا	�8  Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Birbirinize 
düşmeyin, sonra korkuya kapılıp zayıf düşersiniz, Sabredin! Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal, 8/46   
� َرَزْ ُ �ْ,ُ�Xَ�Jُ5ِXْ*نَ   �ٰ*َة َواَْ.ُ�ُ,ْ� ُ$*ٰرى RُXَ�ْ�َْ� َوِ.��  O kimseler ki Rablerinin çağrısına olumlu cevap َوا	�Tٖ�َ� ا�mَ+َCُْ�*ا 	Rِ���َِْ� َواََ �ُ.*ا ا	�8
vererek; namazı dosdoğru kılanlar; işleri kendi aralarında danışma ile çözenler. Şura, 42/38 

 Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah için harcayanlar Ve haklarına َوا	�Tٖ�َ� اَِذا اRُ�َ�Pََُ� ا	َ �ْ,ُ #ُLْ�َْ�Xَْ+8ُِ�ونَ 
tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyarlar. Şura, 42/39 

� َ&�َ-�Xْ�ُ �ْRَُ��ٌن َ.Pُ�ْ*صٌ اِن� ا	  f5Pَ �ٖ�ِ��ٖCَ 'Kٖ َن*ُ�ِA�Jَ�ُ �َ�Tٖ�	ا /]�ِ�ُ �َ��  Allah kendi yolunda birbirlerine kurşunla kenetlenmiş bir 
yapı gibi saf halinde savaşanları elbette sever. Saf, 61/4 

BİTKİLER 
�ِ ِ��ْ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َ��ِء َ.�ًء �XَIْ�َUَْ�Kَ �ِٖ� -ََ��َت &ُ%� َ$ْ#ٍء 4ِUَ �ُXْ.ِ �XَIْ�َUَْ�Kًَ�ا -1ُِْ�ُج .ِ  �Xٍَب �f��َ �ُXْ ُ.َ+َ�اِ&ً�� َوِ.َ� ا	ْ.ِ %ِ1ْ�X� Xْ ِ �Rَ�ِ�ْuََ*اٌن َدا-Zٌ�َِ َو��XIٍَت ِ.ْ� اَ)ْ َوُ,َ* ا	�Tٖى اَ-Hََْل ِ.َ� ا	��
�َن ُ.�Rًِ�+َ7ْ َوBَْ�َ� ُ.َ+��7ٍَِ� اُْ-3ُُ�وا اِ	ٰ' pََ�ِ�ٖه اَِذا اpََْ�َ� َوَ�Xِْ�ٖ� اِن� Kٖ' ذٰ  �. ْ�ُ+*َن َوا	�/ �H	نَ َوا*Xُ.ِVْ�ُ ٍم*ْJَِ	 ٍت��9َٰ:َ �ْ=ُِ	  O gökten su indirendir. İşte Biz her çeşit 

bitkiyi onunla bitirdik. Önce bir yeşillik çıkardık, sonra birbiri üstüne bindirilmiş taneler ürettik. Hurmanın tomur- 
cuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana 
getirdik. Ürün vermeye başladığında ve olgunluğa eriştiklerinde meyvelerine bir bakıverin. Elbette bütün 
bunlarda inanacak bir topluluk için alınacak birçok dersler vardır. Enam, 6/99   

 *+ُ�ْ �H	ْرَع ُ.1َْ+��5ًِ اُ&ُ�ُُ� َوا �H	1َْ% َوا�X	ْ�ُ�وَ$�ٍت َوا.َ �َ�ْBٍَت َ.ْ�ُ�وَ$�ٍت َو��XIَ َ�7َ-َْى اTٖ�	َن َوُ,َ* ا� �. ُ� َ�ْ*َم  ُ.َ+�Rًِ��7َ َوBَْ�َ� ُ.َ+��7ٍَِ� &ُ�ُ*ا ِ.ْ� pََ�ِ�هٖ َن َوا	�/ �J�َ ا*ُAَٰوا �َ�َpَْاَِذا ا
 َ��Kٖ�ِ�ْ�ُْ	ا /]� -Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, tadı çeşitli hurma ve ekinleri, birbirine ben �8َ�َِدٖه َوَ:K�ِ�ُْA 9ُ*ا اِ-�ُ� َ:9 ُ�ِ
zeyen ve benzemeyen zeytin ve narları yaratan O’dur. Meyve zamanı meyvelerinden yiyin ve hasat zamanı da 
yoksulların hakkını verin. İsraf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Enam, 6/141 

ُ�ونَ &ُ%� ا	�sَ�َ�اِت �Rَ�Kٖ %َ�َIَ َزْوIَْ�ِ� اِ�ْXَpْ� ُ�7ِLْ' ا	�ْ�َ% ا	�Rَ�Xَر اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ�َ+5َ=�  َوُ,َ* ا	�Tٖى َ.�� اْ:9َْرَض َو�Rَ�Kٖ %َ�َIَ َرَواCَِ' َواَ-�Rًَْرا َوِ.�ْ    Yeri 
döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden erkek ve dişi çiftler yaratan 
O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Ra’d, 13/3 

 ��َِ� 'Jٰ�ْ�ُ اٍن*َXْPِ �ُ�ْBَاٌن َو*َXْPِ %ٌ�1ٖ-ٍَب َوَزْرٌع َو�Xَ(َْا �ٌت ِ.ْ��XIَِوَراٌت َو�mَ+َ.ُ Dٌ[َ ِ اْ:9َْرِض 'ِKَو ْ��َ %ُ K tٍ�ْ�َ 'ٰ�(َ �Rَ4َِ' اْ:9ُ&ُِ% اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت ٍء َواِ�ٍ� َو-�45َُ
  Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Ve oralarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız	Jَِْ*ٍم َ��Jِ�ُْ*نَ 
hurmalıklar da vardır. Bunların hepsi aynı su ile sulanır. Ama ürünlerini, verim ve lezzet bakımından bazısını 
bazısından üstün kıldık. Bunlarda da aklını kullanan bir topluluk için alınacak dersler/ibretler vardır. Ra’d, 13/4 

ُزونٍ َواْ:9َْرَض َ.َ�ْد-َ�َ,� َواَْ	�Rَ�Kٖ �Xَ�ْJَ َرَواCَِ' َواَ-َْ�ْ+�Rَ�Kٖ �Xَ ِ.ْ� &ُ%� َ$ْ#ٍء َ.*ْ    Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit 
dağlar yerleştirdik. Ve orada belirli bir ölçü uyarınca her bitkiyi yetiştirdik. Hicr, 15/19 

ْ�+ُ*َن َوا	�1ٖ�Xَ% َواْ:�Xَ(َْ9َب َوِ.ْ� &ُ%� ا	�sَ�َ�اِت اِن�   �H	ْرَع َوا �H	ا �ِِ� �ْ=َُ	 Sُ�ِXْ�ُ  ََ+5َ=�ُ�ون�ٍم َ*ْJَِ	 Zً�َٰ9:َ @َِ	ٰذ 'Kٖ  Allah su aracılığı ile sizin için ekinler, 
zeytinler, hurmalar, üzümler ve çeşit çeşit meyveler yetiştirir. Bunda düşünen kimseler için ibret dersi vardır. 
Nahl, 16/11 
   َX(َْ9:ْ�1ِٖ% َوا�X	َ�َ�اِت اpَ �ْ.ِنَ َو*ُ�Jِ�ْ�َ ٍم*ْJَِ	 Zً�َٰ9:َ @َِ	ٰذ 'Kٖ اِن� �Xً�َ�َ � ًً�ا َوِرْز=َCَ �ُXْ.ِ وَنTُ1ِ�+Aَ ِب�  Hurma ağaçlarının meyveleri ile 
üzümlerden içki ve yararlı besin elde edersiniz. Düşünenler için bunda ibret dersi vardır. Nahl, 16/67 

ْ,ِ� َو �ٍ�ْPِ	bcِِْٰ&ٖ���َ  َوَ$mََ�ًة 1ْAَُ�ُج ِ.�ْ   /�	�ِ� Sُ�ُXْAَ َء�Xَ�ْCَ ِر*ُu  Tûr-i Sînâ'da da yetişen ve yiyenlere yağ ve katık sağlayan 
Zeytin ağacını da yarattık. Mü’minun, 23/20 

� Xْ.ِ %ُُ&ْ�Aَُ� اَْ-َ��ُ.Rُْ� َواَ-Rُ�ُ5ُْْ� اbcَKََ ُ�8ِ�ُْ�ونَ اََو	َْ� َ�َ�ْوا اَ-�� َ-ُ�*ُق ا	َْ��َء اِ	َ' اْ:9َْرِض ا	mُُْ�ِز 1ْXُKَِ�ُج �ِٖ� َزْر)ً    Bizim, susuz araziyi su ile suladı- 
ğımızı, onunla, hayvanların ve kendilerinin yediği ekini çıkardığımızı görmüyorlar mı? Hâlâ doğruyu görmeye- 
cekler mi? Secde, 32/27 

َ��ِء َ.�ًء َ �ُ=َ�َ�َKَ�K Dَ��ٖ�Xَِ' اْ:9َْرِض pُ�� ُ�1ِْ�ُج �ِٖ� َزْرً)� ُ.1َْ+��5ًِ اَْ	َ*ا-ُُ� اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	 ا َ ��ُp�mَْ��ُُ� ُ�َ]�ً.� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ 	Tَِْ&ٰ�ى :9ُِو	ِ' ��َ� اَْ-Hََل ِ.َ� ا	�� f�5َ8ْ.ُ �ُv�ٰ+َKَ wُ�Rٖ�َ ��ُp
 -Allah'ın, gökten su indirip, onu yerdeki kaynaklara yerleştiren, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler yetiş اْ:9َ	َْ��بِ 
tirdiğini görmüyor musun? Sonra ekin kurur; onu sararmış görürsün. Sonra Allah onu bir çöpe dönüştürür. Şüp- 
hesiz bunlarda akıl sahipleri için öğüt vardır. Zümer, 39/21 
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  ٍw�Rٖ�َ َزْوٍج �%ُ& �ْ.ِ �Rَ�Kٖ �Xَ+ْ�َ-ََْوا 'َCَِرَوا �Rَ�Kٖ �Xَ�ْJَ	َْْد-َ�َ,� َوا�َواْ:9َْرَض َ.َ  Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. 

Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Kaf, 50/7  
َ��ِء .َ   	�Xَْ ِ.َ� ا	�� �H-ََو ِ��8ٖ��ًء ُ.َ��َرً&� ��XIَ �ِٖ� �Xَ+ْ�َْ-َ�Kٍَت َوَ�[� اْ	َ  Gökten bereketli su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek taneli 

ekinler bitirdik. Kaf, 50/9 
 ��4َٖ- Dٌ�ْuَ �Rََ	 ٍت�JَCِ��َ %َ1ْ�X	َوا Kümelenmiş tomurcuklu meyveleriyle, uzun boylu hurma ağaçları. Kaf, 50/10 

�انِ َmُ�ْ�َ �ُmَ  Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Rahman, 55/6 َوا	mْ�Xُ� َوا	�7
�p�ُُ*َن ﴿ ْAَ �.َ �ْ+ُ�ََْ�اKََ٦٣ا﴾  Şimdi gördünüz mü o ektiğiniz tohumu? 

ارُِ)*َن ﴿  �H	ا �ُ�﴾٦٤َءاَْ-ُ+ْ� HْAََرُ)*َ-ُ� اَْم -َْ  Haber veriniz onu sizler mi bitiriyorsunuz, yoksa bitirenler Biz miyiz? 

﴾٦٥َ	ْ* َ-�7َُء 	�Xَ�ْ�َmََُه ُ�َ]�ً.� Rُ�=5َAَ �ُْ+�ْ3َKَ*َن ﴿   Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip 
dururdunuz.  

�ُ�وُ.*َن ﴿٦٦اِ-�� َ	Lْ�َُ�ُ.*َن ﴿ ْ.َ �ُ�َْ- %ْ�َ ﴾٦٧ ﴾  "Eyvah, mahvolduk! Daha doğrusu her şeyimizi kaybettik.” Vakıa, 
56/63…67. ayetler. 

﴿ �Iً� �mpَ 8ِ�ْ�َُْ�اِت َ.�ًء	ا �َ.ِ �Xَ	ْHَ-َْ١٤َوا﴾  Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.  
 ﴿ �Aً��ََ-َو �f��َ �ِٖ� 1ِْ�َجXُِ	١٥﴾  Taneler, bitkiler, çıkaralım diye. 

 ﴿ �Kً�5َْ	ٍَت ا��XIَ١٦َو ﴾ Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler. Nebe, 78/14-15-16  
 ﴿ �f�Pَ َ��َء	اْ �Xَ�ْ�َPَ ��-َ٢٥ا ﴾﴿ � fJ$َ اْ:9َْرَض �XَJْJَ$َ ��ُp٢٦﴿ �f��َ �Rَ�Kٖ �Xَ+ْ�َْ-َ�Kَ ﴾٢٧﴿ ��ً4ْ ََو ��ًXَ(ِ٢٨﴾ َو﴿ bcً1ْ-َ+ُ*-ً� َو�٢٩﴾ َوَزْ﴿ ��ً�ْBُ aَِgا�﴾ َوZًRَ&ِ�Kَ َوا�f�َ ٣٠﴾ َوَ�َ

﴾ ٣٢﴾ َ.َ+�ً)� 	َُ=ْ� َو:9َِ-َْ��ِ.ُ=ْ� ﴿٣١﴿   Şöyle ki: sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için; önce yağmurlar yağdırdık. Sonra 
toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı 
bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Abese, 80/25…32. ayetler. 

ى ﴿��Cَ١ِ} اCَْ� َر��َ@ اْ:9َْ)�ٰ' ﴿  �*�َKَ aََ�Uَ ىTٖ�	َى ﴿٢﴾ ا�ٰRَKَ َر ��﴾ ٥ٰ*ى ﴿﴾ �sَBُ �ُ�َ�َmَKًَء اَ�ْ ٤﴾ َوا	�Tٖى اUََْ�َج اْ	َ�ْ�ٰ)' ﴿٣﴾ َوا	�Tٖى َ  Yaratıp düzene 
koyan, takdir edip yol gösteren, topraktan yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevi- ren yüce 
Rabbinin adını tesbih et! Ala, 87/1…5 

BORÇ ALIP VERME 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��ِل َوَ:9َ�ْ�َ	ْ�ِ� ]ٌِA�&َ �ْ=ُXَ�ْ�َ ]ْ+ُ=ْ�َْ	ُه َو*�ُ+ُ&ْ�Kَ ' f��َ.ُ %ٍIَٰ' َا	اِ �ٍ�ْ�َِ� �ْ+ُXْ�َا�َAَ ا اَِذا*Xُ.َٰا �ى  َTٖ�	ُْ�ْ��ِِ% ا	َو ]ْ+ُ=ْ�َ�ْKَ �ُ��	ْ=ُ+َ[ َ&َ�� َ)��َ�ُ� ا�اَْن َ ]ٌِA�&َ َْب��َ
�ْ�ِ� ِ.ْ� ُ� َوَ:َ 9�Kَ �lً�ْ$َ �ُXْ.ِ dْ1َ�ِْ�ْن َ&�َن ا	�Tٖى َ)َ�ْ�ِ� اْ	َ��Rً�5ٖCَ /a اَْو �5ً��ٖzَ اَْو َ:َ 9�Dُ�[ٖ+َ�ْ اَْن ُ��ِ َ)َ�ْ�ِ� اْ	َ�a/ َو	َْ�+�aِ ا	��َ� َر�� َ�Rٖ$َ وا�ُRِ7ْ+َCِْل َوا�%� ُ,َ* Kَْ�ُ�ْ��ِْ% َو	ِ�/ُ� �ِ�	َْ�ْ

�اِء اَْن 4ِAَ%� اِْ�ٰ�Tَ+ُKَ ��َRُv&�َ� اِْ�ٰ�Rُvَ�� اْ:Uُْ9ٰ�ى َوَ:9 َ��َْب ِر�Iَ	Kَ �ْ=ُِِ�ْن 	َْ� َ�ُ=*-َ� َرِ�ْ�َIُ� Iُ�َKٌَ% وَ َRَ ْ� zَ�ْAَْ*َن ِ.َ� ا	7/ �اُء اَِذا َ.� ُدُ)*ا َوَ:lَ�ْAَ 9ُ�*ا اَْن Aَْ=ُ+ُ�*ُه اْ.َ�ا�Aََِن ِ.��َRَ ا	7/
� ا	�� َXْ(ِ �ُ�َ َُِْ=ْ� ا	ٰذ �ٖ�ِIََٰ' ا	ً�ا اَْو َ&ٖ��ً�ا اِ�LٖPَ َ�Kَ �ْ=ُXَ�ْ�َ �Rََ-ُ�و��ُٖA َ�ًةzِ��َ َرًة�mَِA َن*=ُAَ ا اِ:�9 َاْن*�ُ�Aَ�ْAَ 9�:ََدِة َواَْد-ٰ' ا�Rَ �وا اَِذا ِ� َواَْ َ*ُم 	�7�ُِRِ$ََْوا �,َ*�ُ+ُ=ْAَ 9�:ٌَح ا�XَIُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ dَ�ْ

 ُ��َ5ْAَ َواِْن �ٌ�Rٖ$َ 9:ََو ]ٌِA�&َ �4َر��َوَ:9 ُ �ْ+ُ�ْ�َ��َAَ ٌ���ٖ(َ ُ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء��	ُ� َوا��	َ���ُ�ُ=ُ� ا�َ� َوُ��	ا ا*Jُ�Aٌق �ُِ=ْ� َوا*�ُُK �ُ�-�ِKَ ا*  Ey müminler, birbirinize belirli bir süre 
sonra ödenmek üzere borç verdiğiniz zaman bunu yazın. İçinizden biri bunu dürüst bir şekilde yazsın. Yazan 
kimse onu Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmayı ihmal etmesin. Bu hesabı yazıcıya borçlu taraf yazdırsın. 
Ama Rabbi olan Allah'tan korksun da bu hesabı yazdırırken hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu taraf aptal, 
zayıf ya da nasıl yazdıracağını bilmeyen biri ise yazdırma işlemini onun yerine dürüst bir şekilde velisi yapsın. 
Bu işleminize erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutunuz, eğer iki erkek şahit bulunmaz ise karşılıklı olarak onayla- 
dığınız bir erkek ile iki kadını şahit tutunuz, ta ki biri yanılınca öbürü ona hatırlatsın. Şahitler çağrıldıklarında 
gitmemezlik etmesinler. Borç küçük olsun büyük olsun onu vadesini belirterek yazmaktan üşenmeyiniz. Bu Allah 
katında en dürüstçe şahitlik için en sağlam ve sizi şüpheden uzak tutacak en kestirme yoldur. Yalnız aranızda 
peşin bir alış veriş olursa bu işlemi yazıya geçirmeniz gerekmez. Alışveriş yaparken de şahit tutun. Ne yazana 
ne de şahide zarar verilmesin. Eğer bunlara zarar verirseniz kendi hesabınıza günaha girmiş olursunuz. Allah' 
tan korkun. O size nasıl hare- ket edeceğinizi gösteriyor. Allah her şeyi bilir. Bakara, 2/282  

�وا َ&�Kَ ��ًِAِ�َ,�ٌن َ.Kَ Zٌzَ*�ُJِْ�ْن اَِ.َ� Vَ�ُ�ْKَ �4ً�ْ�َ �ْ=ُ4ُ�ْ�َد� ا	�  ُmِAَ �َْ	5ٍَ� َوCَ 'ٰ�(َ �ْ+ُXُْ& َ� َر�� َواِْن��	ا aِ�+�َْ	اََ.�َ-َ+ُ� َو �َ�ُِAى اْؤTِ �ٌِpٰا �ُ�-�ِKَ �Rَ�ُْ+=ْ�َ �ْ.ََدَة َو�Rَ ُ� َوَ:Aَ 9ْ=+ُُ�*ا ا	�7
 Eğer yolculukta olur da işlemlerinizi yazacak birini bulamazsanız, karşılıklı olarak alınan َ ْ�ُ�ُ� َوا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن َ)ٖ���ٌ 
rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenerek borçlanmış iseniz kendisine güvenilen kimse borcunu ödesin. 
Rabbi olan Allah'tan korksun. Sakın şahitlik yapamam demeyin. Kim şahitliği saklı tutarsa onun kalbi 
günahkârdır. Hiç kuşkusuz ne yaparsanız Allah onu bilir. Bakara, 2/283 

8َ�� ُ*ا Uَْ�ٌ� 	َُ=ْ� اِْن &Aَ �ْ+ُXُْْ�َ�ُ�*نَ َواِْن َ&�َن ُذو ُ)ْ��َ  Aَ ٰ' َ.ْ�َ�َ�ٍة َواَْن	3َِ�ٌة اِXَKَ ٍة  Eğer borçlu, darlık içinde ise, ona ödemek için 
kolaylık sağlayın. Eğer borcu   sadaka olarak sayarsanız sizin için daha hayırlıdır. Bakara, 2/280 

 
BOŞAMA/BOŞANMA 

ِ�ْ��ِ ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِ�ْ    
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  Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler dört ay	Tٖ��ِ�َ� ُ�Vْ	ُ*َن ِ.ْ� -Aَ �ْRِِg��ََِ��/0ُ اَْرZِ�َ�َ اَْ$Kَ �ٍRُِ�ْن �Kَُؤ Kَِ�ن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ 

beklerler. Eğer bu müddet içinde kadınlarına dönerlerse, şüphesiz Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. 
Bakara, 2/226 

 ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCَ �َ��	ِ�ن� اKَ َقbcَ�[	ا ا*.ُHَ(َ َواِْن Eğer yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını boşamaya karar 
verirlerse ayrılırlar. Biliniz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bakara, 2/227 

'Kٖ �ُ��	ا aَ�َUَ �.َ �َ�ُْ+=ْ�َ اَْن ��Rَُ	 /%�ِ,�� Kٖ' ٰذ	َِ@ اِْن اَْرَ��ِ.Rِ�� اِْن &ُ�� ُ�Vِْ.�� �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uٰ9ِ  َوا	ُْ�َ]���Jَُت َ�َ+َ8ْ���َ� �Rِ�ِ5ُْ-َ�ِ�� Zَsَٰ�pَ  ُُ�وٍء َوَ:9 َ�ِ ِ� َو�ُُ�*	َُ+Rُ�� اa�ََ/ �َِ�د�
 ٌH�Hٖ(َ �ُ��	َوا ZٌIََدَر ��Rِ�ْ�َ(َ ِل�Iَ���ِ	َ�ْ�ُ�وِف َو	ْ�ِ� ��Rِ�ْ�َ(َ ىTٖ�	ا %ُsْ.ِ ��Rَُ	َو ��ًbcَPِْاََراُدوا ا  ٌ��=ٖ�َ  Boşanmış kadınlar, evlenmeksizin üç ay hali 

boyunca bekleyeceklerdir: ve eğer Allah’a ve ahiret gününe imanları varsa, Allah’ın rahimlerinde yarattığı çocu- 
ğu saklamaları kendilerine helâl olmaz. Ve bu süre zarfında barışmak isterlerse, kocalarının onları kabul etmeye 
öncelikle hakları vardır; ama adalet ölçülerine göre, kadınların kocaları üzerindeki hakları, kocaların onlar 
üzerinde hakları vardır. Ancak erkekler bu konuda onlar üzerinde öncelik sahibidirler. Ve Allah kudret ve hikmet 
sahibidir. Bakara, 2/228 

��ٖ�ْAَ َ��ٌك �َِ�ْ�ُ�وٍف اَْو.ْ�ِKَ ِن�Aَ ُ��ُ اَ	]�bcَُق َ.�� ��َ�Jٖ�ُ 9�:َا �Kَ�1َ�َ اِ:�9 اَْن �lً�ْ$َ ��,ُ*�ُ+ُ�ْAَٰا � �وَد ا	��ِ� ٌ} �ِِ�ْ�َ��ٍن َوَ:9 َ�ِ�%/ 	َُ=ْ� اَْن TُUُْ�Aَوا ِ.��ُ�ُ ��َ�Jٖ�ُ 9�:َ5ُْ+ْ� اUِ ِ�ْنKَ �ِ��	وَد ا
�وُد ا	��ِ� ُ�ُ @َ�ِْA �ِٖ� ْت�َ+َKْا ��َ�Kٖ ��َRِ�ْ�َ(َ َح�XَIُ bcَKَ َُِ�*ن	��3	ا �ُ,ُ @َiِٰ	ُو�Kَ �ِ��	وَد ا�ُ�ُ ���وَ,� َوَ.ْ� َ�َ+َ�ُ+َ�ْAَ bcَKَ  Aynı kadını ancak iki defa boşayıp tekrar 

evlenebilirsiniz ki bu durumda evlilik ya iyilikle devam eder veya güzel bir şekilde sona erdirilir. Onlara verdik- 
lerinizi geri almanız size helal olmaz. Erkekle kadının Allah'ın sınırlarını korumada endişe etmeleri hali başka. O 
halde, ikisinin de Allah'ın koyduğu sınırları koruyamayacaklarından korkuyorsanız, kadının özgür kalabilmesi 
için erkeğe bazı şeyler vermesinde her iki taraf için de bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır; 
onları ihlal etmeyiniz: Zira kim Allah'ın koyduğu sınırları ihlal ederse, işte onlar zalimlerdir! Bakara, 2/229 

 َ��ْBَ �Iًَزْو {َ=ِXْAَ '�+�َ �ُ�ْ�َ �ْ.ِ �ُ	َ /%�ِAَ bcَKَ �RَJَ��uَ ِ�ْنKَوُد ا�ُ�ُ @َ�ِْAِ� َو��	وَد ا�ُ�ُ ��َ�Jٖ�ُ اَْن ��Xkَ اِْن ��َIََ+َ�ا�اَْن َ ��َRِ�ْ�َ(َ َح�XَIُ bcَKَ �RَJَ��uَ ِ�ْنKَ مٍ ُه*ْJَِ	 �RَXُ ���َ�ُ �ِ��	
 -Ve erkekler üçüncü defa aynı kadını boşarsa, bu kadın, başka bir erkekle evlenmedikçe bir daha kendisi َ�ْ�َ�ُ�*نَ 
ne helal olmaz; eğer sonraki erkek de onu boşarsa -her ikisini de Allah'ın koyduğu sınırları koruyabileceklerini 
düşünmeleri şartıyla- birbirlerine dönmelerinde ikisi içinde bir günah yoktur: Bunlar, anlama ve kavrama 
yeteneğine sahip olanlara Allah'ın açıkladığı sınırlardır. Bakara, 2/230  

 ِ��ُْA 9:ََِ�ْ�ُ�وٍف َو� ��,ُ*�ُ��Cَ َِ�ْ�ُ�وٍف اَْو� ��,ُ*=ُ�ِ.َْ�Kَ ��Rُ�َIََا �َLْ�َ�َKَ َ��َء�X	ا �ُُ+Jْ��uَ 5ََْ�ُ� وَ َواَِذا- �َ�َkَ �ْJَKَ @َِ	5َْ�ْ% ٰذ�َ �وا َوَ.ْ�َ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا اَٰ��ِت ا	��ِ� ُ=*ُ,�� zَِ�اًرا 	َِ+ْ�َ+ُ
 �A3ُ�ُِ=ْ� �ِٖ� َوا�َ Zِ�َ=ْ�Jُ*ا ا	��َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ ُ,Hًُوا َواْذ&ُُ�وا -Sَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَ.� اَ-Hََْل َ)َ�ْ�ُ=ْ� ِ.َ� ا	ِْ=َ+�ِب َوا	ِْ  Böylece, kadınlarınızı 

boşadığınızda ve onlar bekleme sürelerinin sonuna yaklaşmak üzere iken onları ya güzellikle alıkoyun ya da 
güzel bir şekilde bırakın. Ama istemedikleri halde, eziyet etmek için alıkoymayın,  Çünkü böyle bir davranışta 
bulunan, yalnızca kendisine yazık eder. Ve Allah'ın bu emirlerini önemsemezlik yapmayın; Allah'ın size lütfettiği 
nimetleri ve size öğüt için indirdiği vahyi ve hikmeti hatırlayın; Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah her şeyin 
aslını bilir. Bakara, 2/231 

 َIَا �َLْ�َ�َKَ َ��َء�X	ا �ُُ+Jْ��uَ ُ*َ)ُ� �ِٖ� .َ َواَِذا�َِ@ 	َْ�ْ�ُ�وِف ٰذ	�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ ا*ْzََ�اAَ اَِذا ��RُIَاَْزَوا �َ�ْ=ِXْ�َ اَْن ���4ُ�ُْ*ُ,Aَ bcَKَ ��Rُ�َ �ْ=ُِ	ٰذ �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	َوا �ِ��	�ِ� �ُ.ِVْ�ُ �ْ=ُXْ.ِ َن�&َ �ْ
 َA 9:َ �ْ+ُ-َْْ�َ�ُ� َوا�ُ� َ��	َوا �ُRَuََُْ=ْ� َوا	نَ اَْز&ٰ' *�ُ�َ�ْ  Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri vakit, eğer ara- 

larında iyilikle anlaşıp tekrar birbirleriyle evlenmek isterlerse evlenmelerine engel olmayın. Bu, Allah'a ve Ahiret 
Günü'ne inanan her biriniz için uyarıdır; bu, sizin için en erdemli ve en temiz yoldur. Allah her şeyi kesinlikle bilir, 
ama siz bilmezsiniz Bakara, 2/232  

*ُ,�/ اَْو zُ�ِ5ْAَ*ا 	Rَُ�� �ٖKَ�Zً4َ َوَ.+�ُ�*ُ,�� )َ  /��َAَ �َْ	 �.َ َ��َء�X	ا �ُ+ُJْ��uَ َح َ)َ�ْ�ُ=ْ� اِْن�XَIُ 9:َ ُر�َ َ DِCِ*�ُ	ْا '�َ َ��Xٖ�ِ�� َ)َ�' ا	ُْ�ْ fJ�َ َ�ْ�ُ�وِف	ُرُه َ.َ+�ً)� �ِ�ْ�َ َ �ِِ+Jْ�ُْ	ُه َوَ)َ�' ا  
Kendileriyle cinsel yaklaşmada bulunmadığınız ya da mehirlerini/nikâh bedellerini tesit etmediğiniz kadınları 
boşamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Ancak böyle bir durumda bile onların ihtiyaçlarını karşılayın. İmkân- 
ları iyi olan kendi gücüne, dar olan da yine kendi gücüne göre adil şekilde bir kadının ihtiyaçlarını karşılasınlar. 
Bu, güzel düşünüp güzel davrananlar üzerine bir borçtur. Bakara, 2/236 

 ُ+Jْ��uَ 5ُ�ْ*َن اَوْ َواِْن�اِ:�9 اَْن َ �ْ+ُzْ�َKَ �.َ _ُ8ِْXKَ Zً4َ��ٖKَ ��Rَُ	 �ْ+ُzْ�َKَ �*ُ,�� َوَ ْ /��َAَ َ ْ�ِ% اَْن �ِ.ْ ��ى َوَ:9 ُ�*ُ,*ٰJْ�+�ِ	 5ُ�ْ*ا اَْ َ�ُبAَ ِح َواَْن�=َ�X	ُة ا�َJْ(ُ ٖه� َ�5ُ�َْ*ا ا	�Tٖى �َِ�ِ
��َ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن XْAَ ٌ��8ٖ�ََ�ُ*ا ا	Xَ�ْ�َ %َ4ْ5َُْ=ْ� اِن� ا	  Eğer cinsel yaklaşmada bulunmadan kadını boşarsanız tespit ettiğiniz nikâh 

bedelinin yarısını kadına ödemeniz gerekir. Meğerki kadınlar bu hakkı bağışlamış olsunlar veya nikâh akdini 
elinde bulunan erkek tamamını kadına bıraksın. Bu Allah’tan korkup sakınan erkeklere yakışan bir davranıştır. 
Ve birbirinize saygılı davranmayı unutmayın. . Hiç şüphesiz ne yaparsanız Allah onu görür. Bakara, 2/237    

 َ��Jٖ�+�ُ	ْا '�َ(َ � fJ�َ َْ�ْ�ُ�وِف	ِت َ.َ+�ٌع �ِ��Jَ��[َ�ُ�ِْ	َو Boşanmış kadınlar için örfe uygun bir geçim imkânı/nafaka sağlanması 
Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Bakara, 2/241 

 �K*َ�ُ ��ًbcَPِْا ا�RُXََ�� اِن� ا	��َ� َ&�َن َ)ٖ��ً�� Uَٖ��ً�اaِ ا	��ُ� َ��ْ َواِْن �Jَ$ِ �ْ+ُ5ْUَِق s�َ�ْ�Kَ ��َRِِX�ْ�َُ*ا َ�َ=ً�� ِ.ْ� اَْ,ِ�ٖ� َوَ�َ=ً�� ِ.ْ� اَْ,��Rَِ اِْن ُ�ٖ��َ  Eğer karı kocanın 
arasının açılmasından endişe ederseniz onlara biri erkeğin ve öbürü kadının akrabası olan iki arabulucu 
gönderiniz. Eğer bu arabulucular karı-kocayı barıştırmak isterlerse Allah onların arasını bulur. Hiç şüphesiz 
Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. Nisa, 4/35 
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��ً�ْPُ ��َRُXَ�ْ�َ ��ْ�ُ} Uَْ�ٌ� َوا4ِ�َُْ�ِت اْ:dُ5ُْ-َ9 ا	7/  َواِِن اْ.َ�اَةٌ ْ.ِ SْKَ�Uَ� �Rَِ��ْ�َ -7ُُ*ًزا اَْو اِْ)َ�ا�XَIُ bcَKَ �zًَح َ)Rِ�ْ�ََ�� اَْن ُ�8ِْ�َ �Xُ�ِ*ا َوJُ�+Aَ*ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ&�َن َوا	8/ُْA َواِْن �{

 Aَ ��َِ� Eğer kadın, kocasının geçimsizlik çıkaracağından veya kendisini ihmal edeceğinden endişe ederseْ�َ��ُ*َن Uَٖ��ً�ا
bu çiftin anlaşma yolu ile ilişkilerini yeniden düzene koymalarının bir sakıncası yoktur. Anlaşma her zaman 
hayırlıdır. Unutmayın ki nefisler, kıskançlığa ve bencil tutkulara hazırdır. Eğer iyi davranır, Allah'tan korkarsanız, 
Allah yaptıklarınızdan haberlidir. Nisa, 4/128 

�	ُ*ا َ�ْ�َ� ا	�Xَ��ِء َوَ	 ِ�ْAَ ا اَْن*�ُ�[ٖ+َ�ْAَ �َْ	َ� َ&�َو��	ِ�ن� اKَ ا*Jُ�+Aَا َو*�ُ�ِ8ُْA َواِْن ZِJَ���َ�ُْ	�&َ �,َُروTَ+َKَ %ِ�ْ�َ	ْا &ُ%� ا*ُ���ٖAَ bcَKَ �ْ+ُPْ�َ�َ *ْ��ً��ٖ5ُ*ًرا َرBَ َن  Ne kadar özen 
gösterseniz de eşleriniz arasında adaleti/eşitliği sağlayamazsınız. O halde birine iyice tutulup öbürünü ortada 
bırakmayın. Eğer bu duruma dikkat eder Allah'tan korkarsanız, hiç kuşkusuz Allah affedicidir ve merhametlidir. 
Nisa, 4/129 

��ً�=ٖ�َ ��ًCُِ� َوا��	َوَ&�َن ا �ِٖ+�َCَ �ْ.ِ bfcُ� &ُـ��	ا �ِLُْ� � َ  Eğer eşler birbirinden ayrılırlarsa Allah bol nimetleri ile her ikisini َواِْن َ�َ+��5َ
de muhtaç duruma düşmekten korur. Allah'ın nimetleri boldur ve O hikmet sahibidir. Nisa, 4/130 

 ُ,* /��َAَ اَْن %ِ�ْ َ �ْ.ِ ��,ُ*�ُ+ُJْ��uَ ��ُp ِت�Xَ.ِVْ�ُ	ْا �ُ+ُ�و-Kَ �Rَََ�+�ُ�*ُ,�� َو,ُ*�ُ��Cَ�� Cََ�اً�� bcً��ٖIََ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَِذا -ََ=ْ /�+َ�ْAَ ٍة ��(ِ �ْ.ِ ��Rِ�ْ�َ(َ �ْ=َُ	 ��َKَ ��  Ey iman 
edenler! Mümin kadınlarla evlenir ve fakat onlara dokunmadan boşarsanız, onlar adına bir iddet dönemi 
hesaplamaya ve beklemeye gerek yoktur; o halde hemen ihtiyaçlarını karşılayın ve en güzel şekilde bırakın. 
Ahzab, 33/49 

İddet: Bekleme süresi. Kocasından ayrılan kadının, başkası ile evlenebilmesi için, üç defa hayız görüp 
temiz oluncaya kadar geçen zaman. (Kocasından boşanırsa 100 gün, kocası ölürse 130 gün.) 

َة َواJُ�A*ا ا	��َ�  ��RِِA�� َوا8ُ�َْ*ا اْ	ِ� ���ِِ	 ��,ُ*Jُ��[َKَ َ��َء�X	ا �ُ+ُJْ��uَ اَِذا /'ِ��X	ا �Rَ/�َا ��َ ِAَو ZٍXَ ���َ.ُ Zٍ7َ�ِ�5َِ� �َ�Aْٖ��َ اِ:�9 اَْن �َIْ�ُ1ْ�َ 9:ََو ��RِِA*�ُ�ُ �ْ.ِ ��,ُ*Iُ�ِ1ُْA 9:َ �ْ=ُوُد َر���ُ�ُ @َ�ْ
�ُث َ�ْ�َ� ٰذ	َِ@ اَْ.ً�اِ��ٖرى َ	َ�%� ا	��َ� ُ�ْْAَ 9:َ �ُ�َ5َْ- �َ�َkَ �ْJَKَ �ِ��	وَد ا�ُ�ُ �� Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları İddet ا	��ِ� َوَ.ْ� َ�َ+َ�
sürelerini gözeterek temizlendiklerinde boşayın ve iddet sürelerini de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık 
bir hayâsızlık yapmaları bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın 
sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, aslında kendisine karşı haksızlık etmiş olur. Nereden bileceksin? 
Belki de Allah size, yeniden bazı imkânlar sağlayabilir. Talak, 65/1 

 �ْ=ُXْ.ِ ٍل��وا َذَوْی َ)ُْRِ$ََِْ�ْ�ُ�وٍف َوا� ��َ�رِ ُ*ُ,K َِ�ْ�ُ�وٍف اَْو� ��,ُ*=ُ�ِ.َْ�Kَ ��Rُ�َIََا �َLْ�َ�َ ِ�َذاKَ ِ� �ُ(َ*�ُ �ْ=ُِ	ِ��ِ� ٰذ	َدَة �Rَ ٖ� َ.ْ� َ&�َن ُ�Vِْ.ُ� �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ.ْ� َواَٖ �ُ�*ا ا	�7
�Iً�َ1ْ.َ �َُ	 %ْ�َmْ�َ �َ��	ا aِ�+�َ Boşanan kadınlar iddet süreleri sonuna varınca, onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce 
ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah’a ve ahiret 
gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu 
açar. Talak, 65/2 

 ���ِKَ �ْ+ُ�ْAَاِِن اْر �ْ=ُِg��َِ- �ْ.ِ tِ��ا	��َ� َ�mَْ�ْ% 	َُ� ِ.ْ� اَْ.ِ�ٖه  RُُA�� Zُsَٰ�pَ اَْ$Rٍُ� َوا	�ٖ� 	َْ� َ�ِ�4َْ� َواُوَ:9ُت اْ:9َْ�َ��ِل اRُُ�Iََ�� اَْن َ�َ�ْ4َ� Rُ�َ�ْ�َ�� َوَ.ْ� َ�+�aِ َوا	�ٖ� َ�iِْ�َ� ِ.َ� اْ	َ�ٖ
 Adetten kesilen kadınlarınızın iddet sürelerinde kuşkuya düşerseniz, onların bekleme süreleri üç aydır. Hiç ُ�ْ�ً�ا
âdet görmemiş kadınların süreleri de böyledir. Gebe olan kadınların süreleri ise doğuruncaya kadardır. Kim 
Allah'tan korkarsa, O ona işinde bir kolaylık verir. Talak, 65/4 

 ُA 9:ََو �ُْ&�ِIُْو �ْ.ِ �ْ+ُXْ=َCَ �ُ�ْ�َ �ْ.ِ ��,ُ*Xُ=ِCَْا ِ�Kَ ��Rَُ��ْ�َ �َ�ْ4َ�َ '�+�َ ��Rِ�ْ�َ(َ ا*Jُ5ِْ-َ�Kَ %ٍ�ْ�َ اُوَ:9ِت ��َواِْن &ُ ��Rِ�ْ�َ(َ ا*Jُ��4َ+ُِ	 ��,ُ�4َر/و ��َرُ,*Iُُا ��,ُ*ُAٰ�Kَ �ْ=َُ	 �َ�ْzَْن اَْر
 Boşayıp da henüz iddet’i sona ermemiş kadınları, imkânlarınız elverdiği َواAَِْ�ُ�وا Xَ�ْ�َُ=ْ� �َِ�ْ�ُ�وٍف َواِْن Dُzِ�ْ+ُ�َKَ �ُْA�ْCَ��َAَ 	َُ� اUُْٰ�ى
nispette oturduğunuz yerde oturtun. Sıkıntıya uğratarak kendilerine sakın zarar vermeyin. Eğer boşadığınız 
kadın gebe ise doğumlarını yapıncaya kadar nafakasını verin. Size ait çocuğu emzirirse ücretlerini verin. Bu 
işleri aranızda güzellikle ve örfe uygun şekilde halledin. Eğer aranızda emzirmeyle ilgili bir anlaşmazlık çıkarsa, 
çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir. Talak, 65/6 

� اnٰAُٰ� ا	��ُ� َ:9 ُ�َ=��ُ_ ا	��ُ� -5ًَْ�� اِ:�9 َ.� اmْ�َCَ �RَnٰAَٰ�ُ% ا	�� 	aْ5ِXْ�ُِ ُذو ْ.ِ Zٍ�َCَ� Cََ�ِ+ٖ� َوَ.ْ�  ��.ِ aْ5ِXْ�ُ�ْKَ �ُُ َر َ)َ�ْ�ِ� رِْز�� ُ)ْ�ٍ� �ُْ�ً�ا َُِ�ْ�َ �ُ  Varlıklı olan varlığı 
nis- petinde nafaka versin, Rızkı sınırlı olan ise, Allah'ın kendisine verdiğinden nafaka versin. Allah bir kişiye ne 
vermişse ancak onu teklif eder. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Talak, 65/7 

BOŞ SÖZ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 'Kٖ *ِLْ��	�ِ� �ُ��	ا �ُُ&TُUِاVٰ�ُ 9:َ َCاَْو �ِ.ْ �َ��ُم َ)7ََ�ِة َ.َ��ٖ&�َuِْا �ُُAَر� �5=َKَ َ��َن�اْ:9َْ �ُُA�ْ �J(َ ��َِ� �ُْ&TُUِاVٰ�ُ �ْ=ِٰـ	َ��-ُِ=ْ� َو�اَْ Zٍ�َ ََر �ُ��ٖ�ْAَ اَْو �ْRُُA*َ�ْ&ِ َن اَْ,ٖ��ُ=ْ� اَْو*�ُ�ِ[ُْA �.َ �ِ
� 8ِKََ��ُم Zِsَٰ�pَ اَ���ٍم ٰذ	َِ@ َ&�5 ْmِ�َ �َْ	 �ْ�َKَ ُ=7ْAَ �ْ=ُ���َ	َ �ِٖA��ََُٰ=ْ� ا	ُ� ��	ا �ُ���َ�ُ @َِ	Tٰ&َ �ْ=َُ-��َ�ََْ��-ُِ=ْ� اَِذا 5ْ�َ�َُ+ْ� َوا3ُ5َ�ْ*ا ا�ُ�ونَ �َرُة اَْ  Allah, boş bulunarak ettiğiniz 

yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin 
kefareti/bedeli, ailenize yedirdiğinizin orta halli yemek ile on yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir 
köle azat etmektir. Kim bu imkânı bulamazsa, üç gün oruç tutması gerekir. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminle- 
rinizin bedeli budur. Yeminlerinizi tutun. Allah, size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Maide, 5/89 

 -Onlar, boş sözler َوا	�Tٖ�َ� ُ,ْ� َ)ِ� ا	��zُ�ِ�ْ.ُ *ِLْ*نَ  .Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır اَ	�Tٖ�َ� �Uَ �ْRِِAbcَPَ 'Kٖ �ْ,ُِ$ُ�*نَ 
den ve işlerden yüz çevirenlerdir. Mü’minun, 23/2-3 
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وَر َواَِذا َ.�/وا �ِ�	��Lِْ* َ.�/وا ِ&َ�اً.� /H	وَن ا�ُRَ7ْ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	َوا O kullar, yalan şahitlik etmezler. Boş söz ve işlere rastladık- larında 

onurlu bir şekilde oradan geçip giderler. Furkan, 25/72 
' اْ	�mَِ,ٖ���َ اَِذا Cَِ�ُ�*ا ا	��Lَْ* اَْ)zُ�َ*ا َ)Xُْ� َوَ �	ُ*ا َ	�Xَ اَْ)َ��	�Xَُ َو	َُ=ْ� اَْ)َ��	ُُ=ْ� bcَCٌَم َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ:L+َ�َْ- 9ِ وَ   Onlar ki, boş ve anlamsız sözler işittikleri 

zaman ondan hemen yüz çevirip, “Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Bizim cahillerle 
işimiz yoktur” derler. Kasas, 28/55 

��ً�pْٖ�Aَ 9:َا َو*ًLْ	َ �Rَ�Kٖ ْ�َ�ُ�*َن�9 َ:َ Cennette ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler. Vakıa, 56/25  
 ًZ�َBِ9:َ �Rَ�Kٖ Dُ�َ�ْAَ 9:َ Orada, anlamsız ve saçma olan bir söz işitmez. Gaşiye, 88/11 

BOZGUNCULUK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ْ� َ �Xً�ْ(َ 7َْ�َة(َ �+َXَpْا �ُXْ.ِ َ�ْتmَ5َْ-�Kَ �َmَ�َ� &ُ%/ اُ-َ�ٍس َ.Rُ�َ�َ7ْْ� &ُ�ُ*ا َواْ$َ�ُ�*ا ِ.ْ� ِرْزِق ا	��ِ� َوَ:sَ�ْAَ 9ْ*ا Kِ' اْ:9َْرِض َ)ِ�  َواِِذ ا 'Cٰ*.ُ 'Jٰ�ْ+َCْ	�Xَ�ْJُKَ �ٖ.ِ*ْJَِ اzِْ�ْب ��8َ�ََِك اْ	َ
 َ���ٖ�ِ5ْ.ُ Hani, Musa kavmi için su dilemişti. Biz de, "Asanı kayaya vur" demiştik, böylece kayadan on iki pınar 
fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. "Allah'ın rızkından yiyin, için. Yalnız, yeryüzünde bozguncu- 
luk yaparak fesat çıkarmayın" demiştik. Bakara, 2/60 

� ا	��َ� َ)�ٰ' َ.� Kٖ' َ ْ�ِ�ٖ� َوُ,َ* اَ	َ�/ اُRِ7ْ�َُو ��َْ- /��مِ 	81َِْ َوِ.َ� ا	��Xِس َ.ْ� ُ�*ْ َ @َ�ُmِ�ْ	K �ُُِ' اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya 
hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Hatta sözlerinin samimi olduğuna Allah’ı şahit gösterir. Oysaki o, en 
amansız düşmandır. Bakara, 2/204  

  �ِRْ�َُو �Rَ�Kٖ �َ@ اْ	َ�ْ�َث َوا	�Xْ�َ% َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	5ََْ��دَ َواَِذا *َAَ	�K '�ٰCَ 'ِ' اْ:9َْرِض 	5ْ�ُِِ�َ  O, senin yanından ayrılınca yeryüzünde boz- 
gunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Bakara, 2/205 

�ن� َ&�sًٖ�ا ِ.RُXْْ� َ.� اُ َوَ �َ	Sِ ا	Rُ�َْ*ُد َ�ُ� ا	��ِ� َ.*ُ�Lْ	Sْ��Bُ Zٌَ اَ َ�Hٖ�ََ	�7َُء َو�َ _َ�ْ&َ aُ5ِXْ�ُ ِن�+َuَ*�ُ�ْ.َ اُه���Rِْ� َو	Xُ�ُِ*ا �َِ�� َ �	ُ*ا َ�ْ% َ�َٖ�ْ �Xَ�ْJَ	ََْو&5ًُْ�ا َوا �ً-��َLُْu @ََر�� �َْ�َ@ ِ.ْ	َل اِHِ-ْ
 ُ& Zِ�َ�ٰJِ	ْْ*مِ ا�ٰ' َ	�4ََء اِLْ�َْ	اَوَة َوا���َ ��َ�� اَْوَ ُ�وا -َ�ًرا 	ِْ�َ�ْ�ِب ا�5َuَََْ,� ا	��ُ� َوَ�ْ�َ�ْ*َن Kِ' اْ:9َْرِض Kََ��ًدا َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	5ْ�ُِْ��ٖ RُXَ�ْ�َُ� اْ	َ�َ  Bir de Yahudiler, "Allah'ın 

eli bağlıdır" dediler. Söyledikleri bu söz yüzünden lanetlendiler. Söylediklerinin aksine, Allah'ın iki eli de alabildi- 
ğine açıktır; dilediği gibi bağışta bulunur. Andolsun, sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan bir çoğunun 
azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş 
için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah 
bozguncuları sevmez. Maide, 5/64 

  ِ���وا Kِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ� ا�Rَ�ِbcَPِْ َواْدُ)*ُه �Kً*ْUَ َوuََ�ً�� اِن� َرSَ�َ�ْ ا	��ِ� َ ٖ��ٌ[ ِ.َ� ا	ُْ�ُْ�ِ5ُْA 9:ََو َ��Xٖ  Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde 
bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti 
iyilik edenlere çok yakındır. A’raf, 7/56 

  Kِ �ُْ&َا �ُ+*َن اْ	mَِ��َل ُ�ُ�*�Kَ �Aًْذ&ُُ�وا اَٰ:9َء ا	��ِ� َوَ:sَ�ْAَ 9*ْ َواْذ&ُُ�وا اِْذ �5َ�َUُ �ْ=ُ�َ�َIََء ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ)�ٍد َوَ�*�ِXْAَ8ُُ*ًرا َو  �Rَِ	*RُCُ �ْ.ِ وَنTُ1ِ�+Aَ اْ:9َْرِض ' َ���ا Kِ' اْ:9َْرِض ُ.5ِْ�ٖ  
Hatırlayın ki Allah Âd kavminden sonra, sizi onların yerine getirdi ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Yerin ovalarında 
köşkler kuruyor, dağları oyup evler yapıyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini anın da yeryüzünde bozgunculuk 
yaparak karışıklık çıkarmayın." A’raf, 7/74 

ZٌXَ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� �KََْوKُ*ا ا	َْ=ْ�َ% َواْ	Hَ��ٖاَن َوَ:1َ�ْAَ 9ُ�*ا ا	��Xَس اَْ$�َ َواِ	ٰ' َ.ْ�َ�َ� ا�Uََُ,ْ� ُ$َ�ْ�ً�� َ �َل َ�� َ ْ*مِ اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ�   ���َ �ْ=ُAَْء�Iَ ��وا اِ	ٍٰ� Bَْ�ُ�ُه َ ُْ�ِ5ُْA 9:ََءُ,ْ� َو�
 َ��Xٖ.ِVْ.ُ �ُْ+Xُْ& اِْن �ْ=َُ	 �ٌ�ْUَ �ْ=ُِ	ٰذ �Rَ�ِbcَPِْا � :K Medyen halkına da kardeşi Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi kiِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ
"Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka ilah yoktur. Doğrusu Rabbinizden size açık bir belge 
geldi. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene girdikten sonra yeryüzünde 
bozgunculuk çıkarmayın. Eğer bana inanırsanız, şu söylediklerim sizin için hayırlıdır.” A’raf, 7/85 

  'Cٰ*.ُ َوَ �َل Zً�َ�َْ	 �َ��ٖ�َُت َر��ٖ� اَْر�Jَ�.ٖ ��+َKَ �ٍ7ْ�َِ� �,َ�Xَ�ْ�َAََْوا Zً�َ�َْ	 �َ�sٰٖ�pَ 'Cٰ*.ُ �َ-�اKٖ 'Xٖ5ُْ�Uْ' َ ْ*ٖ.' َواPَِْ�ْ} َوَ:Cَ Dِْ��+Aَ 9ٖ��َ% اْ	5ْ�ُِ�ٖ���َ :�Uَٖ9ِِ� ٰ,ُ�وَن َوٰوَ)ْ  Ve 
sonra Musa için otuz gecelik bir süre belirledik ve buna bir on gece daha ekledik ki böylece Rabbinin belirle- diği 
süre kırk geceye tamamlandı. Ve Musa kardeşi Harun’a şöyle dedi: "Halkımın arasında benim yerimi al, dürüst 
ve erdemli davran; Sakın bozguncuların yoluna uyma" dedi. A’raf, 7/142 

�ُ� اِن� ا	��َ� Cَُ�ْ�ِ]�ُُ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�8ِْ�ُ} َ)َ�َ% اْ	�ُ  ْ � اَْ	Jَْ*ا َ �َل ُ.*iْIِ �.َ 'Cُٰ+ْ� �ِِ� ا	�� ���َKَ َ���ٖ�ِ5ْ  Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki: 
"Sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. 
Yunus, 10/81 

ْ$َ��َءُ,ْ� َوَ:sَ�ْAَ 9ْ*ا Kِ' اْ:9َْرِض ُ.5ِْ�ٖ���َ َوَ�� َ ْ*مِ اَْوKُ*ا اْ	ِ�ْ=َ��َل َوا	Hَ��ْٖاَن �ِ�ْ	Jِْ�ِ� َوَ:1َ�ْAَ 9ُ�*ا ا	��Xَس اَ   “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle 
tam yapın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarma- 
yın." Hud, 11/85 

ْ� اَْ-RُXْ.ِ �Xَ�ْmَْ� َواKَ َD�َ�Aَ�ْ*َ:9 َ&�َن ِ.َ� ا	Jُُْ�وِن ِ.ْ�   ��.ِ bcً��ٖ َ 9�:ِاْ:9َْرِض ا 'ِK 5ََْ��ِد	ا �َن َ)ِ*ْRَXْ�َ Zٍ��Jِ�َ ُ*ا	اُو �ْ=ُِ��ْ َ  َ��.ٖ�ِmْ.ُ َوَ&�-ُ*ا �ِ�Kٖ ا*ُK�ِAُْا َ.� ا*�ُ�َkَ �َ�Tٖ�	ا  Sizden 
önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya! Ancak 
içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zalimler ise, içinde bulundukları refahın peşine 
düştüler ve hepsi de suçlu oldular. Hud, 11/116 
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وا َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��   /�Pَ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	َونَ ا�ِ� ِزْد-َ�ُ,ْ� َ)Tَاً�� Kَْ*َق اْ	Tَ�َاِب �َِ�� َ&�-ُ*ا ُ�5ِْ�ُ  İnkâr eden ve insanları Allah'ın yolundan alıko- 

yanların, yaptıkları bozgunculuklarına karşılık azap üstüne azap ekleriz. Nahl, 16/88 
  ْ�Aَ 9:ََس اَْ$َ��َءُ,ْ� َو��X	1َ�ُْ�*ا اAَ 9:ََو َ���sَْ*ا Kِ' اْ:9َْرِض ُ.5ِْ�ٖ  İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde boz- 

gunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Şuara, 26/183 
ا �Kَْ-3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ اْ	�ُ   f*ُ�(َُو ��ً�ُْk �ْRُ�ُ5ُْ-َا �Rَ+ْXَJَ�ْ+َCَْوا �Rَِ� وا�ُ�َIََو َ���ٖ�ِ5ْ  Kendileri de ayetlerimizin gerçek olduklarını kesin 

olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü inkâr ettiler. Ama bozguncuların 
sonunun nasıl olduğuna bir bak!" Neml, 27/14 

َ� اْ	5ْ�ُِ�ٖ���َ َوIََ�َ% اَْ,َ ��ً�َ$ِ �Rَ�َ�ُ �ْRُXْ.ِ Zً5َِg�uَ _ُ�ِ4ْ+َ�ْ���Tَُ} ا�Xَ�ََْءُ,ْ� َوَ�ْ�َ+ْ�ٖ�# -َِ��َءُ,ْ� اِ-�ُ� َ&�َن .ِ  اِن� Kِْ�َ)ْ*َن َ)K bcَِ' اْ:9َْرضِ    Şüphe yok ki, Firavun 
ülkesinde büyüklük taslamış ve halkını sınıflara ayırmıştı; onlardan bir kesimini eziyor, oğullarını boğazlıyor, 
kadınlarına hayasızca davranıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Kasas, 28/4 

-َْ�� َواَْ�ِ�ْ� َ&َ�� اَْ�َ�َ� ا	���ُ   /�اَر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ:dَXْAَ 9 -�8ََٖ�َ@ ِ.َ� ا	 ��َ��َد Kِ' اْ:9َْرِض اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ اْ	5ْ�ُِ�ٖ���َ  اِ	َْ�َ@ َوَ:Aَ 9ْ�ِ� ا	5َْ َواْ�َ+ِ� �Kَٖ�� اnٰAَٰ@ ا	��ُ� ا	  Allah'ın 
sana verdiklerinde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik 
yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Allah bozguncuları sevmez. Kasas, 28/77 

  �m5ُْ	�&َ �َ�Jٖ�+�ُْ	ا %ُ�َmْ-َ اْ:9َْرِض اَْم 'ِK �َ����ِت َ&�ْ	5ْ�ُِ�َِٖ	� �ِر اَْم َ-mَْ�ُ% ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Yoksa inanıp doğru ve yararlı işler yapanları 
yeryüzünde bozgunculuk çıkartanlarla yahut Allah'a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan arsızlarla bir 
tutacağımızı mı sandınız? Sad, 38/28 

BULUTLAR  
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواbcَِ+Uِْف ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر َوا	5ُْ   َ��ِء ِ.ْ� َ.�ٍء �Kََْ�َ�� �ِِ� ااِن� aِ�ْUَ 'Kٖ ا	�� ْ:9َْرَض َ�ْ�َ� َ.ْ*�RَِA ْ�ِ@ ا	�ٖ+' mْAَٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �َِ�� َ�Dُ5َXْ ا	��Xَس َوَ.� اَ-Hََْل ا	��ُ� ِ.َ� ا	��
َ��ِء َوا ِ� َ�ْ�َ� ا	�� ��ِب ا	�1�َ�َُْ ْ:9َْرِض َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ��Jِ�ُْ*نَ َوَ��� �Rَ�Kٖ ِ.ْ� &ُ%� َدا��Zٍ َو8ْAَٖ��ِ_ ا	����َِح َوا	��  Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, 

gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak yüklerle denizde seyreden gemilerde, 
Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yayma- 
sında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk 
için deliller vardır. Bakara, 2/164 

َ��َح �7ًُْ�ا َ�ْ�َ� َ�َ�ْى َر�ْ   ��ً�� �XَJْCُ 9:ً�Jَِpُه 	َِ�َ�ٍ� َ.��ْHَ-َْ�Kَ Sٍ	�Xَ �ِِ� اْ	َ��َء �XَIْ�َUَْ�Kَ �ِٖ� ِ.�ْ َوُ,َ* ا	�Tٖى ُ�Cِ�ُْ% ا	��َCَ Sْ�� ََاَِذا ا '�+�َ �ِٖ+�َ 'ٰA*ْ�َْ	1ُِْ�ُج ا- @َِ	Tٰ&َ َ�َ�اِت�s	ا �%ُ& 
 َ Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen O'dur. O rüzgarlar, yağmur yüklü bulutları	TَAَ �ْ=ُ���َ&�ُ�ونَ 
yüklenince, onu kurak bir memlekete gönderir, sonra onunla yağmur yağdırır ve onunla her çeşit ürünü yetişti- 
ririz. İşte Biz, ölüleri de böyle diriltiriz. Gerekir ki düşünür, ibret alırsınız. A’raf, 7/57 

 ٖT�	لَ ُ,َ* ا�Jَ�s	َب ا��َ ى ُ�ٖ��ُ=ُ� ا	َْ�ْ�َق �Kً*ْUَ َوuََ�ً�� َوُ�7ِXُْ{ ا	��  O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösteren ve yağmur 
yüklü bulutları meydana getirendir. Ra’d, 13/12   

َ��ِء َ.�ءً   َ��َح َ	َ*اِ َ} ْHَ-َْ�Kَ	�Xَ ِ.َ� ا	�� �Xَ�ْJَCَْ�Kَ&ُُ�*ُه َوَ.� اَْ-ُ+ْ� َ	ُ� ��1َِزِٖ-��َ  َواَْر�Xَ�ْCَ ا	��  Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip, bulutlardan 
su indirerek sizi onunla suladık. Suyu toplayıp depolayan da siz değilsiniz. Hicr, 15/22 

  ُ_�	Vَ�ُ ��ُp ��ً��َCَ 'IٖHْ�ُ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َا  �Rَ�Kٖ َ��ٍلIِ �ْ.ِ َ��ِء ُل ِ.َ� ا	�� �HXَ�َُو �ِٖ	bcَUِ �ْ.ِ 1ُْ�ُج�َ*ْدَق َ	َ�ى اْ+َKَ �.ً�&َُر �ُُ��َmْ�َ ��ُp �ُXَ�ْ�َ �7َُء�َ ��8ٖ�ُُ[ �ِٖ� َ.ْKَ َ�َ�ٍد �ْ.ِ
 Görmez misin ki Allah, bulutları sevk eder. Sonra, onları kaynaştırıp üst َوَ�K�ِ8ُُْ� َ)ْ� َ.ْ� َ��7َُء َ�َ=�ُد َ �ٖ ِ�ْ�َ �XَCَ�Tَْ,ُ[ �ِ�ْ:�8َ�َْ9رِ 
üste yığar. Nihayet yağmurun, onların arasından yağdığını görürsün. O, gökten, oradaki dağ gibi bulutlardan 
dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir; dilediğinden de onu uzak tutar. Bulutlardaki şimşeğinin parıltısı 
neredeyse gözleri alır! Nur, 24/43  

 َ�+َKَ �5ً�َ&ِ �ُُ��َmْ�َ�7َُء َو�َ��ِء َ&ْ�َ_ َ ��ً�� K �ُ[ُ�ُ�ْ�َKَِ' ا	��َCَ �ُ�sٖ+ُKَ َح��َ �7َُء ِ.ْ� ِ)َ��ِدٖه اَِذا ُ,ْ� ى اْ	َ*ْدَق َ�1ُْ�ُج ِ.ْ� bcَUِ	Kَ �ِِٖ�َذا ا�Pَََب �ِٖ� َ.ْ� �َ اَ	��ُ� ا	�Tٖى ُ�Cِ�ُْ% ا	��
 -Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah, onları dilediği gibi, yayar ve yo َ�ْ�َ+7ِ�ُْ�ونَ 
ğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. O yağmuru kullarından dilediğine verince 
içlerini bir sevinç kaplar. Rum, 30/48 

 َ���ً�� �XَJْ�ُKَُه اِ	ٰ' َ�َ�ٍ� َ.���Xَ�ْ�َ�َْ�Kَ Sٍ �ِِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َCَ �ُ�sُٖ+Kَ َح��َ َ.ْ*Tٰ&َ �RَِA	َِ@ ا	X/7ُ*رُ  َوا	��ُ� ا	�Tٖى اَْرCََ% ا	��  Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar 
da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. 
İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Fatır, 35/9 

﴾ ٧٠﴾ 	َْ* َ-�7َُء �Xَ�ْ�َIَُه ا7ْAَ 9:َ*ْ�َKَ �Iً�Iَُُ=ُ�وَن ﴿٦٩ْ�ُ� اْ	HِXْ�ُ	ُ*َن ﴿﴾ َءاَْ-+ُْ� اَْ-Hَ	ْ+ُُ�*ُه ِ.َ� ا	Hْ�ُِْن اَْم َ- ٦٨اKَََ�اَْ�ُ+ُ� اْ	َ��َء ا	�Tٖى 7ْAََ��ُ*َن ﴿  Hiç içtiğiniz suyu 
düşündünüz mü? Siz mi onu bulutlardan indirdiniz, yoksa Biz miyiz onun yere inmesini sağlayan? Dileseydik, 
onu tuzlu yapıverirdik. Peki şükretmeniz gerekmez mi? Vakıa, 56/68-69-70 

 ﴿ �Iً� �mpَ 8ِ�ْ�َُْ�اِت َ.�ًء	ا �َ.ِ �Xَ	ْHَ-َْ١٤َوا﴿ �Aً��ََ-َو �f��َ �ِٖ� 1ِْ�َجXُِ	 ﴾١٥﴿ �Kً�5َْ	ٍَت ا��XIَ١٦﴾ َو ﴾ Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler 
çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Nebe, 78/14-15-16 

BURÇLAR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
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  َ���ٖkِ��X�ِ	 �,َ��X��َوَز �Iًَ��ِء ُ�ُ�و � K �Xَ�ْ�َIَِ' ا	��ْJَ	ََو  Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyredenler için onu 

süsledik. Hicr, 15/16 
َ��ِء ُ�ُ�و�Iً َوCِ �Rَ�Kٖ %َ�َIََ�ا�Iً َوَ َ�ً�ا ُ.�Xًٖ�ا  Aََ��َرَك ا	�Tٖى K %َ�َIَِ' ا	��  Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ/güneş ve 

nurlu bir ay oluşturan Allah, yüceler yücesidir. Furkan, 25/61 
َ��ِء َذاتِ   ا	ُْ�ُ�وجِ  َوا	��  Burçlarla dolu göğe andolsun. Bürüc, 85/1  

BÜYÜKLÜK TASLAMA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ٖه �ِ�	�/Cُِ% َوا�Xَ�ْAَٰ ٖ)�َ�' اْ�َ�  ِ�ْ�َ �ْ.ِ �Xَ�ْ � اCَ*.ُ �Xَ�ْAَٰ' ا	ِْ=َ+�َب َوَ �5ْJَ	ََو ْ=+َCْى اَ-5ُُْ�ُ=ُ� ا*ٰRْAَ 9:َ ��َِ� ٌل*Cَُء&ُْ� َر�Iَ ��َ��=ُKََِس ا�ُJُ	َْ�ُه �ُِ�وِح ا-�A�ْ�َُْ� َ.ْ�َ�َ� ا	�Xَ���َِْت َواَ��ْ
ْ�ُ+ْ� َو�ٖKَ�JْAَ �Jًُ+�ُ*نَ  �T&َ �Jً��ٖ5َKَ Andolsun, Biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından peş peşe elçiler gönderdik. Meryem oğlu 
İsa'ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhu'l-Kudüs'le/Cebrail ile destekledik. Ne zaman ki, bir peygamber, 
size canınızın istemediği bir şey getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de 
öldürdünüz. Bakara, 2/87 

 ُ�ٖ��ِ% َوَ.� وا ا	��َ� َوَ:7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َو�Tِِى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�ِ� َواْ	 َواْ)ُ� �ِ�ِ[ �ِ�ْ	Xْmَِ[ َواْ�ِ� ا	�� �mَِر ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	�mَِْر اْ	Xُmُِ[ َوا	�8
�[/ َ.ْ� َ&�َن ُ.1ُKَ 9:ً�+َ1ْ*ًراَ.َ�َ=Sْ اَْ�َ��-ُُ=ْ� اِن� ا	��َ� :َ ِ�ُ 9  Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, yakın 

akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve çalış- 
tırdığınız kölelere ve işçilere iyi davranın. Çünkü Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Nisa, 4/36 

�7ُُ�ُ,ْ� اِ	َْ�ِ� َ ٖ�Iَ	ْ� َ�Xْ+َ�ِْ=َ_ ا	َْ�ٖ��ُ} اَْن َ�ُ=*َن َ)ْ�ً�ا 	ِ��ِ� َوَ:9 ا	Zُ=َِiٰ��َْ اْ	��Jَ�ُُ�*َن َوَ.ْ� َ�ْ�َ+Xِْ=ْ_ َ)ْ� ِ)َ��دَ ْ�َ�َKَ �ْ�ِ=ْ+َ�ْ�ََو �ِٖA��ً�  Ne İsa Allah'ın bir kulu 
olmaktan çekinir ne de Allah'a yakınlaştırılmış melekler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük tas- 
larsa, bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır. Nisa, 4/172  

� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا   �.َ�Kَ �T�َ�ُKَ َ�ُ�وا=ْ+َCْ5ُ*ا َوا=َXْ+َCْا �َ�Tٖ�	ا � �ُ,ْ� ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َواَ.�ُ�Hٖ�ََرُ,ْ� َو*Iُُا �ْRِ�ّٖK*َ�ُKَ ِت��َِ	� �وَن 	Rَُْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َو	�fnِ ا	�8ُmِ�َ 9:َٖ�ً�� َو	اً�� اَTَ(َ �ْRُ�ُ
 Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, onlara ödüllerini eksiksiz ödeyecek ayrıca daha da َوَ:9 -�8ًَٖ�ا
fazlası ihsan edecektir. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara gelince, onlara korkunç bir azapla azap ede- 
cektir. Ve onlar Allah'tan başka ne bir dost bulurlar, ne bir yardımcı. Nisa, 4/173 

�ونَ  ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َِiٰ	اُو �RَXْ(َ َ�ُ�وا=ْ+َCَْوا �XَِA��َٰ�ِ� ا*ُ� �T&َ �َ�Tٖ�	َوا  Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı 
büyüklenenler, işte onlar ateşin arkadaşlarıdır; onda sonsuza dek kalacaklardır. Araf, 7/36 

َ��ِء َوَ:9 َ�ْ��Uُُ*َن ا	Zَ�Xmَْ �َ اِن� ا	�   ُ�*ا �ِ�َٰ���XَِA َواCَْ+ْ=َ�ُ�وا َ) {ُ�+5َُA 9:َ �RَXْ	Rَُْ� اَْ�َ*اُب ا	�� �T&َ �َ�Tٖ َ��.ٖ�ِmْ�ُْ	ى اHِmَْ- @َِ	Tٰ&َ1َِْ��ِط َو	ا ��Cَ 'Kٖ %ُ�َmَْ	ا wَ�ِ�َ '�+  
Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler, onlar için göğün kapıları açılmaz ve deve iğnenin 
deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Araf, 7/40 

  ْ�RُXْ.ِ �َ.َٰا �َِ�ْ	5ُ�ِ4ْ*ا +ُCْا �َ�Tٖ��ِ	 �ٖ.ِ*ْ َ �ْ.ِ َ�ُ�وا=ْ+َCْا �َ�Tٖ�	ا ُ bcَ�َ	ْنَ  َ �َل ا*Xُ.ِVْ.ُ �ِٖ� %َCُِ*ا اِ-�� �َِ�� اُْر	َر��ٖ� َ � �ْ.ِ %ٌCَ�ْ.ُ ��ًِ	�Pَ َن اَن�*�ُ�َ�ْAََا  Kavminden 
büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görünen müminlere alay yollu: "Siz, gerçekten Salih’in Rabbi tarafından 
size elçi olarak gönderildiğini biliyor musunuz?" dediler. Onlar da: "Elbette, biz onunla gönderilen her şeye 
inandık, iman ettik." diye cevap verdiler. Araf, 7/75  

َ �َل ا	�Tٖ�َ� اCَْ+ْ=َ�ُ�وا اِ-�� �ِ�	�Tٖى اَٰ.Kِ�&َ �ِٖ� �ْ+ُXُْ�ونَ    Büyüklük taslayanlar, “Şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkâr 
edenleriz” dediler. Araf, 7/76 

bcٍَت Cْ�Kََ+ْ=َ�ُ�وا  َم اَٰ��ٍت ُ.�85َ ���5َِدَع َوا	 َ% َوا	�4 ��Jُْ	َ�اَد َواmَ	َْن َوا�Kَ*/[	ا �ُRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCََْر�Kَ َ��.ٖ�ِmْ.ُ �.ً*ْ َ َوَ&�-ُ*ا  Bunun üzerine, ayrı ayrı mucize 
şeklinde üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve 
suçlu günahkâr bir kavim oldular. Araf, 7/133 

��Rَِ َواِْن َ�َ�ْوا Cَٖ��َ% ا	�/ْ$ِ� َ:َ 9�Tُ1ِ�+وُه bcً��ٖCَ َواِْن َ�َ�ْوا Cَٖ��َ% اْ	َ �'Lَ�Tُ1ِ�+وُه  Pَْ�Cَِ�ُف َ)ْ� اَٰ��Aَِ' ا	�Tٖ�َ� َ�َ+َ=��ُ�وَن Kِ' اْ:9َْرِض �Lَِْ�ِ� ا	َْ��a َواِْن َ�َ�ْوا &ُ%� اَٰ�ُ 9:َ Zٍ�X.ِVُْ*ا 
 َ���ٖKِ�Bَ �RَXْ(َ َوَ&�-ُ*ا �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �ْRُ�-َ�ِ� @َِ	ٰذ bcً��ٖCَ Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıra- 
cağım. Onlar her bir âyeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık 
yolunu görseler onu hemen yol edinirler. Bu, onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları 
sebebiyledir. Araf, 7/146 

�ونَ اِ  ُmُ�ْ�َ �َُ	َو �َُ-*�� َر��َ@ َ:9 َ�ْ�َ+ْ=�ُِ�وَن َ)ْ� ِ)َ��َدAِٖ� َوُ�َ���َُXْ(ِ �َ�Tٖ�	ن� ا  Şüphesiz Rabbinin Katında olanlar, O'na ibadet etmekten 
büyüklenmezler; O'nu tesbih ederler ve yalnız O'na secde ederler. Araf, 7/206 

  ِ. �Xَsْ�َ�َ ��ُp َ��.ٖ�ِmْ.ُ �.ً*ْ َ َ�ُ�وا َوَ&�-ُ*ا=ْ+َCْ�Kَ �XَِA��َٰ�ِ� �ِٖgbcَ.ََن َو*ْ(َ�ِْK 'ٰ	َِوٰ,ُ�وَن ا 'Cٰ*.ُ �ْ,ِ�ِ�ْ�َ �ْ  Sonra bunların ardından Firavun'a ve onun 
önde gelen çevresine Musa'yı ve Harun'u ayetlerimizle gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler. Onlar suçlu 
günahkâr bir kavimdi. Yunus, 10/75 

  َ���ا �Kَْ-3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ اْ	5ْ�ُِ�ٖ f*ُ�(َُو ��ً�ُْk �ْRُ�ُ5ُْ-َا �Rَ+ْXَJَ�ْ+َCَْوا �Rَِ� وا�ُ�َIََو  Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklen- 
me  nedeniyle ayetlerimizi inkar ettiler. Artık bozguncuların sonunun nasıl oldu bir bak. Neml, 27/14 

َواCَْ+ْ=َ�َ� ُ,َ* َوXُIُ*ُدُه Kِ' اْ:9َْرِض �Lَِْ�ِ� ا	َْ��a َوXkَ/*ا اَ-�Rُْ� اِ	ُ 9:َ �Xَ�َْ�Iَ�ُْ�*نَ    Firavun ve askerleri, yeryüzünde haksız yere büyük- 
lendiler ve gerçekten Bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Kasas, 28/39 
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ْ�ُه �ِ   �7�ََK اُُذ-َْ�ِ� َوْ ً�ا 'Kٖ َن��&َ �Rَ�ْ�َ�ْ�َ �َْ	 ' ُ.ْ�َ+ْ=ِ�ً�ا َ&�َْن�	َو �XَُA��َٰا �ِ�ْ�َ(َ 'ٰ�+ُْA ٖ��ٍ َواَِذا	اٍب اَTَ�َ  Ona ayetlerimiz okunduğunda, sanki işitmi- 

yormuş sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi, büyüklük taslayarak sırtını çevirir. Artık sen ona acı bir azap 
ile müjde ver. Lokman, 31/7 

َك 	��X�ِِس َوَ:K �ِ�ْAَ 9ِ' اْ:9َْرِض َ.َ�ً�� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ &ُ%� ُ.1َْ+�ٍل 1ُKَ*رٍ   ��Uَ �ْ ��8َُA 9:ََو  İnsanları küçümseyip yüz çevirme! Yeryüzünde 
böbürlenerek yürüme! Allah, kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez. Lokman, 31/18 

� َر��Rِْ� َوُ,ْ� َ:9 َ��ْ  ِ�ْ��*ا �َُِ��Cَا َو�ً �mCُ وا/�Uَ �Rَِ� اَِذا ُذ&�ُ�وا �َ�Tٖ�	ا �XَِA��َٰ�ِ� �ُ.ِVْ�ُ ��َ�-ِِ�ُ�ونَ ا=ْ+َ  Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatır- 
latıldığı zaman, hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayanlar 
iman eder. Secde, 32/15 (Secde Ayeti) 

 ُRْ	ا �ْد-َ�&ُْ� َ)ِ�َPَ �ُ��ى َ�ْ�َ� اِْذ �Iََء&ُْ� َ�ْ% &mْ.ُ �ْ+ُXُِْ�ٖ.��َ َ �َل ا	�Tٖ�َ� اCَْ+ْ=َ�ُ�وا 	Tٖ��ِ�َ� اCُْ+5ُ�ِ4ْ*ا اَ-َْٰ  Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz 
gördükleri insanlara, “Size hidayet geldikten sonra, biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz” 
derler. Sebe, 34/32 

	ٖ�َ� �Kََ اCِْ+ِْ=َ��ًرا Kِ' اْ:9َْرِض   ��ُ{ اِ:�َ %ْRَKَ �ٖ�ِ,َْ�ِ� 9�3ُXُْ�وَن اِ:�Sَ�XCُ 9 اْ:9َو� ��ِ{ َوَ:9 َ�ٖ��aُ اْ	َ�ْ=ُ� ا	�� �ٖ*�bcًَوَ.ْ=َ� ا	��ْAَ �ِ��	ا Sِ�X�ُِ	 �َmِAَ �ْ	ََو bcً��ٖ�ْAَ �ِ��	ا Sِ�X�ُِ	 �َmِAَ �ْ  O 
Allah’a ortak koşanlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Hâlbuki kişi kazdığı kuyuya 
kendi düşer. Onlar öncekilere uygulanan kanunlardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir 
değişme bulamazsın, Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın. Fatır, 35/43 

ٌة اَ	sْ.َ �َ�XRَIَ 'Kٖ dَ�ًَْ*ى 	ِْ�ُ�َ+=َ   ��ٖ���َ َوَ�ْ*َم اْ	Aَ Zِ�َ�ٰJَِ�ى ا	�Tٖ�َ� Tَ&َُ�*ا َ)َ�' ا	��ِ� ُوRُ,ُ*Iُْ� ُ.ْ�َ*د�  Kıyamet günü, Allah'a yalan söyleyenlerin 
yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Büyüklenenler için cehennemde yeri mi yok? Zümer, 39/60 

� ا	�Tٖ�َ� اٰ.َ  َXْ(ِِ� َو��	ا �َXْ(ِ �+ًJْ.َ �َ�ُ&َ �ْRُ�ٰAٍَن ا�[َ�ْCُ �ِ�ْLَِ� �ِ��	ِت ا��اَٰ 'Kٖ ُ*َن	ِد�mَ�ُ �َ�Tٖ�	َرٍ ا���Iَ �ٍ��=َ+َ.ُ ]ِ�ْ َ �%ُ& 'ٰ�(َ �ُ��	ا Dُ�َ[ْ�َ @َِ	Tٰ&َ ا*Xُ  Kendilerine 
gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın âyetleri hakkında mücadele edenler; gerek Allah, gerekse iman 
edenler tarafından büyük bir nefretle karşılanır. Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle 
mühürler. Mü'min, 40/35 

��Uُُ*َن �XRَIََ� َداUِٖ���َ َوَ �َل َر�/ُ=ُ� اْدُ)*ٖ-' اmِ+َCَْْ[ 	َُ=ْ� اِ  ْ�َCَ 'Aِٖ)َ��َد �ِ�ُ�وَن َ)ْ=ْ+َ�ْ�َ �َ�Tٖ�	ن� ا  Rabbiniz dedi ki: "Bana dua edin, size 
icabet edeyim/size uyayım. Doğrusu Bana ibadet etmekte büyüklük taslayanlar; cehenneme boyunu bükük 
kimseler olarak gireceklerdir. Mü'min, 40/60  

� َر��َ@ ُ�َ���ُ�*َن 	َُ� �ِ�	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر َوُ,ْ� َ:َ 9�lَ�ُْ�*نَ  َXْ(ِ �َ�Tٖ�	�Kَ َ�ُ�وا=ْ+َCِْ�ِن اKَ  Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbin 
katındakiler hiç usanmadan, gece ve gündüz O'nu tespih ederler. Fussilet, 41/38 

ْ�ُه �Tَ�َِاٍب اَ	ٖ��ٍ  �7�َKَ �Rَ�ْ�َ�ْ�َ �َْ	 �8ِ/ ُ.ْ�َ+ْ=ِ�ً�ا َ&�َْن�ُ ��ُp �ِ�ْ�َ(َ 'ٰ�+ُْA �ِ��	ِت ا��اَٰ Dُ�َ�ْ�َ Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, sonra 
büyüklük taslayarak sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Artık sen onu acı bir azapla müjdele. Casiye, 45/8 

 Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Hadid, 57/23… َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ &ُ%� ُ.1َْ+�ٍل 1ُKَ*ٍر  
CANLI/CANLILIK 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
 �]�َوا	�Xٰ*ى ُ�1ِْ�ُج اْ	َ�#� ِ.َ� ا	Sِ���َْ َوُ.1ِْ�ُج ا	Sِ���َْ ِ.َ� ا	َْ�#� ٰذ	ُِ=ُ� ا	��ُ� KَVُْA '�-َ�Kَُ=*نَ  اِن� ا	��َ� �Kَ	aُِ ا	َْ  Tohumu ve çekirdeği filizlendiren 

Allah'tır. O ölüden diriyi ve diriden ölüyü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl olur da bu gerçekleri görmezlikten geli- 
yorsunuz? En’âm, 6/95 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َ&�َ-َ+� َر�XَJْ+َ5َKَ �JًAُْ,َ�� َو�Xَ�ْ�َIَ ِ.َ� اْ	َ��ِء &ُ  %� َ$ْ#ٍء َ�#; اُ bcَKََ�Xُ.ِVْ*نَ اََو	َْ� َ�َ� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اَن� ا	��  İnkâr edenler, göklerle yer bitişik 
bir halde iken bizim, onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler 
mi? Yine de inanmazlar mı? Enbiya, 21/30 

�ُه pُ�� اِ	َْ�ِ� Iَ�ُْAُ�*نَ ُ��ٖ�ُ ��ُp aَ�ْ1َ	ُْٶا ا� .Allah, önce varlığı yaratır, ölümden sonra da bu yaratmayı, tekrarlar اَ	��ُ� َ�ْ�َ
Sonunda hep O'na döndürüleceksiniz. Rum, 30/11 

 ُI�َ1ُْA @َِ	Tٰ&ََو �RَِA*ْ.َ �*نَ ُ�1ِْ�ُج اْ	َ�#� ِ.َ� اْ	Sِ���َ َوُ�1ِْ�ُج اْ	Sَ���َ ِ.َ� اْ	َ�#� َوُ�ْ�ِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َ  O, ölüden canlıyı çıkarır. Canlıdan da ölüyü 
çıkarır ve yeri ölümünden sonra diriltir ve işte siz de öylece çıkarılacaksınız. Rum, 30/19 

� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*نَ  � Sُ�ِXُْA اْ:9َْرُض َوِ.ْ� اَ-Rِ�ِ5ُْْ� َوِ.�� ��.ِ �Rَ��ُ& اْ:9َْزَواَج aَ�َUَ ىTٖ�	َن ا��َ�ْCُ Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha 
bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. Yasin, 36/36 

ْ.ِ �Jً�ْUَ �ْ=ُِA�Rَ� ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ ْ��َ� dٍ5َْ- َواِ�َ�ٍة �RَXْ.ِ %َ�َIَ ��ُp َزْو�RَIَ َواَْ-Hََل 	َُ=ْ� ِ.َ� اْ:9َْ-َ��مِ Zَ�َِ-��َpَ اَْزَواٍج َ�1ْ  � ٰذ	ُِ=ُ� ا	��ُ� �Kٖ �ْ=ُJُُ' ُ�ُ]*ِن اُ.�ٍٰ�pَ ُ�َُ��ٍتk 'Kٖ aٍ�ْUَ �ِ
 O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan َر�/ُ=ْ� َ	ُ� ا	ُْ�ْ�ُ@ َ:9 اِ	َٰ� اِ:�K�َ8ُْA '�-َ�Kَ *َ,ُ 9ُ*نَ 
erkek ve dişi olarak sekiz çift yarattı. Sizi de annelerinizin karnında üç karanlık içinde, bir yaratıştan öbürüne 
geçirerek oluşturuyor. İşte Rabbiniz Allah budur; hükümranlık O'nundur; O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen 
hakikati nasıl görmezden gelirsiniz? Zümer, 39/6 

 Zِ(َ� �ِ�ُ% ِ.ْ� اُْ-sٰ' َوَ:Dُ4َAَ 9 اِ:�9 �ِِ�ْ�ِ�ٖ� َوَ�ْ*َم ُ��Xَٖد�Rِ اِ	َْ�ِ� ُ�َ�د/ ِ)ْ�ُ� ا	��ْAَ �.ََو �Rَ.ِ��َ&َْا �َ�َ�اٍت ِ.ْpَ �ْ.ِ 1ُْ�ُجAَ �.ََو ٍ��Rٖ$َ �ْ.ِ ��X.ِ �.َ ا اَٰذ-��َك*ُ	� َ 'ٖg�&َ�َ$ُ �َ�َْا �ْ  Kıya- 
metin kopuş saatine ait bilgi yalnız Allah’a aittir. O'nun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğunu yarıp çıkamaz, 
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hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz Allah onlara: “Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?” diye seslendiği gün, 
onlar: “Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz.” derler. Fussilet, 41/47 

 ِ��Kٖ �ُْ&َرُؤTْ�َ �Iًاْ:9َْ-َ��مِ اَْزَوا �َوِ.َ �Iًاَ-5ُِْ�ُ=ْ� اَْزَوا �ْ.ِ �ْ=َُ	 %َ�َIَ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ Dُ��ٖ ا	uِ�Kَ  ُ��8ٖ�َُْ� ا	�� 	sْ�ِ&َ dَ�َِْ�ٖ� َ$ْ#ءٌ َوُ,َ* ا	��  O, göklerin ve yerin 
yaratıcısıdır. Size kendi içinizden eşler var etti. Hayvanlardan da çiftler var etti. Sizleri bu tarzda türetip yayıyor. 
O’nun bir benzeri yoktur. O, işitendir, görendir. Şura, 42/11 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� َ��� Rِ�Kَٖ�� ِ.ْ� َدا��Zٍ َوُ,َ* َ)�ٰ' Rِ�ِ�ْIَْ� اَِذا �َ  �7َُء َ ٖ���ٌ َوِ.ْ� اَٰ��aُ�ْUَ �ِٖA ا	��  Göklerin ve yerin yaratılışı ve onlarda bütün 
canlıları üretip yayması, O’nun sonsuz kudretinin bir göstergesidir. Bütün bunları, dilediği zaman toplayıp bir 
araya getirmeğe O'nun gücü ve kudreti yeter. Şura, 42/29   

َواَج &�Rَ��ُ َوIََ�َ% 	َُ=ْ� ِ.َ� ا	5ُْْ�ِ@ َواْ:9َْ-َ��مِ َ.� Aَْ�َ&ُ�*نَ َوا	�Tٖى aَ�َUَ اْ:9َزْ   Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz 
gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Zuhruf, 43/12 

 َ���ٖ(ِ9:َ ��َRُXَ�ْ�َ �.َاِت َواْ:9َْرَض َو*َ�ٰ  Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, bir oyun bir eğlence َوَ.� �XَJْ�َUَ ا	��
olsun diye yaratmadık.  َْ�َ�ُ�*ن�9 َ:َ �ْ,ُ�َsَ&َْا ��ِٰ=	َو �a� �XَJْ�َUَ �.َ Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakatُ,َ�� اِ:�9 �ِ�	َْ
birçokları bilmezler. Duhan, 44/38-39 

Jِ�ْUَ 'Kُٖ=ْ� َوَ.� َ�ُ��/ ِ.ْ� َدا��Zٍ اَٰ��ٌت 	Jَِْ*ٍم ُ�*ِ Xُ*نَ وَ   Sizin yaratılışınızda ve yeryüzünde yaydığı canlılarda, kesin olarak 
inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır. Casiye, 45/4 

َواCَِ' َواَ-َْ�ْ+�Rَ�Kٖ �Xَ ِ.ْ� &ُ%� َزْوٍج w�Rٖ�ٍَ َواْ:9َْرَض َ.َ�ْد-َ�َ,� َواَْ	�Rَ�Kٖ �Xَ�ْJَ رَ   Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. 
Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.  Kaf, 50/7 

8َُ�� ُ*نَ A 9:َ*ْ�َKَ �ُْ&�XَJْ�َUَ �ُ�ْ-َ Sizi Biz yarattık! Doğrulamanız gerekmez mi?  َن*Xُ�ُْA �.َ �ْ+ُ�ََْ�اKََاRahimlere döktüğünüz me- 
niyi gördünüz mü?  َن*Jُِ	�1َ	ْا �ُ� Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan Biz miyiz? Vakıa,56/57-58-59 َءاَْ-ُ+ْ� Jُُ�1ْAَ*َ-ُ� اَْم َ-ْ

CEHALET/CAHİLLİK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Zَ�َ�ْ اَ-�  5ُ*ٌر َرٖ���ٌ ُ� َ.ْ� َ)ِ�َ% ِ.Cُ �ْ=ُXْ*ًءا ��Rَmَِ	�Aَ ��ُp Zٍََب ِ.ْ� َ�ْ�ِ�ٖه َواB �ُ�-َ�Kَ {َ�َPََْ َواَِذا �Iََءَك ا	�Tٖ�َ� ُ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�َٰ��bcَCَ %ْJُKَ �XَِAٌم َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ&َ+َ[ َر�/ُ=ْ� َ)�ٰ' -5َِْ�ِ� ا	��  
Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, onlara de ki: "Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti Kendi 
üzerine yazdı ki, içinizden kim bir cehalet sonucu kötülük işler sonra tövbe eder ve kendini ıslah ederse şüp- 
hesiz, O, bağışlayandır, esirgeyendir." En'am, 6/54 

 َ���ٖ,ِ�mَ	ْا �ُْ�ْ�ِف َواَْ)ِ�ْض َ)ِ	5ْ�ََ* َواُْ.ْ� �ِ�	اْ TِUُ Sen af yolunu tut, İslam'ı emret ve cahillerden yüz çevir. Araf, 7/199 
*َء ��Rَmَِ	�Aَ ��ُp Zٍَُ�*ا ِ.ْ� َ�ْ�ِ� ذٰ  �*ا اِن� َر��َ@ ِ.ْ� َ�ْ�ِ�َ,� َ	5ُLَ*ٌر َرٖ���ٌ pُ�� اِن� َر��َ@ 	Tٖ��ِ�َ� َ)ِ��ُ*ا ا	�/ُ�َPََْوا @َِ	  Sonra gerçekten Rabbin, cehalet 

sonucu kötülük işleyen, sonra bunun ardından tövbe eden ve ıslah olanlarla beraberdir. Şüphesiz Rabbin 
bundan sonra bağışlayandır, esirgeyendir. Nahl, 16/119 

ْ�ٰ�ِ� ا	�Tٖ�َ� َ�7ُ�ْ*َن َ)َ�' اْ:9َْرِض َ,ْ*-ً� َواَِذا Rُ�َuَ�Uَُ� اْ	�mَِ,�ُ*َن َ �	ُ*ا bcَCًَ.�وَ  ِ)َ��ُد ا	��  O Rahmanın kulları, yeryüzü üzerinde alçak 
gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman "Selam" derler. Furkan, 25/63 

Lِ' اْ	�mَِ,ٖ���َ َواَِذا Cَِ�ُ�*ا ا	��Lَْ* اَْ)zُ�َ*ا َ)Xُْ� َوَ �	ُ*ا َ	�Xَ اَْ)َ��	�Xَُ َو	َُ=ْ� اَْ)َ��	ُُ=ْ� bcَCٌَم َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ:9 -َْ�+َ   Onlar, anlamsız, çirkin sözler işitince 
yüzlerini çevirip uzak durur ve şöyle derler: "Bizim işlerimiz bize, sizinkiler de size aittir. Selâm olsun size, hoşça 
kalın! Cahillerle arkadaşlık etmeyi arzulamayız biz" Kasas, 28/55 

 �RَXْ.ِ �َJْ5َ$ََْوا �RَXَ�ْ�ِ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوا	mَِْ��ِل �Kَََ�ْ�َ� اَْن َ�ْ اْ:9ِْ-َ��ُن اِ-�ُ� َ&�َن RُIَ �.ً*ُ�kَ*ً:9 َو�Rَ�َ�َ�َاِ-�� َ)�Xَzْ�َ اْ:Zََ-�.ََ9 َ)َ�' ا	��  Şüphesiz biz emaneti 
göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. 
Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Ahzab, 33/72 

 ْ�Aَ �ِ��	ا �َ�ْLَKََنَ  ُْ% ا*ُ�,ِ�mَ	ْا �Rَ/�َا �ُ.ُ�و-ّٖ' اَْ)ُ�ُ  De ki: "Ey cahiller, bana Allah'ın dışında bir başkasına kulluk etmemi mi 
emrediyorsunuz?" Zümer, 39/64 

 َRmْAَ �.ً*ْ َ �ْ=ُ�اَٰر 'ّٖX=ِٰ	َو �ِٖ� Sُ�ْCِاُْر �.َ �ْ=ُLُ���َُِ� َوا��	ا �َXْ(ِ �ُ�ْ�ِ	ْنَ َ �َل اِ-�َ�� ا*ُ�  Hud dedi ki: "İlim ancak Allah katındadır. Ben size 
gönderileni tebliğ ediyorum; ancak sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum." Ahkaf, 46/23 

�*ا َ)�ٰ' َ.� Kََ�ْ�+ُْ� -َ�ِدٖ.��َ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِْن �Iََء&ُْ� Xُ���َ+َKَ �ٍ�َXَِ� aٌCِ�Kَ*ا اَْن �8ُٖAُ�*ا َ ْ*ً.� ُِ�8ْ+ُKَ Zٍَ	�Rَmَِ�  Ey iman edenler, eğer bir yoldan 
çıkmış biri size bir haber getirirse, o haberi 'etraflıca araştırın'. Yoksa cehalet sonucu, bir topluluğa kötülük 
edersiniz de, sonra da yaptıklarınıza pişman olursunuz. Hucurat, 49/6 

 Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. Zariyat, 51/11 اَ	�Tٖ�َ� Bَ 'Kٖ �ْ,ُْ�َ�ٍة �Cَُ,*نَ 

CEHENNEM 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Cehennemin yakıtı: 
… ْت 	ِْ�َ=��ٖKِ��Jُ�A�Kَ َ*ا ا	��Xَر ا	�+ٖ  ��' َو ُ*ُدَ,� ا	��Xُس َوا	ِْ��mََرُة اُِ)  …Yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o 

ateş hakikati inkâr edenler için hazırlanmıştır. Bakara, 2/24 
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اَْوَ:9ُدُ,ْ� ِ.َ� ا	��ِ� َ$�lً�ْ َواُو	iَِٰ@ ُ,ْ� َو ُ*ُد ا	��Xِر اِن� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ	ْ� RُXْ(َ 'َِXLُْAْ� اَْ.َ*ا	Rُُْ� َوَ:9   İnkâr edenlere gelince; onların ne malları ne de 

çocukları Allah'tan gelecek bir azap karşısında kendilerine hiçbir şey kazandırmaz. Ve onlar cehennem yakıtı- 
dırlar. Al-i İmran, 3/10 

� َذَراْ-َ� 	�sٖ&َ �َ�XRَmًَِ�ا ِ.َ� ا	mِْ�� َواْ: dِْ-9ِ	Rَُْ�  ُ�ُ*ٌب َ:َ 9�RُJَ5ْ*َن ��Rَِ َو	Rَُْ� اَْ)ُ�ٌ� َ:9 �ُ�ْ َوَ	 ْJَ @َِiٰـ	اُو /%zََ9َْ-َ��مِ َ�ْ% ُ,ْ� ا:ْ�&َ @َiِٰـ	اُو �Rَِ� ْ�َ�ُ�*َن�اَٰذاٌن َ:9 َ �ْRَُ	َو �Rَِ� 8ُِ�وَن
 ,Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır ُ,ُ� اْ	K�Lَِ�ُ*نَ 
onlarla kavramazlar; gözleri vardır, görmezler; kulakları vardır, işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha 
da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller/ne yaptıklarını bilmeyenler onlardır. A'raf, 7/179 

�وَن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� �XRَIَ ]ُ8َ�ََ� اَْ-ُ+ْ� 	�Rََ َواِرُدونَ ُ�ُ�ْAَ �.َاِ-�ُ=ْ� َو  Gerçekten siz de, Allah'tan başka taptıklarınız da cehennemin 
yakıtısınız. Sizler oraya mutlaka gireceksiniz. Enbiya, 21/98 

 ٌZ=َِiٰ�.َ �Rَ�ْ�َ(َ َرُة�mَ� bcَBِ  Ey imanٌظ ِ$َ�اٌد َ:9 َ�8ُ�ْ*َن ا	��َ� َ.� اََ.َ�ُ,ْ� َوَ�5َْ��ُ*َن َ.� ُ�Vَْ.ُ�ونَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا  ُ*ا اَ-5َُْ�ُ=ْ� َواَْ,ٖ��ُ=ْ� -َ�ًرا َو ُ*ُدَ,� ا	��Xُس َوا	ِْ
edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır; üzerinde oldukça sert 
mizaçlı, güçlü melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmeden hemen yerine getirirler. 
Tahrim, 66/6 

��ً[َ�َ �َ�XRَmَِ	 ا*ُ-�=َKَ َن*[ُCِ�Jَ	ْا �  Hak yoldan çıkanlar; onlar cehenneme odun olmuşlardır. Cin, 72/15 َواَ.�
b) Kimler cehenneme girecek: 

�ونَ ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َiِٰـ	اُو �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	َوا Gerçekleri inkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar, onlar 
cehennemliktir, onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Bakara, 2/39   

�ا Kََ�ْ� ُ��1َِْ_ ا	�� ًRْ(َ �ِ��	ا �َXْ(ِ �ُْATْ1َ�Aَوَدًة  ُْ% ا��Xَ ا	��Xُر اِ:�9 اَ���ً.� َ.ْ�ُ ���َAَ �َْ	 ُ*ا	نَ َوَ �*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �.َ �ِ��	َن َ)َ�' ا*ُ	*JُAَ ُه اَْم�َRْ(َ �ُ  Ve onlar: "Ateş bize 
birkaç günden fazla dokunmaz" derler. Onlara de ki: "Allah'tan bir söz mü aldınız -çünkü Allah hiçbir zaman 
sözünden caymaz- yoksa asla bilemeyeceğiniz bir şeyi mi Allah'a isnat ediyorsunuz?" �ِٖ� Sْuَ��َََوا Zًiَ ��Cَ ]َ�َ&َ �ْ.َ 'ٰ��َ

 َU َون�ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َِiٰـ	ُو�Kَ �ُ+ُ ـ  �[ٖ  Evet! İşte böylesine büyük bir kötülük işlerde günahı kendisini kuşatırsa işte o 
kimse cehennemliktir. Onlar orada sürekli kalacaktır. Bakara, 2/80-81 

 ٖ� َ �ُ�ُ�+.َُ�Kَ �َ5َ&َ �ْ.َ��8ٖ�َُ َ �َل َو	اْ dَiِِْر َو���X	اِب اTَ(َ 'ٰ	ُِه ا /�[َzَْا ��ُp bcً�  …Allah’da; "Her kim hakikati inkâr ederse, onun kısa bir süre 
dünyada yaşamasına izin veririm, ama sonunda yeri cehennemdir. Ne kötü bir duraktır o!" Bakara, 2/126  

 ِa�Aُ� ا	دُ  َواَِذا ٖ �َ% َ�Rَ�ِ	ْا dَiِْ�َ	َو �ُ�XRَIَ �ُ�ُ�ْ�َKَ �ِpْ9ِ:ْ�ِ� ُة �H�ِ	ْا �ُAْTَUَََ� ا��	ا  Ona “Allah’tan kork” denildiği zaman, gururu onu daha da  
günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yerdir orası! Bakara, 2/205-206 

-َْ�� َواْ:Uِٰ9َ�ِة َواُو	iِٰ َوَ.ْ� َ��ْ  /��ْد ِ.Xُْ=ْ� َ)ْ� ٖد�Sْ�ُ�َKَ �ٖXِ َوُ,َ* َ&��Kَ �ٌKُِو	Sْ[َِ��َ @َiِٰ اَْ)َ��	K �ْRُُِ' ا	ِAَ َون�ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َ …Sizden kim, dininden 
döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler 
ve orada devamlı kalırlar. Bakara, 2/217 

�ونَ Bُ*ُت ُ�Rَُ-*Iُ�ِ1ْْ� ِ.َ� ا	X/*ِر اَِ	 اَ	��ُ� َو	ِ'/ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ُ�RُIُ�ِ1ْْ� ِ.َ� ا	3/�َُ��ِت اِ	َ' ا	X/*ِر َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اَْو	َِ��ُؤُ,ُ� ا	]��ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َiِٰـ	3/�َُ��ِت اُو	ا '  
Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkârcıların dostları ise aydınlıktan 
karanlıklara sokan şeytanlardır. İşte böyleleri, içinde sonsuza kadar kalacakları cehenneme mahkûmdurlar. 
Bakara, 2/257 

ْ�َ]�ُن ِ.َ� اْ	�d�َ ٰذ	َِ@  ٰ�*ا َواََ�%� ا	��ُ� ا	Dَ�ْ�َْ َو�َ اَ	�Tٖ�َ� َ��ْ&ُ�ُ*َن ا	���ٰ*ا َ:َ 9�Jُ*ُ.*َن اِ:�َ ��َ&َ 9�Jُ*ُم ا	�Tٖى َ�َ+��1َُ]ُ� ا	�7 َم ا	��ٰ�*ا ْ�َKَ� �Iََءُه �ِ�َ-�Rُْ� َ �	ُ*ا اِ-�َ��ا	sْ.ِ Dُ�ْ�َُْ% ا	�� ��
��ُب ا	��Xِر ُ,�ْ َPَْا @َِiٰ	ُو�Kَ َ)�َد �ِ� َوَ.ْ��	َ' ا	َواَْ.ُ�ُه اِ _َ�َCَ �.َ �ُ�َKَ 'Rٰ+َ-ْ�Kَ �َٖر�� �ْ.ِ Zٌ3َ(ِ*ْ.َ َون�ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ  Faiz yiyenler çağırıldıklarında, mezarlarından 

şeytan çarpmış gibi kalkarlar. Bu hal onların "Alışveriş tıpkı faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Hâlbuki Allah, 
alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, 
geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Ancak, kim tekrar faize dönerse, işte onlar 
cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. Bakara, 2/275 

� ا	��ِ� َواَْ�َ��-bcً��ٖ َ �Xً�َpَ �ْRِِ اُو	ٰـbcَUَ 9:َ @َiَِق 	K �ْRَُِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة وَ ِRْ�َِ� 7َْ+ُ�وَن�َ �َ�Tٖ�	اِن� ا ْX�َ 9:َُ� َو��	ا �ُRُ�ُ��=َ�ُ 9:َ ٌ��ٖ	َاٌب اTَ(َ �ْRَُ	َو �ْRِ� ّٖ&Hَ�ُ 9:ََو Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْRِ�َْ	ِ3ُُ� ا  
Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere karşılık satanlar var ya! İşte onlara ahirette pay yoktur. Kıyamet gü- 
nünde Allah onlarla konuşmaz, onları gözetmez arındırmaz. Onlara acı bir azap azabı vardır. Al-i İmran, 3/77 

��ُب َPَْا @َِiٰ	َواُو �lً�ْ$َ �ِ��	ا �َوَ:9 اَْوَ:9ُدُ,ْ� ِ.َ �ْRُُ	اَْ.َ*ا �ْRُXْ(َ 'َِXLُْA �َْ	 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	ونَ اِن� ا�ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ا  İnkâr edenlere gelince; onların ne 
malları ne de evlâtları kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar, cehennemliklerdir; onlar orada ebe- 
dî kalacaklardır. Âl-i İmran, 3/116 

 َ���ٖKِ�=َ�ِْ	 ْت ��  Kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının. Âl-i İmran, 3/131 َواJُ�A*ا ا	��Xَر ا	�ٖ+' اُِ)
 ْ�XُCَ �X	ا �ُRُvَوَ.�ْٰو �ً-�[َ�ْCُ �ِٖ� ْل �HXَ�ُ �َْ	 �.َ �ِ��	�ِ� /ْ)َ[ �َِ�� اَْ$َ�&ُ*ا�	5َُ�وا ا&َ �َ�Tٖ�	ِب ا*ُ�ُ  'Kٖ 'Jٖ َ���ِٖ	��3	ى ا*َsْ.َ dَiُِْر َو��  Hiçbir şeye dayanmaksızın 

Allah'a şirk koştuklarından dolayı kâfirlerin yüreklerine yakında bir korkudur salacağız. Onların gidecekleri yer 
cehennem'dir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür! Âl-i İmran, 3/151  

 Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’ın gazabına اKَََ�ِ� اDَ�َ�A رzَِْ*اَن ا	��ِ� َ&َ�ْ� َ��َء �1َ�ٍَِ� ِ.َ� ا	��ِ� َوَ.�ْٰو�XRَIَ �ُvُ� َو�dَiِْ اْ	��8ٖ�َُ 
uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O, ne kötü varılacak yerdir! Âl-i İmran, 3/162 
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 ٌ��Rٖ.ُ اٌبTَ(َ �ُ	ََو �Rَ�Kٖ ا�ًِ	�Uَ َ�ًرا- �ُ�ْUِ��وَدُه ُ�ُْ�ُ �� Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve O’nun َوَ.ْ� َ�0ِ�ْ ا	��َ� َوَرCُ*	َُ� َوَ�َ+َ�

koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. 
Nisâ, 4/14 

 َXْ	 ���ُ,ْ� �Iُُ*ًدا  �,َ�َ�ْBَ	Tُ�َِو ُ*ا ا	Tَ�َْاَب اِن� ا	��َ� َ&�َن َ)Hٖ�Hًا َ�ٖ=�ً��اِن� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �ِ�َٰ��Cَ �XَِAْ*َف -Rِ��ٖ8ُْْ� -َ�ًرا &ُ��َ�� -�Iُ Sْmَ4َُِ*ُدُ,ْ� َ�  Ayetlerimize karşı 
inkâra sapanları şüphesiz ateşe sokacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı yeniden hissetmeleri için onları 
başka derilerle değiştireceğiz. Gerçekten Allah, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa, 4/56 

 َ	 ���ا �Rَ�Kٖ َو4ِBََ[ ا	��ُ� َ)َ�ْ�ِ� َو	Xَ�ََُ� َواََ)ًِ	�Uَ �ُ�XRَIَ اُؤُهHَmَKَ ا�ً ���َ+َ.ُ �Xً.ِVْ.ُ %ْ+ُJْ�َ �ْ.َاً�� َ)�3ًٖ��َوTَ(َ �ُ  Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, 
içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap 
hazırlamıştır. Nisâ, 4/93 

 َA �.َ �ٖ�	*َُ- �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ا %ِ��ٖCَ �َ�ْBَ Dِْ��+�َى َو�ٰRُْ	ا �َُ	 �َ���َAَ �.َ �َ*	�' َو-�XRَIَ �ٖ�ِ8َُْ� َو�Cََءْت َ.�8ًٖ�اَوَ.ْ� �aِِ �7َُ ا	��Cُ*َل ِ.ْ� َ�ْ�ِ  Kendisine doğru yol 
gösterildikten sonra, kim Peygamber'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola saparsa, onu kendi 
tercihiyle bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir. Nisâ, 4/115  

ُ��ُ َو َ JْAَ bcَKَ �Rَِ� ُاHَRْ+َ�ُْ�َو �Rَِ� �ُ5َ=ْ�ُ �ِ��	ِت ا��اَٰ �ُْ+�ْ�ِCَ ِْ=َ+�ِب اَْن اَِذا	ا 'ِK �ْ=ُ�ْ�َ(َ َل �H-َ �ْ Dُ.ِ�Iَ �َ��	اِن� ا �ْRُُ�sْ.ِ ْ�ِ�ٖه اِ-�ُ=ْ� اًِذاBَ �ٍ��ٖ�َ 'Kٖ ا*zُ*1ُ�َ '�+�َ �ْRُ�َ.َ وا
 �َ��ٖKِ�=َْ	َوا �َ�JٖKِ�Xَ�ُ	ْٖ��ً��اIَ �َ�XRَIَ 'Kٖ  Allah, kitapta şunu da indirmiştir: Ne zaman Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini yahut 

onlarla alay edildiğini işitirseniz mevzu değişinceye kadar onlarla birlikte oturmayın, yoksa siz de onlar gibi 
olursunuz. Elbette Allah, ikiyüzlüleri ve inkârcıları cehennemde bir araya getirecektir. Nisâ, 4/140 

� 	Rَُْ� -�8ًَٖ�اَmِAَ �َْ	ِر َو��X	ا �5َِ% ِ.َCَْ9:ْْرِك ا �� Şüphe yok ki münafıklar/ikiyüzlüler cehennemin en alt اِن� ا	َ�JٖKِ�Xَ�ُْ� Kِ' ا	
katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Nisâ, 4/145 

 ًa��ٖuَ �ْRُ�َ�ِRْ�َِ	 9:ََو �ْRَُ	 �َ5ِLْ�َِ	 �ُ��	ا �ُ=ِ�َْ� َ	ا *�ُ�َkَ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا  Şüphesiz ki inkâr edip küfre saplananları ve haksızlıkta 
bulunanları Allah bağışlayacak değildir. Nisâ, 4/168 

 َa��ٖuَ 9�:ِٖ��ً�ا ا�ِ� َ��	َِ@ َ)َ�' ا	ا َوَ&�َن ٰذ���َ� �Rَ�Kٖ اََ�ًِٖ	�Uَ �َ�XRَIَ   Ancak, onda ebedi kalmaları için cehennem yoluna iletecektir. 
Bu da Allah'a göre pek kolaydır. Nisâ, 4/169 

 َm	ُْب ا��َPَْا @َiِٰـ	اُو �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	َوا ِ���ٖ  İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince: İşte onlar Cehen- 
nemliktirler. Maide, 5/10 

 ُ�� َ&5ََ� ا	�Tٖ�َ� َ �	ُ*ا اِن� ا	��َ� ُ,َ* ا	َْ�ٖ��ُ} اْ�ُ� َ.ْ�َ�َ� َوَ �َل ا	َْ�ٖ��ُ} َ�� Xٖ�َ' اCَِْ�اvَٖٔ% اْ)ُ�ْJَ	َ َِ� َر�ّٖ' َوَر��ُ=ْ� ا��	وا ا �ُvَوَ.�ْٰو Zَ�Xmَ	ُْ� َ)َ�ْ�ِ� ا��	َم ا ���َ �ْJَKَ �ِ��	�ِ� 7ِْ�ْك�ُ �ْ.َ �ُ�-
 Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. Oysa Mesih şöyle ا	��Xُر َوَ.� 	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.ْ� اَ-�8َْرٍ 
demişti: “Ey İsrail oğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak 
koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da cehennemdir. Zalimler için hiçbir 
yardımcı yoktur.” Maide, 5/72 

َب �ِ�َٰ��ِت َر���Xَ َو-َُ=*َن ِ.َ� ا	�Xٖ.ِVْ�ُْ�َ َوَ	ْ* Aَٰ�ى اِْذ ُو 5ُِ*ا َ)َ�' ا �T=َُ- 9:ََُ�د/ َو- �Xَ+َ�َْ	 ��َ ا*ُ	�JَKَ ِر��X	  Ateşin karşısında durdurulup da, “Ah, keşke 
dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak” dedikleri vakit hâllerini 
bir görsen! En’âm, 6/27 

 َC َ �َل �َْ�ِ� َ$ْ#ٌء َوَ.ْ	*َح اِ�َْ� ُ	َ#� َو	اَْو َ �َل اُوِ�َ' اِ ��ًTِ&َ �ِ��	ٰ�ى َ)َ�' ا+َKْا �ِ ��.ِ �ُ�َkَْا �َوَ.ْ ٰ Hِ-ُْ� Zُ=َِiُل ِ.sَْ% َ.� َاْ-Hََل ا	��ُ� َوَ	ْ* Aَٰ�ى اِِذ ا	��3	ُِ�*َن Bَ 'Kَٖ�َ�اِت ا	َْ�ْ*ِت َوا	َْ��
Bَْ�َ� اْ	َ��a َو&Xُُْ+ْ� َ)ْ� اَٰ��Aَ �ِٖAْ�َ+ْ=ِ�ُ�ونَ Cِ��َُ]*ا اَْ�ٖ��Rِْ� اIُ�ِUَْ*ا اَ-5َُْ�ُ=ْ� اَ	َْ�ْ*َم HَmُْAْوَن َ)Tَاَب ا	Rُْ*ِن �َِ�� &JُAَ �ُْ+Xُْ*	ُ*َن َ)َ�' ا	��ِ�   Allah'a karşı yalan uydurup 

iftira düzenden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken "Bana da vahiy geldi" diyen ve "Allah'ın indirdiğinin 
bir benzerini de ben indireceğim" diyenden daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün 'şiddetli sarsıntıları' 
sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara: "Canlarınızı çıkarın, bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz, 
O'nun ayetlerinden kibirlenerek yüz çevirmeniz nedeniyle alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz" dediklerinde 
bir görsen. En’âm, 6/93 

 َ9:َ �ْRُXْ.ِ @َ�َ�ِAَ �ْ�َ	َ ًرا*�ُ�ْ.lَ�َ�� Xْ.ِ �َ�XRَIَُ=ْ� اIََْ�ٖ���َ َ �َل اUُْ�ْج ِ.Tْ.َ �RَXُْؤً.� َ.ْ  Allah şeytana; “Aşağılanmış ve kovulmuş olarak defol 
oradan! İnsanlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım!” Dedi. A'raf, 7/18 

 9:َ �RَXْ(َ َ�ُ�وا=ْ+َCَْوا �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا -َ @َِ	Tٰ&َ1َِ��ِط َو	اْ ��Cَ 'Kٖ %ُ�َmَ	ْا wَ�ِ�َ '�+�َ Zَ�Xmَْ	َن ا*ُ�Uُ�َ��ِء َوَ:9 َ�ْ Hِmْى ا	�.ٖ�ِmْ�ُْ� {ُ�+5َُA َ	Rَُْ� اَْ�َ*اُب ا	��  Bizim 
ayetlerimizi yalanlayıp da onlara uymayı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmaz ve onlar, 
deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız! A'raf, 7/40 

 َ�.ِ ]ٍ4َLَِ� َ��َء �ْJَKَ ZٍiَKِ 'ٰ	ِا اHً ��� �Kً	Jَِِ+�ٍل اَْو ُ.َ+َ ���َوَ.�ْٰو�XRَIَ �ُvُ� َو�dَiِْ ا	��8ٖ�َُْ   ا	���ِ َوَ.ْ� ُ�َ*	�َ �ْRِ�Tٍِi.َ*ْ ُدُ�َ�ُه اِ:�9 ُ.َ+َ  Tekrar savaşmak için bir tarafa 
çekilme veya diğer bölüğe ulaşıp mevzi tutma durumu dışında, kim öyle bir günde savaştan kaçarsa o, Allah'ın 
gazabını hak etmiştir. Onun yeri cehennemdir. Orası, varılacak ne kötü yerdir! Enfâl, 8/16 

 ِR�ْ�َ(َ ُن*=ُAَ ��ُp �Rََ-*Jُ5ِXْ�ُ�َKَ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ �ْ(َ وا /�8ُ�َِ	 �ْRَُ	َن اَْ.َ*ا*Jُ5ِXْ�ُ 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	7َُ�ونَ اِن� ا�ْ�ُ �َ�XRَIَ 'ٰ	ِ5َُ�وا ا&َ �َ�Tٖ�	َن َوا*�ُ�َLْ�ُ ��ُp َ�ْ�َ�ًة �ْ  Şüphesiz ki 
inkâr edenler akıllarını ve mallarını, insanları Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcaya- 
caklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olarak geri dönecektir. Bilin ki hakikati inkârda direnenler en 
sonunda yenilecektir. Toplanacakları yer ise cehennemdir. Enfâl, 8/36 
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 ٖK �ُ�َ�َmْ�َKَ ��ً��ٖIَ �ُ�َُ&�ْ�َKَ tٍ�ْ�َ 'ٰ�(َ �ُ4َ�ْ�َ �' �XRَIََ� اُو	ٰـiَِ@ ُ,ُ� اْ	Cِ�1َُ�ونَ 	Hَ��ٖ�َِ ا	��ُ� ا	1َْٖ��َ� ِ.َ� ا	]���ِ[ َوَ�mَْ�َ% ا	1َْٖ��َ  Allah, pis olanı temizden 

ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar 
ziyana uğrayanların ta kendileridir. Enfâl, 8/37 

 َ�ٖ��aِ َوَ	ْ* Aَٰ�ى اِْذ َ�َ+َ*�K' ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ا	Zُ=َِiٰ��َْ َ�4ِْ�ُ�*َن ُوRُ,َ*Iُْ� َواَْدَ��َرُ,ْ� َوُذو ُ*ا َ)Tَاَب اْ	  Melekleri, onların yüzlerine ve arkalarına 
vurarak: "Yakıcı azabı tadın" diye o küfredenlerin canlarını alırken görmelisin. Enfâl, 8/50 
� ا	��ِ� َ$�ِ,ٖ��َ� َ)�ٰ' اَ-Rِ�ِ5ُْْ� �ِ�	ُْ=5ِْ� اُو	Sْ[َ�ِ�َ @َiِٰ اَ)ْ  َIِ��َ.َ ْ�ُ�ُ�وا�اَْن َ �7ْ�ُ�ِِْ�ٖ&�َ	اَ.� َ&�َن  'ِKَو �ْRُُ	��َ َون�ُِ	�Uَ �ْ,ُ ِر��X	  Allah’a ortak koşanların, 
inkârlarına bizzat kendileri tanıklık ederken Allah’ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün işleri 
boşa gitmiştir. Onlar cehennemde ebedî kalacaklardır. Tövbe, 9/17 

�ا �Rَ�Kٖ ٰذ	َِ@ ا	Hْ1ُِْی ا	��3ٖ�َُْ  اَ	َْ� َ�ْ�َ�ُ�*ا اَ-��ُ ًِ	�Uَ �َ�XRَIَ ُ� -َ�َر	َن� َ�Kَ �َُ	*Cَُ� َوَر��	ِدِد ا��َ�ُ �ْ.َ  Onlar bilmiyorlar mı ki; Kim Allah ve Resulüne 
karşı gelirse, ona, içinde ebedî kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu büyük rezilliktir. Tövbe, 9/63. 

 ُ�RُXَ�َ	ََو �ْRُ�ُ�ْ�َ 'َ,ِ �Rَ�Kٖ �َ��ِٖ	�Uَ �َ�XRَIَ َر َ-�َر� ا	��ُ� َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب ُ.��Jٌٖ  َوَ)َ� ا	��ُ� اْ	�JٖKِ�Xَ�َُ� َوا	�JَKِ�Xَ�ُِْت َوا	ُْ=�5  Allah ikiyüzlü kadın ve erkeklere, 
ayrıca inkârcılara, içinde ebedî kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O, onlara yeter. Allah onları rahmetin- 
den dışlamıştır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Tövbe, 9/68 

Iُ �5َ$َ 'ٰ�(َ �ُ-َ��َXْ�ُ dَُ�ٍف ,َ  �Cَا �اَْم َ.ْ �ٌ�ْUَ اٍن*َzِِْ� َور��	ا �ى ِ.َ*ٰJْAَ 'ٰ�(َ �ُ-َ��َXْ�ُ dَ �Cَا �ْ�َKََا -ْ�Kَ َ �ٍر�ِٖ��	��3	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	َوا �َ�XRَIَ َ�ِر- 'Kٖ �ِٖ� َر�Rَ  Binasını 
Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasını yıkılacak bir yarın kenarına kurup, 
onunla beraber kendisi de çöküp cehenneme yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola 
iletmez. Tövbe, 9/109 

 َXِA��َٰا �ْ(َ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َوا �Rَِ� ا*/-َ��َuَْوا ��َْ- /�� K�Bَِ�ُ*نَ اِن� ا	�Tٖ�َ� َ 9:َ�Iُ�ْ*َن 	�Jََِء-َ� َوَرzُ*ا �ِ�ْ	َ�ٰ�*ِة ا	  Bize kavuşacağını ummayan ve dünya haya- 
tına razı olup onunla yetinen kimseler ile Bizim ayetlerimizi görmezden gelip umursamayanlar, Yûnus, 10/7 

 İşte onların kazandıklarının karşılığı olarak varacakları yer ateştir. Yûnus, 10/8 اُو	ٰـiَِ@ َ.�ْٰوRُvُ� ا	X/�ُر �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=ِ�ُ�*نَ 
 َ�&َ �َ�Tٖ�	7ِ َواBُْا ��َ�-َ�&َ �ٍPِ�(َ �ْ.ِ �ِ��	ا �َ.ِ �ْRَُ	 �.َ Zٌ�	ِذ �ْRُJُ,َ�ْAََو �Rَِ�sْ�ِِ� Zٍiَ ��Cَ اُءHَIَ ِت�lَ�� ��ُب ا	��Xِر ُ,ْ� �Rَ�Kٖ ُ�*ا ا	��َPَْا @َِiٰـ	ْ�ِ% ُ.�3ًِْ�� اُو�	ا �َ.ِ ��ً[َِ  �ْRُ,ُ*Iُُو Sْ�َ

�ونَ ُِ	�Uَ Kötü işler yapanlara gelince, her kötülüğün cezası yaptıkları kötülük kadardır. O gün öyle bir utanç ve aşa- 
ğılanmağa mahkûm olurlar ki, onları koruyup kurtaracak Allah’tan başka hiç kimse olmadığından yüzleri karanlık 
bir gece gibi kapkara kesilir. İşte bunlar da cehennem sakinleridir ve orada ebedî kalacaklardır. Yûnus, 10/27 

 ٌa�Rٖ$ََو �ٌ�Kَٖز �Rَ�Kٖ �ْRَُ	 ِر��X	5ِ' اKَ ا*Jُ$َ �َ�Tٖ�	ا � �.َ�Kَ Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden, 
devamlı surette hıçkırıp feryat edecekler. Hud, 11/106 

Zً َواِ�َ�ًة َوَ:َ 9�Hَا	ُ*َن ُ.1َْ+��5ِٖ�َ َو	َْ* َ$�َء َر�/  َ@ 	mَََ�َ% ا	��Xَس اُ.�  Zaten Rabbin dileseydi tüm insanları inanan tek bir toplum 
yapardı. Bunu dilemediği için onlar farklı görüşleri benimsemişlerdir. Hud, 11/118 

 َ�Uَ @َِ	Tِٰ	َرِ�َ� َر�/َ@ َو �اِ:�9 َ.ْ َ���ٖ�َIَِْس ا��X	َوا Zِ�Xmِْ	ا �َ.ِ �َ�XRَIَ ��lَ�َ.َْ9:َ @ََر�� Zُ�َ�ِ&َ Sْ ��Aََو �ْRُJَ  Ancak Rabbinin rahmetiyle yol gösterdikleri 
hariç. Oysaki O, tüm insanları işte bu rahmet için yarattı. Ne var ki rahmete sırt çevirenler için Rabbinin, "And 
olsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerin kötüleriyle dolduracağım" sözü gerçekleşecektir. Hud, 11/119 

� اُو	ٰـiَِ@ ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �َِ��� ٍ��ٖIَ aٍ�ْUَ '5َٖ	 ��-َُِ�اً�� َءاA ��Xُ& َءاَِذا �ْRُُ	*ْ َ ]ٌmَ�َKَ ]ْmَ�ْAَ اْ:9َ َواِْن @َِiٰ	َواُو �ْRِ َون�ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َِiٰ	َواُو �ْRِِ �Xَ(َْا 'Kٖ ُلbcَBْ  
Eğer şaşıracaksan asıl sen onların “ne yani, şimdi biz toprak olup gittikten sonra yeni bir yaratılışa yeniden mi 
yaratılacağız” demelerine şaş. Onlar aslında Allah’ı inkâr ediyorlar. İşte bunlardır boyunlarında tutsaklık tasması 
taşıyanlar. Ve işte bunlardır, ebedî kalmak üzere cehennemlik olanlar. Ra'd, 13/5 

�ْوا �ِٖ� اُو	ٰـ @َiِ	Cُ �ْRَُ*ُء ا	ِْ�َ��ِب َوَ.�ْٰو��XRَIَ �ْRُُ� َو� dَiِْ	Tٖ��ِ�َ� ا�mَ+َCُْ�*ا 	Rِ���َُِ� اْ	ُ�X�ْٰ' َوا	�Tٖ�َ� 	َ �َْ��mٖ+َ�ُْ�*ا َ	ُ� َ	ْ* اَن� 	K �.َ �ْRَُِ' اْ:9َْرِض َ+َKْ9:َ �ُ�َ.َ �ُ�َsْ.َِو ��ً��ٖIَ
 Bütün güzellikler Rablerinin emrine itaat edip uyanlar içindir. Ona uymayanlara gelince: Eğer yeryüzünde ki اْ	�Rَ�ِدُ 
her şey olanların olsaydı ve bir o kadarına daha sahip olsalardı o gün düştükleri durumdan kurtulmak için hiç 
tereddütsüz hepsini verirlerdi. İşte hesapların en kötüsü onları beklemektedir. Varacakları yer de cehennemdir. 
O ne kötü bir yataktır! Ra'd, 13/18 

�ُ�*ًراَ.ْ� َ&�َن ُ�ٖ��ُ� ا	ْ ْ.َ �.ً*.ُTْ.َ �Rَnٰ�8ْ�َ �َ�XRَIَ �َُ	 �Xَ�ْ�َIَ ��ُp � �Xَ�ْ	�Rَ�Kٖ �َُ َ.� َ-�7َُء 	َِ�ْ� -ُٖ��ُ �m(َ Zَ�َIِ��َ  Her kim bu çarçabuk geçen dünyanın 
nimetlerini isterse, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını hemen veririz, sonra da onu, kınanmış ve kovulmuş 
olarak gireceği cehenneme sokarız. İsrâ, 17/18 

 Allah buyurdu: Git! Onlardan kim sana/şeytana uyarsa, iyi bilsin ki َ �َل اْذَ,ْ[ ْ�َKَ� Kَ �ْRُXْ.ِ @َ�َ�ِAَِ�ن� HَIَ �َ�XRَIَاُؤ&ُْ� HَIَاًء َ.ْ*Kُ*ًرا
hepinin cezası cehennemdir. Tam bir ceza! İsrâ, 17/63 

� 	Rَُْ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدو-ِٖ� َوَ-ْ�7ُُ�ُ,ْ� َ�ْ*َم َmِAَ �ْ�َKَ %ِْ�4ْ�ُ �ْ.ََو �ِ+َRْ�ُ	ْا *َRُKَ �ُ��	ا �ِRْ�َ �ْ.َِزْد-َ�ُ,ْ� َو Sْ�َUَ ��َ��ُ& �ُ�XRَIَ �ْRُ�ْٰو�.َ � f�Pَُوُ�ْ=ً�� َو ��ً�ْ(ُ �ْRِ,ِ*Iُُو 'ٰ�(َ Zِ�َ�ٰJِ	ْا
 Cَ Allah kimi doğru yola iletirse, o doğru yolu bulmuş olur. Kimi de saptırırsa artık onun Allah'tan başka dost veٖ��ً�ا
yardımcısı yoktur. Kıyamet günü ise onları yüzükoyun körler, dilsizler, sağırlar olarak kaldırıp hesap alanına 
sevk edeceğiz. Varış yerleri cehennemdir. Onun ateşi azalmaya yüz tutunca, biz onun çılgınca yükselen alev- 
lerini artırırız. İsrâ, 17/97 
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َ�اُب َ��َط �Cُ �ْRَِِ�اِد Rَُ َو ُِ% اْ	َ�a/ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� Kََ�ْ� َ$�َء Vْ�ُ�ْKَِ.ْ� َوَ.ْ� َ$�َء Kَْ�َ�ْ=5ُْ� اِ-�� اَْ)َ+ْ�-َ� 	��3�ِ	ِٖ��َ� -َ�ًرا اَ  � َواِْن َ�ْ�َ+s�Lُٖ*ا ُ�p�Lَُ*ا �َِ��ٍء َ&�	Rْ�ُِْ% َ�7ِْ*ى اْ	ُ*Iُ*َه �dَiِْ ا	�7

�Jً5َAَ�ْ.ُ َءْت�Cََو Ve de ki: Bu Kur'an, Allah tarafından gönderilmiş bir gerçektir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen 
inkâr etsin. Biz o inkâr eden zalimlere, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış olan müthiş bir ateş hazırladık. 
Öyle ki eğer susuzluktan feryat edecek olurlarsa kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O 
ne fena bir içecektir ve cehennem ne fena bir barınaktır! Kehf, 18/29 

�zً�ْ(َ �َ��ٖKِ�=َ�ِْ	 Tٍِi.َ*ْ�َ �َ�XRَIَ �Xَzْ�َ(ََو İşte o gün kâfirleri cehennemle yüz yüze getiririz. Kehf, 18/100 
��ً�ْCَ ْ�َ+ٖ]�ُ�*َن�ِذْ&ٖ�ى َوَ&�-ُ*ا َ:9 َ �ٍء َ)ْ�[َBِ 'Kٖ �ْRُXُ�ُ(َْا Sْ-َ�&َ �َ�Tٖ�	َا Onlar ki âlemde Beni hatırlatan hiçbir şeyi görmediler ve 

duymadılar. Kehf, 18/101 
 ُ- �َ��ٖKِ�=َ�ِْ	 �َ�XRَIَ �َ-��ِ�َ[ ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اَْن َ�+�Tُ1ِوا ِ)َ��ٖدى ِ.ْ� ُدوٖ-' اَْو	َِ��َء اِ-�� اَْ)َ+َْKََ9ا:ًHُ  İnkârda ısrar eden bu kimseler beni bırakıp da 

kullarımdan mı medet umuyorlar? Biz cehennemi kâfirlere bir konuk evi olarak hazırladık. Kehf, 18/102 
 ِZ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْRَُ	 �ُ�Jُٖ- bcَKَ �ْRُُ	��َ(َْا Sْ[َ�ِ�َKَ �ِٖg�Jَِ	َو �ْRِِت َر����5َُ�وا �ِ�َٰ&َ �َ�Tٖ�	ا @َِiٰ	َوْز-ً� اُو  İşte bunlar Rablerinin ayetlerini inkâr eden ve 

O’na kavuşmayı ısrarla reddeden kimselerdir. Bu sebepten amelleri boşa gitmiştir. Bu yüzden kıyamet günü 
onlar için hiçbir ölçü tutturmayız/onlara hiçbir değer vermeyiz. Kehf, 18/105 

 ُH,ُ '�ٖCَُوُر 'Aٖ��َٰوا اTُ1َ�A5َُ�وا َوا&َ ��َِ� �ُ�XRَIَ �ْ,ُاُؤHَIَ @َِ	ًواٰذ  İşte onların cezası inkârda direndikleri ve ayetlerimi ve 
peygamberlerimi alaya aldıkları için cehennem olacaktır. Kehf, 18/106 

�f�ِsIِ �َ�XRَIَ َل*ْ�َ �ْRُ�-�َ4ِ�ْXَُ	 ��ُp �َ�uٖ��َ �Rُ�-�َ7ُْ� َوا	�7ْXََ	 @ََر��*َKَ Öyle ise, Rabbine andolsun ki, muhakkak surette onları 
şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları diz çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır 
bulunduracağız. Meryem, 19/68 

�اًKَْو �ْ�ٰ�ِ��	َ' ا	اِ �َ�Jٖ�+�ُْ	7ُُ� ا� Allah’a karşı gelmekten sakınanları huzurumuzda onurlu konuklar olarak َ�ْ*َم َ-ْ
toplayacağı. Meryem, 19/85 

 ,Suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğiz. Meryem َوَ-ُ�*ُق ا	mْ�ُِْ�ٖ.�َ� اِ	ٰ' �XRَIََ� ِوْرًدا
19/86  

 َ: �َ�XRَIَ �ُ	َ ِ�ن�Kَ �.ً�ِmْ.ُ �ُِْت َر����َ �اِ-�ُ� َ.ْ'�ٰ�9 َ�ُ�*ُت �Rَ�Kٖ َوَ:9 َ�ْ  Doğrusu; kim Rabbine günaha batmış bir halde varırsa, 
kendisini cehennemin beklediğini unutmasın. Orada ne tam ölebilir ne de yaşayabilir. Tâ-Hâ, 20/74 

 َm	ُْب ا��َPَْا @َiِٰ	اُو �َ�HٖIِ��َ.ُ �XَِA��َٰا 'Kٖ ا*ْ�َCَ �َ�Tٖ�	َوا ِ���ٖ  Ayetlerimizi etkisiz kılmak için birbirleriyle yarışanlar! işte bunlar, 
cehennemliklerdir. Hac, 22/51 

iُُ=ْ� ��7َِ; ِ.ْ� ٰذ	ُِ=ْ� اَ	��Xُر َوَ)َ�َ,� ا	��ُ� 	�Tٖ�َ� َ�ْ+�ُ*َن َ)�َ َواَِذا Rِ�ْ�َ(َ 'ٰ�+ُْAْ� اَٰ���Xَ���َ �XَُAٍت Aَْ�ِ�ُف Kٖ' ُوIُ*ِه ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ا	Xْ�َُْ=َ� َ�َ=�ُدوَن َ�ْ�]ُ*َن �ِ� ��َ-ُ�Kََا %ُْ  �XَِA��َٰا �ْRِ�ْ
 -Ayetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda, kâfirlerin suratlarında bir huzursuzluk sezer ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َو�dَiِْ اْ	��8ٖ�َُ 
sin. Öyle ki neredeyse ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki: Size bu öfke ve huzursuzluğunuzdan daha 
kötüsünü bildireyim mi? Cehennem! Allah, onu kâfirlere bir ceza olarak vaat etti. O ne kötü sondur! Hac, 22/72 

 ْ��ُKَ ًء�sَBُ �ْ,ُ�Xَ�ْ�َmَKَ �a�َ	ْ�ِ� Zُ�َ�ْ �ا 	Jَ�ِْْ*مِ ا	��3	��ِٖ�RُAْTَUََ�Kَ َُ� ا	�8ً  Nitekim vukuu kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayıverdi 
onları! Kendilerini hemen sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme! Mü’minun, 23/41 

 Zً �ا 	Jَِْ*مٍ َ:ُ 9�Xُ.ِVْ*نَ pُ�� اَْر�Xَ�ْCَ ُرAَ �Xَ�َCُْ+َ�ا &ُ��َ�� �Iََء اُ.�ً�ْ�ُKَ �ُ�*ُه Rُ4َ�ْ�َ �Xَ�ْ�َAَْ�Kَْ� �4ً�ْ�َ َو�Xَ�ْ�َIَُ,ْ� اََ��ٖد�َ �T&َ �Rَُ	*Cَُر  Sonra biz ardı ardına peygam- 
berlerimizi gönderdik. Herhangi bir millete peygamber gönderdiğimizde her defasında, onlar bu peygamberi 
yalanladılar; biz de onları birbiri ardından yok ettik ve onları ibret hikâyelerine dönüştürdük. Artık iman etmeyen 
kavmin canı cehenneme! Mü’minun, 23/44 

ْ�َKَ� Sْ�َJُpَ َ.َ*اٖز��Kَ �ُXُُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	5ْ�ُِْ�ُ�*نَ    Kimin iyilikleri tartıda ağır basarsa onlar kurtulmuşlardır. Mü’minun, 23/102 
�ونَ  ُِ	�Uَ �َ�XRَIَ 'Kٖ �ْRُ�َ5ُْ-َِ�ُ�وا اUَ �َ�Tٖ�	ا @َِiٰ	ُو�Kَ �ُXُ�اٖز*َ.َ Sْ �5Uَ �ْ.ََو  Ama kimlerin de hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine 

yazık etmişlerdir; çünkü sonsuza dek cehennemde kalacaklardır. Mü’minun, 23/103  
Sْ��=ُKَ Zِiَ ُوK �ْRُ,ُ*Iُِ' ا	��Xرِ َ,ْ% HَmُْAْوَن اِ:�Aَ �ْ+ُXُْ& �.َ 9ْ�َ��ُ*نَ  ��  Kimler kötülükle gelirse, artık onlar da ateşe yüzükoyun َوَ.ْ� �Iََء �ِ�	��

atılır ve onlara; ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz” denir. Neml, 27/90 
� �Iََءُه اَ	sْ.َ �َ�XRَIَ 'Kٖ dَ�ًَْ*ى  ��َ	 �a�َب �ِ�ْ	َ �T&َ اَْو ��ًTِ&َ �ِ��	ٰ�ى َ)َ�' ا+َKْا �ِ ��.ِ �ُ�َkَْا �َوَ.ْ َ���ٖKِ�=َ�ِْ	  Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisi- 

ne hak/gerçekler geldiği halde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kâfirlere yer mi yok! 
Ankebut, 29/68 

��Rَv َو	َِ=ْ� �a�َ اْ	Jَْ*ُل ِ.lَ�َ.َْ9:َ 'ّٖX�� �XRَIََ� ِ.َ� اْ	Zِ�Xmِ َوا	ٰ,ُ dٍ5َْ- �%ُ& �Xَ�ْAَٰ9:َ �Xَiْ$ِ *َْ	َو َ���ٖ�َIَِْس ا��X  Biz dilesek, elbette herkesi doğru yola 
iletirdik. Fakat "Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" diye benden kesin söz 
çıkmıştır. Secde, 32/13 

 ْ�Rَُ	 %َ� َٖو �Rَ�Kٖ وا�� ا	�Tٖ�َ� Jُ�َKَ*ا Kََ��ْٰوRُvُ� ا	��Xُر &ُ��َ�� اََراُدوا اَْن َ�Iُ�ُ1ْ*ا ِ.�RَXْ اُٖ)�ُ ُ�*نَ ُذو ُ*ا َ)Tَ  َواَ.� �T=َُA �ِٖ� �ْ+ُXُْ& ىTٖ�	ِر ا��X	اَب ا  Hak yoldan sapan 
inkârcılara gelince; onların varacakları yer ateştir. Oradan çıkmak isterler ama bu asla mümkün değildir ve 
kendilerine; “yalandır, deyip durduğunuz cehennem azabını tadın!” denir. Secde, 32/20 
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 .Şüphesiz Allah, kâfirlere lânet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır اِن� ا	��َ� 	ََ�َ� ا	َْ=�Kِٖ��َ� َواََ)�� 	Cَ �ْRَُٖ��ً�ا
�وَن َو	�fnِ َوَ:9 -�8ًَٖ�اُmِ�َ 9:َ ا���َ� �Rَ�Kٖ اََ�ًِٖ	�Uَ  Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı da 

bulamayacaklardır. Ahzab, 33/64-65 
9:َ*Cُ��	ا �Xَ�ْuَََ� َوا��	ا �Xَ�ْuََا �Xَ+َ�َْ	 ��َ َن*ُ	*Jُ�َ ِر��X	ا 'ِK �ْRُ,ُ*Iُُو ]ُ��JَُA َم*ْ�َ Yüzlerinin ateşte evirilip çevrileceği gün, derler ki: Eyvahlar 

bize, keşke Allah'a itaat etseydik ve Resul’e itaat etseydik. Ahzab, 33/66 
bcَ��ٖ  ,Ve dediler ki: "Rabbimiz, gerçekten biz, büyüklerimize itaat ettik َوَ �	ُ*ا َر���Xَ اِ-�� ا�Cَ �Xَ�ْuَََد�XَAَ َو&َُ�َ�اَء-َ� �zََ�Kَ/*-َ� ا	��

böylece onlar bizi yoldan saptırmış oldular. Ahzab, 33/67 
 ".Rabbimiz, onlara azaptan iki katını ver ve büyük bir lanet ile lanet et" َر���Xَ ا5َ�ْzِ �ْRِِAْٰ�ِ� ِ.َ� اْ	Tَ�َاِب َواْ	َ �ْRُXْ�َ	�Xً�ْ َ&ٖ��ً�ا

Ahzab, 33/68 
ُ_ َ)ْ.ِ �ْRُXْ� Tَ(َا�Tٰ&َ �Rَِ	Hٖmْ-َ @َِى &ُ%� َ&5ُ*رٍ َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا 	Rَُْ� -َ�ُر ُ 9:َ �َ�XRَIَ�A*�ُ�َKَ �ْRِ�ْ�َ(َ '4ٰJُْ*ا َو:َ  �51َ�ُ 9  Hakkı ısrarla inkâr edenlere de 

cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Dahası, cehennem azabı az da olsa hafifletilmez. İşte Biz, 
inkârda ileri giden her nankörü böyle cezalandırırız. Fâtır, 35/36 

�وَن ﴿  ُ�ُ�ْAَ �.ََو �ْ=ُ�-�ِKَ١٦١﴿ �َ�XِٖA�5َِ� �ِ�ْ�َ(َ �ْ+ُ-َْ١٦٢﴾ َ.� ا﴿ �ِ��ٖmَْ	ِل ا�Pَ *َ,ُ �ْ.َ 9�:ِ١٦٣﴾ ا ﴾  Ey inkârcılar! Siz ve taptıklarınız, 
cehenneme gireceklerden başka Allah’a yönelmek isteyen herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip 
değilsiniz."  Saffat, 37/161-162-163 

 İşte böyle! Şüphesiz azgınlar için kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Sad, 38/55 ٰ,ـTَا َواِن� 	ِ�]���Bَٖ� 	��7ََ َ.�ٰبٍ 
�قٌ  ��Bَو ُ*ُه َ�ٖ��ٌ� َوTُ�َ�ْKَ اTَـ,ٰ Bu böyledir! İşte tatsınlar bakalım o kaynar ve kokuşmuş suları! Sad, 38/57 
�ٌ� َ.َ�ُ=ْ� َ:Rِِ� ��ً�َ�ْ.َ 9ْ� اِ-��Pَ �ْRُ	ُ*ا ا	��Xرِ ِ+َJْ.ُ ٌج*ْKَ اTَـ,ٰ İnkârcıların ileri gelenlerine “işte bu topluluk sizinle beraber gerçeğe 

karşı direnenlerdir. Onlar rahat yüzü görmesin, mutlaka ateşe gireceklerdir” denir. Sad, 38/59 
ْ.ُ+ُ�*ُه َ	dَiْ�ِKَ �Xَ ا	Jََْ�ارُ  �� Toplulukta bulunanlar ise; “Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin; bizi َ �	ُ*ا َ�ْ% اَْ-ُ+ْ� َ:9 َ.ْ�َ�ً�� �ُِ=ْ� اَْ-+ُْ� َ 

buraya getiren sizsiniz, ne kötü bir duraktır.” Derler. Sad, 38/60 
َم َ	�Xَ ٰ,ـTَا HِKَْدُه َ)Tَاً�� K �5ً�ْzِِ' ا	��Xِر  �� َ �ْ.َ �Xَا َر��*ُ	� َ  “Rabbimiz! Bunu kim başımıza getirdiyse, ateşte onun azabını kat kat 

artır” derler. Sad, 38/61 
 ُ, /��َُ- ��Xُ& 9:ً�Iَِ9 -َٰ�ى ر:َ �Xَ	َ �.َ ُ*ا	اْ:9َْ$َ�اِر َوَ � �َ.ِ �ْ  Yine şöyle derler: “Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba 

neden göremiyoruz?” Sad, 38/62 
 Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa buradalar da onları gözden mi ا�fv�ِ1ْCِ �ْ,ُ�َ-Tْ1َ�Aَ اَْم َزاRُXْ(َ SْBَُ� اْ:�8َ�َْ9رُ 

kaçırdık. Sad, 38/63 
 İşte ateş halkının tartışmaları böyledir ve bunlar gerçektir. Sad, 38/64 اِن� ٰذ	َِ@ َ	َ�Pُ�1َAَ \aُ� اَْ,ِ% ا	��Xِر 

 �.َ 'َ�ِ-َ �ُXْ.ِ Zً�َ�ِْ- �ُ	َ �*Uَ اَِذا ��ُp �ِ�َْ	ِا ��ً�Xٖ.ُ �َُدَ)� َر�� \�zُ اْ:9ِْ-َ��َن �d.َ اِ َواَِذا bcً��ٖ َ 5ِْ�َك=ُِ� Dْ�+�َAَ %ُْ  �ٖ�ِ��ٖCَ �ْ(َ �%4ِ�ُِ	 اًدا�-�َ@ َ&�َن َ�ْ�ُ)*ا اِ	َْ�ِ� ِ.ْ� َ ْ�ُ% َوIََ�َ% 	ِ��ِ� اَ-َْ
��ِب ا	��Xِر َPَْا �ْ.ِ Her ne zaman insanın başına bir sıkıntı gelse, Rabbine yönelerek O'ndan yalvar yakar yardım ister. 
Ama O’nun sayesinde bir nimete kavuşunca da, sıkıntıdayken yalvarmış olduğu Rabbini unutur ve başka 
varlıkları O’na ortak koşmaya başlar. Böylece başkalarına da kötü örnek olur. Ona de ki; nankörlüğünle az bir 
süre eğlenedur; ama bil ki sen, cehennemi hak eden birisin! Zümer, 39/8 

 َ���ٖKِ�=َْ�ِ	 ى*ًsْ.َ �َ�XRَIَ 'Kٖ dَ�َْ	ََءُه ا�Iَ ِق اِْذ�ْ َب �ِ�	�8 �T&َِ� َو��	َب َ)َ�' اTَ&َ �ْ ��.ِ �ُ�َkَْا �ْ�َKَ Allah hakkında yalan uydurandan ve önüne 
konulan gerçeği yalanlayandan daha zalim kim vardır? Hakikati inkâr edenlerin yeri cehennem değil midir? 
Zümer, 39/32 

7ْAَُ�ُ�ونَ  َوا�Aِ�ُ�*ا اَْ�َ�َ� َ.� اُ-Hَِْل اِ	َْ�ُ=ْ� ِ.ْ� َر��ُ=ْ� ِ.ْ� َ ْ�ِ% اَْن َ��Aَِْ�ُ=ُ� اْ	Tَ�َاُب Zً+َLْ�َ َواَْ-+ُْ� َ:9  Farkında olmadan azap size ansızın gel- 
meden önce, Rabbinizden size indirilene en güzel şekilde uyun ki,  

 َ���ٖUِ�  Kişinin Allah’ın yanında; “işlediğim kusurlardan اَْن JُAَ*َل -َ dٌ5َْ�� XْIَ 'Kٖ Sُuْ��Kَ �.َ 'ٰ�(َ 'ٰA�َ�ْ�َِ[ ا	��ِ� َواِْن &SُXُْ 	َِ�َ� ا	��
dolayı vay hâlime!” dediği gibi demeyesiniz. Zümer, 39/55-56 

ٌة اَ	sْ.َ �َ�XRَIَ 'Kٖ dَ�ًَْ*ى 	ِْ�ُ�َ+=َ  ��ٖ���َ َوَ�ْ*َم اْ	Aَ Zِ�َ�ٰJَِ�ى ا	�Tٖ�َ� Tَ&َُ�*ا َ)َ�' ا	��ِ� ُوRُ,ُ*Iُْ� ُ.ْ�َ*د� Kıyamet günü Allah hakkında yalan söyleyen- 
lerin yüzlerinin kapkara kesildiğini göreceksin. Büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Zümer, 39/60 

 ٖ�Uَِدا �َ�XRَIَ َن*ُ�Uُ�ْ�َCَ 'Aِٖ)َ��َد �ُِ�وَن َ)ْ�=ْ+َ�ْ�َ �َ�Tٖ�	اِن� ا �ْ=َُ	 ]ْmِ+َCََْوَ �َل َر�/ُ=ُ� اْدُ)*ٖ-' ا َ��  Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, 
kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. 
Mümin, 40/60 

 Allah’ın düşmanlarının, toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri َوَ�ْ*َم ُ�ْ�7َُ� اَْ)َ�اُء ا	��ِ� اِ	َ' ا	��Xِر RُKَْ� ُ�*َزُ)*نَ 
günü hatırla! Fussilet, 41/19 

ل� َ�3ُXُْ�وَن ِ.ْ� uَْ�ٍف 5ِUَ'; َوَ �َل ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِن� اْ	Cِ�1َٖ��َ� ا	�Tٖ�َ� Uَ  َوُ �ْRُv�ٰAَ�zُ�َ�ْ*نَ  /T	ا �َ.ِ �َ��ٖ$ِ�Uَ �Rَ�ْ�َ(َ 'Kٖ �َ��ِٖ	��3	اََ:9 اِن� ا Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْRِ��ٖ,ََْوا �ْRُ�َ5ُْ-َِ�ُ�وا ا
 ٍ��Jٖ.ُ اٍبTَ(َ Allah, kimi saptırırsa artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin, 
“Dünyaya dönmek için bir yol var mı?” dediklerini görürsün. Yine onların, aşağılanmış bir şekilde başları eğik 
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ateşe sunulurlarken göz ucuyla gizli gizli bakıştıklarını görürsün. İnananlar da: "İşte asıl ziyana uğrayanlar, 
kıyamet günü hem kendilerini, hem ailelerini ziyan edenler bunlardır. Gerçekten zalimler sürekli bir azâb 
içindedirler" derler. Şura, 42/45 

 ْ�=ُِA��َ��uَ �ُْ+�ْ,َِر اَْذ��X	5َُ�وا َ)َ�' ا&َ �َ�Tٖ�	ْ�َ�ُض ا�ْ*َم ُ�َوَ 'ِK ِ�ُ�وَن=ْ+َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� ِن*Rُْ	اَب اTَ(َ ْوَنHَmُْA َم*ْ�َْ	�Kَ �Rَِ� �ْ+ُ�ْ+َ�ْ+َCَْوا ��َ-ْ /�اْ:9َْرِض �Lَِْ�ِ� ا	َْ�A��َ�َ 'Kٖ  �aُِ=ُ� ا	
 -İnkâr edenler ateşe sunuldukları gün, onlara şöyle denir: “Dünyadaki hayatınızda güzellikleri tüket َو�َِ�� &Jُ�ُ5ْAَ �ُْ+Xُْ*نَ 
tiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkma- 
nızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.” Ahkaf, 46/ 20 

َب اْ	�JٖKِ�Xَ�َُ� َوا	�JَKِ�Xَ�ُِْت  �T�َ�ُُ� َ)�َ َو��	4َِ[ اBَِء َو*ْ ْ*ِء َ)�Rِ�َْْ� َداgَِ�ُة ا	�� ّٖ�َ� �ِ�	��ِ� kَ�� ا	�� Rِ�ْْ� َو	RُXَ�ََْ� َواََ)�� 	�XRَIَ �ْRََُ� َو�Cََءْت َ.�8ًٖ�اَوا	7ْ�ُِْ�ٖ&�َ� َوا	7ْ�ُِْ�َ&�ِت ا	��3-  
Allah, kendisi hakkında kötü zanda bulunan ikiyüzlü erkeklere ikiyüzlü kadınları ve Kendisine ortak koşan 
erkekleri ve ortak koşan kadınları cezalandıracaktır. Düşündükleri kötülükler kendi başlarına gelsin! Allah onlara 
öfkelenip rahmetinden dışlamış ve cehennemi kendilerine için hazırlamıştır. Ne kötü bir yerdir orası! Fetih, 48/6 

 ْ�َواِن َوَ.Sِ�َ8ِ�ْ ا	��Cُ*ِل َواَِذا �Iَُؤَك َ���ْ*َك �َِ�� 	َْ� ُ�َ���َ@ �ِِ� ا	��ُ� َوَ�Jُ*	ُ*َن Kٖ' اَ	َْ� Aََ� اِ	َ' ا	�Tٖ�َ� Rُُ-*ا َ)ِ� ا	mْ�Xٰ*ى pُ�� َ�ُ�*ُدوَن 	َِ�� -Rُُ*ا َ)Xُْ� َوَ�َ+Iَ�Xَْ*َن �ِ�ْ:pْ9ِِ� َوا	ُْ�
 ِR�ِ5ُْ-َ��8ٖ�َُ ا	اْ dَiْ�ِKَ �Rََ-*ْ�َ8ْ�َ �ُ�XRَIَ �ْRُ�ُ�ْ�َ ُل*Jُ-َ ��َِ� �ُ��	ا �Xَ�ُ �T�َ�ُ 9:َ*ْ	َ �ْ  Gizli toplantıları yasaklanıp da sonra yine de yasaklandıkları 

şeye dönenleri görmez misin? Günah, düşmanlık ve peygambere isyan hususunda gizlice fısıldaşıyorlar. Senin 
yanına geldiklerinde seni Allah’ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi kendilerine de; “Bu 
söylediklerimizden dolayı Allah’ın bizi cezalandırsa ya” diyorlar. Onlara Cehennem yeter. Oraya atılacaklar. Ne 
kötü bir yer! Mücadele, 58/8 

��ً[َ�َ �َ�XRَmَِ	 ا*ُ-�=َKَ َن*[ُCِ�Jَ	ْا �  Hak yoldan çıkanlar; onlar cehenneme odun olmuşlardır. Cin, 72/15 َواَ.�
��َ� �Rَ�Kٖ اََ�ً�اِٖ	�Uَ �َ�XRَIَ ُ� -َ�َر	ِ�ن� َKَ �ُ	َ*Cَُ� َوَر��	0ِ�ْ ا�َ �َوَ.ْ …Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki onlara içinde 

sonsuza kadar kalacakları cehennem ateşi vardır. Cin, 72/23 
﴿ �َJَCَ �ِ��ٖPُْ�Cَ٢٦﴿ �ُJَCَ �.َ @َvُر ﴿٢٧﴾ َوَ.� اَْدٰرTَAَ 9:ََو 'Jٖ�ُْA 9:َ ﴾٢٨ ﴾﴿ �ِ7َ�َ�ِْ	 Zٌ�َا �*َ	٢٩﴿ �َ7َ(َ Zَ�َ�ِْA �Rَ�ْ�َ(َ ﴾٣٠ ﴾   (O Kur’ana insan sözüdür 

diyeni) cehenneme sokacağım. Cehennem ateşinin ne olduğunu hiç düşündün mü? O ne yaşatır, ne de 
öldürür. Derileri yakıp kavurur. Üzerinde on dokuz görevli melek vardır. Müddesir, 74/26… 30. ayetler. 

﴿ �ِ�َJَ	َْوا b�c&َْ�ِ% اِْذ اَْدَ�َ� ﴿٣٢�	٣٣﴾ َوا {ِ�ْ �ى اْ	ُ=َ�ِ� ﴿٣٤اَِذا ا5َCََْ� ﴿﴾ َوا	8/َ�ْ9ِ:َ �Rَ�-ِ7َ�َ�ِِْ� ﴿٣٥﴾ ا	ً�ا �Tَٖ- ﴾٣٦﴿ �َ �Uَ�+َ�َ َم اَْو ��Jَ+َ�َ اَْن �ْ=ُXْ.ِ َ$�َء �َِ�ْ	٣٧﴾  ﴾  

Hayır, (onlar öğüt almazlar) Ay'a, dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha andolsunki, 
gerçekten Cehennem büyük belâlardan biridir. Aranızdan iman ve itaat konusunda ileri gelenler veya geri 
kalanlar için uyarıcıdır. Müddesir, 74/32…37  

﴿ 'Lٰuَ �ْ.َ � �.َ�Kَ٣٧﴿ ��َْ- /���َ� ِ,َ' اْ	َ��ْٰوى ﴿٣٨﴾ َواpََٰ� اْ	َ�ٰ�*َة ا	ٖmَ	ِْ�ن� اKَ ﴾٣٩ ﴾   Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, 
şüphesiz, varacağı yer o yakıcı cehennem ateştir! Naziat, 79/37-38-39 

�ٖ��aِ اِن� ا	�Tٖ�َ� X+َKَُ*ا ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� َوا	�Xَ.ِVْ�ُِْت pُ�� 	َْ� َ�ُ+*ُ�*ا Tَ(َ �ْRُ�َKَاُب �XRَIََ� َو	Tَ(َ �ْRَُاُب اْ	 َ  Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara 
işkence edip sonra tövbe de etmeyenlere cehennem azabı ve de yangın azabı! Büruc, 85/10 

 ِZ�َlَ7ْ�َْ	ُب ا��َPَْا �ْ,ُ �XَِA��َٰ�ِ� 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	َوا Ayetlerimizi inkâr edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir. 
�ةٌ َ)Rِ�ْ�َْ� -َ�ٌر َPَVْ.ُ  Onların cezası da, kapıları kilitlenmiş ateş deposuna konulmak olacaktır. Beled, 90/19-20 

'Jٰ$َْ9:ْاِ:�9 ا �Rَnٰ�8ْ�َ 9:َ O ateşe ancak en azgın olan girer. 
'�	*َAََب َو �T&َ ىTٖ�	َا O ki, yalanlandı ve sırtını döndü. Leyl, 92/15-16 

��َ� �Rَ�Kٖ اُو	iَِٰ@ ُ,ْ� َ$�/ ا	َْ�ِ���Zِ اِن� ا	� ِٖ	�Uَ �َ�XRَIَ َ�ِر- 'Kٖ �َ�&ٖ�ِ7ْ�ُْ	ِْ=َ+�ِب َوا	اَْ,ِ% ا �5َُ�وا ِ.ْ&َ �َ�Tٖ  İster kitap ehlinden osun isterse Allah ’a 
ortak koşan topluluktan olsun inkârda ısrar edenler, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. 
Onlar tüm yaratılmışların en kötüleridir. Beyyine, 98/6 

﴿ �ُُX�اٖز*َ.َ Sْ �5Uَ �ْ.َ � ُ� َ,�ِوَ�Zٌ ﴿﴾ ٨َواَ.� /.ُ�Kَ٩﴿ �ْ�َ,ِ �.َ @َv١٠﴾ َوَ.� اَْدٰر﴿ Zٌ�َ.ِ��َ ١١﴾ -َ�ٌر﴾   Ama kimin de tartıları hafif gelirse, İşte onun 
anası/varacağı yer Hâviye’dir. Sen Hâviye’nin ne olduğunu nereden bileceksin? O, kızgın bir ateştir. Kâria, 
101/8-9-10-11 

َدُه ﴿١َوْ�ٌ% 	ُِ=%� ُ,Hَ�ٍَة 	Hَ�ٍَُة ﴿ ���ُه ﴿٢﴾ اَ	�Tٖى Dَ�َIَ َ.�ً:9 َوَ)َ�َUََُْ� ا	اَن� َ.� ]ُ�َ�ْ�َ ﴾٣ ُ�﴾ -َ�ُر ا	��ِ� ا	ُْ�*َ َ�ةُ ٥﴾ َوَ.� اَْدٰرvَ@ َ.� ا	ُْ�َ]Zُ�َ ﴿٤َ] b�c&َ ﴾﴿ Zِ�َ	Tَ�َXْ�َُن� Kِ' ا	ْ
�ِة ﴿٦﴿َِlKَْ9:ْا '�َ(َ Dُِ��[Aَ '+ٖ�	ٌَة ﴿﴾ ٧﴾ ا�َPَVْ.ُ �ْRِ�ْ�َ(َ �Rَ�-َِدٍة ﴿٨ا ���َ.ُ �ٍ�َ(َ 'Kٖ ﴾٩﴾  Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan 

çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay edenlerin vay hâline! Zanneder ki serveti onu sonsuza dek yaşatacak! Hayır, 
tersine o, kırıp geçirene, yalayıp yutana/Hutame'ye atılacak. Hutame’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 
O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Bu ateş mahzeninin kapıları üzerlerine kapatılacak. Ken- 
dileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır. Hümeze,104/1…9 
c) Cehennem tasvirleri: 

-َْ�� َوَذ&�ْ� �ِٖ� اَ  /�RُAُْ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��Bَا َو*ًRَْ	َو ��ً�َِ	 �ْRُXَ�وا ٖدTُ1َ�Aا �َ�Tٖ�	ٍل َ:9 َوَذِر ا��ْل &ُ%� َ)ِْ�ْAَ َواِْن Dٌ�5ٖ$َ 9:َِ'\ َو	ِ� َو��	ُدوِن ا �ْ.ِ �Rََ	 dَ�َْ	 Sْ�َ�َ&َ ��َِ� dٌ5َْ- %َ�َ�ُْA ْن
ْ=5ُُ�ونَ ُ��RَXْ.ِ TْUَVْ اُو	ٰـiَِ@ ا	�Tٖ�َ� اُْ�ِ��ُ*ا �َِ�� َ&َ�ُ�*ا 	Rَُْ� َ$َ�اٌب ِ.ْ� َ�ٖ��ٍ� َوَ)Tَاٌب اَ	ٖ�ٌ� �َِ�� َ&�-ُ*ا �َ   Dünya hayatına dalarak dinlerini oyun ve eğ- 

lence konusu edinenleri kendi hallerine bırak. Fakat şunu da onlara hatırlat ki, bir kimse kendi kazancı ile ken- 



 83
dini mahvetmeye görsün, o takdirde onun için Allah' tan başka ne bir yakın dost, ne de bir şefaatçi vardır. Suçlu, 
varını yoğunu, kurtuluşu için feda etse kabul edilmez. Onlar kendi kazandıkları azabın pençesine düşmüş kim- 
selerdir. Bunlara inkâr ve nankörlüklerine karşılık kaynar bir içki ve elem verici bir azap vardır. Enam, 6/70 

 ٖK ا*ُ�Uَُل اْد� َ �+�َ �Rَ+َUُْا SْXَ�َ	َ Zٌ اَر&ُ*ا َ� َ ��ً��ٖIَ �Rَ�Kٖ	Sْ ا�ٰUُْ�Rُْ� :9ُِو	Rُ�ْٰ� َر��Vُ,ٰ �Xََ:9ِء ' اَُ.ٍ� َ ْ� Sْ�َUَ ِ.ْ� َ ْ��ُِ=ْ� ِ.َ� اْ	mِ�� َواْ:K dِْ-9ِِ' ا	��Xِر &ُ��َ�� َدSْ�َUَ اُ.� ' اَِذا اد�
 ِ. �5ً�ْzِ ��ًاTَ(َ �ْRِِAٰ�Kَ �َ-*/�zََنَ ا*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �ْ=ِٰـ	َو _ٌ�ْzِ ;%=ُِ	 ِر َ �َل��X	ا �َ  Allah o zalimlere, şöyle der: “Sizden önce gelip geçmiş cin ve 

insanlarla birlikte cehenneme girin.” Her topluluk, birlikte olduğu yoldaşına lânet eder. Nihayet hepsi orada 
toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için derler.ki, “Ey Rabbimiz! Şunlar bizi 
saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı ver.” Allah’ta der ki: “Zaten her biriniz için bir kat daha fazla azap 
vardır. Fakat bu azabın ne olduğunu bilmezsiniz.” A'raf, 7/38 

  Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de ateşten	ْ.ِ �ْRَُ� �Rَ.ِ �َ�XRَIٌَد َوِ.ْ� Bَ �ْRِِ *ْKََ*اٍش َوَ&Tٰ	Hِmْ-َ @َِى ا	��3	ِٖ���َ 
örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız! A'raf, 7/41 

 َ�Pَِْر ا��X	ُب ا��َPََْو-َ�ٰدى ا'�َ(َ ��َRُ.َ � َرَزَ ُ=ُ� ا	��ُ� َ �	ُ*ا اِن� ا	��َ� َ��� ا	َْ=�Kِٖ���َ  �َب ا	Zِ�Xmَْ اَْن ا4ُ�Kَٖ*ا َ)�Xَ�ْ�َ ِ.َ� اْ	َ��ِء اَْو ِ.��  Cehennem ehli, cennet 
ehline: Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin! diye seslenirler. Onlar da: Allah 
bunları kâfirlere haram kılmıştır, derler. A'raf, 7/50 

 ِ%uِ��َْ	�ِ� ِس��X	ََ��ْ&ُ�ُ*َن اَْ.َ*اَل ا	َ��ِن ,ْ وَن َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َوا	�Tٖ�َ� َ�HُِX=ْوَن ا َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِن� َ&�sًٖ�ا ِ.َ� اْ:9َْ�َ��ِر َوا	�/ /�Zَ َوَ:ُ 9�Cَ 'Kٖ �Rََ-*Jُ5ِXْٖ��ِ% َوَ�8ُ َ,َ[ َوا	�45ِْ �T	
ْ�ُ,ْ� �Tَ�َِاٍب اَ	ٖ��ٍ  �7�َKَ �ِ��	ا Ey iman edenler! Yahudi bilginlerinden ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yere 
yerler ve Allah'ın yolundan çevirirler. Ve o kimseler ki, altını ve gümüşü toplarlar da onları Allah yolunda sarf 
etmezler, artık onları acıklı bir azap ile müjdele. Tövbe, 9/34 

 �Rَِ� ى*ٰ=ْ+ُKَ �َ�XRَIَ َ�ِر- 'Kٖ �Rَ�ْ�َ(َ '�ٰ�و ُ*ا َ.� &HُِX=ْAَ �ْ+ُXُْونَ Rُ,ُ��َIِْ� َوRُ�ُ*XُIُْ� َوRُُk*ُرُ,ْ� ٰ,ـTَا َ.� َ&TKَ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َ9ِ: �ُْAHْXَُ   َ�ْ*َم ُ�ْ  Zira o servetin ce- 
hennem ateşinde kızdırılıp alınlarının, böğürlerinin ve sırtlarının damgalanacağı gün onlara, "İşte, topladığınız 
hazineler! Haydi, tadın bakalım biriktirip sakladığınızın başınıza açtığı belanın tadını!" denir. Tövbe, 9/35 

 *Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َى اHِmْ�َِ	 ُه�ُ��ٖ�ُ ��ُp aَ�ْ1َ	ُْٶا ا�� اِ-�ُ� َ�ْ�َ fJ�َ �ِ��	ا ���ِت �ِ�ْ	Jِْ�ِ� َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا 	Rَُْ� َ$َ�اٌب ِ.ْ� َ�ٖ��ٍ� َوَ)Tَاٌب اَ	ٖ�ٌ� اِ	َْ�ِ� َ.Iَ �ْ=ُ�ُIِ�ْٖ��ً�� َوْ)ََِ	� ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8
َ&�-ُ*ا َ�ْ=5ُُ�ونَ  �َِ��  Hepinizin dönüşü O’nadır. Bu Allah'ın kesinlikle gerçekleşecek bir vaadidir. O, yaratmayı başlatır. 

Sonra da iman edip, doğruları yapanları adaletle ödüllendirmek için yeniden diriltir. İnkârcı kâfirlere gelince, ger- 
çekleri inkâr ettiklerinden dolayı onlara kızgın bir içecek ve can yakan bir ceza vardır. Yunus, 10/4 

 ﴿ �ٍ�Xٖ(َ ٍر���Iَ /%ُ& َب�Uَا َو*�ُ+َ5ْ+َCْ١٥َوا ﴾﴿ �ٍ��ٖPَ ٍء�.َ �ْ.ِ 'Jٰ�ْ�َُو �ُ�XRَIَ �ِٖgَوَرا �َ�ْ*تُ ﴾ ١٦ِ.ْ	اْ �ِ�Aْٖ��ََو �ُLُ��ٖ�ُ َ=�ُد�َوَ:9 َ �ُ(ُ��mَ+َ�َ  �ْ.َِو Sٍ���َِ� *َ,ُ �.ٍَن َو�=َ.َ �%ُ& �ْ.ِ
﴿ �ٌ��ٖBَ اٌبTَ(َ �ِٖg١٧َوَرا ﴾   İnatçı zorbaların tümü yıkılıp gitti O zorbalara cehennem vardır, orada onlara iğrenç bir 

içecek sunulacaktır. Öyle ki onu yutmak için çabalayacak ama bir türlü yutamayacak. Derken ölüm onu her 
yönden kuşatacak ne var ki ölme bahtiyarlığına bile ulaşamayacaktır. Onun da ötesinde çok daha yıkıcı bir azap 
onları bekleyecektir.  İbrahim, 14/15-16-17 

ٖ-�َ� Kِ' اْ:�5َPَْ9دِ   ��Jَ.ُ Tٍِi.َ*ْ�َ �َ�.ٖ�ِmْ�ُْ	َ�ى اAََو  O gün sen, günahkârları zincirlerle birbirlerine bağlı olarak görürsün.  
 Cَ Giysileri katrandandır, yüzlerini de ateş bürümüştür. İbrahim, 14/ 49-50َ�اRُُ���ْٖ� ِ.ْ� َ ِ]َ�اٍن َو7ٰLْAَ' ُوRُ,َ*Iُُ� ا	��Xرُ 

	Zُ�َ�ْCَ �Rََ اَْ�َ*اٍب 	ُِ=%� َ��ٍب ِ.HْIُ �ْRُXْءٌ َ.Jُْ�*مٌ    Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup 
ayrılmıştır. Hicr, 15/44 

َ�اُب َ��َط �Cُ �ْRَِِ�اِد �Rَُ َواِْن َ�ْ�+َ َو ُِ% اْ	َ�a/ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� Kََ�ْ� َ$�َء Vْ�ُ�ْKَِ.ْ� َوَ.ْ� َ$�َء Kَْ�َ�ْ=5ُْ� اِ-�� اَْ)َ+ْ�-َ� 	��3�ِ	ِٖ��َ� -َ�ًرا اَ  s�Lُٖ*ا ُ�p�Lَُ*ا �َِ��ٍء َ&�	Rْ�ُِْ% َ�7ِْ*ى اْ	ُ*Iُ*َه �dَiِْ ا	�7
�Jً5َAَ�ْ.ُ َءْت�Cََو De ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş 
hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eğer onlar yardım isterlerse, katı bir sıvı gibi 
yüzleri kavurup yakan bir su ile yardım edilirler. Ne berbat bir içkidir o ve ne fena bir yerdir orası. Kehf, 18/29 

 �Rََ	 �ْ+ُ-َْا �َ�XRَIَ ]ُ8َ�َ �ِ��	ُدوِن ا �وَن ِ.ْ�ُ�ُ�ْAَ �.َوَن ﴿٩٨َوارُِدوَن ﴿اِ-�ُ=ْ� َو�ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ \%ُ&َوَرُدوَ,� َو �.َ ZًRَِ	ٰ9ِء ا:َVُ,ٰ َْ* َ&�َن	ْ�َ�ُ�*َن ٩٩﴾ �9 َ:َ �Rَ�Kٖ �ْ,َُو �ٌ�Kَٖز �Rَ�Kٖ �ْRَُ	 ﴾
�وَن ﴿١٠٠﴿ُ�َ�ْ.ُ �RَXْ(َ @َiِٰ	اُو 'ٰX�ْ�﴾١٠١﴾ اِن� ا	�Tٖ�َ�  SْJَ�َCَ	��X.ِ �ْRَُ ا	ُْ  Hiç şüphesiz siz ve Allah’tan başka kulluk ettikleriniz cehennem 

odunusunuz. Oraya varacaksınız. Eğer onlar ilâh olsalardı oraya varmazlardı. Oysaki hepsi orada ebedî 
kalacaklardır. Orada onların payına ah edip inlemek düşecek ve orada başka bir şey işitmeyecekler. Enbiya, 
21/98…101  

﴾ َو	Rَُْ� ٢٠ُ�Rِِ-*[ُ�ُ 'Kٖ �.َ �ِٖ� �ُRَ8ْْ� َواْ	�mُُ*ُد ﴿﴾ RِCِ١٩ُ� ا	َْ�ٖ��ُ� ﴿ٰ,Tَاِن 8ْUََ��ِن اUَْ+8َُ�*ا Kٖ' َر���Kَ �ْRِ	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا  ُ]� Sْ�َ	p �ْRََُِ��ٌب ِ.ْ� -َ�ٍر ُ�ْ.ِ /]8َ� Kَْ*ِق ُرؤُ 
﴿ �ٍ��ٖ�َ �ْ.ِ Dُ.ِ�Jَ.َاَ ٢١ ��َ��ُ& ﴾﴿ aِ��ٖ�﴾ ٢٢َراُدوا اَْن َ�Iُ�ُ1ْ*ا ِ.ْ.ِ �RَXْ� �Bَ; اُٖ)�ُ�وا �Rَ�Kٖ َوُذو ُ*ا َ)Tَاَب اْ	َ  İşte inanan ve inkâr eden iki gurup. Allah 

hakkında çekişip dururlar. Onlardan inkâr edenlere; cehennemde ateşten giysiler biçilecek ve başlarına yakıp 
kavuran kaynar sular dökülecek. Öyle ki onunla içlerinde olan her şey, bütün organları, hatta derileri eriyip dökü- 
lecek. Ayrıca onlar için demir kamçılar da var. Her ne zaman o kavurucu ateşten çıkmak isteseler yine oraya 
geri dönecekler ve şu sesi duyacaklar; “yakıcı ve kavurucu azabı tadın bakalım.” Hac, 22/19-20-21-22 

�*َن ﴿ُِ	�&َ �Rَ�Kٖ �ْ,ُُر َو��X	ا �ُRُ,َ*Iُ5َ�ُْ} ُوAََن ﴿١٠٤*�ُ �T=َُA �Rَِ� �ْ+ُXْ=ُKَ �ْ=ُ�ْ�َ(َ 'ٰ�+ُْA 'Aٖ��َٰا �ْ=ُAَ �َْ	َ١٠٥﴾ ا��Xُ&َو �XَُA*َJْ$ِ �Xَ�ْ�َ(َ Sْ�َ�َBَ �Xَا َر��*ُ	� َ ﴾  �َ�ّٖ	�zَ �.ً*ْ َ
﴾ ١٠٨َ �َل اVُ�َUْا �Rَ�Kٖ َوَ:A 9َُ=��ُ�*ِن ﴿﴾ ١٠٧﴾ َر���Xَ اKَ �RَXْ.ِ �XَIْ�ِUَِْ�ْن ُ)ْ�-َ� �kَ ��-�ِKَ	ُِ�*َن ﴿١٠٦﴿  Ateş, onların yüzlerini kavuracak, sırıtan 
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dişleriyle öylece kalakalacaklar. Allah, “Âyetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz, değil mi?” der. 
Onlar da şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz! Bizi 
buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek şüphesiz kendimize yazık etmiş oluruz.” Allah "Kesin sesinizi, 
sakın bir daha Bana bir şey söylemeye kalkışmayın!" buyurur. Mü’minun, 23/104…108 

�َ)Cَ Zِٖ��ً�ا ﴿ َب �ِ�	�� �T&َ �ْ�َِ	 �َ-��َ)Zِ َواَْ)َ+ْ ُ�*ا �ِ�	�� �T&َ %ْ�ًَ�ا ﴿١١�Kٖ�3ً َوَز/�LَAَ �Rََ	 ا*�ُ�ِCَ �ٖ-�َ� َدَ)ْ*ا ﴾ وَ ١٢﴾ اَِذا َراRُAَْْ� ِ.ْ� َ.َ=�ٍن َ�ٖ��ٍ ��Jَ.ُ �Jً��zَ �-ً�=َ.َ �RَXْ.ِ ا*Jُْ	ُاَِذا ا
�ُ)*ا ا	َْ�ْ*َم pُُ�*ًرا َواِ�ً�ا َواْدُ)*ا pُُ�*ًرا َ&�sًٖ�ا ﴿١٣ُ,�Xَ	p @َُُِ�*ًرا ﴿ْAَ 9:َ ﴾١٤ ﴾  Hayır, onlar kıyamet saatini yalanladılar; biz kıyamet saatini 

yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. O ateş uzaktan dahi kendilerine görünse onun öfkeli 
kükremesini ve uğultusunu işitecekler. Elleri boyunlarına bağlı olarak, o ateşin dar bir yerine atıldıkları vakit, 
orada o an yok olup gitmek için yakaracaklar! Kendilerine "Yoo bugün yok olmak için bir kere değil, defalarca 
ölümü isteyin" denilecek. Furkan, 25/11-12-13-14 

bcً��ٖCَ /%zَََوا �ً-�=َ.َ \�$َ @َِiٰ	اُو �َ�XRَIَ 'ٰ	ِا �ْRِ,ِ*Iُ7َُ�وَن َ)�ٰ' ُو�ْ�ُ �َ�Tٖ�	َا Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya; işte 
onlar, yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır. Furkan, 25/34   

 Ve şöyle derler: Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimiz- den َوا	�Tٖ�َ� َ�Jُ*	ُ*َن َر���Xَ اPِْ�ْف َ)Tَ(َ ��Xاَب �XRَIََ� اِن� َ)Tَا�Rَ�َ َ&�َن Bََ�اً.�
sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. Furkan, 25/65 

�.ً�Jَ.ُا َو f�Jَ+َ�ْ.ُ َءْت�Cَ �Rَ�-ِا Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Furkan, 25/66 
��ُ� 	�Lَ�ِْٖو�َ� ﴿ٖmَْ	وَن ﴿٩١َوُ���َزِت ا�ُ�ُ�ْAَ �ْ+ُXُْ& �.َ �َ�َْا �ْRَُ	 %َ� ِٖ� َ,ْ% ٩٢﴾ َو��	ُدوِن ا �8ُِ�وَن ﴿﴾ ِ.ْ+َXْ�َ 8ُُ�و-َُ=ْ� اَْوXْ�َ٩٣ ﴾  Cehennem de azgınlara 

gösterilecek ve onlara, “Allah’ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya 
kendilerini kurtarabiliyorlar mı?” denilecek. Şuara, 26/91-92-93 

 َ�ْ	�ِ� @َ-َ*ُ�mِ�ْ+َ�ْ�َ﴿ �َ��ٖKِ�=َْ	�ِ� Zٌ[َ��ٖ�َُ	 �َ�XRَIَ اِب َواِن�Tََن ﴿٥٤*ُ��َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& �.َ ُل ُذو ُ*ا*Jُ�ََو �ْRِِ�Iُاَْر Sِ�ْAَ �ْ.َِو �ْRِِ *ْKَ �ْ.ِ اُبTَ�َ	ْا �ُRُn7ٰLْ�َ ْ*َم�٥٥﴾ َ ﴾  Onlar 
sana meydan okuyarak azabın çabucak gelmesini mi istiyorlar. Aceleye gerek yok cehennem zaten inkârcı 
kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. O gündeki azap onları başları üstünden ve ayaklarının altından sarıp sarmala- 
yacak ve Allah onlara “öteden beri yapa geldiklerinizin sonuçlarını tadın bakalım” diyecek. Ankebut, 29/54-55 

ُ_ َ)ْ.ِ �ْRُXْ� Tَ(َا�Tٰ&َ �Rَِ	ِ@َ َوا ﴾٣٦َ-Hٖmْى &ُ%� َ&5ُ*ٍر ﴿ 	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا 	Rَُْ� -َ�ُر ُ 9:َ �َ�XRَIَ�A*�ُ�َKَ �ْRِ�َْ�(َ '4ٰJُْ*ا َوَ:9 ُ��51َ  Hakkı ısrarla inkâr edenlere 
de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Dahası, cehennem azabı az da olsa hafifletilmez. İşte Biz, 
inkârda ileri giden her nankörü böyle cezalandırırız. Fâtır, 35/36 

  �.َ �ُْ&�ْ �� Bَْ�َ� ا	�Tٖى &��Xُ َ-ْ�َ�ُ% اََو	َْ� -َُ���ًِ	�Pَ %ْ�َ�ْ-َ �XَIْ�ِUَْا �Xََر�� �Rَ�Kٖ َن*Uُ�ِ[َ8ْ�َ �ْ,َُو َA �ْ.َ �ِ�Kٖ �ُ�&Tَ+َ�َ﴿ �ٍ�8َٖ- �ْ.ِ �َ��ِٖ	��3�ِ	 ��َKَ و ُ*اTُKَ �ُ�Tٖ�X	َء&ُُ� ا�Iََو �َ�&Tَ٣٧﴾  

Ve onlar orada şöyle feryat ederler: "Rabbimiz, kurtar bizi, söz veriyoruz, önce yaptıklarımızdan daha farklı, 
daha iyi şeyler yapacağız.” Şöyle cevap verilecek; “Size dünyada, düşünmek isteyen herkesin düşünebileceği 
kadar uzun bir ömür vermedik mi? Ve üstelik size bir uyarıcı da gelmişti. Öyleyse, yaptığınız hatanın ürünlerini 
şimdi tadın bakalım!” Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Fâtır, 35/37 

��ِ� ﴿٦٣﴾ اِ-�� ZًXَ+ْKِ �,َ�Xَ�ْ�َIَ 	��3�ِ	ِٖ��َ� ﴿٦٢ْم َ$mََ�ُة ا	�H /*مِ ﴿اَٰذ	َِ@ Hُُ- �ٌ�ْUًَ:9 اَ ٖmَ	ْا %ِPَْا 'Kٖ 1ُْ�ُجAَ َ�ٌةmَ$َ �Rَ�-ِ٦٤﴾ ا﴿ �ِ�uٖ��َ ﴾ Rُ�-�ِKَْ� ٦٥﴾ �Rَ�ُ�ْuَ َ&�َ-�ُ� ُرُؤُس ا	�7
��ِ� ﴿٦٧	َ �Rَ�ْ�َ(َ �ْRَُ	ْ.ِ ��ً*ْ7َ� p ﴾ ﴿ �ٍ��ٖ�َُ�� اِن� ٦٦َ:9ِٰ&�ُ*َن ِ.��َKَ �RَXْ	Vَُِن ِ.�RَXْ ا	ُْ�ُ]*َن ﴿ٖmَْ	َ' ا	9ِ:َ �ْRُ�َIِ�ْ.َ اِن� ��ُp ﴾٦٨ ﴾   Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli 

için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa cehennemin ölümcül meyve ağacı zakkum mu? Biz onu zalimler 
için bir sınav aracı yaptık. O öyle bir ağaçtır ki cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri, sanki şeytanların 
başları! Ve zalimler ondan yemeye ve karınlarını onunla doldurmaya mahkûmdurlar. Bu yemeğin üzerine kaynar 
su katılmış bir içkileri de vardır. Neticede son durakları elbette yine çılgınca yanan ateştir. Saffat, 37/62…68 

ْ.+ُُ�*ُه َ	dَiْ�ِKَ �Xَ اْ	Jََ�اُر ﴿ ��َم َ	�Xَ ٰ,ـTَا HِKَْدُه َ)Tَاً�� K �5ً�ْzِِ' ا	��Xِر ﴿٦٠َ �	ُ*ا َ�ْ% اَْ-ُ+ْ� َ:9 َ.ْ�َ�ً�� �ُِ=ْ� اَْ-ُ+ْ� َ  �� َ �ْ.َ �Xَُ*ا َر��	ُ*ا َ.�﴾ ٦١﴾ َ �	َوَ �  ��Xُ& 9:ً�Iَ9 َ-ٰ�ى ِر:َ �Xَ	َ
ُ,ْ� ِ.َ� اْ:9َْ$َ�اِر ﴿ /�﴾ ٦٤﴾ اِن� ٰذ	َِ@ 	ََ�Pُ�1َAَ \aُ� اَْ,ِ% ا	��Xِر ﴿٦٣﴾ ا�fv�ِ1ْCِ �ْ,ُ�َ-Tْ1َ�Aَ اَْم َزاRُXْ(َ SْBَُ� اْ:�8َ�َْ9ُر ﴿٦٢َ-ُ�  (Cehenneme girecekler kendi 

aralarında şöyle konuşurlar.) "Hayır, asıl sorumlu sizsiniz! Siz rahat yüzü görmeyin! Bunu başımıza getiren 
sizsiniz: Ne kötü bir yer burası!" "Ey Rabbimiz!" diye yalvaracaklar, "Bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş 
içindeki azabını kat kat artır!" Yine şöyle derler; “Bize ne oldu da kötü saydığımız, kendileriyle alay ettiklerimizi 
burada göremiyoruz? Yoksa onlar burada da biz mi göremiyoruz? Cehennem sakinlerinin karşılıklı çekişmeleri 
ve şaşkınlıkları işte böyle sürüp gidecek! Sad, 38/60…64 

�وا َ.� ِ$iُْ+ْ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ�  ُْ% اِن� اْ	 ُ�ُ(ْ�Kَ ُ���ٖ�ُ	ْ1ُْ�َ�اُن ا	َِ@ ُ,َ* اْ	اََ:9 ٰذ Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْRِ��ٖ,ََْوا �ْRُ�َ5ُْ-َِ�ُ�وا اUَ �َ�Tٖ�	ا �َ��ٖCِ�1َ  Onların üstlerinde ve altların- 
da ateşten tabakalar vardır. Allah, kullarını işte bununla korkutuyor. Ey kullarım! Benden korkun! Zümer, 39/15 

�Sْ اَْ�َ*ا�Rَ�ُ َوَ �َل 	�Rَ+ُ-َHَUَ �ْRَُ اََ	 َ+ُِK �,َُؤ�Iَ ُزَ.ً�ا َ�+�' اَِذا �َ�XRَIَ 'ٰ	ِ5َُ�وا ا&َ �َ�Tٖ�	ا aَ�Cٖا َوTَْ*ِ.ُ=ْ� ٰ,ـ�َء َ�Jَِ	 �ْ=َُ-ُروTِXْ�ُِت َر��ُ=ْ� َو��َن َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَٰ*ُ�+ْ�َ �ْ=ُXْ.ِ %ٌCُُر �ْ=ُِAْ��َ �ْ
Zُ�َ�ِ&َ Sْ اْ	Tَ�َاِب َ)�َ' ا	َْ=�Kِٖ��َ� ﴿َ �	ُ*ا �َ  �J�َ �ْ=ِٰ	﴿�٧١ٰ' َو �َ�ُ�َ+َ=��ٖ�	ى اْ*َsْ.َ dَiْ�ِKَ �Rَ�Kٖ �َ��ِٖ	�Uَ �َ�XRَIَ ا اَْ�َ*اَب*ُ�Uُ٧٢﴾ ٖ �َ% اْد ﴾  O inkârda direnenler de 

guruplar halinde cehenneme sürülür. Oraya vardıklarında kapıları açılır, bekçileri onlara: “Size, içinizden Rabb-i 
nizin âyetlerini ulaştıran ve sizi hesap vereceğiniz bu güne karşı uyaran peygamberler gelmedi mi?” Diye 
sorarlar. Onlar "Evet geldi" derler. Ne var ki boşunadır çünkü inkâr edenler hakkında azap hükmü kesinleşmiştir. 
Onlara şöyle denir: “İçinde ebedî kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı 
yer ne kötüdür!” Zümer, 39/71-72 
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 َT�َ	ْا �َ.ِ �.ً*ْ�َ ��X(َ _ْ ﴾ َ �	ُ*ا اََو	َْ� �Aْٖ�Aَ @ُAَُ=ْ� ُر�ِ� �ْ=ُُ�Cُ	�Xَ���َِْت َ �	ُ*ا َ��ٰ' َ �	ُ*ا �Kَْدُ)*ا َوَ.� ُدٰ)ُ�ا ٤٩اِب ﴿َوَ �َل ا	�Tٖ�َ� Kِ' ا	��Xِر 	�XRَIَ Zَِ-Hَ1ََِ� اْدُ)*ا َر��ُ=ْ� ُ��51َ

﴾ ٥٠ا	َْ=�Kِٖ��َ� اِ:�bcَzَ 'Kٖ 9ٍل ﴿  Ateşin içinde olanlar, cehennem bekçilerine dediler ki: "Rabbinize dua edin de azabı bir 
günü olsun hafifletsin." Bekçiler: "Size kendi Resulleriniz açık belgelerle gelmediler mi?" Onlar: "Evet" dediler. 
"Şu halde siz dua edin" dediler. Oysa kâfirlerin duası boşunadır. Mümin, 40/49-50 

 َK �Xَ�َCُُر �ِٖ� �Xَ�ْCَِْ=َ+�ِب َو�َِ�� اَْر	ا �ِ�*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	َْ�َ�ُ�*َن ﴿ا�َن ﴿٧٠َ�ْ*َف َ*�ُ�َ�ْ�ُ %ُCِbcَ ﴾ ٧١﴾ اِِذ اْ:bcَBَْ9ُل Kٖ' اَْ)Rِِ �Xَْ� َوا	��  Onlar ilahi kitabı ve daha 
önce peygamberlerimiz tarafından bildirilen mesajları yalanlayanlardır. Fakat bunlar zamanı geldiğinde gerçeği 
görecekler. İşte o zaman boyunlarında demir tasmalar ve ayaklarında zincirler olduğu halde cehenneme 
sürüklenecekler sonunda orada ateşi azdıran bir yakıta dönüşecekler. Mümin, 40/70-71 

 -َ dِْ-9ِ:َْوا ��mِ	ْا �َ.ِ �-َb�czََا �ِ�ْTَ�	اَرِ-َ� ا �Xَ5َُ�وا َر��&َ �َ�Tٖ�	َ َوَ �َل ا�5َٖ��Cَْ9:ْا �َ.ِ �َ-*=ُ�َِ	 �Xَ.ِا��Sَ اَْ َْAَ ��َRُ�ْ�َmْ  İnkârda direnen kimseler cehen- 
nemde diyecekler ki; “Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın 
altına alalım! Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar.” Fussilet, 41/29 

ل� َ�3ُXُْ�وَن ِ.ْ� uَْ�ٍف 5ِUَ'; َوَ �َل ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِن� ا /T	ا �َ.ِ �َ��ٖ$ِ�Uَ �Rَ�ْ�َ(َ َن*zُ�َ�ْ�ُ �ْRُv�ٰAَِ َو	��3	اََ:9 اِن� ا Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْRِ��ٖ,ََْوا �ْRُ�َ5ُْ-َِ�ُ�وا اUَ �َ�Tٖ�	ا �َ��ٖCِ�1َ	ْ 'Kٖ �َ��ٖ
 ٍ��Jٖ.ُ اٍبTَ(َ Ateşe sunulduklarında onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görür- sün. 
İnananlar da, “İşte bunlar ziyana uğradılar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana soktular.” diyecekler. İyi 
bilin ki zâlimler, sürekli bir azap içindedirler. Şura, 42/45  

�وَن ﴿ُِ	�Uَ �َ�XRَIَ اِبTَ(َ 'Kٖ �َ�.ٖ�ِmْ�ُ	َْن ﴿٧٤اِن� ا*�ُ�ِ�ْ.ُ �ِ�Kٖ �ْ,َُو �ْRُXْ(َ �ُ�+5َ�ُ 9:َ ﴾٧٥﴿ �َ��ِٖ	��3	َ&�-ُ*ا ُ,ُ� ا �ٰـِ=ْ	َو �ْ,ُ�Xَ�ْ�َkَ �.َِ@ُ ٧٦﴾ َو	َ.� ��َو-َ�َدْوا َ ﴾  �Xَ�ْ�َ(َ tِJْ�َِ	
��a َ&�ِرُ,*َن ﴿٧٧َر�/َ@ َ �َل اِ-�ُ=ْ� َ.�ِ&sُ*َن ﴿َ�ِْ	 �ُْ&�َsَ&َْا ��ِٰ=	َو �a�َ	ْ�ِ� �ُْ&�XَiْIِ �ْJَ	َ ﴾٧٨ ﴾  Ne var ki günahı alışkanlık haline getirenler cehen- 

nemde yerleşip kalacaklar. Bu azap, onlar için hiç hafifletilmeyecek ve orada çaresizlik, ümitsizlik içinde kaybo- 
lup gidecekler. Böyle yapmakla Biz onlara haksızlık etmedik, ama asıl onlar kendilerine haksızlık yapıp yazık 
ettiler. Cehennem bekçisine şöyle seslenirler: "Ey bekçi! Ne olur, tükendik artık! Rabbin canımızı alsın, bitirsin 
işimizi!" O da: "Ölüp kurtulmak yok, bu şekilde sonsuza kadar kalacak- sınız!"  Zuhruf, 43/74…78 

��ِ� ﴿﴾ TُUُوُه �Kَْ)+ِ�ُ ٤٦﴾ َ&Lَْ�ِ# اْ	َ�ٖ��ِ� ﴿٤٥﴾ َ&�ْ	َ %ِRْ�ُ�K '�ٖLِْ' ا	ُْ�]ُ*ِن ﴿٤٤﴾ uََ��ُم اْ:�pَٖ9ِ� ﴿٤٣اِن� َ$mََ�َت ا	�H /*مِ ﴿ٖmَْ	اِء ا*َCَ 'ٰ	ِ٤٧*ُه ا �ٖCَِْق َرا*ْKَ ا*/�Pُ ��ُp ﴾
﴿ �ِ��ٖ�﴾ ٥٠﴾ اِن� ٰ,ـTَا َ.� &Aَ �ِٖ� �ْ+ُXُْْ�َ+ُ�وَن ﴿٤٩﴾ ُذْق اِ-�َ@ اَ-Sَْ اْ	Hٖ�َ�Hُ ا	َْ=ٖ��ُ� ﴿٤٨ِ.ْ� َ)Tَاِب اْ	َ  Şüphesiz zakkum ağacı, günahkârların 

yemeğidir. Tıpkı karın boşluğunda kaynayan sıvı bakır ya da kurşun gibi. Tutun onu! Cehennemin ortasına 
sürükleyin! Sonra başına azap olarak kaynar su dökün! Ve deyin ki; "Tat bakalım! Hani üstündün, kudretliydin, 
asildin!" işin gerçeği, bu sizin ta baştan beri “acaba” deyip şüphe ettiğiniz şeyin ta kendisidir. Duhan, 44/43…50 

﴿ �ٍ�Xٖ(َ ٍر� �5&َ �%ُ& �َ�XRَIَ 'Kٖ �nَJِ	َْ٢٤ا﴿ ]ٍ��ٖ.ُ �� ﴿٢٥﴾ َ.��Xٍع 	1َ�ِْْ�ِ� ُ.ْ�َ+ٍِ��ٖ ﴾ ٢٦﴾ اَ	�Tٖى Dَ.َ %َ�َIَ ا	��ِ� اِ	�Rًٰ اَ�Kَ �َUَٰ	Jَِْ��ُه Kِ' اْ	Tَ�َاِب ا	�7   Allah cehennem 
görevlisi meleğe: "Atın! buyuracak, atın cehenneme, her nankör ve inatçı kâfiri! Hayra mani olan, haddi aşıp 
azanı, şüpheye dalanı! Allah’ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni! Atın onu o çetin azaba!" Kaf, 50/24-25-26  

�ٍ َ�ْ*َم َ-Jُ*ُل 	�XRَmََِ� َ,ِ% اْ.َ+bcَِْت وَ �Hٖ.َ �ْ.ِ %ْ,َ ُل*JُAَ  O gün cehenneme "Doldun mu?" deriz. O da "Daha var mı?" der. Kaf, 
50/30 

﴿ �َ��ٖ �T=َ�ُ�ِْ	 Tٍِi.َ*ْ�َ %ٌ�ْ*َKَْ�َ�ُ�*َن ﴿١١�ٍض َ*ْUَ 'Kٖ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َ١٢﴾ ا﴿ � f(َد �َ�XRَIَ ٰ' -َ�ِر	َن اِ* /(�ُ�*َن ﴿ٰ,Tِِه ا	��Xُر ا	� ﴾ ١٣﴾ َ�ْ*َم ُ�َ �T=َُA �Rَِ� �ْ+ُXُْ& '+ٖا اَْم ١٤Tَـ,ٰ �ٌ�ْ�ِKََا ﴾
﴾١٦﴾ اPْ�Kَ �,َ*ْ�َPِِْ�ُ�وا اَْو َ:8ْAَ 9ِ�ُ�وا Cََ*اءٌ َ)َ�ْ�ُ=ْ� اِ-�َ�� HَmُْAْوَن َ.� &Aَ �ْ+ُXُْْ�َ��ُ*َن ﴿١٥اَْ-ُ+ْ� َ:8ِ�ُْA 9ُ�وَن ﴿  İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki 

içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay hâline! O gün itile kakıla cehennem ateşine atılacaklardır. Onlara 
şöyle denir. "İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur!" Bu da mı sihir? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya! 
İster sabredin, ister sabretmeyin, sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığıyla cezalandırılacaksınız.”  
Tur, 52/11…16  

 َ�JَCَ �d.َ ُذو ُ*ا �ْRِ,ِ*Iُِر َ)�ٰ' ُو��X	ا 'ِK َن*�ُ� Şüphesiz günahkârlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler. Yüzüstü ateşe َ�ْ*َم ُ�ْ�َ
sürüklendikleri gün kendilerine, “Cehennemin dokunuşunu tadın!” denecek. Kamer, 54/48 

ُب ��Rَِ ا	mْ�ُِْ�ُ.*َن ﴿ �T=َ�ُ '+ٖ�	ا �ُ�XRَIَ ٖهTِ,َٰ�ٖ��ٍ� اٍٰن ﴿٤٣ �َوَ�ْ�َ �RَXَ�ْ�َ َن*ُK*[ُ�َ ﴾٤٤ ﴾  İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. 
Onlar cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. Rahman, 55/43-44 

َ��ِل ﴿ ��ُب ا	�7َPََْ��ِل َ.� ا ��ُب ا	�7َPٍَْم َوَ�ٖ��ٍ� ﴿٤١َوا*�ُCَ 'Kٖ ﴾مٍ ﴿٤٢*�ُ�ْ�َ �ْ.ِ ;%kٍِ� ﴿٤٣﴾ َو�٤٤﴾ َ:9 َ��رٍِد َوَ:9 َ&ٖ� ﴾﴿ �َ�Kٖ�َ+ْ.ُ @َِ	ا َ ْ�َ% ٰذ*ُ-�&َ �ْRُ�-ِ٤٥ا ﴾
� ا	�3ٖ�َِْ� ﴿َوَ&�-ُ*ا ُ�8ِ ِXْ�	ُ*َن ﴿٤٧﴾ َوَ&�-ُ*ا َ�Jُ*	ُ*َن اTَِ�َا ِ.ْ+�Xَ َو&A ��Xَُُ�اً�� َوِ)�3ًَ.� َءاِ-�� َ	َ�ْ�ُ�*pُ*َن ﴿�٤٦/وَن َ)َ�' اْ	ِ ﴾ ٤٨﴾ اََو اَٰ��ُؤ-َ� اْ:9َو�  Mutsuzlara gelince; 

kimdir bu mutsuzlar? Nedir cezaları? Zehir gibi iliklere işleyen bir ateş ve yürekleri dağlayan umutsuzluğun 
simgesi kayar bir su ve iç karartıcı kapkara dumandan bir gölge. Öyle bir gölge ki ne serinletir ne de rahatlatır. 
Çünkü onlar dünyada refah içinde şımarıp azmışlar ve inkâr gibi büyük günahı işlemekte ısrar diyorlardı. Ve 
diyorlardı ki: "Ne Yani! Biz ölüp de toz ve kemik yığını haline geldikten sonra mı yeniden diriltileceğiz?” Vakıa, 
56/41…48 

ُ�*َن ﴿ �T=َ�ُ	َْن ا*/	� ﴾ �7َKَِرُ�*َن ُ$ْ�َب ا	��Rِْٖ ٥٤﴾ �7َKَِرُ�*َن َ)َ�ْ�ِ� ِ.َ� ا	َْ�ٖ��ِ� ﴿٥٣ا	ُْ�ُ]*َن ﴿ ﴾ ��َKَ	Vَُِن ِ.٥٢�RَXْ﴾ َ:9ِٰ&�ُ*َن ِ.ْ� َ$mٍَ� ِ.ْ� َز /*ٍم ﴿p٥١ُ�� اِ-�ُ=ْ� َا�/�Rَ ا	�4
﴿٥٥ ﴾﴿ �ِ� ٖ�﴾ ٥٦ٰ,ـTَا -Hُُ	Rُُْ� َ�ْ*َم ا	ّ  Siz ey yoldan sapmış ve hakikati yalanlamış olanlar, Şüpheniz olmasın ki, Zakkum 

ağacından yiyeceksiniz. Ve karnınızı onunla dolduracaksınız. Onun üzerine de alabildiğine kaynar sudan içece- 
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ksiniz. Doymak bilmez susuz develerin içişi gibi içeceksiniz!" İşte hesap gününde onlara ikram edilecek ziyafet! 
Vakıa, 56/51…56 

﴿ �َ�ّٖ	� ٖ��َ� ا	�4 �T=َ�ُ	ْا �اِْن َ&�َن ِ.َ � ��ٍ� ﴿HُXُKَ٩٣ٌل ِ.ْ� َ�ٖ��ٍ� ﴿ ﴾٩٢َواَ.�ٖIَ Zُ�َِ�8ْAَ٩٤﴾ َو ﴾  Ve eğer o, yalanlayan ve yoldan sapanlardan 
biri ise, Artık onun için alabildiğine umutsuzluk veren kaynar sudan bir şölen vardır. Ve çılgınca yanan ateş! 
Vakıa, 56/ 92-94 

﴾ ٧﴾ اَِذا اُْ	Jُ*ا Cَ �Rَ�Kِٖ�ُ�*ا 	�Jً�Rٖ$َ �Rََ َوِ,َ' 5ُAَ*ُر ﴿Tَ(َ �ْRِ٦اُب �XRَIََ� َو�dَiِْ اْ	�8ٖ�َُ� ﴿َو	Tٖ��ِ�َ� َ&5َُ�وا �َِ���   Rablerini inkâr edenler için cehen- 
nem azabı vardır. Ne kötü dönüş yeridir orası. İçine atıldıkları zaman onun korkunç kaynayış homurtusunu 
işitirler. Mülk, 67/6-7 

﴿ �ٌ�Tَٖ- �ْ=ُِAْ��َ �َْ	َا �Rَ+ُ-َHَUَ �ْRَُ	َ�Cَ ٌج*ْKَ �Rَ�Kٖ 'َJِ	ُْا ��َ��ُ& �ِ�ْLَ	ْا �َ.ِ Hُ ���َAَ ُد�=َAَ٨ 'Kٖ 9�:َِ$ْ#ٍء اِْن اَْ-ُ+ْ� ا �ُ� ِ.ْ��	َل ا �H-َ �.َ �Xَ�ُْ َو �Xَ�ْ �T=َKَ �ٌ�Tَٖ- �َ-َء�Iَ �bcَzٍَل ﴾ َ �	ُ*ا َ��ٰ' َ ْ
﴿ �ٍ��ٖ&َ٩﴿ �ِ��ٖ ��ِب ا	��َPَْا 'Kٖ ��Xُ& �.َ %ُJِ�ْ-َ اَْو Dُ�َ�ْ-َ ��Xُ& *ْ	َ ُ*ا	١٠﴾ َوَ � ﴾﴿ �ِ��ٖ ��ِب ا	��َPَْ9ِ: �Jً�ْ�ُKَ �ْRِِ�ْ-Tَِ� ا*ُK�َ+َ(ْ�Kَ١١ ﴾  O cehennem öfkesinin 

şiddetinden neredeyse patlayıp parçalanacak. Her bir grup içine atıldığında, bekçileri onlara sorar: "Size bir 
uyarıcı gelmedi mi?" Onlar: "Evet" derler. "Bize gerçekten bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık ve inananlara; 
Allah hiçbir şey indirmedi, siz yalnızca büyük bir sapmışlık içindesiniz, dedik." Ve yine derler ki: "Eğer dinlemiş 
olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık, şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık." Böylece kendi 
günahlarını itiraf ettiler. Artık o çılgınca yanan ateşin halkı Allah'ın rahme- tinden uzaklık olsun. Mülk, 67/8…11 

 ْ�.َ � َ,�ََ@ ﴾ ٢٨﴾ َ.� اX(َ 'ٰXBَّْٖ' َ.�	َِ�ْ� ﴿٢٧﴾ َ�� 	َْ�َ+Sِ-َ�&َ �Rَ اْ	Zَ�َzِ�Jَ ﴿٢٦﴾ َو	َْ� اَْدِر َ.� ِ�َ���َِ�ْ� ﴿٢٥اُو��َ7ِِ� �ُ�َ�+َ&ِ 'َِA	Jُ�َKَ �ِٖ*ُل َ�� 	َْ�َ+Xٖ' 	َْ� اُوَت ِ&َ+��َِ�ْ� ﴿ َواَ.�
﴿ �ْ�َِ-�[َ�ْCُ 'ّٖX(َُه ﴿٢٩*/�LُKَ وُهTُUُ ﴾ا٣٠ ��ُp ﴾﴿ ُه*/�Pَ �َ��ٖmَ	ُْه ﴿٣١*=ُُ�Cْ�Kَ �(ًَن ِذَرا*�ُ�ْCَ �Rَ(َُذْر Zٍ�َ�ِ�ْCِ 'Kٖ ��ُp ﴾٣٢﴿ �ِ�3ٖ�َْ	ا �ِ��	�ِ� �ُ.ِVْ�ُ 9:َ ٣٣﴾ اِ-�ُ� َ&�َن /t�﴾ َوَ:9 َ�ُ

﴾ ٣٧﴾ َ:9 َ��ْ&ُ�ُُ� اِ:�9 اْ	Vُuِ�1ََن ﴿٣٦ِ.ْ� Bِْ�ٖ��ٍ� ﴿ ﴾ َوَ:uَ 9َ��ٌم اِ:�٣٥9﴾ dَ�ْ�َKَ َ	ُ� ا	َْ�ْ*َم ٰ,�XَRُ َ�ٖ��ٌ� ﴿٣٤َ)�ٰ' uََ��مِ اْ	ِ�ْ�ٖ=�ِ� ﴿  Ama hesap defteri sol 
tarafından verilen kimse şöyle sızlanacak; "Eyvah, keşke bu defteri hiç almasaydım! Ve hesabımın ne olduğunu 
hiç bilmeseydim. Ah keşke ölümle her şey bitmiş olsaydı! Malım başımdan hiçbir belayı def etmedi. Bütün 
saltanatım gücüm kuvvetim elimden kayıp gitti!" Meleklere denir ki; “Onu tutuklayın ve hemen bağlayın. Sonra 
onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurup sıkıca bağlayın. Çünkü o yüce Allah’a 
inanıp güvenmedi. Yoksulu doyurmak için de hiçbir çaba harcamadı. İşte bundan dolayı burada onun, tek bir 
can dostu yoktur. Yiyeceği ise sadece suçluların yiyeceği pis bir atıktan başkası değildir!" Hakka, 69/25…37 

��َب ا	��Xِر اِ:�9 َPَْا �Xَ�ْ�َIَ �.ََو ْH�َِْ=َ+�َب َو	ا ا*ُAاُو �َ�Tٖ�	ا �َJِ�ْ+َ�ْ�َِ	 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ��ِ	 ZًXَ+ْKِ 9�:ِا �ْRُAَ ��(ِ �Xَ�ْ�َIَ �.ََو Zً=َِiٰ�.َ ِْ=َ+�َب	ا ا*ُAاُو �َ�Tٖ�	َب ا�Aَ�ْ�َ 9:ََ��-ً� َو�ا اٖ*ُX.َٰا �َ�Tٖ�	َداَد ا
 ِRِ�*ُ�ُ  'Kٖ �َ�Tٖ�	َل ا*Jُ�َِ	َن َو*Xُ.ِVْ�ُْ	�7َءُ َوا�َ �ى َ.ْ�ٖRْ�َ�7َُء َو�َ �ُ� َ.ْ��	4ِ%/ ا�ُ @َِ	Tٰ&َ bcًsَ.َ اTَRِٰ� �ُ��	ُ�وَن َ.�َذا اََراَد اKِ�=َْ	َد َر��َ@ اِ:�9 ُ,َ* َوَ.� ِ,َ' اِ:�9 ِذْ&ٰ�ى  ْ� َ.َ�ٌض َوا*XُIُ �ُ�َ�ْ�َ �.ََو

 ِ�7َ�َ�ِْ	 Biz, cehennemin görevlilerini meleklerden kıldık. Onların sayısını inkâr edenler için bir imtihan vesilesi 
yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler 
ve mü’minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, “Allah, örnek olarak bununla neyi 
anlatmak istedi” desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak 
kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır. Müddesir, 74/31  

 َ=�ِْ	 �َ-���ٖKِ�َ� bcَCِbcَCَ َواbcَBًَْ:9 َوCَٖ��ً�ااِ-�� اَْ)َ+ْ  Doğrusu Biz, gerçeği inkârda direnen kafirlere zincirler, demir tasmalar ve 
çılgınca yanan bir cehennem ateşi hazırladık. İnsan, 76/4 

ُ�*َن ﴿ �T=َُA �ِٖ� �ْ+ُXُْ& �.َ 'ٰ	ِا ا*Jُ�ِ[َ-ِْ٢٩ا ;%kِ 'ٰ	ِا ا*Jُ�ِ[َ-ِْا ﴾ ﴿ ]ٍ�َ$ُ �ِٰ�pَ ٣٠ٖذى﴿ ]ِRَ��	ا �َ.ِ 'XٖLْ�ُ 9:ََو %ٍ��ٖkَ 9:َ ﴾٣١ ﴾﴿ �ِ8ْJَ	ْ�&َ 7ََِ�ٍر� '.ٖ�ْAَ �Rَ�-ِ٣٢ا �ُ�-َ�&َ ﴾
﴿ �ٌ5ْPُ Sٌ	َ��َIِ٣٣﴿ �َ��ٖ �T=َ�ُ�ِْ	 Tٍِi.َ*ْ�َ %ٌ�ْ٣٤﴾ َو ﴾  Onlara şöyle denecek: “Yalanlamakta olduğunuz cehennem azabına gidin. 

Hiçbir serinliği olmayan ve ateşten korumayan üç katlı gölgeye girin. Şüphesiz cehennem, her biri saray 
büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Sanki deve sürüsünü andıran halatlar gibi. Gerçeği yalanlayanların o gün vay 
hallerine! Mürselat, 77/29…34 

 �XRَIَ ًدا ﴿اِن��Pَ�ْ.ِ Sْ-َ�&َ �َ٢١﴿ ��ًٰ�.َ �َ�Bٖ��[�ِ	 ﴾٢٢﴿ ��ً�Jَ�َْا �Rَ�Kٖ �َ�sِٖ�9:َ ﴾َ�ْ�ًدا َوَ:9 َ$َ�اً�� ﴿٢٣ �Rَ�Kٖ و ُ*َنTُ�َ 9:َ ﴾٢٤﴿ � ً� ��Bَ٢٥﴾ اِ:�9 َ�ٖ��ً�� َو ﴾﴿ � ً�Kَاًء ِوHَIَ٢٦ ﴾
ُ�*ا �ِ�ٰ�َ ٢٧اِ-�Rُْ� َ&�-ُ*ا َ:َ 9�Iُ�ْ*َن ِ�َ��ً�� ﴿ �T&َاً�� ﴿﴾ َو �T&ِ �XَِAُه ِ&َ+�ً�� ﴿�٢٨�Xَ�ْ8َ�َْاً�� ﴿٢٩﴾ َو&ُ%� َ$ْ#ٍء اTَ(َ 9�:ِا �ُْ&�َ�Hٖ-َ �ْ�َKَ و ُ*اTُKَ ﴾٣٠ ﴾  Şüphesiz o gün 

cehennem yolları gözetleyecek; o haddini bilmez azgınları çağlar boyu konuk etmek için. Orada ne bir serinlik 
ve ne de içecek bir şey tadacaklar! Yalnız yakıcı bir ümitsizlik ve buz gibi bir karanlık, en uygun ceza olarak. 
Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı. Ayetlerimizi bütünüyle yalanlamışlardı. Biz de tüm yap- 
tıklarını kayıt altına aldık. Şimdi yaptıklarınızın cezasını tadın, artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yap- 
mayacağız. Nebe, 78/21…30 

﴿ Zٌ�َ$ِ�Uَ Tٍِi.َ*ْ�َ ٌه*Iُ٢ُو﴿ Zٌ�َPِ�َ- Zٌ�َ.ِ�(َ ﴾٣﴿ Zً�َ.ِ��َ �8ْٰ' -َ�ًراAَ ﴾٤﴿ Zٍ�َِ-ٰا �ٍ�ْ(َ �ْ.ِ 'Jٰ�ُْA ﴾٥ ٖ�zَ �ْ.ِ 9�:َِ��ٌم اuَ �ْRَُ	 dَ�َْ	 ﴾﴿ Dٍ�ٍع ٦*Iُ �ْ.ِ 'XٖLْ�ُ 9:ََو �ُْ�ِ�ُ�9 :َ ﴾
﴿٧ ﴾  O gün birtakım kimseler vardır ki zillet içinde yıkılmış, işi bitmiş, eli kolu dökülmüştür. Tarifi imkânsız kızgın 

bir ateşi boylarlar. Bir umutsuzluk pınarından zehir gibi su içerler. Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden 
başka yiyecek yoktur. Ne besler ne de doyurur. Gaşiye, 88 /2…7 

ْ&ٰ�ى �T	َُ� ا	اْ:9ِْ-َ��ُن َواَ-�'  �ُ�&Tَ+َ�َ Tٍِi.َ*ْ�َ �َ�XRَmَِ� Tٍِi.َ*ْ�َ َء#Iَٖو O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. 
Fakat bu hatırlamanın ne faydası var! Fecr, 89/23 

 



 87
CENNET 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
a) Cennet çeşitleri:  

1-And Cennetleri:  
�+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ ِت�Xَ.ِVْ�ُْ	َوا �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ُ� ا��	ا ���َ� �Rَ�Kٖ َوَ.َ��ِ&َ� ��XIَ 'Kٖ Zً�َ��uَِت َ)ْ�ٍن َورzَِْ*اٌن ِ.َ� ا	��ِ� اَْ&َ�ُ� ٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ َوَ)َِٖ	�Uَ  Allah, 

mümin erkek ve kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde 
güzel meskenler vâdetti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. Tövbe, 9/72 

� ا	��ِ� َوَ:َ 9�4ُJُXْ*َن اْ	�sَ��َٖق ﴿ِRْ�َِ� َن*ُK*�ُ �َ�Tٖ�	َنَ ﴾ ٢٠ا*ُK�1َ�ََو �ْRُ7َ1ْْ*َن َر���َوَ %َPَ*�ُ ُ� �ِٖ� اَْن��	�8ُِ*َن َ.� اََ.َ� ا�َ �َ�Tٖ�	َ��ِب ﴿ َوا�﴾ َوا	�Tٖ�َ� Pََ�ُ�وا اْ�ِ+�Lََء Cُ٢١*َء ا	ِْ
ا َوَ)Zً�َِ-bcَ َوَ�ْ�َرُؤَن �ِ�	َْ�ZِXَ�َ ا	��  f�Cِ �ْ,ُ�Xَ َْرَز � �ٰ*َة َواَ-Jُ5َْ*ا ِ.�� اِر ﴿َوIِْ� َر��Rِْ� َواََ �ُ.*ا ا	�8 ��Zَiَ اُو	 @َiِٰ	Jْ(ُ �ْRََُ�' ا	 ��٢٢ -َ*ُ�Uُ��Rَ َوَ.ْ� Pََ�َ} ِ.ْ� اRِِg��َْٰ� َواَْزَوا��XIَ ﴾ �ْRِIُِت َ)ْ�ٍن َ�ْ

��Uُُ*َن َ)Rِ�ْ�َْ� ِ.ْ� &ُ%� َ��ٍب ﴿ْ�َ Zُ=َِiٰ��َ	َْوا �ْRِِA��� اِر ﴿٢٣َوُذر� ��﴾ ٢٤﴾ bcَCٌَم َ)َ�ْ�ُ=ْ� �َِ�� Jْ(ُ �َ�ْXِKَ �ْAُ�ْ�َPََ�' ا	  Onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine 
getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine 
saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar, Rablerinin rızası için sabreden, namazı dosdoğru kılan, 
kendilerine verdiğimizden gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. 
İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve 
çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve derler ki; 
“Sabretmenize karşılık selâm sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir!” Ra’d, 13/20…24 

-َْ�� ZٌXَ�َ�َ وَ  /�﴾ ��XIَُت َ)ْ�ٍن َ�ْ�mْAَ �Rََ-*ُ�Uُٖ�ى ِ.ْ� ٣٠َ�اُر اْ:Uِٰ9َ�ِة Uَْ�ٌ� َو	Xَِْ�َ� َداُر ا	ُْ�+��Jَٖ� ﴿	َ َوٖ �َ% 	Tٖ��ِ�َ� اJَ�Aْ*ا َ.�َذا َاْ-Hََل َر�/ُ=ْ� َ �	ُ*ا Uَْ�ً�ا 	Tٖ��ِ�َ� اXُ�َ�َْ*ا Tِ,ٰ 'Kِٖه ا	
﴿ �َ�Jٖ�+�ُْ	ُ� ا��	ى اHِmْ�َ @َِ	Tٰ&َ �7َُؤَن�َ �.َ �Rَ�Kٖ �ْRَُ	 ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ٣١ ُJ�َ �َ��ٖ��uَ Zُ=َِiٰ��َ	ْا �ُRُ��K*َ+َAَ �َ�Tٖ�	ََن ﴿﴾ ا*ُ��َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� Zَ�Xmَ	ْا ا*ُ�Uٌُم َ)َ�ْ�ُ=ُ� اْدbcَCَ ُ*َن	٣٢* ﴾  

Allah’a karşı gelmekten sakınan kimselere, “Rabbiniz ne indirdi?” denildiğinde, “Hayır indirdi” derler. Bu 
dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Allah’a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. O yurt, zeminin- 
den ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada diledikleri her şey vardır. İşte Allah, Kendisinden korkup kötülük- 
lerden sakınanları böyle ödüllendirir. Onlar, meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz iyi işle-  re karşılık 
cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir. Nahl, 16/30-31-32 

�+Rُِِ� اْ:�Rَْ-َ9ُر ُ�َ���ْ*َن �Rَ�Kٖ ِ.ْ� ا�Cََِوَر ِ.ْ� َذَ,ٍ[ َوَ�ْ�َ��ُ ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍن��ٍس َواCَِْ+ْ�َ�ٍق ُ.+�ِ=َ�lٖ� �Rَ�Kٖ َ)َ�' اْ:9ََراgِِ@ -ِْ�َ�  *َن 4ْUُ ��ً��َِpً�ااُو	 @َiِٰ	��XIَ �ْRَُُت َ)ُْXْCُ �ْ.ِ
�Jً5َAَ�ْ.ُ SْXَ�ُ�َاُب َو*َ�s	ا İşte onlara, alt taraflarından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Onlar Adn cennetlerinde  altın 
bilezikler takılacak; yeşil ipekli ve işlemeli giysiler giyinecekler ve orada yumuşak divanlarda yaslanıp oturacak- 
lar. Bu ne güzel bir karşılık, bu ne güzel bir dinlenme yeri! Kehf, 18/31 

﴿ �lً�ْ$َ 3َُْ�ُ�*َن�َوَ:9  Zَ�Xmَْ	َن ا*ُ�Uُ�ْ�َ @َiِٰ	ُو�Kَ ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(ََو �َب َواَٰ.َ�Aَ �ْ.َ 9�:ِ٦٠ا َI ﴾﴿ �f�ِAْ�.َ ُه�﴾ َ:9 ��X٦١ِت َ)ْ�ٍن ا	�ٖ+' َوَ)َ� ا	��ْ�ٰ�ُ� ِ)َ��َدُه �ِ�ْ	Lَْ�ِ[ اِ-�ُ� َ&�َن َوْ)ُ
﴿ �f�7ِ(ََ�ًة َو=ْ�ُ �Rَ�Kٖ �ْRُُ ِرْز �ْRَُ	َو �.ًbcَCَ 9�:ِا ا*ًLَْ	 �Rَ�Kٖ ْ�َ�ُ�*َن�٦٢َ �ِ)َ��ِد-َ� َ.ْ �ٖ+' -ُ*ِرُث ِ.ْ�	ا Zُ�Xmَ	ْا @َ�ِْA ﴾﴿ �f�JِAَ ٦٣َ&�َن ﴾  Ancak tövbe edip, iman eden 

ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar, cennete, girecekler. Ve hiç bir haksızlığa uğratılmayacak- 
lardır. O cennet, çok merhametli olan Allah'ın, kullarına somut olarak göstermeden vadettiği Adn cennetleridir. 
Allah'ın vaadi kesinlikle gerçekleşecektir. Orada boş sözler değil, sadece selam sözü işitirler. Ve sabah akşam 
rızıklarını hazır bulurlar.  İşte kötülüklerden kaçınan kullarımızın mirasçısı olacakları ve içinde sürekli kalacakları 
cennet budur. Meryem, 19/60-61-62-63 

َر�Iَُت ا	ُْ��ٰ' ﴿ ����ِت �Kَُو	 @َِiٰ	Rَُُ� ا	َِ	� � َ)ِ�َ% ا	�8ْ َ �Xً.ِVْ.ُ �ِٖAْ��َ �ْ.َ٧٥َو﴿ '�&HَAَ �ْ.َ ُٶاHٰIَ @َِ	َوٰذ �Rَ�Kٖ �َ��ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍن�﴾ ٧٦﴾ ��XIَُت َ)ْ  Her 
kim de O’na güzel ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar 
akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin ödülüdür. Tâ-
Hâ, 20/75-76. 

َل َ)َ�ْ�ِ� اْ	Jُْ�اُٰن Zً�َ�ْIُ َواِ�َ�ًة َ&Tٰ	 @َِ	VُٰK �ِٖ� Sَ��sَُXِاَدَك َوَر�Xَ�ْ�Aُه bcً�Aٖ�ْAَ ﴿َوَ �َل ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ	ْ*َ:9 -ُ  �H5ْٖ��ً�ا ﴿٣٢Aَ �َ�َ�ََْوا �a�﴾ ٣٣﴾ َوَ:َ 9��sَ�َِ� @َ-َ*ُAٍْ% اِ:��XَiْIِ 9َك �ِ�ْ	َ
 ٰ �7َُ�وَن َ)�ٰ' ُوRِ,ِ*Iُْ� اِ	ٰ' �XRَIََ� اُو	ْ�ُ �َ�Tٖ�	َا﴿ bcً��ٖCَ /%zَََوا �ً-�=َ.َ \�$َ @َِiً�ا ﴿٣٤�ُه ٰ,ُ�وَن َوٖز�Uََا �ُ�َ.َ �Xَ�ْ�َIَِْ=َ+�َب َو	ا 'Cَ*.ُ �Xَ�ْAَٰا �ْJََ	٣٥﴾ َو ﴾  Onların ödülü, 

içine girecekleri Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de 
ipektir. Şöyle derler:“Hamd, bizden hüznü gideren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, 
şükrün karşılığını verendir.” O, lütfuyla bu konak yerine bizi yerleştirdi, orada bize ne bir çatışma ve gerginlik 
bulaşır, ne de yorgunluk ya da bıkkınlık!" Fâtır, 35/32-33-34-35 

�ْ�َ� َ.�ٍٰب ﴿ُ	َ �َ�Jٖ�+�ُ�ِْ	 ا ِذْ&ٌ� َواِن�Tَاْ:9َْ�َ*اُب ﴿٤٩ٰ,ـ �ُRَُ	 Zً��ُ)*َن �sٖ&َ ZٍRَ&ِ�5َِ� �Rَ�Kَٖ�ٍة َوَ$َ�اٍب ﴿٥٠﴾ ��XIَِت َ)ْ�ٍن ُ.5َ+�َْ�َ �Rَ�Kٖ �َ�iٖ=ِ�+.ُ ﴾َ�اُت ﴾ ٥١Pِ� َ �ْ,ُ�َXْ(َِو
�وَن 	َِ�ْ*مِ اْ	ِ�َ��ِب ﴿٥٢اAََْ�اٌب ﴿ ا	]�ْ�فِ ُ(َ*ُA �.َ اTَ٥٣﴾ ٰ,ـ ﴾  Bu bir öğüttür. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir 

dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak 
pek çok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır. İşte, 
hesap günü için size söz verilen budur! Sad, 38/49…53 

�وَن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� �ِ�َْ.َ*ا	ُِ=ْ� َواَ-5ُِْ�=ُ ُ,ِ�mَُAَو �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	َن �ِ�*Xُ.ِVُْA﴿ َن*�ُ�َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& اِْن �ْ=َُ	 �ٌ�ْUَ �ْ=ُِ	١١ْ� ٰذ �ٖ�ى ِ.ْmْAَ ٍت��XIَ �ْ=ُ�ْUِ�﴾ َ�5ِLْْ� 	َُ=ْ� ُذ-ُ*َ�ُ=ْ� َوُ�ْ
�+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر َوَ.َ��ِ&َ� ��XIَ 'Kٖ Zً�َ��uَِت َ)ْ�ٍن ٰذ	َِ@ ا	5َْْ*ُز ا	�3ٖ�َُْ� ﴿ْAَ١٢ ﴾  Allah'a ve Peygamberi'ne inanır ve Allah yolunda malınız ve ca- 

nınızla gayret gösterirsiniz; bu sizin kendi iyiliğinizedir, keşke bilseydiniz. İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı 
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bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerindeki güzel mesken- lere koyar. İşte en 
büyük kurtuluş budur. Saf, 61/11-12. 

﴿ Zِ���ِ�َْ	ا �ُ�ْUَ �ْ,ُ @َiِٰ	ِت اُو��َِ	� ��َ� �Rَ�Kٖ اََ�ً�ا َرzَِ' ا	��ُ� َ)Xْ ﴾ ٧اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍن�� َر����XIَ �ْRُِت َ)َْXْ(ِ �ْ,ُاُؤHَIَ �ْRُ ا*zَُوَر
﴾٨َ)Xُْ� ٰذ	َِ@ 	َِ�ْ� 7ِUََ' َر��ُ� ﴿  İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, işte onlardır yaratılmışların 

en hayırlısı. Onların, Rableri katındaki ödülleri, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri/ sürekli yeşilliklerdeki 
bereketli bahçelerdir. Sonsuza dek kalacaklardır orada. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı 
olmuşlardır. İşte bu, içi ürpererek Rabbine saygı duyan kişi içindir. Beyyine, 98/7-8. 
 2- Firdevs Cennetleri: 

��ِت َ&�َ- Sْ	��XIَ �ْRَُُت ا	5ِْْ�َدْوِس -Hًُُ:9 ﴿اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ َِ	� ��َ� َ 9:َ �Rَ�Kٖ�Lُ�ْ*َن َ)�RَXْ ِ�َ*ً:9 ﴿١٠٧*ا ا	�8ِٖ	�Uَ ﴾١٠٨ ﴾  İman edip salih ameller 
işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri onlar için konaktır.  Orada ebedi olarak kalırlar ve oradan hiç ayrılmak 
istemezler. Kehf, 18/ 107-108 

��3ُKِ*َن ﴿َ�ُ �ْRِِAا*َ�َPَ 'ٰ�(َ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َن ﴿٩َوا*ُpَِ*ار	اْ �ُ,ُ @َِiٰ	وَن ﴿١٠﴾ اُو�ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ 5ِْْ�َدْوَس	َن ا*ُp�ِ�َ �َ�Tٖ�	َ١١﴾ ا ﴾ �ِ,ْ� َراُ)*َن ﴿ ِRْ(ََو �ْRِِA�َ-�.ََ9ِ: �ْ,ُ �َ�Tٖ�	٨َوا ﴾  

O müminler ki kendilerine bırakılan emanetleri gözetirler, verdikleri sözleri tam tamına tutarlar. Onlar ki, 
namazlarını dosdoğru ve devamlı kılarlar. İşte ebedî kalacakları Firdevs cennetine vâris olanlar onlardır. 
Mü’minun, 23/8-9-10-11 
 3- Huld Cennetleri: 

��َ� َ&�َن َ)�ٰ' َر��َ@ َوْ)ً�ا َ.Vُ�ًْ:9 ﴿١٥اَٰذ	َِ@ Uَْ�ٌ� اَْم Zُ�XIَ اْ	1ُْ�ِ� ا	�ٖ+' ُوِ)َ� ا	ُْ�+�Jُ*َن َ&�َ- Sْ	HَIَ �ْRَُاًء َوَ.�8ًٖ�ا ﴿  ُ%ْ ِٖ	�Uَ �7َُؤَن�َ �.َ �Rَ�Kٖ �ْRَُ	 ﴾١٦ ﴾  De ki: “Bu 
mu (bahsettiğimiz cehennem mi)  daha hayırlıdır, yoksa Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vadedilen 
Huld/sonsuzluk cenneti mi?” Orası onlar için bir ödül ve son duraktır.” Orada arzu ettikleri her şey bulunacak, 
hem ebedî olarak kalacaklardır. Bu Rabbimin yerine getireceği bir sözdür. Furkan, 25/15-16 

4- Naim Cennetleri: 
 ِ���ٖ�X	ِت ا��XIَ 'Kٖ ِت��َِ	� �ُ=ُ� �Kَ �ْRُXَ�ْ�َ	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ْ�َ �ِ��ِ	 Tٍِi.َ*ْ�َ @ُ�ْ�ُ	َْا O gün mülk ve yönetim Allah'ındır. İnsanlar 

arasında O, hüküm verecektir. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, nimetlerle dolu Naîm cennet- 
lerinde olacaklardır. Hac, 22/56 

 ِ���ٖ�X	ُت ا��XIَ �ْRَُ	 ِت��َِ	�  İman edip hayra ve barışa yönelik güzel davranışlarda bulunanlara اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8
Naim cennetleri vardır. Lokman, 31/8 

 	َ @َiِٰ	ِرْزٌق َ.ْ��ُ*ٌم ﴿اُو �ْRُاِ&ُ� َوُ,ْ� ُ.ْ=َ�ُ.*َن ﴿٤١*َKَ ﴾٤٢﴿ �ِ��ٖ�X	ِت ا��XIَ 'Kٖ ﴾٤٣﴿ �َ��ِٖ��Jَ+َ.ُ ُ�ٍرCُ 'ٰ�(َ ﴾٤٤ ﴾  Bunlar için bilinen bir rızık, türlü 
meyveler vardır. Naim cennetlerinde karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram 
edilir. Saffat, 37/41-44 

��Jُِ*َن ﴿ ��Jُِ*َن ا	�� ﴾ ١٢﴾ ��XIَ 'Kِٖت ا	�Xٖ��ِ� ﴿١١﴾ اُو	iَِٰ@ اْ	��Jَ�ُُ�*َن ﴿١٠َوا	��  İman ve amelde öne geçenler ise Ahirette de öne 
geçenlerdir. İşte onlar Naim cennetlerinde Allah'a yakın olanlardır. Vakıa, 56/10-11-12 

﴿ �َ��ٖ��Jَ�ُْ	ا �اِْن َ&�َن ِ.َ � �.َ�Kَ٨٨﴿ �ٍ��ٖ-َ Sُ�XIٌَن َو��﴾ ٨٩﴾ Kََ�ْوٌح َوَرْ�َ  Ama eğer ölen kimse Allah’a yakın olanlardan ise, onu 
esenlik, hoş kokulu çiçekler ve bol nimetli Naim cenneti bekliyor. Vakıa, 56/88-89 

َ�اَر 	5َٖ' َ-ٖ���ٍ اِن� اْ:9َ�ْ   Şüphesiz, iyiler Naim cennetindedirler. İnfitar, 82/13 
5- Mev’a Cennetleri:  
��ِت ��XIَ �ْRُ�َKَُت اْ	َ��ْٰوى -Hًُُ:9 �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*نَ َِ	� � ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  İman edip de, iyi işler yapanlara gelince, onlar için اَ.�

yaptıklarına karşılık bir ödül olarak Mev’a cennetleri vardır. Secde, 32/19. 
﴿ 'Rٰ+َXْ�ُْ	َرِة ا�ْCِ �َXْ(َِ��ْٰوى ﴿١٤	اْ Zُ�XIَ �,َ�َXْ(ِ ﴾١٥ ﴾  Cennetü'l Mev’â Sidretü'l Müntehâ'nın yanında bulunmaktadır. Necm, 

53/14-15  
a) Kimler cennete girecek: 

�+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر &ُ��َ�� ُرِز ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْRَُ	 ِت اَن���َِ	� ِ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  ُ*ا ِ.ْ.ِ �RَXْ� pََ�َ�ٍة ِرْزً � َ �	ُ*ا ٰ,ـTَا ا	�Tٖى ُرزِْ �Xَ ِ.ْ� َ ْ�ُ% َواAُُ*ا �ِٖ� ُ.َ+�Rًِ��7َ َو	Rَُْ� َو�7�َ
�ونَ �Rَ�Kٖ اَْزوَ ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,َُ�ٌة َو �R[َ.ُ اٌج  İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu 

müjdele!…Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedî kalırlar.Bakara, 2/25 
�ونَ َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ Zِ�Xmَ	ُْب ا��َPَْا @َiِٰـ	ِت اُو��َِ	� �8  İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cen- 

netliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Bakara, 2/82 
  �Tٖ�	ا %ُsَ.َ �ْ=ُِAْ��َ � ��Uُُ*ا ا	Zَ�Xmَْ َوَ	��ْAَ ااَْم َ�ِ�ْ�ُ+ْ� اَْن*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ُل َوا*Cُ��	َل ا*Jُ�َ '�+�َ ا*ُ	Hِْ	اُء َوُز �� ْ+Rُُ� ا	�Cَْ��َُْء َوا	�4 َ.َ�ُ� َ.+ٰ' -8َُْ� ا	��ِ� اََ:9 اِن�  َ� Uََ�ْ*ا ِ.ْ� َ ْ��ُِ=ْ� َ.��
 Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler sizin başınıza da gelmeden -8ََْ� ا	��ِ� َ ٖ��[ٌ 
cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, niha- 
yet Peygamber ve beraberindeki müminler: Allah'ın yardımı ne zaman! Dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı 
yakındır. Bakara, 2/214 
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�+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9رُ ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٌت��XIَ �ْRَِر�� �َXْ(ِ ا*ْJَ�Aا �َ�Tٖ��ِ	 �ْ=ُِ	ٰذ �1َِْ�ٍ� ِ.ْ� �ْ=ُiُ َ�ٌة َورzَِْ*اٌن ِ.َ� ا	��ِ� َوا	��ُ� �8ٖ�ٌَ� �ِ�ْ	ِ�َ��دِ  ُْ% اَُؤ-َ�� �R[َ.ُ َواَْزَواٌج �Rَ�Kٖ �َ��ِٖ	�Uَ  

Resulüm! De ki: Size bunlardan/dünya nimetlerinden daha iyisini bildireyim mi? Allah’a karşı gelmekten sakı- 
nanlar için Rableri yanında, içinden ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve hepsinden 
önemlisi Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. Âl-i İmran, 3/15 

 َ��Jٖ�+�ُ�ِْ	 ْت ��ٰ�َ*اُت َواْ:9َْرُض اُِ)  Rabbinizin bağışına ve Allah'tan korkup sakınanlar َو�Cَِرُ)*ا اِ	ٰ' َ.5ِLَْ�ٍة ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َو�Rَzُ�ْ(َ Zٍ�XIَ ا	��
için hazırlanmış genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! Âl-i İmran, 3/133 

 ُ�5ِLْ�َ �ْ.ََو �ْRِِ�*ُ-Tُِ	 5َُ�واLْ+َCْ�Kَ �َ��	َذَ&ُ�وا ا �ْRُ�َ5ُْ-َا ا*�ُ�َkَ اَْو Zً7َ�ِ�Kَ ا*ُ��َKَ اَِذا �َ�Tٖ�	ْ�َ�ُ�*َن ﴿َوا�ا َوُ,ْ� َ*ُ��َKَ �.َ 'ٰ�(َ �8ِ/وا�َْ� ُ	ُ� َو��	َب اِ:�9 ا*ُ- /T	١٣٥ ا ﴾ @َِiٰـ	اُو
 َI ِ.��َ	ْا �ُIََْو-ِْ�َ� ا �Rَ�Kٖ �َ��ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٌت��XIََو �ْRَِر�� �5َِ�ٌة ِ.ْLْ.َ �ْ,ُاُؤHَ﴿ �َ��ٖ١٣٦ ﴾  Onlar bir kusur işledikleri veya kendilerine bir 

kötülük yaptıklarında hemen Allah'ı ananlar ve günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan 
başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar, işledikleri suçta, bile bile ısrar da etmezler. İşte onların ödülleri Rableri 
tarafından bağışlanma ve altından ırmaklar akan, ebedî kalacakları cennetlerdir. Şu işleri yapanların ödülü ne 
güzeldir! Âl-i İmran, 3/135-136   

 ِUِر َواُْد��X	ا �َح َ)ِHِ�ُْز �ْ�َKَ Zِ�َ�ٰJِ	ْْ*َم ا�َر&ُْ� َ*Iَُُن ا*ْ�K*َُA ��َ�-َِ�ْ*ِت َوا	اْ ZُJَِgَذا dٍ5َْ- /%ُ&ُ�وLُ	ْاِ:�9 َ.َ+�ُع ا ��َْ- /�� �Kََز َوَ.� ا	َْ�ٰ�*ُة ا	ْJَKَ Zَ�Xmَ	ْرِ َ% ا  Her canlı ölümü 
tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden 
uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtulmuştur. Yoksa bu dünya hayatı, aldatıcı ve geçici bir zevkten 
başka bir şey değildir. Âl-i İmran, 3/185 

� اHَUَْْ�َ+ُ� َوَ.� 	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.ْ� اَ-�8َْرٍ  ْJَKَ َر��X	ا %ِUِ�ُْA �ْ.َ @َ�-ِا �Xََر��  Ey Rabbimiz, gerçekten sen kimi ateşe sokarsan, onu hor ve 
perişan edersin. Orada zâlimlerin azâbını kaldıracak hiç bir yardımcıları da yoktur. İmran, 3/193 

�XَِA�lَ َوDَ.َ �Xَ�K*َAَ اْ:9َْ�َ�اِر َر���Xَ اِ-��Xَ.ُ �Xَ�ْ�ِCَ �Xَِدً�� ُ��Xَٖدى 	bٖcِْ�َ��ِن اَْن اِٰ.Xُ*ا �َِ���ُ=ْ� ��X.َٰ�Kَ َر��َ �ْ5ِBْ�Kَ �Xَ	�Xَ ذُ  ��Cَ ��X(َ �ْ -ُ*�Xَ�َ َوَ&�5  “Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize 
iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülükle- 
rimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.” İmran, 3/194 

  ْ1ُA 9:َ @َ�-ِا Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �َ-Hِ1ُْA 9:ََو @َ�ِCُُر 'ٰ�(َ �XَAَ�ِ�ُ_ اْ	ٖ��َ��دَ َر���Xَ َوا�XَِAٰ َ.� َوَ)ْ  “Rabbimiz! Bize peygamberlerine vaat ettiklerini ver, 
kıyamet günü bizi rezil etme. Muhakkak sen verdiğin sözden dönmezsin.” 

  ْ�.ِ �ْ=ُ4ُ�ْ�َ 'ٰs-َُْذَ&ٍ� اَْو ا �ْ.ِ �ْ=ُXْ.ِ %ٍ.ِ�(َ %َ�َ(َ Dُ�zُٖ9 ا:َ 'ّٖ �Kَ tٍ�ْ�َ	�Tٖ�َ� Iَ�,َُ�وا َواIُ�ِUُْ*ا ِ.ْ� ِدَ��ِرِ,ْ� َواُوُذوا Cَ 'Kٖٖ��ٖ�' َوَ ��Aَُ*ا َو ُ+ِ�ُ*ا  �mَ+َCْ�Kََب 	Rَُْ� َر�/Rُْ� اَ-
 �ِXْ(ِ �ْ.ِ ��ًا*َpَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْRُ�X�َUَِوَ:9ُْد �ْRِِA�lَ��Cَ �ْRُXْ(َ َ�ن� �5&َُ9:َ َ�Xْ(ِ �ُ��	ِ� َوا��	ابِ ا*َ�s	ا �ُه ُ�ْ�ُ  Allah da onların dualarını kabul etti ve 

dedi ki; “Ben de, sizden erkek veya kadın hiç bir çalışanın emeğini boşa çıkarmayacağım. Zira hepiniz aynı 
soydansınız. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkence görenler, savaşanlar ve öldürülenler, 
elbete bunların günahlarını örteceğim ve onları alt taraflarından ırmakların aktığı cennetlere koyacağım. Bu 
Allah’ın verdiği bir ödüldür ve ödüllerin en güzeli Allah katındandır. Âl-i İmran, 3/195 

 	َ �ْRُا َر��*ْJَ�Aا �َ�Tٖ�	ا �ِ=ِٰ	 ِ	 �ٌ�ْUَ �ِ��	ا �َXْ(ِ �.َِ� َو��	ا �ِXْ(ِ �ْ.ِ 9:ًHُُ- �Rَ�Kٖ �َ��ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٌت��XIَ �ْRُ َِْ�َ�ارbcْ  Fakat Rablerine karşı 
gelmekten sakınanlar için, Allah katından bir ikram olarak, içinde ebedî kalacakları, içinden ırmaklar akan 
cennetler vardır. Allah katında olanlar iyiler için daha hayırlıdır. . Âl-i İmran, 3/198 

 ٖK �َ��ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ُ�ْUِ�ْ�ُ �َُ	*Cَُ� َوَر��	ا Dِ[ِ�ُ �ْ.َِ� َو��	وُد ا�ُ�ُ @َ�ِْA َ�ْ	5َْْ*ُز ا	َِ@ ا	َوٰذ �Rَ� ُ��3ٖ  İşte bu Allah’ın koyduğu 
sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları 
cennetlere koyacaktır. İşte bu büyük kurtuluş ve başarıdır. Nisâ, 4/13 

� ��َ� �Rَ�Kٖ اََ�ً�ا 	�Rَ�Kٖ �ْRَُ اَْزَواٌج ُ.َ]�R َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْRُُ�Uِ�ْXُCَ ِت��َِ	bcً��ٖkَ bfcـkِ �ْRُُ�Uِ�َ�ٌة َو-ُْ  İman edip 
doğru ve yararlı işler yapanları da içlerinde ırmaklar akan cennetlere koyacağız, Onları sıcaktan da soğuktan 
da koruyan tam bir gölgeliğe alacağız. Orada sonsuza kadar kalacaklar ve orada tertemiz eşlere sahip 
olacaklar. Nisâ, 4/57 

 َU ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْRُُ�Uِ�ْXُCَ ِت��َِ	� �ُق ِ.َ� ا	��ِ� ٖ �bcًَوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8َPَْا �َوَ.ْ � fJ�َ �ِ��	ا ���َ� �Rَ�Kٖ اََ�ً�ا َوْ)َِٖ	�  İman edip yararlı 
ve doğru işler yapanları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız, orada sonsuza kadar kalacaklar. Bu, 
Allahın gerçek vaadidir. Kimin sözü Allahın sözünden daha doğru olabilir? Nisâ, 4/122 

��Uُُ*َن ا	Zَ�Xmَْ َوَ:9 �3َُْ��ُ ْ�َ @َiِٰ	ُو�Kَ �ٌ.ِVْ.ُ *َ,َُو 'ٰs-َُْذَ&ٍ� اَْو ا �ِت ِ.ْ��َِ	� *َن َ-�Jًٖ�اَوَ.ْ� َ�ْ�َ�ْ% ِ.َ� ا	�8  Erkek olsun, kadın olsun, her kim de inan- 
mış bir kul olarak iyi, doğru ve yararlı işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa 
uğratılmazlar. Nisâ, 4/124 

 ُ=�َ.َ 'ّٖ � اTَUََ ا	��ُ� ٖ.��sََق Xٖ�َ' اCَِْ�اvَٖٔ% َوRُXْ.ِ �Xَsْ�َ�َُ� ا�Jٖ-َ �َ7َ(َ 'ْXَpًْ�� َوَ �َل ا	��ُ� اِ-ْJَ	ََو*ٰ� ْرAُُ�*ُ,ْ� َواَْ zْ�َُ+ُ� ا	��َ� ْ� َ	iِْ� اََ ْ�ُ+ُ� ا	�8 �H(ََو '�ٖCُ�ُِ� �ُْ+Xْ.ََٰة َوا*ٰ&�H	ا �ُ+ُ�ْAََٰة َوا
 ْ��َKَ ُر�Rَْ-َ9:ْ �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْ=ُ�X�َUَِوَ:9ُْد �ْ=ُِA�lَ��Cَ �ْ=ُXْ(َ َ�ن� �5&َُ9:َ �Xً�َ�َ �zً�ْ َ  َz �ْJَKَ �ْ=ُXْ.ِ @َِ	ٰذ �َ�ْ�َ �َ5َ&َ ِ%��ٖ %� Cََ*اَء ا	��  Allah İsrail oğullarından 

sağlam söz almıştı. Onlardan on iki temsilci seçmiştik. Allah, şöyle demişti: “Ben sizinle beraberim. Eğer namazı 
kılar, zekâtı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah’a güzel 
bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve yemin olsun ki sizi, içinden ırmaklar akan cennetlere 
koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkâr ederse, mutlaka o, dosdoğru yoldan sapmıştır.” Maide, 5/12 
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 َ: �Xَ	َ �.ََو﴿ �َ��ِٖ	� ��َ� �Rَ�Kٖ Vُْ- 9٨٤ِ.ُ� �ِ�	��ِ� َوَ.� �Iََء-َ� ِ.َ� اْ	َ��a َوَ-ْ]Dُ�َ اَْن ُ�ْ��Xَ�َUِ َر�/Dَ.َ �Xَ اْ	Jَْ*مِ ا	�8ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ ُ*ا	ُ� �َِ�� َ ���	ا �ُRُ�َ�pََ�Kَ ﴾

﴿ �َ�Xٖ�ِ�﴾ ٨٥َوٰذ	َِ@ HَIَاُء ا	ُْ�ْ  Dediler ki; Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umup dururken neden Allah'a ve bize 
gelen gerçeğe inanmayalım? Böyle söyledikleri için Allah onları, altlarından ırmaklar akan cennetlerle ödüllen- 
dirdi. Orada sürekli kalıcıdırlar. İşte iyilerin ödülü! Maide, 5/84-85 

�Kٖ �ْ,ُ Zِ�Xmَ	ُْب ا��َPَْا @َiِٰـ	اُو �Rَ�َCِْت َ:9 -َُ=��ُ_ -5ًَْ�� اِ:�9 ُو��َِ	� �ونَ َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ُِ	�Uَ �Rَ  İman edip yararlı ve doğru işler yapanlar 
ki biz kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyiz. İşte onlar cennetliklerdir ve orada sonsuza kadar kalırlar. 
A'raf, 7/42 

� ا	�� َXْ(ِ ZًIَاَْ)3َُ� َدَر �ْRِ�ِ5ُْ-ََوا �ْRِِ	ِ� �ِ�َْ.َ*ا��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ وا�ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,َا َو*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َوَن ﴿اHُِg�5َْ	ا �ُ,ُ @َِiٰ	٢٠ِ� َواُو �ْRُ/َر� �ْ,ُ�ُ �7�َ�ُ ﴾ �ْRَُ	 ٍت��XIَاٍن َو*َzَِْور �ُXْ.ِ Zٍ�َ�ْ�َِ�
﴿ �ٌ�Jٖ.ُ �ٌ��ٖ-َ �Rَ�Kٖ٢١﴿ �ٌ�3ٖ(َ �ٌIَُْه ا�َXْ(ِ �َ��	ا اِن� ا���َ� �Rَ�Kٖ اََ�ًِٖ	�Uَ ﴾٢٢ ﴾  İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla 

savaşan kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir. 
Rab'leri, onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tüken- 
mez nimetler vardır. Onlar orada sonsuza dek kalacaklardır. Hiç kuşkusuz, Allah'ın katında büyük bir ödül daha 
vardır. Tövbe, 9/20-21-22. 

�وا �ِ�َْ.َ*ا	Rِِْ� َواَ-Rِ�ِ5ُْْ� َواُو	 @َِiٰ	Rَُُ� اْ	1َْ�َ�اُت َواُو ُ,َ�Iَ �ُ�َ.َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ُل َوا*Cُ��	ا �ٰـِ=ِ	َن ﴿*��+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر ﴾ اََ)�� ا	��ُ� 	��XIَ �ْRٍَُت �mْAَٖ ٨٨	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	5ْ�ُِْ�ُْAَ �ْ.ِ ى
��َ� �Rَ�Kٖ ٰذ	َِ@ ا	5َْْ*ُز اْ	�3ٖ�َُ� ﴿ِٖ	�Uَ٨٩ ﴾  Fakat peygamber ve beraberindeki müminler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda 

savaştılar. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Allah onlara, içinde 
ebedî kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Tövbe, 9/88-89 

  ُRXْ(َ �ُ��	ا 'َzِِِ�ْ�َ��ٍن َر� �ْ,ُ*�ُ�َ�Aا �َ�Tٖ�	َواْ:9َ-�8َِْر َوا �َ��ٖIِ�Rَ�ُْ	ا �َن ِ.َ*ُ	 ��Jُِ*َن اْ:9َو� ��َ� �Rَ�Kٖ اََ�ً�ا ٰذ	َِ@ ْ� َوا	��ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَ+َ�ْAَ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْRَُ	 ��َوَرzُ*ا َ)Xُْ� َواََ)
 İslâm’ı ilk önce kabul edip seni davet edenler ve davete uyup oraya göç edenler var ya, Allah onlardan ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ 
razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cen- 
netler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Tövbe, 9/100 

 *ُ�ِA�Jَ�ُ Zَ�Xmَ	ْا �ُRَُ	 ِ�َن�� �ْRَُ	َواَْ.َ*ا �ْRُ�َ5ُْ-َا �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ا �َ� اْ$َ+ٰ�ى ِ.َ��	ْ�اِٰن َو.َ اِن� اJُ	َْوا %ِ�mٖ-ْ9ِ:َْوا Zِ�+�ْ*ٰر	ا 'ِK � fJ�َ �ِ�ْ�َ(َ ا��XَْْوKٰ' َن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� Jْ�َKَُ+�ُ*َن َوُ�Jَْ+�ُ*َن َوْ)ً
�ٖه ِ.َ� ا	��ِ� Cْ�Kََ+7ِ�ُْ�وا �َِ�ْ�ِ�ُ=ُ� ا	�Tٖى َ��َ�ْ�ُ+ْ� �ِٖ� َوٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ ِRْ�َِ� Allah müminlerden, mallarını, canlarını cennet karşılığında 
satın almıştır. Zira onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu, Allah’ın, Tevrât'ta, İncil'de ve Kur'ân 
'da belirttiği gerçek bir sözdür! Kim Allah'tan daha çok sözünde durabilir? O halde O'nunla yaptığınız bu 
alışverişinizden ötürü sevinin. Gerçekten bu, büyük başarıdır. Tövbe, 9/111 

 ٖK ُر�Rَْ-َ9:ْا �ُRِِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ �ْRِِ-��َ��ِٖ� �ْRُ/َر� �ْRِ��ٖRْ�َ ِت��َِ	� ' ��XIَِت ا	�Xٖ���ِ اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  İman edip hayra ve barışa yönelik işler 
yapanlara gelince, Rableri onları imanlarıyla doğruya ve güzele iletir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların altla- 
rından ırmaklar akacaktır. Yûnus, 10/9 

  ْ�Rُ,َ*Iُُو aُ,َ�ْ�َ 9:ََدٌة َو��َوزَِ 'ٰX�ْ��ونَ  	Tٖ��ِ�َ� اXُ�َ�َْ*ا اْ	ُُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ Zِ�Xmَْ	ُب ا��َPَْا @َiِٰـ	اُو Zٌ�	َوَ:9 ِذ �ٌ+َ َ  Güzel düşünüp güzel davrananlara 
karşılık olarak güzellik var. Dahası da var. Onların yüzlerine ne bir kara leke bulaşır ne de bir aşağılanma. İşte 
onlar cennet halkıdır, orada ebedi kalacaklardır. Yûnus, 10/26 

  َU �Rَ�Kٖ �ْ,ُ Zِ�Xmَ	ُْب ا��َPَْا @َiِٰـ	اُو �ْRِٰ' َر��	ا اِ*ُ+�َUَِْت َوا��َِ	� �ونَ اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ُِ	�  İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine 
gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedî kalırlar. Hud, 11/23 

ٰ�َ*اُت َواْ:9َْرُض اِ:�9 َ.� َ$�َء َر�/َ@   ��َ� �Rَ�Kٖ َ.� َداَ.Sِ ا	��ِٖ	�Uَ Zِ�Xmَْ	5ِ' اKَ وا�ُ�ِCُ �َ�Tٖ�	ا � َ)َ]�ًء Tُmْ.َ �َ�ْBَوذٍ َواَ.�  Mutlu olanlara gelince, onlar da 
cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedî kalacaklardır. Bu nimetler 
onlara bitmez, tükenmez bir lütuf olarak verilmiştir. Hud, 11/108 

� َرَز ْ   �ٰ*َة َواَ-Jُ5َْ*ا ِ.�� اِر ﴿َوا	�Tٖ�َ� Pََ�ُ�وا اْ�ِ+�Lََء َوIِْ� َر��Rِْ� َواََ �ُ.*ا ا	�8 ��Zَiَ اُو	 @َِiٰ	Jْ(ُ �ْRََُ�' ا	 �� ا َوَ)Zً�َِ-bcَ َوَ�ْ�َرُؤَن �ِ�	َْ�ZِXَ�َ ا	�� f�Cِ �ْ,ُ�Xَ٢٢ �Rََ-*ُ�Uُ�﴾ ��XIَُت َ)ْ�ٍن َ�ْ
 َ� �%ُ& �ْ.ِ �ْRِ�ْ�َ(َ َن*ُ�Uُ�ْ�َ Zُ=َِiٰ��َْ	َوا �ْRِِA��� اِر ﴿�٢٣ٍب ﴿َوَ.ْ� Pََ�َ} ِ.ْ� اRِِg��َْٰ� َواَْزَواRِIِْ� َوُذر� ��﴾ ٢٤﴾ bcَCٌَم َ)َ�ْ�ُ=ْ� �َِ�� Jْ(ُ �َ�ِْXKَ �ُْA�ْ�َPََ�' ا	  Onlar, Allah’a 

verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Ve onlar ki, Allah'ın emirlerinin tümüne uyarlar ve 
Rablerine saygı gösterirler ve O’na kötü hesap vermekten korkarlar. Onlar ki, Rablerinin rızasını gözeterek 
sabrettiler, namazı dosdoğru kıldılar, kendilerine verilenlerden gizli-açık Allah yolunda harcadılar ve kötülüğü 
iyilikle savdılar. İşte onlara bu yaptıklarının karşılığı Adn cennetleridir; oraya atalarından, eşlerinden ve çocuk- 
larından iyi olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan onları karşılayacaklar ve onlara “sabretmenize 
karşılık selâm sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir!” Ra'd, 13/22-23-24 

  َ��Tٖ�	ا %َUَِواُْد  ُ+���ِAَ �ْRِِِ�ْذِن َر��� �Rَ�Kٖ �َ��ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ ِت��َِ	� bcَCَ �Rَ�Kٖ �ْRُمٌ اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  İman edip de iyi işler ya- 
panlar, Rablerinin izniyle altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere konulmuşlardır. Onların 
birbirlerine sağlık temennileri, Selâm’dır. İbrahim, 14/23 

�وَن ﴿ ُ�َ�ْ.ُ �RَXْ(َ @َِiٰ	اُو 'ٰX�ْ��وَن ﴿١٠١اِن� ا	�Tٖ�َ�  SْJَ�َCَ	��X.ِ �ْRَُ ا	ُُِْ	�Uَ �ْRُ�ُ5ُْ-َا SْRَ+َ$ْا �.َ 'Kٖ �ْ,َُو �Rَ�َ��ٖ�َ ْ�َ�ُ�*َن�ُع اْ:9َْ&َ�ُ� ﴾ ١٠٢﴾ َ:9 َHَ5َْ	ا �ُRُُ-Hُ�ْ�َ 9:َ
�وَن ﴿ُ(َ*ُA �ُْ+Xُْ& ىTٖ�	ْ*ُ.ُ=ُ� ا�ا َTَـ,ٰ Zُ=َِiٰ��َ	ْا �ُRُn �J�َ+َAَ١٠٣َو ﴾  Ama kendileri hakkında Bizden ebedî mutluluk takdir edilmiş olanlar, 

cehennemden uzak tutulacaklardır. Onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler 
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içinde ebedî kalacaklardır. O en büyük dehşet (Sûra ikinci üfleyiş) dahi onları tasalandırmaz. Melekler onları: 
"İşte size vaat edilen gün bugündür!" diye karşılarlar. Enbiya, 21/101 -102-103 

  ْ��+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر اِن� ا	��َ� َ�5َْ�ُ% َ.� ُ��ٖ اِن� ا	��َ� ُ�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ ِت��َِ	� �ُ Uُِ% ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8�  Allah, iman edip iyi davranışlarda bulu- 
nan kimseleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar. Hac, 22/14 

 ٖK َن*ْ����+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر ُ�َْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ ِت��َِ	� ��Rَ ِ.ْ� ا�Cََِوَر ِ.ْ� َذَ,ٍ[ َو	Vُْ	Vًُا َو	�Rَ�Kٖ �ْRُCُ��َِ َ�ٖ���ٌ اِن� ا	��َ� ُ�ْ�Uُِ% ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Muhakkak ki 
Allah, iman edip iyi davranışlarda bulunanları, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Bunlar orada 
altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. Oranın giyecekleri ise ipektir. Hac, 22/23 

�+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر َوَ�mَْ�ْ% 	ََ@  8ُُ*ًرا Aََ��َرَك ا	�Tٖى اِْن َ$�َء َ %َ�َIَ	Uَ @َْ�ً�ا ِ.ْ� ٰذ	َِ@ ��XIٍَت mْAَٖ�ى ِ.�ْ ْAَ  Dilerse sana bunlardan daha iyisini, 
altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah'ın şanı yücedir. Furkan, 
25/10 

وَر َواَِذا َ.�/وا /H	وَن ا�ُRَ7ْ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	وا ِ&َ�اً.� ﴿ َوا/�.َ *ِLْ��	�َِوُ)ْ�َ��-ً� ﴿�٧٢ � f�Pُ �Rَ�ْ�َ(َ �1ِ/وا�َ �َْ	 �ْRِِت َر����اَِذا ُذ&�ُ�وا �ِ�َٰ �َ�Tٖ�	٧٣﴾ َوا �ْ.ِ �Xَ	َ ]ْ,َ �Xََن َر��*ُ	*Jُ�َ �َ�Tٖ�	َوا ﴾
 �َ�Jٖ�+�ُ�ِْ	 �Xَ�ْ�َIَْوا �َة اَْ)ُ�ٍ ��ُ  �XَِA��� ���Zً َوbcَCًَ.� ﴿٧٤اَِ.�ً.� ﴿اَْزَوا�XَIِ َوُذر�ِAَ �Rَ�Kٖ َن*ْ �J�َ�َُ�ُ�وا َوPَ ��َِ� ZَKَ�ْLُْ	ْوَن اHَmْ�ُ @َiِٰ	٧٥﴾ اُو﴿ �.ً�Jَ.ُا َو f�Jَ+َ�ْ.ُ SْXَ�ُ�َ �Rَ�Kٖ �َ��ِٖ	�Uَ ﴾٧٦﴾  Ve 

onlar ki, yalancı şahitlik etmezler, anlamsız, boş bir şeye rastladıkları zaman onurlu olarak geçer giderler. Kendi- 
lerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar Onlar ki: “Rabbimiz, eşle- 
rimiz ve çocuklarımız hususunda yüzümüzü güldür, bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder yap.” Derler. 
İşte onlara, doğru yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık, kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek. 
Oraya devamlı kalmak üzere selâm ve saygıyla buyur edilecekler. Orası ne güzel varış yeri, ne güzel bir yerle- 
şim yeridir! Furkan, 25/72…76 

�+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر �UََواْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ �Kً�َBُ Zِ�Xmَْ	ا �َ.ِ �ْRُ�Xgَ �*�َXُ	َ ِت��َِ	� ��َ� �Rَ�Kٖ -ِْ�َ� اIَُْ� اْ	َ��ِ.ٖ���َ 	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ِٖ	  İman edip güzel işler yapanları, 
şüphesiz ki içinde ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. İyi ve erdemli 
işler yapanların ödülü ne güzeldir! Ankebut, 29/58 

�َ�ُ�ونَ ْ�ُ Zٍzََرْو 'Kٖ �ْRُKَ ِت��َِ	� � ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8 �.َ�Kَ İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve 
sevince mazhar olacaklardır. Rum, 30/15 

 ٰ �� �Kَُو	ًِ	�Pَ %َ�ِ(ََو �اَٰ.َ �5ْٰ' اِ:�9 َ.ْ	ُز �َ-�َXْ(ِ �ْ=ُ�ُ ��JَُA '+ٖ�	�ِ� �ُْ&ُُ=ْ� َوَ:9 اَْوَ:9ُد	نَ َوَ.� اَْ.َ*ا*Xُ.ِِٰت ا�Kَ�ُLُ	ْا 'ِK �ْ,ُا َو*ُ��ِ(َ ��َِ� _ِ�ْ  @َِi	HَIَ �ْRَُاُء ا	�4  Sizi Bize 
yaklaştıracak olan, ne mallarınız, ne de evlâdınızdır. Yalnızca iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar Bize 
yakın olabilirler. Bu gibileri, yaptıklarından dolayı çeşit çeşit ödüller beklemektedir ve onlar cennet köşklerinde 
huzur ve güven içinde yaşayacaklardır. Sebe, 34/37 

 iِٰ	ُو�Kَ �ٌ.ِVْ.ُ *َ,َُو 'ٰs-َُْذَ&ٍ� اَْو ا �ْ.ِ ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.ََو �Rَ�َsْ.ِ 9�:ِى اHٰmْ�ُ bcَKَ Zًiَ ��Cَ %َ�ِ(َ �ْ.َ ِ�َ��ٍب �ِ�ْLَِ� �Rَ�Kٖ ْ�َز ُ*َن�ُ Zَ�Xmَ	َْن ا*ُ�Uُ�ْ�َ @َ  Kim bir kötülük 
işlerse, onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya erkek, mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar, cenne- 
te girecekler, orada onlara yaptıklarını karşılığı hesapsız verilecektir. Mümin, 40/40 

 ُ�Rِ�ْ�َ(َ ُل�HXَ+َAَ ا*.ُ�Jَ+َCْا ��ُp �ُ��	ا �Xَ/ا َر�*ُ	� َ �َ�Tٖ�	ونَ  اِن� ا�ُ(َ*ُA �ُْ+Xُْ& '+ٖ�	ا Zِ�Xmَ	ْ�ِ� ا َوا7ِ�َُْ�وا*ُ-Hَ�ْAَ 9:َا َو*ُK�1َAَ 9�:َا Zُ=َِiٰ��َ	ْا  Şüphesiz, Rabbimiz Allah'tır 
deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner ve onlara: “Korkmayın, üzülmeyin, size söz 
verilen cennetle sevinin!” derler. Fussilet, 41/30 

 َzَرْو 'Kٖ ِت��َِ	� � َ&َ�ُ�*ا َوُ,َ* َوا Rِِ� Dٌِْ� َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8 ��.ِ �َ�Jٖ5ِ7ْ.ُ �َ��ِٖ	��3	َ�ى اAَ ُ���ٖ=َْ	4ْ5َُْ% ا	َِ@ ُ,َ* ا	ٰذ �ْRَِر�� �َXْ(ِ �7َُؤَن�َ �.َ �ْRَُ	 ِت��Xmَ	ِْت ا�  
Yaptığı kötülüklerin cezası, tepelerine inerken o zalimlerin korkudan titrediklerini göreceksin. İman edip hayra ve 
barışa yönelik işler yapanlarsa cennetlerin bahçelerindedir. Rableri katında kendileri için, diledikleri her şey 
vardır. İşte büyük lütuf budur. Şûra, 42/22 

��َ� HَIَ �Rَ�Kٖاًء �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*َن ﴿١٣اِن� ا	�Tٖ�َ� َ �	ُ*ا َر�/�Xَ ا	��ُ� pُ�� ا�Jَ+َCُْ.*ا Uَ bcََKْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�ْ�Hَ-ُ*َن ﴿ِٖ	�Uَ Zِ�Xmَْ	ُب ا��َPَْا @َiِٰ	١٤﴾ اُو ﴾   

Şüphesiz, Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru olanlara korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Onlar 
cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık, orada sürekli kalacaklardır. Ahkaf, 46/13-14 

ُ� &ُْ�ً,� َوَوzََ�ْ+ُ� &ُْ�ً,� َو�َ  �Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َ�َ�َ�ْ+ُ� اُ./ �Pاَْن اَ َوَو 'Xٖ(َْل َرب� اَْوِز� َ ZًXَCَ �َ��ٖ�َُه َوَ�َ�َ� اَْر ��ْ$ُ=َ� ْ��ُُ� َو�8َِK	sٰ�pَ �ُُُ*َن َ$Rًْ�ا َ�+�' اَِذا َ�َ�َ� اَُ$
'+ٖ�� �� nzٰ�ْAَُ� َوا {ْ�ِPَْ	Kٖ 'ٖ' ُذر�ًِ	�Pَ %َ�َ(َْی� َواَْن ا�ّٖ' ِ.َ� اْ	ُ�ْ�ِ�ٖ��َ� ﴿ -ِْ�َ�َ+َ@ ا	�ٖ+' اَْ-Sَ�ْ�َ َ)َ�#� َوَ)�ٰ' َوا	َِ ّٖ' Sُ�ُْA اِ	َْ�َ@ َواِ- اُو	iَِٰ@ ا	�Tٖ�َ� RُXْ(َ %ُ��Jَ+َ-َْ� اَْ�َ�َ� َ.� َ)ِ��ُ*ا ﴾ ١٥اِ-

�ِق ا	�Tٖى َ&�-ُ*ا ُ�*َ)ُ�وَن ﴿ْ ��ِب ا	Zِ�Xmَْ َوْ)َ� ا	�8َPَْا 'Kٖ �ْRِِA�lَ��Cَ �ْ(َ َوُز�mَ+َ-َ١٦َو ﴾   Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. 
Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet olgun- 
luk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der: “Rabbim bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmemi, 
benim, hoşnut olacağın hayırlı bir iş yapmamı sağla. Bana verdiğin gibi soyuma da kurtuluş ver. Doğrusu Sana 
yöneldim Rabbim. Ben kendimi Sana teslim edenlerdenim.”  İşte bunların dünyada yaptıkları işlerin en güzelini 
kabul eder günahlarını da görmezden geliriz. Bu kimseler, cennetlikler arasında seçkin kişilerdir. Bu onlara 
verilmiş dosdoğru bir sözdür. Ahkaf, 46/15-16. 

 ْ�RُXْ(َ �َ ��َ� �Rَ�Kٖ َوُ�َ=�5ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ ِت�Xَ.ِVْ�ُْ	َوا �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	ْا %َUِ�� ا	��ِ� Kَْ*ًزا َ)RِِA�lَ��Cَ ��ً�3ْٖ� وَ 	ُِ�َْXْ(ِ @َِ	َن ٰذ�&َ  (Müminlerin 

kalplerine, Allah’ın huzur indirmesi), Mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedî kalacakları, zemininden 
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ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir 
kurtuluştur. Fetih, 48/5 

 ُ�َ	*Cَُ� َوَر��	ا Dِ[ُِ� �ْ.ََ�َ�ٌج َو tِ��ٖ�َْ	اْ:9َْ)ٰ�' َ�َ�ٌج َوَ:9 َ)َ�' اْ:9َْ)َ�ِج َ�َ�ٌج َوَ:9 َ)َ�' ا '�َ(َ dَ�َْ	  َT(َ �ُ�ْ �T�َُ� َ+َ*ل��َ �ُر َوَ.ْ�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ُ�ْUِ�اً�� ُ�ْ
 -Kör, topal ve hastalar. Bunlar savaşa katılmak zorunda değildirler. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat eder اَ	ٖ�ً��
se,onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu da acı bir azaba uğratır. Fetih, 48/17 

 �Xmَْ	ا Sِ5َِ	َواُْز﴿ �ٍ��ٖ�َ �َ�ْBَ �َ�Jٖ�+�ُ�ِْ	 Zُ٣١﴿ �ٍ�5ٖ�َ اٍب �وَن 	ُِ=%� اَو�ُ(َ*ُA �.َ اTَ٣٢﴾ ٰ,ـ﴿ ]ٍ�Xٖ.ُ ]ٍ�ْJَِ� َء�Iََو ]ِ�ْLَْ	�ِ� �َ�ٰ�ْ��	7َِ' اUَ �ْ.َ ﴾ْ*مُ ٣٣�َِ@ َ	ٍم ٰذbcَ�َِ� �,َ*ُ�Uُاُْد ﴾
�ٌ ٣٤اْ	�1ُُ*ِد ﴿�Hٖ.َ �Xَ�ْ�﴾ ٣٥﴿ ﴾ 	Rَُْ� َ.� َ��7َُؤَن �Rَ�Kٖ َو	ََ  Cennet, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde 

yaklaştırılacak Onlara: "İşte" denir, "buydu size vadedilen ödül. Hakka yönelen, koruması gereken her şeyi 
koruyan, görmediği halde Rahman’a hep saygılı olan ve daima O'na yönelen bir kalple gelenlere verilen ödül. 
Bu cennete huzur içinde girin; bu, ebedi hayatın başladığı gündür!" Onlar orada arzu ettikleri her şeye sahip 
olacaklar, ama bilsinler ki katımızda daha fazlası da var. Kaf, 50/31…35 

نٍ اِن� اْ	ُ�+�َ�Jٖ� ��XIَ 'Kٍٖت َوُ)ُ�*  Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar, cennetlerde ve pınar başlarında 
bulunacaklar. Zariyat, 51/15 

وَن َ.ْ� َ��د� ا	��َ� َوَرCُ*َ	ُ� َوَ	ْ* َ&�-ُ*ا اٰ�َ  � َ ْ*ً.� ُ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� ُ�َ*اد/ُmِAَ 9:َ ْ�,َُء�Xَ�ََْءُ,ْ� اَْو ا�  �ْ,ُ�اَْو اUَِْ*ا-Rَُْ� اَْو َ)RُAَ�َ�7ْٖ� اُو	Rِِ�*ُ�ُ  'Kٖ ]َ+َ&َ @َِiُٰ� اْ:9ٖ�َ��َن َواَ��َ
��َ� �Rَ�Kٖ َرzَِ' ا	��ُ� َ)RُXْْ� َوَرzُ*اِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْRُُ�Uِ�اََ:9 اِن� Hْ�َِب ا	��ِ� ُ,ُ� اْ	5ْ�ُِ�ُ�*نَ  َ)Xُْ� اُو	Hْ�ِ @َiُِٰب ا	���ِ  �ُِ�وٍح ِ.Xُْ� َوُ�ْ  Allah’a ve ahiret 

gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soyları olsalar bile, Allah’a ve 
peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış 
ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları 
cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah ’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafın- 
da olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Mücadele, 58/22 

 ْX(َ �ْ �5=َ�ُ ��ًِ	�Pَ %ْ�َ�ْ�ََو �ِ��	�ِ� �ْ.ِVْ�ُ �ْ.ََو �ُِ��Lَ�+	ْ*ُم ا�َِ@ َ	ٰذ Dِ�ْmَ	ْمِ ا*ْ�َِ	 �ْ=ُ�ُ�َmْ�َ َم*ْ�َ ِA�lَ ��Cَ �ُ @َِ	ا ٰذ���َ� �Rَ�Kٖ اََ�ًِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ُ�ْUِ�ٖ� َوُ�ْ
 Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o gün kar ve zarar günüdür, Kim Allah'a inanır ve yararlı iş ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ 
yaparsa Allah onun kötülüklerini örter ve onu, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar, orada ebedi kalırlar. 
İşte büyük başarı budur. Tegabün, 64/9 

��ِت ِ.َ� ا	3/�ُ َِ	� ���XIَ �ُ�ْUٍِت mْAَٖ�ى ِ.ْ� َ��ِت اِ	َ' ا	X/ َرCُ*ً:9 َ�ْ+�ُ*ا َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَٰ��ِت ا	��ِ� ُ.�Xَ���ٍَت 	1ْ�ُِِ�َج ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ْ�ُ ��ًِ	�Pَ %ْ�َ�ْ�ََو �ِ��	�ِ� �ْ.ِVْ�ُ �ْ.َِر َو*
��َ� �Rَ�Kٖ اََ�ً�ا َ ْ� اَْ�َ�َ� ا	��ُ� َ	ُ� ِرْزً �ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ Allah'ın apaçık ayetlerini size aktaran bir Peygamber göndermiştir ki iman 
edip doğru ve yararlı işler yapanları zifiri karanlıktan aydınlığa çıkarabilsin. Kim Allah'a inanıp doğru ve yararlı 
işler yaparsa, Allah onu içinden ırmaklar akan sonsuza kadar kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah, böylece 
ona en güzel ödülle karşılık verecektir. Talâk, 65/11 

 ْ�=ُِA�lَ��Cَ �ْ=ُXْ(َ �َ �+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر َ�ْ*َم َ:ُ 9�Hِ1ْى ا	��ُ� ا	��Xِ'� َوا	�Tٖ�َ� َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا Aُ*ُ�*ا اِ	َ' ا	��ِ� Zً�َ*ْAَ -8َُ*ً�� َ)ٰ�' َر�/ُ=ْ� اَْن ُ�َ=�5ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْ=ُ�َUِ� َوُ�ْ
 ُX.َٰا �Xَ	َ �ْ5ِBَْر-َ� َوا*ُ- �Xَ	َ �ْ�ِAَْا �Xََن َر��*ُ	*Jُ�َ �ْRِِ-��َ�َْ�َِو� �ْRِ��اِ-�َ@ َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���*ا َ.َ�ُ� -ُ*ُرُ,ْ� َ�ْ�ٰ�' َ�ْ�َ� اَْ�ٖ   Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile 

Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri 
utandırmayacağı bir günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve 
sağlarından aydınlatır, gider. “Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye 
hakkıyla gücün yeter” derler. Tahrim, 66/8 

 ِ���ٖ�X	ِت ا��XIَ �ْRَِر�� �َXْ(ِ �َ�Jٖ�+�ُ�ِْ	 اِن� Şu da bir gerçektir ki Allah’tan korkup sakınanlar için Rableri katında nimetleri bol 
cennetler vardır. Kalem, 68/34 

�gِِ% َوا	َْ�ْ�ُ�ومِ ﴿٢٤﴾ َوا	�Tٖ�َ� Kٖ' اَْ.َ*ا	a�َ �ْRِِ\ َ.ْ��ُ*مٌ ﴿٢٣اَ	�Tٖ�َ� RِِAbcَPَ 'ٰ�(َ �ْ,ُْ� َداgُِ�*َن ﴿﴾ ٢٢اِ:�9 اْ	�8َ�ُّٖ�َ� ﴿ ���ِ	 ﴾٢٥﴿ �ِ� ٖ�8َ�� ُ*َن �َِ�ْ*مِ ا	ّ�ُ �َ�Tٖ�	٢٦﴾ َوا ﴾
﴾ اِ:�9 َ)�ٰ' اَْزَواRِIِْ� اَْو َ.� َ.َ�َ=Sْ اَْ�َ��-Bَ �ْRُ�-�ِKَ �ْRُُْ�ُ� ٢٩َوا	�Tٖ�َ� ُ,ْ� 	5ُُِ�و3ِK��َ �ْRِIُِ*َن ﴿﴾ Bَ �ْRِ��٢٨ْ�ُ� َ.�ُْ.*ٍن ﴿﴾ اِن� َ)Tَاَب رَ ٢٧َوا	�Tٖ�َ� ْ.ِ �ْ,ُ� Tَ(َاِب َر��Jُ5ِ7ْ.ُ �ْRِ*َن ﴿

َ ٣١﴾ Kََ�ِ� اْ�َ+Lٰ' َوَراَء ٰذ	َِ@ �Kَُو	iَِٰ@ ُ,ُ� اْ	َ��ُدوَن ﴿٣٠َ.�ُ*ٖ.�َ� ﴿ 9ِ: �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َراُ)*َن ﴿﴾ َوا �ْ,ِ�ِRْ(ََو �ْRِِA�َ-�.ََن ﴿٣٢*�ُِg� َ �ْRِِAَدا�Rَ7َِ� �ْ,ُ �َ�Tٖ�	٣٣﴾ َوا �ْRِِAbcَPَ 'ٰ�(َ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َوا ﴾
﴾ ٣٥﴾ اُو	��XIَ 'Kٖ @َِiٍٰت ُ.ْ=َ�ُ.*َن ﴿٣٤ُ�َ��3ُKِ*َن ﴿  Ancak, namaz kılanlar başka. Onlar, namazlarına titizlikle devam eden kimse- 

lerdir. Onlar ki mallarında belirli kimselerin/yardım isteyenlerin ve istemeyenlerin hakkı olduğunu bilirler. Yine 
onlar hesap gününü gönülden onaylarlar. Çünkü hiç kimse Rabbinin azabına karşı dokunulmaz değildir. İffet-
lerini korurlar. Ancak eşleri yani nikâh yoluyla meşru şekilde sahip oldukları kadınlarla cinsel ilişkilerinden kınan- 
mazlar. Ama bu sınırın ötesine aşanlar hadlerini aşmış demektir. Ve onlar, kendilerine emanet edileni korur, 
verdikleri sözü yerine getirirler. Şahitliklerini dosdoğru yaparlar ve onlar namazlarını tam hakkını vererek bilinçli 
olarak kılarlar. İşte bunlardır cennetlerde ağırlanacak olanlar! Mearic, 70/22…35 

�+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر ٰذ	َِ@ ا	5َْ ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٌت��XIَ �ْRَُ	 ِت��َِ	� ْ*ُز ا	َْ=ٖ���ُ اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  İman edip iyi ve yararlı işler yapanlara gelince 
onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur. Bürûc, 85/11 
 
c)Cennet tasvirleri: 
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�+Rُِِ� اْ:9َْ- ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ;%Bِ �ْ.ِ �ْ,ِوِر�ُPُ 'Kٖ �.َ �Xَ(ْHَ-ََو َI �ْJَ	َ �ُ��	ا �Xَv��َى 	َْ*َ:9 اَْن َ,ِٰ+َRْXَِ	 ��Xُ& �.َا َوTَـRِٰ	 �Xَv�� 	ِ��ِ� ا	�Tٖى َ,ُٰ�ْ���Rَ �aُر َوَ �	ُ*ا اْ	ََْ	�ِ� �Xََر�� %ُCَُءْت ُر�

 Biz onların kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Altlarından َو-ُ*ُدوا اَْن Aِْ�ُ=ُ� اْ	Zُ�Xmَ اُوِرAَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �,َ*�ُُ+pْْ�َ��ُ*نَ 
ırmaklar akar. Ve onlar derler ki: “Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun! Allah bizi doğru yola 
iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki, Rabbimizin resulleri gerçeği getirmişler.” 
Onlara: İşte size cennet; yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona sahipsiniz.” diye seslenilir. A'raf, 7/43 

��١٧اِن� ا	ُْ�+�َ�Jٖ� ��XIَ 'Kٍٖت َوَ-ٖ��ٍ� ﴿ٖmَْ	اَب اTَ(َ �ْRُ/َر� �ْRُ�ٰ َوَو �ْRُ/َر� �ْRُnٰAٰا ��َِ� �َ�Rٖ&ِ�Kَ ﴾﴿ �َِن ﴿١٨*ُ��َ�ْAَ �ُْ+Xُْ& ��َِ� �lً�Xٖ,َ ُ�رٍ ١٩﴾ &ُ�ُ*ا َواْ$َ�ُ�*اCُ 'ٰ�(َ �َ�iٖ=ِ�+.ُ ﴾
�*ٍر ٖ)�ٍ� ﴿ُِ� �ْ,ُ�XَIْ ��َ+Rُْ� َوَ.� اََ	ْ+�Xَ,ُ ﴾ ٢٠َ.ZٍKَ*5ُ8ْ َوَزو� ��ُ+Rُْ� �ِٖ��َ��ٍن اَْ	َ�Rِِ� �XَJْْ� ُذر� ﴾ ٢١ْ� ِ.ْ� َ)Rِِ��َْ� ِ.ْ� َ$ْ#ٍء &ُ%/ اْ.ِ�ٍئ �َِ�� َ&َ�َ[ َرٖ,�ٌ� ﴿َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َواRُ+ْ�َ�َ�Aْ� ُذر�

� َ�Rُ+َ7ْ*َن ﴿ ��.ِ �ٍ�﴾ َواَْ َ�َ% Rُ4ُ�ْ�َْ� َ)�ٰ' Vْ٢٤	Xُ=ْ.َ Vٌُ*ٌن ﴿﴾ َوَ�]ُ*ُف َ)Bِ �ْRِ�ْ�َْ�َ��ٌن 	Rُ�-َ�&َ �ْRَُْ� 	ُ ٢٣﴾ َ�َ+�Xََزُ)*َن َ 9:َ �Cًْ�&َ �Rَ�Kٖ	�Rَ�Kٖ *ٌLْ َوَ:�pْٖ�Aَ 9ٌ� ﴿٢٢َواَْ.َ�ْد-َ�ُ,ْ� �ZٍRَ&ِ�5َِ َوَ	ْ
ُ�*مِ ﴿٢٦﴾ َ �	ُ*ا اِ-�� &Kٖ %ُ�ْ َ ��Xُ' اَْ,�Jٖ5ِ7ْ.ُ �Xَ�َِ� ﴿tٍ�ْ�َ٢٥ َ�َ+َ��َء	ُ*َن ﴿ �ُ)*ُه اِ-�ُ� ُ,َ* ا	َْ��/ ٢٧﴾ Kََ��� ا	��ُ� َ)�Xَ�ْ�َ َوَو Tَ(َ �Xَ�ٰاَب ا	��َْ- %ُ�ْ َ �ْ.ِ ��Xُ& ��-ِٖ��ُ� ﴿﴾ ا��	٢٨ا ﴾  

Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak 
cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.  Ve onlara denilir ki: 
"Dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü: "Yiyin, için, afiyetler olsun!" Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara 
yaslanırlar. Ve biz onları parlak, iri gözlü hurilerle eşleştirmişizdir. İman edenleri, soylarından da iman ederek 
onlara tabi olanları bir araya getirdik. Çalışmalarından hiçbir şey eksiltmedik. Her kişi, kazancının karşılığını alır. 
Biz onlara canlarının çektiği meyveden ve etten ikram ettik. Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada içki 
yüzünden ne saçmalarlar ne de günaha girerler. Etraflarında onlar için görevlendirilen genç hizmetçiler dönüp 
dururlar, sanki her biri 'sedefte saklı inci gibi tertemiz, pırıl pırıl'. Birbirlerinin yanına gelip şöyle sorup sohbet 
etmeye başlarlar: (Ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız?) Biz dünyada, çoluk çocuğumuzla yaşarken 
sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi, o kavuran ateşten korudu. Bizler, 
bundan önce de O'na yalvarıp ibadet ederdik. Çünkü O, iyiliği bol, rahmeti geniştir. Tur, 52/17…28 

َ��ِن ﴿﴾ ٤٦ٖ� �XIََ+�ِن ﴿َو	َِ�ْ� �Uََف َ.�Jََم َر��  �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kٍَن ﴿٤٧�XَKَْا �Aََ��ِن ﴿٤٨﴾ َذَوا �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ ﴾ِن ﴿﴾ ٤٩��َ�ِmْAَ ِن�Xَ�ْ(َ ��َRِ�Kٖ٥٠ �ْ.ِ ��َRِ�Kٖ ﴾
�َ ٥٢&ُ%� ZٍRَ&ِ�Kَ َزْو�Iَِن ﴿ �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ ﴾﴿ َداٍن ﴿�٥٣ِن �ِ�ْ+َ�Xmَْ	ا �XَIَْ�َ�ٍق َو+َCِْا �ْ.ِ �RَXُِg�[َ�َ ُُ�ٍشK 'ٰ�(َ �َ�iٖ=ِ�+.ُ ﴾َ��ِن ﴿٥٤ �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ ﴾َ�اُت ٥٥Pِ� َ ��Rِ�Kٖ ﴾

َ��ِن ﴿﴾ �Kَِ�َی� اَٰ:9ِء َر��=ُ ٥٦ا	]�ْ�ِف 	َْ� َ�ْ]Rُsْ�ِ�� اِ-Rُ�َ�ْ َ dٌْْ� َوَ:�Iَ 9ن\ ﴿ �T=َُA ��َُن ﴿٥٧�Iَ�ْ�َْ	َْ�� ُ*ُت َوا	ا ��Rُ�-َ�&َ ﴾َ��ِن ﴿٥٨ �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ ﴾٥٩ 9�:ِاُء اْ:9ِْ�َ��ِن اHَIَ %ْ,َ ﴾
َ��ِن ﴿٦٠اْ:9ِْ�َ��ُن ﴿ �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ ﴾ِن ﴿٦١�+َ�XIَ ��َRِِ-ُدو �ِ�َی� ٦٢﴾ َوِ.ْ�Kَ ﴾ ﴿ َ��ِن �T=َُA ��َ=ُِن ﴿٦٣اَٰ:9ِء َر���+َ �.�,َ�َ��ِن ﴿٦٤﴾ ُ.ْ �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ ﴾٦٥ ��َRِ�Kٖ ﴾

�Uََ+�ِن ﴿ َ��ِن ﴿٦٦َ)�Xَ�ِْن -�4َ �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ ﴾ٌن ﴿٦٧� َ��ِن ﴿﴾ �Kَِ�َی� اَٰ:9ِء َر�� ٦٨﴾ ZٌRَ&ِ�Kَ ��َRِ�Kٖ َوَ-1ٌْ% َوُر.� �T=َُA ��َ=ُْ�َ�اٌت ِ�َ��ٌن ﴿٦٩Uَ ��Rِ�Kٖ ﴾ِ�َی� اَٰ:9ِء َر��ُ=َ�� ٧٠�Kَ ﴾
َ��ِن ﴿ �T=َُA1َِْ��مِ ﴿٧١	ا 'ِK 8ُ*َراٌتJْ.َ َ��ِن ﴿٧٢﴾ ُ�*ٌر �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ ﴾ن\ ﴿٧٣�Iَ 9:ََو �ْRُ�َ�ْ َ dٌْ-ِا ��Rُsْ�ِ[ْ�َ �َْ	 ﴾ِ�َی� ٧٤�Kَ ﴾﴿ َ��ِن �T=َُA ��َ=ُ٧٥اَٰ:9ِء َر�� 'ٰ�(َ �َ�iٖ=ِ�+.ُ ﴾

َ��ِن ﴿٧٦َرKَْ�ٍف 4ْUٍُ� َوَ)Jَ�ِْ�ى; ِ�َ��ٍن ﴿ �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ ﴾ِل َواْ:9ِْ&َ�امِ ﴿٧٧bcَmَ	َْر��َ@ ِذى ا �ُCَْ��َرَك اAَ ﴾٧٨﴾  Rabbinin huzurunda durup hesap 
vermekten korkan kimseye iki cennet var. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İki cennet de 
çeşit çeşit rengârenk ağaçlar, bitkiler ve meyveleri vardır. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilir- 
siniz? O cennetlerde kaynayıp akan iki nehir var, Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O 
cennetlerde her meyveden iki çift var. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar Astarları 
kalın ipek kumaştan dokunmuş yaldızlı atlastan minderlere uzanırlar. Her iki konutun bahçelerindeki ağaçların 
meyveleri yerlere kadar sarkar, kolayca koparırlar. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 
Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokun- 
muştur. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O eşler sanki birer yakut ve mercandırlar. 
Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey olabilir mi? 
Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. Öyleyse 
Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O iki cennet de koyu yeşil renktedir. Öyleyse Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalan- 
layabilirsiniz? İkisinde de her türlü meyve, hurma ve nar vardır. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalan- 
layabilirsiniz? Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalan- 
layabilirsiniz? Çardaklar içinde, gözü gönlü dışarıda olmayan pırıl pırıl eşler. Öyleyse Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Daha önce görünür görünmez varlıklardan hiç birinin dokunmadığı eşler. Öyleyse 
Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. 
Öyley- se Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Azamet ve sonsuz ikram sahibi Rabbinin şanı pek 
yücedir. Rahman, 55/46…78 

﴿ � fIاْ:9َْرُض َر Sِ �Iَو�ُ ٤اَِذا ُر ﴾﴿ � f��َ َ��ُلmِْ	ا Sِ ��٥﴿ �fs�َXْ.ُ َ��ًء,َ Sْ-َ�=َKَ ﴾٦﴿ Zًsَٰ�pَ �Iًاَْزَوا �ْ+ُXُْ&٧﴾ َو﴿ ZِXَ�َ�ْ�َْ	ُب ا��َPَْا �.َ ZِXَ�َ�ْ�َْ	ُب ا��َPَْ�Kَ ﴾ُب ٨��َPََْوا ﴾
﴿ Zِ�َlَ7ْ�َْ	ُب ا��َPَْا �.َ Zِ�َlَ7ْ�َ	َْن ﴿٩ا*Jُِ�� ��Jُِ*َن ا	�� 	ٖ�َ� ﴿١٢﴾ ��XIَ 'Kِٖت ا	�Xٖ��ِ� ﴿١١ا	���Jَ�ُُْ*َن ﴿ اُو	iِٰ@َ ﴾ ١٠﴾ َوا	�� ﴾ َ)�ٰ' ١٤﴾ َوَ ٖ��ٌ% ِ.َ� اْ:Uِٰ9ٖ��َ� ﴿١٣﴾ Zٌ��ُp ِ.َ� اْ:9َو�

﴿ Zٍَ-*zُ*ْ.َ ُ�ٍرCُ١٥﴿ �َ��ِٖ��Jَ+َ.ُ �Rَ�ْ�َ(َ �َ�iٖ=ِ�+.ُ ﴾وَن ﴿١٦�ُ)*َن َ)�RَXْ َوَ:ُ 9�KHِXُْ*َن ﴿١٨ٖر�aَ َوَ&�ٍْس ِ.ْ� َ.ٖ��ٍ� ﴿﴾ �ِ�َْ&َ*اٍب َوا١٧��ََ﴾ َ�ُ]*ُف َ)Rِ�ْ�َْ� ِو	َْ�اٌن ُ.��1َُ ��8َ�ُ 9:َ ﴾١٩ ﴾
� َ�َ+��1َُ�وَن ﴿ ��.ِ ZٍRَ&ِ�Kََن ﴿٢٠َو*Rُ+َ7ْ�َ � ��.ِ �ٍ�ْuَ �ِ�﴾ َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*َن  �Rَ�Kٖ	Lًَْ*ا َوَ:9 ٢٤﴾ HَIَاًء �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*َن ﴿٢٣﴾ َ&�َْ.�sَِل ا	�/Vْ	Vُِ ا	َْ�ْ=Xُ*ِن ﴿٢٢﴾ َوُ�*ٌر ٖ)�ٌ� ﴿٢١﴾ َو	َْ

﴿ ��ً�pْٖ�Aَ٢٥﴿ �.ًbcَCَ �.ًbcَCَ bcً� ٖ 9�:ِ﴿٢٦﴾ ا �َْ�ٖ��ِ	ُب ا��َPََْ.� ا �َْ�ٖ��ِ	ُب ا��َPٍَْر َ.4ُ1ْ*ٍد ﴿٢٧﴾ َوا�ْCِ 'Kٖ ﴾4ُ*ٍد ﴿٢٨Xْ.َ {ٍ�ْuَوٍد ﴿٢٩﴾ َو�ُ�ْ.َ ;%kَِوَ.�ٍء َ.ْ�ُ=*ٍب ﴾ ٣٠﴾ َو
﴿٣١ َ& ZٍRَ&ِ�Kََ�ٍة ﴿﴾ َو�sٖ٣٢﴿ Zٍ(َ*Xُ�ْ.َ 9:ََو Zٍ(َ*[ُJْ.َ 9:َ ﴾٣٣﴿ Zٍ(َ*ُK�ْ.َ ُُ�ٍشKاِْ-�7ًَء ﴿٣٤﴾ َو ��اَْ�َ=�ًرا ﴿٣٥﴾ اِ-�� اَْ-�7َْ-َ�ُ, ��,ُ�Xَ�ْ�َmَKَ ﴾َ�اً�� ﴿٣٦Aَْ٣٧﴾ ُ)ُ�ً�� ا �َْ�ٖ��ِ	ِب ا��َPَْ9ِ: ﴾
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﴿٣٨﴿ �َ�ٖ	 ﴾ ٤٠ٖ��َ� ﴿﴾ َوZٌ��ُp ِ.َ� اْ:Uٰ9ِ ٣٩﴾ Zٌ��ُp ِ.َ� اْ:9َو�  Yer korkunç bir sallanışla sarsıldığında ve dağlar parçalanıp toz haline 

geldiğinde. Sizler üç sınıfa ayrılacaksınız. Biri mutlu olanların gurubu. Ama ne büyük mutluluk. Diğeri mutsuz 
olanların gurubu. Ama ne felaket bir mutsuzluk. Bir diğeri de yarışta öne geçip arayı açanlar olacak. İşte bunlar 
Allah’a yakınlık sağlayanlardır. Onlar, sonsuz nimetlerle dolu Na’im cennetlerde olacaklar. Bunlardan çoğu ön- 
ceki nesillerden, azı da sonraki nesillerden. Emeklerinin mahsulü mücevheratla işlenmiş huzur tahtlarına tarifsiz 
bir zevk ve mutlulukla kurulacaklar. Etraflarında, cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebedîliğe 
ermiş gençler dolaşıp hizmet ederler. Ne başları döner içtiklerinden ne de akılları karışır. Seçebilecekleri her 
çeşit meyve canlarının çekebileceği her çeşit kuş eti. Saklı inciler gibi, iri gözlü hûriler, Bütün bunlar dünyada 
yaptıkları güzel işlerin karşılığıdır. Orada ne boş bir laf işitirler, ne de günaha sokan bir söz. Yalnızca bir söz 
işitirler "Selam, selam." Mutlular gurubunda olanlara gelince. Nedir mutlu olanların ödülü? Onlar, dikensiz sidir 
ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başın- 
da, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Onlara, pek 
değerli eşler de verdik. Biz o eşleri, yep yeni bir yaratılışla yaratıp, son derece güzelleştirdik. Böylece onları, 
mutlular için bakire kızlar, kocalarına âşık yaşıtlar kıldık. Bunlardan çoğu önceki nesillerden, azı da sonraki 
nesillerden. Vâkıa, 56/4…40 

 �XIَ َْ�ْ*َم	ا �ُ=ُv�ٰ7ُْ� �ْRِِ-��َ�َْ�َِو� �ْRِ����َ� �Rَ�Kٖ ٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْ*ْ َ�ْ*َم Aََ�ى اْ	�Xٖ.ِVْ�َُ� َوا	�Xَ.ِVْ�ُِْت َ�ْ�ٰ�' -ُ*ُرُ,ْ� َ�ْ�َ� اَْ�ِٖٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ��3ٖ�َُْ �ٌت	ُز ا  Bütün 
mümin erkekleri ve mümin kadınları önlerinde ve sağ taraflarında hızla yayılan nur/ışık dalgalarıyla gördüğün 
gün, onlara; Bugün size bir müjde var; içinden ırmaklar akan ve içlerinde sürekli kalacağınız cennetler! İşte 
'büyük kurtuluş ve mutluluk' budur. Hadid, 57/l2 

ْت 	Tٖ��ِ�َ� اَٰ.Xُ*ا �ِ  ��َ��ِء َواْ:9َْرِض اُِ) �	��ِ� َوُرCُِ�ٖ� ٰذ	َِ@ 4ْKَُ% ا	��ِ� ُ��AٖVِْ� َ.ْ� َ��7َُء َوا	��ُ� ُذو ا	4ْ5َِْ% ا	Jُِ��Cَ ِ��3ٖ�َْ*ا اِ	ٰ' َ.5ِLَْ�ٍة ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َو�Rَzُ�ْ(َ Zٍ�XIَ َ&َ�ْ�ِض ا	��  
Rabbiniz tarafından verilecek bağışlanma ve cennete girmek için yarışın! Öyle bir cennet ki eni göklerle yerin 
eni gibi olup Allah’a ve resullerine iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu, Allah’ın dilediği kimselere olan bir 
ihsanıdır. Allah büyük lütuf sahibidir. Hadid, 57/21 

� َ.ْ� اُوJُ�َKَ �ٖXِ��ٖ�َِ� �ُ�َ�+َ&ِ 'َِA*ُل َ,�ُؤُم اْ َ�ُؤا ِ&َ+��َِ�ْ� ﴿ �.َ�Kٍَق ِ�َ���َِ�ْ� ﴿١٩bcَ.ُ 'ّٖ ّٖ' SُXْXَkَ اَ- ﴾  ُُ]*�RَُK َدا-Zٌ�َِ ٢٢﴾ �(َ Zٍ�XIَ 'Kٖ	Zٍ�َِ ﴿٢١﴾ Zٍ7َ�(ٖ 'Kٖ *َRُKَ َراZٍ�َzِ ﴿٢٠﴾ اِ-
﴾ ٢٤َواْ$َ�ُ�*ا َ,�lً�Xٖ �َِ�� اK �ْ+ُ5ْ�َCَِْ' اْ:9َ���مِ اْ	�1َ	Zِ�َِ ﴿ ﴾ &ُ�ُ*ا٢٣﴿  O gün hesap için Allah’a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kal- 

maz. İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: “Gelin, kitabımı okuyun!” “Çünkü ben, hesabım- 
la karşılaşacağımı zaten biliyordum.” Artık o, hoşnut bir hayat içindedir. Meyveleri yerlere kadar sarkan yüksek 
bir cennettedir. Şöyle denir: “Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yiyin, için. Hakka, 69/19…24 

��َب ا	َْ�ٖ��ِ� ﴿٣٨ٖ,�Sْ�َ�َ&َ ��َِ� dٍ5َْ- /%ُ&﴿ ZٌXَ رَ َPَُْ*َن ﴿٣٩﴾ اِ:�9 ا	َ+َ��َء�ٍت َ��XIَ 'Kٖ ﴾٤٠﴿ �َ�.ٖ�ِmْ�ُْ	ا �٤١﴾ َ)ِ﴿ �َJَCَ 'Kٖ �ْ=ُ=َ�َCَ �.َ ﴾٤٢ �َْ� َ-ُ@ ِ.َ	ا *ُ	� َ ﴾
�ِ� ﴿ ﴾٤٥﴾ َو&��Xُ َ-1ُ*ُض َ.Dَ اْ	�4ِٖg�1ََ� ﴿٤٤﴾ َو	َْ� َ-ُ@ -ُْ]ِ�ُ� ا	ِْ�ْ�ٖ=�َ� ﴿٤٣اْ	�8َ�ُّٖ�َ� ﴿ ٖ�ُب �َِ�ْ*مِ ا	ّ �T=َُ- ��Xُ&٤٦َو﴿ �ُ�Jٖ�َْ	ا �Xَ�ٰAَ٤٧﴾ َ�+�' ا ﴾  Her insan, yapmış 

olduğu bütün kötü fiiller için rehin olarak tutulacaktır. Ancak dürüst ve erdemli olmayı başaranlar hariç. Onlar 
cennetler içindedir. Günahkârlara uzaktan uzağa sorarlar: “Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?”  Onlar şöyle 
derler:  “Biz namaz kılmazdık. Yoksulu yedirip doyurmazdık. Boş ve anlamsız sözlere ve kötü tutkulara dalıp 
gidenlerle biz de dalar giderdik. Ayrıca hesap gününü de yalan sayardık. Ta ki ölüm bizi yakalayana ve o 
tartışılmaz olay önümüze serilene kadar. "Müddesir, 74/38…47 

ُ�و-�mٖ5ْAَ �Rًََ�ا ﴿٥اِن� اْ:9َْ�َ�اَر َ�7َْ�ُ�*َن ِ.ْ� َ&�ٍْس َ&�َن ِ.HَاK�&َ �RَIُُ*ًرا ﴿ �m5َُ� �ِ��	َ��ُد ا(ِ �Rَِ� 7َْ�ُب�َ �Xً�ْ(َ ﴾َ ٦�َن *ُK�1َ�َِر َوTْ�X	�ِ� َن*ُK*�ُ ﴾﴿ ُه ُ.ْ�َ+ٖ]�ً�ا ﴾ ٧ْ*ً.� َ&�َن َ$�/
Rُ�ٰ *َKَُ� ﴾ ١٠ا ﴿﴾ اِ-�� َ-�1َُف ِ.ْ� َر��َ �Xَ��Cً*�ُ(َ �.ً*ْ َ ْ�َ]ٖ���ً ٩﴾ اِ-�َ�� -ُْ]ِ�ُ�ُ=ْ� 	َِ*Iِْ� ا	��ِ� َ:9 -ُٖ��ُ� ِ.HَIَ �ْ=ُXْاًء َوَ:9 ُ$ُ=*ًرا ﴿٨َوُ�ْ]ِ�ُ�*َن ا	]�َ��َم َ)�ٰ' ُ���ِ� ِ.ْ�ٖ=��Xً َوَ�ٖ+�ً�� َوا�Cًَٖ�ا ﴿

Rُnْ� -4ََْ�ًة َوCُُ�وًرا ﴿ �J	ََْ�ْ*مِ َو	َِ@ ا	ُ� َ$�� ٰذ��	ً�ا ﴿١١ا�َوَ�ٖ� Zً�XIَ َ�ُ�واPَ ��َِ� �ْRُvHٰIًَ�ا ﴿١٢﴾ َو��ٖRَ.َْوَ:9 َز ��ً�ْ$َ �Rَ�Kٖ َ�ْوَن�9 َ:َ @ِِgاْ:9ََرا '�َ(َ �Rَ�Kٖ �َ�lٖ=ِ�+.ُ ﴾١٣ �ْRِ�ْ�َ(َ Zً�َِ-َوَدا ﴾
 ِk﴿ bcً�ٖ	TْAَ �RَُK*ُ[ُ  Sْ�َ�	َوُذ �Rَُ	bcََ�ا ﴿١٤�اٖر*َ َ Sْ-َ�&َ َواَْ&َ*اٍب Zٍ �4ِK �ْ.ِ Zٍ�َِ-ٰ�ِ� �ْRِ�ْ�َ(َ َ]�ُف�ً�ا ﴿﴾ ١٥﴾ َوُ��ٖJْAَ �,َُرو �� َ Zٍ �4ِK �ْ.ِ �َ�١٦َ َ*اٖر �RَIُاHَ.ِ َن�&َ �Cًْ�&َ �Rَ�Kٖ َن*ْJَ�ُْ�َو ﴾

﴿ bcً��ٖmَ-ْ١٧َز�Kٖ �Xً�ْ(َ ﴾﴿ bcً��ٖ�َ�ْCَ ' ���َُA �Rًَرا ﴿١٨*ُsXْ.َ اVًُ	Vُْ	 �ْRُ+َ�ْ�ِ�َ �ْRُ+َ�َْوَن اَِذا َرا�﴾ ٢٠﴾ َواَِذا َراَْ���pَ Sَ َراَْ�Sَ -َٖ��ً�� َوُ.ْ�ً=� َ&ٖ��ً�ا ﴿١٩﴾ َوَ�ُ]*ُف َ)Rِ�ْ�َْ� ِو	َْ�اٌن ُ.��1َُ
�ٍس 4ْUٌُ� َواCَِْ+ْ�َ�ٌق َوُ��/ ُXْCُ َِ��ُبp �ْRُ�َِ	�(َ﴿ ًرا*Rُuَ ��ًَ�ا$َ �ْRُ/َر� �ْRُnJٰCََو Zٍ �4ِK �ْ.ِ ِوَر�Cََ7ُْ=*ًرا ﴿٢١*ا ا.َ �ْ=ُ�ُ�ْCَ اًء َوَ&�َنHَIَ �ْ=َُ	 ا َ&�َنTَ٢٢﴾ اِن� ٰ,ـ ﴾  Elbette iyiler 

hoş kokulu çiçekler ile tatlandırılmış bir kadehten içecekler. Bu içki bir kaynaktan çıkar ki ondan bol bol içerler ve 
içirirler. Bu has kullar ki dünyada, sözlerini yerine getirirler ve şiddeti yayılıp genişleyen bir Gün'ün kaygısını 
taşırlardı. Ve kendi imkânları yetmese bile muhtaçlara, yetimlere ve esirlere yedirirler ve onlara şöyle derlerdi; 
“Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz, sıkıntı ve 
dehşet dolu bir Gün'de Rabbimize vereceğimiz hesaptan korkarız." Ve bu yüzden Allah onları o Gün'ün dehşe- 
tinden koruyacak, aydınlık ve sevinç verecek ve onları sıkıntılara karşı sabrettikleri için cennet ve ipekten giysi- 
ler ile ödüllendirecektir. Orada sedirlere uzanacaklar ve ne yakıcı bir güneş, ne de şiddetli bir soğuk görecekler. 
O bahçenin kutlu gölgeleri başlarını örtecek ve meyve salkımları kolaya alınacak şekilde sarkıtılacaktır. Onlara 
gümüşten billûr kaplar ve kadehlerle servis yapılacak. Öyle gümüş kadehler ki hepsini de içilecek miktarı içine 
alacak şekil ve büyüklükte. Ve o cennetlerde kendilerine zencefille tatlandırılmış bir kadeh içecek verilecek, 
oradaki "Selsebil" isimli bir kaynaktan.Kendilerine “gençlik iksiri” servisi yapılacak. Onlara hiç ölmeyecek gençler 
hizmet ederler. Bu gençleri görsen, ortalığa saçılmış birer inci sanırsın. Hangi tarafa baksan hep nimet, servet, 
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ihtişam, büyük bir saltanat görürsün. Elbiseleri ince veya kalın yeşil renkli ipeklerden, atlaslardandır. Gümüş 
bilezikler takınırlar. Onların Rabbi, kendilerine tertemiz bir içki ikram edip şöyle demiştir: "İşte bütün bunlar size 
bir ödül olarak verilmiştir. Üstün çalışma ve gayretleriniz boşa gitmedi, kabul gördü." İnsan, 76/5…22 

� َ�Rُ+َ7ْ*َن ﴿٤١اِن� ا	ُْ�+�َ�Jٖ� bcَkِ 'Kٍٖل َوُ)ُ�*ٍن ﴿ ﴾ ٤٤﴾ اِ-�� َ&Tٰ	Hِmْ-َ @َِى ا	ُْ�ْ��Xٖ�َِ� ﴿٤٣﴾ &ُ�ُ*ا َواْ$َ�ُ�*ا َ,Aَ �ُْ+Xُْ& ��َِ� �lً�Xْٖ�َ��ُ*َن ﴿٤٢﴾ َوKََ*اِ&َ� ِ.��  Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisinde- 
dirler “Dünyada yaptığınız iyi ve yararlı işlerin karşılığı olarak yiyin için afiyet olsun.” Elbette biz, 'iyi ve güzel' 
davrananları işte böyle ödüllendiririz. Mürselat, 77/41… 44 

اً�� ﴿٣٤َوَ&��Cًْ ِدَ,�ً � ﴿﴾ ٣٣﴾ َوَ&َ*اِ)َ[ اAََْ�اً�� ﴿٣٢﴾ َ�َ�اaَِg َواَْ)�Xًَ�� ﴿٣١اِن� 	ِْ�ُ�+��Jَٖ� َ.�5ًَزا ﴿ �T&ِ 9:َا َو*ًLَْ	 �Rَ�Kٖ ْ�َ�ُ�*َن�٣٥﴾ َ:9 َ ﴾  Allah'tan derin bir 
saygı ile korkup fenalıklardan sakınanlara kurtuluş ve başarı var. Şahane bağlar ve bahçeler, kendileriyle bir yaş 
ta, gencecik eşler ve dolup taşan kadehler var. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan. Nebe, 78/31…35 

﴿ Zٌ�َ(ِ�َ- Tٍِi.َ*ْ�َ ٌه*Iَُرا٨ُو �Rَِ��ْ�َِ	 ﴾﴿ Zٌ�َzِ٩﴿ Zٍ�َِ	�(َ Zٍ�XIَ 'Kٖ ﴾١٠﴿ Zً�َBِ9:َ �Rَ�Kٖ Dُ�َ�ْAَ 9:َ ﴾١١﴿ Zٌ�َِر�Iَ �ٌ�ْ(َ �Rَ�Kٖ ﴾١٢﴿ Zٌ(َ*ُK�ْ.َ ُ�ٌرCُ �Rَ�Kٖ ﴾َواَْ&َ*اٌب ١٣ ﴾
﴿ Zٌ(َ*zُ*ْ.َ١٤﴿ ZٌKَ*5ُ8ْ.َ ١٥﴾ َوَ-َ��رُِق﴿ Zٌpَ*ُs�ْ.َ /'ِ١٦﴾ َوَزَرا� ﴾  O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki 

çalışmasından ötürü hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş bir söz işitmezler. Orada akan bir kay- 
nak, yükseltilmiş tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş halılar vardır. Gâşiye, 88/8…16 

CİHAD/ALLAH YOLUNDA SAVAŞ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Allah yolunda savaşmak: 
َ� َواAَٰ' اْ	َ��َل َ)�ٰ' ُ���ٖ� َذِوى ا	 �ٰ�ْJُْ	dَ�َْ ا	ِْ��� اَْن Aَُ*	/*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ�  َِ�َ% ا	7ْ�َِْ�ِق َوا	Lْ�َِْ�ِب َو	ٰـِ=�� ا	ِْ��� َ.ْ� اٰ.َ  ٖ�ِّ��X	ِْ=َ+�ِب َوا	َوا Zِ=َِiٰ��َ	َْوا �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ِ� َوا��	ِ�� �َْ�َ+�ٰ.' َ	َوا '

�ٰ*َة َواAَٰ' ا	�H&ٰ*َة َوا	ْ�ُ  َ �ِب َواََ �َم ا	�8 �gِٖ��َ� َوKِ' ا	�� ٖ��ِ% َوا	�� �َ َوا	َْ�َ��ٖ&�َ� َواْ�َ� ا	��Pَ �َ�Tٖ�	ا @َiِٰـ	َْ��ِْس اُو	ا �اِء َوٖ��َ �� ��ِٖ��َ� Kِ' ا	�Cَْ��َِْء َوا	�4 �ِ,ْ� اَِذا َ)�َ,ُ�وا َوا	�8ِRْ�َِ� َن*ُK* ا*ُ 
 -İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı yönüne döndürmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, me َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	ُْ�+�Jُ*نَ 
leklere kitaplara ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, 
isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve söz verdikleri zaman 
sözlerini yerine getirenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve 
davranışıdır. İşte bunlar, doğru olanlar ve Allah’tan korkup sakınanlar. Bakara, 2/177 

�وا اِن� ُ+َ�ْAَ 9:ََو �ْ=َُ-*ُ�ِA�Jَ�ُ �َ�Tٖ�	ِ� ا��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ ا*ُ�ِA� ََو  َ���ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	ُْ�ْ�َ+ٖ   Sizinle savaşa girenlerle Allah yolunda siz de cihad 
edin/savaşın. Ama haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah, sınır tanımaz azgınları sevmez. Bakara, 2/190  

  ُ�� ٖ��َواَن اِ:�9 َ)َ�' ا	��3	ِٖ���َ  َوَ �Aَ 9:َ '�+�َ �ْ,ُ*ُ�ِAُ=*َن ZٌXَ+ْKِ َوَ�ُ=*َن ا	ّْ(ُ bcَKَ ا*ْRَ+َ-ِْ�ِن اKَ �ِ��ِ	   Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din 
yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık zalimlerden başka- 
sına düşmanlık ve saldırı yoktur. Bakara, 2/193 

��/*ا ُِA َوَ)ٰ�' اَْن �ْ=َُ	 �ٌ�ْUَ *َ,َُو �lً�ْ$َ ا*,ُ�َ=ْAَ َُ=ْ� َوَ)ٰ�' اَْن	ُل َوُ,َ* &ُْ�ٌه �+َJِ	ْنَ  &ُِ+َ[ َ)َ�ْ�ُ=ُ� ا*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �ْ+ُ-َْْ�َ�ُ� َوا�ُ� َ��	َُ=ْ� َوا	َوُ,َ* َ$�\  �lً�ْ$َ   Hoşunuza 
gitmese de savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin 
için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara, 2/2l6 

 ��ٖCَ 'Kٖ وا�ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,َ �َ�Tٖ�	ا َوا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	5ُ*ٌر َرٖ���ٌ اِن� اBَ �ُ��	ِ� َوا��	ا Sَ�َ�َْن َر*Iُ�ْ�َ @َiِٰـ	ِ� اُو��	ا %ِ   Şüphe yok ki, iman edenler, hic- 
ret/göç edip Allah yolunda savaşanlar, işte ancak onlar Allah'ın rahmetini umabilirler: Allah çok affedicidir, 
rahmet kaynağıdır. Bakara, 2/2l8. 

َ �Aِ�ُ*ا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� Dٌ��ٖCَ َ)ٖ���ٌ وَ   Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. 
Bakara, 2/244 

  ْX.ِ وا�ُ,َ�Iَ �َ�Tٖ�	ُ� ا��	ا �ِ�َ�ْ�َ � ��Uُُ*ا اْ	Zَ�Xmَ َوَ	��ْAَ اَْم َ�ِ�ْ�ُ+ْ� اَْن َ���ِٖ�� ُ=ْ� َوَ�ْ�َ�َ� ا	�8 Allah, sizin içinizden cihad edenlerle sabır götse- 
renleri ortaya çıkarmadan, kolayca cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Âl-i İmran, 3/l42 

��ِٖ��َ� ﴿َوَ&�َ��ْ� ِ.ْ� -َ�ِ'; َ �Aََ% َ.َ�ُ� ِر���/*َن َ&Kَ �ٌ�sَٖ�� َوَ,Xُ*ا 	َِ��  ﴾ َوَ.� َ&�َن َ ْ*	Rَُْ� اِ:�9 اَْن َ �	ُ*ا ١٤٦اCَ 'Kٖ �ْRُ�َ�Pََٖ��ِ% ا	��ِ� َوَ.� 5ُ�ُzَ*ا َوَ.� اCَْ+َ=�-ُ*ا َوا	��ُ� ُ�ِ�[/ ا	�8
 َJ	َْوا-8ُْْ�-َ� َ)َ�' ا �Xَ.َا�﴾١٤٧ْ*مِ ا	َْ=�Kِٖ��َ� ﴿َر���Xَ اَ �ْ5ِBْ	�Xَ ُذ-ُ*�Xَ�َ َواCَِْ�اKٖ �XَKَ' اَْ.ِ�-َ� َوSْ��pَ اَْ َ  Nice peygamber var ki, çok sayıda taraftarı kendisi 

ile birlikte savaştı. Bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, yılmadılar ve boyun eğme- 
diler. Allah sıkıntılara göğüs gerenleri sever. Onların sözü sadece şuydu: “Ey Rabbimiz! Bize günahlarımızı ve 
işlerimizde yaptığımız taşkınlıklarımızı bağışla. Savaşta ayaklarımızı sağlam tut, kâfirler topluluğuna karşı bize 
zafer ver.” Âl-i İmran, 3/146-147 

  َ5&َ �َ�Tٖ�	�&َ ا*ُ-*=ُAَ 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��ا َوَ.�  ُِ+ َ*ُA�.َ �.َ �َ-�َXْ(ِ ْ* َ&�-ُ*ا	ى َfHBُ اْ:9َْرِض اَْو َ&�-ُ*ا 'ِK ا*�ُ�َzَ اَِذا �ْRِِ-ا*َUْ9ِِ: ُ*ا	ُ�وا َوَ � 'Kٖ َِ@ َ�ْ�َ�ًة	ُ� ٰذ��	ا %َ�َmْ�َِ	 ا*ُ�
 -Rِِ�*ُ�ُ  Ey inananlar, sakın kâfir olup da sefere çıkan, yahut savaşa giden kardeşleْ� َوا	��ُ� ُ�ْ�ٖ�' َوُ�Sُ��ٖ َوا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ 
rine, bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi diyenlere benzemeyin. Allah, bunu, onların yürekle- 
rine bir hasret olarak yerleştirdi. Oysaki dirilten de, öldüren de Allah'tır ve Allah, bütün yaptıklarınızı görür. Âl-i 
İmran, 3/156 
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ّٖ' َ:9 اXْ.ِ %ٍ.ِ�(َ %َ�َ(َ Dُ�zُُٖ=ْ� .ِ ١٩٤َر���Xَ َوا�XَِAٰ َ.� َوَ)ْ��XَAَ َ)�ٰ' ُر�Cَُِ@ َوَ:Hِ1ُْA 9-َ� َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ اِ-�َ@ َ:�1ُْA 9ُِ_ اْ	ٖ��َ��َد ﴿  ْ� َذَ&ٍ� اَْو اُْ-�mَ+َCْ�Kَ ﴾ 'ٰsَب 	Rَُْ� َر�/Rُْ� اَ-

 ُ �+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر pََ*اْ.ِ �ْ=ُ4ُ�ْ�َ��ً� �Kَ tٍ�ْ�َ	�Tٖ�َ� Iَ�,َُ�وا َواIُ�ِUُْ*ا ِ.ْ� ِدَ��رِِ,ْ� َواُوُذوا Cَ 'Kٖٖ��ٖ�' َوَ ��Aَُ*ا َو ُ+ِ�ُ*ا َ:9ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْRُ�X�َUَِوَ:9ُْد �ْRِِA�lَ��Cَ �ْRُXْ(َ َ�ن� �5&َ  �ِXْ(ِ �ْ.ِ
�ُه ُ�ْ�ُ� ا	�sَ*اِب ﴿َXْ(ِ �ُ��	ِ� َوا��	١٩٥ا ﴾   Allah da onların dualarını kabul etti ve dedi ki; “Ben de, sizden erkek ve ya kadın hiç 

bir çalışanın emeğini boşa çıkarmayacağım. Zira hepiniz aynı soydansınız. Göç edenler, yurtlarından çıka- 
rılanlar, benim yolumda işkence görenler, savaşan ve öldürülenler, elbette bunların günahlarını örteceğim ve 
onları alt taraflarından ırmakların aktığı cennetlere koyacağım. Bu Allah’ın verdiği bir ödüldür ve ödüllerin en 
güzeli Allah katındandır. Âl-i İmran, 3/194-195 

�*نَ  ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ �َ��	ا ا*Jُ�Aُِ�وا َوَرا�ِ]ُ*ا َوا��Pَِ�ُ�وا َوPْا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarını- 
zı geçin. Savaşa hazırlıklı, uyanık olun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Âl-i İmran, 3/200 

 ��ً��ٖIَ َُ��ٍت اَِو ا-5ُِْ�واp 5ُِْ�وا-�Kَ �ُْ&َرTْ�ِ واTُUُ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ   Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alıp, küçük birlikler 
hâlinde yahut topluca savaşa gidin. Nisâ, 4/71  

 َK �ِ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ %ِْA�Jَ�ُ �ْ.ََ�ِة َوUِٰ9:ْ�ِ� ��َْ- /�Jْ�ُKََ+ْ% اَْو َ�Kَ ]ْ�ِLَْ�ْ*َف -�AٖVُِْ� اIًَْ�ا َ)Cَ 'Kٖ %ِْA�Jَ�ُ�ْ��ً�3ٖٖ��ِ% ا	��ِ� ا	�Tٖ�َ� َ�7ُْ�وَن اْ	َ�ٰ�*َة ا	   Öyleyse, bu dünya 
hayatını ahiret ile takas etmek isteyenler Allah yolunda savaşsınlar! Allah yolunda savaşan her kese, ister 
öldürülmüş olsun ister zafer kazansın, zamanı geldiğinde büyük bir ödül vereceğiz. Nisâ, 4/74 

�Iَِل َوا	�Xَ��ِء َوا	ْ   �ْ- َوَ.� 	َُ=ْ� َ:A�JَُA 9ِ�ُ*َن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� َوا	ُْ�ْ�َ+�5ٖ�َ4َْ� ِ.َ� ا	��َُ	 �ْ.ِ �Xَ	َ %ْ�َIَْوا �Rَُ�,َِِْ� ا	��3	ا Zِ�َ�ْJَ	ِْه اTِـ,ٰ �ْ.ِ �XَIْ�ِUَْا �Xََن َر��*ُ	*Jُ�َ �َ�Tٖ�	اِن ا�َْ	*ِ �f�ِ	َو @َ
�ْ-َ@ -�8ًَٖ�اَُ	 �ْ.ِ �Xَ	َ %ْ�َIَْوا Nasıl olur da Allah yolunda savaşmayı ve "Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu topraklar- 
dan kurtarıp özgürlüğe kavuştur ve rahmetinle bize, koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder!" diye yalva- 
ran çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmayı reddedersiniz? Nisâ, 4/75 

ْ�َ]�نِ اَ	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ُ�A�Jَِ�ُ*َن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	  ْ�َ]�ِن اِن� َ&ْ�َ� ا	�7  İman edenler   َ&�َن ���5ً��ٖzَِ� َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ُ�A�Jَِ�ُ*َن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	]��Bُ*ِت A�JَKَِ�ُ*ا اَْو	َِ��َء ا	�7
Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tâgût/şeytanın yolunda savaşırlar. O hâlde, siz şeytanın dostlarına 
karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Nisâ, 4/76 

  ٖT�	ُ=_� َ��َْس ا�ُ� اَْن َ��	ا '�َ(َ �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	اِ:�9 -5ََْ�َ@ َوَ���ِض ا _ُ��=َُA 9:َ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ %ِْA�JَKَ ًc�=ٖXْAَ /�b�َ� َ&5َُ�وا َوا	��ُ� اََ$�/ �Cًْ��َ َواََ$   Ey Muhammed! 
Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun! İnananları da teşvik et. Umulur ki Allah, inkâr eden- 
lerin gücünü kırar. Allah’ın gücü daha üstündür, cezası daha şiddetlidir. Nisâ, 4/84 

  َ��Xٖ.ِVْ�ُْ	ا �وَن ِ.َ�ُ(ِ�Jَْ	ْ�َ+ِ*ى ا�9 َ:َ  �َ��ٖ,ِ�mَ�ُْ	ُ� ا��	ا %َ �4Kَ �ْRِ�ِ5ُْ-ََوا �ْRِِ	ِ� �ِ�َْ.َ*ا��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ وَن�ُ,ِ�mَ�ُْ	َ�ِر َوا ��َ� َدَرBَ ZًIَْ�ُ� اُو	ِ' ا	�4ٖ(ِ�Jَ	ْا '�َ(َ �ْRِ�ِ5ُْ-ََوا �ْRِِ	ا*َ.َْ�ِ�
 �َ��ٖ,ِ�mَ�ُ	ُْ� ا��	ا %َ �4Kََو 'ٰX�ْ���َ� اIًَْ�ا َ)�3ًٖ��َو&ُـbfc َوَ)َ� ا	��ُ� اْ	ُٖ(ِ�Jَ	ْا '�َ(َ   Bir mazeretleri olmaksızın mücadeleden kaçınan müminler ile 

Allah yolunda malları ve canlarıyla savaşanlar bir olmaz. Allah, malları ve canlarıyla üstün çaba gösterenleri 
mücadeleden kaçınanlardan daha üstün bir mertebeye yüceltmiştir. Allah bütün müminlere nihai güzellik vaat 
etmiştir ancak, Allah yolunda her türlü güçlükle savaşanlara büyük bir ödül vadederek mücadeleden kaçınan- 
lardan üstün tutmuştur. Nisâ, 4/95 

��Aَ��ًَْ	ُ�*َن Rُ�-�ِKَْ� َ��َْ	ُ�*َن َ&َ�� �Aََْ	ُ�*َن َوIُ�ْAَ*َن ِ.َ� ا	��ِ� َ.� َ:َ 9�Iُ�ْ*َن َوَ&�َن ا	��ُ� َ)ٖ��ً�� َ�=ٖ  َوَ:XُRِAَ 9*ا Kِ' اْ�ِ+�Lَِء اْ	Jَْ*مِ اِْن Aَُ=*-ُ*ا   Savaşta düşmanı 
izleyin peşlerini bırakmayın. Bundan dolayı sıkıntıya düşüyorsanız, hiç kuşkusuz tıpkı sizin gibi onlar da 
sıkıntıya düşüyorlar. Oysa siz, bu sıkıntıdan dolayı Allah’tan bir şeyler umuyorsunuz, onlar için bu da yok. Allah, 
bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisâ, 4/104 

  ِ,�Iََو Zَ�َ�Cٖ*َ	َْْ�ِ� ا	ا اِ*Lُ+َ�َْ� َوا��	ا ا*Jُ�Aا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��نَ َ*�ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ �ٖ�ِ��ٖCَ 'Kٖ وا�ُ   Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na 
yaklaşmaya yol arayın ve yolunda her türlü güçlükle savaşın ki kurtuluşa eresiniz.   Maide, 5/35  

  َ�Kَ �ِٖX�ٖد �ْ(َ �ْ=ُXْ.ِ ��Aَ�ْ�َ �ْ.َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ ِ,�mَُ� �َ��ٖKِ�=َْ	ٍة َ)َ�' ا �H(َِا �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ا '�َ(َ Zٍ�	اَِذ �َُ-*/���وَن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� َوَ:َ 9�K�1َُ*َن ْ*َف َ��Aِْ' ا	��ُ� �Jَِْ*ٍم ُ�ِ��/Rُْ� َوُ�ُِ
 ٌ���ٖ(َ DٌCُِ� َوا��	�7َُء َوا�َ �ْ.َ �ِ�AٖVُْ� �ِ��	4ُْ% اKَ @َِ	ٰذ �ٍِg9:َ Zَ.َ*ْ	َ  Siz ey imana edenler! Eğer imanınızı kaybederseniz, Allah, zaman 
içinde sizin yerinize O’nun sevdiği ve O’nu seven insanlar geçirecektir. Bunlar müminlere karşı alçak gönüllü, 
inkârcılara karşı sert ve onurlu, Allah yolunda her türlü güçlükle savaşan ve kendilerini kınayabilecek kimselerin 
kınamasından korkmayan insanlardır: Bu, Allahın dilediğine bağışladığı lütfüdür. Allah lütfünde sınırsızdır ve her 
şeyi bilendir. Maide, 5/54 

*ا اَْ�ِ�َ�ُ=ْ� َواَٖ �ُ�*ا ا	�8   /5ُ& �ْRَُ	 %َ� ٖ �َ�Tٖ�	َ' ا	اِ �َAَ �َْ	َِ ا���	ا Zِ�َ7ْ1َ&َ َس��X	7َ1ْْ*َن ا�َ �ْRُXْ.ِ aٌ��ٖKَ ُل اَِذا�+َJِ	ْا �ُRِ�َْ�(َ ]َ+ُِ& � ���َKَ َة*ٰ&�H	ا ا*ُAُٰ*ا  �ٰ*َة َوا	َوَ � Zً�َ7ْUَ ��اَْو اََ$
�+َ.َ %ُْ  ]ٍ��ٖ َ %ٍIََٰ' ا	اِ �XَAَ�ْ �Uَْ*َ:9 ا	َل َ�+َJِْ	ا �Xَ�ْ�َ(َ Sَ�ْ+َ&َ �َِ	 �Xََر��bcً�+ٖKَ 3َُْ�ُ�*َنA 9:ََو 'Jٰ�Aا �ِ�َِ	 �ٌ�ْUَ َ�ُةUِٰ9:َْوا %ٌ��ٖ َ ��َْ- /�ُع ا	  Kendilerine, «Ellerinizi savaştan 

çekin, namazı kılın, zekatı verin» denilen kimseleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden 
bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve «Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Ne 
olurdu kısa bir süre daha bize mühlet verseydin!» derler. Onlara de ki: «Dünya zevki ne de olsa azdır, ahiret, 
Allah'a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilmez.» Nisa, 4/77 

  َ�.ِ ]ٍ4َLَِ� َ��َء �ْJَKَ ZٍiَKِ 'ٰ	ِا اHً ��� �Kً	Jَِِ+�ٍل اَْو ُ.َ+َ ��� Tekrar savaşmak için bir ا	��ِ� َوَ.�ْٰو�XRَIَ �ُvُ� َو�dَiِْ اْ	��8ٖ�َُ َوَ.ْ� ُ�َ*	�َ �ْRِ�Tٍِi.َ*ْ ُدُ�َ�ُه اِ:�9 ُ.َ+َ
tarafa çekilme veya diğer bölüğe ulaşıp mevzi tutma durumu dışında, kim öyle bir günde savaştan kaçarsa 
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muhakkak ki o, Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası, varılacak ne kötü 
yerdir! Enfâl, 8/16 

�ُ� &ُ�/ُ� 	ِ��ِ� Kَِ�ِن اْ-َ+Rَْ*ا Kَِ�ن� ا	��َ� �َِ�� َ�ْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ َوَ �Aَ 9:َ '�+�َ �ْ,ُ*ُ�ِAُ=*َن   ٖ�ZٌXَ+ِْK َوَ�ُ=*َن ا	ّ   Fitnenin kökü kazınıp Allah'ın dini kesinlikle 
egemen oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer yaptıklarından vazgeçerlerse, hiç şüphesiz Allah onların ne 
yaptıklarını görür. Enfâl, 8/39 
�*نَ    ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ ً�ا�sٖ&َ �َ��	ا َواْذ&ُُ�وا ا*+ُ�ُpْ�Kَ ZًiَKِ �ْ+ُ�Jٖ	َ ا اَِذا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ  Ey iman edenler! Savaş esnasında bir çatışmaya 
girdiğinizde sıkı durun, sürekli Allah’ı anın ki zafere ulaşabilesiniz. Enfâl, 8/45 

&ُْ� َواٰ   ٍة َوِ.ْ� ِرَ��ِط اْ	A %ِ�ْ1َُْ�ِ,ُ�*َن �ِٖ� َ)ُ�و� ا	��ِ� َوَ)ُ�و� �*ُ  �ْ.ِ �ُْ+�ْ[َ+َCْا �.َ �ْRَُ	 وا /�ٖ��ِ% ا	��ِ� Uَٖ��َ� ِ.ْ� ُدو-Rَُ-*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �ْRِِْ� اَ	��ُ� َ�Rُ�ُ�َ�ْْ� َوَ.� Jُ5ِXُْA*ا ِ.ْ� َ$ْ#ٍء C 'Kَٖ َواَِ)
 Siz de düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar her türlü kuvvet ve savaşta başarılı  ُ�َ*ف� اِ	َْ�ُ=ْ� َواَْ-ُ+ْ� َ:3ُْA 9َ�ُ�*نَ 
olabilmeniz için savaş malzemesi hazırlayın ki, bununla Allah’ın düşmanlarını, kendi düşmanlarınızı ve bunlar- 
dan başka sizin bilmeyip de Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız, onun 
karşılığı size eksiksiz olarak ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Enfâl, 8/60 

َ� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �ِ�َ-�Rُْ� َ ْ*ٌم َ:َ 9�RُJَ5ْ*نَ Jَِ+�ِل اِْن َ�ُ=ْ� ِ.Xُْ=ْ� ِ)7ُْ�وَن ��Pَُِ�وَن َ��Lُِْ�*ا ِ.�gََ+ْ�ِ� َواِْن َ�ُ=ْ� ِ.َ Zٌَg�.ِ �ْ=ُXْ��Lُِْ�*ا اَ	�5ًْ .ِ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xِ'/ َ���ِض ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� َ)َ�' اْ	     
Ey Peygamber! Müminleri savaşmaya teşvik et! Sizden sabırlı yirmi kişi, inkârcılardan iki yüz kişiyi, sizden yüz 
kişi, onlardan bin kişiyi yener. Çünkü onlar anlayışsız ve bilinçsiz bir topluluktur. Enfâl, 8/65  

�وا �ِ�َْ.َ*ا	Rِِْ� َواَ-Cَ 'Kٖ �ْRِ�ِ5ُْٖ��ِ% ا	��ِ� َوا	�Tٖ�َ� اٰوَ  ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,َا َو*ُX.َٰا �َ�Tٖ�	اِن� ا ٌ tٍ�ْ�َ َِ��ُء	اَْو �ْRُ4ُ�ْ�َ @َِiٰـ	ْوا َو-8ََُ�وا اُو   İman edip de hicret/ göç 
edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlar ve göç edenleri barındırıp yardım edenler var ya, işte 
onlar birbirinin dostlarıdır… Enfâl, 8/72 

  ُX.َٰا �َ�Tٖ�	َوا ْ�=ُXْ.ِ @َiِٰ	ُو�Kَ �ْ=ُ�َ.َ وا�ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,ََو �*ا ِ.ْ� َ�ْ�ُ  Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber sava- 
şanlar da sizdendir… Enfâl, 8/75 

  ِ gَا ا*ُ�ِA�JَKَ �ْ=ُِX�ٖد 'Kٖ ا*ُX�َuََو �ْ,ِ�ِRْ(َ �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ْRَُ-��َ�َْا ا*ُs=ََ- نَ َواِْن*Rُ+َXْ�َ �ْRُ���ََ	 �ْRَُ	 َ��َن�9 اَْ:َ �ْRُ�-ُِْ=5ِْ� ا	ا Zَ ��  Eğer antlaşma yaptıktan sonra 
yeminlerini bozarlar ve dininize saldırırlarsa, küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar yeminleri olmayan 
adamlardır. Umulur ki küfre son verirler. Tövbe, 9/12  

  َ��Xٖ.ِVْ.ُ وَر َ ْ*ٍم�ُPُ _ِ7ْ�ََو �ْRِ�ْ�َ(َ �ُْ&�ْ8ُXْ�ََو �ْ,ِHِ1ْ�َُو �ْ=ُ��Rُ�ُْ� ا	��ُ� ٖ��َْ�ٖ �T�َ�ُ �ْ,ُ*ُ�ِA� َ   Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları 
cezalandırsın, rezil etsin. Ve inananlar toplumunun gönüllerini ferahlandırsın, şifa versin; Tövbe, 9/14 

�وا ِ.Xُْ=ْ� َو	َْ� َ�+�Tُ1ِوا ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ُ,َ�Iَ �َ�Tٖ�	ُ� ا��	ا �ِ�َ�ْ�َ � َوَ:9 َرCُ*	ِٖ� َوَ:9 ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� َو	Zًmَ�ٖ َوا	��ُ� Aَ ��َِ� �ٌ��ٖUَْ�َ��ُ*نَ اَْم َ�ِ�ْ�+ُْ� اَْن Aُْ+َ�&ُ*ا َو	َ��  Allah; 
içinizden cihat edenleri, Allah'tan, resulünden ve müminlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri belirle- 
medikçe, bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Tövbe, 9/16 

� ا	��ِ� وَ اَ�JَCِ �ْ+ُ�ْ�َIََ�Zَ اْ	َ��ج� َوِ)َ��َرَة ا	ْ�َ َXْ(ِ ْ�َ+ُ*َن�ِ� َ:9 َ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ �َ,َ�Iََو �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ِ� َوا��	ِ�� �اَٰ.َ �َ�امِ َ&َ�ْ�� ا	َِْmِ�ْ َ���ِٖ	��3	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	ا   (Ey 

müşrikler!)  Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah 
yolunda savaşanların imanı ile bir mi tutuyorsunuz? Oysaki onlar Allah katında eşit değillerdir. Allah zalimler 
topluluğunu doğru yola iletmez. Tövbe, 9/19 

�وا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� �ِ�َْ.*َ ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,َا َو*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َونَ اHُِg�5َْ	ا �ُ,ُ @َiِٰ	ِ� َواُو��	ا �َXْ(ِ ZًIَاَْ)3َُ� َدَر �ْRِ�ِ5ُْ-ََوا �ْRِِ	ا  İnanan, hicret eden ve Allah 
yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanların, işte bunların Allah katında dereceleri daha büyüktür. Kurtuluşa 
erenler onlardır. Tövbe, 9/20 

  ِAَو �,َ*�ُُ+Kْ�َ+َ َْواَْ.َ*اٌل ا �ْ=ُُA�َ�7ٖ(ََو �ْ=ُIُا-ُُ=ْ� َواَْزَوا*َUُِْؤ&ُْ� َوا�Xَ�ٍَْد  ُْ% اِْن َ&�َن اَٰ��ُؤ&ُْ� َوا�RَIَِو �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	ا �َْ�ُ=ْ� ِ.َ	اََ�[� اِ �Rََ-*ْzَ�ْAَ �ُ&ِ��َ.َ7َ1ْْ*َن َ&َ��َدَ,� َوAَ َرٌة�mَ
 َ�+َKَ �ٖ�ِ��ٖCَ 'Kٖ َ��JٖCِ�5َْ	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	ُ� �ِ�َْ.ِ�ٖه َوا��	ا 'َِAْ��َ '�+�َ 8ُ*ا��   De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, 

mensup olduğunuz oymak ya da boy, kazanıp biriktirdiğiniz mallar, kötüye gitmesinden kaygılandığınız ticaret, 
hoşlandığınız konutlar. Bütün bunlar size Allah’tan ve O’nun elçisinden ve O’nun yolunda savaşmaktan daha 
değerliyse, o zaman Allah iradesini açığa vuruncaya kadar bekleyin. Ve bilin ki, Allah, günaha gömülüp gitmiş 
bir topluluğa asla doğru yola iletmez.". Tövbe, 9/24 

  �ُُ	*Cُُ� َوَر��	َن َ.� َ���َم ا*.ُ ���� َو,ُ َ �Aِ�ُ*ا ا	�Tٖ�َ� ُ 9:َ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�	��ِ� َوَ:9 �ِ�	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ:9 ُ�ٍَ�َ �ْ(َ Zَ�َHْmِْ	ُْ�]ُ*ا ا�ِْ=َ+�َب َ�+�' 	ا ا*ُAاُو �َ�Tٖ�	ا �َ.ِ �a�ْ� َوَ:9 َ�ٖ��Xُ*َن ٖد�َ� اْ	َ
 -Bِ�Pَ  Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Resulünün haram kılُ�ونَ 
dığını haram saymayan ve hak din İslâm’ı, din kabul etmeyen kimselerle, küçülerek kendi elleriyle vergi verince- 
ye kadar savaşın. Tövbe, 9/29 

-َْ�� Kِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة اِ:�9 َ ٖ��%ٌ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ.� 	َُ=ْ� اَِذا ٖ �َ% 	َُ=ُ� ا-5ُِْ�وا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� ا��pَ ْ�ُ+ْ� اِ	َ' اْ:9َْرِض اَرَ   /�-َْ�� ِ.َ� اْ:Uِٰ9َ�ِة Kََ�� َ.َ+�ُع اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 /��ٰ�*ِة ا	َ	ْ�ِ� �ْ+ُ�zٖ   
Ey iman edenler! Size ne oldu ki, Allah yolunda savaşa çıkın! denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dün- 
ya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Ama dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır.Tövbe, 9/38 

  ُ�,ِ�Iَ9 َو:ً�Jَِpَو �Kً�5َUِ نَ اِ-5ُِْ�وا*�ُ�َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& اِْن �ْ=َُ	 �ٌ�ْUَ �ْ=ُِ	ِ� ٰذ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َُِ=ْ� َوا	وا �ِ�َْ.َ*ا Gerek hafif, gerek ağır savaş araç ve 
gereçleriyle sefere çıkın mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşın. Bilmeniz gerekir ki bu sizin için 
daha hayırlıdır. Tövbe, 9/41 



 98
َ �ِب وَ   �َ �ُت 	Jَ5ُ�َِْ�اِء َواْ	َ�َ��ٖ&�ِ� َواْ	َ��ِ.ٖ��َ� َ)�Rَ�ْ�َ َواْ	Vَ�ُ	�Rُ�ُ*ُ�ُ  Zِ5َْ� َوKِ' ا	��َ ٖ��ِ% �ٖKَ�Zً4َ ِ.َ� ا	��ِ� َوا	��ُ� َ)ٖ��ٌ� َ�ٖ=��ٌ اِ-�َ�� ا	�8 اْ	�Lَِرٖ.�َ� َوCَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� َواْ�ِ� ا	��  

Sadakalar/zekât gelirleri sadece yoksullara, düşkünlere, zekât toplamakla görevli memurlara, kalpleri İslâm’a 
ısındırılmak istenenlere, sözleşmeli kölelere, borçlulara, Allah yolunda savaşanlara ve yolda kalanlara verilir. 
Bu paylaştırma sırası Allah tarafından belirlenmiştir. Allah her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir. Tövbe, 9/60 
  َ*�ُِ	 �.ً�(َ �َُ-*.ُ �����/*ا اِ-�َ�� ا	�Xٖ�#ُء زَِ��َدةٌ Kِ' ا	ُْ=5ِْ� ُ�4َ%/ �ِِ� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ُ�ِ��/*-َُ� َ)�ً.� َو�َُِ�ُKَ �ُ��	َم ا َة َ.� َ��� ��َ.� َ���َم ا	��ُ� ُز��َ� 	Cُ �ْRَُ*ُء اَْ)َ��	Rِِْ� َوا	��ُ� َ:9 اVُuِا ِ)
 َ���ٖKِ�=َْ	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ Ey Peygamber! Hakkı inkâr edenlerle ve ikiyüzlülerle yılmadan savaş. Ve onlara karşı kararlı ve 
sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir duraktır orası! Tövbe, 9/73 

 'Kٖ �ْRِ�ِ5ُْ-ََوا �ْRِِ	وا �ِ�َْ.َ*ا�ُ,ِ�mَُ� ِ� َوَ&ِ�ُ,*ا اَْن��	ِل ا*Cَُف َرbcَUِ �ْ,ِ�ِ�َJْ�َِ� 5ُ��1َ�ُ*َن	ِ�َح اْKَ ُ-�&َ *َْ	 ا f��َ /�*ا Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َوَ �	ُ*ا َ:5ِXْAَ 9ُ�وا Kِ' ا	َْ���  ُْ% -َ�ُر �XRَIََ� اََ$
 َ Allah’ın resulüne muhalefet edip arkasından savaşa gitmeyenler sevindiler, mallarıyla ve canlarıyla�RُJَ5ْ*نَ 
savaşmaktan hoşlanmadılar ,"Bu sıcakta sefere çıkmayın." dediler. De ki: "Cehennemin ateşi daha sıcaktır!" 
Keşke bilselerdi! Tövbe, 9/81  

�وا �ِ�َْ.َ*ا	Rِِْ� َواَ-Rِ�ِ5ُْْ� َواُو	 @َِiٰ	Rَُُ� اْ	1َْ�َ�اُت َواُو	iِٰ 	ٰـُ,َ�Iَ �ُ�َ.َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ُل َوا*Cُ��	ا �نَ ِ=ِ*�َ@ ُ,ُ� اْ	5ْ�ُِ�ُ  Fakat Peygamber ve onunla beraber 
inananlar, mallarıyla, canlarıyla savaştılar. İşte bütün hayırlar onlarındır ve onlar kurtuluşa erenlerin kendile- 
ridir. Tövbe, 9/88 

�وَن َ.� ُ�Jُ5ِXْ*َن َ�َ�ٌج اَِذا َ-8َُ�*ا 	ِ ُmِ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	َوَ:9 َ)َ�' ا 'zٰ�ْ�َ	ْ�5َ�َِء َوَ:9 َ)َ�' ا *ٌر َرٖ���ٌ ��ِ� َوَرCُ*	ِٖ� َ.� َ)َ�' اْ	ُ�ْ�َ�Xٖ�ِ� ْ.ِ� Cَٖ��ٍ% َوا	��ُ�  ُ5Bَ	dَ�َْ َ)َ�' ا	4/  
Allah'a ve Resulüne karşı 'içten bağlı kalıp hayra çağıranlar' oldukları sürece, güçsüz zayıflara, hastalara ve 
savaşta harcayacak birşey bulamayanlara bir sorumluluk/günah yoktur. İyilik edenlerin aleyhinde de bir yol 
yoktur. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. Tövbe, 9/91 

ٰ اِن� ا	��َ� اْ$َ+ٰ�ى ِ.َ� ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� اَ-Rُ�َ5ُْْ� َواَْ.َ*ا	Rَُْ� �ِ�َن� 	Rَُُ� ا	ُ Zَ�Xmَْ�A�Jَِ�ُ*َن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	 � Kِ' ا	+�ْ*ٰر�Zِ َواْ:�mٖ-ْ9ِِ% َواْ	Jُْ�ا fJ�َ �ِ�ْ�َ(َ ا�ِن َوَ.ْ� اَْوJْ�َKَ �ِ�� 'ٰKُ+�ُ*َن َوُ�Jَْ+�ُ*َن َوْ)ً
�ٖه ِ.َ� ا	��ِ� Cْ�Kََ+7ِ�ُْ�وا �َِ�ْ�ِ�ُ=ُ� ا	�Tٖى َ��َ�ْ�ُ+ْ� �ِٖ� َوٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ ِRْ�َِ� Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, cennet karşılığında 
satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur' an'da 
Allah’ın verdiği bir sözdür. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır! O halde O’nunla yapmış 
olduğunuz bu alış verişinizden dolayı sevinin. İşte bu, gerçekten büyük kazançtır. Tövbe, 9/111 

Rُ*ا Kِ' ا	�ّٖ َو.َ  �J5َ+َ�َِ	 Zٌ5َِg�uَ �ْRُXْ.ِ Zٍ َ�ْKِ �%ُ& �ْ.ِ �َ5َ-َ 9:َ*ْ�َKَ Zً�K�&َ 5ُِ�واXْ�َِ	 َن*Xُ.ِVْ�ُ	ُْرونَ � َ&�َن اTَ�ْ�َ �ْRُ���َ	َ �ْRِ�َْ	ِا ا*�ُIَاَِذا َر �ْRُ.َ*ْ َ ُرواTِXْ�ُِ	َو �ِ�  Müminlerin 
hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Öyleyse her topluluktan büyük kısmı savaşa çıkarken, bir kısmı 
da din hususunda sağlam bilgi sahibi olmak, dinî hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve savaşa çıkanlar geri 
döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları ümidiyle, onları uyarmalıdır. Tövbe, 9/122 

�وا Zً3َ�ْBِ �ْ=ُ�Kٖ َواْ)َ�ُ�*ا اَ ُmِ�َْ	ِر َو� ن� ا	��َ� َ.Dَ اْ	ُ�+��Jٖ�َ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ �Aِ�ُ*ا ا	�Tٖ�َ� َ��ُ*-َُ=ْ� ِ.َ� ا	ُْ=�5  Siz ey iman edenler! Hakkı inkâr eden 
kimselerden yakınınızda olanlarla savaşın. Ki sizi sert ve dirençli bulup sizden çekinsinler. Bilin ki, Allah, 
kendisinden korkup sakınanlarla beraberdir. Tövbe, 9/123  

 ُ�=ُ�JٖAَ %َ��َٖ�اCَ �ْ=َُ	 %َ�َIََو �ً-�Xَ&ََْ��ِل اmِ	ْا �َ.ِ �ْ=َُ	 %َ�َIَ9 َو:ًbcَkِ aَ�َUَ � ��.ِ �ْ=َُ	 %َ�َIَ �ُ��	َوا َ�Cََو ���اٖ��َ% Tٰ&َ �ْ=ُCَْ��َ �ْ=ُ�JٖAَ	ُ @َِ�َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ �ُ+َ�َ�ِْ- /�ِ+	A �ْ=ُ���َُْ�ِ�ُ�*نَ  اْ	َ  
Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak 
elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. İşte böylece Allah, Müslüman olmanız için üzerinize 
nimetini tamamlıyor. Belki O'na boyun eğer de kurtulursunuz. Nahl, 16/81 

 	َ �,َ��وا َوPََ�ُ�وا اِن� َر��َ@ ِ.ْ� َ�ْ�ُِ,َ�Iَ ��ُp ا*ُXِ+ُK �.َ �5ُLَ*ٌر َرٖ���ٌ pُ�� اِن� َر��َ@ 	Tٖ��ِ�َ� Iَ�,َُ�وا ِ.ْ� َ�ْ�ِ  Sonra şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten 
sonra hicret edip, ardından da sabrederek savaşanların yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette 
çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Nahl, 16/110 

 ْ�ْ.ِ �ْ=ُXَ8ِ� RَKَ �ْ=ُCِْ��َْ% اَْ-ُ+ْ� َ$�ِ&ُ�ونَ َوَ)���Xَ�ُْه Zَ�َXْPَ 	َُ�*ٍس 	َُ=ْ� 	ُِ+  Ona/Davud’a, savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh 
yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? Enbiya, 21/80 

���ٌ اُِذَن 	Tٖ��ِ�َ� ُ��Aَ�Jَُ*َن �ِ�َ-�k �ْRُُِ�ُ�*ا َواِن� ا	��َ� َ)�ٰ' -8َِْ�ِ,ْ� ٖJَ	َ  Kendilerine haksız yere saldırılan kimselere savaşma izni 
verilmiştir. Ve şüphesiz Allah onlara yardım ulaştıracak güçtedir. Hac, 22/39  

�ِ� ِ.ْ� َ�َ�جٍ … ٖ��وا Kِ' ا	��ِ� �RَIِ �a�َِدٖه ُ,َ* اn�ٰ+َIُْ=ْ� َوَ.� K �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َ�َIَِ' ا	ُّ,ِ�Iََو  Allah uğrunda, hakkını vererek savaşın. O, sizi 

seçti; din konusunda da üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi… Hac, 22/78 
� 	5ْXَِِ�ٖ� اِن� ا	��َ� َ	XLَِ'\ َ)ِ� اْ	َ��	َٖ���َ ُ,ِ�mَ�ُ ��َ�-�ِKَ �َ,َ�Iَ �ْ.ََو Kim kötülüklere karşı savaşırsa bu savaşı kendisi için vermiş olur. 

Şüphesiz Allah'ın hiçbir şeye/varlığa ihtiyacı yoktur. Ankebut, 29/6 
 َ��Xٖ�ِ��َ��Xَ�َ�ُCُ �ْRُ�X َواِن� ا	��َ� 	Dَ�ََ ا	ُْ�ِْRْXَ	َ �Xَ�Kٖ وا�ُ,َ�Iَ �َ�Tٖ�	َوا Ama davamız uğrunda savaşanları, Bize varan yollara mutlaka 

yöneltiriz. Kuşkusuz Allah, iyi davrananlarla beraberdir. Ankebut, 29/69  
 �fX.َ � �.�ِKَ َق�pَ*َْ	وا ا /�7ُKَ �ْ,ُ*�ُ+ُXْ1َpَِْب َ�+�' اَِذا ا� َ �اًء َ�+�' Dَ4َAَ اْ	َ�ْ�ُب اَْوَزاَرَ,� ٰذ	َِ@ وَ Kَِ�َذا َ	�Jُٖ+ُ� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا 4َKَْ�َب ا	��َِK � � َواِ.�ُ�ْ�َ �ْRُXْ.ِ �َ8َ+َ-ْ9:َ �ُ��	�7َُء ا�َ *ْ	َ

 ْ�Rَُ	��َ(َْ4ِ%� ا�ُ �ْ�َKَ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ ا*ُ�ِ+ُ  �َ�Tٖ�	َوا tٍ�ْ�َِ� �ْ=ُ4َ�ْ�َ َِ�ْ��َُ*ا	 �ٰـِ=ْ	َو Savaşta inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman, boyunlarını 
vurun! Onları iyice bozguna uğratınca, anlaşmayı sıkı yapın. Sonra da esir aldıklarınızı ya karşılıksız serbest bı- 
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rakın ya da fidye ile bırakın. İşte böyle, eğer Allah dileseydi, onlardan bizzat kendisi intikam alırdı. Fakat savaş- 
la birbirinizi denemek ister. Allah, yolunda öldürülenlerin emekleri asla boşa çıkarmayacaktır. Muhammed, 47/4 

	Cُ Sَْ*َرةٌ Kَِ�َذا اُ-َHِْ	Cُ Sْ*َرةٌ ُ.ْ�َ=Zٌ�َ َوُذِ&َ� �Rَ�Kٖ اْ	Jَِ+�ُل َراَ�ْ  �Hُ- 9:َ*ْ	َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ُل ا*Jُ�َ7ِ'� َ)َ��ْ َوLْ�َْ	َْ�َ@ -3َََ� ا	3ُُ�وَن اِXْ�َ َ�ٌض.َ �ْRِِ�*ُ�ُ  'Kٖ �َ�Tٖ�	ا Sَ 'ٰ	َْو�Kَ َ�ْ*ِت	اْ �َ.ِ �ِ
 ْ�Rَُ	 İman etmiş olanlar: Keşke savaş hakkında bir sure indirilmiş olsaydı! derler. Hükmü açık bir sure indirilip de 
savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktık- 
larını görürsün. Onlara yakışan da budur! Muhammed, 47/20 

��ِٖ��َ� َو-َْ��َُ*ا اUََْ��َر&ُ�ْ  ��َ� ِ.Xُْ=ْ� َوا	�8ٖ,ِ�mَ�ُْ	ا �َ�َ�ْ-َ '�+�َ �ْ=ُ�-*َُ��ْXَ	ََو Andolsun ki hepinizi Allah yolundaki her türlü savaşla 
mutlaka sınayacağız. Ki Bizim yolumuzda üstün gayret gösterenleri ve sıkıntılara göğüs gerenleri diğerlerinden 
ayırt edebilelim. Muhammed, 47/31 

ْ�ِ� َواَْ-ُ+ُ� اْ:9َْ)َ�ْ*َن َوا	��ُ� َ.َ�ُ=ْ� َو	َْ� َ�ِ+َ�&ُْ� اَْ)َ��	َُ=�ْ  �ُ)*ا اِ	َ' ا	��ْAَا َو*XُRِAَ bcَKَ Düşmanla savaşırken gevşemeyin, üstün durumda 
iken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinledir; gayretinizi asla boşa gitmeyecektir.Muhammed, 47/35 

  Körün, topalın ve hastanın Allah yolunda savaşa	dَ�َْ َ)َ�' اْ:9َْ)ٰ�' َ�َ�ٌج َوَ:9 َ)َ�' اْ:9َْ)َ�ِج َ�َ�ٌج َوَ:9 َ)َ�' اْ	َ�ٖ��tِ َ�َ�جٌ …
katılmak zorunda değillerdir… Fetih, 48/17 

 َJKَ ٰ�ىUُْ9:ْا '�َ(َ ��َRُv��*ا Kَ ��َRُXَ�ْ�َِ�ْن SْLَ�َ اِْ�ُٰ�ِPَْ�Kَ اْ َ+َ+�ُ*ا �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ا �5ََِ+�ِن ِ.َg�uَ َواِْن ُ��ِPَْ�Kَ َءْت�Kَ ِ�ْنKَ �ِ��	ٰ' اَْ.ِ� ا	5ٖ#َء اِAَ '�+�َ 'Lٖ�ْAَ '+ٖ�	ا ا*ُ�ِA� ِل�ْ�َ	ْ�ِ� ��َRُXَ�ْ�َ ا*
 َ��[ٖ�ِJْ�ُْ	ا /]� Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa onların arasını düzeltin, şayet biri َواَْ ِ�ُ]*ا اِن� ا	��َ� ُ�ِ
ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Vazgeçerlerse adaletle onların 
arasını düzeltin, hep âdil olun. Çünkü Allah, adaletli davrananları sever. Hucurat, 49/9 

�وا �ِ�َْ.َ*ا	Rِِْ� َواَ-�5ُِْ ُ,َ�Iَا َو*�ُ�Aَ�ْ�َ �َْ	 ��ُp �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	ا �ِ�*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َن ا*ُX.ِVْ�ُ	ْاِ-�َ�� ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ �ْRِ َِد ُ*ن� ا	��ِ� اُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	�8  Bil ki, gerçek müminler, 
Allah'a ve Elçisi'ne iman edenler ve bu konuda bütün şüphelerden uzak duranlar ve Allah yolunda tüm 
güçlüklerle malları ve canları ile savaşanlardır. İşte sözlerinde duranlar bunlardır. Hucurat, 49/15  

 ْ�Rُ�ُ�َ�ْAَ �ٌ��ٖ$َ �ْRُXَ�ْ�َ �ْRُCُْ��َ ٍر�ُIُ َوَراِء �اَْو ِ.ْ ZٍXَ �8� Iَ  Onlar tahkimٖ��ً�� َو ُ�ُ*Rُ�ُْ� َ$+�' ٰذ	َِ@ �ِ�َ-�Rُْ� َ ْ*ٌم َ:َ 9��Jِ�ُْ*نَ َ:ُ 9�Iَ �ْ=َُ-*ُ�ِA�Jَٖ��ً�� اِ:�Kٖ 9'  ًُ�ى ُ.َ
edilmiş şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki 
savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, oysaki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir, çünkü onlar aklını 
kullanmayan bir topluluktur. Haşr, 59/14 

 َ��Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َء&ُ  َ�Iَ ��َِ� 5َُ�وا&َ �ِة َوَ ْ &ُْ� اَْو	َِ��َء Jُ�ُْA*َن اِ	Rِ�َْْ� �ِ�	َْ�َ*د� ى َوَ)ُ�و� ْ� ِ.َ� اْ	َ�ُ �a�Iُ�ِ1ْ*َن ا	��Cُ*َل َواِ���&ُْ� اَْن Xُ.ِVُْA*ا �ِ�	��ِ� َر��ُ=ْ� اِْن اَٰ.Xُ*ا َ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا َ)ُ�ّوٖ
 ٖ�Cَ 'Kٖ ًدا�RَIِ �ُْ+Iْ�َUَ �ْ+ُXُْ& َ.َو �ُْ+Xْ�َ(َْ5َْ�ُ+ْ� َوَ.� اUَِْة َواَ-َ� اَْ)َ�ُ� �َِ�� ا ٖ��%ِ �ٖ�' َواْ�+�Lََِء َ.A 'Aٖ�zَ�ُِْ��/وَن اِ	Rِ�َْْ� �ِ�	َْ�َ*د� � Cَ �%zََ*اَء ا	��ْJَKَ �ْ=ُXْ.ِ �ُ�ْ�َ5ْ�َ �ْ  Ey iman edenler! 

Eğer benim yolumda rızamı kazanmak için savaşıyorsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan- 
lara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar, size gelen gerçeği inkâr 
etmişlerdir. Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Peygamber'i de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben, sizin 
saklı tuttuğunuzu da, açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa/ onları dost edinirse doğru 
yoldan sapmış olur. Mümtehine, 60/1 

� َ&�َ-�Xْ�ُ �ْRَُ��ٌن َ.Pُ�ْ*صٌ  f5Pَ �ٖ�ِ��ٖCَ 'Kٖ َن*ُ�ِA�Jَ�ُ �َ�Tٖ�	ا /]� Şüphesiz ki Allah, kendi yolunda, birbirine kenetlenmiş اِن� ا	��َ� ُ�ِ
yekpare bir bina gibi, saf bağlayarak çarpışanları sever. Saf, 61/4  

�وَن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� �ِ�َْ.َ*ا	ُِ=ْ� َواَ-5ُِْ�ُ=ْ� ٰذ	ُِ=ْ� Uَْ�ٌ� 	َُ=ْ� اِْن ﴾ Xُ.ِVُْA*َن �ِ�	��ِ� َوَرCُ*	ِ ١٠َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ,ْ% اَُد	/ُ=ْ� َ)�ٰ' �mَِAَرٍة ْ.ِ �ْ=ُ�mٖXُْA� Tَ(َاٍب اَ	ٖ�ٍ� ﴿ُ,ِ�mَُAَو �ٖ
﴾ ١١&Aَ �ْ+ُXُْْ�َ�ُ�*َن ﴿  Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok kârlı bir ticaret sağla- 

yacak bir yol göstereyim mi? Allah’a ve Elçisine inanın, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla her türlü 
güçlükle savaşın. Bilin ki bunları yapmak sizin için çok hayırlıdır. Saf, 61/10-11 

 �ْRُ�َوَ.�ْٰو �ْRِ�ْ�َ(َ �ُْ�Bَْوا �َ�JٖKِ�Xَ�ُ	َْر َوا� � ا	ُْ=�5ِ,ِ�Iَ /'ِ��X	ا �Rَ/�َا ����8ٖ�َُْ َ	ا dَiَِْو� �ُ�XRَIَ  Ey Peygamber! Hakikati inkâr edenler ve iki 
yüzlüler ile savaş ve onlara karşı kararlı ve ödünsüz davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir 
varış yeridir orası! Tahrim, 66/9 
b) Savaşın yasak olduğu yerler ve zamanlar: 

 ُA 9:ََو %ِ+ْJَ	ْا �َ.ِ /�� اIُ�َUَْ*&ُْ� َوا	ZُXَ+ْ5ِْ اََ$ُ�ْ�َ �ْ.ِ �ْ,ُ*Iُ�ِUَْ5ُْ+ُ�*ُ,ْ� َواJِpَ �� اْ	َ�َ�امِ َ�+�' ُ�Kَ �ِ�Kٖ �ُْ&*ُ�ِA�Jَِ�ْن َ ��Kَ �ُْ&*ُ�Aَْ ُ+�ُ*ُ,ْ� َواْ ُ+�ُ*ُ,ْ� َ�ْ�ُِmِ�ْ�َْ	ا �َXْ(ِ �ْ,ُ*ُ�ِA�Jَ
﴾ ١٩٢﴾ Kَِ�ِن اْ-َ+Rَْ*ا Kَِ�ن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ��ٌ� ﴿١٩١	َْ=��ٖKِ�َ� Tٰ&َ﴿	HَIَ @َِاُء ا  Onları karşılaştığınız her yerde öldürün ve sizi sürdükleri yerden 

siz de onları sürün. Fitne”/zulüm, baskı, kargaşa çıkartmak; adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar size savaş 
açmadıkça Mescid-i Haram civarında onlarla savaşmayın; ama eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün; 
hakikati inkâr edenlerin cezası böyle verilecektir. Ancak vazgeçerlerse siz de bırakın, unutmayın ki Allah çok 
affedicidir, rahmet kaynağıdır. Bakara, 2/191-192 

… ٌ���ٖ&َ �ِ�Kٖ ٌل�+َ ِ %ْ ُ �ِ�Kٖ َ�امِ ِ َ+�ٍل�Rِْ� ا	َْ  َ Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaş��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ِ� ا	�7
büyük bir günahtır… Bakara, 2/217  

� ا	��ِ� اRْ$َ �َ7َ(َ �Xَpًْ�ا Kٖ' ِ&َ+�ِب ا	�� َXْ(ِ ِر*Rُ َة ا	7/ ���ُ� اْ	3ْAَ bcََK �ُ��Jَِ�ُ�*ا Rِ�Kٖ�� اَ-ْ اِن� ِ) ٖ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض ِ.�RَXْ اَْرZٌ�َ�َ ُ�ُ�ٌم ٰذ	َِ@ ا	ّ 5َُ�ُ=ْ� َوَ �Aِ�ُ*ا ِ� َ�ْ*َم aَ�َUَ ا	��
 َ��Jٖ�+�ُْ	ا Dَ.َ �َ��	َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا Zً�K�&َ �ْ=َُ-*ُ�ِA�Jَ�ُ ��َ&َ Zً�K�&َ �َ�&ٖ�ِ7ْ�ُ	ْا Doğrusu, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı gün 
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koyduğu yasa gereği on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. (Zilkade, Zihicce, Muharrem, Recep) İşte bu 
dosdoğru bir hesaptır. Öyleyse o aylarda kendinize kötülük ederek yazık etmeyin. Tabii ki düşmanlarınız size 
karşı topyekûn savaştıkları gibi siz de onlara karşı topyekûn savaşın. Ama iyi bilin ki, Allah sorumlu davranan- 
larla birliktedir. Tövbe, 9/36  
C) Savaşta Allah’ın bizzat yardımı:  

 َK �ْ.ِ �ُْ&*ُAْ��َا َو*Jُ�+Aَ8ِْ�ُ�وا َوAَ اِْن 'ٰ��َ َ��.ٖ �*�َ.ُ Zِ=َِiٰ��َْ	ا �اَٰ:9ٍف ِ.َ Zِ�َ�ْ1َِ� �ْ=ُ/ْد&ُْ� َر��ْ*رِِ,ْ� ٰ,ـTَا ُ�ْ�ِ  Hayır! Ama eğer sıkıntıya göğüs gerer 
ve Allah’a karşı gelmekten sakındığınız, düşman aniden size saldırdığında, Rabbiniz akın akın gelen beş bin 
melekle size yardım edecektir!"  Al-i İmran, 3/125 

CİMRİLİK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ْ�َ]�ُن َ�ِ�ُ�&ُُ� ا	Jْ5ََْ� َوَ��ُْ.ُ�&ُْ� �ِ�	5َْْ��7َِء َوا	��ُ� َ�ِ�ُ�&ُْ� َ.5ِLَْ�ًة ِ.Xُْ� َوbcً4ْKَ َوا	��ُ� وَ  اDٌCِ َ)ٖ���ٌ اَ	�7  Şeytan sizi fakirlik ile korkutur ve cimriliği 
telkin eder. Oysa Allah size bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah’ın kudret ve egemenlikte sınırsızdır, her 
şeyi bilendir. Bakara, 2/268 

 َK �ْ.ِ �ُ��	ا �ُRُnٰAٰ�1َ�ُْ*َن �َِ�� ا�َ �َ�Tٖ�	ا ���َ�َ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوا	��ُ� �َِ�� Uَ *َ,ُ �ٖ�ِ4ْْ�ً�ا 	 \�$َ *َ,ُ %ْ�َ �ْRَُ	Cَ �ْRَُُ�َ]*� ُ*َن َ.� �1ِ�َُ*ا �ِٖ� َ�ْ*َم ا	Zِ�َ�ٰJِْ َو	ِ��ِ� ٖ.�َ�اُث ا	�� َوَ:9 َ�ْ
 ٌ���ٖUَ َن*ُ��َ�ْAَ Allah’ın kendilerine bolca verdiği nimetlerden cimrilik edenler, bunu kendileri için hayırlı sanmasınlar, 
aksine bu onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleri şeyler boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin 
mirası Allah’ındır. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Âl-i İmran, 3/180 

ا	��Xَس �ِ�	1ْ�ُِْ% َوَ�ْ=ُ+ُ�*َن َ.� اRُnٰAُٰ� ا	��ُ� ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َواَْ)َ+ْ�-َ� 	ِْ�َ=��ٖKِ�َ� Tَ(َاً�� ُ.�Xً�Rٖ اَ	�Tٖ�َ� َ��1َ�ُْ*َن َوَ��ُْ.ُ�ونَ   Böyleleri cimrilik yaparlar ve 
insanlara cimriliği önerirler, Allah’ın kendilerine bolca verdiği nimeti yalnız kendilerine saklarlar. Biz o nankörle- 
re hor ve hakir edici bir azap hazırladık. Nisâ, 4/37 

ْ�ُ,ْ� �Tَ�َِاٍب اَ	ٖ��ٍ  �7�َKَ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ �Rََ-*Jُ5ِXْ�ُ 9:ََو Zَ َ,َ[ َوا	�45ِْ �T	وَن اHُِX=ْ�َ �َ�Tٖ�	َوا …Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah 
yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. Tövbe, 9/34 

 ُ4ِ�Jْ�ََْ�ْ�ُ�وِف َو	ا �َن َ)ِ*ْRَXْ�ََو �ِ=َXْ�ُْ	�ِ� ُ�وَن.ُْ��َ tٍ�ْ�َ �ْ.ِ �ْRُ4ُ�ْ�َ ُت�JَKِ�Xَ�ُْ	َن َوا*JُKِ�Xَ�ُ	َْا*JُCِ�5َْ	ا �ُ,ُ �َ�JٖKِ�Xَ�ُْ	اِن� ا �ْRُ�َ�ِXَKَ �َ��	ا ا*�ُ-َ �ْRُ�َ�نَ *َن اَْ�ِ  Müna- 
fık/ikiyüzlü erkekler, münafık kadınlar, birbirine benzerler. Onlar, kötülüğü emrederler, iyilikten alı kor ve cimrilik 
ederler. Onlar Allah’ı unuttular, Allah da onları unuttu. İkiyüzlüler, yoldan sapmışların ta kendileridir. Tövbe, 9/67 

� ���َKَ  َن*zُ�ِ�ْ.ُ �ْ,ُا َو*ْ�	*َAَ4ِْ�ٖ� �1ِ�َُ*ا �ِٖ� َوKَ �ْ.ِ �ْRُnٰAٰا  Fakat Allah bir lütuf olarak onlara zenginlik verince, onlar da cimrilik 
edip yüz çevirdiler ve sözlerinden döndüler. Tövbe, 9/76 

�َك َ.*ُ�Lْ	Zًَ اِ	ٰ' ُ)JِXَُ@ َوَ:9 َ�َ %ْ�َmْAَ 9:ًَراَو*�ُ�ْ.َ �.ً*ُ�.َ �َ�ُJْ+َKَ �ِ�ْ�َْ	ا �%ُ& �Rَ[ْ�ُ�ْAَ  Elini boynuna bağlamamış gibi cimri olma, ama elini 
büsbütün açıp saçıp savurma da. Sonra kaybettiklerinin hasretini çeker üzülürsün. İsrâ, 17/29 

َ�Jُْ+ُ�وا َوَ&�َن َ�ْ�َ� ٰذ	َِ@ َ َ*اً.� َوا	�Tٖ�َ� اَِذا اَ-Jُ5َْ*ا 	َْ� ُ�K�ِ�ُْ*ا َو	َ�ْ    Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. 
Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Furkan, 25/67 
 O sizden mallarınızın tamamını istemez. Muhammed, 47/36… َوَ:َ 9�lَ�ْْ�ُ=ْ� اَْ.َ*ا	َُ=�ْ    

 ْ�=َُ-�Lَzَْ1ِْ�ْج ا��1َ�ُْ*ا َوُAَ �ْ=ُ5ِ�ْ�ُKَ �,َ*�ُ=ُ�ْlَ�ْ�َ اِْن Eğer sizden tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz. 
Böylece, bütün ahlâkî zaaflarınızı ortaya çıkardı. Muhammed, 47/37 

�َ)ْ*َن 	ِ  ُْA 9ِء:َVُ,ٰ �ْ+ُ-َْا �,َ /'ِXLَْ	ُ� ا��	-5َِْ�ٖ� َوا �1َ�ُْ% َ)ْ�َ ��َ�-�ِKَ %ْ1َ�ْ�َ �ْ.َ1َ�ُْ% َو�َ �ْ.َ �ْ=ُXْ�ِKَ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ ا*Jُ5ِXْ+ُ 9:َ ��ُp �ُْ&�َ�ْBَ �.ً*ْ َ ْل� َواَْ-ُ+ُ� ا	Jَ5َُْ�اُء َواِْن Aََ+َ*	�ْ*ا َ�ْ�َ+ْ�ِ
 ْ�=َُ	�sَ.َْا ا*ُ-*=ُ�َ İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağırılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Ama kim 
cimrilik ederse, ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğersiz gerçeklere sırt 
çevirirseniz Allah, sizin yerinize başka toplumları getirir ve onlar, sizin gibi vefasız olmazlar. Muhammed, 47/38 
    ُ���ٖ�اَ	�Tٖ�َ� َ��1َ�ُْ*َن َوَ��ُْ.ُ�وَن ا	��Xَس �ِ�	1ْ�ُِْ% َوَ.ْ� َ�َ+َ*ل� Kَِ�ن� ا	��َ� ُ,َ* ا	XLَِْ'/ ا	َْ  Onlar ki hem cimrilik ederler hem de insanlara 
cimriliği emrederler. Her kim harcamadan kaçınıp, arkasını dönerse haberi olsun ki Allah zengindir ve övgüye 
layıktır. Hadid, 57/24 

َوَ.ْ� ُ�*َق ُ$}� -�Kَ �ٖ�ِ5َُْو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	�5ْ�ُُِْ�*نَ    …Kim de nefsinin aşırı cimrilik, kıskançlık ve ihtirasından korunursa, işte 
onlar umduklarına kavuşacaklardır. Haşr, 59/9 

�Kَُو	iَِٰ@ ُ,ُ� اْ	5ْ�ُِ�ُ�*نَ Jُ�A�Kَ*ا ا	��َ� َ.� اCَْ+َ]ْ�+ُْ� َواCَْ�ُ�*ا َوا�uَُٖ�*ا َواَ-Jُ5ِْ*ا Uَْ�ً�ا :9َِ-5ُِْ�ُ=ْ� َوَ.ْ� ُ�*َق ُ$}� -5َِْ�ٖ�    O hâlde, gücünüz yettiği kadar 
Allah’a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden 
korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Tegabün, 64/16 

 ﴿ 'ٰXLْ+َCْ1ِ�ََ% َوا �ْ.َ � َب �ِ�	ُْ�X�ْٰ' ﴿٨َواَ.� �T&َِْ�ُ�ْ�ٰ�ى ﴿٩﴾ َو	ُ�ُه  ���َXُ�َKَ ﴾١٠ ﴾ Ama kim cimriliğe sapar ve kendisini tüm ihtiyaçların 
üstünde görür, ve güzelliği yalanlarsa, Biz onu, en zor yola süreceğiz Leyl, 92/8-9-10 

� ﴿٦اِن� اْ:9ِْ-َ��َن 	َِ���ٖ� 	ََ=Xُ*ٌد ﴿ ٌ�Rٖ7َ	َ @َِ	٧﴾ َواِ-�ُ� َ)�ٰ' ٰذ﴿ �ٌ���وِر ﴿bcَKَ٩ َ�ْ�َ�ُ� اَِذا K �.َ �َsِ�ْ�ُِ' اْ	Jُُ�*ِر ﴿﴾ اَ ٨﴾ َواِ-�ُ� 	ُِ�[� اْ	 �ِ�ْ1َ	7ََُٖ َ% َ.� Kِ' ا	8/ ﴾ اِن� ١٠﴾ َو�8�ُ
﴿ �ٌ��ٖ1َ	َ Tٍِi.َ*ْ�َ �ْRِِ� �ْRُ١١َر�� ﴾  İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür! Ve kendisi de buna şahittir. O, mal sevgi- 
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sine de aşırı derecede düşkün ve cimridir.Kabirlerde olanlarım dışarı atıldığı, kalplerde olanlar da ortaya konul- 
duğu zamanın geleceğini bilmez mi o, Şüphe yok ki Rabbin, o gün, onların her şeyini bilir. Adiyat, 100/6…11 

َدُه ﴿﴾ اَ	�Tٖى Dَ�َIَ َ.�ً:9 وَ ١َوْ�ٌ% 	ُِ=%� ُ,Hَ�ٍَة 	Hَ�ٍَُة ﴿  ���ُه ﴿٢َ)َ�َUَُْ� ا	اَن� َ.�َ ]ُ�َ�ْ�َ ﴾٣﴿ Zِ�َ[َ�﴾ ٤﴾ َ& b�c	Tَ�َXْ�َُن� Kِ' اْ	ُ Mal toplayan ve onu 
durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden kişinin vay hâline! Zanneder ki ser- 
veti onu sonsuza dek yaşatacak! Hayır, tersine, çökerten, kırıp geçiren bir azaba terk edilecektir o! Hümeze, 
104/1…4 

CİNLER 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

...…………   ْ�RُJَ�َUََو ��mِْ	ِ��ِ� ُ$َ�َ&�َء ا	ا *ُ��َIََو  Cinleri Allah’a ortak koştular. Oysaki onları da Allah yaratmıştır… En’am, 
6/100 

…   ِdْ-9ِ:ْا �َ�uٖ��َ$َ ا fو�ُ(َ ;'ِ�َ- �%=ُِ	 �Xَ�ْ�َIَ @َِ	Tٰ&ََو Böylece biz her peygambere, insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. 
…En’am, 6/112. 

…   ��mِ	ْ7َ�َْ� ا.َ ��َ ��ً��ٖIَ �ْ,ُ�ُ7ُ�� اA�ْsَ=ْ+َCُْْ� ِ.َ� ا:dْ-9ِِ َوَ�ْ*َم َ�ِْ َ Onların hepsini bir araya toplayacağı gün, “Ey cin topluluğu! 
İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız” diyecek… En’am, 6/128 

*َن َ)َ�ْ�=ُ   /8Jُ�َ �ْ=ُXْ.ِ %ٌCُُر �ْ=ُِAْ��َ �َْ	َا dِْ-9ِ:َْوا ��mِْ	7َ�َْ� ا.َ ��َ َ�ْ- /�RُAُْ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��Bََو �Xَ�ِ5ُْ-َا 'ٰ�(َ �َ-�ْRِ$َ ُ*ا	ا َ �Tَْ*ِ.ُ=ْ� ٰ,ـ�َء َ�Jَِ	 �ْ=َُ-ُروTِXْ�َُو 'Aٖ��َٰوا َ)�ٰ' ْ� ا�ُRِ$ََو �
 َ���ٖKِ�&َ ا*ُ-�&َ �ْRُ�-َا �ْRِ�ِ5ُْ-َا Hesap günü Allah, şöyle diyecektir; “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi 
anlatan, böyle bir günün gelip çatacağını sizlere bildirip uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar: “Biz kendi 
aleyhimizde şahidiz” diyecekler. Gerçekten dünya hayatı onları aldattı da inançsız ve suçlu olduklarına kendileri 
şahitlik ettiler. En’am, 6/130 

� َذَراْ-َ� 	�sٖ&َ �َ�XRَmًَِ�ا ِ.َ� اْ	mِ�� َواْ: dِْ-9ِ	Rَُْ�  ُ�ُ*ٌب َ:َ 9�RُJَ5ْ*َن ��Rَِ َو	Rَُْ� اَْ)ُ�ٌ� َ:9  ْJَ	ََو َ@ِiٰـ	اُو /%zََ9َْ-َ��مِ َ�ْ% ُ,ْ� ا:ْ�&َ @َiِٰـ	اُو �Rَِ� ْ�َ�ُ�*َن�اَٰذاٌن َ:9 َ �ْRَُ	َو �Rَِ� 8ِ�ُْ�وَن�ُ 
 ,Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır ُ,ُ� اْ	K�Lَِ�ُ*نَ 
onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar 
gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. A’raf, 7/179 

ُ�*مِ   َواْ	�mَن� �XَJْ�َUَُه ِ.ْ� َ ْ�ُ% ِ.ْ� -َ�ِر ا	��  Cinleri de daha önce dumansız zehirli ateşten yaratmıştık. Hicr, 15/27 
sْ�ِِ% ٰ,ـTَا اْ	Jُْ�اِٰن َ:َ 9��Aُْ*َن �sْ�ِِِ�ٖ� َوَ	ْ* َ&�َن  �ْRُ4ُ�ْ�َ	�Rٖkَ tٍ�ْ�ًَِ�ا ُْ% َ	iِِ� اSِ�َ�َ+َIْ اْ:dُْ-9ِ َواْ	mِ�/ َ)�ٰ' اَْن َ��Aُْ*ا �ِ    De ki: “Yemin olsun, eğer insan- 

lar ve cinler şu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, yine 
de onun bir benzerini ortaya getiremezler.” İsrâ, 17/88 

�وا اِ:�9 اdَ��ٖ�ِْ َ&�َن ِ.َ� اْ	mِ�� aَ�َ5َKَ َ)ْ� اَْ.ِ� َر���ٖ  ُmَ�َKَ وا :9َِٰدَم�ُmُCْا Zِ=َِiٰ��َ�ِْ	 �Xَ�ُْ  َواِْذ  َdiِْ� \و��ً:9 اTُ1ِ�++َKََوَ-ُ� َوُذر���َ+ُ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدوٖ-' َوُ,ْ� 	َُ=ْ� َ)َُ�َ �َ��ِٖ	��3�ِ	  
Hani biz meleklere: Âdem’e secde edin, demiştik; İblis hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. İblis 
cinlerdendi; Rabbinin emrine uymadı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? 
Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir tercihtir! Kehf, 18/50 

ّٖ' َ)َ�ْ�ِ� َ	Jَِ*ى\ اَٖ.��ٌ   َ �َل ِ)�ٖ5ْ�Sٌ ِ.َ� اْ	mِ�� اَ-َ� ا�Aَٰٖ@ �ِٖ� َ ْ�َ% َاْن JُAَ*َم ِ.ْ� َ.�Jَِ.َ@ َواِ-  Cinlerden bir ifrit, Hz Süleyman’a “Sen yerinden 
kalkmadan ben onu sana getiririm, şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim” dedi. Neml, 27/39 

��Rَv َو	َِ=ْ� �a�َ اْ	Jَْ*ُل ِ.lَ�َ.َْ9:َ 'ّٖX�� �XRَIََ� ِ.َ� ا	Zِ�Xmِْ َوا	 ٰ,ُ dٍ5َْ- �%ُ& �Xَ�ْAَٰ9:َ �Xَiْ$ِ *ْ	ََو َ���ٖ�َIَِْس ا��X  Dileseydik, elbette herkese kurtuluş 
verirdik. Fakat “Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım” diye benden kesin söz 
çıkmıştır. Secde, 32/13 

  �ْ.َ ��mِْ	ا �َوِ.َ �ِ[ْJِ	ْا �َ�ْ(َ �ُ	َ �Xَ�ْCَََوا �ٌRْ$َ �Rَ�َُوَرَوا �ٌRْ$َ �,َ �و/ُBُ {َ� ٖ��ِ� َو	ُِ�َ�ْ�ٰ�َ� ا	ّ�ٖ �ْ�ِ� �ِِ�ْذِن َر��ٖ� َوَ.ْ� َ�Hِْغ ِ.RُXْْ� َ)ْ� اَْ.ِ�-َ� -ْ.ِ �ُ ْTُِ� Tَ(َاِب ا	��َ�َ �َ�ْ�َ %ُ�َ�ْ�َ  
Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgârı da Süleyman’ın emrine verdik ve 
onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı, onun emrinde çalışırdı. 
Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık. Sebe, 34/12 

  َ�Cِوٍر َرا�ُ=*رُ َ�ْ�َ��ُ*َن َ	ُ� َ.� َ��7َُء ِ.ْ� َ.َ��ٖر�َ[ َو�pٖ��َAََ% َو�5َIٍِن َ&�ْ	mََ*اِب َو ُُ �ٍت اِْ)َ��ُ*ا اَٰل َداُوَد ُ$ْ=ً�ا َوَ ٖ��ٌ% ِ.ْ� ِ)َ��ِدَى ا	�7  Cinler, Süleyman için 
dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davûd ailesi, şükredin! 
Kullarımdan şükredenler pek azdır. Sebe, 34/13 

  َU � ���َKَ �ُAََ��َXْ.ِ %ُُ&ْ�Aَ اْ:9َْرِض Zُاِ:�9 َدا�� �ِٖA*ْ.َ 'ٰ�(َ �ْRُ�	َ�ْ*َت َ.� َد	اْ �ِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْ4َ َ � ���َKَ ِ��Rٖ�ُْ	اِب اTَ�َ	ْا 'ِK ا*ُs�َِ	 �.َ ]َ�ْLَْ	ْ�َ�ُ�*َن ا�ْ* َ&�-ُ*ا َ	اَْن َ /�mِ	ْا SِXَ���َAَ ��  
Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. 
Sonunda yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o onur kırıcı angaryaların sıkıntısını çekmeye devam 
etmezlerdi. Sebe, 34/14  

  �Xmِ	ْا �َوَ�ْ�َ �ُXَ�ْ�َ ا*ُ��َIَ4َُ�ونَ َو�ْ�ُ	َ �ْRُ�-ِا Zُ�Xmِ	ْا Sِ�َ�ِ(َ �ْJَ	ََو ��ً�َ-َ Zِ  Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. 
Andolsun, cinler de hesap yerine götürülecekler ve hesap verecekler. Saffat, 37/158 

  َ. �ْRَُ	 ا*Xُ��HَKَ َ�َء-�َُ  �ْRَُ	 �Xَ4ْ�� ََوا:ْ َو ��mِْ	ا �َ.ِ �ْRِِ��ْ َ �ْ.ِ Sْ�َUَ �dِْ-9ِ اِ-�Rُْ� َ&�-ُ*ا Cِ�Uَٖ���َ � َ�ْ�َ� اَْ�ٖ��Rِْ� َوَ.� Rُ5َ�ْUَْ� َوRِ�ْ�َ(َ �a�َُ� اْ	Jَْ*ُل Kٖ' اَُ.ٍ� َ ْ  Biz onlara 
bir takım arkadaşlar musallat ettik de bunlar onlara yaptıklarını ve yapacaklarını süslü gösterdiler. Böylece 
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kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için uygulanan azap onlara da geçerli olmuştur. 
Kuşkusuz onlar kendilerine yazık etmişlerdir. Fussilet, 41/25 

  ْ�ْ.ِ Sْ�َUَ� Rِِ��ْ َْ� ِ.َ� اْ	mِ�� َواْ:dِْ-9ِ اِ-�Rُْ� َ&�-ُ*ا Cِ�Uَٖ���َ  اُو	iَِٰ@ ا	�Tٖ�َ� Rِ�ْ�َ(َ �a�َُ� ا	Jَْْ*ُل Kٖ' اَُ.ٍ� َ   İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden 
ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında azabın gerçekleştiği kimselerdir. Gerçekten onlar 
ziyana uğrayanlardır. Ahkaf, 46/18 

  ِ4ُ  � ���َKَ ُ*ا اَ-8ُِْ+*ا	4َ�َُ�وُه َ � � ���َKَ ْ�اَٰنJُْ	َن ا*�ُ�ِ+َ�ْ�َ ��mِْ	ا �َْ�َ@ -5ًََ�ا ِ.َ	اِ �XَKْ�َPَ َ َواِْذ��ٖرTِXْ.ُ �ْRِ.ِ*ْ َ 'ٰ	ِْ*ا ا�	َو 'َ  Hani cinlerden bir gurubu, 
Kur’an’ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur’an okunmaya başlayınca birbirlerine “Susun” demişler, Kur ‘an’ın 
okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Ahkaf, 46/29 

َوَ.� SُJْ�َUَ ا	mِْ�� َواْ:dَْ-9ِ اِ:�9 	َِ�ْ�ُ�ُ�ونِ    Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat, 51/56 
َوaَ�َUَ اْ	�mَن� ِ.ْ� َ.�رٍِج ِ.ْ� -َ�ٍر    Cinleri öz ateşten yarattı. Rahman, 55/15 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض Tُ5ُْ-�Kَوا َ:9   �نٍ Tُ5ُXْAَوَن اِ:�9 �ُِ�ْ�]َ َ�� َ.7َ�َْ� اْ	mِ�� َواْ:dِْ-9ِ اِِن اCَْ+َ]ْ�ُ+ْ� اَْن Tُ5ُXْAَوا ِ.ْ� اَْ َ]�ِر ا	�� Ey cin ve insan toplulukları! Gökle- 
rin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa gidin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz. 
Rahman, 55/33 

  ْ�ُ  �Xَ�ْ�ِCَ ��-ِا ا*ُ	�JَKَ ��mِ	ْا �5ٌََ� ِ.َ- Dَ�َ+َCَْ#� اَ-�ُ� ا	اُوِ�َ' اِ %ُْ ﴿ ��ًmَ(َ �ً-ٰا ﴿﴾ ١ا��ى اِ	َ' ا	�/ْ$ِ� ��X.َٰ�Kَ �ِٖ� َوَ	ْ� -7ُِْ�َك ��Xَ���َِ اََ�ًٖRْ�َ٢ Tَ1َ�Aا �.َ �Xََر�� /�Iَ 'ٰ	��َAَ �ُ�-ََوا ﴾
﴾ َواَ-�ُ� َ&�َن ِر�Iٌَل ِ.َ� اْ:dِْ-9ِ َ�ُ�*ُذوَن ��Iَ�ٍِِل ِ.َ� ٥َ	ْ� JُAَ*َل اْ:dُْ-9ِ َواْ	mِ�/ َ)َ�' ا	��ِ� َ&Tًِ�� ﴿ ﴾ َواَ-�� ��XXَkَ اَنْ ٤﴾ َواَ-�ُ� َ&�َن َ�Jُ*ُل �XَRُ�5ٖCَ َ)َ�' ا	��ِ� َ$َ]ً]� ﴿Zً�َ�ِ�Pَ٣ َوَ:9 َو	ًَ�ا ﴿

﴿ �Jً,َاُدوُ,ْ� َرHَKَ ��mِ	ْا ﴿٦ا�﴾ ٧﴾ َواَ-�Xkَ �ْRُ/*ا َ&َ�� XْXَkَُ+ْ� اَْن 	َْ� َ�ْ�َ�َ� ا	��ُ� اََ�ً  De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin gurubu Kur’ân’ı 
dinledikten sonra şöyle dediler: “Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik. Bundan böy- 
le Rabbimize asla ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer 
içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve 
cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böyle- 
ce onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın ölen hiçbir kimseyi diriltme- 
yeceğini zannetmişler. Cin, 72/l…7 

�ا ًPََر ��ً�Rَ$ِ �ُ	َ �ْmِ�َ اْ:9َٰن Dِ�ِ+َ�ْ�َ �ْ�َKَ Dِ�ْ ���ِ	 �َ(ِ�Jَ.َ �RَXْ.ِ �ُ�ُJْ-َ ��Xُ& ��-ََوا  Oysaki biz cinleri, daha önce göğün bazı yerlerinde gizli 
haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözet- leyen yakıcı 
bir ışık bulur. Cin, 72/9 

�ورِ ا	��Xِس ﴿Cْ٤َ*اِس ا	��X1َِْس ﴿﴾ ِ.ْ� َ$�� ا	ْ*َ ٣﴾ اِ	ِٰ� ا	��Xِس ﴿٢﴾ َ.�ِِ@ ا	��Xِس ﴿١ ُْ% اَُ)*ُذ �َِ�ب� ا	��Xِس ﴿ ُPُ 'Kٖ ُس*ِCْ*َُ� ىTٖ�	َِس ﴿٥﴾ ا��X	َو ا Zِ�Xmِْ	ا �٦﴾ ِ.َ ﴾ De 
ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların 
Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.” Nas, 114/1…6 

CÖMERTLİK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ً�vٔ�ٖ.َ �lً�Xٖ,َ ُه*ُ�=ُKَ ��ً5َْ- �ُXْ.ِ ٍء#ْ$َ �ْ(َ �ْ=َُ	 �َ�ْuِ ِ�ْنKَ Zً�َ�ِْ- ��RِِA� َ�ُPَ َ��َء�X	ا ا*ُAَٰوا Kadınlara mehirlerini/nikâh bedellerini nazik ve 
cömert bir şekilde örf ve çevrenin kabullerine uygun olarak verin. Eğer onlar gönül rızasıyla size bir şey bağış- 
larlarsa onu afiyetle yiyin. Nisa, 4/4 

 Ey insan! O sonsuz cömertliğin sahibi Kerim Rabbine karşı seni aldatıp gururlu َ�� اَ�/�Rَ اْ:9ِْ-َ��ُن َ.� ��Bََك �َِ���َ@ ا	َْ=ٖ���ِ 
kılan nedir? İnfitar, 82/6 

 Oku, O, cömertliğinin sonu olmayan Rabbindir! Alak, 96/3 اِْ َ�اْ َوَر�/َ@ اْ:9َْ&َ�مُ 
CUM’A 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
�ٰ*ِة ِ.ْ� َ�ْ*مِ اْ	Cْ�Kَ Zِ�َ�ُmَُ�ْ*ا اِ	ٰ' ِذْ&ِ� ا	��ِ� َوَذُروا اْ	  �ٰ*ُة �Kَْ-َ+7ُِ�وا Kِ' Dَ�ْ�َ٩ ٰذ	ُِ=ْ� Uَْ�ٌ� 	َُ=ْ� اِْن &Aَ �ْ+ُXُْْ�َ�ُ�*َن ﴿َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَِذا -ُ*ِدَى 	�8�ِ ﴾ Kَِ�َذا  Sِ�َ4ُِ ا	�8

 ُL+َ�َْن ﴿اْ:9َْرِض َوا*�ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ ً�ا�sٖ&َ �َ��	ِ� َواْذ&ُُ�وا ا��	4ِْ% اKَ �ْ.ِ ١٠*ا ﴾  Ey iman edenler! Cum’a günü namaz için çağrı yapıldığı za- 
man, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Bilmelisiniz ki, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. 
Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfettiklerinden nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki 
kurtulabilesiniz. Cum’a, 62/9-10 

ÇALIŞMAK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

:�Cَ �.َ 9ٰ�'َواَْن 	 dَ�َْ	bِcِْْ-َ��ِن اِ   Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Necm, 53/39 
Ahiret için çalışmak:  

 Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için َوَ.ْ� اََراَد اْ:Uِٰ9َ�َة َو '�ٰCَ	�Rَ�َ�ْCَ �Rََ َوُ,َ* ُ.ٌ.ِVْ� �Kَُو	iَِٰ@ َ&�َن Rُ�ُ�ْCَْ� َ.7ُْ=*ًرا 
gereği gibi çalışırsa böylelerinin çabaları takdir edilir, emeklerinin karşılığını alırlar. İsra, 17/19 

�ٰ*ِة َواٖ�َ+�ِء ا	�H&ٰ*ِة َ�K�1َُ*َن َ�*ْ   �ِ� اْ	�Jُُ*ُب َواْ:�8َ�َْ9رُ ً.� K ]ُ��Jَ+َAَٖ ِر�Iٌَل َ:�mَِA �ْRِ�Rٖ�ُْA 9َرٌة َوَ:Dٌ�ْ�َ 9 َ)ْ� ِذْ&ِ� ا	��ِ� َواَِ �مِ ا	�8  Öyle kişiler vardır ki onları 
ne bir ticaret, ne bir alış veriş, Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoyabilir. Nur, 24/37 
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اَر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ:dَXْAَ 9 -�8ََٖ�َ@ ِ.َ� ا	 ��-َْ�� َواَْ�ِ�ْ� َ&َ�� اَْ�َ�َ� ا	��ُ� اِ	َْ�َ@ َوَ:Aَ 9ْ�ِ� ا	5ََْ��َد Kِ' اْ:9َْرِض اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ اْ	�5ْ�ُِ َواْ�َ+ِ� �Kَٖ�� اnٰAَٰ@ ا	��ُ� ا	 /� َ���ٖ  Allah’ın 

sana verdiği şeylerde ahiret yurduiçin çalış. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen 
de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Kasas, 28/77 
b) Hem dünya hem de ahiret için çalışmak: 

  ِ. �ِٖAVُْ- ��َْ- /�bcً َوَ.ْ� ُ�ِ�ْد pََ*اَب ا	 �IVَ.ُ ��ً�+َ&ِ �ِ��	َت اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا*�ُAَ اَْن dٍ5ْXَِ	 َوَ.� َ&�َن َ���ِ&ِ� �RَXْ َوَ.ْ� ُ�ِ�ْد pََ*اَب اْ:Uِٰ9َ�ِة -�RَXْ.ِ �ِٖAVُْ َوHِmْXَCَى ا	�7  Allah'ın izni 
olmadıkça hiç kimse ölmez. O, vadesi yazılmış şaşmaz bir yazıdır. Kim dünya menfaatini isterse/dünya için 
çalışırsa, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükâfatını isterse/ahiret için çalışırsa, ona da ondan veririz. 
Biz şükredenleri ödüllendireceğiz. Al-i İmran, 3/145  

-َْ�� -�RَXْ.ِ �ِٖAVُْ َوَ.�  /�َ�ِة ِ.ْ� - ٍ]�8َٖ	K �َُِ' اْ:Uٰ9ِ َ.ْ� َ&�َن ُ�ٖ��ُ� َ�ْ�َث اْ:Uِٰ9َ�ِة َ-Hِْد 	َُ� p�ْ�َ 'Kِٖٖ� َوَ.ْ� َ&�َن ُ�ٖ��ُ� َ�ْ�َث ا	  Kim ahiret için çalışırsa, onun 
kazancını artırırız. Kimde dünya için çalışırsa, ona da istediğinden veririz, ama onun ahiretten hiçbir payı 
yoktur. Şura, 42/20 

﴾ ٨﴾ َواِ	ٰ' َر��َ@ �KَْرBَْ[ ﴿Kَ ﴾﴿ ]ْ8َْ-�Kَ SَBْ�َ٧ِ�َذا Kَ ٦﴾ اِن� َ.Dَ ا	ُْ�ْ�ِ� ُ�ْ�ً�ا ﴿Kَ٥ِ�ن� َ.Dَ اْ	ُ�ْ�ِ� �ُْ�ً�ا ﴿  Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık 
vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine başla/çalış. Ve yalnız 
Rabbine sevgi ile yönel, O’na yaklaş! İnşirah, 94/5…8  

ÇOCUKLAR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ِZ َ,ِ[ َوا	�45ِْ �T	ا �َ�ِة ِ.َ[َXْJَ�ُْ	ا �ِ�uٖ�XَJَْ	َوا �َ�Xٖ�َْ	َ��ِء َوا�X	ا �اِت ِ.َ*َRَ َ.Zِ َواْ:9َ-َْ��مِ  ُز��َ� 	��X�ِِس ُ�[/ ا	�7 �ُه  َواْ	1َْ�ِ% ا	ُْ�َ�*�َXْ(ِ �ُ��	َوا ��َْ- /�َوا	َْ�ْ�ِث ٰذ	َِ@ َ.َ+�ُع ا	َْ�ٰ�*ِة ا	
 -Kadınlara, evlatlara, tartı tartı biriktirilmiş altın ve gümüşe, otlağa yayılmış atlara, küçükbaş hayvanla ُ�ْ�ُ� اْ	َ��ٰبِ 
ra ve ekinlere karşı aşırı tutkunluk insanlara cazip gösterildi. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa asıl varı- 
lacak yer Allah katındadır. Al-i İmran, 3/14  

��ُب َPَْا @َِiٰ	َواُو �lً�ْ$َ �ِ��	ا �َوَ:9 اَْوَ:9ُدُ,ْ� ِ.َ �ْRُُ	اَْ.َ*ا �ْRُXْ(َ 'َِXLُْA �َْ	 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا ُ�ِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ونَ ا  İnkâr edenlerin ne malları ne evlat- 
ları, Allah’a karşı bir yarar sağlar. İşte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Al-i İmran, 3/116 

 ٖ3(َ �ٌIَُْه ا�َXْ(ِ �َ��	َواَن� ا ZٌXَ+ْKِ �ُْ&ُُ=ْ� َواَْوَ:9ُد	َواْ)َ�ُ�*ا اَ-�َ�� اَْ.َ*ا ٌ��  Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır Allah 
katında ise büyük bir ödül vardır. Enfal, 8/28 

 ٰ �� �Kَُو	ًِ	�Pَ %َ�ِ(ََو �اَٰ.َ �5ْٰ' اِ:�9 َ.ْ	ُز �َ-�َXْ(ِ �ْ=ُ�ُ ��JَُA '+ٖ�	�ِ� �ُْ&ُُ=ْ� َوَ:9 اَْوَ:9ُد	َوَ.� اَْ.َ*ا ْ�Rَُ	 @َِi  َن*Xُ.ِِٰت ا�Kَ�ُLُْ	ا 'ِK �ْ,ُا َو*ُ��ِ(َ ��َِ� _ِ�ْ HَIَاُء ا	�4  Sizi Bize yak- 
laştıran ne mallarınız, ne de çocuklarınızdır.  Ancak inanıp faydalı iş yapanlar Bize yakın olabilirler. İşte onların 
yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır ve onlar, cennet köşklerinde güvenlik içindedirler. Sebe, 34/37  

 -َ Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda sağ	ْ� 5َXْAََ�ُ=ْ� اَْرَ��ُ.ُ=ْ� َوَ:9 اَْوَ:9ُد&ُْ� َ�ْ*َم اْ	َ Zِ�َ�ٰJِ�Xَ�ْ�َ %ُ8ِ5ُْ=ْ� َوا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ 
lamayacaktır. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Mümtehinne, 60/3 

 َK @َِ	5َْ�ْ% ٰذ�َ �ِ� َوَ.ْ��	ِذْ&ِ� ا �ُُ=ْ� َوَ:9 اَْوَ:9ُد&ُْ� َ)ْ	اَْ.َ*ا �ْ=ُRِ�ُْA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��ُ�ونَ َCِ�1َ	ْا �ُ,ُ @َِiٰ	ُو�  Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuk- 
larınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa onlar ziyana uğramış demektir. Münafikun, 63/9 

 َA5ُ�ْ*ا َوAَ ُروُ,ْ� َواِْنTَ�ْ�Kَ �ْ=َُ	 ا fو�﴾ اِ-�َ�� اَْ.َ*ا	ُُ=ْ� َواَْوَ:9ُد&ُْ� ZٌXَ+ِْK َوا	��ُ� 5َ8ْ١٤ُ�*ا َو5ِLْAَُ�وا Kَِ�ن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ��ٌ� ﴿َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِن� ِ.ْ� اَْزَواIُِ=ْ� َواَْوَ:9ِد&ُْ� َ)ُ
﴿ �ٌ�3ٖ(َ �ٌIَُْه ا�َXْ(ِ١٥ ﴾   Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan 

sakının. Ama affeder, kusurlarını örtüp görmezseniz, bilin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirge- yendir. Mallarınız 
ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır. Tegabün, 64/14-15  

ÇOK KADINLA EVLİLİK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ِ�Kَ َوُرَ��َع �َٰ�ُpَو 'ٰXsْ.َ َ��ِء�X	ا �َُ=ْ� ِ.َ	َب �uَ �.َ ا*�ُ=ِْ-�Kَ '.ٰ�+َ�َْ	ا 'ِK ا*[ُ�ِJُْA 9�:َ5ْ+ُْ� اUِ َِ@ َواِْن	َ��-ُُ=ْ� ٰذ�اَْ Sْ=ََ�.َ �.َ ًة اَْو��	ُ*ا Kََ*اِ�َِ�ْAَ 9�:َ5ُْ+ْ� اUِ اْن*ُ	*�ُAَ 9�:َاَْد-ٰ' ا  
Eğer gözetiminiz altındaki yetim kızlar ile evlenmeyi düşünür ama onların haklarını gerektiği gibi koruyama- 
yacağınızdan korkarsanız size nikâhı düşen kadınlardan ikisi, üçü ya da dördü ile evlenebilirsiniz. Ama eğer 
onlar arasında adil davranamayacağınızdan korkarsanız tek kadınla evleniniz, ya da sahip olduğunuz esir 
kadınlarla evleniniz. Bu, doğru yoldan sapmamanız için daha uygundur. Nisa, 4/3 

 ُ���ٖAَ bcَKَ �ْ+ُPْ�َ�َ *َْ	َ��ِء َو�X	ا �ا َ�ْ�َ*ُ	�ِ�ْAَ ا اَْن*�ُ�[ٖ+َ�ْAَ �َْ	5ُ*ًرا َرٖ��ً��َوBَ َ� َ&�َن��	ِ�ن� اKَ ا*Jُ�+Aَا َو*�ُ�ِ8ُْA َواِْن ZِJَ���َ�ُْ	�&َ �,َُروTَ+َKَ %ِ�ْ�َ	ْا &ُ%� ا*  Ne kadar özen 
gösterseniz de eşleriniz arasında adaleti sağlayamazsınız. O halde birine iyice tutulup öbürünü ortada 
bırakmayınız. Eğer arayı düzeltir. Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok 
merhamet edicidir. Nisa, 4/129 

DABBETÜ’L-ARZ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ْUَا �ْRِ�ْ�َ(َ ُل*ْJَ	ْا Dَ َنَ َواَِذا َو*Xُ ِ*�ُ 9:َ �XَِA��َٰ�ِ� َس َ&�-ُ*ا��X	اَن� ا �ْRُ�ُ��=َُA اْ:9َْرِض �َ.ِ Zًَدا�� �ْRَُ	 �XَIْ�َ  Kıyametin kopacağı ile ilgili O söz, 
başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir Dabbe çıkarırız; o da, insanların Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle 
inanmadıklarını onlara söyler. Neml, 27/82 
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DAĞLAR 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
 َXpْا �ِ�ْIََزْو �Rَ�Kٖ %َ�َIَ َ�َ�اِت�s	&ُ%� ا �ًرا َوِ.ْ�Rَْ-ََوا 'َCَِرَوا �Rَ�Kٖ %َ�َIَاْ:9َْرَض َو ��7ِ' ا	�ْ�َ% ا	�Rَ�Xَر اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ�َ+5َ=�ُ�ونَ ْ�ِ� �Lُْ َوُ,َ* ا	�Tٖى َ.  Yeri 

döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve bütün bitkileri çift olarak yaratan O’dur. Geceyi de gün- 
düzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.  Ra’d, 13/3 

 Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada َواْ:9َْرَض َ.َ�ْد-َ�َ,� َواَْ	�Rَ�Kٖ �Xَ�ْJَ َرَواCَِ' َواَْ-َ�ْ+�Rَ�Kٖ �Xَ ِ.ْ� &ُ%� َ$ْ#ٍء َ.ْ*ُزونٍ 
ölçülü bir biçimde her şeyi bitirdik. Hicr, 15/19  

'ِK 'Jٰ	َْونَ  َوا�ُ+َRْAَ �ْ=ُ���َ	َ bcً�ُCًُرا َو�Rَْ-ََوا �ْ=ُِ� �َ��ٖAَ اَْن 'َCِاْ:9َْرِض َرَوا  Ve sizi sarsmasın diye arza yerinden oynatılmaz dağlar ve 
yolunuzu bulasınız diye nehirler, yollar yerleştirdi. Nahl, 16/15 

 ِ�Xْ�َ %ْJُKَ َ��ِلmِ	ْا �ِ(َ @َ-َ*ُ�lَ�ْ�ََر�ّٖ' -�5ً�َْ ﴿َو �Rَ5ُ١٠٥﴿ �5ً8َ5ْPَ �(ً� َ �,َُرTَ�َKَ ﴾َوَ:9 اَْ.ً+� ﴿١٠٦ �Iً*َ(ِ �Rَ�Kٖ ٰ�ىAَ 9:َ ﴾١٠٧ ﴾   Sana dağların kıyamet 
günündeki halini soruyorlar. De ki: “Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan 
halinde bırakacaktır. Orada ne çukur ne de tümsek göremeyeceksin.” Ta-Ha, 20/105-106-107  

�ونَ ُ+َRْ�َ �ْRُ���ََ	 bcً�ُCُ �Iً�mَKِ �Rَ�Kٖ �Xَ�ْ�َIََو �ْRِِ� �َ��ٖAَ اَْن 'َCِاْ:9َْرِض َرَوا 'ِK �Xَ�ْ�َIََو Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar 
yarattık ve varacakları yere yol bulabilsinler diye geniş yollar açtık. Enbiya, 21/31 

 ِI��َ �ِ�ْ�َ�ْ� Iََ�َ% اْ:9َْرَض َ َ�اًرا َوbcَUِ %َ�َIَ	�Rََ اَ-�Rًَْرا َو %َ�َIَ	�Rََ َرَواCَِ' َوIََ�َ% َ�ْ�َ� ا	َْ�ْ Hًا َءاِ	ٌٰ� َ.Dَ ا	��ِ� َ�ْ% اَْ&sَُ�ُ,ْ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*نَ اَ.�  Peki, kimdir, yeryüzünü 
yerleşime uygun hale getiren ve vadilerden dereler, ırmaklar akıtan ve onun üzerine sağlam dağlar yerleştiren. 
İki denizin arasına bir engel koyan? Allah’la beraber başka bir tanrı, öyle mi? Hayır hayır, onların çoğu gerçeği 
bilmezler. Neml, 27/61  

��ِب DَXْPُ ا	��ِ� ا	�Tٖى اJَAََْ� &ُ%� َ$ْ#ٍء اِ-��ُ َ �ًة َوِ,َ' Aَُ��/ َ.�� ا	��َ.ِ�Iَ �Rَ�ُ�َ�ْAَ َ��َلmِْ	َ�ى اAَ5َْ��ُ*نَ  َوAَ ��َِ� �ٌ��ٖUَ  Dağları görürsün, onları hareketsiz 
sanırsın. Oysaki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah 
yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarının bilincindedir. Neml, 27/88 

 �%ُ& �ْ.ِ �Rَ�Kٖ ��� �ُِ=ْ� َوَ�َ��ٖAَ اَْن 'َCِاْ:9َْرِض َرَوا 'ِK 'Jٰ	ََْوا �Rََ-َ�ْوAَ �ٍ�َ(َ �ِ�ْLَِ� اِت*َ�ٰ َ��ِء َ.�ًء �Rَ�Kٖ �Xَ+ْ�َْ-َ�Kَ ِ.ْ� &ُ%� َزْوٍج َ&ٖ���ٍ  َداaَ�َUَ ا	�� ��Zٍ َواَْ-ْHَ	�Xَ ِ.َ� ا	��  Allah 
gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar koydu ve ora- 
da her türlü canlıyı yaydı. Gökten yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdi. Lokman, 31/10 

 َ�mِ	ْا �َوِ.َ �Rَُ-َ*ا	َ�َ�اٍت ُ.1َْ+��5ًِ اَْpَ �ِٖ� �XَIْ�َUَْ�Kَ َ��ِء َ.�ًء �ٌد tٌ��ٖ َوُ�ْ�ٌ� ُ.1َْ+�ٌِ_ اَْ	َ*ا-�Rَُ َوBََ�اٖ��ُ[ Cُ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	��َ� اَْ-Hََل ِ.َ� ا	��َIُ دٌ �ِل*  Görmüyor musun ki 
Allah gökten su indirerek onunla türlü türlü ürünler çıkardı. Dağlarda da beyaz, kırmızı birbirinden farklı çeşitli 
renklerde yollar/katmanlar var, simsiyah taşlar da var. Fatır, 35/27 

�gِٖ���َ  َو�Rَ�Kٖ %َ�َIَ َرَواْ.ِ 'َCِ� �Rَِ *ْKَ َوَ��َركَ  َر �Rَ�Kٖ اَْ َ*اKٖ �RَAَ' اَْرZِ�َ�َ اَ���ٍم Cََ*اًء 	ِ��� ���Rَ�Kٖ َوَ   O, dört gün/dört evrede, yeryüzünde yükselen 
sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi. Fussilet, 41/10 

 ْ�Rُ َ*ْKَ َ��ِء ﴾ ٧﴾ َواْ:9َْرَض َ.َ�ْد-َ�َ,� َواَْ	�Rَ�Kٖ �Xَ�ْJَ َرَواCَِ' َواَ-َْ�ْ+�Rَ�Kٖ �Xَ ِ.ْ� &ُ%� َزْوٍج wٍ�Rٖ�َ ﴿٦َ&ْ�َ_ �Xَ�ْXَ�ََ,� َوَز����Xَ,� َوَ.� 	ْ.ِ �Rََ� Kُُ�وٍج ﴿ اَ �ْ�َKََ�3ُXُْ�وا اِ	َ' ا	��   

Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. 
Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Kaf, 50/6-7 

﴿ �Aً�5َ&ِ اْ:9َْرَض %ِ�َmْ-َ �َْ	َ٢٥ا﴿ �Aً٢٦�1َ﴾ اَْ�َ��ًء َواَْ.َ*ا.ِ�$َ 'َCَِرَوا �Rَ�Kٖ �Xَ�ْ�َIََو ﴾﴿ �Aًَُ�اK ًء�.َ �ُْ&�Xَ�ْJَCَْ٢٧ٍت َوا ﴾  Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri 
de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı ve size tatlı bir su içirmedik mi? 
Mürselat, 77/25-26-27 

﴾٦اَ	َْ� َ-mَْ�ِ% اْ:9َْرَض ِ.�Rًَدا ﴿  Biz, yeryüzünü bir döşek, 
﴾ ٧َواْ	mَِ��َل اَْو�Aًَدا ﴿   Dağları da birer kazık yapmadık mı? Nebe, 78/6-7 

﴿ �Rَn�َِٰ@ َد	ٰذ �﴾٣٠َواْ:9َْرَض َ�ْ�َ  Ondan suyunu ve bitkilerini çıkardı. 
 ﴿ �Rَn(ٰ�ْ.ََءَ,� َو�.َ �RَXْ.ِ َ�َجUَْ٣١ا﴾  Ardından yeri düzenleyip döşedi.  

  ِm	َْوا﴿ �RَnCٰ٣٢َ��َل اَْر ﴾   Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Naziat, 79/30-31-32 
DALALET/SAPIKLIK 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
﴿ �َ�Jٖ+َ�ْ�ُ	َْ�اَط ا �	ّٖ�َ� ﴿﴾ Pَِ�اَط ا	�Tٖ�َ� اَْ-Sَ�ْ�َ َ)�َ ٦اِْ¡ِ�-َ� ا	�8 ﴾ Bَ �ْRِ�ْ٧ْ�ِ� اْ	4ُLْ�َ*ِب َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ا	�4   Bizi doğru yola, kendilerine nimet 

verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Fatiha, 1/6-7 
 ٖ�Cَ �َُ	 �َmِAَ �ْ�َKَ �ُ��	�4ِِْ% ا�ُ �ُ� َوَ.ْ��	ا �%zََا �ْ.َbcً�  …Allah’ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi 

saptırırsa, sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın. Nisa, 4/88 
 �	*َُ- �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ا %ِ��ٖCَ �َ�ْBَ Dِْ��+�َى َو�ٰRُْ	ا �َُ	 �َ���َAَ �.َ �ٖ� َ.� Aََ*	�' َو-�XRَIَ �ٖ�ِ8َُْ� َو�Cََءْت َ.�8ًٖ�اَوَ.ْ� �aِِ �7َُ ا	��Cُ*َل ِ.ْ� َ�ْ�ِ  Kim de kendisine doğru yol 

belli olduktan sonra Elçi'ye karşı gelir ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü o yola 
yöneltiriz ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir gidiş yeridir orası! Nisa, 4/115 

bcً��ٖCَ �َُ	 �َmِAَ �ْ�َKَ �ُ��	�4ِِْ% ا�ُ �َوَ.ْ …Allah, kimi saptırırsa artık ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Nisa, 4/143 
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 ْm�َ ْ�7َ�َ �ْ.َ�4ِْْ�ُ� َو�ُ� ُ��	7َِ� ا�َ �3/�َُ��ِت َ.ْ	ا 'ِK �ٌ=ْ�َُو \�Pُ �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	َوا ٍ��Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٍطPِ 'ٰ�(َ �ُ�ْ�َ  Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar 

içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediğini de doğru yola iletir. En’âm, 6/39 
�َرُه 	bcَCْbِcِْمِ ْPَ 7َْ�ْح�َ �ُ�َ�ِRْ�َ ُ� اَْن��	ِ�ِد ا�ُ �ْ�َKَ  ُ���	ا %ُ�َmْ�َ @َِ	Tٰ&َ َ��ِء � Kِ' ا	��ُ �� �8�َ ��َ�-َ�&َ �Iً�َ�َ �Jً��zَ َرُه�ْPَ %ْ�َmْ�َ �ُ��4ِ�ُ ِ�ْد اَْن�ُ �9 َوَ.ْ:َ �َ�Tٖ�	ا '�َ(َ dَIْ��	ا 

 ُ Allah, kimi doğruya iletmek isterse, onun göğsünü İslâm’a açar. Kimi de saptırmak isterse, göğsünü göğe�Xُ.ِVْ*نَ 
çıkıyormuşçasına daraltır ve sıkar. Allah, inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. En’âm, 6/125 

�uٖ��ََ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َو�َ  bcَ	Zَُ اِ-�Rُُ� اTُ1َ�Aوا ا	�7 �ى َو�ٖKَ�Rِ�ْ�َ(َ �a�َ �Jًُ� ا	�4ٰ,َ �Jً��ٖKَ ُ��َ��ونَ ُْ+َRْ.ُ �ْRُ�-ََن ا*  Allah, insanların bir kısmını doğru 
yola iletti, bir kısmını da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bir yana bırakarak şeytanları dost edindiler ve 
buna rağmen doğru yolda olduklarını sanıyorlar. A’raf, 7/30 

� ا	�� ِRْ�َ �ْ.َ َُ�ونCِ�1َ	ْا �ُ,ُ @َiِٰ	ُو�Kَ %ِْ�4ْ�ُ �ْ.َى َو�ٖ+َRْ�ُ	ْا *َRُKَ �ُ  Allah, kimi doğru yola iletirse, o doğru yolu bulmuştur. Kimleri de 
saptırırsa, işte onlar, ziyana uğrayanların ta kendileridir. A’raf, 7/178 

Tَُرُ,ْ� َ �ْRِِ-��َLُْu 'Kٖ�Rُ�َ�ْ*نَ َ.ْ� ُ��4ِِْ% ا	��ُ� bcَKَ َ,�ِدَى 	َُ� َو�َ   Allah, kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. 
Allah, onları azgınlıkları içinde bırakır, bocalayıp dururlar. A’raf, 7/186 

 �ِ�َKَ �ْ=َُر�� �ْ.ِ /a��ى 	5ْXَِِ�ٖ� َوَ.ْ� َ ��َ�-�ِKَ �%zَ��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ.� اََ-� َ)َ�ْ�ُ=ْ� �َِ*ٖ&�%ٍ  ُْ% َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ� �Iََء&ُُ� اْ	َٖ+َRْ�َ ��َ�-�ِKَ ى�اْ,َ+ٰ  De ki: “Ey insanlar, 
size Rabbinizden gerçek/Kur’an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse, ancak kendisi için girer. Kim de saparsa 
ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim.” Yunus, 10/108 

�ى ٖRْ�َ�7َُء َو�َ �4ِ%/ َ.ْ�َ� ُ��	َر��ٖ�  ُْ% اِن� ا �ْ.ِ Zٌ�ََٰل َ)َ�ْ�ِ� اHِ-ُْْ*َ:9 ا	5َُ�وا َ&َ �َ�Tٖ�	ُل ا*Jُ�َاَ-َ�َب َو �َْ�ِ� َ.ْ	اِ  İnkâr edenler; "Rabbi ona bir mucize 
indirseydi ya!" derler. De ki: "Allah dilediğini saptırır. Kendisine yöneleni de doğru yola iletir." Ra’d, 13/27 

ٖ��ِ% َوَ.ْ� ُ��4ِِْ% ا	��ُ� Kََ�� َ	ُ� ِ.ْ� َ,�دٍ   وا َ)ِ� ا	�� /�Pُ5َُ�وا َ.ْ=ُ�ُ,ْ� َو&َ �َ�Tٖ��ِ	 �َ��ُز %ْ�َ …Hayır, inkâr edenlere hileleri güzel gösterildi ve 
onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah, kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Ra’d, 13/33 

�ى َ.ْ� َ�7َ ٖRْ�َ�7َُء َو�َ �ُ� َ.ْ��	4ِ�ُ%/ اKَ �ْRَُ	 �َ���َ�ُِ	 �ٖ.ِ*ْ َ ٍل اِ:�9 �ِِ�َ��ِن*Cَُر �ْ.ِ �Xَ�ْCَُء َوَ.� اَْر� ُ��=ٖ�َوُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	َْ  Biz her peygamberi, ancak kendi 
kavminin diliyle gönderdik ki, onlara Allah’ın emirlerini iyice açıklasın. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de 
doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İbrahim, 14/4 

 َ���ٖPِ�َ- �ْ.ِ �ْRَُ	 �.َ4ِ%/ َو�ُ �ى َ.ْ�ٖRْ�َ 9:َ �َ��	ِ�ن� اKَ �ْRُv��ِ�ْص َ)�ٰ' ُ,ْٰAَ اِْن Sen onların doğru yolu bulmalarını çok istesen de 
kesinlikle Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları yoktur. Nahl, 16/37 

�وَ  ��(َ ��ُ�lَ�ُْ+َ	�7َُء َو�َ �ى َ.ْ�ٖRْ�َ�7َُء َو�َ �4ِ%/ َ.ْ�ُ �ِٰ=ْ	ًة َو�Zً َواِ�َ &Aَ �ْ+ُXُْْ�َ��ُ*نَ  َ	ْ* َ$�َء ا	��ُ� 	mَََ�َ�ُ=ْ� اُ.�  Allah dileseydi, hepinizi tek bir ümmet 
yapardı. Fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Sizler yaptığınız işlerden kesinlikle sorguya 
çekileceksiniz. Nahl, 16/93 

�ى 	5ْXَِِ�ٖ� َوَ.ْ� َ ��َ�-�َِK �%zَ��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ:HِAَ 9ُر َوازَِرٌة ِوْزَر اUُْٰ�ىٖ+َRْ�َ ��َ�-�ِKَ ى�� َرCُ*ً:9 َ.ِ� اْ,َ+َٰ�َ�َْ- '�+�َ �َ��ٖ �T�َ.ُ ��Xُ& �.ََو  Kim doğru yolu bulmuşsa, 
ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr diğer bir 
günahkârın günahını yüklenmez.  Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. İsra, 17/15 

� ا	��ُ� RُKََ* اْ	�ُ ِRْ�َ �ْ.ََو ْ�(ُ �ْRِ,ِ*Iُُو 'ٰ�(َ Zِ�َ�ٰJِ	ْْ*َم ا�7ُُ�ُ,ْ� َ�� 	Rَُْ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدو-ِٖ� َوَ-َْmِAَ �ْ�َKَ %ِْ�4ْ�ُ �ْ.ََو �ِ+َRْ �ْ,ُ�َ-ِزْد Sْ�َUَ ��َ��ُ& �ُ�XRَIَ �ْRُ�ْٰو�.َ � f�Pَُوُ�ْ=ً�� َو ��ً
 Cَ Allah, kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa, böyleleri için O’nun dışındaٖ��ً�ا
dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü dirilteceğiz. Varacakları yer 
cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe, onun çılgın ateşini artırırız. İsra, 17/97 

�اً$ِ�ْ.ُ �fnِ	َو �َُ	 �َmِAَ �ْ�َKَ %ِْ�4ْ�ُ �ْ.ََو �ِ+َRْ�ُ	ْا *َRُKَ �ُ��	ا �ِRْ�َ �ْ.َ …Allah, kime hidayet ederse işte o, doğru yolu bulur. Kimi de 
şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Kehf, 18/17 

mَُ� اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	 dُ�ْ َوا	Jََْ�ُ� َوا	mُ/X*ُم َواْ	mَِ��ُل َوا	�7 ٰ�َ*اِت َوَ.ْ� Kِ' اْ:9َْرِض َوا	�7 � 	َُ� َ.ْ� Kِ' ا	��ُmُ�ْ�َ �َ�� �ِRِ�ُ �ْ.َاُب َوTَ�َْ	ا �ِ�ْ�َ(َ �a�َ �ٌ�sٖ&َِس َو��X	ا �َ.ِ �ٌ�sٖ&ََواب/ َو ��َوا	
َ� َ�5َْ�ُ% َ.� َ��7َءُ ا	��ُ� Kََ�� َ	ُ� ِ.ْ� ُ.ْ=ِ�ٍم اِن� ا	��   Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıkların, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçla- 

rın, hayvanların ve çok sayıda insanın Allah'a secde ettiklerini, O'nun buyruğuna boyun eğdiklerini görmüyor 
musun? Çoğu insan da azaba çarpılmayı hak etmiştir. Allah'ın alçalttığı kimseye hiç kimse onur ve saygınlık 
kazandıramaz. Hiç şüphesiz Allah dilediğini yapar. Hac, 22/18 (Secde Ayeti) 

�ى 	5ْXَِِ�ٖ� َوَ.ْ� JُKَ �%zَْ% اِ-�َ�� اََ-� ِ.َ� اْ	TِXْ�ُٖر��َ ٖ+َRْ�َ ��َ�-�ِKَ ى� Kَ …Kim doğru yola gelirse kendi iyiliği için doğru yola gelmişَ�ِ� اْ,َ+ٰ
olur. Kim eğri yola saparsa de ki; ben sadece bir uyarıcıyım. Neml, 27/92 

��ٖPِ�َ- �ْ.ِ �ْRَُ	 �.َُ� َو��	ا �%zََا �ى َ.ْ�ٖRْ�َ �ْ�َKَ �ٍ�ْ(ِ �ِ�ْLَِ� �ْ,ُا اَْ,َ*اَء*�ُ�َkَ �َ�Tٖ�	ا Dَ�َ�Aا %ِ�َ َ�  Hayır o zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine 
uydular. Allah’ın saptırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Onların yardımcıları da yoktur. Rum, 30/29 

' اِ-�ُ� Dٌ��ٖCَ َ ٖ��[ٌ  ُْ% اِْن Kَ Sُ�ْ�َzَِ�-�َ�� اzَِ%/ َ)�ٰ' -5َْٖ�' َواِِن اْ,َ+َ�ْ�Kَ Sُِ�َ�� ُ�*ٖ�' اِ	َ#� َر�ّٖ   De ki: “Ben eğer sapmışsam, ancak kendi 
aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O, 
hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır.” Sebe, 34/50 
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�ى َ.ْ� َ��7َُء Rِ�ْ�َ(َ @َ�ُ5َْ- ]ْ,َTْAَ bcَKَْ� َ�َ�َ�اٍت اKَََ�ْ� ُز��َ� 	َُ� Cُ*ُء َ)�َ ٖRْ�َ�7َُء َو�َ �4ِ%/ َ.ْ�َ� ُ��	ِ�ن� اKَ �Xً�َ�َ َ�اُٰهKَ �ٖ�ِ َن*�ُXَ8ْ�َ ��َِ� �ٌ��ٖ(َ �َ��	اِن� ا  İşlediği kötü iş 

kendisine yakıştıran ve onu güzel gören adam, iyiyi, kötüyü bilen gibi midir? Allah dilediğini saptırır, dilediğini de 
doğru yola iletir. Sakın onlar için hayıflanma. Hiç kuşkusuz onların neler yaptıklarını Allah iyi bilir. Fatır, 35/8 

�ى �ِٖ� َ.ْ� َ��7َُء َوَ.ْ� ��4ُِِْ% ا	��ُ� Kََ�� 	َُ� ِ.ْ� َ,�دٍ ٖRْ�َ �ِ��	ى ا� İşte bu Kur’an Allah’ın hidayet rehberidir. Onunla dilediği- ni… ٰذ	َِ@ ُ,َ
doğru yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Zümer, 39/23 

�ِ� @َ-َ*ُK	�Tٖ�َ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� َوَ.ْ� ُ�4ِْ�  ِ% ا	��ُ� Kََ�� َ	ُ� ِ.ْ� َ,�دٍ اَ	dَ�َْ ا	��ُ� �َِ=�ٍف َ)ْ�َ�ُه َوُ�1َ*�  Allah, kuluna yetmez mi? Seni Allah’tan başka- 
larıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık ona bir yol gösterici yoktur. Zümer, 39/36 

�ى 5ْXَ�ِKَِ�ٖ� َوَ.ْ� َ ��َ�-�ِKَ �%zَ��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ.� اَْ-Rِ�ْ�َ(َ Sَْ� �َِ*ٖ&�%ٍ اِ-�� اَْ-ْHَ	�Xَ َ)َ�ْ�َ@ ا	ِْ=َ+�َب 	��X�ِِس �ِ�ْ	َ�Kَ �aَ�ِ� اْ,+َ ٰ  Kuşkusuz, bu Kitap'ı biz sana 
insanlar için hak/gerçek olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa kendi 
aleyhine sapmış olur. Sen onlar üzerine vekil değilsin. Zümer, 39/41 

 Hiç kuşkusuz senin Rabbin kimin yolundan saptığını bildiği… اِن� َر��َ@ ُ,َ* اَْ)َ�ُ� �َِ�ْ� ْ(َ �%zَ� Cَٖ��ِ�ٖ� َوُ,َ* اَْ)َ�ُ� �َِ�ِ� اْ,َ+ٰ�ى 
gibi kimin doğru yolda olduğunu da bilir. Necm, 53/30 

DEDİKODU/GIYBET 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

��ً��ٖ(َ ��ً��ٖCَ �ُ��	َوَ&�َن ا �َِ�ُk �ْ.َ 9�:ِِل ا*ْJَْ	ا �ِء ِ.َ* /�	�ِ� �َRْmَ	ُْ� ا��	ا /]�ِ�ُ 9:َ Allah haksızlığa uğrayanların dışında kimsenin açıkça 
kötü söz söylemesini sevmez. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi işiten ve görendir. Nisa, 4/148 

 َ+Lْ�َ 9:َا َو*�ُ ��mَAَ 9:ََو �ٌpِْا ���3	ا tَ�ْ�َ اِن� ���3	ا �ً�ا ِ.َ�sٖ&َ ا*�ُِX+َIْا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��اَ َ �ُْ&�ْن َ��ْ&َُ% 	َْ�َ� اKَ �+ً�ْ.َ �ِ�Uََٖ=ِ�ْ,+ُُ�*ُه َواJُ�A*ا ا	��َ� ْ[ 4ُ�ْ�َُ=ْ� �4ً�ْ�َ اَُ�ِ�[/ اََ�ُ
اٌب َرٖ���ٌ  �*Aَ �َ��	اِن� ا Ey inananlar! Zandan çok sakının. Zira zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını araştır- 
mayın; biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan 
iğrendiniz. O halde Allah’tan korkun, şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. Hucurat, 49/12 

َدُه ﴿١َوْ�ٌ% 	ُِ=%� ُ,Hَ�ٍَة 	Hَ�ٍَُة ﴿ ��﴾ ٢﴾ اَ	�Tٖى Dَ�َIَ َ.�ً:9 َوَ)   Mal toplayan ve onu durmadan sayan, Arkadan çekiştirip duran, 
kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline; Hümeze, 104/1-2  

DENİZLER 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ُ�ُ&ْ�+َِ	 �َ�َ� ا	َْ�ْ �1Cَ ىTٖ�	ا .ِ َوُ,َ* ا*Lُ+َ�ْ+َِ	َو �ِ�Kٖ �َUِ5ُْْ�َ@ َ.َ*ا	َ�ى اAََو �Rََ-*�ُ�َ�ْAَ Zً�َ�ْ�ِ �ُXْ.ِ ا*Iُ�ِ1ْ+َ�ْAََو �fv�ِuَ ��ً�َْ	 �ُXْ.ِ 7ُْ=ُ�ونَ *اAَ �ْ=ُ���َ	َ4ِْ�ٖ� َوKَ �ْ  O, taze et 
yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu 
yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar O’nun cömertliğinden bir pay aramanız ve nimetine şükretmeniz 
içindir. Nahl, 16/14 

َ� 	َُ=ْ� َ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوا	mْAَ @َ�ْ5ُْٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �ِ�َْ.ِ�هٖ  �1Cَ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َََ�ُؤٌف َرٖ���ٌ  ا	ِس ��X	�ِ� �َ��	اْ:9َْرِض اِ:�9 �ِِ�ْذ-ِٖ� اِن� ا '�َ(َ DَJَAَ َ��َء اَْن َوُ�ْ�ِ�ُ@ ا	��  Allah’ın 
yeryüzündeki her şeyi ve denizde O’nun koyduğu fizik kanunları gereği akıp giden gemileri hizmetinize verdiğini 
görmüyor musun? O’nun izni olmadıkça, göğü yerin üzerine düşmemesi için tutuyor. Allah, insanlara karşı 
gerçekten çok şefkatli ve merhametlidir. Hac, 22/65 

�mُ*ًراَوُ,َ* ا	�Tٖى َ.َ�َج ا	َْ�ْ�َ�ْ�ِ� ٰ,ـTَا َ)Tٌْب Kَُ�اٌت َوٰ,Tَا ِ.ْ�ٌ} ا�Iٌَُج َوRُXَ�ْ�َ %َ�َIََ�� َ�ْ�َز�Uً َوmْ�ًِ�ا .َ ْ  O, birinin suyu tatlı, diğerininki tuzlu ve acı 
olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde/karışmalarını önleyici bir engel koyandır. Furkan, 25/53  

ْ� Iََ�َ% اْ:9َْرَض َ َ�اًرا َوbcَUِ %َ�َIَ	�Rََ اَ-�Rًَْرا َو %َ�َIَ	�Rََ َروَ  اCَِ' َوIََ�َ% َ�ْ�َ� ا	َْ�ْ�َ�ْ�ِ� HًIِ��َا َءاِ	ٌٰ� َ.Dَ ا	��ِ� َ�ْ% اَْ&sَُ�ُ,ْ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*نَ اَ.�  Peki, kimdir, yeryüzünü 
yerleşime uygun hale getiren ve vadilerden dereler, ırmaklar akıtan ve onun üzerine sağlam dağlar yerleştiren. 
İki denizin arasına bir engel koyan? Allah’la beraber başka bir tanrı, öyle mi? Hayır hayır, onların çoğu gerçeği 
bilmezler. Neml, 27/61  

�ٍر َ$ُ=*رٍ ُ=%� ��Pَ اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	mْAَ @َ�ْ5ُْٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �Sِ�َ�ِْXِ ا	��ِ� 	ُِ�ِ�َ�ُ=ْ� ِ.ْ� اَٰ��Aِٖ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	ِ   Size varlığının delillerini göstermesi 
için, Allah’ın lütfüyle/koyduğu fizik kanunlarıyla gemilerin denizde nasıl yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz 
bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için dersler vardır. Lokman, 31/31 

 ْ�*َن �Rََ-*�ُ�َ�ْAَ Zً�َ�ْ�ِ َوAََ�ى ا	�Kٖ @َ�ْ5ُِْ� َ.َ*ا �َUِ	Lُ+َ�ْ+َِ*ا ِ.ْ� َ�اِن ٰ,ـTَا َ)Tٌْب Kَُ�اٌت g�Cٌَِ� َ$َ�اُ�ُ� َوٰ,Tَا ِ.ْ�ٌ} ا�Iٌَُج َوِ.ْ� &ُ%; �Aَْ&ُ�ُ*َن 	َْ�ً�� �fv�ِuَ َوI�ِ1ْ+َ�ْAَُ َوَ.� َ�ْ�َ+ِ*ى ا	َْ�
 -4ْKَ İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Buِ�ٖ� َوَ	َ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ 
nunla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Ayrıca Allah’ın lütfundan 
istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin suyu yara yara gittiğini görürsün. Fatır, 35/12 

�َ} 3ْ�َKََ�ْ�َ� َرَواِ&َ� َ)�ٰ' Rْkَِ�ٖه اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	ُِ=%� ���Pٍَر َ$ُ=*رٍ   Dilerse O, rüzgârı durdurur da denizin üstünde اِْن َ��7َْ ُ�ْ�ِ=ِ� ا	ّ�ٖ
kalakalırlar. Elbette bunda çok sabreden ve şükreden herkes için ibretler vardır. Şûra, 42/33 

 َA �ْ=ُ���ََ	4ِْ�ٖ� َوKَ �ْ.ِ ا*Lُ+َ�ْ+َِ	ِ�ٖه َو.َْ�ِ� �ِ�Kٖ @ُ�ْ5ُْ	ِ�َى اmْ+َِ	 �َ�َ� 	َُ=ُ� ا	َْ�ْ �1Cَ ىTٖ�	ُ� ا��	7ُْ=ُ�ونَ اَ  O Allah ki, hem gemiler hareket etsin, hem de 
ihtiyaç duyduğunuz şeyleri elde edebilesiniz diye denizi hazırlayıp sizin hizmetinize verdi. Umulur ki 
şükredersiniz. Casiye, 45/12 
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َ��ِن ﴿٢٠﴾ RُXَ�ْ�ََ�� َ�ْ�َزٌخ َ:َ 9�Lِ�َْ��ِن ﴿١٩َ.َ�َج ا	َْ�ْ�َ�ْ�ِ� َ�ْ�َ+Jَِ��ِن ﴿ �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ ﴾٢١ ﴾  Birbirleriyle kavuşup karışmak üzere iki 

denizi salıverdi. Ama aralarında birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel vardır. O halde Rabbinizin nimetle- 
rinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Rahman, 55/19-20-21 

َ��ِن ﴿ ﴾ �Kَِ�َی� اَٰ:9ِء َر��ُ=٢٢��ََ�1ُْ�ُج ِ.RُXَْ�� ا	�/Vْ	Vُُ َوا	�Iَ�ْ�َُْن ﴿ �T=َُA٢٣ ﴾   Denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde 
Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Rahman, 55/22-23   

DİN 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

� ا	���ِ َXْ(ِ �َ� ٖ� Şüphesiz  َ�ْ=5ُْ� �ِ�َٰ��ِت ا	��ِ� Kَِ�ن� ا	��َ� �ٖCَ�Dُ اْ	ِ�َ��بِ اْ:bcَCْ9ُِم َوَ.� اUَْ+َ�َ_ ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ.� �Iََءُ,ُ� اْ	ِ��ُْ� RُXَ�ْ�َ ��ًLْ�َْ� َوَ.�ْ  اِن� ا	ّ
Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine bu konuda bilgi geldikten sonra sırf, aralarındaki 
ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah,  hesabı çok 
çabuk görendir. Al-i İmran, 3/19 
   َ�Kَ �Xً�مِ ٖدbcَCْ9ِ:ْا �َ�ْBَ �ِ+َ�ْ�َ �ْ.ََو َ���ٖCِ�1َ	ْا �َ�ِة ِ.َUِٰ9:ْا 'ِK *َ,َُو �ُXْ.ِ %َ�َJْ�ُ �ْ  Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki, o din asla 
kabul edilmeyecek ve o, ahirette kaybedenlerden olacaktır. Al-i İmran, 3/85 

 ِ	 �a��ى َوٖد�ِ� اْ	َٰRُْ	�ِ� �ُ	َ*Cَُر %َCَى اَْرTٖ�	7ْ�ُِْ�&ُ*نَ ُ,َ* ا	ْ* َ&ِ�َه ا	َوَ �ٖ��ُ& �ِ� ٖ�Rِ3ْ�َُ�ُه َ)َ�' ا	ّ  Müşrikler hoşlanmasalar bile Allah dinini, bütün 
dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Tövbe, 9/33  

…………  ِ��Kٖ ��5َ ُ*ا+َAَ 9:ََو �َ� ٖ� Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!… Şura, 42/13… اَْن اَٖ �ُ�*ا ا	ّ
a) Dinde Zorlama Yoktur: 

� اِJَKَ �ِ��	�ِ� �ْ.ِVْ�ُِت َو*Bُ��[	�ِ� �ْ5ُ=ْ�َ �ْ�َKَ �'Lَ	ْا �َ.ِ �� Aََ���َ� ا	�/ْ$ُْ َ �ِ� ٖ��َم 	�Rََ َوا	��ُ� Cْ ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCََ+ْ�َ�َ@ �ِ�	ُْ�ْ�َوِة اْ	ُ*Jٰpْ' َ:9 ا-85َِْ َ:9 اِْ&َ�اَه Kِ' ا	ّ  Dinde baskı 
ve zorlama yoktur. Artık doğru ile yanlış, birbirinden ayrılmıştır/her insan da bunları fark edecek seviyeye 
gelmiştir. Artık kim sapıklık ve bilgisizliği, azgınlık ve aşırılığı reddederek Allah'a inanırsa, gerçekten o kopması 
imkânsız sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Bakara, 2/256 

 �ِ� ٖ��وا Kِ' ا	��ِ� �RَIِ �a�َِدٖه ُ,َ* اn�ٰ+َIُْ=ْ� َوَ.� K �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َ�َIَِ' ا	ُّ,ِ�Iََو  Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizi seçti ve dinde 
üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi…Hac, 22/78  
b) Dinden Dönenler: 

 َ�Uِٰ9:َْوا ��َْ- /��ْد ِ.Xُْ=ْ� َ)ْ� ٖد�Sْ�ُ�َKَ �ٖXِ َوُ,َ* َ&��Kَ �ٌKُِو	Sْ[َ�ِ�َ @َiِٰ اَْ)َ��	K �ْRُُِ' ا	ِAَ�ْ�َ �ْ.ََو�Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َِiٰ	ِة َواُو  …Sizden kim dininden 
döner de kâfir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar 
cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır. Bakara, 2/217 

�ِ&ٖ���َ  َوَ.ْ� َ�Kَ �ِ�ْ�َJِ(َ 'ٰ�(َ ]ْ�ِJَXَْ�ْ� َ���4ُ ا	��َ� َ$�lً�ْ َوHِmْ�َCَى ا	��ُ� ا	�7  …Her kim dininden dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. 
Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır. Al-i İmran, 3/144 

 َX���َْ	َءُ,ُ� ا�Iََو \a�َ َل*Cُ��	وا اَن� ا�ُRِ$ََو �ْRِِ-��َ�ٖا ��ى ا	��ُ� َ ْ*ً.� َ&5َُ�وا َ�ْ�َِRْ�َ _َ�ْ&َ َ���ِٖ	��3	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	ُت َوا�  İman ettikten, Peygamberin 
hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra dininden dönüp inkâr eden toplumu 
Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez. Al-i İmran, 3/86 

*/���� ِ.Xُْ=ْ� َ)ْ� ٖد�Kَ �ٖXَِ�ْ*َف َ��Aِْ' ا	��ُ� �Jَِْ*ٍم ُ�ِ��/Rُْ� َوُ�ِAَ�ْ�َ �ْ.َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��1َ َ�ِ� َوَ:9 َ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ وَن�ُ,ِ�mَ�ُ �َ��ٖKِ�=َْ	ٍة َ)َ�' ا �H(َِا �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	ْا '�َ(َ Zٍ�	َن َ-ُ� َاِذ*ُK�
 ٌ���ٖ(َ DٌCُِ� َوا��	�7َُء َوا�َ �ْ.َ �ِ�AٖVْ�ُ �ِ��	4ُْ% اKَ @َِ	ٰذ �ٍِg9:َ Zَ.َ*ْ	َ Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilin ki Allah onların ye- 
rine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, 
kâfirlere karşı güçlü, sert ve onurludurlar. Allah yolunda savaşırlar. Bu yolda hiç kimsenin kınamasından/eleş- 
tirisinden de korkmazlar. İşte bu, Allah'ın bir lütfüdür. Onu dilediğine verir. Allah lütfü geniş olandır, hakkıyla 
bilendir.  Maide, 5/54 

�ًرا 4َBَ �ْRِ�ْ�َ�َKٌَ[ ِ.َ� ا	��ِ� َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب َ)��3ٌٖ َ.ْ� َ&5ََ� �ِ�	��ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ� اٖ�َ��-ِٖ� اِ:�9 َ.ْ� اُْ&ِ�َه َوَ ْ�ُ�ُ� ُ.ْ]iِ�َ�\ �ِ�ْ:9ٖ�َ��ِن َو	ٰـِ=ْ� َ.ْ� َ$َ�َح ْPَ �ِ5ْ=ُْ	�ِ�  Kim iman 
ettikten sonra Allah'ı inkâr ederse ve bu inkârıyla  sevinç duyarsa  işte Allah'ın gazabı bunlaradır; onlar için 
büyük bir azap da vardır. Ancak kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç.  Nahl, 16/106 

 َ. �وا َ)�ٰ' اَْدَ��ِرِ,ْ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ /�Aَاْر �َ�Tٖ�	اِن� ا ْ�Rَُ	 'ٰ�.ََْوا �ْRَُ	 َل �*Cَ ُن�[َ�ْ �ى ا	�7َRُْ	ا �ُRَُ	 �َ���َAَ �  Kendilerine doğru yol belli olduktan sonra 
dininden dönenlere şeytan taptıklarını güzel göstermiş ve onları ümitlendirmiştir. Muhammed, 47/25 

DİRİLME 
ِ�ْ��ِ ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	���ٖ    

a) Yeniden dirilme: 
*�ُIَ�ُْA �ِ�َْ	ِا ��ُp �ْ=ُ��ٖ�ْ�ُ ��ُp �ْ=ُ+ُ��ٖ�ُ ��ُp �ُْ&��َ�َْ�Kَ �Aًاَْ.َ*ا �ْ+ُXُْ&ِ� َو��	5ُُ�وَن �ِ�=ْAَ _َ�ْ&َ َن  Allah’ı nasıl inkâr edersiniz ki siz, hiçbir şey 

değilken O sizi yaratarak diriltti. Sonra ecelleriniz gelince sizleri yine öldürecek, sonra kıyamette sizi tekrar 
diriltecek. Sonra da yaptıklarınızın hesabını vermek için O’na döndürüleceksiniz. Bakara, 2/28  

ُ�*ا ��Jَ�ِِِء ا	���ِ ………… �T&َ �َ�Tٖ�	ا �َ�ِUَ �ْ َ Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten kendilerine yazık etmişler- 
dir… En’âm, 6/31 
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 ٌ���ٖ.ُ �ٌ�ْCِ 9�:ِا اTَ5َُ�وا اِْن ٰ,ـ&َ �َ�Tٖ�	ا ��	َ*Jُ�ََ	 َْ�ْ*ِت	ا � Sen, "Kuşkusuz, sizler ölümden sonra… َو	ِْiَ�  Sَ�ُْ اِ-�ُ=ْ� َ.ْ�ُ�*pُ*َن ِ.ْ� َ�ْ�ِ

diriltileceksiniz!" dediğinde, inkârcılar: "Bu apaçık bir büyüden başka şey değildir” derler. Hud, 11/7 
 َs&َْا ��ٰـِ=	َو � fJ�َ �ِ�ْ�َ(َ ا�� ا	��ُ� َ.ْ� َ�ُ�*ُت َ��ٰ' َوْ)ًُ�َ�ْ�َ 9:َ �ْRِِ-��َ�َْا �َRْIَ �ِ��	�ِ� ْ�َ�ُ�*َن ﴿َواَْ َ�ُ�*ا�ِس َ:9 َ��X	٣٨َ� ا ُnِ	 ﴾ �َ�Tٖ�	َِ�ْ�َ�َ� ا	َو �ِ�Kٖ 1َْ+�5ُِ*َن�ى َTٖ�	ا �ُRَُ	 �َ���َ

﴾ ٣٩َ&5َُ�وا اَ-�Rُْ� َ&�-ُ*ا َ&�ِذٖ��َ� ﴿   Onlar, “Allah, ölen bir kimseyi diriltmez” diye var güçleriyle Allah’a yemin ettiler. Hayır, di- 
riltecek! Bu O’nun yerine getireceği kesin bir sözdür, Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltecek ki, onlara, ihti- 
lafa düştükleri şeyi açıkça göstersin ve küfre sapanlar kendilerinin yalancılar olduğunu bilsinler. Nahl, 16/38-39 

 ْ�Uَ َن*ُp*�ُ�ْ�َ	َ ��-َِءا �Aً�Kَ�3ًَ.� َوُر(ِ ��Xُ& ُ*ا َءاَِذا	ا ﴿َوَ ��ً��ٖIَ �Jًا ﴿٤٩�ً���ورِ&ُْ� Jُ�َ�َKَ*	ُ*َن َ.ْ� ُ�ٖ��ُ�-َ�  ُِ% ا	�Tٖى ٥٠﴾  ُْ% &ُ*-ُ*ا �mَ�َِرًة اَْو َ�ُٖPُ 'Kٖ �ُ�ُ=ْ�َ � ��.ِ �Jً�ْUَ اَْو ﴾
ٍة 4ُLِXْ�ُ�َKَ*َن اِ	َْ�َ@ ُرُؤRُCَْ� َوَ�Jُ*	ُ*َن َ.+ٰ' ُ,َ*  ُْ% َ)ٰ�' اَْن َ�=ُ  َل َ.�� ﴾٥١*َن َ ٖ��ً�� ﴿Kََ]َ�&ُْ� اَو�   Bir de şöyle dediler: “Biz, kemik ve toz yığını oldu- 

ğumuz vakit mi, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?” De ki: “Şüphe mi var? İster taş olun ister de- 
mir! Yahut aklınızca, diriltilmesi daha da imkânsız olan başka bir varlık olun, yine de diriltileceksiniz.”  Diye- 
cekler ki: “Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?” De ki: “Sizi ilk defa yaratan.” Bunun üzerine başlarını sana 
alaylı bir tarzda sallayacaklar ve “Ne zamanmış o?” diyecekler. De ki: “Yakın olsa gerek!” İsrâ, 17/49-50-51 

�ْ� -mََْ�َ% ٤٧َوَ�ْ*َم -َُ���ُ� ا	mَِْ��َل َوAََ�ى اْ:9َْرَض َ��ِرَزًة َو�Lَُ- �ْ�َKَ �ْ,ُ�َ-�ْ7َ�َِدْر ِ.RُXْْ� اََ�ً�ا ﴿ ٍة َ�ْ% َزَ)ْ�ُ+ْ� اَ	 َل َ.�� � �XَJْ�َUَ ��َ&َ �َ-*�ُُ+iْIِ&ُْ� اَو�ْJَ	َ � f5Pَ @َا َ)�ٰ' َر��*zُ�ِ(َُو ﴾
�ا ﴿	َ=ُ ً(ِ*ْ.َ �ْ٤٨ ﴾   Kıyamet günü dağları yerlerinden, söküp yürütürüz. Yeryüzünü çırılçıplak ve dümdüz görürsün. 

Tek bir kişi kalmayacak şekilde tüm insanları diriltip bir araya toplarız. Hepsi de saf saf Rabbin huzuruna 
getirilirler. Der ki; And olsun ki işte sizler; ilk yarattığımız gibi çırılçıplak bize geldiniz. Ama ne yazık ki sizler; size 
gerçekleşeceğini söylediğimiz bu yer ve zamanın gerçek olmayacağını iddia ediyordunuz. Kehf, 18/47-48 

 f��َ َ�ُجUَُْف ا*ْ�َ	َ /S.ِ �.َ ُل اْ:9ِْ-َ��ُن َءاَِذا*Jُ�َ�٦٦ ﴿َو﴿ �lً�ْ$َ @ُ�َ �َْ	َ ْ�ُ% َو �ُه ِ.ْ�XَJْ�َUَ ��-اْ:9ِْ-َ��ُن َا �ُُ&Tْ�َ 9:َ٦٧﴾ اََو ﴾   İnsan der ki: "Sahi, ben 
öldükten sonra diriltilip kabrimden çıkarılacak mıyım?" O insan hiç düşünmüyor mu ki, o hiçbir şey değilken Biz 
onu yaratıp var ettik? Meryem, 19/66-67  

 �Xُ& ��-ِا �Xَ�ْ�َ(َ ا��ُه َوْ)ًُ��ُٖ- aٍ�ْUَ َل �اْ-َ� اَو�َ�َ ��َ&َ ]ِ+ُ=ُ�ِْ	 �%mِ َ��َء َ&َ]#� ا	�� � �Kَِ)ٖ���َ َ�ْ*َم َ-ْ]ِ*ى ا	��  Düşün ki o gün göğü, kitap sayfalarını dürer 
gibi düreceğiz. Varlıkları yaratmaya ilk başladığımız gibi, tekrar var edeceğiz. Bu yerine getirmeyi üstlendiğimiz 
bir sözdür. Hiç tartışmasız Biz bunları yaparız.  Enbiya, 21/104 

 ﴿ �ٌ���َ)Zَ اAِٰ ٦ٰذ	َِ@ �ِ�َن� ا	��َ� ُ,َ* ا	َْ�a/ َواَ-�ُ� �ُْ�ِ� ا	َْ�ْ*Aٰ' َواَ-�ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ ﴾ Zٌ�َ٧ َ:9 َرْ�َ[ �Rَ�Kٖ َواَن� ا	��َ� َ�ْ�َ�ُ� َ.ْ� Kِ' اْ	Jُُ�*ِر ﴿﴾ َواَن� ا	��  İşte böyle; 
şüphesiz Allah, hakkın ta kendisidir ve şüphesiz ölüleri diriltir ve elbet her şeye güç yetirendir. Çünkü kıyamet 
kesin gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah, kabirlerdeki kimseleri diriltecektir. Hac, 22/6-7 

 p Sonra siz kıyamet günü yeniden diriltileceksiniz. Mü’minun, 23/16ُ�� اِ-�ُ=ْ� َ�ْ*َم اْ	s�َ�ُْA Zِ�َ�ٰJُِ*نَ 
ُ�*ا ��Jَ�ِِِء اْ:Uِٰ9َ�ِة وَ  �T&َ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	ا �ِ.ِ*ْ َ �ْ.ِ ُbcَ�َ	ْ7َْ�ُب .ِ َوَ �َل ا�َوَ �ُXْ.ِ َن*ُ�ُ&ْ�Aَ � ��.ِ %ُُ&ْ��َ �ْ=ُُ�sْ.ِ �ٌ7َ�َ 9�:ِا اTَـ,ٰ �.َ ��َْ- /�� 7ْAََ�ُ�*َن ﴿اK �ْ,ُ�XَKْ�َAَِْ' اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 ��٣٣ ﴾  

Onun kavminden, kâfir olup ahirete ulaşmayı inkâr eden ve dünyada kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler 
şöyle dediler: “Bu, dediler, sadece sizin gibi bir insandır; sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer.”  

﴾ ٣٤َو	iَِْ� اuََْ�+ُْ� 7َ�ًَ�ا ِ.sَْ�ُ=ْ� اِ-�ُ=ْ� اًِذا َ	Cِ�1َُ�وَن ﴿  Gerçekten, tıpkı kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz herhalde ziyan 
edersiniz. 

﴾ ٣٥اََ�ِ�ُ�&ُْ� اَ-�ُ=ْ� اَِذا ِ.+/ْ� َو&A �ْ+ُXَُُْ�اً�� َوِ)�3ًَ.� اَ-�ُ=ْ� ُ.Iُ�َ1ْ*َن ﴿  Size, öldüğünüz, toprak ve kemik yığını haline geldiğinizde, 
mutlak surette sizin diriltileceğinizi mi vâdediyor?  

�وَن ﴿َ,�Rَ�َْت َ,�Rَ�َْت 	َِ�� ُ(َ*ُA٣٦ ﴾  Heyhat o size vaad edilen şey ne kadar uzak!  
﴿ �َ�pٖ*�ُ�ْ�َِ� �ُ�-َْ�� َ-ُ�*ُت َوَ-ْ�َ�� َوَ.� َ-ْ /�﴾ ٣٧اِْن ِ,َ' اِ:��XَُA��َ�َ 9 ا	  “Hayat, bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz 

tekrar diriltilecek değiliz.”  
﴾ ٣٨اِ:�9 َرIٌُ% اKَْ+ٰ�ى َ)َ�' ا	��ِ� َ&Tًِ�� َوَ.� َ-ْ�ُ� 	َُ� ��Xٖ.ِVْ�َُِ� ﴿ اِْن ُ,*َ   “Bu adam, sadece Allah hakkında yalan uyduran bir 

kimsedir; biz ona inanmıyoruz.” Dediler. Mü’minun, 23/33…38 
… �ُه َوُ,َ* اَ,ْ ُ��ٖ�ُ ��ُp aَ�ْ1َ	ُْٶا ا�َ*ُن َ)َ�ْ��ِ َوُ,َ* ا	�Tٖى َ�ْ�َ  Önce yaratan sonra da yeniden hayat verip dirilten O'dur. Bu, da O'na 

göre pek kolaydır… Rum, 30/27 
� 	Kٖ �ْ+ُsِْ�َ' ِ&َ+�ِب ا	��ِ� اِ	ٰ' َ�ْ*مِ ا	َْ�ْ�ِ� TَRٰKَا َ�ْ*مُ  ْJَ	َ َ��َن�ِ�ْ�َ� َواْ:9ٖ	ا اْ*ُAاُو �َ�Tٖ�	َوَ �َل ا  ٰ ِ=Aَ 9:َ �ُْ+Xُْ& �ْ=ُ�Xْ�َ�ُ�*نَ ا	َْ�ْ�ِ� َو	  Kendilerine bilgi ve iman 

verilenler dediler ki; “Andolsun siz, Allah'ın yazgısınca tayin edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte 
bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz.” Rum, 30/56 

-�ُ=ْ� �ِ�	��ِ� ��Xُس اJُ�A*ا َر��ُ=ْ� َوا7َUْْ*ا َ�ْ*ً.� َ:َ 9�Hٖmْى َوا	ٌِ� َ)ْ� َو	َِ�ٖه َوَ:9 َ.ْ*	ُ*ٌد ُ,َ* �Iٍَز َ)ْ� َوا	ِِ�ٖه َ$�ْ َ�� اَ�/�Rَ ا	 ��Lُ�َ 9:ََو ��َْ- /�-�ُ=ُ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��LُAَ bcَKَ \a�َ �ِ��	ا ��lً اِن� َوْ)َ
 Ey İnsanlar! Rabbinizden korkun. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası namına bir şey ödeyemeyeceği اْ	Lَُ�ورُ 
günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın yeniden dirilmeyle ilgili verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldat- 
masın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman, 31/33  

ُ.*ا َوا�pََٰرُ,ْ� َو&ُ%� َ$ْ#ٍء ا�Xَ�ْ8َ�َُْه Kٖ' اَِ.�ٍم ُ.ٖ���ٍ  ���ِ� اْ	َ�ْ*Aٰ' َو-َْ=ُ+ُ[ َ.� َ ُْ- �ُ� Şüphesiz ölüleri Biz diriltiriz Biz. Ve onların اِ-�� َ-ْ
gelecek için yaptıkları her türlü eylemi ve geride bıraktıkları eserleri de kayda geçiririz. Zira Biz, her şeyin apaçık 
bir kitapta kayda geçirmişizdir. Yasin, 36/12 
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ٍة َوُ,َ* �ُِ=%� ٧٨َوzََ�َب َ	bcًsَ.َ �Xَ َوَ-ِ�َ' Jَ�ْUَُ� َ �َل َ.ْ� ُ�ْ�ِ� ا	�3َ�َِْم َوِ,َ' َرٖ.�ٌ� ﴿ َل َ.�� ��Rَ��ٖ ا	�Tٖى اَْ-�7َََ,� اَو�ْ�ُ %ُْ  ﴾ ﴿ �ٌ��ٖ(َ aٍ�ْUَ٧٩ ﴾  Bir de insan, kendi 

yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Ve dedi ki: “şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” De ki: "Onları ilk 
defa yaratan diriltir, hem O, yaratmanın her türlüsünü bilir." Yasin, 36/78-79 

* ٰ�َ*اِت َوَ.ْ� Kِ' اْ:9َْرِض اِ:�9 َ.ْ� َ$�َء ا	��ُ� �Kٖ �َ5ُِ- ��ُpِ� اUُْٰ�ى Kَِ�َذا ُ,ْ�  ِ�َ َو-K �َ5ُِِ' ا	8/ �ٌم َ�3ُXُْ�ونَ ِر ْ.َ aَ�ِ8َKَ� Kِ' ا	��  Ve Sûr'a üfürülmüştür de 
göklerdekilerin ve yeryüzündekilerin hepsi de, o sesin şiddetinden ölüp gitmiştir, sonra bir daha üfürülünce o 
zaman hepsi dirilmiştir, ne olacak diye bakınıp dururlar. Zümer, 39/68  

 nِ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َو	َْ� َ�ْ�َ# �RِJِ�ْ1َِ�� ��Jَِِدٍر َ)�ٰ' اَْن ُ�ْ َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ  َ# اْ	َ�ْ*Aٰ' َ��ٰ' اِ-�ُ� َ)�ٰ' &ُ%� اََو	َْ� َ�َ�ْوا اَن� ا	��َ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��  Gökleri ve yeri yaratan 
ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın ölüleri de diriltmeye gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Elbette 
onun her şeye gücü yeter.  Ahkaf, 46/33 

اِع اِ	ٰ' َ$ْ#ٍء -ُُ=ٍ� ﴿ ���اِث َ&�َ-�Iَ �ْRَُ�اٌد ُ.U ﴾﴿ �ٌ7ِ+َXُْ Kَ٦َ+َ*ل� َ)RُXْْ� َ�ْ*َم َ�ْ�ُع ا	َIَْ9:ْا �َن ِ.َ*Iُ�ُ1ْ�َ �ْ,ُا�8َ�َُْر ��ً اِع َ�Jُ*ُل ا	َْ=�Kُِ�وَن ٰ,ـTَا َ�ْ*ٌم َ)ِ�ٌ� �7٧ ��﴾ ُ.Rِْ]ٖ��َ� اِ	َ' ا	
﴿٨ ﴾  Sen de onlardan yüz çevir, Görevli melek, o gün insanları benzeri görülmemiş ve yaşanmamış korkunç 

olaya çağırdığında; Mezarlarından dirilip, donuk ve ürkek bakışlarla çıkarlar. Tıpkı etrafa yayılan çekirge sürüsü 
gibi kendilerini çağıran görevliye doğru koşarlar. O zaman kafirler “Bu zor bir gündür” derler. Kamer, 54/6-7-8 

 SِLَ�َ�َ 9 اَِذا:َ*ْ�َKَ ﴿ َم*Jُ�ْ����Xَٖ� ﴿٨٥﴾ َو-َْ�ُ� اَْ َ�ُب اِ	َْ�ِ� ِ.Xُْ=ْ� َو	ٰـِ=ْ� َ:8ِ�ُْA 9ُ�وَن ﴿٨٤﴾ َواَْ-ُ+ْ� 3ُXْAَ TٍِiXَ��ُٖ�وَن ﴿٨٣اْ	ُٖ.َ �َ�ْBَ �ُْ+Xُْ& 9 اِْن:َ*ْ�َKَ ﴾اِْن ٨٦ �Rََ-*�ُIِ�ْAَ ﴾
﴾ ٨٧&�Pَ �ْ+ُXُِْدٖ �َ� ﴿  Canın boğaza dayandığı an var ya, O sırada sizler gözlerinizi o can çekişen adama diker- siniz. 

O anda Biz ona, sizden daha yakınız, ama göremezsiniz. Eğer söylediğiniz doğru ise o çıkmak üzere olan canı 
geriye döndürsenize! Vakıa, 56/ 83…87 

 ُS��ُٖ�َو '�ٖ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض ُ�ْ َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ  َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O’nundur. Öldürür ve 
diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yeter. Hadid, 57/2 

�ى ﴿ًCُ ْ+َ�َك�اْ:9ِْ-َ��ُن اَْن ُ ]ُ�َ�ى ﴿﴾ pُ�� &َ ٣٧﴾ اَ	َْ� َ�ُ@ -ُْ]ْ.ِ Zً5َ�  ;'ِX.َ�X�ُْٰ' ﴿٣٦اََ�ْ �*�َKَ aَ�َ1َKَ ZًJَ�َ(َ �٣٨َن﴿ 'ٰs-ُْ9:َْوا �َ&َ �T	ا �ِ�ْIَْو �H	ا �ُXْ.ِ %َ�َmَKَ ﴾٣٩ dَ�َْ	َا ﴾
﴿ 'ٰA*ْ�َْ	ا #َِn�﴾ ٤٠ٰذ	َِ@ ��Jَِِدٍر َ)�ٰ' اَْن ُ�ْ  İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır. O, dökülen menide bir sperm değil 

miydi? Sonra aşılanmış bir yumurtaya dönüştü, sonra Allah onu yaratıp biçimlendirdi. Nihayet o meniden erkek 
ve dişiyi yarattı. Bütün bunları yapan Allah, ölüyü tekrar diriltemez mi? Kıyamet, 75/36 …40 

ٌة Cِ�Uََ�ٌة ﴿�١١ ِ)�3ًَ.� َ-1َِ�ًة ﴿﴾ َءاَِذا &�Xُ ١٠َ�Jُ*	ُ*َن َءاِ-�� َ	َ�ْ�ُدوُدوَن Kِ' اْ	َ��Kَِ�ِة ﴿ �ِ,َ�ِة ﴿١٣﴾ Kَِ�-�َ�� ِ,َ' َزIَْ�ٌة َواِ�َ�ةٌ ﴿١٢﴾ َ �	ُ*ا Aِْ�َ@ اًِذا َ&�� ﴾ ١٤﴾ Kَِ�َذا ُ,ْ� �ِ�	��  

Şöyle derler: “Biz gerçekten gerisin geriye eski hâlimize mi döndürüleceğiz? Biz çürüyüp dağılmış kemikler 
olduğumuz zaman mı? Öyle ise bu, ziyanlı bir dönüştür.” Doğrusu onlara bir tek çığlık yetecek- tir. Birdenbire 
kendilerini mahşerde buluverirler. Naziat, 79/10…14 

﴿ �َ�5ٖ ﴾ َ�ْ*َم ٥﴾ 	َِ�ْ*ٍم َ)�3ٍٖ� ﴿٤﴾ اََ:9 َ�3ُ�/ اُو	iَِٰ@ اَ-�p*�ُ�ْ.َ �ْRُُ*َن ﴿٣َ&�	ُ*ُ,ْ� اَْو َوَز-ُ*ُ,ْ� ُ�1ِْ�ُ�وَن ﴿﴾ َواَِذا ٢﴾ اَ	�Tٖ�َ� اَِذا اْ&َ+�	ُ*ا َ)�َ' ا	��Xِس َ�ْ�َ+ْ*Kُ*َن ﴿١َوْ�ٌ% 	ِْ�ُ�َ]�5
﴾ ٦َ�Jُ*ُم ا	��Xُس 	َِ�ب� اْ	َ��َ	ٖ��َ� ﴿  Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline! Onlar ki, insanlardan ölçüp alırken noksan- 

sız alırlar. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Yoksa onlar, o 
büyük günde yeniden diriltileceklerini sanmıyor mu? Mutaffifin, 83/1…6 

﴿ �Rََ	اHَ	ِْاْ:9َْرُض ز Sَِ	Hِ	ْاْ:9َْرضُ ١اَِذا ُز SِIَ�َUََْوا ﴾ ﴿ �Rََ	�Jَpَْ٢ا﴿ �Rََ	 �.َ َ��َرَ,� ﴿٣﴾ َوَ �َل اْ:9ِْ-َ��ُنUَُْث ا ���َُA Tٍِi.َ*ْ�َ ﴾٤﴿ �Rََ	 '�ُٰس ٥﴾ �ِ�َن� َر��َ@ اَْو��X	ُر ا�ُ8ْ�َ Tٍِi.َ*ْ�َ ﴾
﴿ �ْRَُ	��َ(َُِْ�َ�ْوا ا	 �Aً�+َ$َْ٦ا ﴾  Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan “Ne 

oluyor buna!” dediği vakit. İşte o gün yer Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır. O gün bölükler ha- 
linde insanlar, mezarlarından çıkıp yüce divana dururlar, yapıp ettiklerinin karşılığını almak için. Zilzal, 99/1…6 

�وِر ﴿٩اbcَKََ َ�ْ�َ�ُ� اَِذا K �.َ �َsِ�ْ�ُِ' اْ	Jُُ�*ِر ﴿ُ َ% َ.� Kِ' ا	8/ ﴾ ١١﴾ اِن� َر��َ �ْRِِ� �ْRُ�Tٍِi.َ*ْ 	1ََٖ��ٌ� ﴿١٠﴾ َو�8�ُ  Kabirlerdeki ölüler diriltilip çıkarıldığı 
ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan halinin ne olacağını hiç düşünmez mi? Doğrusu Rabbleri 
o gün onların her şeyinden haberlidir. Aidat, 100/9-10-11 
b) Dirilmeye örnekler: 

��ً�� �XَJْCُ 9:ً�Jَِpُه 	َِ��َ َCَ Sْ�� ََْى َرْ�َ�+ِٖ� َ�+�' اَِذا ا�َ��َح 7ْ�ًُ�ا َ�ْ�َ� َ�َ � َ.�� َوُ,َ* ا	�Tٖى ُ�Cِ�ُْ% ا	��ٍ 'ٰA*ْ�َْ	1ُِْ�ُج ا- @َِ	Tٰ&َ َ�َ�اِت�s	ا �%ُ& �ْ.ِ �ِٖ� �XَIْ�َUَْ�Kَ َْ��َء	ا �ِِ� �Xَ	ْHَ-َْ�Kَ Sٍ
 َ Rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Sonunda onlar, ağır bulutları yüklenince	TَAَ �ْ=ُ���َ&�ُ�ونَ 
onu ölü bir beldeye yönlendiririz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle 
diriltip çıkaracağız. Her halde bundan ibret alırsınız. A’raf, 7/57  

اْ:9َْرَ��مِ َ.�  ْ.ِ ��ُp� ْ.ِ ��ُp Zٍ5َ[ُْ-� ْ.ِ ��ُp ZٍJَ�َ(َ� ZٍJَ��1َ.ُ ZٍLَ4ْ.ُ َو ZٍJَ��1َ.ُ �ِ�ْBَ	Xَُِ���َ� 	َُ=ْ� َو-K /�Jُِِ' َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِْن &Kٖ �ْ+ُXُْ' َرْ�ٍ[ ِ.َ� ا	َْ�ْ�ِ� ْ.ِ �ُْ&�XَJْ�َUَ ��-�ِKَ� Aَُ�اٍب 
 �K*َ+َ�ُ �ْ.َ �ْ=ُXْ.َِو �ُْ& ��'  ��ُp bcً5ْuِ �ْ=ُIُ�ِ1ُْ- ��ُp	Lُُ��ْ+َِ*ا اَُ$ f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	ًة َ-�7َُء اِ�� ِ)ْ�ٍ� َ$�lً�ْ َوAََ�ى اْ:9َْرَض َ,�ِ.َِ�ْ�َ �ْ.ِ �َ�َ�ْ�َ bcَ�ْ=َِ	 �ِ�ُ�ُْ	ٰ' اَْرَذِل ا	َُ�د/ اِ� �ْ.َ �ْ=ُXْ.َِو ' �Xَْ	Hَْ-َِ�َذا اKَ

 ٍw�Rٖ�َ َزْوٍج �%ُ& �ْ.ِ Sْ+َ�َْ-ََوا Sْ�َْت َوَر �H+َ,َْ��َء ا	اْ �Rَ�ْ�َ(َ Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi 
topraktan, sonra meniden sonra aşılanmış yumurtadan, sonra uzuvları belirsiz, canlı et parçasından yarattık ki 
size kudretimizi gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir 
bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi erken vefat 
eder; kimi de ömrün en verimsiz ihtiyarlık çağına kadar götürülür; ta ki bütün bilgisine karşın hiç bir şey bilmez 
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hale gelsin. Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, 
kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten iç açıcı ürünler verir. Hac, 22/5 

�ُه اِن� ٰذ	َِ@ َ)َ�' ا	���ِ ُ��ٖ�ُ ��ُp aَ�ْ1َ	ُْ� ا��	ُئ ا� ﴾  ُْ% �Cُٖ�وا Kِ' اْ:9َْرِض �Kَْ-3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ�َ�اَ اْ	��pُ aَ�ْ1َ ا	��ُ� ُ�7ِXُْ{ ا	�7ْ�Xََة اْ:Uِٰ9َ�َة اِن� ا	���َ ١٩َ�ٖ��ٌ� ﴿ اََو	َْ� َ�َ�ْوا َ&ْ�َ_ ُ�ْ�ِ
﴿ �ٌ��﴾٢٠َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ  Onlar, Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyor- 

lar mı? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. Onlara de ki; “Yeryüzünde dolaşın da Allah'ın canlıları ilk kez nasıl 
yarattığını görün. Allah bu yaratma işlemini/ölümden sonra diriltmeyi ileride bir kez daha tekrarlayacaktır. Hiç 
kuşkusuz Allah'ın her şeye gücü yeter.” Ankebut, 29/19-20  

O, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece 
diriltileceksiniz. Rum, 30/19 

ْ:9َْرَض َ�ْ�َ� َ.ْ*�RَِA َوَ&Tٰ	Iُ�َ1ُْA @َِ*نَ ُ�1ِْ�ُج اْ	َ�#� ِ.َ� ا	Sِ���َْ َو�1ُِْ�ُج ا	Sَ���َْ ِ.َ� اْ	َ�#� َو�ُْ�ِ� ا  Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzü- 
nü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü 
yetendir. Rum, 30/50  

 ُs�ْ�َ 9:ََو �ْ=ُJُ�ْUَ �.َ ٌ��8ٖ�َ Dٌ��ٖCَ �َ��	ٍة اِن� ا�ُ=ْ� اِ:�dٍ5ْXَ&َ 9 َواِ�َ  Ey insanlar! Sizin hepinizi yaratmak veya hepinizi öldükten sonra 
diriltmek bir tek kişiyi yaratmak ve diriltmek gibidir. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür. Lokman, 31/28 

��ً�� �XَJْ�ُKَُه اِ	ٰ' َ�َ�ٍ� َ.���Xَ�ْ�َ�َْ�Kَ Sٍ �ِِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َ� َ.ْ*Tٰ&َ �RَِA	ِ@َ َوا	��ُ� ا	�Tٖى َCَ �ُ�sٖ+ُKَ َح��َ  Rüzgârları gönderip de bulutu  ا	X/7ُ*رُ اَْرCََ% ا	��
harekete geçiren Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. 
Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır. Fatır, 35/9 

﴿ �ِ�8ٖ�َ��ِء َ.�ًء ُ.َ��َرً&� ��XIَ �ِٖ� �Xَ+ْ�َْ-َ�Kٍَت َوَ�[� ا	َْ 	�Xَْ ِ.َ� ا	�� �H-َ٩َو﴿ �ٌ�4َٖ- Dٌ�ْuَ �Rََ	 ٍت�JَCِ��َ %َ1ْ�X	ِْ�ِ�َ��ِد َواَْ��َ ١٠﴾ َوا	1ُُْ�وُج ﴾ ِرْزً � 	ا @َِ	Tٰ&َ �+ً�ْ.َ ًة�َ�ْ�َ �ِٖ� �Xَ�ْ
﴿١١ ﴾ Gökten bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler/ekinler, birbirine 

girmiş kat kat tomurcuklu yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte 
dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Kaf, 50/9…11 

DOĞRULUK/DÜRÜSTLÜK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ْ�Aَ ��َِ� �ُ�-ِا ا*ْLَ[ْAَ 9:ََب َ.َ�َ@ َو�Aَ �ْ.َاُِ.ْ�َت َو ��َ&َ �ْJِ+َCْ�Kَ ٌ��8ٖ�َ َن*ُ��َ  Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki 
tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı tam olarak 
eksiksiz görür. Hud, 11/112 

�ا ﴿َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اJُ�A*ا ا	��َ� ً��ٖCَ 9:ً*ْ َ ُ*ا	ًزا َ)٧٠��ً�3َٖو ُ**ْKَ َز�Kَ �ْJَKَ �َُ	*Cَُ� َوَر��	ا Dِ[ِ�ُ �ْ.ََُ=ْ� ُذ-ُ*َ�ُ=ْ� َو	5ِْ� Lْ�ََُ=ْ� َو	َُ=ْ� اَْ)َ��	8ِْ�ْ} �٧١﴿ ﴾ ُ ﴾  Ey iman 
edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru söyleyin. Ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim 
Allah'a ve Resulüne itaat ederse, büyük bir başarıya ermiş olur. Ahzab, 33/70-71 

 َH�ْAَ 9:َا َو*ُK�1َAَ 9�:َا Zُ=َِiٰ��َ	ْا �ُRِ�ْ�َ(َ ُل�HXَ+َAَ ا*.ُ�Jَ+َCْا ��ُp �ُ��	ا �Xَ/ا َر�*ُ	� َ �َ�Tٖ�	ونَ -ُ*ا َوا7ِ�َُْ�وا �ِ�اِن� ا�ُ(َ*ُA �ُْ+Xُْ& '+ٖ�	ا Zِ�Xmَ	ْ  Şüphesiz, Rabbimiz Allah'tır 
deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vaat 
edilen cennetle sevinin! derler. Fussilet, 41/30 

��َ&َ �ْJِ+َCْْدُع َوا�Kَ @َِ	Tِٰ�Kَ  َا �ْ=ُXَ�ْ�َ َل�Zَ اُِ.ْ�َت َوَ:Dِْ��+Aَ 9 اَْ,َ*اَءُ,ْ� َو ُْ% اَٰ.SُXْ �َِ�� اَ-Hََْل ا	��ُ� ِ.ْ� ِ&َ+�ٍب َواُِ.ْ�ُت :9َِْ)ِ �m�ُ 9:َ �ْ=ُُ	��َ(ََُْ=ْ� ا	َو �Xَُ	��َ(َْا �Xَ	َ �ْ=ُ/َوَر� �Xَ/َر� �ُ��	
 َX�ْ�َ Dُ�َmْ�َ �ُ��	َا �ْ=ُXَ�ْ�ََو �XَXَ�ْ�َ ُ��8ٖ�َْ	َْ�ِ� ا	َواِ �Xَ  O halde, davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Onların istek ve arzula- 

rına uyma! Ve şöyle de; Allah’ın indirdiği tüm kitaplara inandım. Aranızda adaleti sağlamakla görevliyim. Allah 
bizim de sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Aramızdaki tartışma bitmiştir. 
Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüşte O'nadır.” Şura, 42/15 
a) Ölçü ve tartıda doğruluk: 

�	ُ*ا َوَ	 َوَ:JْAَ 9َ�ُ�*ا َ.�َل ا	َْ�ٖ+�ِ� اِ:�9 �ِ�	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ�ُ� َ�+�' َ�ْ��َُ� اَ$ُ ِ(ْ�Kَ �ْ+ُ�ُْ  َواَِذا �Rَ�َCْ9 -َُ=��ُ_ -5ًَْ�� اِ:�9 ُو:َ �ِ�ْJِ	ْ�ِ� اَنHَ��ٖ	َْْ=ْ�َ% َوا	ا ا*ُKُه َواَْو �� �ِRْ�ََِن َذا  ُْ��ٰ' َو��&َ *ْ
 �ِٖ� �ْ=ُn	TَAَ �ْ=ُ���ََ&�ُ�ونَ  �Pُِ=ْ� َو	ا ٰذ*ُKِ� اَْو��	ا Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar malını en güzel bir şekilde koru- 
yup çoğaltmak maksadı dışında yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz kişiyi ancak gücünün yet- 
tiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa âdil olun. Allah’a 
verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. En’âm, 6/152 

�Rَ�ِbcَPِْا ��وا Kِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َُ�ِ5ُْA 9:ََس اَْ$َ��َءُ,ْ� َو��X	1َ�ُْ�*ا اAَ 9:َاَن َوHَ��ٖ	َْْ=ْ�َ% َوا	ا ا*ُKَْو�Kَ  ُ& اِْن �ْ=َُ	 �ٌ�ْUَ �ْ=ُِ	ٰذ َ��Xٖ.ِVْ.ُ �ْ+ُXْ  …Artık ölçüyü ve tartıyı 
tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İna- 
nanlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır. A’raf, 7/85 

﴾ Sُ��Jِ�َ ا	��ِ� Uَْ�ٌ� 	َُ=ْ� اِْن &�Xٖ.ِVْ.ُ �ْ+ُXَُْ� َوَ.� اََ-� َ)َ�ْ�ُ=ْ� �٨٥ِ�	Jِْْ�ِ� َوَ:1َ�ْAَ 9ُ�*ا ا	��Xَس اَْ$َ��َءُ,ْ� َوَ:sَ�ْAَ 9ْ*ا Kِ' اْ:9َْرِض ُ.5ِْ�ٖ��َ� ﴿ َوَ�� َ ْ*مِ اَْوKُ*ا اْ	ِ�ْ=َ��َل َواْ	Hَ��ٖانَ 
﴿ �ٍ�5ٖ�َِ�٨٦ ﴾  Ölçüyü ve tartıyı tam bir dürüstlükle yapın. Halkın mallarına düşük değer biçmeyiniz. Yeryüzünde 

kargaşa çıkarıp düzeni bozmayınız. Eğer inananlar iseniz, Allah'ın bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayır- 
lıdır. Ben sizin başınızda bekçi değilim. Hud, 11/85-86  
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	Jِْْ�َ]�ِس اْ	ُ�ْ�َ+�Jِٖ� ٰذ	َِ@ Uَْ�ٌ� َواَْ�َ�ُ� �Aَْٖو�bcًَواَْوKُ*ا ا	َْ=ْ�َ% اَِذا ِ&ْ�ُ+ْ� َوزِ-ُ*ا �ِ�  Ölçtüğünüz vakit da tam ölçün ve doğru terazi ile 

tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. İsra, 17/35 
َ��َء َر�Rَ�َKَ َوَوDَzَ اْ	Hَ��ٖاَن ﴿ ﴾ ٩﴾ َواَٖ �ُ�*ا ا	َْ*ْزَن �ِ�	Jِْْ�ِ� َوَ:1ُْA 9ِ�ُ�وا اْ	Hَ��ٖاَن ﴿Hَ�٨اِن ﴿﴾ اَ:�Lَ[ْAَ 9ْ*ا Kِ' اْ	�ٖ ٧َوا	��  Ne ölçüyorsanız dürüst ölçün.  

Kimsenin hakkını yemeyin. Doğru terazi ile tartın. Halkın mallarına düşük değer biçmeyin. Ve göğü yükseltti ve 
ölçüyü koydu. Ölçüde ve tartıda insafsızlık etmeyin. Ölçüyü titizlikle ve adaletle koruyun, sakın eksik tartmayın. 
Rahman, 55/7-8-9  

﴿ �َ�5ٖ ﴾ َ�ْ*َم ٥﴾ 	َِ�ْ*ٍم َ)�3ٍٖ� ﴿٤	iَِٰ@ اَ-�p*�ُ�ْ.َ �ْRُُ*َن ﴿﴾ اََ:9 َ�3ُ�/ اُو٣﴾ َواَِذا َ&�	ُ*ُ,ْ� اَْو َوَز-ُ*ُ,ْ� ُ�1ِْ�ُ�وَن ﴿٢﴾ اَ	�Tٖ�َ� اَِذا اْ&َ+�	ُ*ا َ)�َ' ا	��Xِس َ�ْ�َ+ْ*Kُ*َن ﴿١َوْ�ٌ% 	ِْ�ُ�َ]�5
﴾ ٦َ�Jُ*ُم ا	��Xُس 	َِ�ب� اْ	َ��َ	ٖ��َ� ﴿  Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline! Onlar ki, insanlardan ölçüp alırken nok- 

sansız alırlar. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp ya da tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Yoksa on- 
lar, o büyük günde yeniden diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mutaffifin, 83/1…6 

DOĞRU YOL/HİDAYET 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َ�اَط  �	ّٖ�َ� ﴿٦ا	ُْ�ْ�َ+�Jَٖ� ﴿اِْ¡ِ�-َ� ا	�8 ﴾ ٧﴾ Pَِ�اَط ا	�Tٖ�َ� اَْ-Bَ �ْRِ�ْ�َ(َ Sَ�ْ�َْ�ِ� ا	4ُLْ�َْ*ِب َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ا	�4  Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine 
lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Fatiha, 1/6-7 

�ى ِ.ْ� َر��Rِْ� َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	5ْ�ُِْ�ُ�*َن ﴿٤َوا	�Tٖ�َ� ُ�X.ِVُْ*َن �َِ�� اُْ-Hَِل اِ	َْ�َ@ َوَ.� اُْ-Hَِل ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ َو�ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� ُ�*ِ Xُ*َن ﴿ً,ُ 'ٰ�(َ @َiِٰـ	٥﴾ اُو ﴾  Onlar sana 
indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar, Rablerinden 
gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Bakara, 2/4-5  

� اِ	َْ�ِ� َراIُِ�*َن ﴿ ـ� �وَن ﴿ اُو	ٰـiِ@َ ﴾ ١٥٦اَ	�Tٖ�َ� اَِذا اZٌ�َ�8ٖ.ُ �ْRُ+ْ�َ�Pََ َ �	ُ*ا اِ-�� 	ِ��ِ� َواِ-ُ+َRْ�ُْ	ا �ُ,ُ @َiِٰـ	َواُو Zٌ�َ�َْوَر �ْRَِر�� �اٌت ِ.ْ*َ�َPَ �ْRِ�ْ�َ(َ١٥٧ ﴾  Sabredenler, 
kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz, derler. İşte Rablerinden bağış 
ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Bakara, 2/156-157 

 َ���ٖ+َRْ�ُ	ْ�ِ� �ُ�َ(ََْوُ,َ* ا �ٖ�ِ��ٖCَ �ْ(َ /%4ِ�َ �ْ.َ �ُ�َ(َْاِن� َر��َ@ ُ,َ* ا Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine O, 
doğru yolu bulanları en iyi bilendir. En’âm, 6/117 

�َرُه Kَ  �-َ�&َ �Iً�َ�َ �Jً��zََ�ْ� ُ�ِ�دِ ْPَ %ْ�َmْ�َ �ُ��4ِ�ُ ِ�ْد اَْن�ُ �مِ َوَ.ْbcَCْbِcِْ	 َرُه�ْPَ 7َْ�ْح�َ �ُ�َ�ِRْ�َ ُ� اَْن��	9 ا:َ �َ�Tٖ�	ا '�َ(َ dَIْ��	ُ� ا��	ا %ُ�َmْ�َ @َِ	Tٰ&َ َ��ِء � Kِ' ا	��ُ �� �8�َ ��َ
 ُ Allah kimi doğruya iletmek isterse göğsünü İslâm'a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun da göğsünü�Xُ.ِVْ*نَ 
göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah, inanmayanlara azabı işte böyle verir. En’âm, 6/125 

 َ��uٖ��َ bcَ	Zَُ اِ-�Rُُ� اTُ1َ�Aوا ا	�7 �ى َو�ٖKَ�Rِ�ْ�َ(َ �a�َ �Jًُ� ا	�4ٰ,َ �Jً��ٖKَ  َون�ُ+َRْ.ُ �ْRُ�-ََن ا*�ُ�َ�اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َوَ�ْ  Allah, insanların bir kesimini doğru 
yola iletti, bir kesimi de sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bir yana bırakarak şeytanları dost edindiler ve 
daha kötüsü doğru yolda olduklarını sanıyorlar. A’raf, 7/30 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َ:9 اِ	ٰ�َ  ّٖ' َرCُ*ُل ا	��ِ� اِ	َْ�ُ=ْ� Iَٖ��ً�� ا	�Tٖى 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	�� 	��ِ� اِ:�9 ُ,َ* ُ�ْ�ٖ� َوُ�Xُ.ِٰ�Kَ Sُ��ٖ*ا �ِ�	��ِ� َوَرCُ*	ِِ� ا	��Xِ'� اْ:9ُ.�'� ا	�Tٖى ُ�Vِْ.ُ� �ِ�  ُْ% َ�� َا�/�Rَ ا	��Xُس اِ-
�ونَ ُ+َRْAَ �ْ=ُ���ََ	 ُه*�ُ�ِ�Aَوا �ِٖA��َ�ِ&ََو De ki: Ey insanlar, Ben, kendisinden başka ilah olmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın sizin 
hepinize gönderdiği elçisiyim. Allah’a ve O’nun elçisi ümmi Peygamber’e iman edin. Zira O da Allah’a ve O’nun 
sözlerine iman etmiştir. Doğru yolu bulabilmeniz için ona tabi olun! A’raf, 7/158 

�ى ا	��Xَس Iَٖ��ً�� َوَ:َ 9�Hَاُل ْ.ُ� Iَٖ��ً�� اَ �ْ�َKََ��dِlَvْ ا	�Tٖ�َ� َو	َْ* اَن�  ُْ�اٰ-ً� ��Cَُ�ْت �ِِ� ا	mَِْ��ُل اَْو  ُ]�Sْ�َ �ِِ� اْ:9َْرُض اَْو &ُ��َ� �ِِ� ا	َْ�ْ*Aٰ' َ�ْ% 	ِ��ِ� اْ:9َ َRََ	 �ُ��	�7َُء ا�َْ* َ	ا اَْن *Xُ.َٰا
�%/ َ ٖ��ً�� ِ.ْ� َدارِِ,ْ� َ�+�' َ��Aَِْ' َوْ)ُ� ا	��ِ� اِ ُAَ اَْو Zٌ(َا َ �ِر*�ُXَPَ ��َِ� �ْRُ�ُ�8ُٖA 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	ٖ��َ��دَ ا	�1ُِْ_ اْ�َ� َ:9 ُ��	ن� ا  Eğer dağları yürütecek, yeri 

paramparça edecek, ölüleri bile konuşturacak bir kitap olsaydı, işte o, bu Kur’ân olurdu! Bütün emir yalnız Allah 
’ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın vâdi gelince- 
ye kadar inkâr edenlere, yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir belâ gelmeye devam edecek veya o belâ 
evlerinin yakınına inecek. Allah, verdiği sözden asla dönmez. Ra’d, 13/31 

 َ���ٖ�َIَْا �ْ=ُv�ٰRََ	 َْ* َ$�َء	َو �ٌِg�Iَ �RَXْ.َِو %ِ��ٖ  .Doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Yolun eğrisi de vardır َوَ)َ�' ا	��ِ� َ 8ُْ� ا	��
Allah dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi. Nahl, 16/9 

� 	Rَُْ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدو-ِٖ� َوَ-ْ�7ُُ�ُ,ْ� َ�ْ*َم َmِAَ �ْ�َKَ %ِْ�4ْ�ُ �ْ.ََو �ِ+َRْ�ُ	ْا *َRُKَ �ُ��	ا �ِRْ�َ �ْ.ََو ِZ�َ�ٰJِ	ِْزْد-َ�ُ,ْ�  ا Sْ�َUَ ��َ��ُ& �ُ�XRَIَ �ْRُ�ْٰو�.َ � f�Pَُوُ�ْ=ً�� َو ��ً�ْ(ُ �ْRِ,ِ*Iُُو 'ٰ�(َ
 Cَ Allah kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur. Kimleri saptırırsa onların Allah’tan  başka birٖ��ً�ا
kurtarıcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü süründürürüz. Varacakları yer 
cehennemdir. Oranın ateşi sönmeye yüz tuttukça onu yeniden tutuştururuz. İsra, 17/97 

�اُه اِ-� َ�َ Sْ.َ ��ْ� ُذ&�َ� �ِ�َٰ��ِت َر��ٖ� �Kََْ)َ�َض َ)�RَXْ َوَ-ِ�َ' َ.� َ  ��.ِ �َُ�kَْا �َوَ.ْ َ� �ْ�َKَ ى�ٰRُْ	َ' ا	اِ �ْRُ(ُ�ْAَ َوْ ً�ا َواِْن �ْRِِ-اَٰذا 'Kُٖه َو*RُJَ5ْ�َ اَْن Zً�X&َِا �ْRِِ�*ُ�ُ  'ٰ�(َ �Xَ�ْ�َIَ � وا اًِذا�ُ+َRْ
 -Allah'ın ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde, onlara sırt çevirenden ve işlediği kötülükleri hiç hatırına getir اََ�ً�ا
meyenden daha zalim kim olabilir? Biz onların kalplerini, Kur'anı anlamalarına engel oluşturacak biçimde per- 
deledik ve kulaklarını sağırlaştırdık. Sen onları doğru yola çağırsan da doğru yola gelmezler. Kehf, 18/57 

� ا	��ُ� ا	�Tٖ�َ� ا,ْ ُ�Hٖ�َاَو fَ�د.َ �ٌ�ْUَاً�� َو*َpَ @ََر�� �َXْ(ِ �ٌ�ْUَ ُت��َِ	� �ْوا ُ,ً�ى َوا	َْ�� َِ��ُت ا	�8َ+َ  Allah, doğru yolda olanların hidayetini artırır. 
Barışa ve hayra yönelik kalıcı işler, Rabbin katında sevapça daha üstün, sonuç bakımından daha hayırlıdır. 
Meryem, 19/76 
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�� pُ�� اْ,َ+ٰ�ىًِ	�Pَ %َ�ِ(ََو �َب َواَٰ.َ�Aَ �ْ�َِ	 ٌر� �5Lَ	َ 'ّٖ  Şüphesiz Ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen ve doğru yol َواِ-

üzere devam eden kimse için son derece affediciyim. Ta-Ha, 20/82 
�ى َ.ْ� اSَ�ْ�َ�َْ وَ ٖRْAَ 9:َ @َ�-ِا َ���ٖ+َRْ�ُْ	�ِ� �ُ�َ(َْ�7َُء َوُ,َ* ا�َ �ى َ.ْ�ٖRْ�َ �َ��	ا ��=ِٰ	  Ey Muhammed! Sen sevdiğini doğru yola erişti- 

remezsin, Allah ancak dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en iyi O bilir. Kasas, 28/56 
�ى �ِ�ٖ  ٖRْ�َ �ِ��	ى ا�َ.ْ� َ��7َُء َوَ.ْ� ُ��4ِِْ% ا	��ُ� Kََ�� َ	ُ� ِ.ْ� َ,�دٍ  ٰذ	َِ@ ُ,َ  …İşte bu Kitap, Allah'ın doğruluk rehberidir; onunla dilediğini 

doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Zümer, 39/23 
 ْ�.ِ �َُ	 ��َKَ �ُ��	ا �ِRْ�َ �ْ.َمٍ  َو�Jَ+ِ-ِْذى ا Hٍ�Hٖ�َِ� �ُ��	ا dَ�َْ	َ4ِ%; ا.ُ  Allah, kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse 

yoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir? Zümer, 39/37 
 َ�Kَ �a�ِ� اْ,َ+ٰ�ى 5ْXَ�ِKَِ�ٖ� َوَ.ْ� َ ��َ�-�ِKَ �%zَ��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ.� اَْ-Rِ�ْ�َ(َ Sَْ� �َِ*ٖ&�%ٍ اِ-�� اَْ-ْHَ	�Xَ َ)َ�ْ�َ@ ا	ِْ=َ+�َب 	��X�ِِس �ِ�	َْ  Biz, insanlar için bu Kitab'ı hak 

ile sana indirdik. Artık kim doğru yola gelirse kendi yararınadır; kim de saparsa kendi zararınadır. Sen onların 
üzerine vekil değilsin. Zümer, 39/41 

�ونَ  ُ+َRْ.ُ �ْRُ�-ََن ا*�ُ�َ�ٖ��ِ% َوَ�ْ و-Rَُْ� َ)ِ� ا	�� /�8ُ�ََ	 �ْRُ�-َِوا Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğ- 
ru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf, 43/37 

�ى َوا�Rُv*ٰJْAَ �ْRُnٰAْٰ َوا	�Tٖ�َ� اْ,َ+َ�ْوا َزاَد,ُ ً,ُ �ْ  Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınma- 
larını sağlar. Muhammed, 47/17 

 ُRَ	 َل �*Cَ ُن�[َ�ْ �ى ا	�7َRُْ	ا �ُRَُ	 �َ���َAَ �.َ �وا َ)�ٰ' اَْدَ��ِرِ,ْ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ /�Aَاْر �َ�Tٖ�	اِن� ا ْ�Rَُ	 'ٰ�.ََْوا �ْ  Kendilerine doğru yol belli olduktan sonra, 
arkalarına dönenleri, şeytan sürüklemiş ve kendilerine ümit vermiştir. Muhammed, 47/25 

 �َ���َAَ �.َ �وا َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َوَ$� /*ا ا	��Cُ*َل ِ.ْ� َ�ْ�ِ /�Pَ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا ْ�Rَُ	��َ(َْا �ُِ��ْ�ُCََو �lً�ْ$َ �َ��	�4ُ/وا ا�َ �َْ	ى �ٰRُْ	ا �ُRَُ	  İnkâr edenler, Allah 
yolundan alıkoyanlar ve doğru yolu bulduktan sonra Peygamber’e karşı gelenler hiçbir şekilde Allah’a zarar 
veremezler. Allah, onların amellerini boşa çıkaracaktır. Muhammed, 47/32 

�اً�Rٖ$َ �ِ��	�ِ� '5ٰ&ََو �ٖ��ُ& �ِ� ٖ��ى َوٖد�ِ� ا	َْ� �a	Rِ3ْ�َُِ�ُه َ)َ�' ا	ّٰRُْ	�ِ� �َُ	*Cَُر %َCَى اَْرTٖ�	ا *َ,ُ Resulünü, hidayet ve hak dinle gönderdi ki o 
hak dini, bütün dinlere üstün kılsın. Şahit olarak Allah yeter. Fetih, 48/28 

 Onların bilgilerinin erişebileceği sınır budur. Hiç ٰذ	َِ@ َ.RُLُ�َ�ْْ� ِ.َ� ا	ِْ�ْ�ِ� اِن� َر��َ@ ُ,َ* اَْ)َ�ُ� �َِ�ْ� ْ(َ �%zَ� Cَٖ��ِ�ٖ� َوُ,َ* اَْ)َ�ُ� �َِ�ِ� اْ,َ+ٰ�ى
kuşkusuz senin Rabbin kimin yoludan saptığını bildiği gibi kimin doğru yolda olduğunu da bilir. Necm, 53/30 

DOST/VELİ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Allah’ın dostluğu: 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ   Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı اَ	َْ� Aَْ�َ�ْ� اَن� ا	��َ� َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��

Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.  Bakara, 2/107 
 Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa اَ	��ُ� َو	ِ'/ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ُ�RُIُ�ِ1ْْ� ِ.َ� ا	3/�َُ��ِت اِ	َ' ا	X/*رِ …

çıkarır… Bakara, 2/257 
 َ��Xٖ.ِVْ�ُْ	ِ'/ ا	ُ� َو��	َوا …Allah da müminlerin dostudur.  Al-i İmran, 3/68 

  Allah, sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Dost ve yardımcı َوا	��ُ� اَْ)َ�ُ� �ِ�َْ)َ�اgُِ=ْ� َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� َو	�f�ِ َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� -�8ًَٖ�ا
olarak Allah yeter! Nisâ, 4/45 

�ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ,ْ� رَ  اِ&ُ�*نَ اِ-�َ�� َو	ِ�/ُ=ُ� ا	��ُ� َوَرCُ*	ُُ� َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ا	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	�8  Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve 
Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren müminlerdir.  Maide, 5/55 

 Kim Allah'ı, Resulü’nü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki َوَ.ْ� َ�َ+َ*ل� ا	��َ� َوَرCُ*	َُ� َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا Kَِ�ن� Hْ�َِب ا	��ِ� ُ,ُ� ا	�Lَْ	ُِ�*نَ 
şüphesiz Allah taraftarları kazanacaklardır. Maide, 5/56 

 ْ5َ- %َ�َ�ُْA َوَذ&�ْ� �ِٖ� اَْن ��َْ- /�RُAُْ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��Bَا َو*ًRَْ	َو ��ً�َِ	 �ْRُXَ�وا ٖدTُ1َ�Aا �َ�Tٖ�	ٍل َ:9 َوَذِر ا��ْل &ُ%� َ)ِْ�ْAَ َواِْن Dٌ�5ٖ$َ 9:َِ'\ َو	ِ� َو��	ُدوِن ا �ْ.ِ �Rََ	 dَ�َْ	 Sْ�َ�َ&َ ��َِ� dٌ TْUَVُْ�
 �RَXْ.ِ Dünya hayatının çekiciliğine kendilerini kaptırarak اُو	ٰـiَِ@ ا	�Tٖ�َ� اُْ�ِ��ُ*ا �َِ�� َ&َ�ُ�*ا 	Rَُْ� َ$َ�اٌب ِ.ْ� َ�ٖ��ٍ� َوَ)Tَاٌب اَ	ٖ�ٌ� �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=5ُُ�ونَ 
dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri kendi hallerine bırak. Ve onlara Kur’ân ile şunu hatırlat ki, “Bir kimse 
yaptıkları yüzünden azabın pençesine düşmeye görsün, o zaman onun Allah'tan başka ne bir dost ne de kur- 
tarıcı bulabilir. Varını yoğunu, kurtuluşu için feda etse bile kabul edilmez. Onlar azabın pençesine düşmüş kim- 
selerdir. Nankörlük ettiklerinden dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve gayet acı bir azap vardır. En’ am, 6/70  

� َر��Rِْ� َوُ,َ* َو	ِ�/Rُْ� �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*نَ َXْ(ِ ِمbcَ   Onlar için, Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıkları güzel ve	Rَُْ� َداُر ا	��
hayırlı işlerin karşılığı olarak Allah, onların dostu olmuştur. En’am, 6/127 

 ُ��8ٖ�X	ٰ' َو-ِْ�َ� ا	َْ�ْ*	ا �َ�ِْ- �ْ=ُnٰ	*ْ.َ �َ��	ا اَن� ا*�ُ�َ(ْ�Kَ ا*ْ�	*َAَ َواِْن Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel 
dosttur, O ne güzel yardımcıdır!  Enfâl, 8/40 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض ُ�ْ�ٖ� َو�Sُ��ُٖ َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ   Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız اِن� ا	��َ� َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��
Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcınız vardır. Tövbe, 9/116 



 113
 Biliniz ki, Allah'ın dostlarına korku ve üzüntü yoktur. Yûnus, 10/62 اََ:9 اِن� اَْو	َِ��َء ا	��ِ� َ:Uَ 9ْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�ْ�Hَ-ُ*نَ 

ُ=ُ� ا	��Xُر َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� اَْو	َِ��َء 8َXُْA 9:َ ��ُpُ�ونَ  َوَ:Xُ&َ�ْAَ 9*ا اِ	َ' ���َ+َKَ ا*�ُ�َkَ �َ�Tٖ�	ا  Zulüm yapanlara özenmeyim, yakınlık ve ilgi 
de göstermeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Olmadığına göre kim size 
yardım eder? Hud, 11/113  

َ��ِء َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ   َوَ.� اَْ-ُ+ْ� �Hٖmِ�ْ�ُِ�َ� Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:K 9ِ' ا	��  Siz yerde ve gökte Allah'ı aciz bırakamazsınız. 
Sizin Allah'ın dışında veliniz yoktur, yardım edeniniz de yoktur. Ankebut, 29/22 

ُ�*ِت 	Sُ�ْ�ََ ا	Xْ�ََْ=ُ�*ِت 	َْ* َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ�ُ�*نَ َ.sَُ% ا	�Tٖ�َ� اTُ1َ�Aوا ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� اَْو	َِ��َء َ&sَ�َِ% ا	Xْ�ََْ=ُ�*ِت اTَ1َ�Aِْت َ�ْ�ً+� َواِن� اَْوَ,َ� ا	ْ�ُ   Allah'tan başkalarını 
dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en güvensizi/en dayanıksızı 
şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!  Ankebut, 29/41  

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� Zِ�+Cِ 'Kٖ ��َRُXَ�ْ�َ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ�ْ�ِش َ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:Dٍ�5ٖ$َ 9 اTَ+َAَ bcَKََ&�ُ�ونَ  اَ	��ُ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��  Allah, gökleri ve 
yeri, ikisi arasındakileri altı günde yaratan sonra da yönetim için Arş'a kurulandır. Sizlerin O’ndan başka hiçbir 
dostu ve hiç bir şefaatçisi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?  Secde, 32/4 

 ْ�Rَُ	 وَن�ُmِ�َ 9:ََو Zً�َ�ًْءا اَْو اََراَد �ُِ=ْ� َر*Cُ �ْ=ُِ� ِ� اِْن اََراَد��	ا �8ِ�ُْ�ُ=ْ� ِ.َ�ى َTٖ�	َذا ا �َوَ:9 -�8ًَٖ�ا ُْ% َ.ْ �fnِ	ِ� َو��	ُدوِن ا �ْ.ِ  De ki: "Eğer Allah size bir 
kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur? Yahut size bir rahmet/güzellik dilese buna engel olacak kimdir?" Onlar 
Allah'tan başka dost ve yardımcı olmadığını bilmiyorlar mı? Ahzab, 33/17 

 ِ��ا	َْ�ْ*Aٰ' َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ  اَمِ اTُ1َ�Aوا ِ.ْ� ُدو-ِٖ� اَْو	َِ��َء �Kَ	��ُ� ُ,َ* ا	َْ*	ِ'/ َوُ,َ* ُ�ْ  Yoksa onlar Allah’tan başka dostlar mı edindiler? 
Gerçek dost Allah'tır. O, ölüleri diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şûrâ, 42/9  

  َ�Aَٖه َو�� َراَُوا ا	Tَ�َْاَب َ�Jُ*	ُ*َن َ,ْ% اِ	ٰ' َ.َ�د; ِ.ْ� Cَٖ��%ٍ َوَ.ْ� ُ��4ِِْ% ا	��ُ� Kََ�� َ	ُ� ِ.ْ� َو	ِ'; ِ.ْ� َ�ْ�ِ ى ا	��3	ِٖ��َ� 	َ��  Allah, kimi saptırırsa, artık bundan 
sonra onun hiçbir velisi/dostu yoktur. Azabı gördükleri zaman, o zalimleri bir görsen; "Geri dönmeye bir yol var 
mı?" derler. Şura, 42/44 

ُ�+��Jٖ�َ اِ-�َ �ْRُ	ْ� ُ�XُLْ*ا َ)Xَْ@ ِ.َ� ا	��ِ� َ$�iً�ْ َواِن� ا	��3	َ��ِٖ� Rُ4ُ�ْ�َْ� اَْو	َِ��ُء tٍ�ْ�َ َوا	��ُ� َو	ِ'/ اْ	   Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sen- 
den uzaklaştıramazlar. Şüphesiz zalimler, birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınan- 
ların dostudur.  Câsiye, 45/19  

  ْ�Rَُ	 'ٰ	*ْ.َ 9:َ �َ��ٖKِ�=َْ	ا َواَن� ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َ' ا	َ� َ.ْ*��	َِ@ �ِ�َن� ا	ٰذ  İşte böyle; çünkü Allah, iman edenlerin dostudur/velisidir; 
kafirlerin ise, velisi yoktur. Muhammed, 47/11 
b)Allah dışındaki dostlar: 

 iَِ	ى َو�ٰRُْ	ِ� ُ,َ* ا��	ى ا�ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 ِ� اSَ�ْ�َ�A اَْ,َ*اَءُ,ْ� َ�ْ�َ� ا	�Tٖى �Iََءَك ِ.َ� اْ	ِ�ْ�ِ� َ.� َ	َ@ ِ.َ� ا	�� َو	َْ� Xْ(َ 'zٰ�ْAََ@ ا	Rُ�َْ*ُد َوَ:9 ا	�8َ�Xٰرى َ�+�' Rُ+َ��.ِ Dَِ��+Aَْ�  ُْ% اِن� ُ,َ
 ٍ��8َٖ- Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar senden razı olmazlar. De ki: "Allah'ın yolundan 
başka doğru yol yoktur." Sana gelen bilgiden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, 
Allah'tan seni koruyacak ne bir dost, ne bir yardımcı bulabilirsin.  Bakara, 2/120 

ُر&ُُ� ا	��ُ� -5ََْ�ُ� َواِ	َ' ا	��ِ� ا	Kٖ ُ��8ٖ�َْ' َ$ْ#ٍء اِ:�9 اَْن Jُ�+Aَ*ا ِ.َ 9:َ nJُٰA �ْRُXْ�Tِ1ِ�+ ا	X.ِVْ�ُُْ*َن ا	َْ=�Kِٖ��َ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدوِن ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� َوَ.ْ� َ�5َْ�ْ% ٰذ	َِ@ dَ�ْ�َKَ ِ.َ� ا	���ِ  �T�Zً َو�َُ  
Müminler, müminleri bırakıp ta inkârcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak 
onlardan gelebilecek tehlike nedeniyle dostluk kurabilirsiniz. Allah asıl sizi Kendisine karşı dikkatli olmanız 
hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş ancak Allah'adır.  Al-i İmran, 3/28 

 َC 'Kٖ ُ�واIِ�Rَ�ُ '�+�َ َِ��َء	اَْو �ْRُXْ.ِ واTُ1ِ�+Aَ bcَKَ اًء*َCَ َن*ُ-*=ُ+َKَ 5ُُ�وَن َ&َ�� َ&5َُ�وا=ْAَ *َْ	 وا �Aُُ�*ُ,ْ� َوَ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا ِ.RُXْْ� ٖ��ِ% ا	��ِ� Kَِ�ْن Aََ*	� َود/ْIََو �ْ*ا Tُ1ُKَوُ,ْ� َواْ ُ+�ُ*ُ,ْ� َ�ْ�ُ
 Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple, onlar َو	�fnِ َوَ:9 -�8ًَٖ�ا
Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bunu yapmazlarsa onları yakalayın ve 
bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı. Nisâ, 4/89 

� 	َُ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َو	�fnِ َوَ:9 -�8ًَٖ�ا ْmِ�َ 9:ََو �ِٖ� Hَmْ�ُ ًءا*Cُ %ْ�َ�ْ�َ �ْ.َ …Kim kötülük ederse cezasını görür ve Allah'tan başka ne bir 
dost bulur, ne bir yardımcı. Nisâ, 4/123 

 ُ��َmْAَ وَن اَْن�ُ��ُٖAَا �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ُدوِن ا �َِ��َء ِ.ْ	اَْو �َ��ٖKِ�=َْ	وا اTُ1ِ�+Aَ 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ�Xً��ٖ.ُ �ً-�[َ�ْCُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ �ِ��ِ	 ا*  Ey iman edenler! Müminleri 
bırakıp da hakikati inkâr eden kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir kanıt mı vermek 
istiyorsunuz?  Nisâ, 4/144 

 ُR4ُ�ْ�َ َِ��َء	�8َٰرى اَْو�X	َد َوا*Rُ�َْ	وا اTُ1ِ�+Aَ 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ َ�ِٖ��	��3	َم ا*ْJَْ	ى ا�ِRْ�َ 9:َ �َ��	اِن� ا �ْRُXْ.ِ �ُ�-�ِKَ �ْ=ُXْ.ِ �ْRُ�	*َ+َ�َ �ْ.ََو tٍ�ْ�َ َِ��ُء	اَْو �ْ  Ey inananlar! 
Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse 
kuşkusuz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.  Maide, 5/51 

�َر اَْو	َِ��َء َواJُ�A*ا َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا ا	�Tٖ�َ� اTُ1َ�Aوا ٖد�Hُ,ُ �ْ=ُXًَوا َو	َِ�ً�� ِ.َ� ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ْ=ِ  ا	��َ� اِْن &�Xٖ.ِVْ.ُ �ْ+ُXُْ�َ َ+�َب ِ.ْ� َ ْ��ُِ=ْ� َوا	ُْ=�5  Ey iman 
edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve diğer kâfirleri dost 
edinmeyin. Eğer gerçekten inananlarda iseniz Allah'tan korkun.  Maide, 5/57 

�uٖ��ََ� اَْو	َِ��َء 	Tٖ��ِ�َ�  9:َ�Xُ.ِVُْ*نَ اِ-�� �Xَ�ْ�َIَ ا	�7   …Biz o şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Araf, 7/27 
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َ. Sْ	Rَُْ� اَ-Rُ�ُ5ُْْ� اَْن 1ِCََ� ا	��ُ� َ)َ��ْ  �� َ �.َ dَiِْ�َ	 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	َن ا*ْ�	*َ+َ�َ �ْRُXْ.ِ ً�ا�sٖ&َ ٰ�ىAَ 'ِKَو �ْRِ َون�ُِ	�Uَ �ْ,ُ اِبTَ�َ	ْا  Onlardan çoğunun, inkâr 

edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin, onlara hazırlayıp sunduğu şey ne kötüdür. Allah'ın gazabına 
uğrayacaklar ve azap içinde ebedî olarak kalacaklardır. Maide, 5/80 

 َ1�Aا �َ�Tٖ�	َوَذِر ا َd�َْ	 Sْ�َ�َ&َ ��َِ� dٌ5َْ- %َ�َ�ُْA َوَذ&�ْ� �ِٖ� اَْن ��َْ- /�RُAُْ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��Bَا َو*ًRَْ	َو ��ً�َِ	 �ْRُXَ�وا ٖدTُ 9:َ ٍل��ْل &ُ%� َ)ِْ�ْAَ َواِْن Dٌ�5ٖ$َ 9:َِ'\ َو	ِ� َو��	ُدوِن ا �ْ.ِ �Rََ	 
�َِ�� َ&َ�ُ�*ا 	Rَُْ� َ$َ�اٌب ِ.ْ� َ�ٖ��ٍ� َوَ)Tَاٌب اَ	ٖ�ٌ� �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=5ُُ�ونَ ُ��RَXْ.ِ TْUَVْ اُو	ٰـiَِ@ ا	�Tٖ�َ� اُْ�ِ��ُ*ا   Dünya hayatına dalarak dinlerini bir oyun ve 

eğlence konusu edinenleri kendi hallerine bırak. Fakat şunu da onlara hatırlat ki, bir kimse kendi kazancı ile 
kendini mahvetmeye görsün, o takdirde onun için Allah'tan başka ne yakın bir dost, ne de bir şefaatçi vardır. 
Suçlu, varını yoğunu, kurtuluşu için feda etse kabul edilmez. Onlar azabın pençesine düşmüş kimselerdir. İnkâr 
ve nankörlüklerine karşılık kaynar bir içki ve elem verici bir azap vardır. Enam, 6/70 

 Rabbinizden size indirilene uyun. O’nu bırakıp başka ا�Aِِ�ُ�*ا َ.� اُْ-Hَِل اِ	َْ�ُ=ْ� ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َوَ:Aَ 9+��ُِ�*ا ِ.ْ� ُدو-ِٖ� اَْو	َِ��َء َ TَAَ �.َ bcً��ٖ&�ُ�ونَ 
dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!  Araf, 7/3 

��/*ا ا	ُْ=5َْ� َ)َ�' ا:ْ َ+َCَِْ��َء اِِن ا	ا-َُ=ْ� اَْو*َUِْوا اَٰ��َء&ُْ� َواTُ1ِ�+Aَ 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��ُِ�*نَ َ	��3	ا �ُ,ُ @َِiٰ	ُو�Kَ �ْ=ُXْ.ِ �ْRُ�	*َ+َ�َ �ْ.ََ��ِن َو�9ٖ  Ey iman edenler! Eğer 
küfrü imana tercih ediyorlarsa babanızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, 
işte onlar kendilerine yazık ederler. Tövbe, 9/23  

�uٖ��ََ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدوِن  bcَ	Zَُ اِ-�Rُُ� اTُ1َ�Aوا ا	�7 �ى َو�ٖKَ�Rِ�ْ�َ(َ �a�َ �Jًُ� ا	�4ٰ,َ �Jً��ٖKَ َون�ُ+َRْ.ُ �ْRُ�-ََن ا*�ُ�َ�ا	��ِ� َوَ�ْ   Kimine hidayet verdi, kimi de 
sapıklığı hak etti. Çünkü bunlar, Allah'ı bırakıp şeytanları veli/dost edinmişlerdi. Böyle iken kendilerinin doğru 
yolda olduklarını sanıyorlar. Araf, 7/30 

… Rُ4ُْ� اَْو	َِ��ُء t�ْ�ٍَ َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ��ْ    İnkar edenler birbirlerinin dostlarıdırlar… Enfal, 8/73 

… ٍt�ْ�َ َِ��ُء	اَْو �ْRُ4ُ�ْ�َ ُت�Xَ.ِVْ�ُ	َْن َوا*Xُ.ِVْ�ُْ	َوا Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostlarıdır… Tövbe, 9/71 
 َ� �َ�Tٖ�	ا '�َ(َ �ُُ-�[َ�ْCُ ��َ�-ِ7ِْ�&ُ*نَ ا.ُ �ِٖ� �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َوا �ُ-َ*ْ�	*َ+َ  Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak 

koşanlar üzerindedir.  Nahl, 16/100 
� 	Rَُْ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدو-ِ�ٖ َmِAَ �ْ�َKَ %ِْ�4ْ�ُ �ْ.ََو �ِ+َRْ�ُْ	ا *َRُKَ �ُ��	ا �ِRْ�َ �ْ.ََو Allah kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur. 

Kimi de saptırırsa böyleleri için O'nun dışında dostlar bulamazsın… İsrâ, 17/97 
 ٖ�Kِ�=َ�ِْ	 �َ�XRَIَ �َ-��ِ�َ[ ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اَْن َ�+�Tُ1ِوا ِ)َ��ٖدى ِ.ْ� ُدوٖ-' اَْو	َِ��َء اِ-�� اَْ)َ+َْKََ9ا:ًHُُ- �َ�  İnkâr edenler, Beni bırakıp da kullarımı dost 

edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere bir konuk evi olarak hazırladık.  Kehf, 18/ 102 
 ِ���ٖ ��ِ� اِ	ٰ' َ)Tَاِب ا	��ٖRْ�َ�4ِ/ُ� َو�ُ �ُ�-َ�Kَ 9ُه�:*َAَ �ْ.َ �ُ�-َا �ِ�ْ�َ(َ ]َ+ُِ& …Oysaki Biz şeytan hakkında "Her kim onu dost edinirse 

mutlaka o, kişiyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler" diye bildirdik.  Hac, 22/4 
 ْ�Rُ+َ�ْ�+.َ �ْ=ِٰـ	َِ��َء َو	اَْو �ُدو-َِ@ ِ.ْ �ْ.ِ Tَ1ِ�+-َ اَْن �Xََ	 'Lٖ�َXْ�َ َن�&َ �.َ @َ-َ��َ�ْCُ ُ*ا	َوَ&�-ُ*ا َ ْ*ً.� ُ�*ًرا َ � �َ&ْ �T	َواَٰ��َءُ,ْ� َ�+�' -َُ�*ا ا  Onlar, "Seni eksiklikler- 

den uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar 
bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular böylece yıkıma uğrayan bir toplum oldular" Furkan, 25/18 

ُ�*-َ� اَِ	  ��Jَ�ُِ	 9�:ِا �ْ,ُ��ُ� اْ	�1َ	0ُِ َوا	�Tٖ�َ� اTُ1َ�Aوا ِ.ْ� ُدو-ِٖ� اَْو	َِ��َء َ.� -َْ�ُ�ُ ٖ��ى َ.ْ� ُ,َ* ' ا	��ِ� ُز	5ْٰ' اِن� ا	��َ� َ�ْ�ُ=ُ� �Kٖ �ْ,ُ �.َ 'Kٖ �ْRُXَ�ْ�َِ� َ�1َْ+ِ� اََ:9 	ِ��ِ� ا	ّٖRْ�َ 9:َ �َ��	5ُ*َن اِن� ا
�رٌ   İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, "Biz onlara sadece, bizi َ&�ِذٌب َ&�5
Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Allah ayrılığa düştükleri şeyler hakkında arala- 
rında hüküm verecektir. Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.Zümer, 39/3 

 ْ�Rَُ	 �.َ ُِ�*َن	��3	َرْ�َ�+ِٖ� َوا 'Kٖ �7َُء�َ �ْ.َ %ُUِ�Zً َواِ�َ�ًة َو	ٰـِ=ْ� �ُْ َ:9 -��8ٍَٖ ِ.ْ� َو	ِ'; وَ  َوَ	ْ* َ$�َء ا	��ُ� 	Rُ�َ�َmََْ� اُ.�  Allah dileseydi onları bir tek millet 
yapardı. Fakat O, dilediğini rahmetine kavuşturur; zalimlerin dostu ve yardımcısı yoktur. Şûrâ, 42/8  

… َوَ.ْ� ُ��4ِِْ% ا	��ُ� Kََ�� 	َُ� ِ.ْ� َو	ِ'; ِ.ْ� َ�ْ�ِ�هٖ    Allah kimi saptırırsa, artık onun hiçbir dostu yoktur… Şûrâ, 42/44  
  ٍ%��ٖCَ �ْ.ِ �َُ	 ��َKَ �ُ��	�4ِِْ% ا�ُ �ِ� َوَ.ْ��	ُدوِن ا �ْ.ِ �ْRَُ-8ُُ�وXْ�َ َِ��َء	اَْو �ْ.ِ �ْRَُ	 َوَ.� َ&�َن  Onların Allah'ın dışında kendilerine yardım edecek 

dostları/velileri yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onun için hiçbir çıkış yolu yoktur. Şura, 42/46 
 ٌ���ٖ َ �َُ	 *َRُKَ �ً-�[َ�ْ$َ �َُ	 tْ��Jَُ- �ِ�ٰ�ْ��	ِذْ&ِ� ا �ْ�ُ� َ)ْ�َ �َوَ.ْ Kim Rahman’ın hikmetlerle dolu Kur’ân’ını göz ardı ederse Biz de 

ona yanından hiç ayrılmayan bir şeytanı musallat ederiz. Artık o, onun dostu olur. Zuhruf, 43/36 
 َ��Jٖ�+�ُْ	ِ'/ ا	ُ� َو��	َوا tٍ�ْ�َ َِ��ُء	اَْو �ْRُ4ُ�ْ�َ �َ��ِٖ	��3	َواِن� ا Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı 

gelmekten sakınanların dostudur… Câsiye, 45/19 

اِ)َ' ا	��ِ� K Hٍmِ�ْ�ُِ� dَ�ْ�َKَِ' اْ:9َْرِض َو	dَ�َْ 	َُ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� اَْو	َِ��ُء اُو	bcَzَ 'Kٖ @َiٍِٰل ُ.ٖ���ٍ َوَ.ْ� َ: 9�mُِْ[ دَ   Kim Allah'ın davetçisine uymazsa, 
yeryüzünde Allah'ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık 
bir sapıklık içindedirler.  Ahkaf, 46/32 

ا	َْ=Tِِب َوُ,ْ� َ�ْ�َ�ُ�*نَ  اَ	َْ� Aََ� اِ	َ' ا	�Tٖ�َ� Aََ*	�ْ*ا َ ْ*ً.� 4ِBََ[ ا	��ُ� َ)Xْ.ِ �ْ,ُ �.َ �ْRِ�ْ�َُ=ْ� َوَ:RُXْ.ِ 9ْ� َوَ�ْ��5ُِ*َن َ)َ�'  Allah'ın kendilerine öfkelendiği bir 
topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin 
ederler.  Mücadele, 58/14 
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… &ُْ� اَْو	َِ��ءَ   ى َوَ)ُ�و� َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا َ)ُ�ّوٖ Ey iman edenler, Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları 

dostlar edinmeyin…Mümtehine, 60/1 
 ْUُِ�وا َ)�ٰ' ا,َ�kَرِ&ُْ� َو��ِدَ �ْ.ِ �ُْ&*Iُ�َUََْوا �ِ� ٖ�َ�اIُِ=ْ� اَْن Aََ*	�ْ*ُ,ْ� َوَ.ْ� َ�َ+َ*	��Kَ �ْRُُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ اِ-�َ�� َ�nRٰXُْ=ُ� ا	��ُ� َ)ِ� ا	�Tٖ�َ� K �ُْ&*ُ�Aَ� َِ' ا	ّ  Allah, sizi, 

sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten 
men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Mümtehine, 60/9  

 َ+Aَ 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��رِ َ*�ُJُْ	ِب ا��َPَْا �ُر ِ.ْ� � َ�iُِ�*ا ِ.َ� اْ:Uِٰ9َ�ِة َ&َ�� َ�dَِi ا	ُْ=�5ْ َ �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ��	4َِ[ اBَ �.ً*ْ َ ا*ْ�	*َ  Ey iman edenler! Allah'ın 
kendilerine öfkelendiği, bir milleti, bir topluluğu dost ve arkadaş edinmeyin. Kâfirler kabirlerdeki kimselerden 
nasıl umutlarını kesmişlerse, onlar da ahiretten öylece umutlarını kesmişlerdir. Mümtehine, 60/13 

DÖNÜŞ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ُق َ�ْ�َ� اََ�ٍ� ِ.ْ� ُرCُِ�ٖ� َوَ �	ُ*ا �Xَ�ْ�ِCَ َواَ اَٰ.َ� ا	��Cُ*ُل �َِ�� اُْ-Hَِل اِ	َْ�ِ� ِ.ْ� َر��ٖ� َوا	X.ِVْ�ُُْ*َن  ��5َُ- 9:َ �ٖ�ِCَُو&ُ+ُ�ِٖ� َوُر �ِٖ+=َِiٰ�.َِ� َو��	ِ�� ���8ٖ�َُْ &ُ%\ اَٰ.َ	َْ�َ@ ا	َواِ �Xَ5َْ�اَ-َ@ َر��Bُ �Xَ�ْuَ  
Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah 'a, melekle- 
rine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Ve dediler ki; Allah'ın peygamberleri arasında hiçbir ayırım 
yapmadan hepsini tanır ve inanırız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş ancak Sanadır. 
Bakara, 2/285 

ُر&ُُ� ا	��ُ� -5ََْ�ُ� َواِ	َ' ا	��ِ� ا	َ 9:َ  ُ��8ٖ�َْ�Tِ1ِ�+ ا	X.ِVْ�ُُْ*َن ا	َْ=�Kِٖ��َ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدوِن ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� َوَ.ْ� َ�5َْ�ْ% ٰذ	َِ@ dَ�ْ�َKَ ِ.َ� ا	���ِ  �T�Kٖ' َ$ْ#ٍء اِ:�9 اَْن Jُ�+Aَ*ا ِ.ZًnJُٰA �ْRُXْ َو�َُ  
Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesinler. Bunu her kim yaparsa Allah’la ilişkisini kesmiş olur, 
ancak onlardan korunmak için dost olmanız başkadır. Bununla beraber Allah sizi kendisinden korunmanız 
hususunda uyarır. Nihayet dönüş Allah'adır. Al-i İmran, 3/28 

Zً َواِ�َ�ًة َو	ٰـِ=ْ� 	َِ�ْ��َُ*&ُْ� Kٖ' َ.� اJُ�ِ+َCْ�Kَ �ْ=ُnٰAٰ*ا اْ	1َْ�َ�اِت اِ	َ  1ْAَ �ِ�Kٖ �ُْ+Xُْ& ��َِ� �ْ=ُiَُ+�5ُِ*نَ َو	َْ* َ$�َء ا	��ُ� 	mَََ�َ�ُ=ْ� اُ.� ��Xَ�ُKَ ��ً��ٖIَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ِ��	ا '  …Eğer Allah 

dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. 
Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri 
size bildirecektir. Maide, 5/48 

 ُX.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ ْ�=ُiُ��Xَ�ُKَ ��ً��ٖIَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ِ��	َ' ا	اِ �ْ+ُ�ْ��َِ�� &Aَ �ْ+ُXُْْ�َ��ُ*نَ  *ا َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَ-َ 9:َ �ْ=ُ�َ5ُْ�ْ.َ �ُْ&/�4ُ� zَ%� اَِذا اْ,َ+َ  Ey iman edenler! Siz, 
kendinizi düzeltmeye bakın. Siz, doğru yolda oldukça sapmış olan size zarar veremez. Tümünüzün dönüşü 
Allah'adır. O size neler yapıyor olduğunuzu haber verecektir. Maide, 5/105 

َب �ِ�َٰ��ِت َر���Xَ َوَ-ُ=*َن ِ.َ� ا  �T=َُ- 9:ََُ�د/ َو- �Xَ+َ�َْ	 ��َ ا*ُ	�JَKَ ِر��X	ٰ�ى اِْذ ُو 5ُِ*ا َ)َ�' اAَ *ْ	ََو َ��Xٖ.ِVْ�ُ	ْ  Ateşin başında durdurulduklarında: «Ah! Ne 
olurdu geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmeyip, müminlerden olsaydık!» dediklerini bir görsen! 
En’am, 6/27 

  �ْRُ�-َِوا �ُXْ(َ ا*Rُُ- ��َِ	 َ��ُدوا	وا َ 	ََ=�ِذُ�*نَ َ�ْ% َ�َ�ا 	Rَُْ� َ.� َ&�-ُ*ا ُ�5ُ1ْ*َن ِ.ْ� َ ْ�ُ% َو	َْ* ُرد/  Hayır, daha önce gizleyip durdukları karşılarına 
çıktı da ondan, yoksa geri çevrilselerdi yine kendilerine yasaklanan şeyi yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar 
yalancıdırlar. En’am, 6/27 

 ُ��ََK �ِ��	ُدوِن ا �َن ِ.ْ*(ُ�ْ�َ �َ�Tٖ�	ا ا*/��ُAَ 9:ََو َX�ُKَ �ْRُ�ُIِ�ْ.َ �ْRِٰ' َر��	اِ ��ُp �ْRُ�َ�َ(َ Zٍ ��Rُiُْ� �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*نَ �/*ا ا	��َ� َ)ْ�ًوا �Tٰ&َ �ٍ�ْ(ِ �ِ�ْLَِ	َِ@ َز����X 	ُِ=%� اُ.�  Onların 
Allah dışında yalvardıkları putlara sövmeyiniz ki, şaşkınlığa kapılarak körü körüne Allah'a sövmesinler. Böylece 
her topluma davranış ve tutumlarını cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir, O onlara yaptıklarının 
içyüzünü bildirir. En’âm, 6/108  

 ٍd5َْ- /%ُ& ]ُ�ِ=ْAَ 9:ََوُ,َ* َرب/ &ُ%� َ$ْ#ٍء َو �fَر� 'Lٖ�َِْ� ا��	ا �َ�ْBََا %ُْ   ِ��Kٖ �ُْ+Xُْ& ��َِ� �ْ=ُiُ��Xَ�ُKَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ْ=ُٰ' َر��	اِ ��ُp ٰ�ىUُُْر َواِزَرٌة ِوْزَر اHِAَ 9:ََو �Rَ�ْ�َ(َ 9�:ِ1َْ+�5ُِ*نَ اAَ  De 
ki! "Allah her şeyin Rabbi iken O'ndan başka Rab mı arayayım? Herkesin kazancı yalnız kendisine aittir. Hiçbir 
günahkâr, bir başka günahkârın yükünü taşımaz. Nihayet dönüşünüz Rabbinizedir. Tartışmaya girdiğiniz 
şeyleri O size haber verecektir." En’âm, 6/164 

� fJ�َ �ِ��	ا � Sonunda hepiniz O'na döneceksiniz. Bu Allah'ın kesinlikle gerçekleşecek bir… اِ	َْ�ِ� َ.Iَ �ْ=ُ�ُIِ�ْٖ��ً�� َوْ)َ
vaadidir…Yunus, 10/4 

� �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=5ُُ�ونَ َ��ٖ -َْ�� pُ�� اِ	Tُٖ- ��ُp �ْRُ�ُIِ�ْ.َ �Xَ�َْ�RُJُُ� اْ	Tَ�َاَب ا	�7 /� Dünyadaki zevkler çabuk biter. Sonra dönüşleri Bize َ.َ+�ٌع Kِ' ا	
olacaktır. Sonra Biz de, inkâr ettiklerinden ötürü şiddetli azabı onlara tattıracağız. Yunus, 10/70 

 ٌ��� Dönüşünüz yalnızca Allah'adır. O'nun her şeye gücü yeter. Hud, 11/4 اِ	َ' ا	��ِ� َ.Iِ�ُْ�ُ=ْ� َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ
ْ�ِ� اَْدُ)*ا َواِ	َْ�ِ� َ.�ٰبِ  ُْ% اِ-�َ�� اُِ.ْ�ُت اَْن اَْ)ُ�َ� ا	��َ� َوَ:9 اُْ$ِ�َك �ِٖ� اَِ	   …De ki: Bana, sadece Allah'a kulluk etmem ve O'na ortak 

koşmamam emredildi Ben yalnız O'na çağırıyorum ve dönüş de yalnız O'nadır. Ra’d, 13/36 
	َ#� اْ	��8ٖ�َُ َوَ&�َ��ْ� ِ.ْ� َ ْ�َ�Zٍ اَْ. Sُ�ْ�َ	�Rََ َوِ,َ' �kَ	p Zٌ�َُِ�� ا�RَُATْUََ َواِ   Halkı zalim olan nice kente önce süre tanıdım, sonra da 

yakasına yapıştım. Sonunda dönüş Banadır. Hac, 22/48 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواِ	َ' ا	��ِ� ا	��8ٖ�َُْ    Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve dönüş yalnızca O'nadır. Nur, 24/42 َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��
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 َ�Rُ�ْ[ُِA bcَKَ �ٌ�ْ(ِ �ِٖ� @َ	َ dَ�َْ	 �.َ '�ٖ ُِ+7ِْ�َك	اَك �َ,َ�Iَ َواِْن �Xً�ْ�ُ �ِ�ْ��Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ �Pنَ َوَو*ُ��َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُ ��َ-ُ�Kَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �#َ	ِا �  Biz, insana, ana 

babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için 
zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak Bana olacaktır ve Ben yapmakta olduklarınızı 
size haber vereceğim. Ankebut, 29/8 

 ُ�5ُْ& @َ-ْHُ�ْ�َ bcَKَ �َ5َ&َ �ْ.َورِ َو�ُ Rُiُْ� �َِ�� َ)ِ��ُ*ا اِن� ا	��َ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/ ��XَXُKَ �ْRُ�ُIِ�ْ.َ �Xَ�َْ	ُِه ا  Resulüm! İnkâr edenin inkârı seni üzmesin. 
Onların dönüşü ancak Bizedir. İşte o zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Allah kalplerde olanı 
şüphesiz çok iyi bilir. Lokman, 31/23  

�َ�ْ% ِ.Xُْ� َ$ْ#ٌء َو	َْ* َ&�َن َذا  ُ ْ�ُ 9:َ �Rَِ��ْ�ِ 'ٰ	ِا Zٌ�َJَsْ.ُ ُع�ْAَ ٰ�ى َواِْنUُُْر َوازَِرٌة ِوْزَر اHِAَ 9:ََو َHAَ �ْ.ََة َو*ٰ� &�' Kَِ�-�َ�� ْ��ٰ' اِ-�َ�� TِXُْAُر ا	�Tٖ�َ� َ�7َ1ْْ*َن َر��ْ�ِ� �ْRُ	Lَْ�ِ[ َواََ �ُ.*ا ا	�8
 -َ Hiçbir günahkâr, bir başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen, onu taşımaya baş� '�&Hَ+َ	5ْXَِِ�ٖ� َواِ	َ' ا	��ِ� ا	��8ٖ�َُْ 
kalarını çağırsa, akraba bile olsa, onun yükünden hiçbir şey taşıyamaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden 
korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Arınıp temizlenen, anca kendi benliği için temizlenir. Dönüş Allah'adır. 
Fatır, 35/18 

Aَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُْ�َ��ُ*َن اِ-�ُ� اِْن Aَْ=5ُُ�وا Kَِ�ن� ا	��َ� Xْ(َ \'ِXBَُ=ْ� َوَ:َ 9�zٰ�ْ' 	ِِ�َ��ِدِه ا	ُْ=5َْ� َواِْن 7ْAَُ=ُ�وا َ�zَ�ُْ� 	َُ=ْ� َو:َ  ��Xَ�ُKَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ْ=ُٰ' َر��	اِ ��ُp ٰ�ىUُُْر َواِزَرٌة ِوْزَر اHِAَ 9
�وِر ُ  -Tَِ� �ٌ��ٖ(َ Eğer inkâr ederseniz bilin ki, Allah sizin imanınıza muhtaç değildir. Fakat kullarının küfre düşmeاِت ا	8/
sini istemez. Ve eğer şükrederseniz sizden hoşnut olur. Hiçbir günahkâr, diğerinin günahını çekmez. Sonra 
dönüşünüz Rabbinizedir. O size, yaptıklarınızı haber verir. O, kalplerde olanı bilir. Zümer, 39/7 

 َ�Kَ �ُْ&َر �*Pََو �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض �ِ�	َْ ْ�َ�َ� Pَُ*َر&ُْ� َواِ	َْ�ِ� ا	aَ�َUَ ُ��8ٖ�َْ ا	��  Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve 
şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. Tegabün, 64/3  

'�ٰIْ/�	ٰ' َر��َ@ ا	اِن� اِ Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir. Alak, 96/8 
DUA 

ِ�ْ��ِ ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ  �ِْ��ِ    
a) Dua etmek: 

*Xُ.ِVْ�ُْ	ٖ' َو	ا *�ُ�mٖ+َ�ْ�َ�ْKَ اِع اَِذا َدَ)�ِن ���ونَ َواَِذا �Cَََ	َ@ ِ)َ��ٖدى َ)Kَ 'ّٖXِ�-ّٖ' َ ٖ��ٌ[ ا�Iُُٖ[ َدْ)َ*َة ا	ُ$ُ�ْ�َ �ْRُ���ََ	 'ٖ� ا  Kullarım, Beni senden sorar- 
larsa, bilsinler ki, gerçekten Ben onlara çok yakınım. Bana dua edinin duasına hemen cevap veririm. O hâlde 
onlar da doğru yolu bulmaları için Benim davetime uysunlar, Bana iman etsinler. Bakara, 2/186 

ً)� َوZً�َ5ْUُ اِ-�ُ�  /�4َAَ �ْ=ُاُْدُ)*ا َر�� َ����[/ ا	ُْ�ْ�َ+ُِٖ� 9:َ  Rabbinize gönülden yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki Allah, 
bağırıp çağırarak haddi aşanları sevmez. A’raf, 7/55 

�وا Kِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ� ا�Rَ�ِbcَPِْ َواْدُ)*ُه �Kً*ْUَ َوuََ�ً�� اِن� َرSَ�َ�ْ ا	��ِ� َ �ٖ ُ�ِ5ُْA 9:ََو َ��Xٖ�ِ��ٌ[ ِ.َ� اْ	ُ�ْ  Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde 
bozgunculuk yapmayın. Allah’a, korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik 
edenlere çok yakındır. A’raf, 7/56 

�وَن Kٖ' اHَmْ�ُCَ �ِٖg��َCَْْوَن َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*نَ َو	ِ��ِ� اْ:Cَْ9َ��ُء ا	ُْ��Kَ 'ٰX�ْْدُ)*ُه ��Rَِ َوَذرُ ُ�ِ�ْ�ُ �َ�Tٖ�	وا ا  En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel 
isimleriyle dua edin ve O'nun isimlerinin anlamlarını çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını görecek- 
lerdir. A’raf, 7/180 

 ِ. �ْ=ُAَ 9:َِل َو�Pَٰ9:ْو� َوا�ُLُْ	�ِ� ِل*ْJَْ	ا �َ.ِ �ِRْmَ	َْوُدوَن ا Zً5َ�Uَٖو �(ً /�4َAَ @َ�ِ5َْ- 'Kٖ @ََواْذ&ُْ� َر�� َ���ِٖK�Lَ	ْا �َ  Rabbini, sabah akşam, yüksek olma- 
yan bir sesle, ürpertiyle, yalvararak dua ederek an. Sakın O’nu unutan, önemsemeyen kimseler gibi olma. 
A’raf, 7/205 

َ*اِ)�Rَِ� ]ُ�8ٖ�ُKَ aَ َ.ْ� َ��7َُء َوُ,ْ� �ُ  �ٖه َوا	ْ.ِ Zُ=َِiٰ��َْ� 5َ�Uٖ+ِٖ� َوُ�Cِ�ُْ% ا	�8ِ�ْ�َِ� �ُ(ْ � ا	ِْ�َ��ِل ﴿َوُ�َ���ُ} ا	��ُ���ُ)*َن ﴾ 	َُ� َدْ)َ*ُة اْ	َ��a َوا	�Tٖ�َ� �َ �mَ١٣ِد	ُ*َن Kِ' ا	��ِ� َوُ,َ* َ$ْٖ
ْ�ِ� اِ	َ' اْ	َ��ِء 	َِ�ْ��َُ� �Kَُه َوَ.� ُ,َ* �َِ��	ِ  �5&َ �ِCِ��َ&َ 9�:ِ7َِْ#ٍء ا� �ْRَُ	 َن*�ُ�mٖ+َ�ْ�َ 9:َ �ِٖ-ُدو �ٍل ﴿ِ.ْbcَzَ 'Kٖ 9�:ِا �َ��ٖKِ�=َْ	َوَ.� ُدَ)�ُء ا �ٖLِ١٤ ﴾  El açıp yalvarmaya lâyık 

olan ancak O'dur. O'nun dışında el açıp dua ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar ancak 
ağzına gelsin diye, suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Oysaki suya yaklaşmadıkça su onun ağzına 
girecek değildir. Kâfirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır. Ra’d, 13/14 

� َ)�Xَ�َْك )َ ُ�ْAَ 9:ََو �ُRَIْوَن َو��وِة َوا	7ِ�َْ'� ُ�ٖ��ُٰLَْ	�ِ� �ْRَُن َر��*(ُ�ْ�َ �َ�Tٖ�	ا Dَ.َ @َ�َ5َْ- �ْ�ِPَْوا Dَ�َ�Aِذْ&ِ�-َ� َوا �ْ(َ �ُ�َ�ْ َ �Xَ�ْ5َBَْا �ْ.َ Dْ[ُِA 9:ََو ��َْ- /�� ٖز�ZَXَ اْ	َ�ٰ�*ِة ا	ُ��ُٖA �ْRُXْ
ُ�ُه v*ٰ,َ�uً�ُُKُ� َوَ&�َن اَ.ْ   Rablerinin hoşnutluğunu umarak sabah akşam O’na dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının 

cazibesine kapılıp da sakın gözlerini onların üzerinden ayırma; Adımızı anmayı kalbine unutturduğumuz ve boş 
arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Khef, 18/28 

� َرَزْ ُ �ْ,ُ�Xَ�Jُ5ِXْ*نَ  �ُ)*َن َر���Kً*ْUَ �ْRُ َوuََ�ً�� َوِ.��ْ�َ DِIِ�4َ�َْ	ا �ِ(َ �ْRُ�ُ*XُIُ 'ٰK�mَ+َAَ Onlar, korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ve 
ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. 
Secde, 32/16 

 ٖ�Uَِدا �َ�XRَIَ َن*ُ�Uُ�ْ�َCَ 'Aِٖ)َ��َد �ِ�ُ�وَن َ)ْ=ْ+َ�ْ�َ �َ�Tٖ�	اِن� ا �ْ=َُ	 ]ْmِ+َCََْوَ �َل َر�/ُ=ُ� اْدُ)*ٖ-' ا َ��  Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, dua- 
nıza karşılık vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme girecek- 
lerdir.” Mümin, 40/60 
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 ٌ����ُ,ْ� ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َوا	َْ=�Kُِ�وَن 	Tَ(َ �ْRَُاٌب َ$ُٖ�Hٖ�َِت َو��َِ	�  Allah, iman edip hayra ve barışa yönelik işler َوَ�ْ�َ+�mُٖ[ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8

yapanların dualarını kabul eder. Hak ettiklerinden fazlasını verecek olan da O’dur. İnkârcılara da şiddetli bir 
azap var. Şura, 42/26 

DUA AYETLERİ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Hidayet/doğru yol için dua: 
 ﴿ �َ�Jٖ+َ�ْ�ُ	َْ�اَط ا �	ّٖ�َ� ﴿٦اِْ¡ِ�-َ� ا	�8 ﴾ ٧﴾ Pَِ�اَط ا	�Tٖ�َ� اَْ-Bَ �ْRِ�ْ�َ(َ Sَ�ْ�َْ�ِ� اْ	4ُLْ�َ*ِب َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ا	�4  Bizi dosdoğru bir yola ilet. Kendilerine 
lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Fatiha, 1/6-7 

 �Xَ�ْ�َ(َ ]ُْAَو �Xَ=َCِ�Xَ.َ �َ-َِواَر @ََ	 Zً�َ�ِ�ْ.ُ Zً ��ِ+�Xَ اُ.� اُب ا	��ٖ���ُ َر���Xَ َوا�Xَ�ْ�َIْ ُ.ْ�ِ�َ�ْ�ِ� 	ََ@ َوِ.ْ� ُذر� اِ-�َ@ اَْ-Sَ ا	+�*�  Ey Rabbimiz, bizi Sana teslim 
olanlardan et ve bizim soyumuzdan Sana teslim olacak bir topluluk çıkar, bize ibadet yollarını göster tövbemizi 
kabul et: çünkü Sensin tövbeleri kabul eden, Sensin rahmet dağıtan Sen! Bakara, 2/128 

� اِْذ َ,َ�ْ�َ+�Xَ َوَ,ْ[ َ�ْ�َ �Xَ�َ*ُ�ُ  ْغHُِA 9:َ �Xَبُ  َر��� �ْ-َ@ َرZً�َ�ْ اِ-�َ@ اَْ-Sَ اْ	َ*,�َُ	 �ْ.ِ �Xَ	َ  Ey Rabbimiz! Bizleri doğru yola ilettikten sonra 
kalplerimizi Hakk ve hakikatten saptırma ve bize rahmetini bağışla. Rahmet edenlerin hayırlısı Sensin! Al-i 
İmran, 3/8  

 �X	ا Dُ.ِ�Iَ @َ�-ِا �Xَٖ��َ��دَ َر��	�1ُِْ_ اْ�َ� َ:9 ُ��	اِن� ا �ِ�Kٖ ]َ�َِْ�ْ*ٍم َ:9 َر	ِس �  Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde 
insanları toplayacaksın. Elbette ki Sen vadinden dönmezsin. Al-i İmran, 3/9 

���َ َر���Xَ اَٰ.��X �َِ�� اَْ-ْHَ	Sَ َوا�Xَ�ْ�َ�A ا	�� ٖ,ِ� Cُ*َل Dَ.َ �Xَ�ْ+ُ&ْ�Kَ ا	�7  Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Şimdi bizi 
birliğini ve peygamberlerini tasdik eden şahitlerden yaz! Al-i İmran, 3/53 

�XَِA�lَ َوDَ.َ �Xَ�K*َAَ اْ:9َْ�َ�اِر َر���Xَ اِ-��Xَ.ُ �Xَ�ْ�ِCَ �Xَِدً�� ُ��Xَٖدى 	bٖcِْ�َ��ِن اَْن اِٰ.Xُ*ا �ِ�َ  ��Cَ ��X(َ �ْ ��ُ=ْ� ��X.َٰ�Kَ َر�� �ْ5ِBْ�Kَ �Xَ	�Xََ ُذ-ُ*�Xَ�َ َوَ&�5  Ey Rabbimiz! Gerçekten biz, 
“Rabbinize inanın!” diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, 
kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al. Al-i İmran, 3/193 
b) Hayırlı nesiller için dua: 

��ٖ+' َر���Xَ َو��JَAَْ% ُدَ)�ِء ﴿ �ٰ*ِة َوِ.ْ� ُذر� ﴾ ٤١*ُم اْ	ِ�َ��ُب ﴿َر���Xَ ا5ِBْْ� 	ٖ' َو	َِ*ا	َِ�ی� َو	�Xٖ.ِVْ�ُ�َِْ� َ�ْ*َم َ�Jُ ﴾ ٤٠َرب� ا�Jٖ.ُ 'Xٖ�ْ�َIَْ� ا	�8  Ey Rabbim! Beni ve 
soyumdan gelecekleri namazı sürekli kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et! Rabbimiz! Hesap 
görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. İbrahim, 14/40-41 

 َXَ	 ]ْ,َ �Xََن َر��*ُ	*Jُ�َ �َ�Tٖ�	اَِ.�ً.�َوا �َ�Jٖ�+�ُ�ِْ	 �Xَ�ْ�َIَْوا �َة اَْ)ُ�ٍ ��ُ  �XَِA��� � ِ.ْ� اَْزَوا�XَIِ َوُذر�  Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzü, 
gönlümüzü aydınlatacak temiz eşler ve nesiller ver. Bizi Sana karşı gelmekten sakınanlar için örnek ve önder 
yap. Furkan, 25/74 

 ٰz�ْAَ ��ًِ	�Pَ %َ�َ(َْی� َواَْن ا�ّٖ' ِ.َ� ا	ُْ�ْ�ِ�ٖ���َ َ �َل َرب� اَْوِزْ)Xٖ' اَْن اَْ$ُ=َ� -ِْ�َ�َ+َ@ ا	�ٖ+' اَْ-Sَ�ْ�َ َ)�َ#� َوَ)�ٰ' َوا	َِ ّٖ' Sُ�ُْA اِ	َْ�َ@ َواِ- nُ� َوا {ْ�ِPَْ	Kٖ 'ٖ' ُذر���ٖ+' اِ-  

…Nihayet insan olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der: Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin 
nimetlere şükretmemi, benim; hoşnut olacağın hayırlı bir iş yapmamı sağla. Bana verdiğin gibi soyuma da 
kurtuluş ver. Doğrusu Sana yöneldim Rabbim. Ben, kendimi Sana teslim edenlerdenim. Ahkaf, 46/15 

 bfcBِ �Xَِ�*ُ�ُ  'Kٖ %ْ�َmْAَ	Tٖ��ِ�َ� اَٰ.Xُ*ا َر���Xَ اِ-�َ@ َرُؤٌف َرٖ���ٌ  َوا	�Tٖ�َ� �Iَُؤ ِ.ْ� َ�ْ�ِ�ِ,ْ� َ�Jُ*	ُ*َن َر���Xَ اَ �ْ5ِBْ	�Xَ َو:Uْ9َِِ*ا-�Xَِ ا	�Tٖ�َ� Jُ�َCَ*-َ� �ِ�ْ:9ٖ�َ��ِن َوَ:9  Onlardan 
sonra gelenler ise şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. 
Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok 
merhametlisin." Haşr, 59/10 
c) Günahların affı için dua: 

  ْ�.َ �ْRُXْ.ِِر  َو��X	اَب اTَ(َ �Xَ َِو ZًXَ�َ�َ َ�ِةUِٰ9:ْا 'ِKَو ZًXَ�َ�َ ��َ-ْ /�َ�Jُ*ُل َر���Xَ اK �XَِAِٰ' ا	  Onlardan “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, 
ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”  diyenler vardır. Bakara, 2/201 

ُق َ�ْ�َ� اََ�ٍ� ِ.ْ� ُرCُِ�ٖ� َوَ �	ُ*ا �Xَ�ْ�ِCَ َوا5ْBُ �Xَ�ْuَََ�اَ-َ@ َر���Xَ َواِ	َْ�َ@ ا	��8ٖ�َُْ �َِ�� اُْ-Hَِل اِ	َْ�ِ� ِ.ْ� َر��ٖ� َوا	X.ِVْ�ُُْ*َن &ُ%\ اَٰ.َ� �ِ�	��ِ� َوَ.�iَِٰ=+ِٖ� َو&ُ+ُ�ِٖ� َوُرCُِ�ٖ� َ:9 -��5َُ  اَٰ.َ� ا	��Cُ*لُ   
Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah 'a, melekle- 
rine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Ve dediler ki; Allah'ın peygamberleri arasında hiçbir ayırım 
yapmadan hepsini tanır ve inanırız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş ancak Sanadır. 
Bakara, 2/285 

�ِ�ْ% َ)�Xَ�ْ�َ اPِْ َ:9 ُ�َ=��ُ_ ا	��ُ� -5ًَْ�� اِ:�9 ُو �Rَ�َCْ	Sْ�َ�َ&َ �.َ �Rََ َوَ)�Rَ�ْ�َ َ.� اْ&َ+Sْ�َ�َ َر��VُٰA 9:َ �XَاTْUَِ-� اِْن ْAَ 9:ََو �Xََر�� �-َْ�[َUَْاَْو ا �Xَ��ٖ-َ �Xَ�ِ�ْ َ �ْ.ِ �َ�Tٖ�	ً�ا َ&َ�� َ�َ�ْ�َ+ُ� َ)َ�' ا
 ْ�8ُْ-�Kَ �Xَnٰ	*ْ.َ Sَ-َْا �Xَ�ْ�ََواْر �Xََ	 �ْ5ِBَْوا ��X(َ _ُ(َْوا �ِٖ� �Xَ	َ Zَ َ�uَ 9:َ �.َ �Xَ�ْ ���َُA 9:ََو �Xََر�� َ���ٖKِ�=َْ	مِ ا*ْJَ	ْا '�َ(َ �َ-  Allah kimseye taşıyabileceğinden fazlasını 

yüklemez: Kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhinedir. Rabbimiz! Unutur veya 
bilmeden hata yaparsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük 
yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim 
Mevlasızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et! Bakara, 2/286 
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 !O Allah’tan korkup sakınanlar şöyle yakarırlar.“Ey Rabbimiz اَ	�Tٖ�َ� َ�Jُ*	ُ*َن َر���Xَ اِ-��Xَ اَٰ. �ْ5ِBْ�Kَ ��X	�Xََ ُذ-ُ*�Xَ�َ َوِ Tَ(َ �Xَاَب ا	��Xرِ  

Şüphesiz ki biz iman ve itaat ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru.” Al-i 
İmran, 3/16  

 َ�Cَِْوا �Xَ�َ*ُ-ُذ �Xَ	َ �ْ5ِBْا �Xَُ*ا َر��	اِ:�9 اَْن َ � �ْRَُ	*ْ َ َوَ.� َ&�َن َ���ٖKِ�=َْ	مِ ا*ْJَ	َْواْ-8ُْ�-َ� َ)َ�' ا �Xَ.َا�اKٖ �XَKَ' اَْ.ِ�-َ� َوSْ��pَ اَْ َ  Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve 
işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı yolunda sabit kıl; kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl! Âl-i 
İmran, 3/147 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َر��Xَ اَ	�  ��َ-َ@ Tَ(َ �XَJِKَاَب ا	��Xِر Tٖ�َ� َ�Tْ&ُُ�وَن ا	��َ�  َِ��ً.� َو ُُ�*ًدا َوَ)�ٰ' Rِِ�*XُIُْ� َوَ�َ+5َ=�ُ�وَن aِ�ْUَ 'Kٖ ا	��َ�ْCُ bcًuِ��َ اTَ,ٰ SَJْ�َUَ �.َ �  O akıl 
sahipleri ki, ayakta, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar, ve göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde 
inceden inceye düşünürler ve derler ki; "Ey Rabbimiz! Sen bunların hiç birini anlamsız ve amaçsız yaratmadın. 
Sen yücelikte sınırsızsın! Bizi ateşin azabından koru!" Al-i İmran, 3/191 

� اHَUَْْ�َ+ُ� َوَ.� 	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.ْ� اَ-�8َْرٍ َر���Xَ اِ ْJَKَ َر��X	ا %ِUِ�ُْA �ْ.َ @َ�-  Ey Rabbimiz, gerçekten Sen, kimi ateşe sokarsan, şüphe- siz 
onu onu rezil ve perişan edersin. Orada zalimlerin hiç bir yardımcıları da yoktur. Al-i İmran, 3/192 

 �Xََر�� �Xَ�َ*ُ-ُذ �Xََ	 �ْ5ِBْ�Kَ �Xََر�� ��X.َٰ�Kَ �ْ=ُ���َِ� ا*Xُ.َِٰ��ِن اَْن ا�bٖcِْ	 ٖدى�Xَ�ُ ��ًِد�Xَ.ُ �Xَ�ْ�ِCَ �Xَ�-ِاْ:9َْ�َ�اِر ا Dَ.َ �Xَ�K*َAََو �XَِA�lَ ��Cَ ��X(َ �ْ َوَ&�5  Ey Rabbimiz! Gerçekten biz, 
“Rabbinize inanın!” diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Artık bizim günahları- mızı 
bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al. Al-i İmran, 3/193  

ٖ��َ��دَ َر���Xَ َوا�XَِAٰ َ.� َوَ)ْ��XَAَ َ)�ٰ' ُرCُِ�َ@ َوَ:Hِ1ُْA 9-َ� َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ اِ-�َ@ َ:�1ُْA 9ُِ_ اْ	   Rabbimiz! Peygamberlere vadettiklerini ver bize. 
Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, vadinden dönmezsin.” Al-i İmran, 3/194 

  َ���ٖ�ِ�ْ.ُ �Xَ�K*َAَْ�ً�ا َوPَ �Xَ�ْ�َ(َ ِ�ْغKَْا �Xََر�� …Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al."  
Araf, 7/126 

اِ�ٖ���َ   -Kullarımdan, "Ey Rabbimiz! İman ettik bizi ba اِ-�ُ� َ&�َن �ٖKَ�aٌ ِ.ْ� ِ)َ��ٖدى َ�Jُ*	ُ*َن َر���Xَ اَٰ.َ �ْ5ِBْ�Kَ ��X	�Xَ َواْر�Xَ�ْ�َ َواَْ-Uَ Sَْ�ُ� ا	��
ğışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın" diyen bir grup vardı. Müminûn, 23/109 

اِ�ٖ���َ   De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en َو ُْ% َرب� ا5ِBْْ� َواْرَ�ْ� َواَْ-Uَ Sَْ�ُ� ا	��
hayırlısısın!” Mü’minun, 23/118 

ا َوُ.�Jًَ.� ﴿﴾ ٦٥َ)Tَ(َ ��Xاَب �XRَIََ� اِن� َ)Tَا�Rَ�َ َ&�َن Bََ�اً.� ﴿ َوا	�Tٖ�َ� َ�Jُ*	ُ*َن َر���Xَ اPِْ�فْ  f�Jَ+َ�ْ.ُ َءْت�Cَ �Rَ�-ِ٦٦ا ﴾  O Rahmanın kulları, gecelerini 
Rablerine secde ederek, Onun divanında durarak geçirirler. Ve derler ki; "Ey Rabbimiz, cehennem azabını biz- 
den uzaklaştır. Zira onun azabı tahammülü zor, ömür tüketen bir derttir. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir 
yerleşim yeridir orası!" Furkan, 25/65-66 

 ْ�Rِِ َو @َ�َ��ٖCَ ا*�ُ�َ�Aا َوا*�ُ�Aَ �َ�Tٖ��ِ	 �ْ5ِBْ�Kَ ��ً�ْ(َِو Zً�َ�ٍْء َر#ْ$َ �%ُ& Sَ�ْCَِو �Xََر��  ِ���ٖmَ	ْاَب اTَ(َ  …Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her 
şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.  
Mümin, 40/7 

َوَ: bfcBِ �Xَِ�*ُ�ُ  'Kٖ %ْ�َmْAَ 9	Tٖ��ِ�َ� اَٰ.Xُ*ا َر���Xَ اِ-�َ@ َرُؤٌف َرٖ���ٌ َر���Xَ اَ �ْ5ِBْ	�Xَ َو:Uْ9َِِ*ا-�Xَِ ا	�Tٖ�َ� Jُ�َCَ*-َ� �ِ�ْ:9ٖ�َ��ِن    …"Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden 
önce iman etmiş kardeşlerimizi affet; kalplerimizde, inananlara karşı bir düşmanlık bırakma! Rabbimiz, sen çok 
şefkatli, çok merhametlisin!" Haşr, 59/10 

﴾ ٥﴾ َر�� ZًXَ+ْKِ �Xَ�ْ�َmْAَ 9:َ �Xَ	Tٖ��ِ�َ� َ&5َُ�وا َواَ �ْ5ِBْ	�Xَ َر���Xَ اِ-�َ@ اَْ-Sَ ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ�ٖ=�ُ� ﴿٤َر���Xَ�ْ�&*َAَ @َ�ْ�َ(َ �Xَ َواِ	َْ�َ@ اَ-�Xَ�َْ َواِ	َْ�َ@ ا	�8ٖ�َُْ� ﴿ …"Ey Rabbimiz! 
Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır." "Ey Rabbimiz! Bizi, inkâr eden- 
lerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz Sen mutlak güç sahibi hüküm ve hikmet sahibisin."  
Mümtehine, 60/4-5 
d) Meleklerin duası: 

�ِ��ُ*َن ْ�َ �َ�Tٖ�	َوَ ا �Xَا َر��*Xُ.َٰا �َ�Tٖ��ِ	 5ُِ�وَنLْ+َ�ْ�ََن �ِٖ� َو*Xُ.ِVُْ�َو �ْRَِر�� �ِ�ْ�Sَ�ْCِ &ُ%� َ$ْ#ٍء َرZً�َ�ْ َوِ)ْ�ً��  �ْ5ِBْ�Kَ	Tٖ��ِ�َ� �Aَُ�*ا َوا�Aَ�ُ�*ا ا	َْ�ْ�َش َوَ.ْ� َ�ْ*َ	ُ� �َُ���ُ�*َن �َِ
﴿ �ِ��ٖmَ	ْاَب اTَ(َ �ْRِِ َو @َ�َ��ٖCَ٧﴾  Arş'ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih 

ederler ve O'na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler ve derler ki; Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve 
ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından 
koru! Mümin, 40/7 

  ْ�RِِA��� ﴾٨اِ-�َ@ اَْ-Sَ ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ�ٖ=�ُ� ﴿ َر���Xَ َواَْد��XIَ �ْRُ�ْUِِت َ)ْ�ٍن ا	�ٖ+' َوَ)ْ�RُAَْ� َوَ.ْ� Pََ�َ} ِ.ْ� اRِِg��َْٰ� َواَْزَواRِIِْ� َوُذر�  Rabbimiz! Onları da, onların 
atalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz, 
üstün olan, hüküm ve hikmet sahibi Sensin Sen!" Mümin, 40/8 

� َرِ�ْ�َ+ُ� َوذٰ  ْJَKَ Tٍِi.َ*ْ�َ ِت�lَ�� ���lَِت َوَ.ْ� aِAَ ا	�� ﴾٩	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز ا	�3ٖ�َُْ� ﴿َو Rُِِ� ا	�� Ve onları kötülüklerden koru. O gün Sen, kimi kö- 
tülüklerden korumuşsan, ona rahmet etmişsindir. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur." Mümin, 40/9 

PEYGAMBERLERİN DUALARI 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  Hz. Âdem babamızın ve Hz. Havva annemizin duası: 
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 َ���ٖCِ�1َ	ْا �َ.ِ ��-َ*=ُXَ	َ �Xَ�ْ�َ�ْAََو �Xَ	َ �ْ5ِLْAَ �َْ	 َواِْن �Xَ�َ5ُ-َْا �Xَ�ْ�َkَ �Xَ9 َر��:َ� َ Dediler ki; Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik. Sen 

kusurumuzu örtüp bize merhamet etmezsen en büyük kayba uğrayanlardan oluruz  A’raf, 7/23  
  Hz. Muhammed s.a.s’Efendimizin duaları: 

ْ� �7َAَُء َوْ.َ /H�ُِA� �7َAَُء َوTُِAل/ َ.ْ� �7َAَُء �َِ�ِ�َك اْ	  ُِ% ا	����Rُ َ.�	َِ@ اْ	ُ�ْ�ِ@   1َْ�ُ� اِ-�َ@ َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ AVُْAِ' اْ	ُ�ْ�َ@ َ.ْ� �7َAَُء َوHِXْAَُع ا	ُْ�ْ�َ@ ِ.��  De ki: Ey 
mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü, dilediğine verirsin ve dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, 
dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler Senin elindedir. Doğrusu Senin, her şeye gücün yeter. Al-i İmran, 3/26    

1ُْAِ�ُج ا	Sَ���َْ ِ.َ� ا	َْ�#� َوAَْ�ُزُق َ.ْ� �7َAَُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��بٍ *ُA	wُِ ا	�ْ�َ% Kِ' ا	�Rَ�Xِر َو*ُA	wُِ ا	�Rَ�Xَر Kِ' ا	�ْ�ِ% َو1ُْAِ�ُج اْ	َ�#� ِ.َ� ا	Sِ���َْ وَ    Geceyi gündüze 
sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız 
rızık verirsin. . Al-i İmran, 3/27 

-ُُ�ٖ=' َوَ.ْ�َ��َی َوَ.Aٖ��َ' 	ِ��ِ� َرب� اْ	َ��	َٖ���َ  ُْ% اِن� AٖbcَPَ' وَ   De ki: "Şüphesiz benim namazım, diğer ibadetlerim, yaşamım ve 
ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir."  En’âm, 6/162 

  �&*َAَ �ِ�ْ�َ(َ *َ,ُ 9�:َِٰ� ا	ُ� َ:9 اِ��	ا 'َِ��ْ�َ %ْJُKَ ا*ْ�	*َAَ ِ�ْنKَ ِ��3ٖ�َْ	َ�ْ�ِش ا	َوُ,َ* َرب/ اْ Sُ�ْ  De ki: "Bana Allah yeter. O'ndan başka hiçbir ilah 
yoktur. Ben ancak O'na güvenip dayanırım. O, yüce Arşın sahibidir."  Tövbe, 9/129 

  	ٖ %ْ�َIٍْق َوا�ْPِ 1َْ�َج.ُ 'XٖIْ�ِUٍَْق َوا�ْPِ %َUَ�ْ.ُ 'Xٖ�ْUِ�8ًَٖ�اَو ُْ% َرب� اَْد- �ً-�[َ�ْCُ @َ-ْ�َُ	 �ْ.ِ '  De ki: Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle 
girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir 
kuvvet ver. İsra, 17/80  

�uٖ��َ�ِ َو ُْ% َرب� اَُ)*ُذ �َِ@ ِ.ْ� َ,Hَ�َاِت ا	�7   De ki: Rabbim! Şeytanın kışkırtmalarından Sana sığınırım. Mü’minun, 23/97 
َواَُ)*ُذ �َِ@ َرب� اَْن َ�ْ�4ُُ�ونِ    Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabbim." Mü’minun 

Suresi, 98 
  ُ��ْUَ Sَ-َْ5ِْ� َواْرَ�ْ� َواBَْ  َو ُْ% َرب� ا�اِ�ٖ�� ا	��  De ki: Rabbim! Bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayır- 

lısısın. Mü’minun, 23/118   
  Hz. Nuh peygamberin  duaları: 

  ٖX�ْ�َ�ْAَٖ' َو	5ِْ� LْAَ 9�:َِوا �ٌْ�(ِ �ِٖ� 'ٖ	 dَ�َْ	 �.َ @َ�َlَCَْاَُ)*ُذ �َِ@ اَْن ا 'ّٖ ' اَ&ُْ� ِ.َ� اْ	Cِ�1َٖ���َ َ �َل َرب� اِ-  Nuh dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan 
şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer Sen beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, şüphesiz 
kaybedenlerden olurum." Hud, 11/47    

  ْ��َ %َUََد �َِ�ْ	ی� َو�+َِ' ُ.�Xً.ِVْ َو	�Xٖ.ِVْ�ُ�َِْ� َوا	�Xَ.ِVْ�ُِْت َوَ:HِAَ 9ِد ا	��3	ِٖ��َ� اِ:�Aَ 9َ��ًراَرب� ا5ِBْْ� 	ٖ' َو	َِ*ا	َِ  Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış 
olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını verme. 
Nuh, 71/28   
  Hz. İbrahim peygamberin duaları: 

H Dُ��ٖ ا	ْ  َ�ٖ���ُ َواِْذ َ�DُKَ�ْ اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� اْ	Jََ*اِ)َ� ِ.َ� ا	Sِ�ْ�َْ َواCِْٰ�ٖ��ُ% َر����X.ِ %ْ��JَAَ �Xَ اِ-�َ@ اَْ-Sَ ا	��  Hani İbrahim, İsmail ile birlikte Kâbe’nin temel- 
lerini yükseltiyor ve diyorlardı ki: Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla 
bilensin. Bakara, 2/127 

 �Xَ�ْ�َ(َ ]ُْAَو �Xَ=َCِ�Xَ.َ �َ-َِواَر @َ	َ Zً�َ�ِ�ْ.ُ Zً ��+�Xَِ اُ.� اُب ا	��ٖ��َر���Xَ َوا�Xَ�ْ�َIْ ُ.ْ�ِ�َ�ْ�ِ� 	ََ@ َوِ.ْ� ُذر� �ُ اِ-�َ@ اَْ-Sَ ا	+�*�  Rabbimiz! Bizi, sana teslim olmuş 
iki Müslüman kıl. Soyumuzdan da sana teslim olan Müslüman bir toplum oluştur. Bize ibadet yerlerimizi göster, 
bizim tövbemizi kabul et. Sen, tövbeleri cömertçe kabul eden ve rahmetini cömertçe yayarsın. Bakara, 2/128 

�Rِ رَ  ّٖ&Hَُ�َو Zَ�َ=ْ�ْ� اِ-�َ@ اَْ-Sَ ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ�ٖ=��ُ ���Xَ َواْ�َ�ْ� Rِ�Kْٖ� َرRُXْ.ِ 9:ً*Cُْ� َ�ْ+�ُ*ا َ)Rِ�ْ�َْ� اَٰ��Aَِ@ َوُ�Rُ�ُ���َُ� ا	ِْ=َ+�َب َواْ	ِ  Rabbimiz! İçlerinden onlara bir 
peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz, Sen, tüm 
ululuk ve onurun sahibisin ve tüm hikmetlerin kaynağısın. Bakara, 2/129  

مِ َر�� �Xَ	�Jٖ�ُُِ�*ا ا	�8  ���� َ�ْ�ِ+َ@ اْ	ُ�ََXْ(ِ ٖذى َزْرٍع �ِ�ْBَ اٍد*َِ� '+ٖ�� ّٖ' اSُXْ=َCَْ ِ.ْ� ُذر� �ًة ِ.َ� ا	��Xِس RْAَٖ*ى اِ	Rِ�َْْ� َواْرُزْ Rُْ� ِ.َ� ا	�sَ�َ�اِت َ	Rُ���َْ� َ�7ُْ=ُ�ونَ  �ٰ*ةَ َر���Xَ اِ-َِlKَْا %ْ�َIْ�Kَ  
Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılsınlar diye ben, neslimden bir kısmını Senin saygın evinin/Kâbe'nin ya- 
nında, ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara ilgili ve 
duyarlı kıl ve birtakım ürünlerle rızıklandır. Umulur ki nimetlere şükrederler. İbrahim, 14/37 

َ��ءِ َر���Xَ اِ-�َ@ Aَْ�َ�ُ� َ.� -5ٖ1ُْ' َوَ.� -ُْ�ِ�ُ� َوَ.� َ�5ٰ1ْ' َ)َ�' ا	��ِ� .ِ   ْ� َ$ْ#ٍء Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:K 9ِ' ا	��  Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki Sen bizim saklı 
tuttuklarımızı da, açığa vurduklarımızı da bilirsin.  Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Sana gizli kalmaz. 
İbrahim, 14/38 

�ٰ*ِة َوِ.ْ�   ��ٖ+' َر���Xَ َو��JَAَْ% ُدَ)�ءِ َرب� ا�Jٖ.ُ 'Xٖ�ْ�َIَْ� ا	�8 ُذر�  Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı 
kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et! İbrahim, 14/40 

َر���Xَ ا5ِBْْ� 	ٖ' َو	َِ*ا	َِ�ی� َو	�Xٖ.ِVْ�ُ�َِْ� َ�ْ*َم َ�Jُ*ُم اْ	ِ�َ��بُ   Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları 
bağışla.” İbrahim, 14/41  

﴾ ٧٧اِ:�9 َرب� ا	َْ��َ	ٖ��َ� ﴿  …Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah benim dostumdur.  
﴿ �ِ��ٖRْ�َ *َRُKَ 'XٖJَ�َUَ ىTٖ�	َ٧٨ا ﴾  O’dur, beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren, 
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 ٖT�	َوا﴿ �ِ�Jٖ�ْ�ََو 'Xٖ�ُ�ِ[ُْ� *َ,ُ ٧٩ى ﴾  O’dur, beni yediren ve içiren. O’dur,  

﴿ �ِ�5ٖ7ْ�َ *َRُKَ Sُzْ�ِ.َ ٨٠َواَِذا ﴾   Hastalandığımda bana şifa veren.  
﴿ �ِ��ٖ�ْ�ُ ��ُp 'Xٖ+ُ��ُٖ� ىTٖ�	٨١َوا ﴾  O’dur, öldüren ve sonra tekrar hayat veren.  

 ُD�َuَْى اTٖ�	َوا ﴿ �ِ� ٖ�﴾ ٨٢اَْن َ� �َ5ِLْ	lَ�[ٖUَ 'ٖٖ+' َ�ْ*َم ا	ّ Hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur.  
﴿ �َ��ِٖ	� �8	�ِ� 'XٖJْ�﴾ ٨٣َرب� َ,ْ[ 	ٖ' ُ�ْ=ً�� َواَ	ِْ  Ey Rabbim!  Bana kavrayış kabiliyeti ver ve beni iyiler arasına kat!  

 'ٖ	 %ْ�َIَْوا﴿ �َ��ٖUِٰ9:ْا 'ِK ٍق�ْPِ َِ��َن	٨٤ ﴾  Gelecek nesiller içinde hayır ile anılmamı sağla.  
﴿ �ِ��ٖ�X	ا Zِ�XIَ Zِpََوَر �ْ.ِ 'Xٖ�ْ�َIْ٨٥َوا ﴾  Beni Naim cennetine koy.  
﴿ �َ�ّٖ	� ﴾ ٨٦َوا5ِBْْ� :9َِٖ�' اِ-�ُ� َ&�َن ِ.َ� ا	�4  Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır.  
﴾ ٨٧َوَ:Hِ1ُْA 9ٖ-' َ�ْ*َم �s�َ�ُُْ*َن ﴿  Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma!  
﴾ ٨٨َ�ْ*َم َ:َ 9�Dُ5َXْ َ.�ٌل َوَ:X�َ 9ُ*َن ﴿  O gün ki ne mal fayda verir ne de oğullar!  
﴿ �ٍ��ٖCَ ]ٍ�ْJَِ� �َ��	ا 'Aََا �٨٩اِ:�9 َ.ْ ﴾  Ancak Allah’a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara, 26/77…89  

   Hz. Süleyman peygamberin duaları: 
 ْ�Aَ ��ًِ	�Pَ %َ�َ(َْی� َواَْن ا����َ nzُٰ� َواَْدXٖ�ْUِ' �ِ�َ َوَ �َل َرب� اَْوِزْ)Xٖ' اَْن اَْ$ُ=َ� -ِْ�َ�َ+َ@ ا	�ٖ+' اَْ-Sَ�ْ�َ َ)َ�#� َوَ)�ٰ' َوا	َِِٖ	� ْ�َ�ِ+َ@ Kٖ' ِ)َ��ِدَك ا	�8  …Hz. Süleyman 

dedi ki; Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın hayırlı, iyi işler 
yapmamı sağla. Beni rahmetinle iyilik ve barışı seven kullarının arasına sok. Neml, 27/19  

�بُ  َ �َل َرب�   �ى اِ-�َ@ اَْ-Sَ ا	َْ*,�ٖ�ْ�َ �ْ.ِ �ٍ�ََ9ِ: 'Lٖ�َXْ�َ 9:َ �=ً�ْ.ُ 'ٖ	 ]ْ,َٖ' َو	5ِْ� Bْا  Hz. Süleyman; Rabbim, beni bağışla ve benden sonra 
hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü/hükümranlığı bana armağan et. Şüphesiz sen, karşılıksız armağan 
edensin." Sâd, 38/35 
         Hz. Yunus peygamberin duası: 

… �َر َ)َ�ْ�ِ� �XَKَٰدى Kِ' ا	3/�َُ��ِت اَنْ  ِJْ-َ �َْ	 اَْن ��3َKَ ��ًzِ�Lَ.ُ ]َ,َِن اِْذ َذ*/X	َوَذا ا  Zünnûn'u/Yunus'u da an. O öfkeli bir halde geçip git- 
mişti. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde şöyle seslendi…  

ّٖ' &SُXُْ ِ.َ� ا	��3	ِٖ���َ   ��َ-َ@ اِ-َ�ْCُ Sَ-ََْٰ� اِ:�9 ا	9 اِ:َ …“Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben 
zalimlerden oldum!” Enbiya, 21/87 

Hz. Zekeriya peygamberin duası: 
َوَزَ&ِ���� اِْذ -َ�ٰدى   Zekeriya’yı da an. Hani o rabbine şöyle dua etmişti,  َ��pَٖ*اِر	اْ �ُ�ْUَ Sَ-َْْ�ًدا َواKَ '-ْٖرTَAَ 9:َ َر��ُ� َرب� Rabbim! 

Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın”  Enbiya, 21/89 
Hz. Musa peygamberin duaları: 
 َ���ٖKِ�Lَ	ْا �ُ�ْUَ Sَ-ََْوا �Xَ�ْ�ََواْر �Xَ	َ �ْ5ِBْ�Kَ �Xَ  ,Rabbim Sen, bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen… اَْ-Sَ َو	ِ�/

bağışlayanların en hayırlısısın.”  
… -َْ�� ZًXَ�َ�َ َوKِ' اْ:Uِٰ9َ�ةِ   /�اِ-�� ُ,ْ�-َـ� اِ	َْ�@َ  َواْ&ُ+ْ[ 	Kٖ �Xََ' ٰ,ـTِِه ا	  “Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz 

sana varan doğru yola yöneldik…” 
َ �لَ    Mûsâ, dedi ki  ٖری�ْPَ 'ٖ	 َرب� اْ$َ�ْح  “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.” اَْ.ٖ�ی 'ٖ	 �ْ   ".Bana işimi kolaylaştır" َوَ���

�ًة ِ.ْ� 	َِ��-ٖ#وَ َJْ(ُ %ُْ��ْا  "Dilimden düğümü çöz."  
DÜNYA HAYATI 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
a) Dünya hayatı: 

-َْ�� َوَ�1َ�ُْ�وَن ِ.َ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوا	�  /�Tٖ�َ� اJَ�Aْ*ا Rُ َ*ْKَْ� َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ َوا	��ُ� َ�ْ�ُزُق َ.ْ� َ��7َُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��بٍ ُز��َ� 	Tٖ��ِ�َ� َ&5َُ�وا ا	َْ�ٰ�*ُة ا	  İnkâr edenlere dünya 
hayatı cazip gösterildi. Onlar iman edenlerle alay ederler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü 
bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız nimetler verir.  Bakara, 2/212 

 ِZ َ,ِ[ َوا	�45ِْ �T	ا �َ�ِة ِ.َ[َXْJَ�ُْ	ا �ِ�uٖ�XَJَْ	َوا �َ�Xٖ�َْ	َ��ِء َوا�X	ا �اِت ِ.َ*َRَ َ.Zِ َواْ:9َْ-َ��مِ َوا	َْ�ْ�ِث ٰذ	َِ@ َ.َ+�ُع اْ	َ�ٰ�*ةِ  ُز��َ� 	��X�ِِس ُ�[/ ا	�7 �ُه ُ�ْ�ُ�  َواْ	1َْ�ِ% ا	ُْ�َ�*�َXْ(ِ �ُ��	َوا ��َْ- /�ا	
 Kadınlar, çocuklar, yığınlarla altın ve gümüş, soylu atlar, sığırlar ve ekim alanları. Nefsin şiddetle arzuladığı اْ	َ��ٰبِ 
bütün bunlar insana cazip ve çekici gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici zevkleridir. Oysa asıl güzellik ve 
zevkler ancak Allah'ın katındadır.  Al-i İmran, 3/14  

 /]�اِء َوا	َْ=�kِٖ��َ� اْ	Lَْ�َ� َواْ	�Kٖ��ََ� َ)ِ� ا	��Xِس َوا	��ُ� ُ�ِ �� ��اِء َوا	�4 اْ	ُ�ْ��Xٖ�ِ�َ اَ	�Tٖ�َ� ُ�Jُ5ِXْ*َن Kِ' ا	��  Kim dünya nimetini istiyorsa bilsin ki, 
dünya ve, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Nisâ, 4/134 

 َRXْ.ِ �ِٖAVُْ- ��َْ- /�bcً َوَ.ْ� ُ�ِ�ْد pََ*اَب ا	 �IVَ.ُ ��ً�+َ&ِ �ِ��	َت اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا*�ُAَ اَْن dٍ5ْXَِ	 َوَ.� َ&�َن ِUٰ9:ْاَب ا*َpَ ِ�ْد�ُ �َوَ.ْ � َ���ِ&ِ� َ�ِة -�RَXْ.ِ �ِٖAVُْ َوHِmْXَCَى ا	�7  Hiçbir kimse 
Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine 
ondan veririz. Kim de ahiret mükâfatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri ödüllendireceğiz.  Al-i 
İmran, 3/145 
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 ِUِر َواُْد��X	ا �َح َ)ِHِ�ُْز �ْ�َKَ Zِ�َ�ٰJِ	ْْ*َم ا�َر&ُْ� َ*Iَُُن ا*ْ�K*َُA ��َ�-َِ�ْ*ِت َوا	اْ ZُJَِgَذا dٍ5َْ- /%ُ& ُِ�ورLُ	ْاِ:�9 َ.َ+�ُع ا ��َْ- /�� �Kََز َوَ.� ا	َْ�ٰ�*ُة ا	ْJَKَ Zَ�Xmَ	ْا %َ  Her canlı ölümü 

tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaş- 
tırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Yoksa bu dünya hayatı, aldatıcı ve geçici bir zevkten 
başka bir şey değildir. Al-i İmran, 3/185 

اَر اْ:Uِٰ9َ�َة 	Rََِ' اْ	َ�َ�َ*اُن 	َْ* َ&�-ُ*ا َ�ْ��َ   ��-َْ�� اِ:� 9	Rٌَْ* َو	َِ�ٌ[ َواِن� ا	 /�ُ�*نَ َوَ.� ٰ,Tِِه اْ	َ�ٰ�*ُة ا	  Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan 
ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!  Ankebut, 29/64  

-َْ�� �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة َوَ.ْ� ُ�Cَ 'Kٖ %ِْA�Jَٖ��ِ% ا	���ِ  /� Jْ�ُKَ  O halde, dünyaَ+ْ% اَْو َ�Kَ ]ِْ�Lَْ�ْ*َف -�AٖVُِْ� اIًَْ�ا َ)Cَ 'Kٖ %ِْA�Jَ�ُ�ْKَ��ً�3ٖٖ��ِ% ا	��ِ� ا	�Tٖ�َ� َ�7ُْ�وَن ا	َْ�ٰ�*َة ا	
hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür 
veya galip gelirse, biz ona büyük bir ödül vereceğiz.  Nisâ, 4/74 

اُر اْ:Uِٰ9َ�ُة  �ٌ�ْUَ	Tٖ��ِ�َ� َ�Jُ�+*نَ  ��-َْ�� اِ:�9 	َِ�ٌ[ َو	Rٌَْ* َو	َ� /�ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ  َوَ.� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	  Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Ama 
ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?  En’am, 6/32 

 َ� -َْ�� َ&َ��ٍء َاْ-ْHَ	�Xَُه ِ.َ� ا	�� /�� َ��ْ&ُُ% ا	��Xُس َواْ:9َْ-َ��ُم َ�+�' اَِذا اTَUََِت اْ:9َْرُض ُز�RَKَ�ُUْ وَ اِ-�َ�� َ.sَُ% اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 از���SْXَ َوkَ�� اَْ,��Rَُ اَ-�Rُْ� َ �ِدُروَن �ِء Uْ�Kََ+َ�َ� �ِٖ� -ََ��ُت اْ:9َْرِض ِ.��
�ا َ&�َ ً�8ٖ�َ �,َ�Xَ�ْ�َmَKَ ًرا�Rَ-َ اَْو bcً�َْ	 �-َ�ُ.َْا �Rَ�ٰAَا �Rَ�ْ�َ(َ ََ+5َ=�ُ�ون�ٍم َ*ْJَِ	 ِت��اْ:9َٰ %ُ �85َُ- @َِ	Tٰ&َ dِ.َْ9:ْ�ِ� �َLْAَ �َْ	 ْن  Dünya hayatı gökten indirdiğimiz 

yağmurun hali gibidir. Onunla, insan ve hayvanların yedikleri bitkiler bolca beslenir. Yeryüzü renk renk, çeşit 
çeşit mahsullerle süslenir ve yerin sakinleri bütün bunların sahibi olduklarını sandıkları sırada, bir gece vakti 
yahut güpegündüz, kıskıvrak yakalayan hükmümüz olan bir felaket onun üstüne iniverir ve böylece onu kökün- 
den biçilmişe çeviririz, sanki dün var olanlar yerinde hiç yokmuş gibi. İşte düşünen bir toplum için, ayetlerimizi 
böyle apaçık açıklıyoruz. Yûnus, 10/24 

 ْPَ�Kَ ََ��ُت اْ:9َْرِض- �ِٖ� �َ�َ+َUْ�Kَ َ��ِء -َْ�� َ&َ��ٍء اَْ-Hَ	�Xَُْه ِ.َ� ا	�� /�َ��ُح َوَ&�نَ َواzِْ�ْب 	sَ.َ �ْRََُ% اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 �ًرا َ�َ} َ,TْAَ ��ً�7ُٖروُه ا	��ِ+َJْ.ُ ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء��	ا  Resulüm, 
onlara dünya hayatının örneğini şöyle ver: Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz suya benzer. Bitkiler onunla 
beslenerek zengin bir çeşitlilik içinde boy verip birbirine karışırlar; ama bütün bu canlılık, çeşitlilik, sonunda 
rüzgârın savurup götürdüğü çer çöpe döner. İşte bunun gibi, Allah, her şeyin sonunu belirleyen bir kudretin 
sahibidir. Kehf, 18/45 

� َر��َ@ pََ*ا�ً َXْ(ِ �ٌ�ْUَ ُت��َِ	� -َْ�� َوا	َْ�� َِ��ُت ا	�8 /�� َوUَْ�ٌ� اََ.bcًاَْ	َ��ُل َوا	Xُ�َْ*َن ٖز�ZُXَ اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  Mal mülk ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. 
Ama karşılığı daha güzel olan dürüst ve erdemli davranışlar ise, Rabbinin katında daha değerli ve bir ümit 
kaynağı olarak daha verimlidir. Kehf, 18/46 

� ا	��ِ� Uَْ�ٌ� َواJٰ�َْ' ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ َوَ.� اُو�Aُٖ+ْ� ِ.ْ� َ$ْ#ٍء Kََ�َ+�ُع َXْ(ِ �.ََو �Rَ+ُXَ�َوٖز ��َْ- /�اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  Size verilen her şey, dünya hayatının geçimi ve 
süsüdür. Allah'ın katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız. Kasas, 28/60 

-�ُ=ْ� �ِ�	��ِ� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اJُ�A*ا َر��ُ=ْ� َوا7َUْْ*ا َ�ْ*ً.� َ:َ 9�Hٖmْى َوا	ٌِ� َ)ْ� َو	َِ�ٖه َوَ:9 َ.ْ*	ُ*ٌد ُ,َ* �Iٍَز َ)ْ� َواَ��  ��Lُ�َ 9:ََو ��َْ- /�-�ُ=ُ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��LُAَ bcَKَ \a�َ �ِ��	ا ��ٖه َ$�lً�ْ اِن� َوْ)َِِ	
 Ey İnsanlar!  Ne babanın evlâda, ne evlâdın babasına hiçbir faydası dokunmayacağı günden çekinin. Bilin اْ	Lَُ�ورُ 
ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi 
kandırmasın. Lokman, 31/33  

�Rَ/�َا ��ُ�ورُ  َLَْ	ا �ِ��	�ِ� �ْ=ُ�- ��Lُ�َ 9:ََو ��َْ- /�-�ُ=ُ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��LُAَ bcَKَ \a�َ �ِ��	ا �ا	��Xُس اِن� َوْ)َ  Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. 
Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Fatır, 35/5 

-َْ�� َ	ِ�ٌ[ َو	Rٌَْ* َواِْن Xُ.ِVُْA*ا َوJُ�+Aَ*ا ُ�AVُِْ=ْ� اIُُ*َر&ُْ� َوَ:َ 9�lَ�ْْ�ُ=ْ� اَْ.*َ  /�ا	َُ=�ْ اِ-�َ�� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	   Dünya hayatı, bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman 
eder korunursanız, Allah, ödüllerinizi verecek ve sizden mallarınızı istemeyecektir. Muhammed, 47/36 

-َْ�� 	َِ�ٌ[ َو	Rٌَْ* َوٖز�ZٌXَ َوXَ�ْ�َ �ٌUُ�5َAَُ=ْ� َوK �ٌُp�=َAَِ' اْ:9َْ.َ*اِل َوا:ْ  /��َر -َ ��ُp �ُُA��ََ�v�ٰ+َKَ wُ�Rٖاِْ)َ�ُ�*ا اَ-�َ�� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 � اَْ)mََ[ ا	ُْ=�5ٍ�ْBَ %ِsَ�َ&َ ُن ُ�َ]�ً.� 9َْوَ:9ِد*=ُ�َ ��ُp ا f�5َ8ْ.ُ �ُ
-َْ�� اِ:�9 َ.َ+�ُع اْ	Lُُ�ورِ  /�� َوَ.5ِLَْ�ٌة ِ.َ� ا	��ِ� َورzَِْ*اٌن َوَ.� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	ٌ�� Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir َوKِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة َ)Tَاٌب َ$ٖ
süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Bu tıpkı yağmurun 
hikâyesine benzer. Yağmurun bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu 
sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olup toprağa karışır. Ama öteki dünyada gerçek, ya şiddetli bir azap 
yahut Allah'ın bağışlayıcılığı ve hoşnutluğu olarak açıkça ortaya çıkacaktır. Dünya hayatı bir aldanış ve 
oyalanmadan başka bir şey değildir.  Hadid, 57/20 
b) Dünya hayatını Ahirete tercih edenler: 

ُ_ َ)RُXُْ� اْ	Tَ�َاُب َوَ:ُ �ْ,ُ 9�8َXُْ�ونَ اُو	ٰـiَِ@ ا	�Tٖ�َ� اْ$َ+�َ  �51َ�ُ bcَKَ َ�ِةUِٰ9:ْ�ِ� ��َْ- /�ُوا اْ	َ�ٰ�*َة ا	  O inkârcılar, ahireti verip dünya hayatını satın 
almışlardır. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez. Bakara, 2/86 

 َ��Tٖ�	َوَذِر ا  Sْ�َ�َ&َ ��َِ� dٌ5َْ- %َ�َ�ُْA َوَذ&�ْ� �ِٖ� اَْن ��َْ- /�RُAُْ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��Bَا َو*ًRَْ	َو ��ً�َِ	 �ْRُXَ�وا ٖدTُ1َ�Aٍل َ:9  ا��ْل &ُ%� َ)ِْ�ْAَ َواِْن Dٌ�5ٖ$َ 9:َِ'\ َو	ِ� َو��	ُدوِن ا �ْ.ِ �Rََ	 dَ�َْ	
ِ��ُ*ا �َِ�� َ&َ�ُ�*ا 	Rَُْ� َ$َ�اٌب ِ.ْ� َ�ٖ��ٍ� َوَ)Tَاٌب اَ	ٖ�ٌ� �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=5ُُ�ونَ ُ��RَXْ.ِ TْUَVْ اُو	ٰـiَِ@ ا	�Tٖ�َ� اُ�ْ   Dünya hayatına dalarak dinlerini bir oyun ve 

eğlence konusu edinenleri kendi hallerine bırak. Fakat şunu da onlara hatırlat ki, bir kimse kendi kazancı ile 
kendini mahvetmeye görsün, o takdirde onun için Allah'tan başka ne bir yakın dost, ne de bir şefaatçi vardır. 
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Suçlu, varını yoğunu, kurtuluşu için feda etse kabul edilmez. Onlar azabın pençesine düşmüş kimselerdir. Evet, 
bunlar için inkâr ve nankörlüklerine karşılık çok kaynar bir içki ve elem verici bir azap vardır. Enam, 6/70 

-َْ�� �Kَ	َْ�ْ*َم َ-Rُn�ٰXْْ� َ&َ�� -َُ�*ا 	ِ  /�RُAُْ� ا	َْ�ٰ�*ُة ا	 ��Bَِ�ً�� َو	ا َوَ*ًRَْ	 �ْRُXَ�وا ٖدTُ1َ�Aا �َ�Tٖ�	َونَ ا�ُ�َmْ�َ �XَِA��َٰ�ِ� ا َوَ.� َ&�-ُ*اTَـ,ٰ �ْRِ.ِ*ْ�َ َء�Jَ  Onlar dinlerini oyun ve 
eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bu günlerine kavuşacaklarını nasıl 
unuttular ve âyetlerimizi nasıl inkâr ettilerse Biz de onları bugün öyle unuturuz. Araf, 7/51 

� َوَ	ْ* ِ$َ �Xَiْ	�Xَ�ْKَ�َُه ْRَ�ْ�َ �ِ�ْ�َ(َ %ْ�ِ�ْAَ َْ=ْ�ِ[ اِْن	ا %ِsَ�َ&َ �ُُ�sَ�َKَ �ُv*ٰ,َ Dَ�َ�Aَ' اْ:9َْرِض َوا	اِ �َ�َUَْا �ُ�X=ِٰـ	َو �Rَِ� �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	مِ ا*ْJَ	ْا %ُsَ.َ @َِ	ٰذ �ْRَ�ْ�َ �ُ&ْ�ُ+ْAَ اَْو
 �Kَ Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendiْ 0ِ8ُ اْ	َ 0َ8َJَ	Rُ���َْ� َ�َ+5َ=�ُ�ونَ 
tutku ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi 
haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu, ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu 
olayları anlat ki düşünsünler.  Araf, 7/176  

  ٌ��=ٖ�َ Hٌ�Hٖ(َ �ُ��	َ�َة َواUِٰ9:ْا �-َْ�� َوا	��ُ� ُ�ٖ��ُ /��وَن َ)َ�َض ا	ُ��ُٖA اْ:9َْرِض 'ِK �َ1ِsْ�ُ '�+�َ …Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz, hâlbuki 
Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir.  Enfâl, 8/67 

 َXِA��َٰا �ْ(َ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َوا �Rَِ� ا*/-َ��َuَْوا ��َْ- /�﴾ Rُv٨ُ� ا	X/�ُر �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=ِ�ُ�*َن ﴿﴾ اُو	ٰـiَِ@ َ.�ْوٰ �٧ K�Bَِ�ُ*َن ﴿اِن� ا	�Tٖ�َ� َ 9:َ�Iُ�ْ*َن 	�Jََِء-َ� َوَرzُ*ا �ِ�ْ	َ�ٰ�*ِة ا	  Şüphesiz 
bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinen kimseler ile Bizim ayetlerimizi gör- 
mezden gelip umursamayanlara gelince; işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden, varacakları yer 
ateştir. Yûnus, 10/7-8 

-َْ�� َوٖز��Rَ+َXَ -َُ*ف� اِ	Rِ�َْْ� اَْ)َ��	�Rَ�Kٖ �ْRَُ َوُ,ْ� �Rَ�Kٖ َ:9 ُ�1َ�ُْ�*نَ  /� Kim yalnız dünya hayatını ve onun zenginlik ve َ.ْ� َ&�َن ُ�ٖ��ُ� اْ	َ�ٰ�*َة ا	
ihtişamını isterse, biz onlara çalışmalarının karşılığını dünyada tastamam öderiz ve onlara dünyada asla 
haksızlık yapılmaz. Hud, 11/15 

 ٰ -َْ�� Kِ' اْ:9 /�-َْ�� َوَ.� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 /��ُر َوKَِ�ُ�*ا �ِ�	َْ�ٰ�*ِة ا	ِJْ�َ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	ْزَق ��	ْ�ُ�ُ� ا�ُ� َ��	َ�ِة اِ:�9 َ.َ+�عٌ اَUِ  Allah rızkı dilediğine bolca, dilediğine 
sınırlı ölçüde verir. Rızkı bol olan dünya hayatıyla sevinir. Oysaki ahiret hayatı yanında dünya hayatı yalnızca 
geçici bir doyumdan, bir avuntudan ibarettir. Ra’d, 13/26 

-َْ�� َ)َ�' اْ:Uِٰ9َ�ةِ  /���/*َن ا	َْ�ٰ�*َة ا	ِ+َ�ْ�َ �َ�Tٖ�	َا  ٍ�وَن َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َوَ��Iً*َ(ِ �Rََ-*Lُ�ْ اُو	ٰـbcَzَ 'Kٖ @َiٍِل َ�ٖ�� /�َوَ�8ُ  Dünya hayatını ahirete tercih edip, 
insanları Allah yolundan çeviren. O’nun yolunu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir 
sapıklık içindedirler.  İbrahim, 14/3 

 َ. �Rَnٰ�8ْ�َ �َ�XRَIَ �َُ	 �Xَ�ْ�َIَ ��ُp � �Xَ�ْ	�Rَ�Kٖ �َُ َ.� َ-�7َُء 	َِ�ْ� -ُٖ��ُ �m(َ Zَ�َIِ��َ	ْا ��ُ�*ًراَ.ْ� َ&�َن ُ�ٖ��ُْ.َ �.ً*.ُTْ  Her kim bu çarçabuk geçen dünyanın 
nimetlerini isterse, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını hemen verir, sonra da onu, kınanmış ve kovulmuş 
olarak gireceği cehenneme sokarız. İsrâ, 17/18 

� َ)�Xَ�َْك )َ ُ�ْAَ 9:ََو �ُRَIْوَن َو��وِة َوا	7ِ�َْ'� ُ�ٖ��ُٰLَْ	�ِ� �ْRَُن َر��*(ُ�ْ�َ �َ�Tٖ�	ا Dَ.َ @َ�َ5َْ- �ْ�ِPَْوا َ�� ٖز�ZَXَ اْ	ُ��ُٖA �ْRُXْ Dَ�َ�Aِذْ&ِ�-َ� َوا �ْ(َ �ُ�َ�ْ َ �Xَ�ْ5َBَْا �ْ.َ Dْ[ُِA 9:ََو ��َْ- /�ٰ�*ِة ا	
�uً�ُُK َوَ&�َن اَْ.ُ�ُه �ُv*ٰ,َ Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının 
nimetlerini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz, boş arzularına uymuş 
ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.  Kehf, 18/28 

 ِ��Kٖ �ْRُXَ+ِ5ْXَِ	 ��َْ- /�ن� َ)Xَ�ْْ�َ@ اِ	ٰ' َ.� َ.+��Xَ�ْ �ِٖ� اَْزَواRُXْ.ِ �Iًْ� َزْ,َ�َة اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 ���ُAَ 9:ََورِْزقُ  َو 'Jٰ�ََْوا �ٌ�ْUَ @ََر��  Onlardan bazı kesimlere, kendilerini 
sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve 
daha kalıcıdır.  Ta Ha, 20/131 

-َْ�� َواْ:Uِٰ9َ�َة ٰذ	َِ@  َوِ.َ� ا	��Xِس َ.ْ� َ�ْ�ُ�ُ� ا	��َ� َ)�ٰ' َ�ْ�ٍف Kَِ�نْ  /�ُ,َ* ا	1ُْْ�َ�اُن ا	ُْ�ٖ���ُ اUَ �ُ�َ�Pََْ�ٌ� اuَْ��َن� �ِٖ� َواِْن اZٌXَ+ِْK �ُ+ْ�َ�Pََ اْ-Jََ�َ[ َ)�ٰ' َوUَ �ٖRِIِْ�َ� ا	  İnsanlar 
arasında öylesi de var ki, sınırlı ve somut bir amaç uğruna Allah'a kulluk eder. Eğer işleri iyi giderse hoşnut olur. 
Fakat eğer sınav amaçlı bir sıkıntı ile karşılaşırsa yüz geri eder, sırt çevirir. Böylesi hem dünyayı hem de ahireti 
kaybeder ki, işte apaçık hüsran budur. Hac, 22/11 

-َْ�� َوُ,ْ� َ)ِ� ا:ْ  /�Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� K�Bَِ�ُ*نَ َ�ْ�َ�ُ�*َن �kَِ,ً�ا ِ.َ� اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusun- 
da ise tamamen gaflettedirler/habersizdirler.  Rum, 30/7 

-َْ�� َ.َ+�ٌع َواِن� اْ:Uِٰ9َ�َة ِ,َ' َداُر اْ	Jََ�ارِ  /� Ey kavmim dedi; Şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir َ�� َ ْ*مِ اِ-�َ�� ٰ,Tِِه ا	َْ�ٰ�*ُة ا	
yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir."  Mümin, 40/39 

-َْ�� -�RَXْ.ِ �ِٖAVُْ َوَ.�  /�Uِٰ9َ�ِة ِ.ْ� - ٍ]�8َٖ	K �َُِ' ا:ْ َ.ْ� َ&�َن �ُٖ��ُ� َ�ْ�َث اْ:Uِٰ9َ�ِة -Hَِْد 	َُ� p�ْ�َ 'Kِٖٖ� َوَ.ْ� َ&�َن �ُٖ��ُ� َ�ْ�َث ا	  Kim ahiret kazancını isterse, 
onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da istediğinden veririz, fakat onun ahirette hiç bir 
payı yoktur.  Şûrâ, 42/20 

﴿ 'Lٰuَ �ْ.َ � �.َ�Kَ٣٧﴿ ��َْ- /���َ� ِ,َ' اْ	َ��ْٰوى ﴿﴾ Kَ ٣٨﴾ َواpََٰ� اْ	َ�ٰ�*َة ا	ٖmَْ	٣٩ِ�ن� ا ﴾   Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, 
şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır. Naziat, 79/37-38-39 

DÜŞÜNMEK/TEFEKKÜR ETMEK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 TَAَ �.َ bcً��ٖ َ …Ne de az düşünüyorsunuz!  Hakka, 69/42&�ُ�ونَ          
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  ��َِ� �ِ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواbcَِ+Uِْف ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر َوا	5ُْْ�ِ@ ا	�ٖ+' mْAَٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ َ��ِء ِ.ْ� َ.�ٍء �Kََْ�َ�� �ِِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َ� َ.ْ*َ �RَِA�Dُ5َXْ ا	��Xَس َوَ.� اَْ-Hََل ا	��ُ� ِ.َ� ا	�� اِن� aِ�ْUَ 'Kٖ ا	��

َ��ِء َواْ:9َْرِض َ:9َٰ��ٍت 	ِ  ِ� َ�ْ�َ� ا	�� ��ِب ا	�1�َ�َُْ Jَْ*ٍم َ��Jِ�ُْ*نَ َوَ��� �Rَ�Kٖ ِ.ْ� &ُ%� َدا��Zٍ َو8ْAَٖ��ِ_ ا	����َِح َوا	��  Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, 
gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara faydalı yüklerle denizlerde seyreden gemilerde,  Allah'ın 
gökten indirerek ölü toprağa can verdiği ve her çeşit canlının çoğalmasını sağladığı yağmurlarda, rüzgârların 
yön değiştirmesinde ve gökle yer arasında Allah’ın emrindeki bulutlarda; elbette bütün bunlarda düşünen, 
akıllarını kullananlar için mesajlar vardır.   Bakara, 2/164 

َ�� َوَ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ.�َذا ُ�Jُ5ِXْ*َن  ُِ% ا	Tٰ&َ *َ5ْ�َْ	َِ@ ُ�َ���ُ� ا	��ُ� 	َُ=ُ� اْ:9َٰ��ِت َ	َ���=ُْ� َ ِR�ِ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ِ� ا	1َْْ�ِ� َواْ	َ�ْ�ِ�ِ�  ُْ% Rِ�Kَٖ�� اpٌِْ� َ&ٖ��ٌ� َوَ. DُِK�Xَ	��X�ِِس َواRُ�ُpَِْ�� اَْ&َ�ُ� ِ.ْ� -5َْ 
 Aَ Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için bazı yararlarıَ+5َ=�ُ�ونَ 
vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür." Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: 
"İhtiyacınızdan artanı” İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar ki, düşünesiniz. Bakara, 2/219 
  ُ. �ْ.ِ �ٌ�ْUَ ZٌXَ.ِVْ.ُ Zٌ.ََ9:ََو ��.ِVْ�ُ '�+�َ 7ْ�ُِ�َ&�ِت	ا اْ*�ُ=ِXْAَ 9:ََ َو	7ِْ�ٍك َو.ُ �ْ.ِ �ٌ�ْUَ �ٌ.ِVْ.ُ ��*ا اْ	َ�&ٖ�ِ7ْ�ُ� ُ '�+�َ�X.ِVُْ*ا َو	ََ�ْ�ٌُ=ِXُْA 9:ََو �ْ=ُ+ْ�َmَ(َْْ* ا	َوَ Zٍ&َ�ِ7ْ �ْ=ُ�َmَ(َْا *ْ

�ُ)*َن اِ	َ' ا	��Xِر َوا	��ُ� َ�ْ�ُ)*ا اِ	َ' اْ	Zِ�Xmَ َوا	5ِLْ�ََْ�ِة �ِِ�ْذ-ِٖ� َوُ�َ���ُ� اٰ ْ�َ @َiِٰـ	ُ�ونَ اُو�&Tَ+َ�َ �ْRُ���َ	َ ِس��X�ِ	 �ِٖA��َ  İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan 
kadınlarla evlenmeyin. Hoşunuza gitse bile. Özgürlüğünden yoksun inanmış bir köle, Allah'a ortak koşan bir 
kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. 
Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de, iman eden bir köle, Allah'a ortak koşan bir erkekten daha 
hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara âyetlerini açık- 
lar ki, öğüt alıp düşünsünler. Bakara, 2/221 
  �ْ.ِ �Rَ�Kٖ �ُ	َ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍب�Xَ(َْ�1ٍٖ% َوا-َ �ْ.ِ Zٌ�XIَ �َُ	 َن*=ُAَ اَْن �ُْ&���5�َzُ Zٌَ اََ�َ*د/ اََ�ُ �ُء �Rَ�َ�Pََ�Kَ اِْ)�8ٌَر �Kِٖ� -َ�ٌر &ُ%� ا	�sَ�َ�اِت َوا�Pَََ�ُ� ا	ِْ=َ�ُ� َو	َُ� ُذر�
 Tٰ&َ Sْ َ�َ+َ�ْ�Kَ İçinizden biri ister mi ki, altından ırmaklar akan bir hurma ve üzüm bağı	َِ@ ُ�َ���ُ� ا	��ُ� 	َُ=ُ� اْ:9َٰ��ِت 	ََ���ُ=ْ� Aََ+5َ=�ُ�ونَ 
olsun, bağda her türlü meyve ağacı bulunsun ve hayli yaşlanmış olduğu halde bakıma muhtaç çocukları varken 
bu bağ ansızın esen bir kasırgayla yanıp kül olsun. İşte Allah, düşünürsünüz diye size ayetlerini böyle açık açık 
anlatıyor. Bakara, 2/266 
 ��َ=َ�� ا	�Tٖ�َ� Rِِ�*ُ� ُ 'Kْٖ� َزْ�ٌ� Kََ�+�ِ�ُ�*َن َ.� X.ِ �َ�َ�7َAَْ ُ,َ* ا	�Tٖى اَْ-Hََل َ)َ�ْ�َ@ ا	ِْ=َ+�َب ِ.Xُْ� اَٰ��ٌت ُ.ْ �.َ�Kَ ٌت�Rَِ��7َ+َ.ُ �ُUَُِْ=َ+�ِب َوا	اُم/ ا ��ِ�ٖ� ٌت ُ,�ْٖو�Aَ َء�Lَ+ِ�َْوا ZِXَ+ْ5ِْ	َء ا�Lَِ+�ْا �ُ

*ُ	*Jُ�َ �ِ�ْ�ِْ	ا 'ِK 1ُ*َنCِا &�ُ� اِ:�9 اُو	ُ*ا اْ:9َ	َْ��بِ َوَ.� َ�ْ�َ�ُ� �Aَْٖو�َ�ُ� اِ:�9 ا	��ُ� َوا	�� �T�َ �.ََو �Xََر�� �ِXْ(ِ �ْ.ِ \%ُ& �ِٖ� ��X.ََٰن ا  O, sana Kitab'ı indirendir. Onun  bazı âyet- 
leri apaçık anlaşılan muhkem ayetlerdir. Ki Kitabın aslı da onlardır. Diğerleri de yoruma açık/müteşabih ayet- 
lerdir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler ve onları olmadık 
şekilde yorumlarlar.  Oysa onun gerçek anlamını ancak Allah bilir. İlim sahipleri ise, "Ona inandık, hepsi Rabbi-
mizdendir" derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Al-i İmran, 3/7 
  ْ� َ �ْ/+Xِ(َ �.َ وا �وُرُ,ْ� اَْ&َ�ُ� َ ْ� َ��� َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا �َِ]�-Zًَ ِ.ْ� ُدو-ُِ=ْ� َ:َ 9��ْ	Uَ �ْ=َُ-*َُ��ً:9 َود/ُPُ '5ٖ1ُْA �.ََو �ْRِ,ِا*َKَْا ��4َُء ِ.ْLْ�َْ	ِت ا���X 	َُ=ُ� اْ:9َٰ��ِت اِْن  َ�َ
 .�Jِ�ْAَ �ْ+ُXُْ& Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten geri kalmazlarُ*نَ 
Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık bellidir. Kalplerinde gizledikleri ise daha 
büyüktür. Eğer düşünürseniz, sizlere ayetleri açıkça bildirdik. Al-i İmran, 3/118 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض رَ   ��َ-َ@ Tَ(َ �XَJِKَاَب ا	��Xرِ ��Tَ,ٰ SَJْ�َUَ �.َ �Xَا C bcًuِ��َُ اَ	�Tٖ�َ� َ�Tْ&ُُ�وَن ا	��َ�  َِ��ً.� َو ُُ�*ًدا َوَ)�ٰ' Rِِ�*XُIُْ� َوَ�َ+5َ=�ُ�وَن aِ�ْUَ 'Kٖ ا	��َ�ْ  Onlar 
ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşü- 
nürler. "Rabbimiz! Sen bunları boş yere yaratmadın, Seni bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi ateş azabından 
koru" derler.  Al-i İmran, 3/191 
�وا �Kِٖ� ا�sٖ&َ �Kًbcَِ+Uًْ�ا ُIَ*َ	َ �ِ��	ا �ِ�ْBَ �ِXْ(ِ �ْ.ِ ْ* َ&�َن	ْ�اَٰن َوَJُْ	ُ�وَن ا���َ+َ�َ bcَKََا Halâ Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer 
o, Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.  Nisâ, 4/82 
  Dُِ��Aَاِْن ا @ٌ�َ.َ 'ّٖ �ى HَUَاgُِ� ا	��ِ� َوَ:9 اَْ)�َُ� اْ	Lَْ�َ[ َوَ:9 اَ ُ*ُل 	َُ=ْ� اِ-ٖXْ(ِ �ْ=َُ	 9 اَ ُ*ُل:َ %ُْ  bcَKََ�8ٖ�َُْ� ا	ْ�َ+ِ*ى اْ:9َْ)ٰ�' َوا�َ#�  ُْ% َ,ْ% َ	*ٰ�' اِ�5َ=�ُ�ونَ اِ:�9 َ.� ُ+َAَ  De ki: 
"Ben size, ‘Allah'ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Gaybı/gizli olanları da bilmem. Size ‘Ben bir 
meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum." De ki: "Görmeyenle gören bir olur 
mu? Siz hiç düşünmez misiniz?"  En’am, 6/50 
  "?Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız… َوDَCِ َر�ّٖ' &ُ%� َ$ْ#ٍء ِ)ْ�ً�� اTَ+َAَ bcَKََ&�ُ�ونَ  
En’am, 6/80 

&�ُ�ونَ  �T�َ ٍم*ْJَِ	 ِت��اْ:9َٰ �Xَ�ْ �8Kَ �ْ َ ��ً�Jٖ+َ�ْ.ُ @ََ�اُط َر��Pِ اTََوٰ,ـ İşte bu yol, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini 
bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. En’am, 6/126 

 َH��ٖ	َْْ=ْ�َ% َوا	ا ا*ُKُه َواَْو ��� َوَ:JْAَ 9َ�ُ�*ا َ.�َل ا	َْ�ٖ+�ِ� اِ:�9 �ِ�	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ�ُ� َ�+�' َ�ْ��َُ� اَُ$ِRْ�َِْ* َ&�َن َذا  ُْ��ٰ' َو�	ا َوَ*ُ	�ِ(ْ�Kَ �ْ+ُ�ُْ  َواَِذا �Rَ�َCْ9 -َُ=��ُ_ -5ًَْ�� اِ:�9 ُو:َ �ِ�ْJِ	ْ�ِ� اَن
 �ِٖ� �ْ=ُn	TَAَ �ْ=ُ���ََ&�ُ�ونَ  �Pُِ=ْ� َو	ا ٰذ*ُKِ� اَْو��	ا Ergenlik çağına gelinceye dek, en iyi bir şekilde olmadıkça yetimin malına yak- 
laşmayın ve ölçeği, teraziyi dosdoğru ölçüp tartın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Konuş- 
tuğunuz zaman, yakınlarınız aleyhine de olsa, adaleti gözetin. Ve Allah'a verdiğiniz söze sadık kalın. Düşünüp 
öğüt alasınız diye O size bunları önerdi. En'am, 6/152 
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��ً�� �XَJْCُ 9:ً�Jَِpُه 	َِ��َ  َCَ Sْ�� ََْى َرْ�َ�+ِٖ� َ�+�' اَِذا ا�َ��َح �7ًُْ�ا َ�ْ�َ� َ�َ � َ.��ْHَ-َْ�Kَ Sٍ	�Xَ �ِِ� اْ	َ��َء �XَIْ�َUَْ�Kَ �ِٖ� ِ.ْ� &ُ%� ا	�sَ�َ�اِت َ&Tٰ	َِ@ -�1ُِْ َوُ,َ* ا	�Tٖى �Cِ�ُُْ% ا	��ٍ 'ٰA*ْ�َْ	ُج ا

 َ O rüzgârları, rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderendir. Nihayet Rüzgârlar, ağır ağır yağmur	TَAَ �ْ=ُ���َ&�ُ�ونَ 
yüklü bulutları yüklendiği zaman; biz, onu ölü bir bölgeye gönderir ve su indiririz. Onunla her türlü ürün çıkarırız. 
Ölüleri de böyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz.  Araf, 7/57 
ا  ��نَ ُر اْ:Uِٰ9َ�ُة  �ٌ�ْUَ	Tٖ��ِ�َ� َ�Jُ�+*َن ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*اَ	َْ� ُ��sَ�.ٖ �ْRِ�ْ�َ(َ TْUَVُْق ا	ِْ=َ+�ِب اَْن َ:َ 9�Jُ*	ُ*ا َ)َ�' ا	��ِ� اِ:�9 ا	َْ��a َوَدَرCُ*ا َ.� �Kِٖ� َوا	 …Peki onlardan, Allah 
hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitapta mevcut hükümler uyarınca söz 
alınmamış mıydı? Ve kitabın içindekileri ders edinip okumamışlar mıydı? Oysaki Allah'a karşı gelmek- ten 
sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz? Araf, 7/169 
� اِ	َ' اْ:9َْرِض َواsَ�َ&َ �ُُ�sَ�َKَ �ُv*ٰ,َ Dَ�َ�Aِ% ا	َْ=ْ�ِ[ اِنْ  َ�َUَْا �ُ�X=ِٰـ	َو �Rَِ� ُه�Xَ�ْKَ�َ	َ �Xَiْ$ِ *ْ	َمِ َو*ْJَ	ْا %ُsَ.َ @َِ	ٰذ �ْRَ�ْ�َ �ُ&ْ�ُ+ْAَ اَْو �ْRَ�ْ�َ �ِ�ْ�َ(َ %ْ�ِ�ْAَ   �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	ا
 �Kَ Dileseydik o âyetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendiْ 0ِ8ُ اْ	َ 0َ8َJَ	Rُ���َْ� َ�َ+5َ=�ُ�ونَ 
istek ve arzularına uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, kendi 
haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu, ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu 
olayları anlat ki düşünsünler.  Araf, 7/176 
  ٌ��Tَٖ- 9�:ِاِْن ُ,َ* ا Zٍ�XIِ �ْ.ِ �ْRِِ��ِ�8َِ� �.َ َ+5َ=�ُ�وا�َْ� َ	اََو  ٌ���ٖ.ُ  Onlar düşünmediler mi ki çok iyi tanıdıkları, Peygamber'de 
delilikten eser yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır.  Araf, 7/184 

ْ�َ]�ِن TَAَ&�ُ�وا Kَِ�َذا ُ,ْ� ُ.8ِ�ُْ�ونَ  g�uَ �ْRٌُِ_ ِ.َ� ا	�7  -Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kendi اِن� ا	�Tٖ�َ� اJَ�Aْ*ا اَِذا َ.��
lerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler derhal Allah'ı hatırlarlar ve hemen doruyu ve 
gerçeği görürler.  Araf, 7/201 
  ِZ�+Cِ 'Kٖ اِت َواْ:9َْرَض*َ�ٰ �وُه اTَAَ bcَKََ&�ُ�ونَ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' ا	َْ�ْ�ِش �َُ���ُ� اْ:ْ.ِ �.َ �َ.َْ9� Dٍ�5ٖ$َ اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ� اِْذ-ِٖ� ٰذ	ُِ=ُ� ا	��ُ� َر�/  اِن� َر��ُ=ُ� ا	��ُ� ا	�Tٖى aََ�Uَ ا	��ُ�ُ(ْ�Kَ �ْ=ُ  
Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde/evrede yaratan, sonra da Arş'a kurulup işleri yerli yerince 
düzene koyup yöneten Allah'tır. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte o, Rabbiniz Allah'tır. O 
halde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz? Yûnus, 10/3 
� 	�Kٖ Sُsْ�َُِ=ْ� ُ)ُ�ً�ا ِ.ْ� َ ْ�ِ�ٖ� ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ  ُْ% َ	ْ* َ$�َء ا	��ُ� َ.� A*ْ�َAَُُ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَ:9 اَْدرٰ  ْJَKَ �ِٖ� �ْ=ُv  De ki: "Eğer Allah dileseydi, ben size onu 
okumazdım, Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan önce kırk yıllık bir ömür yaşadım. Hiç 
düşünmüyor musunuz?"  Yûnus, 10/16 
  ُ%ُ&ْ��َ � َ��ِء Uْ�Kََ+�ََ� �ِٖ� -ََ��ُت اْ:9َْرِض ِ.�� -َْ�� َ&َ��ٍء اَ-ْHَْ	�Xَُه ِ.َ� ا	�� /� ا	��Xُس َواْ:9َْ-َ��ُم َ�+�' اَِذا اTَUََِت اْ:9َْرُض ُز�RَKَ�ُUْ َواز���SْXَ َوkَ�� اَْ,��Rَُ اَ-�Rُْ� َ �ِدُروَن اِ-�َ�� َ.sَُ% ا	َْ�ٰ�*ِة ا	

 %ُ �85َُ- @َِ	Tٰ&َ dِ.َْ9:ْ�ِ� �َLْAَ �َْ	 ا َ&�َْن�ً�8ٖ�َ �,َ�Xَ�ْ�َmَKَ ًرا�Rَ-َ اَْو bcً�ْ	َ �َ-�ُ.َْا �Rَ�ٰAَا �Rَ�ْ�َ(َ ََ+5َ=�ُ�ون�ٍم َ*ْJَِ	 ِت��اْ:9َٰ  Dünya hayatının örneği, gökten indirdiği- 
miz su gibidir. Onunla insanların ve hayvanların yiyeceği bitkiler, ürün verir. Yeryüzü tüm güzellikleriyle süslenip 
bezenir. İnsanlar da onlara sahip olduklarını sandıkları bir anda, gece veya gündüz emrimizle bir felaket gelirde 
sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kırıp geçiririz. Düşünen bir topluma ayetleri böyle açıklıyoruz. Yûnus, 10/24 

 َXpْا �ِ�ْIََزْو �Rَ�Kٖ %َ�َIَ َ�َ�اِت�s	&ُ%� ا �ًرا َوِ.ْ�Rَْ-ََوا 'َCَِرَوا �Rَ�Kٖ %َ�َIَاْ:9َْرَض َو ��ْ�ِ� ُ�7ِLْ' ا	�ْ�َ% ا	�Rَ�Xَر اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ�َ+5َ=�ُ�ونَ َوُ,َ* ا	�Tٖى َ.  Yeri döşe- 
yen, oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan, orada bütün bitkileri çift olarak yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üze- 
rine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.  Ra’d, 13/3 

&�َ� اُو	ُ*ا اْ:9َ	َْ��بِ ٰ,ـTَا bcَ�ٌَغ 	��X�ِِس َو	TَXْ�ُُِروا �ِٖ� َو	ِ�َ  �T�َِ	َو �ْ�َ�ُ�*ا اَ-�َ�� ُ,َ* اِ	ٰـٌ� َواِ�ٌ  Bu Kur'an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah 
olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir.  İbrahim, 14/52 

 ْATَUََ�Kَ﴿ �َ� ٖ�ِ7ْ.ُ Zُ�َ�ْ �ٍ% ﴿Rُ٧٣ُ� ا	�8 ٖmّCِ �ْ.ِ َرًة�mَ�ِ �ْRِ�ْ�َ(َ �َ-�ْ[َ.ََْوا �Rَ�َِK�Cَ �Rَ�َِ	�(َ �Xَ�ْ�َmَKَ ﴾٧٤﴿ �َ��ٖ �C*َ+َ�ُ�ِْ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ ٧٥﴾ اِن� �ٍ�Jٖ.ُ %ٍ��ٖ�َ�َِ	 �Rَ�-َِوا ﴾
﴿٧٦ ﴾  Derken güneşin doğuşu sırasında, o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi onları. Hemen onların altını 

üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler 
için ibretler vardır. Ve şehrin kalıntısı, öteden beri işlek olan yol üzerinde duruyor. Hicr 15/73…76  
  ًZ�َٰ9:َ @َِ	ٰذ 'Kٖ َ�َ�اِت اِن��s	&ُ%� ا �َب َوِ.ْ�Xَ(َْ9:ْ�1َٖ% َوا�X	َن َوا*+ُ�ْ �H	ْرَع َوا �H	ا �ِِ� �ْ=َُ	 Sُ�ِXْ�ُ  ََ+5َ=�ُ�ون�ٍم َ*ْJَِ	  Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma 
ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Şüphesiz bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır. Nahl, 
16/11 

�وَن ﴿ُ+َRْAَ �ْ=ُ���َ	َ bcً�ُCًُرا َو�Rَْ-ََوا �ْ=ُِ� �َ��ٖAَ اَْن 'َCِاْ:9َْرِض َرَوا 'ِK 'Jٰ	َْوَن ﴿﴾ ١٥َوا�ُ+َRْ�َ �ْ,ُ �ِmْ�X	�ٍِت َو��.َbcَ(َ١٦َو �ْ�َ&َ aُُ�1ْ�َ �ْ�َKََُ�وَن ﴿﴾ ا�&TَAَ bcَKََا aُُ�1ْ�َ 9:َ١٧ ﴾
Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler 
meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar Şu hâlde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artık siz 
düşünmez misiniz? Nahl, 16/15-16-17 

 َ5+َ�َ �ْRُ���ََ	َو �ْRِ�َْ	َِل ا �Hُ- �.َ ِس��X�ِ	 �َ���َ+ُِ	 �َ&ْ �T	َْ�َ@ ا	اِ �Xَْ	Hَ-ََْوا �ِ�ُ /H	ِت َوا�Xَ���َْ	�ِ� َُ�ون�=  Biz, o Peygamberleri mucizeler ve kitaplarla gönder- 
dik Sana da Kur’an’ı indirdik ki, onun içinde kilerini insanlara anlatasın; olur ki; iyice düşünürler. Nahl, 16/44 

� َ�ْ�ِ�ُ$*َن ﴿ mَِ� َوِ.�� �ِ% اَِن اTٖ1ِ�Aى ِ.َ� ا	mَِْ��ِل ُ�ُ�*�Aً َوِ.َ� ا	�7ْ�X	َ' ا	٦٨َواَْوٰ�' َر�/َ@ اِ ُ�Cُ '=ُٖ�Cْ�Kَ َ�َ�اِت�s	ا �%ُ& �ْ.ِ '�ُٖ& ��ُp ﴾ َ�اٌب$َ �Rَِ-*[ُُ� �ْ.ِ 1ُْ�ُج�َ bcًُ	َر��ِ@ ُذ %َ
﴾ ٦٩ُ.1َْ+�ٌِ_ اَْ	َ*ا-ُُ� �Kِٖ� ِ$�5ٌَء 	��X�ِِس اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:َٰ9� Zً	Jَِْ*ٍم َ�َ+5َ=�ُ�وَن ﴿  Rabbin, bal arısına: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptık- 

ları kovanlardan kendine evler edin. Sonra Rabbinin senin için belirlediği yollardan uçarak her türlü meyve, çiçek 
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ve üründen ye. Dedi . Onların karınlarından çeşitli renklerde bir sıvı çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Şüp- 
hesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Nahl, 16/68-69 
َ #ِLْ� �ْ=ُ3ُ�ِ	TَAَ �ْ=ُ���ََ&�ُ�ونَ اِن� ا	��َ� َ��ُْ.ُ� �ِ�ْ	َ�ْ�ِل َواْ:9ِْ�َ��ِن َواٖ�َ+�ِٸ ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َوَ�RٰXْ' َ)ِ� ا	5َْْ��7َِء َوا	Xْ�َُْ=ِ� َوا	ْ�َ    Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik 
yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız 
diye size öğüt veriyor.  Nahl, 16/90 

 Düşün ki o gün, herkes kendi canını kurtarmak َ�ْ*َم �mَُA dٍ5َْ- /%ُ& 'Aْٖ�Aَِدُل َ)ْ� -�Rَ�ِ5َْ َوSْ�َ�ِ(َ �.َ dٍ5َْ- /%ُ& '�K*َُA َوُ,ْ� َ:9 ُ�3َْ�ُ�*نَ 
için uğraşır ve her kişiye yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Asla kimseye haksızlık yapılmaz. Nahl, 16/111 
�ُ,ْ� اِ:�9 -5ُُ*ًرا ُ�Hٖ�َ �.َُ�وا َو�& �T�َِ	 ْ�اِٰنJُ	ْا اTَـ,ٰ 'Kٖ �XَKْ ��Pَ �ْJَ	ََو Andolsun Biz Kur’an'da, o inkârcıların düşünüp öğüt alabilmeleri 
için gerçekleri pek çok yönden açık açık ortaya koyduk. Ne var ki, bu sadece onların nefretini artırdı.  İsrâ, 17/41 
 �lً�ْ$َ @ُ�َ �َْ	َ ْ�ُ% َو �ُه ِ.ْ�XَJْ�َUَ ��-َاْ:9ِْ-َ��ُن ا �ُُ&Tْ�َ 9:َاََو İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı 
düşünmez mi?  Meryem, 19/67 

 �X&ُ ��-ِا �Xَ�ْ�َ(َ ا��ُه َوْ)ًُ��ُٖ- aٍ�ْUَ َل �اْ-َ� اَو�َ�َ ��َ&َ ]ِ+ُ=ُ�ِْ	 �%mِ َ��َء َ&َ]#� ا	�� � �Kَِ)ٖ���َ َ�ْ*َم َ-ْ]ِ*ى ا	��  Düşün ki o gün göğü, kitap sayfalarını dü- 
rer gibi düreceğiz. Varlıkları yaratmaya ilk başladığımız gibi, tekrar var edeceğiz. Bu yerine getirmeyi üstlendiği- 
miz bir sözdür. Hiç tartışmasız Biz bunları yaparız.  Enbiya, 21/104 

�وِر اKَََ�ْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض Kََ+ُ=*َن 	Rَُْ�  ُ�ُ*ٌب َ��Jِ�ُْ*َن ��Rَِ اَْو اَٰذاٌن َ��ْ ُ َ�ُ�*َن �Aَ 9:َ �Rَ�-�ِKَ �Rَِْ�َ�' اْ:�8َ�َْ9ُر َو	ٰـِ=ْ� Aَْ�َ�' اْ	�Jُُ*ُب ا	�ٖ+' Kِ' ا	8/  Peki, bu 
inkârcılar biraz olsun dünyayı gezip dolaşmazlar mı ki, hiç değilse bu sayede düşünüp anlayabilecek gönüllere, 
gerçeğin sesini işitecek kulaklara sahip olsunlar. Ne var ki onlarda kör olan, kafadaki gözler değil, asıl kör olan 
göğüslerdeki kalplerdir!    Hac, 22/46 

 َ��ٖ	 ��ُ�وا اْ	Jَْ*َل اَْم �Iََءُ,ْ� َ.� 	َْ� َ��ِْت اَٰ��َءُ,ُ� اْ:9َو� ���َ �ْ�َKََا Peki, onlar Allah’ın sözünü/Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa 
atalarına hiç gelmemiş, ömürlerinde ilk defa duydukları bir şeyle mi geldi? Mü’minun, 23/68 

﴾ ٨٥﴾ Jُ�َCَ*	ُ*َن 	ِ��ِ�  ُْ% اTَAَ bcَKََ&�ُ�وَن ﴿٨٤ ُْ% 	َِ�ِ� اْ:9َْرُض َوَ.ْ� �Rَ�Kٖ اِْن &Aَ �ْ+ُXُْْ�َ�ُ�*َن ﴿  De ki: Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde 
bulunanlar kime aittir? “Allah'ındır” diyecekler. Öyle ise hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?  Mü’minun, 23/84-85 
 Cُ Bu sure Bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir*َرٌة اَْ-ْHَ	�Xََ,� َو�Xَzْ�َKََ,� َواَْ-ْHَ	�Rَ�Kٖ �Xَ اَٰ��ٍت �Xَ���ٍَت َ	َ���ُ=ْ� TَAَ&�ُ�ونَ           
sûredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık âyetler indirdik. Nûr, 24/1  
  َRِ�,َْا َ)�ٰ' ا*�ُ���َُAا َو*�ُِ-ْ�+َ�ْAَ '�+�َ �ْ=ُِA*�ُ�ُ �َ�ْBَ �Aً*�ُ�ُ ا*ُ�Uُ�ْAَ 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��ُ�ونَ � َ�&TَAَ �ْ=ُ���َ	َ �ْ=َُ	 �ٌ�ْUَ �ْ=ُِ	ٰذ  Ey iman edenler! Kendi 
evlerinizden başka evlere, izin almadan ve ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha 
hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Nûr, 24/27 
  ْ�Aَ َ�َ�ٌج َوَ:9 َ)�ٰ' اَ-5ُِْ�ُ=ْ� اَْن tِ��ٖ�َْ	اْ:9َْ)ٰ�' َ�َ�ٌج َوَ:9 َ)َ�' اْ:9َْ)َ�ِج َ�َ�ٌج َوَ:9 َ)َ�' ا '�َ(َ dَ�َْ	 اَْو ُ�ُ�*ِت �ْ=ُِA�Rَ &ُ�ُ*ا ِ.ْ� ُ�ُ�*Aُِ=ْ� اَْو ُ�ُ�*ِت اg��َُِٰ=ْ� اَْو ُ�ُ�*ِت اُ.�

 ُ=ِAا*َUََا-ُِ=ْ� اَْو ُ�ُ�*ِت ا*َUِْاَْو َ.� َ.َ�ْ=+ُ ا �ْ=ُِA9:َ�Uَ ُِ=ْ� اَْو ُ�ُ�*ِت	ا*َUَْاَْو ُ�ُ�*ِت ا �ْ=ُِA� �� �ْ=ُJِ	�XَIُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ dَ�ٌَْح اَْن �Aَُْ&�ُ*ا ْ� اَْو ُ�ُ�*ِت اَْ)َ��ِ.ُ=ْ� اَْو ُ�ُ�*ِت َ)��ٖPَ اَْو �ُ�َِA�5َ.َ �ْ
 َ�Kَ �Aً*�ُ�ُ �ْ+ُ�ْUَِ�َذا َدKَ �Aً�+َ$َْاَْو ا ��ً��ٖIَ 	َ ِت��َُ=ُ� اْ:9َٰ	ُ� ��	ا �ُ���َ�ُ @َِ	Tٰ&َ Zً�َ��uَ Zً&َِ� ُ.َ��َر��	ا �ِXْ(ِ �ْ.ِ Zً���ِAَ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َن��ُ�*ا َ)�ٰ' ا*ُ�Jِ�ْAَ �ْ=ُ���َ  Kör, topal ve hasta gibi 

özürlülerin sizin evlerinizden birinde yemek yemelerinde ya da yardım kabul etmelerinde bir sakınca yoktur. 
Sizin de; kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin 
evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya 
dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dost- 
larınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de 
bir sakınca yoktur. Ancak evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından bolluk, bereket ve esenlik dileyerek 
birbirinize mutlaka selam verin. İşte Allah, düşünesiniz diye âyetleri size böyle açıklar.  Nûr, 24/61 
  ِ. �Xَ	ْHَْ-َْى َرْ�َ�+ِٖ� َوا�َ��َح 7ْ�ًُ�ا َ�ْ�َ� َ�َ َ��ِء َ.�ًء Rُuَ*ًرا ﴿َوُ,َ* ا	�Tٖى اَْرCََ% ا	�� � �XَJْ�َUَ اَْ-َ��ً.� َواَ-�sٖ&َ �'Cِ�ًَ�ا ﴿﴾ ٤٨َ� ا	�� ��.ِ �ُ�َJِ�ُْ-ًة َ.ْ�ً+� َو�َ�ْ�َ �ِٖ� 'َِ��ْXُِ	٤٩ �ْJَ	ََو ﴾

&�ُ�وا �Kََ�ٰ' اَْ&sَُ� ا	��Xِس اِ:�9 &5ُُ*ًرا ﴿ �T�َِ	 �ْRُXَ�ْ�َ ُه�XَKْ ��Pَ٥٠ ﴾  Rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz, ölü 
toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek için gökten tertemiz bir su 
indirdik. Düşünüp ibret alsınlar diye o yağmur nimetini tekrar edip duruyoruz. Fakat insanların çoğu, düşünüp 
ibret almaya yanaşmadı, nankör olup gitti. Furkan, 25/48-49-50 

� ُ�7ِْ�&ُ*َن ﴿ � 	ِ��ِ� َوbcَCٌَم َ)�ٰ' ِ)َ��ِدِه ا	�Tٖ�َ� اPَْ]5ٰ' اٰ	��ُ� Uَْ�ٌ� اَ.�ُ�ْ�َ��ِء َ.�ًء Kَ ٥٩ ُِ% اْ	َ ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َواَْ-Hََل 	َُ=ْ� ِ.َ� ا	�� �اaَِg َذاَت ﴾ اَ.�ْ� aَ�َUَ ا	��َ�َ �ِٖ� �Xَ+ْ�َْ-َ�
ْ� Iََ�َ% اْ:9َْرَض َ َ�اًرا َوbcَUِ %َ�َIَ	�Rََ اَ-�Rًَْرا َو %َ�َIَ	�Rََ َرَواCَِ' َوIََ�َ% َ�ْ�َ� ا	َْ�ْ��َ ZٍmَRْ�َ٦٠ َ.� َ&�َن 	َُ=ْ� اَْن �XُْAِ+ُ*ا َ$mََ�َ,� َءاِ	ٌٰ� َ.Dَ ا	��ِ� َ�ْ% ُ,ْ� َ ْ*مٌ َ�ْ�ِ�	ُ*َن ﴿ ْ�ِ� HًIِ��َا َءاِ	ٌٰ� ﴾ اَ.�

*َء َوَ��5َ�َUُ �ْ=ُُ��َmَْء اْ:9َْرِض َءاِ	ٌٰ� َ.Dَ ا	��ِ� َ �ٖ ٦١َ.Dَ ا	��ِ� َ�ْ% اَْ&sَُ�ُ,ْ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*َن ﴿ ْ� ُ��mُٖ[ اْ	4ْ�َُ]�� اَِذا َدَ)�ُه َوَ�ْ=7ُِ_ ا	�/ ﴾ TَAَ �.َ bcً�٦٢&�ُ�وَن ﴿﴾ اَ.�  Ey Muhammed! 
De ki: Hamd Allah’a mahsustur. Selâm onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak 
koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip, onunla, sizin yetiştiremeye- ceğiniz 
gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah ile birlikte başka ilâh mı var! Hayır, onlar Allah’a eş tutan 
bir toplumdur. Veya yeryüzünü yerleşim alanı yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar diken ve iki 
denizin arasına bir engel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilâh mı var! Hayır, onların çoğu bilmiyor! Ya da 
kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün 
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halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı var! Ne kadar az düşünüyorsunuz! Neml, 27/59 …62, ayetler.
  َJ	َُ�ونَ َو�&Tَ+َ�َ �ْRُ���ََ	 َل*ْJَ	ْا �ُRَُ	 �Xَ�ْ �Pَو �ْ  Andolsun, düşünüp öğüt alsınlar diye o Kur'an ayetlerini onlara bir biri ardınca 
gönderdik.  Kasas, 28/51 

 ْ�.َ �ْRُXْ.َِو ��ًPِ��َ �ِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCَاَْر �ْ.َ �ْRُXْ�ِKَ �ٖ�ِْ-Tَِ� �-َTْUََا bfc=ُKَ  ْ�Rُ�َ�ِ3ْ�َِ	 �ُ��	َوَ.� َ&�َن ا �Xَ ْ�َBَْا �ْ.َ �ْRُXْ.ِاْ:9َْرَض َو �ِِ� �Xَ5ْ�َUَ �ْ.َ �ْRُXْ.َِو Zُ�َ�ْ  َو	ٰـِ=ْ� َ&�-ُ*ا اAْTَUََُ� ا	�8
 Nitekim onlardan her birini günahları sebebiyle suçüstü yakaladık: Kiminin üzerine taşlar savuran اَ-Rُ�َ5ُْْ� َ�3ِْ�ُ�*نَ 
rüzgârlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de boğduk. Allah onlara 
haksızlık etmiyordu. Ama onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Ankebut, 29/40 

��X�ِ	 �Rَ�ُ�ِ4َْ- ُل�sَ.َْ9:ْا @َ�ِْAُِ�*نَ َو	َ��	اِ:�9 اْ �Rَُ�Jِ�ْ�َ �.َِس َو  Biz, işte bu misalleri insanlara gerçeği daha iyi anlasınlar diye 
veriyoruz. Bunları ancak ilim adamları düşünüp anlarlar.  Ankebut, 29/43 
ٰ�َ*اِت وَ   ' َواِن� َ&�sًٖ�ا ِ.َ� ا	��Xِس ��Jَ�ِِِٸ َر�� �ْRِ	Kِ�=ََُ�واََو	َْ� َ�َ+5َ=�ُ�وا Kٖ' اَ-aَ�َUَ �.َ �ْRِ�ِ5ُْ ا	��ُ� ا	�� f��َ.ُ %ٍIَََوا �a�نَ اْ:9َْرَض َوَ.� RُXَ�ْ�ََ�� اِ:�9 �ِ�ْ	َ  Onlar, kendi 
nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri 
ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine 
kavuşacaklarını inkâr ediyorlar.  Rum, 30/8 
  ْ��َ %َ�َIََو �Rَ�َْ	ِا ا*Xُ=ُ�ْ+َِ	 �Iًاَ-5ُِْ�ُ=ْ� اَْزَوا �ْ.ِ �ْ=َُ	 aَ�َUَ اَْن �ِٖA��َٰا �َ+5َ=�ُ�ونَ َوِ.ْ�ٍم َ*ْJَِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ اِن� Zً�َ�ًْة َوَر Xَُ=ْ� َ.َ*د�  Size kendi nefsinizden 
huzura kavuşabilesiniz diye eşler yaratıp, aranıza sevgi ve merhamet koyması da onun varlığının ve kudretinin 
delillerindendir. Bunda, düşünen toplum için ayetler vardır. Rum, 30/21 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� Zِ�+Cِ 'Kٖ ��َRُXَ�ْ�َ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ�ْ�ِش َ.� َ	  ُ=ْ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:Dٍ�5ٖ$َ 9 اTَ+َAَ bcَKََ&�ُ�ونَ اَ	��ُ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��  Allah, gökleri ve 
yeri, ikisi arasındakileri altı gün/evrede yaratan sonra da yönetim için Arş'a kurulandır. Sizlerin O’ndan başka 
hiçbir dostu ve şefaatçisi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?  Secde, 32/4 
ْ�ُه -K �ُ�ْ�=Xَُِ' اْ	aِ�ْ1َ اَ bcَKََ��Jِ�ُْ*نَ    Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışını tersine çevirip çocuklaştırırız. Hâlâ َوَ.ْ� -َُ���
düşünmeyecekler mi?  Yasin, 36/68  
��ُ�وا اَٰ��Aِٖ� َو	َِ�َ+Tَ&�َ� اُو	ُ*ا اْ:9َ	َْ��بِ   �� Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar ِ&َ+�ٌب اَْ-ْHَ	�Xَُه اِ	َْ�َ@ ُ.َ��َرٌك 	َِ�
diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.  Sad, 38/29 
' اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*مٍ َ�َ+5َ=�ُ�ونَ ْ*َت َوُ�Cِ�ُْ% اْ:Uُْ9ٰ�ى اِ	ٰ' اf��َ.ُ %ٍIََ اَ	��ُ� َ�َ+َ*�K' اْ:َ��ٖ dَ5ُْ-َ9� �RَِA*ْ.َ َوا	�ٖ+' 	َْ� Kَ �Rَ.ِ�Xَ.َ 'Kٖ Sْ�ُAَُ�ْ�ِ�ُ@ ا	�ٖ+' َ �Rَ�ْ�َ(َ '4ٰ ا	ْ�َ             
Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin 
ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler 
vardır.  Zümer, 39/42 
  ُ]�Xٖ�ُ �ْ.َ 9�:ِا �ُ�&Tَ+َ�َ �.ََ��ِء رِْزً � َو ُل 	َُ=ْ� ِ.َ� ا	�� �HXَ�َُو �ِٖA��َُٰ=ْ� ا�ٖ��ى ُTٖ�	ا *َ,ُ O, size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık 
indirendir. Ancak O'na yönelen, düşünüp ibret alır.  Mümin, 40/13 
  �&Tَ+َAَ �.َ bcً��ٖ َ ُْ�ٖ�#ُء	ِت َوَ:9 ا��َِ	� ُ�ونَ َوَ.� َ�ْ�َ+ِ*ى اْ:9َْ)ٰ�' َوا	�8ٖ�َُْ� َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Kör ile gören, iyi işler yapanla kötülük yapan 
bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz.  Mümin, 40/58 
' ُ,َ* ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� Aَُ�اٍب ْ.ِ ��ُp� ْ.ِ ��ُp Zٍ5َ[ُْ-� ُ ��ُp ZٍJَ�َ(َ� ��ُp bcً5ْuِ �ْ=ُIُ�ِ1ْ	Lُُ��ْ+َِ*ا اَ   f��َ.ُ bcًIََا ا*Lُُ��ْ+َِ	َو %ُ�ْ َ �ْ.ِ '�K*َ+َ�ُ �ْ.َ �ْ=ُXْ.َِو �Uً*�ُ$ُ ا*ُ-*=ُ+َِ	 ��ُp �ُْ& ��$ُ

�Jِ�ْAَُ*نَ َو	ََ���ُ=ْ�   Sizi önce topraktan, sonra az bir sudan/meniden, sonra döllenmiş yumurtadan yaratan O’dur, ve son- 
ra O, sizi çocuk olarak hayata getirir ve olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatır. 
İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları, belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için 
yapar.  Mümin, 40/67 
ْ�-َ�ُه �ِِ�َ��-َِ@ َ	َ �ْRُ���َ�Tَ+َ&�ُ�ونَ            ���َ ��َ�-�ِKَ Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt 
alsınlar.  Duhân, 44/58 
ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض Xْ.ِ ��ً��ٖIَُ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ�َ+5َ=�ُ�ونَ          َ� 	َُ=ْ� َ.� Kِ' ا	�� �1Cََو Göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin 
hizmetinize verdi. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibret ve deliller vardır. Câsiye, 45/13 
          ٰ �(َ %َ�َIََوَ ْ�ِ�ٖ� َو �ٖ�ِ�ْCَ 'ٰ�(َ �َ+َUَُ� َ)�ٰ' ِ)ْ�ٍ� َو��	ا �ُ��zَََوا �ُv*ٰ,َ �ُRَٰ	ِا Tَ1َ�Aا �ِ.َ Sَ�ََْ�اKََُ�ونَ ا�&TَAَ bcَKََِ� ا��	ا �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ِ��ٖRْ�َ �ْ�َKَ �7ََوًةBِ 8َ�َِ�ٖه '  Kendi arzu ve 
tutkularını ilah edinen ve Allah'ın, bir bilgiye göre saptırdığı, kulaklarını ve kalbini mühürlediği ve gözlerinin 
üzerine bir perde çektiği kimseyi hiç düşündün mü? Allah’ın onu terk etmesinden sonra kim ona doğru yolu 
gösterebilir? O halde, hiç düşünüp ders çıkarmaz mısınız? Câsiye, 45/23 
         �Rَُ	�5َ َْْ�اَٰن اَْم َ)�ٰ' ُ �ُ*ٍب اJُ	ُْ�وَن ا���َ+َ�َ bcَKََا Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitler  mi var?  
Muhammed, 47/24 
                                             	َ �ِ�ْIََزْو �XَJْ�َUَ &ُ%� َ$ْ#ٍء �ُ�ونَ َوِ.ْ�&TَAَ �ْ=ُ���َ  Düşünüp ibret alasınız diye her şeyi çift yarattık.  Zariyat, 51/49 Zً�َٰا �,َ�Xَ&ْ�َAَ �ْJَ	ََو
 ٍ�&ِ ��.ُ �ْ.ِ %ْRَKَ Andolsun, biz o tufan olayının kalıntılarını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan?  
Kamer, 54/15 
           ٍ�&ِ ��.ُ �ْ.ِ %ْRَKَ �ِ&ْ �T�ِ	 ْ�اَٰنJُ	ْا �َ-�ْ ���َ �ْJَ	ََو Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı 
düşünüp öğüt alan?  Kamer, 54/17 
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            ٍ�&ِ ��.ُ �ْ.ِ %ْRَKَ �ْ=ُ(َ��َ$َْا �Xَ=ْ�َ,َْا �ْJَ	ََو Andolsun, biz sizin gibileri hep yok ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan?  
Kamer, 54/51 
� َ)�ِْ�ُ+ُ� ا	�7ْ�Xََة اْ:9ُو	ٰ' TَAَ 9:َ*ْ�َKَ&�ُ�ونَ           ْJَ	ََو Andolsun, birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya!  Vakıa, 
56/62 
           َHْ-َْ* ا	ُل -4َِْ��ُ َ�sَ.َْ9:ْا @َ�ِْAِ� َو��	ا Zِ�َ7ْUَ �ْ.ِ �(ً ��8َ+َ.ُ ��ً$ِ�Uَ �ُ+َ�ََْ�ا	َ %ٍ�َIَ 'ٰ�(َ ْ�اَٰنJُْ	ا اTَـ,ٰ �Xَ	ْ َ5َ=�ُ�ون+َ�َ �ْRُ���ََ	 ِس��X�ِ	 �Rَ  Eğer biz, Kur'an'ı bir dağa 
indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte Biz, belki 
düşünürler diye, insanlara böyle örnekler veririz. Haşr, 59/21  

EMANET 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Emaneti yetkili olana vermek: 
 َVُA ُْ.ُ�&ُْ� اَْن��َ� َ��	اِن� ا ِ��َ � �ُ=ُ�*ا �ِ�	َْ�ْ�ِل اِن� ا	��َ� -ِِ���ْAَ ِس اَْن��X	ا �َواَِذا َ�َ=ْ�+ُْ� َ�ْ�َ �Rَِ�,َْٰ' ا	وا اْ:9ََ.�-َ�ِت اِ 3ُُ=ْ� �ِٖ� اِن� ا	��َ� َ&�َن Cَٖ��ً�� �8ٖ�ًَ�اد/  Allah size, 

emanetleri ehline/yetkili kişilere vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 
emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir. Nisa, 4/58  
b) Emaneti sahibine vermek:  

…  َK Zٌzَ*�ُJْ.َ ٌن�,َ�ِKَ ��ًِA�&َ وا�ُmِAَ �َْ	5ٍَ� َوCَ 'ٰ�(َ �ْ+ُXُْ& اََ.�َ-َ+�ُ َواِْن �َ�ُِAى اْؤTِ�	د� اVَ�ُ�ْKَ �4ً�ْ�َ �ْ=ُ4ُ�ْ�َ �َ.َِِ�ْن ا …Eğer yolculukta iseniz ve bir yazıcı 
da bulamazsanız, alınan rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine inanılan kişi, Allah'tan korkup 
üzerindeki emaneti ödesin... Bakara, 2/283 

c) Emanete saygılı olmak: 
���Xٍَر َ:9 �ُ ِٖ� �ُXْ.َْ�Aَ اِْن �ْ.َ �ْRُXْ.َِْ�َ@ َو	ٖه اِ ٖه اِ	َْ�َ@ اِ:�9 َ.� ُدْ.g� َ �ِ�ْ�َ(َ Sًَِ�� ٰذ	َِ@ �ِ�َ-�Rُْ� َ �	ُ*ا 	dَ�َْ َ)َ��ْ َوِ.ْ� اَْ,ِ% ا	ِْ=َ+�ِب َ.ْ� اِْن XْJِِ� �ُXْ.َْ�Aََ]�ٍر ُ�Vَد� َ� Vَ %ٌ��ٖCَد� ٖ�ّ K �Xَِ' اْ:9ُ.�

 ,Kendilerine kitap verilenlerden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet bıraksan َوَ�Jُ*	ُ*َن َ)َ�' ا	��ِ� ا	َْ=Tَِب َوُ,ْ� َ�ْ�َ�ُ�*نَ 
onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet bıraksan, tepesine diki- 
lip durmazsan onu sana iade etmez. Bu da onların, “kendi dinimizden olmayanlara karşı hiç bir sorumluluğumuz 
yoktur” demelerindendir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar. Âl-i İmran, 3/75 

َ.ْ� َ��Lُْْ% َ��ِْت �َِ�� Bَ%� َ�ْ*َم اْ	Sْ�َ�َ&َ �.َ dٍ5َْ- /%ُ& '�K*َُA ��ُp Zِ�َ�ٰJِ َوُ,ْ� َ:9 �3َُْ�ُ�*نَ َوَ.� َ&�َن 	�Xَِِ'; اَْن َ�Lُ%� وَ   Hiçbir peygamberin emanete hıyanet 
etmesi düşünülemez. Kim emanete ihanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı 
olarak gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir. Âl-i 
İmran, 3/161 

… هُ   ��َوَ:JْAَ 9َ��ُ*ا َ.�َل ا	َْ�ٖ+�ِ� اِ:�9 �ِ�	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ�ُ� َ�+�' َ�ْ��َُ� اَُ$ Ergenlik çağına gelinceye dek, en iyi bir şekilde olmadıkça 
yetimin malına yaklaşmayın.   O malı gözetip koruyun… En'am, 6/152 

 Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber’e hainlik َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:1ُAَ 9*-ُ*ا ا	��َ� َوا	��Cُ*َل َو1ُAَ*-ُ*ا اََ.�-A�َُِ=ْ� َوَاْ-ُ+ْ� Aَْ�َ�ُ�*نَ 
etmeyin; sonra bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Enfâl, 8/27 

�ِ,ْ� َراُ)*نَ ِRْ(ََو �ْRِِA�َ-�.ََ9ِ: �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َوا Müminler, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler; Müminûn, 23/8 
ٰ�َ*ا    � RُIَ*ً:9ِت َواْ:9َْرِض َواْ	mَِ��ِل �Kَََ�ْ�َ� اَْن َ�ْ��RَXَ�ْ�ِ َواَJْ5َ$َْ� �RَXْ.ِ َو�Rَ�َ�َ�َ اْ:9ِْ-َ��ُن اِ-�ُ� َ&�َن �kَُ*.ً اِ-�� َ)�Xَzْ�َ اْ:Zََ-�.ََ9 َ)َ�' ا	��  Biz emaneti göklere, 
yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yük- 
lendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Ahzab, 33/72 

  َ��Xٖ.ِVْ�ُ	ُْ� َ)َ�' ا��	ُ+*َب ا�7ْ�ُِ�َ&�ِت َوَ	َواْ �7ْ�ُِْ�ٖ&�َ	ِت َوا�JَKِ�Xَ�ُ	َْوا �َ�JٖKِ�Xَ�ُْ	ُ� ا��	َب ا �T�َ�ُِ	��ً��ٖ5ُ*ًرا َرBَ �ُ��	ِت َوَ&�َن ا�Xَ.ِVْ�ُ	َْوا  Bunun sonucu olarak, 
Allah, emanete ihanet eden ikiyüzlü erkeklerle ve ikiyüzlü kadınları, ortak koşan erkeklerle ve ortak koşan 
kadınları cezalandıracak, ihanet etmeyen inanan erkeklerle ve inanan kadınları da bağışlayacaktır. Allah çok 
bağışlayan, çok esirgeyendir. Ahzab, 33/73 

�ِ,ْ� َراُ)*نَ  ِRْ(ََو �ْRِِA�َ-�.ََ9ِ: �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َوا  Allah’tan korkup sakınanlar emanetlere saygılı olurlar ve verdikleri sözleri 
yerine getirirler. Mearic, 70/32 

EMR/EMİR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ٍ%ِK�Lَِ� �ُ��	َر��َ@ َوَ.� ا �ْ.ِ /a�� ا	َْ�َ�امِ َواِ-�ُ� 	َْ�َِmِ�ْ�َْ	ا �َ[ْ$َ @َRَIْل� َو*َKَ SَIْ�َUَ �� Aَْ�َ��ُ*نَ َوِ.ْ� َ�ْ�ُ ��(َ  Nereden yola çıkarsan çık namazda 
yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu emir Rabbinden sana gelen gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz 
değildir. Bakara, 2/149 

ْ�ِ�ُ�*نَ َوَ:9 َ��ُْ.َ�&ُْ� اَْن Tُ1ِ�+Aَوا ا	Zَ=َِiٰ��َْ َوا	��Xِٖ�َّ� اَْرَ��ً�� اََ��ُْ.ُ�&ُْ� �ِ�	ُْ=5ِْ� َ�ْ�َ� اِْذ اَْ-ُ+ْ� .ُ   Ve size: Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin, 
diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kâfirliği emreder mi? Ali İmran, 3/80 

 @َِiٰ	َواُو �ِ=َXْ�ُْ	ا �َن َ)ِ*ْRَXْ�ََْ�ْ�ُ�وِف َو	ُْ.ُ�وَن �ِ���1َْ�ِ� َوَ	َ' اْ	َن اِ*(ُ�ْ�َ Zٌ ُ,ُ� اْ	5ْ�ُِ�ُ�*نَ َوْ	َ+ُ=ْ� ِ.Xُْ=ْ� اُ.�  Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip 
kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ali İmran, 3/104 
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���َ 1َْ�َ�اِت َواُو	ُ ِ. @َِiٰ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َوُ�َ��رُِ)*َن Kِ' ا	ْ ِٖ	� َ� ا	�8  Onlar, Allah'a ve ahiret günü- 

ne inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır. Ali 
İmran, 3/114 

وا اْ:9ََ.�-َ�ِت اِ	ٰ' اَْ,�Rَ�ِ َواِذَ  � َ�3ُ�ُِ=ْ� �ِٖ� اِن� ا	��َ� َ&�َن Cَٖ��ً�� اِن� ا	��َ� َ��ُْ.ُ�&ُْ� اَْن VَُAد/ �ُ=ُ�*ا �ِ�ْ	َ�ْ�ِل اِن� ا	��َ� -ِِ���ْAَ ِس اَْن��X	ا ��8ٖ�ًَ�اا َ�َ=ْ�ُ+ْ� َ�ْ�َ  Allah size, 
mutlaka emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. 
Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. Nisa, 4/58 

َل َ.ْ� اCََْ�َ� َوَ:Aَ 9ُ=*َ-�� ِ.َ� اْ	7ْ�ُِ�ٖ&��َ  ّٖ' اُِ.ْ�ُت اَْن اَ&ُ*َن اَو�  De ki: Bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve… ُْ% اِ-
sakın müşriklerden olma! denildi. En'am, 6/14 

ُه َواَْوKُ*ا ا	َْ=ْ�َ% َواْ	Hَ��ٖانَ   ���	ُ*ا َوَ	*ْ  َوَ:JْAَ 9َ�ُ�*ا َ.�َل ا	َْ�ٖ+�ِ� اِ:�9 �ِ�	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ�ُ� َ�+�' َ�ْ��َُ� اَُ$ِ(ْ�Kَ �ْ+ُ�ُْ  َواَِذا �Rَ�َCْ9 -َُ=��ُ_ َ-5ًْ�� اِ:�9 ُو:َ �ِ�ْJِْ	�ِ�  �ِRْ�ََِن َذا  ُْ��ٰ' َو��&َ
 �ِٖ� �ْ=ُn	TَAَ �ْ=ُ���ََ&�ُ�ونَ  �Pُِ=ْ� َو	ا ٰذ*ُKِ� اَْو��	ا  Ergenlik çağına erişinceye kadar, yetimin malına, sadece en güzel şekilde yak- 
laşın; ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz 
zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun, Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size, iyice düşü- nesiniz diye 
bunları emretti. En'am, 6/152 

 ُ��Jٖ�ُ �َ�Tٖ�	ا ا*ُX.َٰا �َ�Tٖ�	َوا �ُُ	*Cُُ� َوَر��	ِ�/ُ=ُ� ا	َة َوُ,ْ� َراِ&ُ�*نَ اِ-�َ�� َو*ٰ&�H	َن ا*ُAVْ�َُة َو*ٰ� *َن ا	�8  Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür ve 
Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren müminlerdir. Maide, 5/55 

...  ِ��ْJِ	ْ�ِ� 'ّٖاََ.َ� َر� %ُْ  De ki: Rabbim adaleti emretti… A'raf, 7/29 
… �ُ,ْ� Kِ' ا	+�ْ*ٰر�Zِ َواْ:9ِْ- َXْ(ِ ��ً*+ُ=ْ.َ �ُ-َو�ُmِ�َ ىTٖ�	اْ:9ُ.�'� ا �'ِ��X	َل ا*Cُ��	َن ا*�ُ�ِ�+�َ �َ�Tٖ�	َُم ا ����mِٖ% َ��ُْ.ُ�ُ,ْ� �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�RُnRٰXْْ� َ)ِ� اْ	Xْ�َُ=ِ� َوُ�ِ�%/ 	Rَُُ� ا	]���َ��ِت َوُ�َ

� َوَ�RُXْ(َ Dُ4َْ� اPَِْ�ُ,ْ� َواْ:bcَBَْ9َل ا	�ٖ+' َ&�َ-Rِ�ْ�َ(َ ْ�Rِ�ْ�َ(َ Sُْ� اَِg��َ1َ	ْ  Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o 
ümmî Peygamber'e uyan kimselerdir. O Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara 
temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Üslerindeki ağırlıklarını ve zincirleri indirir... A'raf 7/157 

 َ���ٖ,ِ�mَ	ْا �ُْ�ْ�ِف َواَْ)ِ�ْض َ)ِ	5ْ�ََ* َواُْ.ْ� �ِ�	اْ TِUُ Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. A'raf, 7/199 
  َX�ُ	َْْ ا�4ُِ*َن اَ�Jْ�ََْ�ْ�ُ�وِف َو	ا �َن َ)ِ*ْRَXْ�ََو �ِ=َXْ�ُْ	�ِ� ُ�وَن.ُْ��َ tٍ�ْ�َ �ْ.ِ �ْRُ4ُ�ْ�َ ُت�JَKِ�Xَ�ُْ	َن َوا*JُKِ� َن*JُCِ�5َْ	ا �ُ,ُ �َ�JٖKِ�Xَ�ُ	ْاِن� ا �ْRُ�َ�ِXَKَ �َ��	ا ا*�ُ-َ �ْRُ�َ�ِ  Münafık 

er- kekler ve münafık kadınlar birbirinin aynıdır. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar 
Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu! Çünkü münafıklar yoldan çıkmışlardır. Tevbe, 9/67 

�ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ�ٖ]�ُ�*َن ا	��َ� َوَرCُ*َ	ُ� اُو	ٰـ�Cَ @َiَِ  َوا	Xُ.ِVْ�ُْ*َن َوا	�Xَ.ِVْ�ُُْت Rُ4ُ�ْ�َْ� اَْو	َِ��ُء tٍ�ْ�َ َ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وفِ  Rُ�ُ�َ�ُْ� ا	��ُ� َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َو��Jُُٖ�*َن ا	�8
 ٌ��=ٖ�َ Hٌ�Hٖ(َ �َ��	اِن� ا Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin dostlarıdır. Onlar iyiliği emreder, kötülükten 
alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekât verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. Allah onlara rahmet edecektir. 
Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe, 9/71 

Iٍْ� اِْن اIَِْ�َى اِ:�9 َ)َ�' ا	��ِ� َواُِ.ْ�ُت اَْن اَ&ُ*َن ِ.َ� ا	ُْ�ْ�ِ�ٖ���َ Kَِ�ْن *َAَ	��Cَ ��َKَ �ُْ+�َْ	ُْ+ُ=ْ� ِ.ْ� اَ     "Eğer Allah’ın emirlerine yüz çeviriyorsanız, 
zaten ben sizden bir ücret istemedim. Benim ücretim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana Müslümanlardan 
olmam emredildi." Yunus, 10/72 

. �وَن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َو	ٰـ=ِ  ُ�ُ�ْAَ �َ�Tٖ�	ا �ْ� اَْ)ُ�ُ� ا	��َ� ا	�Tٖى َ�َ+َ*��Kُ=ْ� َواُِ.ْ�ُت اَْن اَ&ُ*َن ِ.َ� اْ	�Xٖ.ِVْ�ُ�َ  ُْ% َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِْن &Kٖ �ْ+ُXُْ' َ$@; ِ.ْ� ٖد�bcَKَ 'Xٖ اَْ)ُ�ُ De ki: Ey 
insanlar, dinimden bir şüpheniz varsa bilin ki ben, Allah'ı bırakıp sizin taptıklarınıza tapamam. Ben  ancak sizi 
öldüren Allah'a kulluk ederim. Bana inananlardan olmam emredildi. Yunus, 10/104 

*ِء اِ:�9 َ.� َر�ِ   �َرٌة �ِ�	�/ �.َ9:َ dَ5ْ�X	5ُ*ٌر َرٖ���ٌ َوَ.� اَُ���ُئ -5َْٖ�' اِن� اBَ 'َّٖر�ّٖ' اِن� َر� �َ  “Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin mer- 
hamet edip koruduğu dışında her nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, 
çok esirgeyendir. Yusuf, 12/53 

�ْع �َِ�� VُْAَ.ُ� َواَ َPْ�Kَ َ��&ٖ�ِ7ْ�ُْ	ا �ِ�ْض َ)ِ(ْ  Şimdi sen, Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir! 
Hicr, 15/94 

َ�اٌت �ِ�َْ.ِ�ٖه اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت  dَ�ْ َوا	Jََْ�َ� َوا	mُ/X*ُم ُ.�1�َ َ� 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر َوا	�7 �1Cََو ِJ�ْ�َ ٍم*ْJَِ	  َن*ُ�  O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı izin 
hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek 
çok deliller vardır. Nahl, 16/12  

…  ً��َْ	 �ُXْ.ِ ا*ُ�ُ&ْ�+َِ	 �َ�َ� ا	َْ�ْ �1Cَ ىTٖ�	َوُ,َ* ا�Rََ-*�ُ�َ�ْAَ Zً�َ�ْ�ِ �ُXْ.ِ ا*Iُ�ِ1ْ+َ�ْAََو �fv�ِuَ �  İçinden taze et  yemeniz ve takacağınız bir süs 
eşyası çıkarmanız için denizi emrinize veren O'dur…Nahl, 16/14 

َ��ِء َ.� ُ�ْ�ِ�ُ=Rُ�� اِ:�  َ�اٍت Iَ 'Kٖ*� ا	�� 9 ا	��ُ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم ُ�Xُ.ِVْ*نَ اَ	َْ� َ�َ�ْوا اِ	َ' ا	]�ْ�ِ� ُ.�1�َ  Gök yüzünde boşluğunda Allah’ın 
emrine boyun eğerek uçuşan kuşları/çelikten uçakları görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. 
Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Nahl, 16/79 

َ #ِLْ� �ْ=ُ3ُ�ِ	TَAَ �ْ=ُ���ََ&�ُ�ونَ اِن� ا	��َ� َ��ُْ.ُ� �ِ�	َْ�ْ�ِل َواْ:9ِْ�َ��ِن َواٖ�َ+�ِٸ ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َوَ�RٰXْ' َ)ِ� ا	5َْْ��7َِء َوا	Xْ�َُْ=ِ� َوا	ْ�َ   Şüphesiz ki Allah, adaleti, iyilik 
yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder, hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız 
diye size öğüt veriyor. Nahl, 16/90 
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 �,َ�َ-�ْ �.�َKَ ُل*ْJَ	ْا �Rَ�ْ�َ(َ �a�َKَ �Rَ�Kٖ ا*Jُ�َ5َKَ �Rَ�Kٖ�َ+ْ.ُ �-َ�ْ.ََا Zً�َ�ْ َ @َ�ِRُْ- ً�ا َواَِذا اََرْد-َ� اَْن�.ٖ�ْAَ  Bir memleketi yıkıp yok etmek istediğimiz 

zaman oranın zevke düşkün büyüklerine, (peygamber ve kitaba uyarak doğru yolu seçmelerini) emrederiz. 
Buna rağmen onlar itaatsizlik edip yanlış yolda yürümeye devam ederler; Böylece o memleket hakkındaki 
hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. İsra, 17/16 

... �وا اِ:�9 اِ���ُه َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� ُ�ُ�ْAَ 9�:ََوَ 4ٰ' َر�/َ@ ا  Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya 
babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti… İsra, 17/23   

*ُ�lَ�ْ�ََوbcً��ٖ َ 9�:ِِْ�ْ�ِ� ا	ا �َ.ِ �ْ+ُ�Aٖاَْ.ِ� َر�ّٖ' َوَ.� اُو �/وُح ِ.ْ�	/وِح  ُِ% ا�	ا �ِ(َ @َ-َ  Sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, Rabbimin 
emrindendir. Size bu konuda ilimden pek az bir şey verilmiştir." İsra, 17/85 

ُل اِ:�9 �ِ�َْ.ِ�   �HXَ+َ-َ �.ََو� f��َِ- @َ/َِ@ َوَ.� َ&�َن َر�	ٰذ �َوَ.� َ�ْ�َ �Xَ5َ�ْUَ �.ََو �Xَ��َر��َ@ َ	ُ� َ.� َ�ْ�َ� اَْ�ٖ Cebrail; “biz ancak Rabbin emri ile ineriz.” Dedi. 
Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Meryem, 19/64 

 �1�َKَ َب�Pََا ��َ} mْAَٖ�ى �ِ�َْ.ِ�ٖه ُر�Uًَء َ�ْ�ُ ْ�-َ� 	َُ� ا	ّ�ٖ  Bunun üzerine biz rüzgarı onun/Süleyman’ın emrine verdik. Onun 
emriyle istediği yere yumuşacık akardı. Sad, 38/36 

... 'f��َ.ُ %ٍIََ9ِ: ٖ�ىmْ�َ \%ُ& �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ َ� ا	�7 �1Cََو … Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp 
gider… Zümer, 39/5 

 َ�� ٖ�ّٖ' اُِ.ْ�ُت اَْن اَْ)ُ�َ� ا	��َ� ُ.�8ًِ�1ْ َ	ُ� ا	ّ  ,De ki: Bana, dini Allah'a has kılarak O'na kulluk etmem emredildi. Zümer  ُْ% اِ-
39/11 

َل ا	ُْ�ْ�ِ�ٖ���َ  َواُِ.ْ�ُت :9َِْن اَ&ُ*نَ  اَو�  Bana Müslümanların ilki olmam emredildi. Zümer, 39/12 
Zَ  ٍب َواُِ.ْ�ُت :9َِْ)ِ�َل Xَ�ْ�َُ=ْ� اَ	��ُ� َر�/Tِٰ�Kَ�Xَ	�Kَ @َِْدُع َواJِ+َCْْ� َ&َ�� اُِ.ْ�َت َوَ:Dِْ��+Aَ 9 اَْ,َ*اَءُ,ْ� َو ُْ% اَٰ.SُXْ �َِ�� اَ-Hََْل ا	��ُ� ِ.ْ� ِ&َ+� �m�ُ 9:َ �ْ=ُُ	��َ(ََُْ=ْ� ا	َو �Xَُ	��َ(َْا �Xََ	 �ْ=ُ/َوَر�

 �XَXَ�ْ�َ Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi َوXَ�ْ�َُ=ْ� اَ	��ُ� َ��XَXَ�ْ�َ Dُ�َmْ َواِ	َْ�ِ� ا	��8ٖ�َُْ 
dosdoğru ol. Onların hevâ ve heveslerine uyma ve şöyle de: “Ben, Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve 
aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum.  Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim 
işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah, hepimizi bir 
araya toplaya- caktır. Dönüş de ancak O’nadır.” Şûra, 42/15 

EMZİRMEK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

� َ:�4َُA 9ر� َوا	َِ�ٌة �ُ+ِ�� ا	��Zَ(َ�zَ َوَ)َ�' ا	َْ�ْ*	ُ*ِد 	َُ� ِرْز Rُُ�� َوِ&ْ�َ*RُُA�� �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َ:dٌ5َْ- _ُ��=َُA 9 اِ:�9 ُوR�َCَْ َواْ	َ*ا	َِ�اُت ُ�zِ�ْْ�َ� اَْوَ:9َدُ,�� َ�ْ*	َْ�ِ� َ&�ِ.َ�ْ�ِ� 	َِ�ْ� اََراَد اَْن  
 ْ�(َ 9:ً�8َِK ِ�ْن اََراَداKَ @َِ	ٰذ %ُsْ.ِ َ*ارِِث	ٖه َوَ)َ�' اْ�ْ�ُ=ْ� اَِذا Aََ�اٍض ِ.RُXَْ�� َو�7َAَُوٍر �XَIُ bcَKََح َ)Rِ�ْ�ََ�� َواِْن اََرْدAُْ� اَْن zِ�ْ+َ�ْAَُ�*ا اَْوَ:9َد&ُْ� �XَIُ bcَKََح َ)�َ  �َِ*	َِ�َ,� َوَ:9 َ.ْ*	ُ*ٌد َ	ُ� �َِ*	َِ

 .��Cَ Anneler çocuklarını emzirmek isterlerse tam iki yıl emzirirlerْ�ُ+ْ� َ.� اAَْٰ�ُ+ْ� �ِ�ْ	َ�ْ�ُ�وِف َواJُ�A*ا ا	��َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ 
Annelerin yiyeceklerini ve giyeceklerini örfe uygun biçimde hazırlamak çocuğun babasına aittir. Hiç bir benlik 
yaratılış kapasitesi dışında bir şeyle yükümlü tutulamaz. Anne çocuğu yüzünden, çocuğun babası da kendi 
çocuğu yüzünden zarara sokulmasın. Mirasçı için de aynı ilke uygulanır. Eğer anne-baba karşılıklı anlaşma ve 
danışma sonucu çocuğu sütten kesmek isterlerse, kendilerine günah yoktur. Çocuklarınızı sütanneye emzirtmek 
isterseniz, örfe uygun olarak belirlediğiniz ücreti güzelce teslim etmek şartıyla, bunu yapmanızda bir günah 
yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, yapmakta olduklarınızı en iyi biçimde görmektedir. Bakara, 2/233 

�&ُْ� وَ  ِIُْو �ْ.ِ �ْ+ُXْ=َCَ �ُ�ْ�َ �ْ.ِ ��,ُ*Xُ=ِCَْا ��Rُ�َ�ْ�َ �َ�ْ4َ�َ '�+�َ ��Rِ�ْ�َ(َ ا*Jُ5ِْ-َ�Kَ %ٍ�ْ�َ اُوَ:9ِت ��َواِْن &ُ ��Rِ�ْ�َ(َ ا*Jُ��4َ+ُِ	 ��,ُ�4َُر/وA 9:َ ��,ُ*ُAٰ�Kَ �ْ=َُ	 �َ�ْzَِ�ْن اَْرKَ 
Uْٰ�ىاIُُ*َرُ,�� َواAَِْ�ُ�وا Xَ�ْ�َُ=ْ� �َِ�ْ�ُ�وٍف َواِْن Dُzِ�ْ+ُ�َKَ �ُْA�ْCَ��َAَ َ	ُ� اُ   Boşadığınız kadınları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir 

bölümünde oturtun, onları sıkıştırıp, gitmelerini sağlayarak zarar vermeyin. Eğer hamile iseler, doğum yapınca- 
ya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse onlara ücretini verin, aranızda uygun bir şekilde 
anlaşın. Eğer güçlüğe uğrarsanız çocuğu, başka bir kadın emzirecektir. Talak, 65/6 

ERKEKLER 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�*ا ا	�7ْ�ُِْ  ُ=ِXْAَ 9:ََ�+� َو �7ْ�ُِْ�ٖ&�َ	ا ا*�ُ=ِXُْA 9:ََو �ْ=ُ+ْ�َmَ(َْْ* ا	َوَ Zٍ&َ�ِ7ْ.ُ �ْ.ِ �ٌ�ْUَ ZٌXَ.ِVْ.ُ Zٌ.ََ9:ََو ��.ِVْ�ُ '�+�َ ِت�&َ �ْ=ُ�َmَ(ََْْ* ا	7ِْ�ٍك َو.ُ �ْ.ِ �ٌ�ْUَ �ٌ.ِVْ.ُ �' ُ�X.ِVُْ*ا َوَ	َ�ْ�ٌ
�ُ)*َن اِ	َ' ا	��Xِر َوا	��ُ� َ�ْ�ُ)*ا ْ�َ @َiِٰـ	ُ�ونَ اُو�&Tَ+َ�َ �ْRُ���َ	َ ِس��X�ِ	 �ِٖA��َٰا �َ���ُ�5َِ�ِة �ِِ�ْذ-ِٖ� َوُLْ�َْ	َوا Zِ�Xmَ	َْ' ا	اِ  İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan 

kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mümin bir cariye ile evlenmeniz Allah’a 
ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı 
evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de; iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir 
erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara 
âyetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler. Bakara, 2/221 

 ٌ��=ٖ�َ Hٌ�Hٖ(َ �ُ��	َوا ZٌIََدَر ��Rِ�ْ�َ(َ ِل�Iَ  Kadınların erkekler üzerinde, erkeklerin de kadınlar… َو	Rَُ�� sْ.ُِ% ا	�Tٖى َ)Rِ�ْ�َ�� �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َو	ِ���
üzerinde örfe uygun eşit hakları vardır. Ne var ki erkeklerin onlar üzerinde (mehir ve nafaka bakımından) bir 
derece üstündürler. Allah elbette çok üstündür, çok güçlüdür ve hikmet sahibidir. Bakara, 2/228 
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  ُ+�ْAَٰا � �Aَِن Kَِ�ْ.َ��ٌك �َِ�ْ�ُ�وٍف اَْو Aَْ�ٖ��ٌ} �ِِ�ْ�َ��ٍن َوَ:9 َ�ِ�%/ 	َُ=ْ� اَْن TُUُْ�Aَوا ِ.�� �وَد اَ	]�bcَُق َ.��ُ�ُ ��َ�Jٖ�ُ 9�:َ5ُْ+ْ� اUِ ِ�ْنKَ �ِ��	وَد ا�ُ�ُ ��َ�Jٖ�ُ 9�:َا �Kَ�1َ�َ اِ:�9 اَْن �lً�ْ$َ ��,ُ*�ُ

�وَد ا	��ِ� �Kَُو	iَِٰ@ ُ,�ُ  ا	��ِ� �XَIُ bcَKَحَ ُ�ُ ���وَ,� َوَ.ْ� َ�َ+َ�ُ+َ�ْAَ bcَKَ �ِ��	وُد ا�ُ�ُ @َ�ِْA �ِٖ� ْت�َ+َKْا ��َ�Kٖ ��َRِ�ْ�َ(َ  َُِ�*ن	��3	ا  Aynı kadının ancak iki defa boşayıp 
tekrar evlenebilirsiniz. Ki bu durumda evlilik ya iyilikle devam eder veya güzel bir şekilde sona erdirilir. Onlara 
verdiğinizden bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Erkekle kadının Allah'ın sınırlarını korumada endişe etme- 
leri hali başka. O halde, ikisinin de Allah'ın koyduğu sınırları koruyamayacaklarından korkuyorsanız, kadının 
serbestliğine kavuşması için erkeğe bazı şeyler vermesinde her iki taraf için de bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın 
koyduğu sınırlardır; onları ihlal etmeyiniz: Zira kim Allah'ın koyduğu sınırları ihlal ederse, işte onlar zalimlerdir! 
Bakara, 2/229 

ِ�ْن َIْ�َUَ� �XَIُ bcَKََح َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ�ْ�َKَ �.َ 'Kٖ� Kٖ' اَ-Rِ�ِ5ُْ�� ِ.ْ� َ.ْ�ُ�وٍف َوا	��ُ� َ)Hٖ�Hٌ ا	�Tٖ�َ� ُ��K*َ+َْ*َن ِ.Xُْ=ْ� َوَ�Tَُروَن اَْزَوا�Iً َوZً��Pِ :9َِْزَواRِIِْ� َ.َ+�ً)� اِ	َ' ا	َْ�ْ*ِل Bَْ�َ� اUَِْ�اٍج Kَ وَ  
 ٌ��=ٖ�َ İçinizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evden çıkarmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağ- 
lanmasını vasiyet etsinler. Eğer kendileri çıkarlarsa, onların kendileri için yararlı gördüklerini yapmalarında size 
bir günah yoktur. Allah güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bakara, 2/240 

� Aََ�َك اْ	َ*ا	َِ�اِن َواْ:9َْ �َ   � Aََ�َك اْ	َ*ا	َِ�اِن َواْ:9َْ َ�ُ�*َن َو	�X�َِ��ِء -�8ٌَٖ[ ِ.�� �Iَِل -�8ٌَٖ[ ِ.�� ���ِ	�zً�8ًَٖ�� َ.5ُْ�و- �َُs&َ اَْو �ُXْ.ِ �% َ � ُ�*َن ِ.��  Ana-babanın ve 
yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır; ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir 
pay vardır. Gerek az, gerek çok belli bir hisse ayrılmıştır. Nisa, 4/7 

�Iَِل َ-   ���ِ	 tٍ�ْ�َ 'ٰ�(َ �ْ=ُ4َ�ْ�َ �ِٖ� �ُ��	ا %َ �4Kَ �.َ ا*ْ�X�َ+َAَ 9:ََ� َ&�َن �ُِ=%� َو��	4َِْ�ٖ� اِن� اK �ْ.ِ �َ��	ا ا*ُ�lَCَْو �اْ&َ+َ�ْ�َ � � اْ&َ+َ�ُ�*ا َو	�X�َِ��ِء -�8ٌَٖ[ ِ.��   َ$ْ#ٍء َ)�8ٖ��ً��ٌٖ[ ِ.��
Allah’ın bazınıza, diğerinden fazla verdiği şeyleri arzu etmeyin.  Erkekler çalışarak kazanç elde ettikleri gibi 
kadınlar da çalışarak kazanç elde ederler. İstediklerinizi Allah'ın kereminden isteyiniz. Hiç şüphesiz Allah her 
şeyi bilir. Nisa, 4/32 

  ٍt�ْ�َ 'ٰ�(َ �ْRُ4َ�ْ�َ �ُ��	ا %َ �4Kَ ��َِ� َ��ِء�X	اُ.*َن َ)َ�' ا �Iَُل َ *� اَ	�� …Allah'ın, bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi 
mallarından harcaması nedeniyle erkekler, kadınlar üzerinde 'sorumlu ve gözeticidir'… Nisa, 4/34 

��Uُُ*َن اْ	Zَ�Xmَ َوَ:9 ُ�3َْ��ُ  ْ�َ @َiِٰ	ُو�Kَ �ٌ.ِVْ.ُ *َ,َُو 'ٰs-َُْذَ&ٍ� اَْو ا �ِت ِ.ْ��َِ	� �Jًٖ�ا*َن َ- َوَ.ْ� َ�ْ�َ�ْ% ِ.َ� ا	�8  Erkek olsun, kadın olsun, her kim mümin 
olarak iyi işler yaparsa, onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa, 4/124 

�رَِ �Kَ Zُْ َ]ُ�*ا اَْ�ِ�َ�HَIَ ��َRُاًء �َِ�� َ&َ�َ�� -ََ=�ً:9 ِ.َ� ا	��ِ� َوا	���ُ   �رُِق َوا	�� َ)Hٖ�Hٌ َ�ٖ=��ٌ  َوا	��  Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarına 
karşılık Allah'tan caydırıcı bir ceza olarak ellerini kesin. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. 
Maide, 5/38 

ْ&ِ� اِْن &Aَ 9:َ �ْ+ُXُْْ�َ�ُ�*نَ َوَ.� اَْر�Xَ�ْCَ ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ اِ:�9 ِر�Iًَ:9 -ُ*ٖ�' اِ	َ�ْ   �T	ا اَْ,َ% ا*ُ�lَ�ْKَ �ْRِ  Senden önceki peygamberlerimiz de kendilerine 
vahiy indirdiğimiz birer erkekti. Eğer bilmiyorsanız, daha önce kendilerine kitap verilenlere sorunuz. Nahl, 16/43 

  ْI�Kَ '-ٖا �H	َوا Zُ�َِ-ا �H	َا ٌZKََْرا ��َRِِ� �ُْ&TْUُْ�Aَ 9:ٍَة َو�َ�ْIَ Zََg�.ِ ��َRُXْ.ِ ��وا &ُ%� َواِ�ٍُِ� …Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz 
sopa vurun… Nur, 24/2 

��Rَ اِ:�9  ُ=ِXْ�َ 9:َ Zُ�َِ-ا �H	َوا Zً&َ�ِ7ْ.ُ اَْو Zً�َِ-اِ:�9 َزا {ُ=ِXْ�َ 9:َ '-ٖا �H	َا َ��Xٖ.ِVْ�ُ	َِْ@ َ)َ�' ا	َم ٰذ َزاٍن اَْو ُ.7ِْ�ٌك َوُ���  Zina eden erkek ancak, zina eden veya 
Allah’a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah’a ortak koşan bir 
erkek evlenir. Bu, müminlere haram kılınmıştır. Nur, 24/3 

  ��َِ� �ٌ��ٖUَ �َ��	اِن� ا �ْRَُ	 'ٰ&َِ@ اَْز	ٰذ �ْRُIَُُ�وK 3ُ5َ*ا�*ا ِ.ْ� ا�8َ�َِْرِ,ْ� َوَ�ْ /4Lُ�َ �َ�Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 %ُْ  َن*�ُXَ8ْ�َ  Mümin erkeklere gözlerini harama 
bakmaktan sakındırmalarını ve mahrem yerlerini korumalarını söyle. Bu onlar için en güvenceli arınma yoludur. 
Şüphesiz onlar ne yaparsa Allah ondan haberdardır. Nur, 24/30 

  ًX��ٖ.ُ ��ًpَِْوا �ً-�+َRْ�ُ اْ�َ+َ��ُ*ا �ِJَKَ اْ&َ+َ�ُ�*ا �.َ �ِ�ْLَِ� ِت�Xَ.ِVْ�ُْ	َوا �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ُذوَن اVْ�ُ �َ�Tٖ�	َوا�  Mümin erkeklere ve kadınlara, yapmadıkları bir 
şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ahzab, 33/58 

&ُ*رَ   /T	�7َُء ا�َ �ْ�َِ	 ]ُRَ�ََو �pً�َ-ِ�7َُء ا�َ �ْ�َِ	 ]ُRَ�َ �7َُء�َ �.َ aُُ�1ْ�َ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ 	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini 
yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Şura, 42/49 

� ا	��ِ� اnJٰAَُْ=ْ� اِن� ا	��َ� َ)ٖ��ٌ� Uَٖ���ٌ َ�َ.ُ=ْ� )ِ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِ-�� �XَJْ�َUَ&ُْ� ِ.ْ� َذَ&ٍ� َواُْ-sٰ' َو�Xَ�ْ�َIَ&ُْ� ُ$ُ�*ً�� َوَ g��ََِ% 	َِ+َ��َرKُ*ا اِن� اَ&ْ  َXْ  Ey insanlar! Şüphe yok 
ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah 
katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir ve 
haberdar olandır. Hucurat, 49/13 

  ٌ���ٖ&َ �ٌIَْا �ْRَُ	َو �ْRَُ	 _ُ(َ�4َ�ُ �Xً�َ�َ �zً�ْ َ �َ��	ا ا*zُ�َ َِْت َوا� َ �� ٖ �َ� َواْ	�8�ُ �� اِن� اْ	�8�ُ  Sadaka veren erkekler ve kadınlar ile çıkar amacı 
gütmeden gönüllü olarak Allah'a borç verenler var ya, onlar verdiklerini kat kat fazlası ile geri alırlar, ayrıca 
kendilerine onurlandırıcı bir ödül verilir. Hadid, 57/18 

EVLATLIK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ْ�.ِ %ٍIُ�َِ	 �ُ��	ا %َ�َIَ �.َ  �ُْ&اَْدِ)َ��َء %َ�َIَ �.ََو �ْ=ُِA�Rَ ا�Xَ�ََْء&ُْ� ٰذ	ُِ=ْ� َ ْ*	ُُ=ْ� �Kَْ�َِ*اِ,ُ=ْ� َوا	��ُ� َ�Jُ*ُل اْ	َ��a َوُ,َ* َ ْ�َ�ْ�ِ� Kِ*ْIَ 'Kٖٖ� َوَ.� Iََ�َ% اَْزَواIَُ=ُ� ا	�ٖ� �3َُAِ,ُ�وَن ِ.RُXْ�� اُ.�
 َ%��ٖ �ى ا	��ِRْ�َ Allah bir adamın göğsünde iki kalb yaratmamıştır. Kendilerinden “Zihar” yaptığınız, karılarınızı ana- 
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larınız kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da oğullarınız yerine koymamıştır. Bunlar sizin ağzınızda dolaşan boş 
laflardır. Allah ise gerçeği söylüyor ve doğru yolu gösteriyor. Azhab, 33/4   

(Zihar: Karısının vücudunu annesinin vücuduna benzeterek bunu yemin konusu yapmak. Örneğin; Sen 
bana, annemin arkası veya karnı gibisin” demesi zihar olur.) 

 ِ�Kَ �ْ,ُا اَٰ��َء*�ُ�َ�ْAَ �َْ	 ِ�ْنKَ �ِ��	ا �َXْ(ِ �ُ�َ َْا *َ,ُ �ْRِِg��َٰ9ِ: �ْ,ُ*(ُْت  ُ�ُ*�ُ اُْد�َ ���َAَ �.َ �ْ=ِٰـ	َو �ِٖ� �ُْAْ�[َUَْا ��َ�Kٖ ٌح�XَIُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ dَ�َْ	ٖ�ُ=ْ� َو	َوَ.َ*ا �ِ� ٖ�ُ=ْ� َوَ&�َن Uَْ*ا-ُُ=ْ� Kِ' ا	ّ
 -Evlatlık aldığınız çocukları gerçek babalarının isimleri ile çağırın. Bu Allah katında en doğru olanı ا	��ُ� 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً��
dır. Şayet öz babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptığınızda size 
bir günah yok, fakat kalbinizin bile bile yaptığınızda günah vardır. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. 
Azhab, 33/5 

EVLENMEK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Evlenilmesi haram olan kadınlar: 
 ْXُA 9:ََو �ْ=ُ+ْ�َmَ(ََْْ* ا	َو Zٍ&َ�ِ7ْ.ُ �ْ.ِ �ٌ�ْUَ ZٌXَ.ِVْ.ُ Zٌ.ََ9:ََو ��.ِVْ�ُ '�+�َ 7ْ�ُِْ�َ&�ِت	ا ا*�ُ=ِXْAَ 9:َ7ْ�ُِْ�&ٖ َو	ا ا*�ُ=ِ �ْ=ُ�َmَ(ََْْ* ا	7ِْ�ٍك َو.ُ �ْ.ِ �ٌ�ْUَ �ٌ.ِVْ.ُ ��َ� َ�+�' ُ�X.ِVُْ*ا َوَ	َ�ْ�ٌ

 �X�ِ	 �ِٖA��َٰا �َ���ُ�5َِ�ِة �ِِ�ْذ-ِٖ� َوُLْ�َْ	َوا Zِ�Xmَ	َْ' ا	ا اِ*(ُ��ُ)*َن اِ	َ' ا	��Xِر َوا	��ُ� َ�ْْ�َ @َiِٰـ	ُ�ونَ اُو�&Tَ+َ�َ �ْRُ���َ	َ ِس�  İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan 
kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mümin bir köle kadın Allah’a ortak koşan 
bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. 
Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de; iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir erkekten daha 
hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara ayetlerini açık- 
lar ki, öğüt alıp düşünsünler. Bakara, 2/221 

 ٖ�Cَ َء�Cََو �+ًJْ.ََو Zً7َ�ِ�Kَ اِ-�ُ� َ&�َن _َ�َCَ ��*ا َ.� -ََ=َ} اَٰ��ُؤ&ُْ� ِ.َ� ا	�Xَ��ِء اِ:�9 َ.� َ ُْ=ِXْAَ 9:ََوbcً�  Geçmiş uygulamalar bir yana, bundan böyle 
babalarınızın evlenmiş olduğu kadınlar ile evlenmeyiniz. Bu bir edepsizlik, iğrenç bir hareket ve son derece 
çirkin bir gelenektir. Nisa, 4/22 

�Aُُ=ْ� َوA9:َ�Uَُُ=ْ� َو�Xَ�َُت اْ:9َِخ َو�Xَ�َُت ا A�Rَُُ=ْ� َوA�Xَ�َُُ=ْ� َواUَََ*اAُُ=ْ� َوَ)�� َ.Sْ َ)َ�ْ�ُ=ْ� اُ.� ���ُ ُAا*َUَََوا �ْ=ُXَ�ْzَٖ+' اَْر�	ا �ُ=ُُA�Rَ �Rَُت -SِUُْ9:ْ �ْ=ُِg��َِ َواُ.� ُ=ْ� ِ.َ� ا	��Zِ(َ�zَ َواُ.�
 ��Rِِ� �ْ+ُ�ْUَا َد*ُ-*=ُAَ �َْ	 ِ�ْنKَ ��Rِِ� �ْ+ُ�ْUَٖ+' َد�	ا �ُ=ُِg��َِ- �ْ.ِ �ُْ&ِر*mُ�ُ 'Kٖ '+ٖ�	ا �ُ=ُ�ُِg��ََواَ َوَر �ْ=ُِ�bcَPَْا �ْ.ِ �َ�Tٖ�	ا �ُ=ُِg�Xَ�َْا %ُِgbcَ�ََح َ)َ�ْ�ُ=ْ� َو�XَIُ bcَKَ 9�:ِا �ِ�ْ+َUُْ9:ْا �ا َ�ْ�َ*�ُ�َmْAَ ْن

� Cََ�َ_ اِن� ا	��َ� َ&�َن 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً��ْ َ �.َ Geçmiş uygulamalar bir yana, bundan böyle analarınız, kızlarınız, kardeşleriniz, hala- 
larınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kar- 
deşleriniz, kaynanalarınız, cinsel ilişkide bulunduğunuz eşlerinizden doğan gözetiminiz altındaki üvey kızlarınız -
eğer anaları ile cinsel ilişkide bulunmamış iseniz bu kızlar ile evlenmenizin sakıncası yoktur- öz oğullarınızın 
eşleri ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte nikâhlamanız size haram kılındı. Hiç kuşkusuz Allah affedici ve 
merhametlidir. Nisa, 4/23 

��َ� Kََ�� اCَْ+ْ�َ+ْ�+ُْ� �ِ�ٖ َوا	ُْ�ْ��Xَ8َُت ِ.َ� ا	�Xَ��ِء اِ:�Sْ=َ�َ.َ �.َ 9 اَْ�َ��-ُُ=ْ� ِ&َ+�َب ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� وَ ٖKِ��َ.ُ �َ�ْBَ �َ�Xٖ8ِ� ِ.RُXْ�� اُِ�%� 	َُ=ْ� َ.� َوَراَء ٰذ	ُِ=ْ� اَْن Lُ+َ�ْAَ*ا �ِ�َْ.َ*ا	ُِ=ْ� ُ.ْ
� ا	�ٖ5َْ�Zِ4َ اِن� ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ِٖ� �ْ+ُ�ْzََ�اAَ ��َ�Kٖ �ْ=ُ�ْ�َ(َ َح�XَIُ 9:ََو Zً4َ��ٖKَ ��,َُر*Iُُا ��,ُ*ُAٰ�Kَ��ً�=ٖ�َ ��ً��ٖ(َ َ� َ&�َن��	ا  Savaş tutsağı olarak elinize geçmiş 

kadınlar dışında evli kadınlar ile evlenmeniz haramdır. Bunlar Allah'ın üzerinize yazdığı yasaklardır. Bunların 
dışında kalan kadınları iffetli yaşamanız, zina yapmamanız şartı ile nikâh bedelini vererek nikâhlamanız size 
helâldir. Bu kadınlardan sağladığınız faydanın karşılığı olarak hakları olan nikâh bedellerini kendilerine aranızda 
kararlaştırdığınız şekilde veriniz. Daha önce belirlenen nikah bedelini eşinizle anlaşarak yeni bir miktara 
bağlamanızın sakıncası yoktur.Kuşkusuz Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. Nisa, 4/24 

b) Normal evlilik:  
 ِ�Kَ َوُرَ��َع �َٰ�ُpَو 'ٰXsْ.َ َ��ِء�X	ا �َُ=ْ� ِ.َ	َب �uَ �.َ ا*�ُ=ِْ-�Kَ '.ٰ�+َ�َْ	ا 'ِK ا*[ُ�ِJُْA 9�:َ5ْ+ُْ� اUِ 5ُْ+ْ� اَ:�9َواِْنUِ ا ْن*ُ	*�ُAَ 9�:ََِ@ اَْد-ٰ' ا	َ��-ُُ=ْ� ٰذ�اَْ Sْ=ََ�.َ �.َ ًة اَْو��	ُ*ا Kََ*اِ�َِ�ْAَ  

Eğer gözetiminiz altındaki yetim kızları ile evlendiğiniz takdirde onların haklarını gerektiği gibi gözetemeyece- 
ğinizden korkarsanız size nikâhı düşen kadınlardan ikisi, üçü ya da dördü ile evlenebilirsiniz. Ama eğer onlar 
arasında adil davranamayacağınızdan korkarsanız tek kadınla evleniniz, ya da sahip olduğunuz esir kadınlarla 
evleniniz. Bu, doğru yoldan sapmamanız için daha uygundur. Nisa, 4/3 

�Kَ Zً�َِ�ْن uِْ�َ� 	َُ=ْ� َ)ْ� َ$ْ#ٍء ِ.Kَ ��ً5َْ- �ُXُْ=�ُ*ُه َ,�vٔ�ٖ.َ �lً�Xًٖ َواAُٰ*ا ا	�Xَ��َء  ِْ- ��RِِA� َ�ُPَ  Kadınların mehirlerini/nikâh bedellerini gönül 
hoşnutluğu ile veriniz. Fakat eğer onlar nikâh bedellerinin bir bölümünü gönüllü olarak size bağışlarlar ise bunu 
afiyetle yiyiniz. Nisa, 4/4  

  ِt�ْ�َِ� ا*�ُ,َTْ+َِ	 ��,ُ*ُ�4ُ�ْAَ 9:ََ��َء َ&ْ�ً,� َو�X	ا ا*ُp�ِAَ اَْن �ْ=َُ	 /%�ZٍXَ َوَ)�ِ$ُ�وُ,�� �ِ�	َْ�ْ��ُ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:9 َ�ِ ���َ.ُ Zٍ7َ�ِ�5َِ� �َ�Aْٖ��َ اِ:�9 اَْن ��,ُ*�ُ+ُ�ْAََٰ�ِْن  َ.� اK وِف
 ,ُ*�ُُ+,ْ�ِ&َ Ey müminler, akrabalarınızın dul eşlerini zorla nikâhlayıp mirasına�� Kََ�ٰ�' اَْن Aَْ=َ�ُ,*ا َ$�lً�ْ َوَ�mَْ�َ% ا	��ُ� Uَ �ِ�Kْٖ�ً�ا َ&�sًٖ�ا
ortak olmanız helal değildir. İspatlanmış bir edepsizlik işlemedikleri sürece kendilerine verdiğiniz mehrin bir 
kısmını geri almak amacı ile onlara baskı yapmayınız. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, bilin 
ki sizin hoşlanmadığınız bir şeye Allah çok hayır gizlemiş olabilir. Nisâ, 4/19 
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�اَل َزْوٍج .َ َ�ِْ+Cْا �ُُAَواِْن اََرْد ًX��ٖ.ُ ��ًpَِْوا �ً-�+َRْ�ُ �ُ-َوTُUُْ�Aََا �lً�ْ$َ �ُXْ.ِ واTُUُْ�Aَ bcَKَ ًرا�[َXْ ِ ��Rُv��َ=�َن َزْوٍج َواAَْٰ�+ُْ� اِْ�ٰ  Eğer bir eşin yerine başka bir eşle 

evlenmek isterseniz, öbürüne yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve 
açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız? Nisa, 4/20 

 �3ً��ٖBَ � ً�sَ�.ٖ �ْ=ُXْ.ِ َنTْUَََوا tٍ�ْ�َ 'ٰ	ِ4ٰ' 4ُ�ْ�َُ=ْ� اKَْا �َوَ&ْ�َ_ TُUُْ�Aَوَ-ُ� َوَ ْ  Verdiğinizi nasıl geri alırsınız ki, sizler birlikte oldunuz, 
ayrıca onlar sizden güçlü bir güvence almışlardı. Nisa, 4/21 

  َK �ْ.ِ �ْ=ُُ-��َ�َْا Sْ=َ�َ.َ �.َ �ْ�ِKَ ِت�Xَ.ِVْ�ُْ	ِت ا�Xَ8َ��*ُ,�� َ+A��َُِ=ُ� اْ	�Xَ.ِVْ�ُِت َوا	��ُ� اَْ)َ�ُ� �ِٖ��َ��-ُِ=ْ� 4ُ�ْ�َُ=ْ� ِ.ْ� َوَ.ْ� 	َْ� َ�ْ�َ+ِ]uَ �ْ=ُXْ.ِ Dْْ*ً:9 اَْن َ�Xِْ=َ} ا	ُْ�ُْ=ِْ-�Kَ tٍ�ْ�َ
 َK اٍن�َUَْاِت اTَ1ِ�+.ُ 9:ٍَت َو��َKِ��َ.ُ �َ�ْBَ ٍت�Xَ8َ�	َِ@ ِ�َذا ا8ِ�ُْ�� Kَِ�ْن اَ�ْAََ� �Rِ�ْ�َ�َKَ Zٍ7َ�ِ�5َِ�� -8ُِْ_ َ.� َ)َ�' اْ	ُ�ْ��Xَ8َِت ِ.َ� اْ	Tَ�َاِب ذٰ �ِِ�ْذِن اَْ,�Rِِ�� َواAُٰ*ُ,�� اIُُ*َرُ,�� �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف ُ.ْ

  İçinizden malî durumu mümin ve özgür kadınlarla evlenmeye elverişli	ْ�َِ� 7ِUََ' ا	Xْ.ِ SَXَ�َُْ=ْ� َواَْن 8ْAَِ�ُ�وا Uَْ�ٌ� 	َُ=ْ� َوا	��ُ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ 
olmayanlar, sahibi olduğu mümin köle kızlarından biriyle evlensin. Hanginizin iman sahibi olduğunu en iyi Allah 
bilir. Hepiniz aynı soydansınız. Onlarla; namuslu olmaları, zinadan uzak durmaları ve gizli dost tutmamış olma- 
ları halinde velilerinden izin alarak evleniniz. Ve kendilerine geleneğe uyacak miktarda nikâh bedeli ödeyiniz. 
Eğer evli iken zina işlerlerse kendilerine özgür kadınlara verilecek cezanın yarısını uygulayınız. Bu, köle ile 
evlenme yolu, günaha ve sıkıntıya girmekten korkanınız içindir. Yoksa eğer sabrederseniz sizin için daha iyi 
olur. Allah affedici ve merhametlidir. Nisa, 4/25 

  �ْRِِ	اَْ.َ*ا �ا ِ.ْ*Jُ5َْ-ََو�َِ�� ا tٍ�ْ�َ 'ٰ�(َ �ْRُ4َ�ْ�َ �ُ��	ا %َ �4Kَ ��َِ� َ��ِء�X	اُ.*َن َ)َ�' ا �Iَُل َ *� ��ُت َ �-َِ+�ٌت �3َKِ��ٌَت 	Lَ�ِْْ�ِ[ �َِ�� 5ِ�ََ� ا	��ُ� َوا	�ٖ+' K�1َAَُ*َن -7ُُ*َزُ,�� اَ	��َِ	� �8	�Kَ
ٖ��ً�اُ,�� Kِ' ا	DِIِ�4َ�َْ َوا,ُ*ُ��ِzْ�� Kَِ�ْن اLُ�ْAَ bcَKَ �ْ=ُXَ�ْuََ*ا َ)Rِ�ْ�َ�� bcً��ٖCَ اِن� ا	��َ� َ&�َن َ)�3ُ�ِKَ َ& �f�ِ*ُ,�� َواْ,mُُ�و  Erkekler; kadınları gözetip kollayıcıdırlar. 

Bunun sebebi, Allah, insanların bazılarını bazılarından üstün kılması bir de kocalarının mehir/nikâh bedeli ver- 
me, evin masraflarını yüklenmeleri gibi malî yükümlülükleridir. İyi ve temiz kadınlar saygındırlar; Allah'ın ken- 
dilerini koruduğu gibi, gizlenmesi gereken şeyi korurlar. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz kadınlara 
önce öğüt verin, sonra onları yataklarında yalnız bırakın ve nihayet onları evden çıkarın/ bulundukları yerden 
başka yere gönderin! Bunun üzerine size saygılı davranırlarsa artık onlar aleyhine başka bir yol aramayın. Allah 
çok yücedir, sınırsızca büyüktür. Nisâ, 4/34 

 �K*َ�ُ ��ًbcَPِْا ا�aِ ا	��ُ� RُXَ�ْ�ََ�� اِن� ا	��َ� َ&�َن َ)ٖ��ً�� Uَٖ��ً�اَواِْن �Jَ$ِ �ْ+ُ5ْUَِق s�َ�ْ�Kَ ��َRِِX�ْ�َُ*ا َ�َ=ً�� ِ.ْ� اَْ,ِ�ٖ� َوَ�َ=ً�� ِ.ْ� اَْ,��Rَِ اِْن ُ�ٖ��َ  Şayet evli bir çift 
arasında anlaşmazlık doğmasından korkarsanız, erkeğin ve kadının ailelerinden birer hakem tayin edin; eğer iki 
taraf da işi düzeltmek isterse, Allah onları uzlaştırır. Bilin ki Allah, gerçekten her şeyi bilendir, her şeyden haberi 
olandır. Nisâ, 4/35 

  ْ�.ِ SْKَ�Uَ ٌَوا�4ِ�َُْ  َواِِن اْ.َ�اَة �ٌ�ْUَ {ُ�ْ �� َوا	8/ً�ْPُ ��َRُXَ�ْ�َ ���Xُ�ِ*ا َوJُ�+Aَ*ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ&�َن �Rَِ��ْ�َ -7ُُ*ًزا اَْو اِْ)َ�ا�XَIُ bcَKَ �zًَح َ)Rِ�ْ�ََ�� اَْن ُ�8ِْ�َُْA َواِْن �{ ِت اْ:dُ5ُْ-َ9 ا	7/
 Aَ ��َِ� Eğer kadın, kocasının geçimsizlik çıkaracağından veya kendisini ihmal edeceğinden endişe ederseْ�َ��ُ*َن Uَٖ��ً�ا
bu çiftin anlaşma yolu ile ilişkilerini yeniden düzene koysunlar. Anlaşma her zaman hayırlıdır. Nefisler cimriliğe, 
bencilliğe her zaman hazırdır. Eğer iyi davranır, Allah'tan korkarsanız, hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan 
haberdardır. Nisa, 4/128 

�	ُ*ا َ�ْ�َ� ا	�Xَ��ِء َو	َْ* Aَ bcَKَ �ْ+ُPْ�َ�َٖ���ُ*ا &ُ%� اْ	َ�ْ�ِ% Tَ+َKَُروَ,� َ&�ْ	�ُ  ِ�ْAَ ا اَْن*�ُ�[ٖ+َ�ْAَ �ْ	َ5ُ*َوBَ َ� َ&�َن��	ِ�ن� اKَ ا*Jُ�+Aَا َو*�ُ�ِ8ُْA َواِْن ZِJَ���َ��ً��ًٖرا َر  Ne kadar 
özen gösterseniz de eşleriniz arasında adaleti sağlayamazsınız. O halde birine iyice tutulup öbürünü ortada 
bırakmayınız. Eğer arayı düzeltir. Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok 
merhamet edicidir. Nisa, 4/129 

…   ��RُIَاَْزَوا �َ�ْ=ِXْ�َ اَْن ���4ُ�ُْ*ُ,Aَ bcََK ��Rُ�َIََا �َLْ�َ�َKَ َ��َء�X	ا �ُ+ُJْ��uَ َواَِذا …Boşanma gerçekleşip, kadının bekleme süresi de 
bittikten sonra eğer tekrar birbirleriyle anlaşırlarsa evlenmelerine engel olmayın… Bakara, 2/232 

Lْ�َ�ََ� اRُ�َIََ�� �XَIُ bcَKََح َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ�ْ�َKَ ��َ�Kٖ� Kٖ' اَ-Rِ�ِ5ُْ�� �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوا	��ُ� �َِ��  َوا	�Tٖ�َ� ُ��K*َ+َْ*َن ِ.Xُْ=ْ� َوَ�Tَُروَن اَْزَواَ �Iً�َ8ْ���َ+َ� �Rِ�ِ5ُْ-َ�ِ�� اَْرZَ�َ�َ اَْ$Rٍُ� َوَ)7ًْ�ا Kَِ�َذا 
 َ��ْAَ ٌ���ٖUَ َن*ُ�  İçinizden eşi ölüp dul kalan kadınlar, dört ay on gün kendi başlarına beklerler. Sürelerini tamamla- 

dıklarında kendilerince uygun gördüklerini örfe uygun biçimde evlilik yapmalarında bir sakınca yoktur. Allah, 
yapmakta olduklarınızdan gereğince haberdardır. Bakara, 2/234 

 Bu durumda olan kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı olarak…َوَ:�XَIُ 9َح َ)َ�ْ�ُ=ْ� ْ.ِ �ِٖ� �ْ+ُzْ��(َ ��َ�Kٖ� Zِ�َ[ْUِ ا	�Xَ��ءِ 
anlatmanızda bir sakınca yoktur… Bakara, 2/235 

��َ� ِ.ْ� ِ)َ��ِد&ُْ� َواَِ.�gُِ=ْ� اِْن َ�ُ=*-ُ*ا JَُKَ�اَء �RِِXLُُْ� ا	��ُ� ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َوا	��ُ� َواDٌCِ َ)ٖ��َواَ-ِْ=ُ�*ا اْ:ََ9��Xْ.ِ '.ُٰ=ْ� َوا ِٖ	� �8	 ٌ�  İçinizden bekârları/dulları, bir 
de erkek ve kadın hizmetçilerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah kendi lütfü/ 
yardımı ile onları zenginleştirir. Allah, lütfü geniş olan ve her şeyi bilendir. Nur, 24/32 

ِ.�Xَِت َواْ	ُ�ْ��Xَ8َُت ِ.َ� ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب ِ.ْ� َ ْ��ُِ=ْ� اَِذا ْ��Xَ8َُت ِ.َ� ا	V�ُْْ اَ	َْ�ْ*َم اُِ�%� 	َُ=ُ� ا	]���َ��ُت َوuََ��ُم ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب ِ�%\ 	َُ=ْ� َو \%�ِ �ْ=ُ.ُ��َuَ	Rَُْ� َوا	ْ�ُ  
 ْ�JَKَ َ��ِن�ْ=5ُْ� �ِ�ْ:9ٖ�َ �اٍن َوَ.ْ�َUَْى اTٖ1ِ�+.ُ 9:ََو �َ��ٖKِ��َ.ُ �َ�ْBَ �َ�Xٖ8ِ��Cِٖ���َ َ��َِ� َ)َ��ُُ� َوُ,َ* Kِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة ِ.َ� اْ	1َ  اAَْٰ�ُ+ُ�*ُ,�� اIُُ*َرُ,�� ُ.ْ  Bugün size bütün temiz 

nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size ve sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. İffetli 
ve hür mümin kadınlar, ayrıca sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da -zinaya ve 
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metreslik ilişkisine başvurmaksızın- namuslu biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde size helâldir. Kim iman 
etmeyi reddederse yaptığı amellerin tümü boşa gitmiştir. Ve o, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Maide, 5/5 

FAİZ 
ِ�ْ��ِ ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��    

ْ�َ]�ُن ِ.َ� ا	�d�َْ ٰذ	َِ@   َم ا	���ٰ*ا ْ�َKَ� �Iََءُه �ِ�َ-�Rُْ� َ �	ُ*ا اِ-�َ��ا	sْ.ِ Dُ�ْ�َُْ% ا	���ٰ*ا َواََ�%� ا	��ُ� ا	َْ��ْ اَ	�Tٖ�َ� َ��ْ&ُ�ُ*َن ا	���ٰ*ا َ:َ 9�Jُ*ُ.*َن اِ:�َ ��َ&َ 9�Jُ*ُم ا	�Tٖى َ�َ+��1َ]ُُ� ا	�7 Dَ َوَ���
��ُب ا	��Xِر ُ,�ْ َPَْا @َِiٰ	ُو�Kَ َ)�َد �ِ� َوَ.ْ��	َ' ا	َوَاْ.ُ�ُه اِ _َ�َCَ �.َ �ُ�َKَ 'Rٰ+َ-ْ�Kَ �َٖر�� �ْ.ِ Zٌ3َ(ِ*ْ.َ َون�ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ  Faiz yiyenler, mezarlarından şeytanın 

çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, "Alış veriş de faiz gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Al- 
lah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden 
vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Ama kim tekrar faize dönerse, işte 
onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Bakara, 2//275 

  ٍ��pٍَٖر ا� �5&َ �%ُ& /]��َ �ِت َوا	��ُ� َ:9 ُ�َِ �aُ ا	��ُ� ا	��ٰ�*ا َوُ�ْ��ِ' ا	�8َ�ْ�َ  Allah, faizle elde edilen kazancı mahveder, Sadakaları ise 
artırır. Allah hiçbir günahkâr nankörü sevmez.  Bakara, 2/276 
   َ��Xٖ.ِVْ.ُ �ْ+ُXُْ& ا اِْن*�ٰ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اJُ�A*ا ا	��َ� َوَذُروا َ.� Jِ�ََ' ِ.َ� ا	��  Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve 
gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden doğan kazançların tümünden vazgeçin. Bakara, 2/278  
   ُ��ِ3ْAَ 9:َ �ْ=ُِ	ُرُؤُس اَْ.َ*ا �ْ=ُ�َKَ �ُْ+�ُْA َواِْن �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	ا �ْ�ٍب ِ.َ�*َن َوَ:3ُْA 9َ�ُ�*نَ Kَِ�ْن 	َْ� 5ْAََ��ُ*ا �Kََْذ-ُ*ا �َِ  Eğer böyle yapmazsanız, bilin ki 
Allah'a ve Elçisine savaş açmış olursunuz. Ama eğer tövbe ederseniz, anaparanızı geri almaya hak 
kazanırsınız: Böylece ne haksızlık yapmış ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Bakara, 2/279 
  *�ٰ �*نَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:�Aَ 9ْ&ُ�ُ*ا ا	��ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ �َ��	ا ا*Jُ�Aَوا Zً5َ(َ�4َ.ُ �Kً��َzَْا ا  Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz 
yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Al-i İmran, 3/130 
َ&�َن �ُِ=ْ� َرٖ��ً��ُ=ْ� �ِ� �ْ=ُXَ�ْ�َ	uِ��َِْ% اِ:�9 اَْن Aَُ=*َن �mَِAَرًة َ)ْ� Aََ�اٍض ِ.Xُْ=ْ� َوَ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا اَ-5َُْ�ُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:�Aَ 9ْ&ُ�ُ*ا اَْ.َ*اَ	     Ey iman 
edenler! Mallarınızı, aranızda karşılıklı anlaşma, bir ticaret olmadan ve haksız yollarla yemeyin ve herhangi bir 
sebeple kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Nisâ, 4/29 

َوَ.ْ� َ�5َْ�ْ% ٰذ	َِ@ ُ)ْ�َوا-ً� َوKَ ��ً�ُْkَ�ْ*َف -8ُْٖ��ِ� -َ�ًرا َوَ&�َن ٰذ	َِ@ َ)َ�' ا	��ِ� َ�ٖ��ً�ا   Kim sınırları aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa 
biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah’a çok kolaydır. Nisâ, 4/30 

  �ِ,ْ� َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َ&ٖ ��ْ.��uَ �ْRِ�ْ�َ(َ �Xََ��ٍت ا Sْ���ُِ	Rَُْ� َو�8َِ �ً�ا3ُ�ِKَْ�ٍ� ِ.َ� ا	�Tٖ�َ� َ,�ُدوا َ���  Yaptıkları zulümler ve birçok insanı Allah 
yolundan alıkoymaları yüzünden kendilerine helal kılınmış tertemiz şeyleri, Yahudilere haram kıldık. Nisâ, 4/160 

  ْ�RُXْ.ِ �َ��ٖKِ�=َ�ِْ	 �َ-� Tَ(َ  Kendilerine yasaklanmış olmasına rağmenاً�� اَ	ٖ�ً��َواTِUَِْ,ُ� ا	���ٰ*ا َوَ ْ� -Rُُ*ا َ)Xُْ� َواَْ&�Rِِْ� اَْ.َ*اَل ا	��Xِس �ِ�	uِ��َِْ% َواَْ)َ+ْ
faiz almaları ve insanların mallarını batıl yolla yemeleri dolayısıyla, kafir olanlar için acı veren bir azap hazır- 
ladık. Nisâ, 4/161 

� ا	��  َXْ(ِ ا*�ُ�ْ�َ bcَKَ ِس��X	اَْ.َ*اِل ا 'Kٖ َِ�ْ��َُ*ا	ِرً��  �ْ.ِ �ْ+ُ�ْAَٰ5ُ�ِ4ْ�ُْ*نَ َوَ.� ا	ا �ُ,ُ @َِiٰ	ُو�Kَ �ِ��	ا �َIْوَن َو�ُ��ُٖA َز&ٰ*ٍة �ْ.ِ �ْ+ُ�ْAََٰوَ.� ا �ِ İnsanların malları 
sayesinde artsın diye faizle verdikleriniz görünüşte fazlalaşsa bile Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteye- 
rek verdiğiniz zekâtlar böyle değildir. İşte Allah'ın rızasını dileyerek verdiklerinizin ödülleri size kat kat artmış 
olarak geri dönecektir. Rum, 30/39 (Bu ayet banka faizini yasaklar) 

FAKİRLİK/FAKİRLER 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ٖ��ِ% َوَ.� 5ْAََ��ُ*ا ِ.ْ� Kَ �ٍ�ْUَِ�ن� ا	��َ� �ِٖ� َ)ٖ���ٌ َ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ.�َذا ُ�Jُ5ِXْ*َن  ُْ% َ.� اَ-ْ.ِ �ْ+ُJْ5َْ� �Kَ �ٍ�ْUَِْ�َ*ا	َِ�ْ�ِ� َواْ:9َْ َ�ٖ��َ� َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ��َ   �ٖ&�ِ� َواْ�ِ� ا	��  Sana Allah 
yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, 
fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.” Bakara, 2/215 

ِ_ َ 9:َ �ْRُn�ٰ��ِٖ� �ْRُُK�ِ�ْAَ��lَ�ُْ*نَ 	Jَ5ُ�َِْ�اِء ا	�Tٖ�َ� ا8ِ�ُُْ�وا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� َ:9 َ�ْ�+َ    ا	��Xَس اِْ	َ���Kً َوَ.� Jُ5ِXُْA*ا ٖ]�ُ�*َن K ��ً�ْzَِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�Rُ�ُ�َُ� ا	�mَِْ,ُ% اXBََِْ��َء ِ.َ� ا	+�5�َ/
 ْ.ِ Yapacağınız hayırlar, kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için� Kَ �ٍ�ْUَِ�ن� ا	��َ� �ِٖ� َ)ٖ���ٌ 
dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları 
simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir. 
Bakara, 2/273 

  َA 9:َاِْ�َ��-ً� َو �ِ�ْ�َم َر�/ُ=ْ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَ:�7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ ���َ �.َ %ُAَْا ا*ْ	َ��َAَ %ُْ  ٍقbcَ.ِْا �ا اَْوَ:9َد&ُْ� ِ.ْ*ُ�+ُJْ  De ki: “Gelin, Rabbinizin size 
haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişe- 
siyle çocuklarınızı öldürmeyin …En’âm, 6/151 

َ �ِب وَ   �َ �ُت 	Jَ5ُ�َِْ�اِء َواْ	َ�َ��ٖ&�ِ� َواْ	َ��ِ.ٖ��َ� َ)�Rَ�ْ�َ َواْ	Vَ�ُ	�Rُ�ُ*ُ�ُ  Zِ5َْ� َوKِ' ا	��َ ٖ��ِ% �ٖKَ�Zً4َ ِ.َ� ا	��ِ� َوا	��ُ� َ)ٖ��ٌ� َ�ٖ=��ٌ اْ	�Lَِرٖ.�َ� َوCَ 'Kٖٖ��اِ-�َ�� ا	�8 ِ% ا	��ِ� َواْ�ِ� ا	��  
Sadakalar ancak fakirler, miskinler, zekât toplama görevlileri, kalpleri İslamiyet’e ısındırılmak istenenler, köleler, 
borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar içindir. Allah tarafından kesin olarak böyle emredildi. Allah, her şeyi 
bilendir, hikmet sahibidir. Tövbe, 9/60 

  ْ�RَXْAَ bcَKَ %َِg� � ا	�� َواَ.�  İsteyip dileneni de azarlayıp kovma. Duha, 93/10 
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ٖ��ِ% َوَ:9  ُ� َوا	ِْ�ْ�ٖ=�َ� َواْ�َ� ا	�� �J�َ 'ٰ��ْJُ	ًْ�ا َواِٰت َذا ا�Tٖ�ْAَ ْر �T�َُA  Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat 

saçıp savurma. İsra, 17/26 
َوَ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا اَْوَ:9َد&ُْ� Zَ�َ7ْUَ اِْ.bcٍَق َ-ْ�ُ� َ-ْ�ُز Rُُْ� َوا��vِ&ُْ� اِن� َ ْ+Rُ�َْ� َ&�َن Uِْ]�ً َ&ٖ��ً�ا   Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. 

Onları ve sizi biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. İsra, 17/31 
  َ@iِٰ	ِ� َواُو��	ا �َIْوَن َو�ُ��ٖ�ُ �َ�Tٖ��ِ	 �ٌ�ْUَ @َِ	ٰذ %ِ��ٖ ُ� َوا	ِْ�ْ�ٖ=�َ� َواْ�َ� ا	�� �J�َ 'ٰ��ْJُ	ِْٰت َذا ا�Kَ ْ	نَ  ُ,ُ� ا*�ُ�ِ5ْ�ُ  Öyle ise akrabaya, yoksula ve 

yolcuya hakkını ver. Bu, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa 
erenlerdir. Rum, 30/38 

ُه ُ.ْ�َ+ٖ]�ً�ا ﴿  ﴾ اِ-�َ�� -ُْ]ِ�ُ�ُ=ْ� 	َِ*Iِْ� ا	��ِ� َ:9 -ُٖ��ُ� ِ.HَIَ �ْ=ُXْاًء َوَ:9 ٨ُ�*َن ا	]�َ��َم َ)�ٰ' ُ���ِ� ِ.ْ�ٖ=��Xً َوَ�ٖ+�ً�� َوا�Cًَٖ�ا ﴿﴾ َوُ�ْ]�ِ ٧ُ�*Kُ*َن �ِ�	Tْ�Xِر َوَ�K�1َُ*َن َ�ْ*ً.� َ&�َن َ$�/
Rُnْ� -4ََْ�ًة َوCُُ�وًرا ﴿﴾ Rُ�ٰ *َKَُ� ا	��ُ� َ$�� ٰذ	َِ@ اْ	 ١٠﴾ اِ-�� َ-�1َُف ِ.ْ� َر��َ �Xَ��Cً*�ُ(َ �.ً*ْ َ ْ�َ]ٖ��ً�ا ﴿٩ُ$ُ=*ًرا ﴿ �J	َ١١َ�ْ*مِ َو ﴾   Onlar ihtiyaçları olduğu halde 

yemeklerini yoksula ve yetime ve esirlere verirler, onları doyururlar. Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz, 
sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz, sıkıntı ve dehşet dolu bir günün dehşetinden 
korkuyoruz. Artık Allah, onları o günün şerrinden korumuştur. İnsan, 76/8-9-10-11 

*َن َ)�ٰ' uََ��مِ ا	ِْ�ْ�ٖ=�ِ� ﴿١٧َ&A 9:َ %ْ�َ b�cُْ=ِ�ُ.*َن ا	َْ�ٖ+�َ� ﴿  /z��َAَ 9:َ١٨﴾ َو f�	َ bcً&َْ+/َ�اَث ا	َن ا*ُ�ُ&ْ�Aَ�١٩ ﴿﴾ َو﴿ � f�Iَ �f��ُ َ��َل	َن اْ*/��ُِA٢٠﴾ َو ﴾ Hayır! 
Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helâl 
demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Fecr, 89/17-18-19-20 

  %ْ�َmْ-َ �َْ	َا﴿ �ِ�ْXَ�ْ(َ �ُ	َ٨﴿ �ِ�ْ+َ5َ$ََِ��-ً� َو	٩﴾ َو﴿ �ِ�ْ�َmْ�X	ُه ا�Xَ�ْ�﴾ اَْو اuَِْ��ٌم Kٖ' َ�ْ*مٍ ١٣﴾ Kَ@/ َرَ Zٍ�َ ﴿١٢﴾ َوَ.� اَْدٰرvَ@ َ.� ا	Zُ�َJَ�َْ ﴿١١﴾ bcَKَ اْ َ+َ�َ� اْ	Zَ�َJَ�َ ﴿١٠﴾ َوَ,َ
﴿ Zٍ�َLَ�ْ.َ ١٤ٖذى﴿ Zٍ�َ�َJْ.َ ٖ+�ً�� َذا�اَْو ِ.ْ�=ٖ ١٥﴾ َ ﴾﴿ Zٍ�َ�َ+ْ.َ َذا �Xً�١٦ ﴾   Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu/ 

doğru ve eğriyi göstermedik mi? Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek 
veya açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç ve açıkta kalmış bir yoksulu doyurmaktır. Beled, 90/8 …16 

FAL  
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َواَْن Jْ+َ�ْAَِ�ُ�*ا �ِ�ْ:9َْزَ:9مِ    …Fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı…Maide, 5/3 

 �ْ.ِ dٌIْنَ َواْ:9َْزَ:9ُم ِر*�ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ ُه*�ُِX+َIْ�Kَ ِن�[َ�ْ َ)َ�ِ% ا	�7 …Fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki 
kurtuluşa eresiniz. Maide, 5/90  

FIRTINA-KASIRGA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

   �ْ.ِ �Rَ�Kٖ �ُ	َ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍب�Xَ(َْ�1ٍٖ% َوا-َ �ْ.ِ Zٌ�XIَ �ُ	َ َن*=ُAَ اَْن �ُْ&����5َ�َzُ Zٌُء �Rَ�َ�Pََ�Kَ اِْ)�8ٌَر �Kِٖ� -َ�ٌر اََ�َ*د/ اََ�ُ &ُ%� ا	�sَ�َ�اِت َوا�Pَََ�ُ� ا	ِْ=َ�ُ� َوَ	ُ� ُذر�
 َ��ُ @َِ	Tٰ&َ Sْ َ�َ+َ�ْ�Kَ َ5َ=�ُ�ون+َAَ �ْ=ُ���ََ	 ِت��َُ=ُ� اْ:9َٰ	ُ� ��	ا �ُ��  İçinizden biri ister mi ki, altından ırmaklar akan bir hurma ve üzüm bağı 

olsun, bağda her türlü meyve ağacı bulunsun ve hayli yaşlanmış olduğu halde bakıma muhtaç çocukları varken 
bu bağ ansızın esen bir kasırgayla yanıp kül olsun. İşte Allah, düşünürsünüz diye size ayetlerini böyle açık açık 
anlatıyor. Bakara, 2/266 

-َْ�� َ&sَ�َِ% ٖر�ٍ} �Pِ �Rَ�Kٖ\ اSْ�َ�Pََ َ�ْ�َث َ ْ*ٍم kََ�ُ�*ا اَ-�5َُْ   /��Kََْ,َ�َ=ْ+ُ� َوَ.� Rُ�َ�َkَُ� ا	��ُ� َو	ٰـِ=ْ� اَ-Rُ�َ5ُْْ� َ�3ِْ�ُ�*نَ ُ �.َ %ُsَ.َ �ْRُ�Jُ5ِXْ*َن Kٖ' ٰ,ـTِِه اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  O inkâr 
edenlerin şu dünya hayatında harcadıkları, tıpkı kendilerine zulmeden bir kavmin tarlalarını vurup mah- veden 
kavurucu ve soğuk bir fırtınanın durumu gibidir. Onlara Allah haksızlık etmez, asıl onlar, kendi kendilerine 
haksızlık ederler. Al-i İmran, 3/117 

�ُروَن ِ.��  ِJْ�َ 9:َ _ٍPِ�(َ ٍم*ْ�َ 'Kٖ {ُ� ْت �ِِ� ا	ّ�ٖ ��bcَلُ َ.sَُ% ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �Rِ���َِْ� اَْ)َ��	Rُُْ� َ&َ�َ.�ٍد اْ$َ+ ا	َْ�ٖ���ُ  � َ&َ�ُ�*ا َ)�ٰ' َ$ْ#ٍء ٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	�4  Rabblerini inkâr 
edenlerin iyi davranışları fırtınalı bir günde şiddetli rüzgârda savrulan küle benzer, yaptıkları iyi işler karşılığında 
ellerine hiçbir şey geçmez. İşte koyu sapıklık budur. İbrahim, 14/18 

�/ Kِ' ا	ْ�َ   ُ=ُ� ا	4/ nُ=ْ� اِ	َ' ا	َْ��� اَْ)zْ�َ+ُْ� َوَ&�َن اْ:9ِْ-َ��ُن َ&5ُ*ًراَواَِذا َ.�� �m-َ � ���َKَ ُه���َن اِ:�9 اِ*(ُ�ْAَ �ْ.َ �%zَ �ِ�ْ  Denizde sizi zorlu bir bela/fırtına 
yakaladığında, O'ndan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında, yine 
eski halinize dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. İsra, 17/67 

 bcً�&َُٖ=ْ� َو	وا �ُmِAَ 9:َ ��ُp ��ًPِ��َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َCِ�ُْ� َْ��� اَْو	ا ]َِ-�Iَ �ْ=ُِ� _َ�ِ1ْ�َ اَْن �ْ+ُXْ.َِ�Kََا  Peki, karada sizi yerin dibine geçirmeyeceğin- 
den yahut üzerinize taşlar savuran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra sizleri koruyacak 
kimseler de olmaz. İsra, 17/68 

  َ5&َ ��َِ� �ْ=ُ َ�ِLْ�ُKَ {ِ� �وا 	َُ=ْ� َ)p �ُْA�ْ��ً��ٖAَ �ِٖ� �Xَ�ْ�َُ اَْم اَِ.Xُْ+ْ� اَْن ُ�ٖ��َ�&ُْ� �Aَ �ِ�Kَٖرًة اUُْٰ�ى �5ًPِ� َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َCِ�ْ�ُKَ ِ.َ� ا	ّ�ُٖmِAَ 9:َ ��  Ya da, sizi tekrar denize 
döndürüp, üzerinize ortalığı kasıp kavuran bir fırtına göndermeyeceğinden ve böylece, nankörlüğünüze karşılık 
sizi boğmayacağından çok mu eminsiniz? Sizin adınıza, bizden bunun öcünü alacak birini de bulamazsınız. 
İsra, 17/69 

  ْ�RُXْ.َِو Zُ�َ�ْ Rُ�َ�ِْ� َو	ٰـِ=ْ� َ&�-ُ*ا َ.ْ� �Xَ5ْ�َUَ �ِِ� اْ:9َْرَض َوِ.RُXْْ� َ.ْ� ا�Xَ ْ�َBَْ َوَ.� َ&�َن ا	��ُ� 	bfc=ُKَ  ْ3�َِ اRُXْ�ِKَ �ٖ�ِْ-Tَِ� �-َTْUََْ� َ.ْ� اَْرPِ��َ �ِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCًَ�� َوِ.RُXْْ� َ.ْ� اAْTَUََُ� ا	�8
 Bunlardan her birini günahı sebebiyle yakaladık: Kiminin üzerine şiddetli kasırga gönderip taş اَ-Rُ�َ5ُْْ� َ�3ِْ�ُ�*نَ 
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yağmuruna tuttuk, kimini korkunç bir ses yakalayıp sarıverdi; kimini yerin dibine geçirdik; kimini de denizde 
boğduk. Allah onlara haksızlık etmedi, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Ankebut, 29/40  

  ;��ِ+َ�ْ.ُ dٍ�اِ-�� اَْرRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCَْ� ٖر�ً�� Pَ�ْPًَ�ا Kٖ' َ�ْ*مِ َ-ْ  Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz bir günde her şeyi söküp atan 
uğultulu bir kasırga saldık. Kamer, 54/19 

  ٍ��َ�َِ� �ْ,ُ�Xَ�ْ �m-َ ُ*ٍط	اِ:�9 اَٰل  ��ًPِ��َ �ْRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCَاِ-�� اَْر  Bir şafak vakti, onların üzerine taş yağdıran öldürücü bir kasırga 
saldık ve yalnız Lut'un ailesini kurtardık. Kamer, 54/34 

  Kِ �ْ.َ �ْ+ُXْ.َِاَْم ا ِ��Tَٖ- _َ�ْ&َ َن*�ُ�َ�ْ+َ�َKَ ��ًPِ��َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َCِ�ُْ� َ��ِء اَْن ' ا	��  Yoksa gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga 
göndermeyeceğinden güvende misiniz? Tehdidim nasılmış yakında göreceksiniz! Mülk, 67/17 

FİDYE 
ِ�ْ��ِ ��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	   

�ٌل َو:َ  ْ(َ �RَXْ.ِ TُUَVْ�ُ 9:ََو Zٌ(َ�5َ$َ �RَXْ.ِ %ُ�َJْ�ُ 9:ََو �lً�ْ$َ dٍ5َْ- �ْ(َ dٌ5َْ- ىHٖmْAَ 9:َ �.ً*ْ�َ ا*Jُ�A8َُ�ونَ َواXْ�ُ �ْ,ُ 9  Ve hiç kimsenin, hiç kimse adına bir 
şey ödemeyeceği, hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım 
görülmeyeceği bir günden sakının. Bakara, 2/48 

  ٖ[�ُ �َ�Tٖ�	َوَ)َ�' ا �َUٍَُم ا���اَ �ٌة ِ.ْ ���ِKَ �ٍ5َCَ 'ٰ�(َ �4ً اَْو��ٖ.َ �ْ=ُXْ.ِ َن�&َ �ْ�َKَ وَداٍت�َع Uَْ�ً�ا Uَ *َRُKَْ�ٌ� 	َُ� َواَْن 8ُAَ*ُ.*ا Jُ�  �ٌ�ْUَ*َ-�ُ اَ���ً.� َ.ْ�ُ �*[َAَ �ْ�َKَ �ٍ�=ٖ�ْ.ِ َ��ُمuَ Zٌ�َ�ِْK
 Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca 	َُ=ْ� اِْن &Aَ �ْ+ُXُْْ�َ�ُ�*نَ 
başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Ama  gönülden kim fidyeyi 
fazla verir bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.  
Bakara, 2/184 

 … *ا اْ	َ��w َوا	ُْ�ْ�َ�َة 	ِ���ِ   /�ِAََوا  َ& �ْ�َKَ �ُ����ُى َ.ِْRَْ	ا �َُ��ْ�َ '�+�َ �ْ=ُCَا ُرُؤ*Jُ�ِ�ْAَ 9:َِى َو�ْRَْ	ا �َ.ِ �َ�َ�ْ+َCْا ��َKَ �ُْA�ْ8ِ�ُِْ�ْن اKَ �ٖCَِْرا ��4ً اَْو �ِٖ� اًَذى ِ.ْ��ٖ.َ �ْ=ُXْ.ِ َن�
�َ Zٍ اَْو -ُُ�@ٍ َPَ َ��ٍم اَْوPِ �ْ.ِ Zٌ�َ�ْ5ِKَ Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer düşman, hastalık ve benzer sebeplerle 
engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başınızı  tıraş 
etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalırsa fidye olarak 
ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir…Bakara, 2/196 

�وا �ِٖ� ِ.ْ� َ)Tَاِب َ�ْ*مِ  ُ+َ5ْ�َِ	 �ُ�َ.َ �ُ�َsْ.َِو ��ً��ٖIَ اْ:9َْرِض 'ِK �.َ �ْRَُ	 ْ* اَن�	5َُ�وا َ&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا  %َ��JُُA �.َ Zِ�َ�ٰJِ	ْٖ��ٌ ا	اٌب اَTَ(َ �ْRَُ	َو �ْRُXْ.ِ  Şüphe yok ki, inkar 
edenler, kıyamet günündeki azaptan kurtulmak için yeryüzündeki her şeyi ve hatta iki kat fazlasını fidye olarak 
teklif etseler de asla kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır. Maide, 5/36 

-َْ�� َوَذ&�ْ� �ِٖ� اَْن dٌ5َْ- %َ�َ�ُْA �ِ�َ َوَذِر   /�RُAُْ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��Bَا َو*ًRَْ	َو ��ً�ِ	َ �ْRُXَ�وا ٖدTُ1َ�Aا �َ�Tٖ�	ٍل َ:9 ا��ْل &ُ%� َ)ِْ�ْAَ َواِْن Dٌ�5ٖ$َ 9:َِ'\ َو	ِ� َو��	ُدوِن ا �ْ.ِ �Rََ	 dَ�َْ	 Sْ�َ�َ&َ �
 ٖT�	ا @َiِٰـ	اُو �RَXْ.ِ TْUَVْ�ُ َْ=5ُُ�ون�ٖ�ٌ� �َِ�� َ&�-ُ*ا َ	اٌب اَTَ(ََ�ٖ��ٍ� َو �َ�اٌب ِ.ْ$َ �ْRَُ	 اُْ�ِ��ُ*ا �َِ�� َ&َ�ُ�*ا �َ�   Dinlerini oyun, eğlence konusu yapan ve dünya 

hayatına aldanan kimseleri bırak da Kur'an aracılığı ile şunu hatırlat ki, eğri davranışlarının, günahlarının tutsağı 
olan kimse ne Allah dışında bir yardım edici ve ne de bir aracı bulabilir. Eğer o bütün varını fidye olarak ortaya 
koysa kabul edilmez. En'am, 6/70 

  َZ.َا�َ�X	وا ا/�Cََْت �ِٖ� َوا�َ+َKْ9:َ اْ:9َْرِض 'ِK �.َ Sْ�َ�َkَ dٍ5َْ- �%=ُِ	 َْ* اَن�	3َُْ�ُ�*نَ  َو�َوُ,ْ� َ:9  �ِ�ْJِْ	�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ 'َ4ُِ اَب َوTَ�َْ	َراَُوا ا � ��َ	 Kendisine zulmetmiş 
olan herkes, o gün yeryüzünün bütün servetine sahip olsa bunu azaptan kurtulmak için fidye olarak verirdi. 
Onlar azabı gördükleri zaman pişmanlıktan donakalırlar. Haklarında adalet uyarınca hüküm verilir, kendilerine 
haksızlık edilmez. Yunus, 10/54 

FİTNE-FESAT/BOZGUNCULUK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�وا Kِ' اْ:9َرْ  ُ�ِ5ُْA 9:َ �ْRَُ	 %َ� ٖ نَ َواَِذا*�ُ�ِ8ْ.ُ �ُ�ِض َ �	ُ*ا اِ-�َ�� َ-ْ  Bu ikiyüzlülere, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, 
“Biz ancak ıslah edicileriz!” derler. Bakara, 2/11 

اََ:9 اِ-�Rُْ� ُ,ُ� اْ	5ْ�ُِ�ُ�وَن َو	ٰـِ=ْ� َ:9 َ�7ُْ�ُ�ونَ    İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. 
Bakara, 2/12  

� ا	��ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ� ٖ.��sَِ ٖ� َوَ�Jَْ]ُ�*َن َ.� اََ.َ� ا	��ُ� �ِٖ� اَْن ُ�*Pََ% َوُ�5ِْ�ُ�ونَ  َRْ(َ 4ُ*َنJُXْ�َ �َ�Tٖ�	َُ�ونَ  اCِ�1َْ	ا �ُ,ُ @َiِٰـ	اْ:9َْرِض اُو 'ِK  Onlar ki, Allah'a kesin söz 
verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah’ın, kurulmasını istediği bağları koparır ve yeryüzünde fitne ve fesat 
çıkarırlar. İşte bunlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Bakara, 2/27 

َوا	�Xْ�َ% َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	5ََْ��دَ  َواَِذا *َAَ	�K '�ٰCَ 'ِ' اْ:9َْرِض 	5ْ�ُِِ�َ� �Rَ�Kٖ َوُ�Rِْ�َ@ اْ	َ�ْ�ثَ   O, dönüp gitti mi yahut bir iş başına geçti mi yer 
yüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. 
Bakara, 2/205 

�وا Kِ' اْ:9َْرِض �َ  ُ�ِ5ُْA 9:ََو َ��Xٖ�ِ�� ا�Rَ�ِbcَPِْ َواْدُ)*ُه �Kً*ْUَ َوuََ�ً�� اِن� َرSَ�َ�ْ ا	��ِ� َ ٖ��ٌ[ ِ.َ� ا	ُْ�َْ�ْ  Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde 
bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın 
rahmeti çok yakındır. A’raf, 7/56 
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  َA8ُُ*ًرا َو  �Rَِ	*RُCُ �ْ.ِ وَنTُ1ِ�+Aَ اْ:9َْرِض 'ِK �ُْ&َا �ُ+*َن ا	mَِْ��َل ُ�ُ�*�Kَ �Aًْذ&ُُ�وا اَٰ:9َء ا	��ِ� َوَ:sَ�ْAَ 9ْ*ا Kِ' اْ:9َْرِض ُ.5ِْ�ٖ���َ َواْذ&ُُ�وا اِْذ �5َ�َUُ �ْ=ُ�َ�َIََء ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ)�ٍد َوَ�*�ِXْ  
Düşünün ki, Allah Âd kavminden sonra yerlerine sizi getirdi. Ve yeryüzünde sizi yerleştirdi: Onun düzlüklerinde 
saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde 
fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. A'raf, 7/74 

َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا Rُ4ُ�ْ�َْ� اَْو	َِ��ُء tٍ�ْ�َ اِ:�5ْAَ 9َ��ُ*ُه ْ=ُAَ� K ZٌXَ+ْKِِ' اْ:9َْرِض َوKََ��ٌد َ&ٖ���ٌ    İnkâr edip küfre sapanlar birbirlerinin yardım- 
cılarıdır. Eğer siz birlik olup gereğini yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne fesat meydana gelir. Enfâl, 8/73 

ْرِض ُ.5ِْ�ٖ���َ َوَ�� َ ْ*مِ اَْوKُ*ا اْ	ِ�ْ=َ��َل َوا	Hَ��ْٖاَن �ِ�ْ	Jِْ�ِ� َوَ:1َ�ْAَ 9ُ�*ا ا	��Xَس اَْ$َ��َءُ,ْ� َوَ:sَ�ْAَ 9ْ*ا Kِ' اْ:9َ    Ey milletim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle 
yapın. Halkın mallarına düşük değer biçmeyin. Yeryüzünde kargaşa ve bozgunculuk yapmayın. Hud, 11/85 

� ا	��ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ� ٖ.��sَِ ٖ� َوَ�Jَْ]ُ�*َن َ.� اََ.َ� ا	��ُ� �ِٖ� اَْن ُ�*Pََ% َوُ�5ِْ�ُ�ونَ  َRْ(َ 4ُ*َنJُXْ�َ �َ�Tٖ�	اِر َوا �� K  Allah'a verdikleriِ' اْ:9َْرِض اُو	 @َiِٰ	Rَُُ� ا	��ZُXَ�ْ َو	Cُ �ْRَُ*ُء ا	
sözü, kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın, birleştirilmesini emrettiği ilişkileri koparanlar ve yer 
yüzünü fesada verenler; işte lânet onlar içindir. En kötü yurt onlarındır. Ra'd, 13/25 

  Sْ4َJَ-َ '+ٖ�	�&َ ا*ُ-*=ُAَ 9:َْ َو�اَْر�ٰ' ِ. 'َ,ِ Zٌ ٍة اَ-َْ=�Tُ1ِ�+Aَ �pًوَن اَْ�َ��-َُ=ْ� َدXَ�ْ�َ bcًUَُ=ْ� َاْن Aَُ=*َن اُ.� �*ُ  �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �Rََ	HْBَ  Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْ=َُ	 ��Xَ���َ�َُ	ُ� �ِٖ� َو��	ْ��ُ*&ُُ� ا�اِ-�َ�� َ Zٍ اُ.�
 1ْAَ �ِ�Kٖ �ْ+ُXُْ& �.َ Taraflardan biri diğerinden daha kalabalık, daha güçlüdür diye anlaşmalarınızı birbirinize karşıَ+�5ُِ*نَ 
fesat hile aracı edinerek, eğirdiği yünü sağlam iplik haline getirdikten sonra tekrar tel tel çözen kadın gibi 
olmayınız. Çünkü Allah sizi bu yolla sınavdan geçirir. Kıyamet günü aranızdaki anlaşmazlık konularını size 
açıklayacaktır. Nahl, 16/92 

-َْ�� َواَْ�ِ�ْ� َ&َ�� اَْ�َ�َ� ا	���ُ   /�اَر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ:dَXْAَ 9 -�8ََٖ�َ@ ِ.َ� ا	 ��ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ اْ	5ْ�ُِ�ٖ���َ  اِ	َْ�َ@ َوَ:Aَ 9ْ�ِ� ا	5ََْ��َد Kِ' اْ:9َْرِض اِن� َواْ�َ+ِ� �Kَٖ�� اnٰAَٰ@ ا	��ُ� ا	  Allah’ın 
sana verdikleriyle ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik 
yap, yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez. Kasas, 28/77 

ا ��ا Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:Kَ 9َ��ًدا َوا	َْ��  Zُ�َِ	�Jٖ�+�ُ�ِْ�A َِْ�َ@ ا	 f*ُ�(ُ وَن�ُ��ٖ�ُ 9:َ �َ�Tٖ��ِ	 �Rَُ��َmْ-َ َ�ُةUِٰ9:ُْر ا  İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde 
böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz Sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır. 
Kasas, 28/83 

 َ��� �JَKَ …Ey milletim! Allah’a kulluk edin. Ahiret günü için ümitliَل َ�� َ ْ*مِ اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َواْرIُ*ا ا	َْ�ْ*َم اْ:Uِٰ9َ� َوَ:sَ�ْAَ 9ْ*ا Kِ' اْ:9َْرِض ُ.5ِْ�ٖ

olun, Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ankebut, 29/36 
GAFLET/GAFİL 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ِ. �ْ=ُAَ 9:َِل َو�Pَٰ9:ْو� َوا�ُLُْ	�ِ� ِل*ْJَْ	ا �َ.ِ �ِRْmَ	َْوُدوَن ا Zً5َ�Uَٖو �(ً /�4َAَ @َ�ِ5َْ- 'Kٖ @ََواْذ&ُْ� َر�� َ���ِٖK�Lَْ	ا �َ  Rabbini, içinden yalvararak ve 
korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma. A’raf, 7/205  

  َXِA��َٰا �ْ(َ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َوا �Rَِ� ا*/-َ��َuَْوا ��َْ- /�� K�Bَِ�ُ*اِن� ا	�Tٖ�َ� َ 9:َ�Iُ�ْ*َن 	�Jََِء-َ� َوَرzُ*ا �ِ�ْ	َ�ٰ�*ِة ا	 Huzurumuza çıkacaklarını ummayanlar, dünya 
ile yetinip onunla rahat bulanlar ve âyetlerimizden gafil olanlar yok mu, işte onların, kazanmakta oldukları 
günahlar yüzünden varacakları yer, ateştir! Yunus, 10/7 

  َCَو �ْRِِ�*ُ�ُ  'ٰ�(َ �ُ��	ا Dَ�َuَ �َ�Tٖ�	ا @َiِٰـ	نَ اُو*ُ�ِK�Lَ	ْا �ُ,ُ @َiِٰ	َوا�8َ�َْرِِ,ْ� َواُو �ْRِ�ِ�ْ  İşte onlar, Allah’ın; kalplerini, kulaklarını ve gözlerini 
mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Nahl, 16/108 

Zٍ�َ5ْBَ 'Kٖ َوُ,ْ� َ:ُ 9�Xُ.ِVْ*نَ  َواَ-Tِْْرُ,ْ� َ�ْ*َم اْ	َ�ْ�َ�ِة اِْذ  4َُِ' اْ:9َْ.ُ� َوُ,�ْ    Sen onları, o pişmanlık günü ile korkut. Onlar gaflet içinde 
iman etmezken işleri bitirilmiş olur. Meryem, 19/39 

اِْ َ+َ�َب 	��X�ِِس Rُ�ُ��َ�ِْ� َوُ,ْ� zُ�ِ�ْ.َ Zٍ�َ5ْBَ 'Kٖ*نَ    İnsanların hesap verme günü yaklaştığı halde onlar hâlâ gaflet içinde 
gerçeğe yüz çeviriyorlar. Enbiya, 21/1 

-َْ�� َوُ,ْ� َ)ِ� اْ:Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� K�Bَِ�ُ*نَ   /�َ�ْ�َ�ُ�*َن �kَِ,ً�ا ِ.َ� اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  Bildikleri, sadece dünya hayatının dış görünüşüdür; ama 
ahiretten habersiz, gafildirler. Rum, 30/7 

	ُِ+TِXَْر َ ْ*ً.� َ.� اُ-Tَِْر اَٰ��ُؤُ,ْ� K�Bَ �ْRُKَِ�ُ*نَ    Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir milleti uyarman 
için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Yasin, 36/6 

  ِAbcَPَ �ْ(َ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َنَ ا*,ُ�Cَ �ْRِ   َ��ّٖ�8َ�ُ�ِْ	 %ٌ�ْ*َKَ Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarından gafildir- 
ler/ciddiye almazlar. Maun, 107/4-5  

GASP/ZORLA ALMAK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا اَ-5َُْ�ُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ&�َن �ُِ=ْ� َرٖ��ً��	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:�Aَ 9ُْ&�ُ*ا اَْ.َ*ا	َُ=ْ� �ِ� �ْ=ُXَ�ْ�َ	uِ��َِْ% اِ:�9 اَْن Aَُ=*َن �mَِAَرًة َ)ْ� Aََ�اٍض ِ.Xُْ=ْ� وَ َ�� اَ�/�Rَ ا  Ey imana 
edenler! Birbirinizin mallarını haksız yollarla karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla da olsa yemeyin. Kendinizi 
ve birbirinizi öldürmeyin. Hiç kuşkusuz, Allah, size karşı çok merhametlidir. Nisa, 4/29 

 Kim sınırı aşarak, zulüm ve tecavüz yolu ile bu َوَ.ْ� َ�5َْ�ْ% ٰذ	َِ@ ُ)ْ�َوا-ً� َوKَ ��ً�ُْkَ�ْ*َف -8ُْٖ��ِ� -َ�ًرا َوَ&�َن ٰذ	َِ@ َ)َ�' ا	��ِ� َ�ٖ��ً�ا
yasakları işlerse, yakında onu cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah için çok da kolaydır. Nisa, 4/30 
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GAYB/BİLİNMEZLİK 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
 ٖT�	َنَ ا*Jُ5ِXْ�ُ �ْ,ُ�Xَ َْرَز � �ٰ*َة َوِ.�� �َ� ُ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�	Lَْْ�ِ[ َوُ��Jُٖ�*َن ا	�8  Onlar ki gaybe/bilinmezliğe iman edip namazı dürüst kılarlar ve 

kendilerine verdiğimizden Allah yolunda harcarlar. Bakara, 2/3 
 ُ��َ�ْ�َ 9:َ ]ِ�ْLَ	ْا {ُِA�5َ.َ ُه�َXْ(َِو ُ�ُk 'Kٖ Zٍ���َ 9:ََو �Rَ�ُ�َ�ْ�َ 9�:ِا Zٍ ََوَر �ْ.ِ �ُJُ�ْAَ �.ََو �ِ�َ��ِت اْ:9َْرِض َوَ:9 َرuٍْ[ َوَ:َ 9���dٍِ اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب �Rَ اِ:�9 ُ,َ* َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	َْ��� َوا	َْ�ْ

 ٍ���ٖ.ُ Gaybın/bilinmezliklerin anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde 
ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş 
ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. En’âm, 6/59 

ُ,ْ� َوَ-*ٰmْ�Rُْ� َواَن� ا	��َ� َ)b�cُم اْ	Lُُ�*بِ اَ	َْ� َ�ْ�َ�ُ�*ا اَن� ا	��  ��Cِ �ُ�َ�ْ�َ �َ  Onlar bilmiyorlar mı ki, elbette Allah, onların gizli tuttuklarını da, 
fısıldadıklarını da biliyor. Gerçekten Allah, gaybın bilgisine sahip olandır. Tövbe, 9/78 

ّٖ' َ.َ�ُ=ْ� ِ.َ� اْ	Xْ�َُ+3ِٖ���َ َوَ�Jُ*	ُ*َن 	َْ*َ:9 اُ  -Hَِْل َ)َ�ْ�ِ� اَٰ�Zٌ ِ.ْ� َر��ٖ� JُKَْ% اِ-�َ�� ا	 ]ُ�ْLَْ	�Kَ �ِ��ِْ-َ+3ُِ�وا اِ-  Rabbinden O’na bir mucize indirilseydi ya! 
derler. De ki: Gayb Allah’ındır, bekleyiniz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Yunus, 10/20  

 �ْ�ِPْ�Kَ اTََ ْ�ِ% ٰ,ـ �َوَ:9 َ ْ*ُ.َ@ ِ.ْ Sَ-َْا �Rَ�ُ�َ�ْAَ SَXُْ& �.َ @َ�َْ	ِا �Rَ��ٖ*ُ- ]ِ�ْLَ	ْاَ-َْ��ِء ا �ْ.ِ @َ�ِْA َ��Jٖ�+�ُ�ِْ	 Zَ�َِ ��َ	ْاِن� ا  İşte bunlar, sana vahyettiğimiz 
gayb/bilinmeyen haberlerdir. Bundan önce ne sen ne de kavmin onu bilmiyordunuz. O halde, sabret, sonuç 
muttakilerindir. Hud, 11/49 

�َ)Zِ اِ:�9 َ&َ�ْ�ِ} ا	8َ�َِْ� اَْو ُ,َ* اَْ َ�ُب اِن� ا	��َ�  ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� اَْ.ُ� ا	�� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ َو	ِ��ِ� Bَْ�ُ[ ا	��  Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. 
Kıyamet’in kopması, bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü 
yetendir. Nahl, 16/77 

 ٖK 7ِْ�ُك�ِ'; َوَ:9 ُ	َو �ُدو-ِٖ� ِ.ْ �ْ.ِ �ْRَُ	 �.َ Dْ�ِCَْاِت َواْ:9َْرِض ا8ِ�َْْ� �ِٖ� َوا*َ�ٰ ' ُ�ْ=ِ�ٖ� اََ�ً�اَ	ُ� Bَْ�ُ[ ا	��  …Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na 

mahsustur. O, öyle güzel görür, öyle güzel işitir ki! Onların, O'ndan başka bir dostları da yoktur. Ve O, hükmüne 
hiç kimseyi ortak etmez." Kehf, 18/26 

ٰ�َ*اِت َوا:ْ  9َْرِض ا	Lَْْ�َ[ اِ:�9 ا	��ُ� َوَ.� َ�7ُْ�ُ�وَن اَ���َن ُ�s�َ�ُْ*نَ  ُْ% َ:َ 9�ْ.َ �ُ�َ�ْ� Kِ' ا	��  De ki: Gökte ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak 
Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Neml, 27/65 

ٰ�َ*اِت َوَ:Kِ 9 َوَ �َل ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ:�Xَ�Aْٖ�Aَ 9 ا	��  ' اْ:9َْرِض َوَ:9 اLَPَُْ� ِ.ْ� ٰذ	َِ@ َوَ:9 اَْ&َ�ُ� اِ:�Zُ(َ� 'Kٖ 9  ُْ% َ��ٰ' َوَر�ّٖ' 	ََ+��X�َِAُْ=ْ� َ)�	ِِ� ا	َ 9:َ ]ِ�ْLَْ�Hُ�ُْب َ)�Jَsْ.ِ �ُXُْل َذر�ٍة Kِ' ا	��
 -İnkâr edenler: “Bize o kıyamet saati gelmez.” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbim hak ِ&َ+�ٍب ُ.ٖ���ٍ 
kı için kıyamet size mutlaka gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz. Bundan 
daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak açık bir kitaptadır.” Sebe, 34/3  

 ���َKَ َA ��Uَ � ���َKَ �ُAََ��َXْ.ِ %ُُ&ْ�Aَ اْ:9َْرِض Zُاِ:�9 َدا�� �ِٖA*ْ.َ 'ٰ�(َ �ْRُ�	َ�ْ*َت َ.� َد	اْ �ِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْ4َ َ � ِ��Rٖ�ُْ	اِب اTَ�َْ	ا 'ِK ا*ُs�َِ	 �.َ ]َ�ْLَْ	ْ�َ�ُ�*َن ا�ْ* َ&�-ُ*ا َ	اَْن َ /�mِْ	ا SِXَ���َ  
Süleyman'ın canını aldığımızda ancak değneğini kemiren bir kurt onun öldüğünü cinlere fark ettirdi. Onun ölüsü 
yere düşünce belli oldu ki, eğer cin'ler gaybı bilselerdi, o onur kırıcı angaryaların sıkıntısını çekmeye devam 
etmezlerdi. Sebe, 34/14 

 �c(َ �a�bُم اْ	Lُُ�*بِ  ُْ% اِن� َر�ّٖ' َ�TِJُْف �ِ�ْ	َ  De ki: Kuşkusuz, Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü O, gaybı çok iyi bilendir. 
Sebe, 34/48 

�وِر ُ ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض اِ-�ُ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/  ,Şüphesiz Allah, göklerde ve yerde gaybı/görünmeyeni اِن� ا	��َ� َ)�	ُِ� Bَْ�ِ[ ا	��
bilinmeyeni bilendir. O elbette kalplerde olanı da çok iyi bilir. Fatır, 35/38 

�Rََدِة ُ,َ* ا	��ْ�ٰ�ُ� ا	��ٖ���ُ   -O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görül ُ,َ* ا	��ُ� ا	�Tٖى َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* َ)�	ُِ� اْ	Lَْ�ِ[ َوا	�7
meyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. Haşr, 59/22 

 Gaybı bilen ancak O'dur, gizlediği şey de hiçbir kimseye açılmaz. Cin, 72/26 َ)�	ُِ� اْ	ُ bcَKَ ]ِ�ْLَ�Bَ 'ٰ�(َ �ُRِ3ْْ�ِ�ٖ� اََ�ً�ا
GAZAB/ÖFKE 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 َ( �ٖ�ِ4ْKَ �ْ.ِ �ُ��	َل ا �HXَ�ُ اَْن ��ًLْ�َ �ُ��	َل اHَ-َْْ=5ُُ�وا �َِ�� ا�اَْن َ �ْRُ�َ5ُْ-َاْ$َ+َ�ْوا �ِٖ� ا ��َ�َiِْ� ٌ��Rٖ.ُ اٌبTَ(َ �َ��ٖKِ�=َ�ِْ	4ٍَ[ َوBَ 'ٰ�(َ ]ٍ4َLَِ� َ��ُؤKَ ِ)َ��ِدٖه ��7َُء ِ.ْ�َ �ْ.َ 'ٰ�  
Onlar Allah'ın kendi bağışı olarak dilediği kuluna vahiy indirmesini çekemeyerek O'nun indirdiği kitabı inkâr 
etmekle benliklerini ne kötü şey karşılığında sattılar da gazab üstüne gazaba uğradılar! Kâfirleri alçaltıcı bir 
azap beklemektedir. Bakara, 2/90 

	�Zُ اَْ�َ� َ.� 5ُJُِp*ا اِ:�9 �َِ�ْ�ٍ% ِ.َ� ا	��ِ� َوَ�ْ�ٍ% ِ.َ� ا	��Xِس َوَ��ُؤ �4َLٍَِ[ ِ.َ� ا	��ِ� َوRِ�ْ�َ(َ Sْ�َ�ِzُ َ( Sْ�َ�ِzُُ� ا �T	 �ِ��	ِت ا��ْ=5ُُ�وَن �ِ�َٰ�ا َ*ُ-�&َ �ْRُ�-َ�ِ� @َِ	ٰذ ZُXَ=َ�ْ�َ	ْا �ُRِ�ْ�َ
�َِ�� َ)8َْ*ا َوَ&�-ُ*ا َ�ْ�َ+ُ�ونَ َوَ�Jُْ+�ُ*َن اْ:9َ-ْ�َِ��َء �a�َ �ِ�ْLَِ; ٰذ	َِ@   Onlar nerede bulunursalar, alçaklık damgası altında kalmaya mahkum- 

durlar; meğer ki Allah'ın ya da inananların himayesine sığınmış olsunlar. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar, 
alınlarına perişanlık damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri ve sebepsiz yere peygam- 
berleri öldürmeleri nedeniyledir Onlar Allah'a başkaldırmış, haddi aşmışlardır.Ali İmran, 3/112 

 ُ��XRَIَ �ُvِ� َوَ.�ْٰو��	ا �َ��َء �1َ�ٍَِ� ِ.َ �ِ� َ&َ�ْ��	اَن ا*َzِْر Dَ�َ�Aا �ِ�َKََ��8ٖ�َُْ  ا	ا dَiَِْو�  Allah'ın rızasına uyan kişi, Allah'tan bir gazaba 
uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o. Ali İmran, 3/162   
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� ا	��ِ� َ.ْ� 	Xَ�ََُ� ا	���ُ َXْ(ِ Zً�َ*ُs.َ @َِ	ٰذ ��7َِ; ِ.ْ� �ْ=ُiُ ٖ��%ِ  َو4ِBََ[ َ)َ�ْ�ِ� َوRُXْ.ِ %َ�َIَُ� اْ	Jَِ�َدَة َواْ	�Xَ1َٖز�َ� َوَ)َ�َ� ا	]��Bُ*َت اُو	ٰـiَِ@ َ$�\ َ.َ=�-ً� َواzََ%/ َ)�ْ   ُْ% َ,ْ% اُ-َ�� Cََ*اِء ا	��  

De ki; Allah katında bundan daha kötü konumda olanları size bildireyim mi? Allah'ın lanet ettiği, gazabına 
uğrattığı, aralarından bir bölümünü çarpıtarak maymuna ve domuza dönüştürdüğü kimseler ile şeytan tapan 
kimselerdir. Bunlar konumları en kötü ve doğru yoldan en sapmış olanlardır. Maide, 5/60 

 dَiِْ�َ	 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	َن ا*ْ�	*َ+َ�َ �ْRُXْ.ِ ً�ا�sٖ&َ ٰ�ىAَ َون�ُِ	�Uَ �ْ,ُ اِبTَ�َ	ْا 'ِKَو �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ��	1َِ� اCَ اَْن �ْRُ�ُ5ُْ-َا �ْRَُ	 Sْ.َ �� َ �.َ  Onlardan çoğunun inkara 
sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Kendileri için nefislerinin takdim ettiği şey ne kötüdür. Allah onlara 
öfkelendi ve onlar azapta ebedi kalacaklardır. Maide, 5/80    

ْ�+ُُ�*َ,� اَْ-ُ+ْ� َواَٰ��ؤُ  ��Cَ َ��ٍءCَْا 'Kٖ 'Xٖ-َ*ُ	ِد�mَُAَ4ٌَ[ اBََو dٌIَْر��ُ=ْ� ِر �ْ.ِ �ْ=ُ�ْ�َ(َ Dَ ََو �ّٖ' َ.َ�ُ=ْ� ِ.َ� ا	ْ�ُ َ �َل َ ْ َل ا	��ُ� �ْ.ِ �Rَِ� Cُْ�َ]�ٍن �Kَْ-َ+3ُِ�وا اِ- �H-َ �.َ �ُْ& َ���ٖ3ِ+َXْ  Hud 
onlara dedi ki: Rabbinizin azabı ve öfkesi hakkınızda kesinleşti. Allah'ın haklarında hiçbir kanıt indirmediği, 
kendiniz ve atalarınız tarafından takılmış birtakım adlar üzerine benimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? O halde 
bekleyin bakalım, ben de sizin ile birlikte bekliyorum. Araf Suresi, 7/71 

 َ�.ِ ]ٍ4َLَِ� َ��َء �ْJَKَ ZٍiَKِ 'ٰ	ِا اHً ��� �Kً	Jَِِ+�ٍل اَْو ُ.َ+َ ��� Savaş taktiği gereğince yer  ا	��ِ� َوَ.�ْٰو�XRَIَ �ُvُ� َو�dَiِْ اْ	��8ٖ�َُ َوَ.ْ� ُ�َ*	�َ �ْRِ�Tٍِi.َ*ْ ُدُ�َ�ُه اِ:�9 ُ.َ+َ
değiştirme ya da başka bir birliğe katılma amaçları dışında o gün kim kâfirlere arka dönerse, Allah'ın gazabına 
uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne fena bir dönüş yeridir. Enfal, 8/16 

�ًرا 4َBَ �ْRِ�ْ�َ�َKٌَ[ ِ.َ� ا	َ.ْ� َ&5ََ� �ِ�	��ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ� اٖ�َ��-ِٖ� اِ ْPَ �ِ5ْ=ُْ	�ِ� َ$َ�َح �َ.ْ �ٰـِ=ْ	َ��ِن َو�9ٖ:ْ�ِ� \�iِ�َ[ْ.ُ �ُ�ُ�ْ َاُْ&ِ�َه َو �اٌب َ)��3ٌٖ :�9 َ.ْTَ(َ �ْRَُ	َو �ِ��  Kalbi imanla 
dolu olduğu hâlde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara 
Allah’tan gazab iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Nahl, 16/106 

 '�ٖ4َBَ �ِ�ْ�َ(َ %ِْ���%� َ)َ�ْ�ُ=ْ� 4َBَٖ�' َوَ.ْ� َ�ِْ�َKَ �ِ�Kٖ ا*ْLَ[ْAَ 9:ََو �ُْ&�Xَ َْ��ِت َ.� َرَز��uَ �ْ.ِ ى&ُ�ُ*ا*ٰ,َ �ْJَKَ  Size, rızık olarak verdiklerimizden temiz 
olanlarından yiyin, bu konuda azgınlık yapmayın, yoksa gazabım üzerinize kaçınılmaz olarak iner: Benim 
gazabım, kimin üzerine inerse, muhakkak o, tepetaklak düşmüştür. Ta-ha, 20/81 

ُ,*ا رzَِْ*اَ-ُ� �Kََْ�َ�َ� اَْ)َ��	�Rَُْ ٰذ	َِ@ �ِ�َ-�Rُُ� ا�Aَ�ُ�*ا َ.� ا1َCََْ� ا	��َ� َوَ&�ِ   İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah'ı öfkelendiren şeye 
uydular ve O'nu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar; bundan dolayı Allah onların amellerini boşa çıkardı. 
Muhammed, 47/28 

��بِ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اٰ.َ َPَْا �ُر ِ.ْ� � َ�iُِ�*ا ِ.َ� اْ:Uِٰ9َ�ِة َ&َ�� َ�dَِi ا	ُْ=�5ْ َ �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ��	4َِ[ اBَ �.ً*ْ َ ا*ْ�	*َ+َAَ 9:َ ا*Xُ ِر*�ُJُ	ْا  Ey inananlar, Allah'ın gazab ettiği 
kimselerle dostluk etmeyin. Kâfirler, mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse, onlar da ahiretten öyle ümidi 
kesmişlerdir. Mümtehine, 60/13 

� ا	��ِ� اَْن JُAَ*	ُ*ا َ.� َ:5ْAَ 9َ��ُ*نَ َXْ(ِ �+ًJْ.َ �َ�ُ&َ Yapmayacağınız şeyi söylemek, Allah katında büyük gazaba sebep 
olduğundan Allah’ın en nefret ettiği suçlardan biridir. Saf, 61/3  

GECE-GÜNDÜZ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ِ. Sَ���َْ	1ُِْ�ُج اAَو Sِ���َ	ْا �َ.ِ �#�ِ�َ��ٍب  َ� اْ	َ�#� َوAَْ�ُزُق َ.ْ� �7َAَُء �*ُA ِ��ْLَِ	wُِ ا	�ْ�َ% Kِ' ا	�Rَ�Xِر َو*ُA	wُِ ا	�Rَ�Xَر Kِ' ا	�ْ�ِ% َو1ُْAِ�ُج اْ	َ  Gündüzü kısaltarak 
geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın. Ölüden diri ve diriden ölü çıkarırsın. Ve dilediğini hesapsız 
olarak rızıklandırırsın. Al-i İmran, 3/27 

 �X	ْ�ِ% َوا�	ِف اbcَِ+Uْاِت َواْ:9َْرِض َوا*َ�ٰ �Rَِر َ:9َٰ��ٍت :9ُِو	ِ' اْ:9َ	َْ��بِ اِن� aِ�ْUَ 'Kٖ ا	��  Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 
birbiri ardınca gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten birçok ibret dersleri vardır.   Al-i İmran, 3/190 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َ  � 	ِ��ِ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��ُ�ْ��	ُ*نَ اَْ	َِ�ْ�َ �ْRِ���َِ� 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	ا ��ُp َر*/X	3/�َُ��ِت َوا	ا %َ�َIَْرَض َو  Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlık- 
ları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Yine de kafirler/inkâr edenler Rab’lerine başkalarını denk 
tutuyorlar. En’am, 6/1 

 َ�.ُ %ٌIََ4ٰ' اJْ�ُِ	 �ِ�Kٖ �ْ=ُُs�َ�ْ�َ ��ُp ِر�Rَ�X	�ِ� �ْ+ُ�ْ�َIَ �.َ �ُ�َ�ْ�ََو %ِ�ْ�	�ِ� �ْ=ُn�K*َ+َ�َ ىTٖ�	نَ َوُ,َ* ا*ُ��َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُ ��Xَ�ُ ��ُp �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ِ�َْ	ِا ��ُp ' f�  Geceleri sizi 
öldüren/uyutan O’dur. Belirli bir sürenin geçmesi için sizi yeniden dirilttiği gündüzleri de ne yaptığınızı bilir. 
Sonra dönüşünüz O’nadır ve O size ne yapmış olduğunuzu haber verecektir. En’am, 6/60  

 َA @َِ	ٰذ �ً-��َ�ْ�ُ �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ ��ُ� ا	Hٖ�َْ�Hِ ا	َْ�ٖ���ِ �Kَ	aُِ اْ:Pْ9َِ��ِح َوIََ�َ% ا	�ْ�َ% �Xً=َCَ َوا	�7ٖJْ  O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi din- 
lenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bile- 
nin takdiridir.  En’am,  6/96 

 َU ىTٖ�	ُ� ا��	اِن� َر��ُ=ُ� ا ٖs�َ �ُ�ُُ�[ْ�َ َر�Rَ�X	ْ�َ% ا�	7ِ' اLْ�ُ َ�ْ�ِش	ى َ)َ�' اْ*ٰ+َCْا ��ُp ٍم���اَ Zِ�+Cِ 'Kٖ اِت َواْ:9َْرَض*َ�ٰ َ�اٍت �ِ�َْ.ِ�ٖه اََ: 9	aَ�َ �َُ ا	�� dَ�ْ َوا	Jََْ�َ� َوا	mُ/X*َم ُ.�1�َ ��sً َوا	�7
ٖ���َ اْ	aُ�ْ1َ َواْ:Aَ �ُ.َْ9َ��َرَك ا	��ُ� َرب/ ا	َْ��	َ   Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde/evrede yaratan ve Arş'a kurulup 

idare edendir. Geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da kendi 
emir ve yasalarına baş eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na 
mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. En’am, 7/54 

ُ�7ِLْ' ا	�ْ�َ% ا	�Rَ�Xَر اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*مٍ َ�َ+5َ=�ُ�ونَ    …O, geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda, düşünen bir toplum 
için Allah’ın varlığını gösteren deliller vardır. Ra’d, 13/3 
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ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*مٍ َ�+�Jُ*نَ   Şüphesiz gece ve gündüzün ardı ardına اِن� Kِ' اbcَِ+Uِْف ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر َوَ.� aَ�َUَ ا	��ُ� Kِ' ا	��

değişmesinde, Allah’ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah’a karşı gelmekten sakınan bir toplum 
için pek çok deliller vardır. Yunus, 10/6 

 Size geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve ُ,َ* ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% 	َِ+ْ�ُ=Xُ*ا �Kِٖ� َوا	�Rَ�Xَر ُ.8ِ�ًْ�ا اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*مٍ َ�ْ�َ�ُ�*نَ 
gündüzü de çalışasınız diye aydınlık olarak yaratan Allah’tır. Şüphe yok ki bunda Kulak veren toplum için pek 
çok deliller vardır. Yunus, 10/67 

ٍ_ �ِ�	�ْ�ِ% َو�Cَِرٌب �ِ�	�Rَ�Xِر Cََ*اٌء ِ.Xُْ=ْ� َ.ْ� ا��Cََ اْ	Jَْ*َل َوَ.ْ� RَIََ� �ِٖ� َوَ.ْ� ُ,َ* ُ.ْ�َ+1ْ   O’na göre içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, 
geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. Ra’d, 13/10 

َ�اٌت �ِ�َْ.ِ�ٖه اِن�  dَ�ْ َوا	Jََْ�َ� َوا	mُ/X*ُم ُ.�1�َ َ� 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر َوا	�7 �1Cَنَ  َو*ُ�Jِ�ْ�َ ٍم*ْJَِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ  O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin 
hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını 
kullanan bir millet için ibretler vardır. Nahl, 16/12 

 َX�ْ�َIََو bcً4ْKَ ا*Lُ+َ�ْ+َِ	 ِر ُ.8ِ�َْ�ًة�Rَ�X	ا Zَ�َٰا �Xَ�ْ�َIَْ�ِ% َو�	ا Zَ�َٰا �َ-*ْ�َ�َKَ �ِ�ْ+َ�ََٰر ا�Rَ�X	ْ�َ% َوا�	ا �bcً�8ٖ5ْAَ ُه�Xَ�ْ �8Kَ َ��َب َو&ُ%� َ$ْ#ٍء��Xَٖ� َواْ	ِ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َو	َِ+ْ�َ�ُ�*ا َ)َ�َد ا	��  Gece 
ile gündüzü varlığımızın ve yetkin gücümüzün iki ayeti/iki somut göstergesi olarak yarattık. Sonra Rabbinizin 
verdiklerinden rızkınızı arayasınız ve yılların sayısı ile takvim hesabını bilesiniz diye geceyi karartarak gündüzü 
aydınlık yaptık. Her konuyu ayrıntılı biçimde anlattık. İsra, 17/12  

�*َن ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر َ:9 َ�5ْ+ُُ�ونَ ُ���َ�ُ Hiç ara vermeksizin gece gündüz Allah’ı tespih ederler. Enbiya, 21/20 
�*نَ ُ�َ�ْ�َ @ٍ�َKَ 'Kٖ \%ُ& �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ  Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri َوُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر َوا	�7

bir yörüngede yüzmektedir. Enbiya, 21/33 
   ٌ��8ٖ�َ Dٌ��ٖCَ �َ��	ْ�ِ% َواَن� ا�	ا 'ِK َر�Rَ�X	ا wُِ	*�ُِر َو�Rَ�X	ا 'ِK %َ�ْ�	ا wُِ	*�ُ �َ��	َِ@ �ِ�َن� ا	ٰذ Bu böyledir. Allah gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, 
geceyi kısaltarak gündüzü uzatır ve çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitip görmektedir. Hac, 22/61 

 O, sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme zamanı ve َوُ,َ* ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% 	�Cً��َِ َوا	�Xْ*َم �Aً��َCُ َوIََ�َ% ا	�Rَ�Xَر -7ُُ*ًرا
gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. Furkan, 25/47 

&�َ� اَْو اََراَد ُ$ُ=*ًرا �T�َ اََراَد اَْن �ْ�َِ	 Zً5َ�ْUِ َر�Rَ�X	ْ�َ% َوا�	ا %َ�َIَ ىTٖ�	َوُ,َ* ا İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile 
gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur. Furkan, 25/62 

 ِ.Vْ�ُ ٍم*ْJَِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ َر ُ.8ِ�ًْ�ا اِن��Rَ�X	َوا �ِ�Kٖ ا*ُX=ُ�ْ�َِ	 %َ�ْ�	ا �Xَ�ْ�َIَ ��-ََ�ْوا ا�َْ� َ	نَ اَ*Xُ  Görmediler mi geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve 
gündüzü de çalışasınız diye aydınlık olarak yarattığımızı onlar görmüyorlar mı? Bu olgulardan müminlerin 
alacakları birçok dersler vardır. Neml, 27/86 

 ٖAْ��َ �ِ��	ا �ُ�ْBَ �ٌٰ	ِا �ْ.َ Zِ�َ�ٰJِ	ْْ*مِ ا�ٰ' َ	ا اِ�ً.َ�ْCَ %َ�ْ�	ُ� َ)َ�ْ�ُ=ُ� ا��	ا %َ�َIَ ُ+ْ� اِْن�نَ  ُْ% اََراَْ*�ُ�َ�ْAَ bcَKََ4َِِ��ٍء ا� �ْ=ُ�  Ey Muhammed! De ki: Söyleyin 
bakalım; Allah, üzerinize geceyi kıyamet gününe kadar sürekli kılsa, Allah'dan başka size ışık getirecek bir ilah 
var mı? O halde, hâlâ duymayacak mısınız?” Kasas, 28/71  

�ا اِ	ٰ' َ�ْ*مِ ا	Zِ�َ�ٰJِْ َ.ْ� اِ	ٌٰ� Bَْ�ُ� ا	��ِ� َ��Xُ=ُ�ْAَ %ٍ�ْ�َِ� �ْ=ُ�Aْٖ*َن �Kِٖ� ا8ِ�ُْA bcَKََُ�ونَ   ُْ% اََراَْ�ُ+ْ� اِْن Iََ�َ% ا	��ُ� َ)َ�ْ�ُ=ُ� ا	�Rَ�Xرَ ً.َ�ْCَ  De ki: "Hiç düşündünüz mü: 
Allah gündüzü kıyamete kadar üzerinizden kaldırmasa, Allah'dan başka hangi ilah, dinleneceğiniz geceyi 
getirebilir? Peki, artık gerçeği görmeyecek misiniz?" Kasas, 28/72 

نَ َوِ.ْ� َرْ�َ�+ِٖ� Iََ�َ% 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر 	َِ+ْ�ُ=Xُ*ا �Kِٖ� َو	َِ+ْ�َ+Lُ*ا ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َوَ	َ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�و  O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var 
etti ki, geceleyin istirahat edesiniz, gündüzün de hayatınız için çalışıp Allah’ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve 
O’nun nimetlerine şükredesiniz. Kasas, 28/73 

 َd�ْ َ� ا	�7 �1Cَْ�ِ% َو�	ا 'ِK َر�Rَ�X	ا wُِ	*�ُِر َو�Rَ�X	ا 'ِK %َ�ْ�	ا wُِ	*�ُ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َا  ٌ���ٖUَ َن*ُ��َ�ْAَ ��َِ� �َ��	َواَن� ا ' f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	ٖ�ى اِmْ�َ \%ُ& �َ�َJَ	َْوا  Bilmez misin; 
gündüzü kısaltarak geceyi uzatan ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatan Allah'tır, Güneşi ve ayı da buyruğu altı- 
na almıştır. Bunların her biri belli bir süreye kadar hareketine devam eder. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen 
haberdardır. Lokman, 31/29  

 َ�.ُ %ٍIََ9ِ: ٖ�ىmْ�َ \%ُ& �َ�َJَ	َْوا dَ�ْ َ� ا	�7 �1Cَْ�ِ% َو�	ا 'ِK َر�Rَ�X	ا wُِ	*ُ�ِر َو�Rَ�X	ا 'ِK %َ�ْ�	ا wُِ	*�ُ ْ�=ُ/ُ� َر���	ُِ=ُ� ا	ٰذ ' f�  �ْ.ِ ْ��ُِ=*َن�ُدو-ِٖ� َ.� َ �َن ِ.ْ*(ُ�ْAَ �َ�Tٖ�	ُْ�ْ�ُ@ َوا	ا �َُ	
 ٍ���ٖ[ْ ِ O geceyi gündüze ve gündüzü geceye dönüştürür. Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Her biri belirli bir 
sürenin sonuna kadar hareket eder. İşte Rabbiniz bu Allah'dır. Egemenlik O'nun tekelindedir. O'nu bir yana 
bırakarak taptığınız düzmece ilahlar bir çekirdek kabuğunun bile sahibi değildirler. Fatır, 35/13 

 Gece de onlar için bir ibret alâmetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz َواَٰ� Zٌ	Rَُُ� ا	�ْ�ُ% َ-ْ�َ�ُ� ِ.Xُْ� ا	�Rَ�Xَر Kَِ�َذا ُ,ْ� ُ.3ِْ�ُ�*نَ 
de onlar karanlıklara gömülürler. Yasin, 36/37 

�*نَ ُ�َ�ْ�َ @ٍ�َKَ 'Kٖ \%ُ&ِر َو�Rَ�X	ا aُِ��Cَ %ُ�ْ�	َوَ:9 ا �َ�َJَْ	رَِك ا�ُْA اَْن �Rََ	 'Lٖ�َXْ�َ dُ�ْ  Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü َ:9 ا	�7
geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. Yasin, 36/40 

 َ� �1Cَْ�ِ% َو�	َر َ)َ�' ا�Rَ�X	ُر ا ُر ا	�ْ�َ% َ)َ�' ا	�Rَ�Xِر َوُ�َ=*� �*=َ�ُ �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض �ِ�ْ	َ ' اََ:9 ُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	aَ�َUَ �5Lَْ ا	�� f��َ.ُ %ٍIََ9ِ: ٖ�ىmْ�َ \%ُ& �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ �رُ  ا	�7  Allah, gök- 
leri ve yeri gerçek bir düzen içinde yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine 
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sarıyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp 
gitmektedir. İyi bilin ki O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Zümer, 39/5 

	ِٰ=�� اَْ&sََ� ا	��Xِس َ:9 َ�7ُْ=ُ�ونَ اَ	��ُ� ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% 	َِ+ْ�ُ=Xُ*ا �Kِٖ� َوا	�Rَ�Xَر ُ.8ِ�ًْ�ا اِن� ا	��َ� 	Tَُو 4ْKٍَ% َ)َ�' ا	��Xِس وَ   Allah, içinde istirahat edesiniz 
diye geceyi karanlık ve işinizi görmeniz için gündüzü aydınlık yaptı. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz 
iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. Mümin, 40/61 

�وُmُ�ْAَ 9:َ �ُ�َJَ	َْوا dُ�ْ �ونَ َوِ.ْ� اَٰ��Aِِ� ا	�ْ�ُ% َوا	�Rَ�Xُر َوا	�7ُ�ُ�ْAَ ُه���اِ �ُْ+Xُْ& اِْن ��RُJَ�َUَ ىTٖ�	ِ��ِ� ا	وا �ُmُCَْوا �ِ�َJَ�ِْ	 9:ََو dِ�ْ ا 	�7�ِ  Gece, gündüz, güneş ve 
ay Allah’ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah’a kulluk ediyorsanız, 
onları yaratan Allah’a secde edin. Fussilet, 41/37 (Secde Ayeti) 

 َRِA*ْ.َ �َ��ِء ِ.ْ� رِْزٍق �Kََْ�َ�� �ِِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َ َ��ِح اَٰ��ٌت 	Jَِْ*ٍم َ��Jِ�ُْ*نَ َواbcَِ+Uِْف ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر َوَ.� اَْ-Hََل ا	��ُ� ِ.َ� ا	�� � َو8ْAَٖ��ِ_ ا	�� Gece ile gündüzün değiş- 
mesinde, Allâh'ın gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesinde, rüzgârları estirmesinde 
düşünen bir toplum için ibretler vardır. Casiye, 45/5 

﴿ �Cً��َِ	 %َ�ْ�	ا �Xَ�ْ�َIَ١٠َو﴾  Geceyi bir örtü yaptık. 
﴾ ١١َو�Xَ�ْ�َIَ ا	�Rَ�Xَر َ.َ��ً$� ﴿   Gündüzü de bir geçim vakti yaptık. Nebe, 78/10-11 

�ِر ﴿ْJَ	ْا Zِ�َ�َْ	 'Kٖ ُه�Xَ	ْHَ-َِْر ﴿١اِ-�� ا�ْJَ	ْا Zُ�َ�َْ	 �.َ @َv٢﴾ َوَ.� اَْدٰر﴿ �ٍRْ$َ _ِْ	َا �ْ.ِ �ٌ�ْUَ ِر�ْJَ	ْا Zُ�َ�َْ	 ﴾٣ ﴾   Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. 
Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir, 97/1-2-3 

GECE İBADETİ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ا َو َِ��ً.�ً �mCُ �ْRِ���َِ	 َن*+ُ��ٖ�َ �َ�Tٖ�	َوا (Rahman’ın kulları) Rablerine secde ederek ve kıyama durarak gecelerler. 
Furkan, 25/64 

� َرَزْ ُ �ْ,ُ�Xَ�Jُ5ِXْ*نَ  �ُ)*َن َر���Kً*ْUَ �ْRُ َوuََ�ً�� َوِ.��ْ�َ DِIِ�4َ�َ	ْا �ِ(َ �ْRُ�ُ*XُIُ 'ٰK�mَ+َAَ Onlar, korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet 
etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da Allah için harcarlar. Secde, 32/16 

�Tَُر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ�Iُ�ْ*ا َرZَ�َ�ْ َر��ٖ�  ُْ% َ,ْ% َ�ْ�َ+*ِ ْ�َ ��ًِg� َا َو�ًIِ�Cَ %ِ�ْ�	اٰ-َ�َء ا Sٌِ-� َ *َ,ُ �ْ َ�َ+Tَ&�ُ� اُو	ُ*ا اْ:9َ	َْ��بِ  ى ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�َ�ُ�*َن َوا	�Tٖ�َ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*َن اِ-�َ��اَ.�  Yoksa 
gece boyunca namazda, secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rah- 
metini dileyen kimse o inkârcı gibi midir? Resulüm! De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak 
akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Zümer, 39/9  

��ِر ُ,ْ� َ�ْ�َ+5ِLُْ�وَن ﴿١٧َ&�-ُ*ا َ bcً��ٖ ِ.َ� ا	�ْ�ِ% َ.� َ�mَRُْ�*َن ﴿َCَْ9:ْ�ِ١٨﴾ َو� ﴾  İşte o güzel davranışlı olanlar; Geceleri pek az 
uyurlardı. Sabahın erken saatlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. Zariyat, 51/17-18 

﴿ %ُ �. �H�ُ	ْا �Rَ/�َا ��١َ﴿ bcً��ٖ َ 9�:ِْ�َ% ا�	٢﴾  ُِ� ا﴿ bcً��ٖ َ �ُXْ.ِ 0ْJُ-ْ٣﴾ -5َ8ُِْ� اَِو ا ﴾  Ey örtünüp bürünen! Geceleyin biraz uyuduktan 
sonra uyan. Gece yarısından biraz önce ya da biraz sonra kalk ve ağır ağır Kur’an oku! Müzzemmil, 73/1-2-3 

 َ@�َ.َ �َ�Tٖ�	ا �َ.ِ Zٌ5َِg�uََو �ُsَُ�ُpْ�ِ% َو-5َ8ُِْ� َو�	ا #ِsَُ�ُp �ْ.ِ 'ٰ-ُم اَْد*JُAَ @َ�-َْ�َ�ُ� ا�اِن� َر��َ@ َ  َ� ْ�Kَ �ْ=ُ�ْ�َ(َ َب�+َKَ 8ُ*ُه�ُْA �َْ	 َر َ)�َِ� اَْن�Rَ�X	ْ�َ% َوا�	ُر ا ��Jَ�ُ �ُ��	َوا �َ.ِ �َ ���َAَ �.َ ُؤا
�ٰ*َة َواAُٰ*ا ا	�H اْ	Jُْ�اِٰن َ)�َِ� اَْن Cََ�ُ=*ُن ِ.zٰ�ْ.َ �ْ=ُXْ' َواUَُٰ�وَن َ�4ِْ��ُ*َن Kِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ+Lُ*َن ِ.ْ� 4ْKَِ% ا	��ِ� َواٰ  َ� ِ.Xُْ� َواَٖ �ُ�*ا ا	�8 ���َAَ �.َ َ�ُؤا ْ�Kَ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ َن*ُ�ِA�Jَُ� ُ�وَنUَ َة*ٰ&

� ا	��ِ� ُ,َ* Uَْ�ً�ا َواَ)ْ َXْ(ِ وُه�ُmِAَ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َ9ِ: ا*.ُ ��JَُA �.ََو �Xً�َ�َ �zً�ْ َ �َ��	ا ا*zُ�ِ َْ5ُ*ٌر َرٖ���ٌ َواBَ �َ��	َ� اِن� ا��	5ُِ�وا اLْ+َCًْ�ا َواIَْ3ََ� ا  Ey Peygamber! Senin ve 
bazı arkadaşlarının, gecenin ya üçte ikisine yakın bölümünü ya yarısını ya da üçte birini ibadetle geçirdiğinizi 
Rabbin biliyor. Gecenin ve gündüzün sürelerini belirleyen Allah'tır. O gece ibadetinin temposuna dayanamaya- 
cağınızın farkındadır. Bundan böyle kolayınıza gelecek kadar Kur'an okuyunuz. Aranızda hastaları, bir bölümü- 
nüzün Allah'ın lütfettiği geçim elde edebilmek için yeryüzünde oradan oraya koştuğunu, bir bölümünüzün de 
O'nun yolunda savaştığını Allah biliyor. Öyleyse kolayınıza gelecek kadar Kur'an okuyunuz. Namazı kılınız, ze- 
kâtı veriniz, gönüllü olarak ve karşılık beklemeksizin Allah'a borç veriniz. Kendiniz için yaptığınız hayırları ilerde 
Allah katında daha yararlı ve daha büyük ödüllü olarak bulursunuz. Allah'tan af dileyiniz. Hiç kuşkusuz Allah 
bağışlayıcı ve merhametlidir. Müzzemmil, 73/20 

bcً�*ٖuَ bcً�َْ	 �ُ�ْ��Cََو �َُ	 �ْmُCْ�Kَ %ِ�ْ�	ا �َوِ.َ Gecenin bir kısmında O’na secde et; geceleyin de O’nu uzun uzadıya tespih 
et. İnsan, 76/26        

GÖKLER VE YERLER 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ   

 	َ %َ�َIَ ىTٖ�	ََُ=�ْ ا	َ�َ�اِت ِرْزً � �s	ا �َ�َج �ِٖ� ِ.َUَْ�Kَ َ��ِء َ.�ًء َ��َء ��Xًَِء َواَْ-Hََل ِ.َ� ا	��  mْAَ bcَKَ  O, sizin içinَ��ُ*ا 	ِ��ِ� اَ-َْ�اًدا َواَْ-ُ+ْ� Aَْ�َ�ُ�*نَ ُ=ُ� اْ:9َْرَض Kَِ�اً$� َوا	��
yeryüzünü döşedi ve gökyüzünü de tavan halinde bina etti. Gökten su indirip onunla size rızık olsun diye 
ürünler yetiştirdi. Öyleyse, bile bile Allah’a eş koşmayın. Bakara, 2/22 

�Rُ�� Cَ Dَ�ْCَٰ�َ*اٍت َوُ,َ* �ِ  �*�َKَ َ��ِء ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ ُ=%� $َ ُ,َ* ا	�Tٖى  aَ�َUَ	K �.َ �ْ=َُِ' اْ:9َْرِض p ��ً��ٖIَُ�� اCَْ+ٰ*ى اِ	َ' ا	��  O Allah ki, yeryüzündekilerin 
tümünü sizin için yarattı. Sonra yakın göğü/atmosferi yedi tabaka halinde düzenledi. O her şeyi çok iyi bilir. 
Bakara, 2/29 

��kً*5ُ َوُ,ْ� َ)ْ� اَٰ��zُ�ِ�ْ.ُ �RَِA*نَ  ْ.َ �5ًJْCَ َ��َء َو�Xَ�ْ�َIَ ا	��  Gökyüzünü/atmosferi de koruyucu tavan yaptık. Enbiya, 21/32 
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ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواَِذا َ 4ٰ' اَْ.ً�ا َ ��َ�-�ِKَ�Jُ*ُل َ	ُ� &ُْ� Kََ�ُ=*نُ  ��Dُ ا	��ٖ�َ Gökleri ve yeryüzünü eşsiz ve örneksiz yaratan O’dur. O, bir 

işin olmasını diledi mi ona ancak “ol” der, o da hemen olur/oluş sürecine girer. Bakara, 2/117 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض Zِ�+Cِ 'Kٖ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ�ْ�ِش ُ�7ِLْ' ا َ�اٍت اِن� َر��ُ=ُ� ا	��ُ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�� dَ�ْ َوا	Jََْ�َ� َوا	mُ/X*َم ُ.�1�َ �ِ�َْ.ِ�ٖه اََ:9 	َُ�  	�ْ�َ% ا	�Rَ�Xَر َ�ْ]�ُُ�ُ� �sً�sٖ�َ َوا	�7

 Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde/altı evrede yaratan sonra اْ	aُ�ْ1َ َواْ:Aَ �ُ.َْ9َ��َرَك ا	��ُ� َرب/ اْ	َ��	َٖ���َ 
Arş’a/yönetim merkezine kurulup varlık âlemini yönetendir. Gündüzü, durmaksızın kovalayan geceyle örten, 
güneşi, ayı ve bütün yıldızları Kendi yasalarına göre hareket ettiren O’dur. Bilin ki yaratmak da, yönetmekte 
O’na mahsustur. Evet, Âlemlerin Rabbi olan Allah yücelerin yücesidir.  A’raf, 7/54 

 َ*�ٰ �وُه اTَAَ bcَKََ&�ُ�ونَ اِت َواْ:9َْرَض Zِ�+Cِ 'Kٖ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' اْ	َ�ْ�ِش ُ�َ���ُ� اْ:ْ.ِ �.َ �َ.َْ9� Dٍ�5ٖ$َ اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ� اِ اِن� َر��ُ=ُ� ا	��ُ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��ُ�ُ(ْ�Kَ �ْ=ُ/ُ� َر���	ُِ=ُ� ا	ْذ-ِٖ� ٰذ  
Şu bir gerçektir ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde/evrede yaratan, sonra da kudret ve egemenlik 
tahtına oturup varlık âlemini yönetendir. O'nun izni olmadıkça hiçbir şefaatçı devreye giremez. İşte bu Allah'tır 
sizin Rabbiniz. Artık O'na kulluk/ibadet edin. Düşünüp anlamıyor musunuz? Yunus, 10/3 

dَ�ْ َواْ	Jََ�َ� &ُ%\ �َ اَ	��ُ� ا َ� ا	�7 �1Cََْ�ْ�ِش َو	ى َ)َ�' ا*ٰ+َCْا ��ُp �Rََ-َ�ْوAَ �ٍ�َ(َ �ِ�ْLَِ� اِت*َ�ٰ ُ% اْ:9َٰ��ِت َ	َ���ُ=ْ� ��Jَ�ِِِء َر��ُ=ْ� 	�Tٖى َرDَKَ ا	�� ���ُ� اْ:9َْ.َ� ُ��85ََ�ُ ' f��َ.ُ %ٍIََ9ِ: ٖ�ىmْ
 Xُ ِ*ُA Allah gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz/dayanaksız olarak yükseltti. Sonra Arş'a/yönetim merkezine*نَ 
kuruldu. Güneş ile ayı buyruğu altına aldı, her biri belli bir sürenin sonuna kadar yörüngesinde hareket eder. O, 
bütün bu işleri kusursuz bir şekilde düzenler ve yönetir. İşte ayetleri size bu şekilde ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize 
kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Ra’d, 13/2 

َ��ِء ُ�ُ�و�Iً َوَز�� �,َ��X	kِ��X�ِٖ���َ ١٥َ	�Jَ	ُ*ا اِ-�َ�� Cُ=�َ�ْت ا�8َ�َُْر-َ� َ�ْ% َ-ْ�ُ� َ ْ*مٌ َ.ْ�ُ�*ُروَن ﴿ � K �Xَ�ْ�َIَِ' ا	��ْJََ	١٦﴿ ﴾ َو ﴾  Biz gökte birçok burçlar, 
galaksiler yarattık ve onları gözetleyenler için çeşitli güzellikler ile donattık. Ve onu kovulan her şeytandan 
koruduk. Hicr, 15/16-17 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� RُXَ�ْ�ََ�� اِ:�9 �ِ�	َْ��a َواِن� ا 5َْ} ا	mَْٖ��%َ َوَ.� �XَJْ�َUَ ا	�� �َ)5َPْ�Kَ Zٌ�َِAٰ9:َ Zَِ} ا	�8 ��	  Biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında 
bulunanları elbette boşuna değil, Hak olarak/bir gerekçeye dayalı olarak yarattık. Kıyamet elbette gelecektir. 
Şimdi sen, sana uzanan elleri tut, güzel davran. Hicr, 15/ 85 

 َ���ٖ(ِ9:َ ��َRُXَ�ْ�َ �.ََ��َء َواْ:9َْرَض َو  Biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyun ve eğlence olsun diye َوَ.� �XَJْ�َUَ ا	��
yaratmadık. Enbiya, 21/16   

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َ&�َ-َ+� رَ   �XَJْ+َ5َKَ �JًAُْ,َ�� َو�Xَ�ْ�َIَ ِ.َ� ا	َْ��ِء &ُ%� َ$ْ#ٍء َ�#; اُ bcَKََ�Xُ.ِVْ*نَ اََو	َْ� َ�َ� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اَن� ا	��  İnkâr edenler, göklerle yer bitişik- 
ken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanma- 
yacaklar mı? Enbiya, 21/30 

َ��ءَ  َ� 	َُ=ْ� َ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوا	mْAَ @َ�ْ5ُْٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �ِ�َْ.ِ�ٖه َو�ُْ�ِ�ُ@ ا	�� �1Cَ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َََ�ُؤٌف َرٖ���ٌ  ا	ِس ��X	�ِ� �َ��	اْ:9َْرِض اِ:�9 �ِِ�ْذ-ِٖ� اِن� ا '�َ(َ DَJَAَ اَْن  Görmüyor 
musun ki, Allah yeryüzündeki tüm varlıkları ve emri uyarınca denizde yüzen gemileri yararınıza sundu. Ve gök 
cisimlerini, kendi izni olmadıkça yeryüzüne düşmemeleri için, yerlerinde/yörüngelerinde tutan O’dur. Hiç 
şüphesiz Allah, insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Hac, 22/65 

  �%ُ& aَ�َUَُ�ْ�ِ@ َو	اْ 'ِK @ٌ��ٖ$َ �ُ	َ �ْ=ُ�َ �َْ	ا َو�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َو	َْ� َ�+�Tْ1ِ َو	ًَ ��ً�ااَ	�Tٖى 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��ٖJْAَ َرُه ��JَKَ ٍء#ْ$َ  Göklerin ve yerin mülkü/ege- 
menliği O'na aittir O, bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur. O her şeyi yaratmış ve belli bir ölçüyle 
göre tasarlayıp düzenlenmiştir. Furkan, 25/2    

َ��ِء ُ�ُ�و�Iً َوCِ �Rَ�Kٖ %َ�َIََ�ا�Iً َوَ َ�ً�ا ُ.�Xًٖ�ا  Aََ��َرَك ا	�Tٖى K %َ�َIَِ' ا	��  Gökteki gezegenlere yörüngeler belirleyen, orada ışık 
kaynağı olan güneşi ve onun ışığını yansıtan ayı yaratan Allah'ın şanı yücedir. Furkan, 25/61 

  َIََوا �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� RُXَ�ْ�ََ�� اِ:�9 �ِ�ْ	َ ' َواِن� َ&�sًٖ�ا ِ.َ� ا	��Xِس ��Jَ�ِِٸِ اََو	َْ� َ�َ+5َ=�ُ�وا Kٖ' اَ-aَ�َUَ �.َ �ْRِ�ِ5ُْ ا	��ُ� ا	�� f��َ.ُ %ٍ  َُ�ونKِ�=ََ	 �ْRَِر��  Kendi 
aralarında düşünmediler mi ki Allah, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak olarak ve 
belirtilmiş bir süre ile yaratmıştır? İnsanlardan çoğu, Rabblerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. Rum, 30/8 

  َa�َUَ  َدا�� �%ُ& �ْ.ِ �Rَ�Kٖ ��� �ُِ=ْ� َوَ�َ��ٖAَ اَْن 'َCِاْ:9َْرِض َرَوا 'ِK 'Jٰ	ََْوا �Rََ-َ�ْوAَ �ٍ�َ(َ �ِ�ْLَِ� اِت*َ�ٰ َ��ِء َ.�ًء �Rَ�Kٖ �Xَ+ْ�َْ-َ�Kَ ِ.ْ� &ُ%� َزْوٍج َ&ٖ���ٍ ا	�� Zٍ َواَْ-Hَ	�Xَْ ِ.َ� ا	�� O, 
gökleri görebildiğiniz bir direk, olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye yeryüzüne de ulu dağlar koydu ve orada 
her çeşit canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdi. Lokman, 31/10 

ٰ�َ*اِت َو.َ   َ� 	َُ=ْ� َ.� Kِ' ا	�� �1Cَ �َ��	َ�ْوا اَن� اAَ �َْ	َا ْ�(ِ �ِ�ْLَِ� �ِ��	ا 'ِK ِدُل�mَ�ُ �ْ.َ ِس��X	ا �َوِ.َ ZًXَuِ��ََ�ًة َو,ِ�kَ �ُ�َ�َِ- �ْ=ُ�ْ�َ(َ �َ�َCَْاْ:9َْرِض َوا 'ِK � ٍ��Xٖ.ُ ى َوَ:9 ِ&َ+�ٍب�ٍ� َوَ:9 ُ,ً  
Allah, göklerde ve yerde ne varsa emrinize verdiğini, görünen görünmeyen bunca nimeti size bolca sunduğunu 
görmediniz mi? Yine de insanlardan bazıları ne bilgisi ne yol göstereni ne de aydınlatıcı bir Kitab'ı olmadan 
Allah hakkında tartışır. Lokman, 31/20 

َ��ِء اِ	َ' اْ:9َْرِض pُ�� َ�ْ�ُ�ُج اِ	َْ�ِ� Kٖ' َ�ْ*ٍم َ&�نَ   ونَ  ُ�َ���ُ� اْ:9َْ.َ� ِ.َ� ا	�� /��ُAَ � ��.ِ ZٍXَCَ _َْ	َاُرُه ا�َJْ.ِ  Allah, gökten yere kadar olan bütün işleri dü- 
zenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde O’na yükselir. Secde, 32/5 

َ��ِء َواْ:9َْرِض َ:9 اِ	َٰ� اِ:�KَVُْA '�-َ�Kَ *َ,ُ 9=ُ  َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اْذ&ُُ�وا -Sَ�َ�ِْ ا	���ِ   *نَ َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ,ْ% ِ.ْ� �Uَ	Bَ aٍِْ�ُ� ا	��ِ� َ�ْ�ُز ُُ=ْ� ِ.َ� ا	��  Ey insanlar! Allah’ın size 
olan nimetini hatırlayın. Allah’tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? O’ndan baş- 
ka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Fatır, 35/3 
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  َ� �1Cَْ�ِ% َو�	َر َ)َ�' ا�Rَ�X	ُر ا ُر ا	�ْ�َ% َ)َ�' ا	�Rَ�Xِر َوُ�َ=*� �*=َ�ُ �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض �ِ�	َْ dَ�ْ َوا	 \%ُ& �َ�َJَْ�aَ�َUَ َ ا	�� �رُ  ا	�7 �5Lَْ	ا Hُ�Hٖ�َْ	اََ:9 ُ,َ* ا ' f��َ.ُ %ٍIََ9ِ: ٖ�ىmْ  Gökleri 

ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine 
örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar yörün- 
gesinde akıp gitmektedir. İyi bilin ki O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Zümer, 39/5 
�ٖه    ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض اَْن HُAَوَ:9 َو	iَِْ� َزا	ََ+� اِْن اَْ.َ�َ=Rَُ�� ِ.ْ� اََ�ٍ ُ� َ&�َن َ�ٖ��ً�� 5ُBَ*ًرااِ-� اِن� ا	��َ� ُ�ْ�ِ�ُ@ ا	��  Gökleri ve yeri dengede tu- 
tan/yörüngelerinden çıkıp bozulmalarını önleyen sadece Allah'dır. Eğer onların düzenleri bozulursa onları 
O'ndan başka hiç kimse düzeltemez. Hiç kuşkusuz O, hoşgörülü ve bağışlayıcıdır. Fatır, 35/41 

 َu �Xَ�ْAَََ+� ا	اَْو َ&ْ�ً,� َ �َ �(ً*ْuَ �nَ+ِgَْْرِض اbcِْ	َو �Rََ	 َل�JَKَ ٌن�Uََ��ِء َوِ,َ' ُد ���ِٖg�p َُ�� اCَْ+ٰ*ى اِ	َ' ا	��  Sonra duman/gaz hâlindeki göğe/atmosfere 
yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek bir araya gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler. 
Fussilet, 41/11 

  ٖ��8َ�َِ� ��َْ- /�َ��َء ا	 ��ُ� ا	Hٖ�َْ�Hِ ا	َْ�ٖ���ِ Rُn4ٰJَKَ�� Cَ Dَ�ْCَٰ�َ*اٍت Kٖ' َ�ْ*َ.ْ�ِ� َواَْوٰ�' Cَ �%ُ& 'Kَٖ��ٍء اَْ.َ�َ,� َوَز����X ا	��ٖJْAَ @َِ	َو�3ً5ْ�ِ ٰذ {َ�  Ve sonra onları iki 
günde yedi gök şeklinde oluşturduk. Ve her göğe işini/ görevini bildirdik. En yakın semayı/atmosferi kandillerle 
süsledik ve onu düzensizlikten/bozulmaktan koruduk. Bu, O çok güçlü, çok üstün, her şeyi bilen Allah’ın takdiri- 
dir. Fussilet, 41/12        

  	َ �َ �1Cََ+5َ=�ُ�ونَ َو�ٍم َ*ْJَِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ اِن� �ُXْ.ِ ��ً��ٖIَ اْ:9َْرِض 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ ُ=ْ� َ.� Kِ' ا	��  Gökte olanları, yerde olanları, hepsini sizin 
emrinize vermiştir. Doğrusu bunlarda, düşünen kimseler için dersler vardır. Casiye, 45/13 

  َU �.َُرواTِْ-ُا � ' َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ)�� f��َ.ُ %ٍIَََوا �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� RُXَ�ْ�ََ�� اِ:�9 �ِ�	َْ ُ.zُ�ِ�ْ*نَ  �XَJْ�َ ا	��  Biz, gökleri, yeri ve onlar arasındaki 
her şeyi ancak hak olarak/bir anlam ve amaç üzere ve belirli bir süre için yarattık. Ama inkâr edenler, kendilerine 
tebliğ edilen uyarıdan yüz çevirirler. Kaf, 46/3  

َ��ِء �Xَ�ْXَ�َ _َ�ْ&َ �ْRُ َ*ْKََ,� َوَز����Xَ,� َوَ.� 	ْ.ِ �Rََ� Kُُ�وجٍ   اَ �ْ�َKََ�3ُXُْ�وا اِ	َ' ا	��  Onlar üstlerindeki gökyüzüne hiç bakmıyorlar mı? Onu 
nasıl inşa ettik, güzelleştirdik ve nasıl bütün kusurlardan, eksikliklerden arındırdık? Kaf, 50/6 

ْ.ِ �Xَ� 	Lُُ*بٍ  ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� Zِ�+Cِ 'Kٖ ��َRُXَ�ْ�َ اَ���ٍم َوَ.� َ.�� � �XَJْ�َUَ ا	��ْJَ	ََو Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde/ devirde 
yarattık. Hiç bir yorgunluk da duymadık. Kaf, 50/38 

  ِ@�ُ�َ��ِء َذاِت اْ	ُ َوا	��  Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış göğe andolsun. Zariyat, 51/7 
� َواِ-�� 	َُ�*Cُِ�*نَ  ٍ�َْ�ِ� �,َ�Xَ�ْXَ�َ َ��َء َوا	��  Göğü sağlam bir şekilde bina ettik, onu genişleten Biziz. Zariyat, 51/47 

�رٍ  َJَِ� ُه�XَJْ�َUَ اِ-�� &ُ%� َ$ْ#ٍء  Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kamer, 54/49  
ُل اْ:RُXَ�ْ�َ �ُ.َْ9�� 	َِ+ْ�َ�ُ�*ا اَن� ا �HXَ+َ�َ ��Rُ�َsْ.ِ اْ:9َْرِض �اٍت َوِ.َ*َ�ٰCَ Dَ�ْCَ aَ�َUَ ىTٖ�	ُ� ا��	اََ��َط �ُِ=%� َ$ْ#ٍء ِ)ْ�ً��اَ �	��َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ��ٌ� َواَن� ا	��َ� َ ْ  Allah, 

üstünüzde yedi kat göğü ve altınızda da yedi kat yeri yaratandır. O’nun emir ve iradesi/yönetim, denetim ve 
kontrolü bu ikisi arasında etkin bir şekilde devam eder ki böylece Allah'ın her şeye güç yetir- diğini ve gerçekten 
Allah'ın ilmiyle her şeyi sarıp kuşattığını bilip öğrenesiniz. Talak, 65/12 

 ٰ�Aَ %ْ,َ �َ8َ�َْ	ا DِIِْر�Kَ �5َُوٍتAَ �ْ.ِ �ِ�ٰ�ْ ى ِ.ْ� Kُُ]*ٍر اَ	�Tٖى Cَ Dَ�ْCَ aَ�َUَٰ�َ*اٍت Aَ �.َ � ً��َuِٰ�ى aِ�ْUَ 'Kٖ ا	��  Yedi gök katmanını birbiriyle uyum ve 
ahenk içinde yaratan O'dur. O Rahman'ın yaratışında herhangi bir uyuşmazlık, çelişki göremezsin. Bir kez daha 
bak! Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun? Mülk, 67/3 

  َA��&َ �َ8َ�َْ	ا DِIِاْر ��ُp ٌ���ٖ�َ *َ,َُو �lًCِ�Uَ �ُ8َ�َْ	َْ�َ@ ا	اِ ]ْ�ِJَXْ�َ �ِ�ْ  Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak. Göz aradığı bozukluğu 
bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Mülk, 67/4  

  ً.*Iُُر �,َ�Xَ�ْ�َIَ�8َ�َِٖ��َ} َو� ��َْ- /�َ��َء ا	 � َز����X ا	��ْJَ	ََو ِ���ٖ �uٖ��َِ� َواَْ)َ+ْ�-َ� 	Tَ(َ �ْRَُاَب ا	�� �7�ِ	 �  Yemin olsun ki Biz yakın göğü kandil- 
lerle/yıldızlarla donatıp süsledik. Ve onları şeytanlara ateş taneleri yaptık. O şeytanlar için çılgın ateş azabını da 
hazırladık. Mülk, 67/5 

َ_ aَ�َUَ ا	��ُ� Cَ Dَ�ْCَٰ�َ*اٍت uَِ��ً �اَ	َْ� Aََ�ْوا َ&�ْ   Görmez misiniz ki Allah yedi kat göğü birbiri ile uyum içinde nasıl yarattı? 
Nuh, 71/15 

�اًدا ﴿َ$ِ ��ً�ْCَ �ْ=ُ َ*ْKَ �Xَ�ْXَ�َ١٢َو﴿ �Iً� ﴾ ١٣﴾ َوCِ �Xَ�ْ�َIََ�ا�Iً َو,� Ve üzerinize çok sağlam yedi gök bina ettik. Ve çok parıldayan 
bir kandil/ışık kaynağı, güneş koyduk. Nebe, 78/12-13 

﴿ �RَnXٰ�َ َ��ُء �Rَv ﴿٢٧َءاَْ-ُ+ْ� اََ$�/ �Jً�ْUَ اَمِ ا	�� �*�َKَ �Rَ=َ�ْCَ DَKَ٢٨﴾ َر﴿ �Rَn�ٰzُ َ�َجUَْوَا �Rَ�َ�َْ	 �َ[َBَْ٢٩﴾ َوا ﴾  Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa 
gök yüzünü yaratmak mı? Ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü 
aydınlattı. Naziat, 79/27-28-29 

﴿ DِIْ��	َ��ِء َذاِت ا �ِع ﴿١١َوا	��ْ ﴾ ١٢﴾ َواْ:9َْرِض َذاِت ا	�8  Andolsun o dönüş sahibi olan semaya. Ve çatlayıp yarılan 
yeryüzüne. Tarık, 86/11-12 

اَ	�Tٖى Kَ aَ�َUََ�*�ى   O, yaratıp şekillendiren, sistemleştiren ve düzene koyandır. A’la, 87/2  
GÖK GÜRLEMESİ 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
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 ٰ �ٖه َوا	َْ��ِ�ْ�َِ� �ُ(ْ � ا	ْ َوُ�َ���ُ} ا	��ُ��َ*اِ)�Rَِ� ]ُ�8ٖ�ُKَ aَ َ.ْ� َ��7َُء َوُ,ْ� ُ��mَِد	ُ*َن Kِ' ا	��ِ� َوُ,َ* َ$ٖ ��لِ ْ.ِ Zُ=َِi� 5َ�Uٖ+ِٖ� َوُ�Cِ�ُْ% ا	�8َ�ِ  Gök, gürlemesiyle 

Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de ilâhî kudretin, azamet ve yüceliğinden korkarak tesbih ederler. Onlar, 
Allah hakkında tartışıp dururken O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Ve O, azabı pek şiddetli 
olandır. Ra’d, 13/13 

GÖSTERİŞ YAPMAK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ُJ5ِXْ�ُ �َ�Tٖ�	َُ�  َ َوا	ُن �[َ�ْ ٖ��Kَ �Xًَ��َء َ ٖ���Xً*َن اَْ.َ*ا	Rَُْ� رgَِ�َء ا	��Xِس َوَ:ُ 9�Xُ.ِVْ*َن �ِ�	��ِ� َوَ:9 �ِ�	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ.ْ� َ�ُ=ِ� ا	�7  Bunlar, mallarını insanlara 
gösteriş için harcayan, Allah’a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne 
kötü arkadaştır. Nisa, 4/38 

 �X	َ�اُؤَن ا�ٰ' ُ	ِة َ �ُ.*ا &َُ��*ٰ� �َس َوَ:َ 9�Tْ&ُُ�وَن ا	��َ� اِ:�bcً��ٖ َ 9اِن� ا	�JٖKِ�Xَ�َُْ� ُ��1َِدُ)*َن ا	��َ� َوُ,َ* �Uَِدُ)Rُْ� َواَِذا َ �ُ.*ا اِ	َ' ا	�8  Münafıklar/ikiyüzlüler, Allah'ı 
aldatmaya çalışırlar. Oysaki Allah, onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Onlar, namaza kalktıkları zaman 
tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az anarlar. Nisa, 4/142 

وَن َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َوا	��ُ� �َِ�� َ�ْ�َ��ُ*َن ُ.ٖ���ٌ َوَ:Aَ 9ُ=*-ُ*ا َ&�	�Tٖ�َ� Iُ�َUَ*ا ِ.ْ� ِدَ�� /�رِِ,ْ� َ�َ]ً�ا َورgَِ�َء ا	��Xِس َوَ�8ُ  Yurtlarından çalım satarak, halka 
gösteriş yaparak sefere çıkan ve insanları Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayınız. Şüphe yok ki, Allah 
onların bütün yaptıklarını bilgisi ile kuşatmıştır. En’âm, 8/47    

�ِ,ْ� اِ:�bcً��ٖ َ 9 وَ ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ْ=َ�ُْA �َْ	 �ْRُXُ&ِ��َ.َ @َ�ِْ+Kَ �Rَ+َ7َ��ٖ.َ َ�ْت[ِ�َ Zٍ�َ�ْ َ �ْ.ِ �Xَ=ْ�َ,ََْوَ&ْ� ا َ��pَٖ*اِر	اْ �ُ�ْ-َ ��Xُ&  Biz refah içinde şımarmış nice 
şehirleri yok ettik. İşte yerleri! Kendilerinden sonra pek az kimse oturabilmiştir. Onların mirasçısı biz olduk. 
Kasas, 28/58  

﴿ �َ�ّٖ�8َ�ُ�ِْ	 %ٌ�ْ*َKََن ﴿٤*,ُ�Cَ �ْRِِAbcَPَ �ْ(َ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	ََ�اُؤَن ﴿٥﴾ ا�ُ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	ََ��ُ)*َن ﴿٦﴾ ا	َن اْ*�ُXَ�ْ�َ٧﴾ َو ﴾   Vay hallerine o namaz kılanların. 
Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar, namazlarıyla insanlara gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile 
engel olurlar. Maun, 107/4-5-6-7 

GÖNÜL/GÖNÜLDEN 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض &ُ%\ َ	ُ� َ �-ُِ+*نَ   َ …Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gönülden boyun	K �.َ �ُِ' ا	��
eğmişlerdir. Bakara, 2/116 

َع Uَْ�ً�ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ$�ِ&ٌ� َ)ٖ���ٌ  �*[َAَ �ْ.ََو …Kim de gönülden bir hayır yaparsa karşılığını alır. Şüphesiz Allah, şükrün 
karşılığını verendir, bilendir. Bakara, 2/ 158 

َع Uَْ�ً�ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ$�ِ&ٌ� َ)ٖ���ٌ  �*[َAَ �ْ.ََو …Kim gönülden bir hayır yaparsa bu da kendisi için hayırlıdır. Bakara, 2/184  

 َJ	َْوا �ِدٖ �َ� ��ِٖ��َ� َوا	�8 ��رِ اَ	�8َCَْ9:ْ�ِ� �َ��ٖ5ِLْ+َ�ْ�ُْ	َوا �َ�Jٖ5ِXْ�ُْ	َوا �َ�+ِٖ-�  O, sabredenleri, doğru olanları, huzurunda gönülden boyun 
bükenleri, Allah yolunda harcayanları ve seherlerde Allah’tan bağışlanma dileyenleri bilir. Ali İmran, 3/17 

ٰ�َ*اتِ  َواْ:9َْرِض &ُ%\ َ	ُ� َ �-ُِ+*نَ  َو	َُ� َ.ْ� Kِ' ا	��  Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; onların hepsi O'na 'gönülden 
boyun eğmiş'tir. Rum, 30/26 

GURUR-KİBİR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ْ�ُ�ُ� �XRَIَُ� َو	dَiْ�َِ اْ	�Rَ�ِدُ َواَِذا ٖ �َ% َ	ُ� اaِ�A ا	��َ� اَ َKَ �ِpْ9ِ:ْ�ِ� ُة �H�ِْ	ا �ُAْTَUَ  Ona “Allah’tan kork” denildiği zaman, gururu onu daha da 
günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır! Bakara, 2/206 

 ْ7ُA 9:ََ� َو��	وا ا�ٖ��ِ% َوَ.� ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َو�Tِِى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�ِ� َواْ	�mَِر ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َواْ)ُ�ُ �ِ�ِ[ �ِ�ْ	Xْmَِ[ َواْ�ِ� ا	�� َوا	�mَِْر اْ	Xُmُِ[ َوا	�8
ُ.1ُKَ 9:ً�+َ1ْ*ًرا َ.َ�َ=Sْ اَْ�َ��-ُُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ َ.ْ� َ&�نَ   Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akra- 

baya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunan 
hizmetçi ve işçilere iyi davranın; Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.  Nisâ, 4/36 

��ً��ٖIَ �ِ�َْ	ِ7ُُ�ُ,ْ� ا�ْ�َ�َKَ �ْ�ِ=ْ+َ�ْ�ََو �ِٖAَ��َد(ِ �ْ(َ _ْ=ِXْ+َ�ْ�َ �ْ.ََو …Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin 
ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır. Nisâ, 4/172 

 َK �َ�Tٖ�	ا � �ُ,ْ� ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َواَ.�ُ�Hٖ�ََرُ,ْ� َو*Iُُا �ْRِ�ّٖK*َ�ُKَ ِت��َِ	� � ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8 �.َ� �fnِ	ِ� َو��	ُدوِن ا �ْ.ِ �ْRَُ	 وَن�ُmِ�َ 9:َٖ�ً�� َو	اً�� اَTَ(َ �ْRُ�ُ �T�َ�ُKَ َ�ُ�وا=ْ+َCْ5ُ*ا َوا=َXْ+َCْا
 İman edip iyi işler yapanlara ödüllerini tam olarak verecek hatta lütfundan onlara hak ettiklerinden daha َوَ:9 -�8ًَٖ�ا
fazlasını da verecektir. Kul olmayı kendisine yedirmeyip kibirlenenleri ise acı bir şekilde cezalandıracaktır. 
Onlar için Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulurlar. Nisâ, 4/17 
َ��ِء َوَ:9 َ�ْ��Uُُ*َن ا	ْ    ُ�*ا �ِ�َٰ���XَِA َواCَْ+ْ=َ�ُ�وا َ) {ُ�+5َُA 9:َ �RَXْ	Rَُْ� اَْ�َ*اُب ا	�� �T&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا َ��.ٖ�ِmْ�ُ	ْى اHِmَْ- @َِ	Tٰ&َ1َِْ��ِط َو	ا ��Cَ 'Kٖ %ُ�َmَْ	ا wَ�ِ�َ '�+�َ Zَ�Xmَ  
Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o âyetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, gökyüzü kapıları yüzlerine 
açılmaz ve deve, iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Biz ağır suçluları işte böyle cezalandırırız. 
A’raf, 7/40  
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Cَٖ��َ% ا	�/ْ$ِ� َ:َ 9�Tُ1ِ�+وُه bcً��ٖCَ َواِْن َ�َ�ْوا Cَٖ��َ% اْ	َ �'Lَ�Tُ1ِ�+وُه  Aَِ' ا	�Tٖ�َ� َ�َ+َ=��ُ�وَن Kِ' اْ:9َْرِض �Lَِْ�ِ� ا	َْ��a َواِْن َ�َ�ْوا &ُ%� اَٰ�ُ 9:َ Zٍ�Xُ.ِVْ*ا ��Rَِ َواِْن َ�َ�ْواPَْ�Cَِ�ُف َ)ْ� اَٰ��

 ٰ ُ�*ا �ِ� �T&َ �ْRُ�-َ�ِ� @َِ	ٰذ bcً��ٖCَ َ���ِٖK�Bَ �RَXْ(َ َوَ&�-ُ*ا �XَِA��َ  Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzak tutaca- 
ğım: Onlar hangi mucizeyi görseler ona inanmazlar. Doğruya varan yolu görseler, onu yol edinmezler. Ama 
azgınlık yolunu görseler onu yol edinirler. Bu böyledir. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar ve onlara karşı 
kayıtsız kaldılar. A’raf, 7/146 

  َ��iٖCِ�Uَ ا ِ َ�َدًة*ُ-*ُ& �ْRَُ	 �Xَ�ُْ  �ُXْ(َ ا*Rُُ- �.َ �ْ(َ ا*ْ+َ(َ � ���َKَ  Kibirlerinden dolayı kendilerine yasak edilen şeylerden vaz- 
geçmeyince onlara: "Aşağılık maymunlar olun!" dedik. A'raf, 7/166 

�ونَ  ُmُ�ْ�َ �َُ	َو �ُ-َ*�� َر��َ@ َ:9 َ�ْ�َ+ْ=ِ�ُ�وَن َ)ْ� ِ)َ��َدAِٖ� َوُ�َ���َُXْ(ِ �َ�Tٖ�	اِن� ا  Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten 
kibirlenmezler, O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler. A'raf, 7/20 

�ونَ  ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َiِٰ	اُو �RَXْ(َ َ�ُ�وا=ْ+َCَْوا �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	َوا  Ayetlerimizi yalanlayıp ve onlara uymayı kibirlerine 
yediremeyenler ise, orada ebedi kalmak üzere cehennemliktirler. Araf, 7/36 

َ��ِء َوَ:9 َ�ْ��Uُُ*َن ا	ْ  ُ�*ا �ِ�َٰ���XَِA َواCَْ+ْ=َ�ُ�وا َ) {ُ�+5َُA 9:َ �RَXْ	Rَُْ� اَْ�َ*اُب ا	�� �T&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا َ��.ٖ�ِmْ�ُْ	ى اHِmْ-َ @َِ	Tٰ&َ1َِ��ِط َو	اْ ��Cَ 'Kٖ %ُ�َmَْ	ا wَ�ِ�َ '�+�َ Zَ�Xmَ  Ayetleri- 
mizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, gök yüzü kapıları yüzlerine açılmaz ve 
deve, iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Biz ağır suçluları işte böyle cezalandırırız. Araf, 7/40 

  ْ+ اَء َ.�� ��zَ ����lَُت َ)Xّٖ' اِ-�ُ� 	5ََِ�ٌح 1ُKَ*رٌ َو	iَِْ� اََذْ �Xَُه َ-ْ�َ��َء َ�ْ�َ ُ� 	Jُ�ََ*َ	�� َذَ,َ[ ا	��  Eğer ona dokunan bir sıkıntıdan sonra bir nimet 
tattırırsak, elbette "Kötülükler benden gitti" der. Çünkü o bunu derken şımarıktır, kibirlidir. Hud, 11/10 

  �	�Kَ �Tٖ�َ� ُ 9:َ�X.ِVُْ*َن �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة  ُ�ُ*Xْ.ُ �ْRُ�ُِ=َ�ةٌ َوُ,ْ� ُ.ْ�َ+ْ=ِ�ُ�ونَ اِ	Rُُٰ=ْ� اِ	ٌٰ� َواِ�ٌ  İlahınız bir tek ilahtır; Ahiret'e inan mayanlar ise, kalpleri 
inkâr içindedir ve onlar Allah'a ve Ahiret'e inanmayı gururlarına yediremezler. Nahl, 16/22  

��َ� sْ.َ dَiْ�ِ�َKَ �Rَ�Kَٖ*ى ا	ُْ�َ+َ=��ٖ���َ �Kَْد�Uُُ*ا اَ�ْ  ِٖ	�Uَ �َ�XRَIَ اَب*َ  “O halde, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından 
girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!" Nahl, 16/29. 

  َckِ َ+��5َُ�ا�َ$ْ#ٍء َ �ُ� ِ.ْ��	ا aَ�َUَ �.َ 'ٰ	َِ�ْوا ا�َْ� َ	ُ�ونَ اََو Uِِ��ِ� َوُ,ْ� َدا	ا �ً �mCُ %ِِg��َ b	ُُ� َ)ِ� ا	َْ�ٖ��ِ� َوا	�7  Gerçekten Allah, onların gizlediklerini de, 
açığa vurduklarını da bilir. O, kibirlileri sevmez. Nahl, 16/48 

Aَْ��َُ� اْ	mَِ��َل uُ*ً:9َوَ:K �ِ�ْAَ 9ِ' اْ:9َْرِض َ.َ�ً�� اِ-�َ@ 	َْ� 1ْAَِ�َق اْ:9َْرَض َو	َْ�    Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ağırlığınla 
ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin. İsra, 17/37 

  ْ��ُه َ:9 َ�ْ�َ+ْ=�ُِ�وَن َ)ْ� ِ)َ��َدAِٖ� َوَ:9 َ�ْ�َ+َXْ(ِ �ْ.َاِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ ِ�ُ�ونَ َو	َُ� َ.ْ� Kِ' ا	��  Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. O'nun 
huzurunda bulunanlar, O'na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Enbiya, 21/19 

ا �Kَْ-3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)�ِ Zُ�َ اْ	5�ُْ   f*ُ�(َُو ��ً�ُْk �ْRُ�ُ5ُْ-َا �Rَ+ْXَJَ�ْ+َCَْوا �Rَِ� وا�ُ�َIََو ٖ��ِ�َ�  Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve 
kibirlerinden ötürü onları inkâr ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak! Neml, 27/14 

ٰ�َ*اِت اَ   ْو Kِ' اْ:9َْرِض َ��ِْت ��Rَِ ا	��ُ� اِن� ا	��َ� 	َٖ]�ٌ_ َ ٌ���ٖUَ�� Xَ�ُ#� اِ-��Rَ اِْن �Jَsْ.ِ @ُAََل ْ.ِ Zٍ���َ� Uَْ�َدٍل ْ=ُ+َKَ� 1ْPَ 'Kَٖ�ٍة اَْو Kِ' ا	��  Kibirlenerek 
insanlardan yüzünü çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini 
beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Lokman, 31/16 

  ِ.Vْ�ُ ��َ�-ِْ�َ+ْ=�ُِ�ونَ ا�َوُ,ْ� َ:9 َ �ْRَِر�� �ِ�ْ��*ا �َُِ��Cَا َو�ً �mCُ وا/�Uَ �Rَِ� اَِذا ُذ&�ُ�وا �َ�Tٖ�	ا �XَِA��َٰ�ِ� �ُ  Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu 
âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler ina- 
nırlar. Secde, 32/15 (Secde Ayeti) 

 Çünkü o günahkârlara: “Allah'tan başka tanrı yoktur” denildiği zaman اِ-�Rُْ� َ&�-ُ*ا اَِذا ٖ �َ% 	Rَُْ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ا	��ُ� َ�ْ�َ+ْ=ِ�ُ�ونَ 
onlar, bunu kabul etmeyi gururlarına yediremediler. Saffat, 37/35  

ٌة اَ	sْ.َ �َ�XRَIَ 'Kٖ dَ�ًَْ*ى 	ِْ�ُ�َ+=َ   ��ٖ���َ َوَ�ْ*َم اْ	Aَ Zِ�َ�ٰJَِ�ى ا	�Tٖ�َ� �Tَ&َُ*ا َ)َ�' ا	��ِ� ُوRُ,ُ*Iُْ� ُ.ْ�َ*د�  Kıyamet günü Allah’a karşı yalan söyleyen- 
leri görürsün, yüzleri kapkara kesilmiştir. Kibirlenenler için cehennemde bir yer mi yok!? Zümer, 39/60 

��َ� sْ.َ dَiْ�ِKَ �Rَ�Kَٖ*ى ا	ُْ�َ+َ=��ٖ���َ ِٖ	�Uَ �َ�XRَIَ ا اَْ�َ*اَب*ُ�Uُاْد %َ� ٖ Onlara denilir ki: İçinde ebedî kalacağınız cehennemin kapı- 
larından girin; kibirlenenlerin yeri ne kötü! Zümer, 39/72 

 ْ[�َ @َِ	Tٰ&َ ٍر���Iَ �ٍ��=َ+َ.ُ ]ِ�ْ َ �%ُ& 'ٰ�(َ �ُ��	ا Dُ�َ …İşte Allah, her  kibirli, kendini beğenmiş zorbanın kalbini böyle mühürler." 
Mü'min, 40/35 

 *�ُlَ�ْ�َ 9:َ �ْ,ُِر َو�Rَ�X	ْ�ِ% َوا�	ُ� �ِ�	َن َ*�� َر��َ@ ُ�َ���َُXْ(ِ �َ�Tٖ�	�Kَ َ�ُ�وا=ْ+َCِْ�ِن اKَ َن  Kim ibadet etmekten çekinir kibirlenirlerse, bilsinler ki, 
Rabbinin katında bulunan melekler hiç usanmadan gece ve gündüz O’nu tesbih ederler. Fussilet, 41/38   

َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ &ُ%� ُ.1َْ+�ٍل 1ُKَ*ٍر    …Allah övünen, kibirli, kendini beğenmiş kimseleri sevmez. Hadid, 57/23 
GÜÇLÜK-KOLAYLIK 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
… � ا	��ُ� �ُِ=ُ� ا	ُْ�ْ��َ  ُ��ٖ�ُ �َUٍَُم ا���اَ �ٌة ِ.ْ ���ِKَ �ٍ5َCَ 'ٰ�(َ �4ً اَْو�َ&�َن َ.ٖ� �َوَ.ْ  …Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayı- 

sınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez…Bakara, 2/185 
 �Rَ�َCَْوَ:9 -َُ=��ُ_ -5ًَْ�� اِ:�9 ُو Biz hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemeyiz. Mü’minun, 23/62 
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:�9 ُو �Rَ�َCْ	Sْ�َ�َ&َ �.َ �Rََ َوَ)�Rَ�ْ�َ َ.� اْ&َ+S�َ�َْ َ:9 ُ�َ=��ُ_ ا	��ُ� -5ًَْ�� اِ    "Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını 

yüklemez: Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır… Bakara, 2/286 
  َ��ِRْ�ََُ=ْ� َو	 �ُِ�َ���َ	ُ� ��	ا �ُ=ْ� XَCَُ� ا	�Tٖ�َ� ِ.ْ� َ ْ��ُِ=ْ� َوَ�ُ+*َب َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوا	��ُ� َ)ٖ��ٌ� َ�ٖ=��ٌ ُ�ٖ��ُ  Allah, size din ile ilgili hükümlerini açıklamak, 

size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm 
ve hikmet sahibidir. Nisa, 4/26 

  �ُ=ُXَ+ِ5ْ�َ 5ُْ+ْ� اَْنUِ ِة اِْن*ٰ� ا ُ.�Xً��َٖواَِذا K �ْ+ُ�ْ�َzَِ' اْ:9َْرِض �XَIُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ dَ�ْ�َKٌَح اَْن 8ُJْAَُ�وا ِ.َ� ا	�8 fو�ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اِن� ا	َْ=�Kِٖ��َ� َ&�-ُ*ا 	َُ=ْ� َ)ُ  Yeryüzünde 
dolaştığınız zaman, küfre sapanların size tedirginlik vermesinden korkarsanız, namazı kısaltmanızda sizin için 
bir sakınca yoktur. Doğrusu kâfirler sizin çok açık düşmanlarınızdır. Nisa, 4/101 

� ا	��ُ� 	mْ�ََِ�َ% َ)َ�ْ�ُ=ْ� ِ.ْ� َ�َ�جٍ  …ُ��ٖ�ُ �.َ …Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez…Maide, 5/6  

…  �َِg��َ1َ	ْا �ُRِ�ْ�َ(َ ُم���َوَ�RُXْ(َ Dُ4َْ� اPَِْ�ُ,ْ� َواْ:bcَBَْ9َل ا	�ٖ+' َ&�َ-�Rِ�ْ�َ(َ Sْْ  َ��ُْ.ُ�ُ,ْ� �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�RُnRٰXْْ� َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َوُ�ِ�%/ 	Rَُُ� ا	]���َ��ِت َوُ�َ  …O peygamber, 
onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar. 
Üzerlerindeki ağır yükleri ve güçlükleri kaldırır…A’raf, 7/157  

  َ���ٖ,ِ�mَ	ْا �ُ�ْ�ِف َواَْ)ِ�ْض َ)ِ	5ْ�ََ* َواُْ.ْ� �ِ�ْ	اْ TِUُ  Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden uzak dur! A’raf, 7/199 
� اnٰAُٰ� ا	��ُ� َ:9 ُ�َ=��ُ_ ا	���ُ  ��.ِ aْ5ِXْ�ُ�ْKَ �ُُ َر َ)َ�ْ�ِ� رِْز�-5ًَْ�� اِ:�9 َ.� اmْ�َCَ �RَnٰAَٰ�ُ% ا	��ُ� َ�ْ�َ� ُ)ْ�ٍ� �ُْ�ً�ا 	aْ5ِXْ�ُِ ُذو ْ.ِ Zٍ�َCَ� Cََ�+ِٖ� َوَ.ْ�  ُِ  İmkânı geniş olan, 

nafakayı imkânlarına göre versin; rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından nafaka 
ödesin. Allah hiç kimseyi verdiği imkândan fazlasıyla yükümlü kılmaz. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık 
yaratacaktır. Talak, 65/7  

 ﴿ 'Jٰ�Aاَْ)]ٰ' َوا �ْ.َ � �.َ�Kَ٥﴿ 'ٰX�ْ�َق �ِ�ْ	ُ ��Pَِْ�ُ�ْ�ٰ�ى ﴿٦﴾ َو	ُ�ُه  ���َXُ�َKَ ﴾٧ ﴾ Artık kim her kim Allah yolunda harcar ve sakınırsa, ve 
en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. Leyl, 92/5-6-7 

﴾ ٨﴾ َواِ	ٰ' َر��َ@ �KَْرBَْ[ ﴿٧﴾ Kَِ�َذا �Kَ SَBْ�َKَ-8َْْ[ ﴿٦﴾ اِن� َ.Dَ ا	ُْ�ْ�ِ� �ُْ�ً�ا ﴿٥ً�ا ﴿Kَِ�ن� َ.Dَ ا	ُْ�ْ�ِ� �ُ�ْ   Şüphesiz ki her güçlükle birlikte bir 
de kolaylık var. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine başla. İnşirah, 
94/5…8 

GÜNAH 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ٍ��pٍَٖر ا� �5&َ �%ُ& /]�َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ  …Allah, hiçbir günahkâr nankörü sevmez. Bakara, 2/276 

-ُ*َب اِ:�9 ا	��ُ� َو	َْ� ُ��8ِ/وا َ)�ٰ' َ.� Kََ��ُ*ا َوُ,ْ� َوا	�Tٖ�َ� اَِذا Kََ��ُ*ا Zً7َ�ِ�Kَ اَْو kََ�ُ�*ا اَ-Rُ�َ5ُْْ� َذَ&ُ�و  /T	5ُِ� اLْ�َ �ْ.ََو �ْRِِ�*ُ-Tُِ	 5َُ�واLْ+َCْ�Kَ �َ��	نَ ا ا*�ُ�َ�ْ�َ  Yine onlar ki, 
bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe 
ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar 
etmezler. Al-i İmran, 3/135 

 ��X.َٰ�Kَ �ْ=ُ���َِ� ا*Xُ.َِٰ��ِن اَْن ا�bٖcِْ	 ٖدى�Xَ�ُ ��ًِد�Xَ.ُ �Xَ�ْ�ِCَ �Xَ�-ِا �Xَاْ:9َْ�َ�اِر  َر�� Dَ.َ �Xَ�K*َAََو �XَِA�lَ ��Cَ ��X(َ �ْ َر�� �ْ5ِBْ�Kَ �Xَ	�Xََ ُذ-ُ*�Xَ�َ َوَ&�5  Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize 
iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülük- 
lerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.” Al-i İmran, 3/193 

 ��ً��ٖ&َ bcًUَ�ْ.ُ �ْ=ُ�ْUِ�ْ� َ)A�lَ��Cَ �ْ=ُXُِْ=ْ� َو-ُْ �5=َُ- �ُXْ(َ َن*ْRَXُْA �.َ �َِg��َ&َ ا*�ُِX+َmْAَ اِْن  Eğer size yasaklanan büyük günahlardan 
kaçınırsanız, küçük günahlarınızı bağışlar ve sizi onurlu bir konuta yerleştiririz. Nisa, 4/31 

 ��ً�pَٖا-ً� ا �*Uَ َن�&َ �ْ.َ /]�َوَ:�mَُA 9ِدْل َ)ِ� ا	�Tٖ�َ� َ�1َْ+�-ُ*َن اَ-Rُ�َ5ُْْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ  Kendi kişiliklerine ihanet edenleri savunma! Şüphe yok 
ki Allah, kendilerine ihanet edenleri ve günahta inat edenleri sevmez. Nisa, 4/107 

َوَ&�َن ا	��ُ� �َِ�� َ�ْ�َ��ُ*َن ُ.ٖ��ً]� َ�ْ�َ+5ُ1ْ*َن ِ.َ� ا	��Xِس َوَ:9 َ�ْ�َ+5ُ1ْ*َن ِ.َ� ا	��ِ� َوُ,َ* َ.Rُ�َْ� اِْذ ُ�َ���ُ+*َن َ.� َ:َ 9�zٰ�ْ' ِ.َ� اْ	Jَْ*لِ   Onlar yaptıklarını insanlar- 
dan gizleyebildiler ama Allahtan gizleyemezler; çünkü gecenin karanlığında, , O'nun razı olmadığı sözü düzüp 
kurarken O, onlarla beraberdi. Hiç şüphesiz Allah onların yaptıklarını ilmi ile kuşatacak güçtedir. Nisa, 4/108 

  ْ5-َ 'ٰ�(َ �ُ�ُ�ِ=ْ�َ ��َ�-�ِKَ ��ًpِْْ=ِ�ْ[ ا�َ �ُ� َ)ٖ��ً�� َ�ٖ=�ً��َوَ.ْ��	َوَ&�َن ا �ٖ�ِ  Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine 
kazanmış olur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa, 4/111 

� ا	�Jَ�ِْبِ َوَ:Aَ 9َ��َو-ُ*ا َ)َ�' اْ:�pْ9ِِ َوا	ُْ�ْ�َواِن َواJُ�A*ا ا	��َ� اِن� ا	�� ُ��ٖ$َ �َ  …Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a 
karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir. Maide, 5/2 

�َ)Zً+َLْ�َ Zُ َ �	ُ*ا   ُ�*ا ��Jَ�ِِِء ا	��ِ� َ�+�' اَِذا �IََءRُAُْ� ا	�� �T&َ �َ�Tٖ�	ا �َ�ِUَ ��Rَ�Kٖ �Xَuْ َوُ,ْ� َ�ْ�ِ��ُ*َن اَْوَزاَرُ,ْ� َ)�ٰ' Rُُk*رِِ,ْ� اََ:�Cَ 9َء َ.� َ�Hُِرونَ َ ْ ��Kَ �.َ 'ٰ�(َ �XَAَ�َ�ْ�َ ��َ  
Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten mahvolmuşlardır. Sonunda Kıyamet günü ansızın gelip 
çatınca sırtlarında taşıdıkları günah yükü altında “Eyvah, dünyada kaçırdığımız fırsatlara!” derler. Sırtlarında 
taşıdıkları o yük, ne kötü bir yüktür! En’âm, 6/31 

َوَذُروا �kَِ,َ� اْ:pْ9ِِ� َوXَuِ��َُ� اِن� ا	�Tٖ�َ� َ�ْ=ِ�ُ�*َن اْ:Hَmْ�ُCَ �َpْ9ِْوَن �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�K�ِ+َJُْ*نَ    Günahın açığından da gizlisinden de sakınınız. 
Günah işleyenler yaptıkları günahın cezasını çekeceklerdir. En’âm, 6/120 

�ورُ  ُ َ�ْ�َ�ُ� ZَXَِg�Uَ اْ:9َْ)ُ�ِ� َوَ.� 5ِ1ُْA' ا	8/  Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mümin, 40/19 
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  َ@ِ	Tٰ&َ7ُْ��ُ  َو�َوَ.� َ �ْRِ�ِ5ُْ-َ�ِ� 9�:ِْ�ُ=ُ�وَن ا�َوَ.� َ �Rَ�Kٖ ُ�وا=ُ�ْ�َِ	 �Rَ�.ٖ�ِmْ.ُ �َِ��&ََا Zٍ�َ�ْ َ �%ُ& 'Kٖ �Xَ�ْ�َIَ َون  Böylece Biz, her ülkenin önde gelenle- 

rini, hile ve entrika peşinde koşan suçlular durumuna sokarız: ama çevirdikleri entrikalar yalnız kendi aleyhlerine 
olur; ve onu da anlamazlar. En’âm, 6/123 

1ْAَ �ِ�Kٖ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُ��Xَ�َُ+�5ُِ*نَ َرٌة ِوْزَر اUُْٰ�ى pُ�� اِ	ٰ' َر��ُ=ْ� َ.K �ْ=ُ�ُIِ�َْ  ُْ% اBََْ�َ� ا	��ِ� اLٖ�َْ' َر��f َوُ,َ* َرب/ &ُ%� َ$ْ#ٍء َوَ:dٍ5َْ- /%ُ& ]ُ�ِ=ْAَ 9 اِ:��Rَ�ْ�َ(َ 9 َوَ:HِAَ 9ُر َواِز    De 
ki; "Allah herşeyin Rabbi iken O'ndan başka rab mı arayayım? Her benliğin kazandığı kendi üstünde kalır. 
Hiçbir günahkâr, bir başka günahkârın yükünü taşımaz. Nihayet dönüşünüz Rabbinizedir. Tartışmaya 
girdiğiniz şeyleri O size haber verecektir." En’âm, 6/164 

  ُA َواَْن �a�َم َر��َ' ا	5ََْ*اِ�َ� َ.� �RَXْ.ِ �َRَkَ َوَ.� َ�َ]َ� َواْ:pْ9َِ� َوا	Lَِ� #َLْ�َْْ�ِ� اْ	َ ْل �ِٖ� Cُْ�َ]�-ً� َواَْن JُAَ*	ُ*ا )َ  ُْ% اِ-�َ�� َ��� �HXَ�ُ �َْ	 �.َ �ِ��	�ِ� نَ 7ِْ�&ُ*ا*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �.َ �ِ��	ا '�َ  De 
ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği 
bir şeyi, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmış- tır. A’raf, 7/33 

 ﴿ �َ�ٖ	 ﴾ ٢٥َء َ.� َ�Hُِروَن ﴿﴾ 	َِ�ْ�ِ��ُ*ا اَْوَزاَرُ,ْ� َ&�ِ.Zً�َ َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ َوِ.ْ� اَْوَزاِر ا	�Tٖ�َ� ُ�Lَِ� �ْRَُ-*/�4ِْ�ِ� ِ)ْ�ٍ� اََ:٢٤�Cَ 9َواَِذا ٖ �َ% 	Rَُْ� َ.�َذا اَْ-Hََل َر�/ُ=ْ� َ �	ُ*ا ا�uٖ�Cََُ� اْ:9َو�  

Onlara “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman, “Öncekilerin masalları” dediler. Böylece kıyamet gününde kendi 
günahları ile birlikte, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, 
yüklendikleri ne kötüdür. Nahl, 16/24-25 

�ى 	5ْXَِِ�ٖ� َوَ.ْ� َ ��َ�-�ِKَ �%zَ��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ:HِAَ 9ُر َواِزَرٌة ِوْزَر اUُْٰ�ى َوَ.�َ.ِ� ا ٖ+َRْ�َ ��َ�-�ِKَ ى�ٰ+َ,ْ 9:ً*Cَُر �َ�َ�َْ- '�+�َ �َ��ٖ �T�َ.ُ ��Xُ&  Kim doğru yola gelirse 
kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü 
çekmez. Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azab edecek değiliz. İsra, 17/15 

�ْت  ُ�ُ*ُ�ُ=ْ� َوَ&�َن ا	��ُ� 5ُBَ*ًرا َرٖ���ً َ ���َAَ �.َ �ْ=ِٰـ	َو �ِٖ� �ُْAْ�[َUَْا ��َ�Kٖ ٌح�XَIُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ dَ�َْ	َو�  …Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah 
yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde günah vardır. Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir. Ahzab, 33/5 

 Allah, gönüllerinizde ne varsa bilir ve Allah, her şeyi bilir, azap… َوا	��ُ� َ�ْ�َ�ُ� َ.� Kٖ' ُ �ُ*�ُِ=ْ� َوَ&�َن ا	��ُ� َ)ٖ��ً�� َ�ٖ��ً�� 
etmede de acele etmez. Ahzab, 33/51 

�وا َ$�lً�ْ اَْو 5ُ1ُْA*ُه Kَِ�ن� ا	��َ� َ&�َن �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ��ً�� ُ�ُْA اِْن  Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her 
şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab, 33/54 

�َ�ْ% ِ.Xُْ� َ$ْ#ٌء َو	َْ* َ&�َن َذا  ُ ْ�ُ 9:َ �Rَِ��ْ�ِ 'ٰ	ِا Zٌ�َJَsْ.ُ ُع�ْAَ ٰ�ى َواِْنUُُْر َوازَِرٌة ِوْزَر اHِAَ 9:ََ��َو�-�ِKَ '�&HَAَ �ْ.ََة َو*ٰ�  ْ��ٰ' اِ-�َ�� TِXُْAُر ا	�Tٖ�َ� َ�7َ1ْْ*َن َر��ْ�ِ� �ْRُ	Lَْ�ِ[ َواََ �ُ.*ا ا	�8
 َ Hiçbir günahkâr, bir başkasının günahını yüklenmez. Eğer kendi yükü ağır gelen kimse� '�&Hَ+َ	5ْXَِِ�ٖ� َواِ	َ' ا	��ِ� ا	��8ٖ�َُْ 
onu taşımak için başkasını yardıma çağırırsa, çağırdığı yakını da olsa, o yükün hiçbir parçasını taşıyamaz. Sen 
ancak Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Arınıp temizlenen, kendi benliği için arınıp 
temizlenir. Dönüş Allah'adır. Fatır, 35/18 

Aَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُْ�َ��ُ*اِْن Aَْ=5ُُ�وا Kَِ�ن� ا	��َ� Xْ(َ \'ِXBَُ=ْ� َوَ:َ 9�zٰ�ْ' 	ِِ�َ��ِدِه ا	ُْ=5َْ� َواِْن 7ْAَُ=ُ�وا َ��ْ   ��Xَ�ُKَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ْ=ُٰ' َر��	اِ ��ُp ٰ�ىUُُْر َواِزَرٌة ِوْزَر اHِAَ 9:ََو �ْ=َُ	 �ُzَ �ُ�-َِن ا
�وِر ُ  Tَِ� �ٌ��ٖ(َ Eğer nankörlük yaparsanız bilin ki Allah hiç birinize muhtaç değildir; fakat O, yine de kullarınınاِت ا	8/
nankörlüğüne razı olmaz ama eğer şükrederseniz size rıza gösterir. Hiç kimse kimsenin günah yükünü taşıya- 
cak değildir. Sonra tümünüz Rabbinize döneceksiniz ve o zaman hayatta iken yaptıklarınızı size gösterecektir, 
Çünkü O, kalplerde olan herşeyi hakkıyla bilendir. Zümer, 39/7 

َوا	�Tٖ�َ� َ�X+َmُِْ�*َن َ&g��ََِ� اْ:pْ9ِِ� َوا	5ََْ*اِ�َ� َواَِذا َ.� 4ِBَُ�*ا ُ,ْ� َ�5ِLُْ�ونَ    Onlar, büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar; 
kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar. Şura, 42/37 

ْ�ُه �Tَ�َِاٍب اَ	ٖ��ٍ ��K٧ٍك ا�pٍَٖ� ﴿َوْ�ٌ% 	ُِ=%� اَ   �7�َKَ �Rَ�ْ�َ�ْ�َ �َْ	 �8ِ/ ُ.ْ�َ+ْ=ِ�ً�ا َ&�َْن�ُ ��ُp �ِ�ْ�َ(َ 'ٰ�+ُْA �ِ��	ِت ا��اَٰ Dُ�َ�ْ�َ ﴾ ﴿٨ ﴾ Yalana, sahtekârlığa, günaha 
dadanan her kimsenin vay haline! Böylesi, Allah’ın kendisine okunan âyetlerini işitir de sonra kibrine yedire- 
meyip büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi inkârında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele! 
Casiye, 45/7-8 

  ُDCَِ�َ� اِن� َر��َ@ َوا��	5ََْ*اِ�َ� اِ:�9 ا	َوا �ِpْ9ِ:ْا �َِg��َ&َ َن*�ُِX+َmْ�َ �َ�Tٖ�	َا  َcKَ �ْ=ُِA�Rَ HَُA b&/*ا اَ-5َُْ�ُ=ْ� ا	5ِLْ�ََْ�ِة ُ,َ* اَْ)َ�ُ� �ُِ=ْ� اِْذ اَْ-�7ََ&ُْ� ِ.َ� اْ:9َْرِض َواِْذ اَْ-+ُْ� اKٖ Zٌ�XIَِ' ُ�ُ]*ِن اُ.�
'Jٰ�Aا �اَْ)َ�ُ� �َِ�ِ *َ,ُ Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki 
Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz 
sırada bile, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi 
bilir. Necm, 53/32 

GÜZEL SÖZ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�وَن اِ:�9 ا	��َ� َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َوِذى ا	Jُْْ��ٰ' وَ  ُ�ُ�ْAَ 9:َ %َٖvَٔ�اCِْا 'Xٖ�َ َق�sَ�.ٖ �َ-TْUََُ*َواِْذ ا	َو ُ* �َْ�َ��ٖ&�ِ	َْ�َ+�ٰ.' َوا	ا �ُْ+�ْ�	*َAَ ��ُp َة*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ� ا 	��X�ِِس �Xً�ْ�ُ َواَٖ �ُ�*ا ا	�8
 -İsrail oğullarından: Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, anaya, babaya, yakın akrabaya, ye اِ:�Xْ.ِ bcً��ٖ َ 9ُ=ْ� َواَْ-ُ+ْ� ُ.zُ�ِ�ْ*نَ 
timlere, yoksullara iyilik edin, insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin! diye söz almıştık. Sonra 
pek azınız dışında sözünüzden döndünüz ve hala da dönmeye devam ediyorsunuz. Bakara, 2/83  



 147
  َB �ُ��	اًَذى َوا �Rَ�ُ�َ+ْ�َ Zٍ َ�َPَ �ْ.ِ �ٌ�ْUَ 5َِ�ٌةLْ.ٌَل َ.ْ�ُ�وٌف َو*ْ َ ٌ���ٖ�َ \'ِX  Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir 

sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır. Bakara, 2/263 
  ُ�Pَْا Zٍ�َ��uَ ٍة�mَ7َ&َ Zً�َ��uَ Zً�َ�ِ&َ bcًsَ.َ �ُ��	َ�َب اzَ _َ�ْ&َ �َAَ �َْ	ََ��ِء ﴿ا ﴾ AٖVُْA' اُ&�Rَ�َُ &ُ%� ٖ��ٍ� �ِِ�ْذِن َر���Rَ َوَ�4ِْ�ُب ا	��ُ� اْ:�sَ.َْ9َل 	��X�ِِس Sٌِ��pَ �Rَ٢٤ َوK �Rَ(ُ�ْKَِ' ا	��

﴾ ٢٥َ	َ �ْRُ���َ�Tَ+َ&�ُ�وَن ﴿   Görmedin mi ki, Allah nasıl bir örnek vermiştir: Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir ki, onun 
kökü sabit, dalı ise göktedir. Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Allah insanlar için örnekler verir; umulur 
ki onlar öğüt alır düşünürler. İbrahim, 14/24-25 

�وا اِ:�9 اِ���ُه َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً�  ُ�ُ�ْAَ 9�:ََوَ 4ٰ' َر�/َ@ ا َ�Rَُ	 %ُْ َو ��َ,ُ�ْRَXْAَ 9:َاُف; َو ��َRَُ	 %ْJُAَ bcَKَ ��َ,ُbcَ&ِ اَْو ��َ,ُ��َك ا	ِْ=َ�َ� اََ�َُXْ(ِ ��Lَُ��ْ�َ � � َ ْ*ً:9 َ&ٖ��ً��اِ.�  Rabbin, 
O'ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle davranmayı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin 
yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: "Öf" bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle. İsra, 17/23 

 ��َ-ْbِcِْ	 َن َ&�َن�[َ�ْ ْ�َ]�َن َ�HَXُْغ RُXَ�ْ�َْ� اِن� ا	�7 ا ُ.�ٖ َو ُْ% 	ِِ�َ��ٖدى َ�Jُ*	ُ*ا ا	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ�ُ� اِن� ا	�7 fو���Xًِن َ)ُ  Kullarıma söyle; sözün en güzelini 
söylesinler. Çünkü şeytan aralarını açıp bozar. Şeytan ise insanın açıkça bir düşmanıdır. İsra, 17/53 

  ِ���ٖ�َوُ,ُ�وا اِ	َ' ا	]���ِ[ ِ.َ� اْ	Jَْ*ِل َوُ,ُ�وا اِ	ٰ' Pَِ�اِط اْ	َ  Onlar sözün en güzeline ve övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna 
iletilmişlerdir. Hac, 22/24    

  ْ��َ {ُِ	� ُة Iَٖ��ً�� اِ	َْ�ِ� َ�8َْ�ُ� ا	َْ=�ُِ� ا	]���ُ[ َوا	َْ�َ�ُ% ا	�8 �H�ِْ	ا �ِ��ِ�Kَ َة �H�ِْ	ا �� َوَ.ْ=�ُ َ.ْ� َ&�َن �ُٖ��ٌُ�����lَِت 	Tَ(َ �ْRَُاٌب َ$ٖ اُو	iَِٰ@ ُ,َ* َ�ُ�*رُ  Kَُ�ُ� َوا	�Tٖ�َ� َ�ْ�ُ=ُ�وَن ا	��  Kim 
şan, şeref isterse bilsin ki, şan ve şerefin tümü Allah'ındır. Güzel söz, iyi ameli de O’na yükseltir. Kötülük 
planlayanlar için şiddetli bir azap vardır. Onların planları boşa çıkacaktır. Fatır, 35/10 

�� َوَ �َل اِ-�Xٖ' ِ.َ� ا	ُْ�ْ�ِ�ٖ���َ َوَ.ْ� اَْ�َ�ُ� َ ْ*ً:9  ًِ	�Pَ %َ�ِ(َِ� َو��	َ' ا	َدَ)� اِ �ْ ��.ِ  Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten 
ben Müslüman’lardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir? Fussilet, 41/33 

HAC ve UMRE 
ِ�ْ��ِ �ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ��   

�5َ َواْ	َ�ْ�َوَة ِ.ْ� َ$g��َِِ� ا	��ِ� ْ�َKَ� �w�َ ا	Sَ�ْ�َْ اَِو اْ)َ+َ�َ� �XَIُ bcَKََح َ)َ�ْ�ِ� اَْن َ�]�*�   َع Uَْ�ً�ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ$�ِ&ٌ� َ)ٖ���ٌ اِن� ا	�8 �*[َAَ �ْ.ََو ��َRِِ� َف  Safa ile Merve 
Allah’ın belirlediği sembollerdir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret ederse oraları tavaf etmesinde bir 
sakınca yoktur. Her kim de, farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse, karşılığını görür. Zira Allah 
iyiliğin karşılığını verir ve o her şeyi bilir. Bakara, 2/158 

  َ� �ْ=ُCَا ُرُؤ*Jُ�ِ�ْAَ 9:َِى َو�ْRَْ	ا �َ.ِ �َ�َ�ْ+َCْا ��َKَ �ُْA�ْ8ِ�ُِْ�ْن اKَ �ِ��ِ	 ُْ�ْ�َ�َة	َوا �w�*ا ا	َْ /�ِAَ5ِ َواKَ �ٖCَِْرا ��4ً اَْو �ِٖ� اًَذى ِ.ْ��ٖ.َ �ْ=ُXْ.ِ َن�&َ �ْ�َKَ �ُ����ُى َ.ِْRَْ	ا �َُ��ْ�َ '�+ �ْ.ِ Zٌ�َ�ْ
�َ Zٍ اَْو -ُُ�ٍ@ Kَِ�َذا اَِ.ْ�َKَ �ْ+ُXْ� Dَ�+�َAَ �ِ�	ُْ�ْ�َ�ِة اِ	َ' اْ	َ�Kَ �wَ�� اCَْ+ْ�َ�َ� ِ.َ� اْ	 َPَ َ��ٍم اَْوPِ َ�.ِ�&َ 7ََ�ٌة(َ @َ�ِْA �ْ+ُ�ْIَاَِذا َر Zٍ�َ�ْCََو �w�� 8ِKََ��ُم Zِsَٰ�pَ اَ���ٍم Kِ' اْ	َْmِ�َ �َْ	 �ْ�َKَ ِی�ْRَ @َِ	ٰذ Zٌ

� اْ	�Jَ�ِبِ ُ��� اْ	َ�َ�امِ َواJُ�A*ا ا	��َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� َ$ِٖmِ�ْ�َْ	ِ�ى اzِ��َ �ُُ�,َْا �ْ=ُ�َ �َْ	 �ْ�َِ	 Haccı da, umreyi de Allah için tam yapın. Eğer düş- 
man, hastalık ve benzer sebepler engel olursa artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varın- 
caya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş olmak 
zorunda kalırsa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Sağlıklı ve em- 
niyette olduğunuzda hac vaktinden önce umre yapan, kolayına gelen kurbanı keser. Ama kurbana gücü yetme- 
yen, hac sırasında üç gün ve döndükten sonra yedi gün, yani tam on gün oruç tutsun. Bütün bunlar, Mescid-i 
Haram civarında yaşamayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu 
bilin.  Bakara, 2/196 

  َA �.ََو �w��اَل Kِ' ا	ََْIِ 9:ََق َو*�ُُK 9:ََو �َKََر bcَKَ �w�اِد ا	+�Jْٰ*ى َواJُ�A*ِن َ�� 5َْ��ُ*ا ِ.ْ� Uَْ�ٍ� َ�ْ�َ�ْ�ُ� ا	�� اَْ	َ�w/ اَْ$Rٌُ� َ.ْ��ُ*َ.�ٌت ْ�َKَ� Kََ�َض Rِ�Kٖ�� ا	َْ �H	ا �َ�ْUَ ِ�ن�Kَ ُدوا ُ� َوHَAَو�
 -Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca giderse, hacda kadına yaklaşmak, günah sayılan dav اُو	ِ' اْ:9َ	َْ��بِ 
ranışlara yönelmek, kavga ve çekişmeye girmek yoktur. İyilik olarak yaptığınızı her iş ve eylemi Allah bilir. Ahiret 
için hazırlık yapın. Hiç kuşkusuz en güzel hazırlık Allah’ın emirlerine uyma ve sorumluluk bilinci taşımaktır. Ey 
akıl sahipleri! Ben’den korkun ve sakının. Bakara, 2/197 

  ُL+َ�ْAَ ٌح اَْن�XَIُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ dَ�َْ	 َ& َ�امِ َواْذ&ُُ�وُه�� اْ	7ْ�ََ�ِ� ا	ََْXْ(ِ �َ��	ْذ&ُُ�وا ا�Kَ ٍت�Kَ�َ(َ �ْ.ِ �ْ+ُ4ْKَِ�َذا َاKَ �ْ=َُر�� �ْ.ِ bcً4ْKَ ا* َ��ّٖ	� ��ُ=ْ� َواِْن &Xُُْ+ْ� ِ.ْ� َ ْ�ِ�ٖ� 	َِ�َ� ا	�4ٰ,َ ��َ  
Hac mevsiminde ticaret yapmanızda bir sakınca tuktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da 
Allah'ı zikredin ve O'nu size gösterdiği şekilde anın. Doğrusu siz, bundan önce gerçekten sapkın bir yolda idiniz. 
Bakara, 2/198 

  َB �َ��	َ� اِن� ا��	5ُِ�وا اLْ+َCُْس َوا��X	َض ا�Kََا �5ُ*ٌر َرٖ���ٌ pُ�� ا4ُ�Kَٖ*ا ِ.ْ� َ�ْ�ُ  Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve 
Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bakara, 2/199 

-َْ�� َوَ.� 	َُ� Kِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة ِ.ْ� bcَUَقٍ Kَِ�َذا َ �Kَ �ْ=ُ=َCِ�Xَ.َ �ْ+ُ�ْ4َْذ&ُُ�وا ا	��َ� َ&Tِْ&ِ�&ُْ� اَٰ��َء&ُْ� اَْو اَ   /��� ِذْ&ً�ا Kَِ�َ� ا	��Xِس َ.ْ� َ�Jُ*ُل َر���Xَ اK �XَِAِٰ' ا	$َ Hac ibadetlerinizi 
bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan öyleleri var 
ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.  

ْ-َ�� ZًXَ�َ�َ َوKِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة ZًXَ�َ�َ َوِ Tَ(َ �Xَاَب ا	��Xرِ   /�َوِ.ْ.َ �ْRُXْ� َ�Jُ*ُل َر���Xَ اK �XَِAِٰ' ا	  Onlardan, “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, 
ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru” diyenler de vardır. . Bakara, 2/200-201 
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َ� bcَKَ اِ   �Uَ�Aَ �ْ.ََو �ِ�ْ�َ(َ �َpِْا bcَKَ �ِ�ْ.َ*ْ�َ 'Kٖ %َ �m�َAَ �ْ�َKَ وَداٍت��7َُ�ونَ pَْ� َ)َ�ْ�ِ� 	َِ�ِ� اJٰ�A' َواJُ�A*ا ا	َواْذ&ُُ�وا ا	��َ� Kٖ' اَ���ٍم َ.ْ�ُُْA �ِ�َْ	َِواْ)َ�ُ�*ا اَ-�ُ=ْ� ا �َ��  Sayılı hac 

günlerinde Allah'ı anın. Acele edip Mina’daki ibadeti iki günde bitirip dönmek isteyenlere bir günah yoktur. Geç 
dönene de sakınıp korunduğu takdirde günah yoktur. Bu, Allah’a karşı gelmek ten sakınanlar içindir. Allah’a 
karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. Bakara, 2/203 

  ْCا �ِ.َ Sِ�ْ�َْ	ا /w�ِ ِس��X	ِ��ِ� َ)َ�' ا	َو �Xً.َِٰن ا�&َ �ُ�َUََد �ُم اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوَ.ْ�Jَ.َ ٌت�Xٌَت َ���ـ��اَٰ �ِ�Kٖ bcً��ٖCَ �ِ�َْ	َِ َ+َ]�َع ا�َٖ��	َْ��	ا �ِ(َ \'ِXBَ �َ��	ِ�ن� اKَ �َ5َ&َ �ْ.ََو  Onda apaçık 
deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hacca 
gitmeleri, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr eder bu hakkı tanınmazsa, şüphesiz Allah hiçbir şeye 
ihtiyacı yoktur.  Al-i İmran, 3/97 

  َ�ِgbcَJَ	َْى َوَ:9 ا�ْRَْ	َ�اَم َوَ:9 ا�Rَْ� اْ	َ ��/*ا َ$g��ََِ� ا	��ِ� َوَ:9 ا	�7ُِA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ  ْ�.ِ bcً4ْKَ َن*Lُ+َ�ْ�َ َ�اَم��َ� ا	Sَ�ْ�َْ اْ	َ َر��Rِْ� َورzَِْ*ا-ً� َواَِذا َ�َ�ْ�ُ+ْ� Pْ�Kََ]�ُدوا َوَ:9  َوَ:9 اّٰ.ٖ
�وا َوAََ��َو-ُ*ا َ)َ�' ا	ِْ��� َوا	ُ+َ�ْAَ َ�امِ اَْن�� اْ	َِmِ�ْ�َْ	ا �و&ُْ� َ)ِ /�Pَ ُٰن َ ْ*ٍم اَْن�Xَ$َ �ْ=ُ�X.َ�ِmْ�َ ا*Jُ�Aَواِن َوا�� اْ	�Jَ�ِبِ +�Jْٰ*ى َوَ:Aَ 9َ��َو-ُ*ا َ)َ�' اْ:pْ9ِِ� َواْ	ُ�ُْ��ا	��َ� اِن� ا	��َ� َ$ٖ  Ey iman 

edenler! Allah'ın koyduğu dini sembollere, haram aya, hac kurbanına ve bu kurbanlıklara takılan gerdanlıklara 
ve de Rab'lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâbe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan 
çıktığınızda avlanabilirsiniz. Sizi bir zamanlar Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takım insanlara besle- 
diğiniz kin, sakın sizi, haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımla- 
şın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası 
çok şiddetlidir.  Maide, 5/2 

� ٰذ	َِ@ 	ِ  َِgbcَJَْ	َی َوا�ْRَْ	َ�اَم َوا�Rَْ� ا	َْ ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َواَن� ا	��َ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ َ+ْ�َ�ُ�*ا اَن� ا	�� Iََ�َ% ا	��ُ� ا	َْ=Zَ�َ�ْ ا	Sَ�ْ�َْ ا	َْ�َ�اَم  َِ��ً.� 	��X�ِِس َوا	�7 َ� َ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	��  
Allah, Kabe'yi, o kutsal evi/Beytü’l Haram’ı, insanlar için güvenli bir barınak kıldı. Haram ayı, kurbanı ve kurban 
için işaretlenmiş hayvanları da. İşte bu, Allah’ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah’ın her şeyi bilen 
olduğunu bilmeniz içindir. Maide, 5/97 

  ُCَوَر �7ْ�ُِْ�ٖ&�َ	ا �َ� َ�ٖ�یٌء ِ.َ��	اْ:9َْ&َ�ِ� اَن� ا �w�ِ�  *	ُُ� Kَِ�ْن Aُْ�ُ+�ْ َواََذاٌن ِ.َ� ا	��ِ� َوَرCُ*	ِٖ� اِ	َ' ا	��Xِس َ�ْ*َم ا	َْ Uَ *َRُKَْ�ٌ� 	َُ=ْ� َواِْن *َAَ	��Kَ �ْ+ُ�ْْ)َ�ُ�*ا اَ-�ُ=ْ� Hِmِ�ْ.ُ �ُ�ْBَى ا	��ِ� َو�7�َ
 -Büyük hac günü Allah ve Peygamber tarafından tüm insanlara duyurulur ki; Allah ve Peygam ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �Tَ�َِاٍب اَ	ٖ��ٍ 
ber'i ile Allah’a ortak koşanlar arasında her türlü ilişki kesilmiştir. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha 
yararlıdır. Eğer sırt çevirirseniz Allah'ın yapacaklarına asla engel olamazsınız. Ey Peygamber, İnkârcılara, o 
elem dolu azabı müjdele! Tövbe, 9/3 

ْن Kِ' ا	��Xِس �ِ   �َ �w��Aُْ*َك ِر�Iًَ:9 َوَ)�ٰ' &ُ%� َ �ٍ.ِ�zَ�َ�Aٖ�ْ� ْ.ِ� a��ٖ(َ ;wKَ �%ُ&ٍ َواَذ�َْ	�  Ey peygamber! İnsanları Hac’ca çağır. Yaya olarak 
ya da hızlı yol alan her türlü binekle, dünyanın uzak köşelerinden sana gelsinler. Hac, 22/27 

  ُRَ	 DَِK�Xَ.َ وا�ُRَ7ْ�َِ	 ََوا �RَXْ.ِ ا*ُ�=ُKَ ِاْ:9َْ-َ��م Zِ�َ�Rٖ�َ �ْ.ِ �ْRُ ٍَم َ.ْ��ُ*َ.�ٍت َ)�ٰ' َ.� َرَز���اَ 'Kٖ �ِ��	ا �َCُُْ�وا ا&Tْ�ََو �ْ َ��Jٖ5َْ	ا dَِg��َْ	ا ا*�ُ�ِuْ  Gelsinler de çeşitli 
yararlarını gözleri ile görsünler ve Allah'ın kendilerine besin olarak verdiği hayvanları belirli günlerde kurban 
ederken O'nun adını ansınlar. Bu hayvanların etinden hem kendileri yesinler, hem de sıkıntı içinde bulunan 
yoksullara yedirsinler. Hac, 22/28 

Kُ*ا �ِ�	ْ�َ   Sِ�ْ اْ	َ�ٖ+� ��ُp ِa	4ُJْ�َْ*ا Rُsَ5َAَْ� َو	ُْ�*Kُ*ا -Tُُوَرُ,ْ� َو	َْ�]�*�  Sonra, temizlenip arınsınlar, adaklarını yerine getirsinler, her türlü 
saldırıdan korunmuş Kâbe'yi tavaf etsinler. Hac, 22/29 

HADDİ AŞMAK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  %ِ��ٖCَ 'Kٖ ا*ُ�ِA� ََو َ����وا اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	ُْ�ْ�َ+ُٖ+َ�ْAَ 9:ََو �ْ=ُ-َ*ُ�ِA�Jَ�ُ �َ�Tٖ�	ِ� ا��	ا  Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de 
savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Bakara, 2/190 

�وا اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	ُْ�ْ�َ+ٖ���َ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا :َ  ُ+َ�ْAَ 9:ََُ=ْ� َو	ُ� ��	َ��ِت َ.� اََ�%� ا��uَ ا*.ُ ���َُA 9  Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı 
iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi 
aşanları sevmez. Maide, 5/87  

  َ���ً)� َوZً�َ5ْUُ اِ-�ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	ُْ�ْ�َ+ٖ /�4َAَ �ْ=ُاُْدُ)*ا َر��  Rabbinize, için için yalvarıp dua edin. Çünkü gerçekten O, aşırı giden- 
leri sevmez. A’raf, 7/55 

�ٖه ُرbcًCُ اِ	ٰ' َ *ْ  ِ�ْ�َ �ْ.ِ �Xَsْ�َ�َ ��ُp ِب*ُ�ُ  'ٰ�(َ Dُ�َ[ْ-َ @َِ	Tٰ&َ %ُ�ْ َ �ْ.ِ �ِٖ� ا*�ُ �T&َ ��َِ� ا*Xُ.ِVْ�ُِ	 ا*ُ-�&َ ��َKَ ِت�Xَ���َْ	�ِ� �ْ,ُُؤ�mَKَ �ْRِ.ِ َ��� Sonra, onun  ا	ُْ�ْ�َ+ٖ
ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar 
önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. 
Yunus, 10/74  

﴾ َوَ&Tٰ	Hٖmْ-َ @َِى َ.ْ� اCََْ�َف َو	َْ� ُ�Vِْ.ْ� �ِ�َٰ��ِت ١٢٦ا	َْ�ْ*َم XُْAٰ�' ﴿﴾ َ �َل َ&Tٰ	َِ@ اAََْ+َ@ اَٰ���Rَ+َ��ٖXَKَ �XَُA َوَ&Tٰ	َِ@ ١٢٥َ �َل َرب� 	َِ� XٖAَ�ْ7َ�َ' اَْ)ٰ�' َوَ ْ� &SُXُْ �8ٖ�ًَ�ا ﴿ 
﴿ 'Jٰ�ََْوا /�﴾ ١٢٧َر��ٖ� َوَ	Tَ�َاُب اْ:Uِٰ9َ�ِة اََ$   O da şöyle der: "Rabbim! Dünyada gören bir kimse olduğum halde, niçin beni kör 

olarak dirilttin?"  Allah "Evet, öyle. Âyetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen 
unutuluyorsun" der. Haddi aşan ve Rabbi'nin âyetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret 
azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Ta-Ha, 20/125-126-127 
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  َP ��ُp َ��Kٖ�ِ�ْ�ُ	ْا �Xَ=ْ�َ,ََْ-�7َُء َوا �َوَ.ْ �ْ,ُ�Xَ�ْmَ-َْ�Kَ ��ْ �Xَُ,ُ� اْ	َ*ْ)ََ  Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve 

dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helâk ettik. Enbiya, 21/9 
�وَن Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:9 ُ�8ِْ�ُ�*َن ﴿�Kٖ١٥١َ� ﴿َوَ:A 9ُٖ]�ُ�*ا اَْ.َ� ا	ُْ�ْ��ِ  ُ�ِ5ْ�ُ �َ�Tٖ�	َ١٥٢﴾ ا ﴾ Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik 

vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın. Şuara, 26/151-152 
ابٌ   �T&َ ُ,َ* ُ.ْ�ِ�ٌف �ى َ.ْ�ٖRْ�َ 9:َ �َ��	اِن� ا …Şüphesiz Allah, aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez.” 

Mümin, 40/28 
  َ��Kٖ�ِ�ْ.ُ �.ً*ْ َ �ْ+ُXُْ& اَْن ��ً5ْPَ �َ&ْ �T	ا �ُ=ُXْ(َ 4ِْ�ُبXَKََا  Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz 

mı geçelim? Zuhruf, 43/5 

  َX�ْ �m-َ �ْJَ	ََو﴿ �ِ�Rٖ�ُْ	اِب اTَ�َْ	ا �َ.ِ %َٖvَٔ�اCِْا 'Xٖ�َ �٣٠﴿ �َ�Kٖ�ِ�ْ�ُْ	ا �َ.ِ �nًِ	�(َ َن اِ-�ُ� َ&�َن*ْ(َ�ْKِ �ْ.ِ ﴾٣١ ﴾  Andolsun, İsrail oğullarını o alçaltıcı 
azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi. Duhan, 44/30-31 

HAK-BATIL/GERÇEK-GERÇEK DIŞI/DOĞRU-EĞRİ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ,Doğruyla eğriyi karıştırıp da, bilerek gerçeği gizlemeyin. Bakara َوَ:Aَ 9ْ�ِ�ُ�*ا اْ	َ��ِ� �a	uِ��َِْ% َوAَْ=ُ+ُ�*ا اْ	َ��a َواَْ-ُ+ْ� Aَْ�َ�ُ�*نَ 
2/42 

 Hak, Rabbi’ndendir. O halde sakın kuşkuya düşenlerden olma. Bakara, 2/147 اَْ	َ�a/ ِ.ْ� َر��َ@ Aَ bcَKَُ=*َ-�� ِ.َ� ا	ُْ�ْ�َ+ٖ���َ 
  َ���ٖ	َ��َ�ِْ	 ��ً�ُْk �Aِْ�َ@ اَٰ��ُت ا	��ِ� َ-ْ+�ُ*َ,� َ)َ�ْ�َ@ �ِ�ْ	َ��a َوَ.� ا	��ُ� ُ�ٖ��ُ  İşte bunlar, Allah'ın, sana hak olarak okuduğumuz 

âyetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez. Ali İmran, 3/108 
ٌل ِ.ْ� َر��َ@ �ِ�ْ	َ�Aَ bcَKَ �aُ=*َ-�� ِ.َ� ا	ُْ�ْ�َ+ٖ��  �HXَ.ُ �ُ�-َْ�َ�ُ�*َن ا�ِْ=َ+�َب َ	ا �ُ,ُ�Xَ�ْAَٰا �َ�Tٖ�	َوا َ�  Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin 

katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O hâlde, sakın şüphecilerden olma. En’âm, 6/114 
 ُ=ِA�lَ��Cَ �ْ=ُXْ(َ �ْ ْ� َوَ�5ِLْْ� 	َُ=ْ� َوا	��ُ� ُذو ا	4ْ5َِْ% اْ	��3ٖ�َِ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِْن Jُ�+Aَ*ا ا	��َ� َ� %ْ�َmْ	K �ْ=َُُْ�َ �ً-� َوُ�َ=�5  Ey iman edenler! Eğer Allah’a 

karşı gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, 
sizi bağışlar. Allah, büyük lütuf sahibidir. Enfal, 8/29 

 -Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığa çıkara َوُ�ِ�a/ ا	��ُ� اْ	َ�A��َ�ِ=َِ� �aِٖ� َو	َْ* َ&ِ�َه ا	mْ�ُِْ�ُ.*نَ 
caktır. Yunus, 10/82 

 َ� ��َ�-�ِKَ ى��ى 	5ْXَِِ�ٖ� َوَ.ْ� َ ��َ�-�ِKَ �%zَ��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ.� اََ-� َ)َ�ْ�ُ=ْ� �َِ*ٖ&�%ٍ  ُْ% َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ� �Iََء&ُُ� اْ	َ�a/ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� Kََ�ِ� اْ,َ+ٰٖ+َRْ  De ki: “Ey insanlar, 
size Rabbinizden gerçek/hak gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse, ancak kendisi için girer. Kim de saparsa 
ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim.” Yunus, 10/108 

�وَن )َ ُِ *�ُ � ْ�ُ% َزَ�ً�ا َرا��nًِ َوِ.�� �ِرَ,� �Kَْ�َ+َ�َ% ا	��َJَِ� Zٌ�َاَْوِد Sَْ	��َKَ َ��ِء َ.�ًء ُ� اْ	َ��a َوا	K �ِ�َْ� %َuِ��َِْ' ا	��Xِر اْ�+�Lََِء Zٍ�َ�ْ�ِ اَْو َ.َ+�ٍع َزَ�ٌ� ِ.Tٰ&َ �ُُ�sْ	َِ@ َ�4ِْ�ُب ا	�� اَْ-Hََل ِ.َ� ا	��
� Kِ' اْ:9َْرِض َ&Tٰ	َِ@ َ�4ِْ�ُب ا	��ُ� اْ:9َ ُ=ُ�ْ�َKَ َس��X	ا Dُ5َXْ�َ �.َ � � �5َIُ ]ُ,َTْ�َKًَء َواَ.�ُ�َ �H	ا � �.َ�Kَ َل�sَ.ْ  Allah gökten su indirir, dereler onunla dolar taşar. 

Sel, üste çıkan köpüğü alır götürür. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittiklerinizin üzerinde de buna 
benzer bir köpük vardır. Allah, hak ve batıl için şu örneği verir: Köpük uçup gider, insanlara faydalı olan ise 
yerinde kalır. İşte Allah, böyle misaller verir. Ra’d, 13/17 

�a/ َوَزَ,aَ ا	uِ��َُْ% اِن� ا	uِ��ََْ% َ&�َن َزُ,*ً �َو ُْ% �Iََء اْ	 َ  De ki: Hak geldi; batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkûmdur. 
İsra, 17/81 

� 5ُ8ِAَ*نَ  �َ.K �ُLَُِ�َذا ُ,َ* َزاِ,aٌ َو	َُ=ُ� ا	َْ*ْ�ُ% ِ.��ْ�َKَ %ِuِ��َْ	ا '�َ(َ �a� TِJْ-َ %ْ�َ Hayır, biz hakkı bâtılın üstüne atarız da o onunُف �ِ�	َْ
beynini parçalar, Bir de bakarsın yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız vasıflardan ötürü size yazıklar olsun. 
Enbiya, 21/18 

	uِ��َُْ% َواَن� ا	��َ� ُ,َ* ا	َْ��ِ'/ ا	َْ=ٖ���ُ ٰذ	َِ@ �ِ�َن� ا	��َ� ُ,َ* اْ	َ�a/ َواَن� َ.� َ�ْ�ُ)*َن ِ.ْ� ُدو-ِٖ� ُ,َ* ا  Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. 
O’nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Hac, 22/62 

�ا َ�ْ��َ ً�Rٖ$َ �ْ=ُXَ�ْ�ََو 'Xٖ�ْ�َ �ِ��	�ِ� '5ٰ&َ %ُْ  َُ�ونCِ�1َْ	ا �ُ,ُ @َِiٰ	ِ� اُو��	َوَ&5َُ�وا �ِ� %ِuِ��َْ	�ِ� ا*ُX.َٰا �َ�Tٖ�	اِت َواْ:9َْرِض َوا*َ�ٰ ُ� َ.� Kِ' ا	��  De ki: “Benimle sizin 
aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla/gerçek dışı şeylere inanıp Allah’ı 
inkâr edenler var ya; işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır.” Ankebut, 29/52 

 ْ�ِXَِن َو�*ُX.ِVْ�ُ %ِuِ��َْ	�ِ�Kََا �ْRِِ	*ْ�َ �ْ.ِ ُس��X	َ+1َ]�ُ_ ا�َوُ �Xً.ِٰا �.ً�َ�َ �Xَ�ْ�َIَ ��-ََ�ْوا ا�َْ� َ	ْ=5ُُ�ونَ اََو�ِ� َ��	ا Zِ�َ  Çevrelerindeki beldelerde oturan insanlar 
can güvenliğinden yoksun bir hayat yaşarken onların kentini dokunulmaz ve güvenli bir belde yaptığımızı 
görmüyorlar mı? Hâlâ batıla inanıp Allah'ın nimetlerini inkâr mı ediyorlar? Ankebut, 29/67  

 %ُuِ��َْ	ُئ ا�َوَ.� ُ�ٖ���ُ  ُْ% �Iََء اْ	َ�a/ َوَ.� ُ�ْ�ِ  De ki: "Hak geldi, artık bâtıl ortaya yeni bir şey çıkaramaz; eskiyi de geri 
getiremez." Sebe, 34/49 

�وِر ِ�a/ اْ	َ��a �ِ اَْم َ�Jُ*	ُ*َن اKَْ+ٰ�ى َ)َ�' ا	��ِ� َ&Kَ ��ًTِِ�ْن َ�7َِ� ا	��ُ� َ�1ْ+ِْ� َ)�ٰ' َ ْ�ِ�َ@ َوَ�ْ�ُ} ا	��ُ� ا	uِ��ََْ% َو�ُ ُ َ=A��َ�ِِٖ� اِ-�ُ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/  Yoksa onlar, senin 
için Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Ve Allah batılı yok eder; 
sözleriyle gerçeği ortaya koyar. Allah, kalplerde olanları bilendir. Şura, 42/24 
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HAKSIZLIK 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
  ِ��ُْA 9:ََِ�ْ�ُ�وٍف َو� ��,ُ*�ُ��Cَ َِ�ْ�ُ�وٍف اَْو� ��,ُ*=ُ�ِ.َْ�Kَ ��Rُ�َIََا �َLْ�َ�َKَ َ��َء�X	ا �ُ+ُJْ��uَ 5َْ َواَِذا- �َ�َkَ �ْJَKَ @َِ	5َْ�ْ% ٰذ�َ �وا َوَ.ْ�َ�ُ� َوَ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا اَٰ��ِت ُ=*ُ,�� zَِ�اًرا 	َِ+ْ�َ+ُ

 ِ� �ْ=ُ3ُ�ِ�َ Zِ�َ=ْ�ٖ� َواJُ�A*ا ا	��َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ ا	��ِ� ُ,Hًُوا َواْذ&ُُ�وا -Sَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَ.� اَْ-Hََل َ)َ�ْ�ُ=ْ� ِ.َ� ا	ِْ=َ+�ِب َوا	ِْ  Kadınları boşadığınız ve 
onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Fakat haksızlık ederek 
ve zarar vermek için onları nikâh altında tutmayın. Kim bunu yaparsa kendine kötülük etmiş olur. Allah'ın 
âyetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, size öğüt vermek üzere indirdiği Kitab'ı ve hikmeti 
hatırlayın. Allah'tan korkun. Bilesiniz ki Allah, her şeyi bilir. Bakara, 2/231 

ُس اَْ.َ*ا	ُِ=ْ� َ:3ْAَ 9ِ�ُ�*َن َوَ:3ُْA 9َ�ُ�*نَ Kَِ�ْن 	َْ� 5ْAََ��ُ*ا �Kََْذ-ُ*ا �َِ�ْ�ٍب ِ.َ� ا	��ِ� َوَرCُ*	ِٖ� َواِْن Kَ �ُْ+�ُْAَ�ُ=ْ� ُرؤُ    Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve 
Resûlüyle savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, anaparalarınız sizindir. Böylece siz ne başka- 
larına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Bakara, 2/279 

  َ���َٖ	��َ�ِْ	 ��ً�ُْk �Aِْ�َ@ اَٰ��ُت ا	��ِ� َ-ْ+�ُ*َ,� َ)َ�ْ�َ@ �ِ�ْ	َ��a َوَ.� ا	��ُ� ُ�ٖ��ُ  İşte bunlar, Allah'ın, sana hak olarak okuduğumuz 
âyetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez. Ali İmran, 3/108 

اِن� ا	�Tٖ�َ� َ��ْ&ُ�ُ*َن اَْ.َ*اَل ا	َْ�َ+�ٰ.' kُْ�ً�� اِ-�َ�� َ��ْ&ُ�ُ*َن Rِِ-*[ُ�ُ 'Kْٖ� -َ�ًرا َو8ْ�َCََ�ْ*َن Cَٖ��ً�ا   Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, 
karınlarına sadece ateş doldururlar ve alevli bir ateşe atılırlar. Nisa, 4/10 

َ�5َْ�ْ% ٰذ	َِ@ ُ)ْ�َوا-ً� َوKَ ��ً�ُْkَ�ْ*َف -8ُْٖ��ِ� -َ�ًرا َوَ&�َن ٰذ	َِ@ َ)َ�' ا	��ِ� َ�ٖ��ً�ا َوَ.�ْ    Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu (haram yemeyi 

veya öldürmeyi) yaparsa bilsin ki onu ateşe koyacağız; bu ise Allah'a çok kolaydır. Nisa, 4/30 
ٍة َواِْن ُ ZًXَ�َ�َ @ُAَ��Rَ5ْ(ِ�4َ َوُ�Vِْت ِ.ْ� 	َُ�-ُْ� اIًَْ�ا َ)�3ًٖ��اِن� ا	 ��َ� َ:َ 9��Jَsْ.ِ �ُِ�3َْل َذر�  Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. 

İyilik olursa onu kat kat arttırır, kendinden de büyük mükâfat verir. Nisa, 4/40 
' ا	�Tٖ�َ� �Hَُ&/*َن اَ-Rُ�َ5ُْْ� َ�ِ% ا	��ُ� ُ�Hَ&ّٖ' َ.ْ� َ��7َُء َوَ:9 ُ�3َْ�ُ�*َن bcً�+ٖKَاَ	َْ� Aََ� اَِ	    Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin! Hayır, Allah 

dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez. Nisa, 4/49 
  /�-َْ�� َ ٖ��ٌ% َواْ:Uِٰ9َ�ُة Uَْ�ٌ� 	َِ�ِ� اJٰ�A' َوَ:3ُْA 9َ�ُ�*َن bcً�+ٖKَ ُْ% َ.َ+�ُع ا	  …Onlara de ki: "Dünya menfaati önemsizdir, Allah'tan 

korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez." Nisa, 4/77. 
�ونَ اَ	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َو	َْ� َ�ْ�ِ�  ُ+َRْ.ُ �ْ,َُو �اْ:9َْ.ُ �ُRَُ	 @َiِٰـ	3ُِْ�ٍ� اُو� �ْRَُ-��َ�ٖا ا*�ُ  İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaş- 

tırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. En'am, 6/82 
	Jُْٰ�ى �3ُِْ�ٍ� َواَْ,�K�Bَ �Rَُِ�ُ*نَ ٰذ	َِ@ اَْن 	َْ� َ�ُ=ْ� َر�/َ@ ُ.Rِْ�َ@ ا   Gerçek şudur. Allah halkını uyarmadan haksız yere ülkeleri yok 

etmez.  En'am, 6/131 
Sْ َ.َ*اٖز��Kَ �ُُXُو	iَِٰ@ ا	�Tٖ�َ� Uَِ�ُ�وا اَ-Rُ�َ5ُْْ� �َِ�� َ&�-ُ*ا �ِ�َٰ���XَِA َ�3ِْ�ُ�*نَ   �5Uَ �ْ.ََو  Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, âyetlerimize 

karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. A'raf, 7/9 
  ٌ���َوَ&Tٰ	َِ@ اTُUَْ َر��َ@ اَِذا اTَUََ اْ	Jُٰ�ى َوِ,َ' �kَ	Zٌ�َِ اِن� اTَUَُْه اَ	ٖ�ٌ� َ$ٖ  Rabbin, haksızlık eden memleketlerin halkını yakala- 

dığında, işte böyle yakalar! Şüphesiz O’nun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Hud, 11/102 
�*نَ  ُ�ِ8ْ.ُ �Rَُ�,َْٰ�ى �3ُِْ�ٍ� َواJُ	ْا @َ�ِRْ�ُِ	 @َ/َوَ.� َ&�َن َر�  Rabbin, halkı dürüst hareket eden memleketleri haksız olarak helâk 

etmez. Hud, 11/117 
  َ� �ْRُ�َ5ُ-ََْ&�-ُ*ا ا �ٰـِ=ْ	َو �ْ,ُ�Xَ�ْ�َkَ �.ََو %ُ�ْ َ �ْ.ِ @َ�ْ�َ(َ �Xَ8ْ8َ َ �.َ �Xَ.ْ 3ِْ�ُ�*نَ َوَ)َ�' ا	�Tٖ�َ� َ,�ُدوا َ���  Sana anlattıklarımızı, daha önce, Yahudi 

olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlardı. Nahl, 16/11 
ٍل ا�Rَِ� �Xَ�ْAََ َوَ&Cِ��َ �Xَِ� '5ٰٖ���َ َو-Dُ4ََ اْ	َ�َ*اٖز�َ� ا	Jِْْ�َ� 	َِ�ْ*مِ اْ	�lً�ْ$َ dٌ5َْ- �ُ�َ3ْAُ bcَKَ Zِ�َ�ٰJِ َواِْن َ&�َن ِ.�Jَsَْل ْ.ِ Zٍ���َ� Uَْ�دَ    Biz, kıyamet günü için 

adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi 
olsa, onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak Biz yeteriz. Enbiya, 21/47 

�اَك َواَن� ا	��َ� 	b�c3َِ� dَ�ٍَْم 	ِْ�َ��ٖ  َ�َ Sْ.َ ���ِ ٰذ	َِ@ �َِ�� َ �  İşte bu, önceden yapıp ettiklerin yüzündendir. Elbette Allah kullarına 
haksızlık edici değildir. Hac, 22/10 

�	ُِ�*نَ اRِِ�*ُ�ُ  'Kَْٖ� َ.َ�ٌض اَمِ اْر�Aَُ�*ا اَْم َ�K�1َُ*َن اَْن َ�ٖ��َ_ ا	��ُ� َ)Rِ�ْ�َْ� َوَرCُ*	ُُ� َ�ْ% اُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	�3    Kalplerinde bir hastalık mı var; yoksa 
şüphe içinde midirler, yahut Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? 
Hayır, asıl zalimler kendileridir! Nur, 24/50 

��ِت َوَذَ&ُ�وا ا	��َ�  َِ	� َ&�sًٖ�ا َواْ-َ+8َُ�وا ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ.� kُِ�ُ�*ا َوCََ�ْ�َ�ُ� ا	�Tٖ�َ� kََ�ُ�*ا اَی� ُ.َ ]ٍ�َJَXْ��JَXُِْ�*نَ اِ:�9 ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Ancak iman edip iyi 
işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Hak- 
sızlık edenler, hangi akıbete uğrayacaklarını yakında bileceklerdir. Şuara, 26/227 

� Cُ*ٍء 5ُBَ 'ّٖ-�ِKَ*ٌر َرٖ���ٌ  َ�ْ�َ �Xً�ْ�ُ َل ���َ ��ُp �َ�َkَ �ْ.َ 9�:ِا  Ancak, kim haksızlık eder, sonra, işlediği kötülük yerine iyilik 
yaparsa, bilsin ki Ben ona karşı da çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Neml,  27/11 

�Uَ �ْRُُA*�ُ�ُ @َ�ِْ+Kَِوَ�kَ ��َِ� Zًَ�ُ�*ا اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:َٰ9� Zً	Jَِْ*ٍم َ�ْ�َ�ُ�*نَ    İşte zulüm ve haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Anlayan 
bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. Neml, 27/52 
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��ٖPِ�َ- �ْ.ِ �ْRَُ	 �.َُ� َو��	ا �%zََا �ى َ.ْ�ٖRْ�َ �ْ�َKَ �ٍ�ْ(ِ �ِ�ْLَِ� �ْ,ُا اَْ,َ*اَء*�ُ�َkَ �َ�Tٖ�	ا Dَ�َ�Aا %ِ�َ َ�  Gel gör ki haksızlık edenler, bilgisizce kötü 

arzularına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Onlara bir yardımcı da yoktur. Rum, 30/29 
 Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün اَ	َْ�ْ*َم HٰmُْAى &ُ%/ -k 9:َ Sْ�َ�َ&َ ��َِ� dٍ5َُْْ�َ� ا	َْ�ْ*َم اِن� ا	��َ� �ٖCَ�Dُ اْ	ِ�َ��بِ 

haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir. Mümin, 40/17. 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض �ِ�ْ	َ��a َو	ِ+Hٰmُْى &ُ%/ -Sْ�َ�َ&َ ��َِ� dٍ5َْ َوُ,ْ� َ:9 ُ�3َْ�ُ�*نَ   Allah, gökleri ve yeri hak olarak/yerli yerince َوaَ�َUَ ا	��ُ� ا	��

yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez. Casiye, 45/22. 
� َ)ِ��ُ*ا َو	ُِ�َ*Rُ�َ�Kْ� اَْ)َ��	Rَُْ� َوُ,ْ� َ:9 �3َُْ�ُ�*نَ   Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah, onlara َو	ُِ=%; َدَر�Iٌَت ِ.��

yaptıklarının karşılığını verir, asla kendilerine haksızlık yapılmaz. Ahkaf, 46/19. 
�ى اَٰ.ْ�َKَ �ِٖ� ��X� ُ�ْ.ِVْ� �bcَKَ �ٖ���َِ َ��1َُف 1ْ�ًَ�� َوَ:9 َرَ,�Jًَواَ ٰRُْ	ا �Xَ�ْ�ِCَ � ��	َ ��-  Doğrusu biz, o hidayet rehberini/Kur'an'ı işitince ona 

iman ettik. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar.” 
Cin, 72/13 

HALİFE 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

� �Rَ�Kٖ َو�َ ُ�ِ5ْ�ُ �ْ.َ �Rَ�Kٖ %ُ�َmْAَا َا*ُ	� َ Zً5َ��ٖUَ اْ:9َْرِض 'ِK %ٌ(ِ�Iَ 'ّٖ َ.�َء َوَ-�ْ َواِْذ َ �َل َر�/َ@ 	Zِ=َِiٰ��َ�ِْ اِ- ��ّٖ' اَْ)َ�ُ� َ.� َ:9 5ِ�ُْ@ ا	 ُس َ	َ@ َ �َل اِ- ��Jَُ-َك َو�ِ�ْ�َِ� {ُ���َُ- �ُ
 Aَ Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamd ile seniْ�َ�ُ�*نَ 
tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? 
Dediler. Allah da onlara: Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi. Bakara, 2/30 

َر��َ@ �ٖCَ�Dُ اْ	�Jَ�ِِب َواِ-�ُ� َ	5ُLَ*ٌر َرٖ���ٌ ن� َوُ,َ* ا	�Tٖى gbcَUَ �ْ=ُ�َ�َIََِ_ اْ:9َْرِض َوَرKَ �ْ=ُ4َ�ْ�َ DَKَْ*َق tٍ�ْ�َ َدَر�Iٍَت 	َِ�ْ��َُ*&ُْ� Kٖ' َ.� اnٰAُٰ=ْ� اِ   Sizi yeryüzünün 
halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. 
Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve O, bağışlayan, esirgeyendir. En’âm, 6/165 

 َA8ُُ*ًرا َو  �Rَِ	*RُCُ �ْ.ِ وَنTُ1ِ�+Aَ اْ:9َْرِض 'ِK �ُْ&َا �ُ+*َن ا	mَِْ��َل ُ�ُ�*�Kَ �Aًْذ&ُُ�وا اَٰ:9َء ا	��ِ� َوَ:sَ�ْAَ 9ْ*ا Kِ' اْ:9َْرِض ُ.5ِْ�ٖ���َ َواْذ&ُُ�وا اِْذ �5َ�َUُ �ْ=ُ�َ�َIََء ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ)�ٍد َوَ�*�ِXْ  
Allah'ın sizi Ad kavminin yerine geçirerek yeryüzünün halifeleri kıldığını ve ovalarında köşkler edinip dağlarında 
yontma evler yaptığınız bir bölgeye yerleştirdiğini hatırlayınız. Allah'ın nimetlerini hatırlayınız da yeryüzünde 
bozgunculuk yapmaktan kesinlikle kaçınınız. A’raf, 7/74 

 K _َِgbcَUَ �ُْ&�Xَ�ْ�َIَ ��ُp Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye sizi onların yerineِ' اْ:9َْرِض ِ.ْ� َ�ْ�ِ�ِ,ْ� 	Aَ _َ�ْ&َ �َ3ُXْXَِْ�َ��ُ*نَ 
geçirerek yeryüzünde egemen kıldık/yeryüzünün halifeleri yaptık. Yunus, 10/14 

ْ� ُ��mُٖ[ اْ	  *َء َوَ��5َ�َUُ �ْ=ُُ��َmَْء اْ:9َْرِض َءاِ	ٌٰ� َ.Dَ ا	��ِ� َ TَAَ �.َ bcً��ٖ&�ُ�ونَ اَ.� 4ْ�َُ]�� اَِذا َدَ)�ُه َوَ�ْ=7ُِ_ ا	�/  (Bu düzmece ilahlar mı daha iyi) 
yoksa sıkıntıya düşene, kendisine yalvardığı takdirde cevap vererek sıkıntısını gideren ve sizi ardı ardına gelen 
kuşaklar halinde yeryüzüne halife kılan Allah mı? Allah'ın yanı sıra başka bir ilah mı var? Ne kadar kıt düşünce- 
lisiniz. Neml, 27/62 

 Kِ�=َْ	ا �ُ�Hٖ�َ 9:َ5ُُْ�ُه َو& �ِ�ْ�َ�َKَ �َ5َ&َ �ْ�َKَ اْ:9َْرِض 'ِK _َِgbcَUَ �ْ=ُ�َ�َIَ ىTٖ�	َ��ًراُ,َ* اUَ 9�:ِ5ُُْ�ُ,ْ� ا& �َ��ٖKِ�=َْ	ا �ُ�Hٖ�َ 9:ََو �+ًJْ.َ 9�:ِا �ْRَِر�� �َXْ(ِ �ْ,ُ�ُ5ُْ& �َ��ٖ  Yeryüzünde 
sizleri daha önceki kuşakların yerine geçirip halife kılan O'dur. İnkârcıların inkârı, Allah katında nefretten başka 
bir şey artırmaz. İnkârcıların inkârı, onların sadece zararlarını fazlalaştırır. Fatır, 35/39  

 �a� Ona dedik ki: “Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde… َ�� َداُوُد اِ-�� �Xَ�ْ�َIََك K Zً5َ��ٖUَِ' اْ:9َْرِض �Kَْ�ُ=ْ� َ�ْ�َ� ا	��Xِس �ِ�ْ	َ
halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver… Sad, 38/26 

HAMD 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

� 	ِ��ِ� َرب� اْ	َ��	َٖ���َ ُ�ْ� Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Fatiha, 1/2 اَْ	َ
………… ٰ�َ*اِت َواْ:9َرْ  � 	ِ��ِ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��ُ�ْ�َض َوIََ�َ% ا	3/�َُ��ِت َوا	X/*رَ اَْ	َ   Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var 

eden Allah'a mahsustur… En’am, 6/1   
� 	ِ��ِ� َرب� ا	َْ��	َٖ���َ ُ�ْ� Dَ[ِJُKَ Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. hamd, âlemlerin Rabbi َدا�ُِ� اْ	Jَْ*مِ ا	�Tٖ�َ� kََ�ُ�*ا َوا	َْ

Allah'a mahsustur.  En’am, 6/45 
�وَن اْ:9ِٰ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوا	��Xُ,*نَ ُIِ� �*َن ا	��اِ&ُ�*َن ا	��ُِg� �وَن ا	��ُ.ِ��ِ� ا	V�ُْْ اَ	+��gُِ�*َن ا	َْ���ُِ�وَن ا	َْ �وِد ا	��ِ� َو�7�َُ�ِ.�Xٖ�َ  َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َواْ	َ��3ُKِ*َن 	ُِ  Bunlar, tövbe 

edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıko- 
yanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Tövbe, 9/112 

…  ْ��َِ� �ُ(ْ �ٖه َواْ	ْ.ِ Zُ=َِiٰ��َ� 5َ�Uٖ+ِ�ٖ َوُ�َ���ُ} ا	��ِ   Gök, gürlemesiyle Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de ilâhî kudretin, 

azamet ve yüceliğinden korkarak tesbih ederler…Ra’d, 13/13 
  َ���ٖIِ� � َر��َ@ َو&ُْ� ِ.َ� ا	��ِ�ْ�َِ� {ْ���َKَ O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Hicr, 15/98 

 bcً��ٖ َ 9�:ِا �ُْ+sْ�َِ	 َن اِْن*/Xُ3Aَٖه َو�ِ�ْ�َ�ْ*َم َ�ْ�ُ)*&ُْ� �mٖ+َ�ْ+َKَُ�*َن �َِ  Sizi çağıracağı gün O’nu hamd ederek çağrısına derhal 
uyacaksınız. Ve dünyada ve kabirde çok az bir süre kaldığınızı zannedeceksiniz. İsrâ, 17/52 
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�ٖه َو	ٰـِ=ْ� :َ ِ�ْ�Dُ�ْ َواْ:9َْرُض َوَ.ْ� Rِ�Kٖ�� َواِْن ِ.ْ� َ$ْ#ٍء اِ:�9 ُ�َ���ُ} �َِ ٰ�َ*اُت ا	�� �Rُْ� اِ-�ُ� َ&�َن َ�ٖ��ً�� 5ُBَ*ًراAَُ���ُ} َ	ُ� ا	��َ��ٖ�ْAَ َن*RُJَ5ْAَ 9  Yedi gök, yer ve 

bunların içinde bulunanlar Allah'ı tespih ederler. Her şey O'nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespih- 
lerini anlamazsınız. O, hemen cezalandırmaz, mühlet verir ve çok bağışlayandır. İsrâ, 17/44 

� 	ِ��ِ� ا	�Tٖى 	َْ� َ�+�Tْ1ِ َو	ًَ�ا َو	َْ� َ�ُ=ْ� َ	ُ� َ$ٖ��@ٌ ُ�ْ�ْ�ُه Aَْ=ٖ��ً�ا َو ُِ% اْ	َ ل� َوَ&�� /T	ا �ِ'\ ِ.َ	َُ� َو	 �ُ=ْ�َْ� َ	ُ�ْ�ِ@ َو	اْ 'ِK  “Çocuk edinmeyen, mülkte ortağı 
olmayan, acze düşüp de yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun!" de ve tekbir getirerek O’nun 
büyüklüğünü ilan et! İsrâ, 17/111  

 َ�� 	ِ��ِ� ا	�Tٖى اَ-Hََْل َ)�ٰ' َ)ْ�ِ�ِه ا	ِْ=َ+�َب َو	َْ� َ� %ْ�َmْ	�Iً*َ(ِ �َُاَْ	ُ�ْ  Hamd Allah'a ki kuluna kitap indirdi ve o kitapta hiçbir eğrilik, 
fazlalık ve eksiklik yoktur. Kehf, 18/1 

� َر��َ@ َ ْ�َ% ِ�ْ�َِ� {ْ��Cََن َو*ُ	*Jُ�َ �.َ 'ٰ�(َ �ْ�ِPْ�Kَ'zٰ�ْAَ @َ���َ	َ ِر�Rَ�X	َ�اَف اuََْوا {ْ���َKَ %ِ�ْ�	اٰ-َ�ِٸ ا �َوِ.ْ �Rَُِ�و�Bُ %َ�ْ ََو dِ�ْ uُ�ُ*ِع ا	�7  O halde, onların 
söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tespih et. Gece vakitlerinde 
ve gündüzün uçlarında da tespih et ki mutlu olasın Ta-Ha, 20/130 

� ُ�7ِْ�&ُ*نَ  � 	ِ��ِ� َوbcَCٌَم َ)�ٰ' ِ)َ��ِدِه ا	�Tٖ�َ� اPَْ]5ٰ' اٰ	��ُ� Uَْ�ٌ� اَ.�ُ�ْ� De ki: “Hamd Allah’a mahsustur. Selâm onun seçtiği  ُِ% اْ	َ
kullarına.” Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Neml, 27/59 

� Aَْ�َ��ُ*نَ  ��(َ %ٍِK�Lَِ� @َ/َوَ.� َر� �Rََ-*ُK�ِ�ْ+َKَ �ِٖA��َٰا �ْ=ُ��ٖ�ُCَ �ِ��ِ	 �ُ�ْ� De ki; Hamd Allah'a mahsustur. O ilerde size ayetlerini َو ُِ% اْ	َ
gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Neml, 27/93 

� Kِ' اْ:9ُو	ٰ' َواْ:Uِٰ9َ�ِة َو	َُ� اْ	ُ�ْ=ُ� َواِ	َْ�ِ� Iَ�ُْAُ�*نَ ُ�ْ� O, Allah'tır. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada َوُ,َ* ا	��ُ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* 	َُ� ا	َْ
da ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm yalnızca O’nundur. Ve O'na döndürüleceksiniz.  Kasas, 28/70 

َ��ِء َ.�ًء �Kََْ�َ�� �ِِ� اْ:9َْرَض ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ.ْ* �RَِA	Jُ�ََ*	ُ�� ا	��ُ�  َل ِ.َ� ا	�� �H-َ �ْ.َ �ْRُ+َْ	َ�Cَ �ِْiَ	نَ َو*ُ�Jِ�ْ�َ 9:َ �ْ,ُ�ُsَ&َْا %ْ�َ �ِ��ِ	 �ُ�ْ� ;Allah’a ortak koşanlara  ُِ% اْ	َ
“Gökten yere su indirerek onun aracılığı ile ölmüş toprağı canlandıran kimdir?” diye sorarsan kesinlikle 
“Allah'dır” derler. De ki, “Hamd olsun Allah'a”. Aslında onların çoğu düşünme yeteneğinden yoksun kimselerdir. 
Ankebut, 29/63  

 ُ��ْ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ)�f�7ِ َوٖ��َ� Rِ3ُْAُ�ونَ  َوَ	ُ� اْ	َ Kِ' ا	��  Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve 
öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tespih edin. Rum, 30/18 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض 	Jُ�ََ*	ُ�� ا	���ُ  � 	ِ��ِ� َ�ْ% اَْ&sَُ�ُ,ْ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*نَ  َو	ِْiَ� َْ�Cَ	ْ.َ �ْRُ+َ� aَ�َUَ ا	��ُ�ْ� Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim  ُِ% ا	َْ
yarattı?” diye sorsan, mutlaka “Allah” derler. De ki: “Hamd, Allah’a mahsustur.” Fakat onların çoğu bilmezler. 
Lokman, 31/25 

 َXِA��َٰ�ِ� �ُ.ِVْ�ُ ��َ�-ِْ�َ+ْ=ِ�ُ�ونَ ا�َوُ,ْ� َ:9 َ �ْRَِر�� �ِ�ْ��*ا �َُِ��Cَا َو�ً �mCُ وا/�Uَ �Rَِ� اَِذا ُذ&�ُ�وا �َ�Tٖ�	ا �  Bizim ayetlerimize ancak, kendilerine bu 
ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanır- 
lar.  Secde, 32/15 (Secde Ayeti) 

� Kِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة َوُ,َ* اْ	َ�ٖ=�ُ� اُ�ْ�ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوَ	ُ� ا	َْ � 	ِ��ِ� ا	�Tٖى 	َُ� َ.� Kِ' ا	��ُ�ْ�ْ	1َٖ���ُ اَْ	َ  Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey 
kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de O'na mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden 
gerçek anlamda haberli olandır. Sebe, 34/1 

� َوُرَ��عَ َٰ�ُpَو 'ٰXsْ.َ Zٍ�َXِIَْٖ' ا	اُو bcًCُُر Zِ=َِiٰ��َ	ْا %ِ(ِ�Iَ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ � 	ِ��ِ� uِ�Kَِ� ا	��ُ�ْ�� Kِ' اْ	aِ�ْ1َ .َ اَْ	َُ�Hٖ�َ  ٌ���� َ��7َُء اِن� ا	��َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ  Hamd, 
gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O dilediği şekilde 
yaratır. Şüphesiz Allah' ın gücü her şeye hakkıyla yeter.  Fâtır, 35/1 

� 	ِ��ِ� ا	�Tٖى اَْذَ,َ[ َ)��X اْ	َ�Hََن اِن� َر�� �Xَ	5ُLََ*ٌر َ$ُ=*رٌ َوَ �	ُ*ا اْ	 ُ�ْ�َ  Şöyle derler: “Bizden tasayı gideren Allah’a hamd olsun. 
Gerçekten Rabbimiz büyük günahları bağışlar, az amele karşılık çok mükâfat verir. Fâtır, 35/34 

��َن َر��َ@ َرب� َ�ْCُ ﴿ 5ُ8ِ*َن�َ � ِة َ)�� �H�ِْ	١٨٠ا ﴾﴿ �َ��ٖCَ�ْ�ُ	ٌْم َ)َ�' اbcَCَ﴿١٨١َو �ٖ��َ	َ��َ	َرب� اْ �ِ��ِ	 �ُ�ْ�﴾ ١٨٢﴾ َوا	َْ   Senin güç ve kuvvet sahibi 
Rabbin, onların yakıştırdıkları vasıflardan arı, temiz ve yücedir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun! 
Âlemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun! Saffat, 37/180-181-182 

 ِXKَ �7َُء-َ �ُ�ْ�َ Zِ�Xmَْ	ا �اُ ِ.َ �َ �Xَ َوْ)َ�ُه َواَْوَر�Xَpَ اْ:9َْرَض َ-َ+َ�*�َPَ ىTٖ�	ا �ِ��ِ	 �ُ�ْ�ْ�َ� اIَُْ� ا	َْ��ِ.ٖ���َ َوَ �	ُ*ا ا	َْ  Onlar: Bize verdiği sözde sadık olan ve 
bizi, dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allah'a hamd olsun. İyi amelde bulunanların 
mükâfatı ne güzelmiş! derler. Zümer, 39/74 

� َر��Rِْ� َو 4ُِ'َ ِ�ْ�� 	ِ��ِ� َرب� ا	َْ��َ	ٖ���َ  َوAََ�ى اْ	K��َ Zَ=َِiٰ��َّٖ�َ� ِ.ْ� َ�ْ*ِل ا	َْ�ْ�ِش ُ�َ���ُ�*َن �َُِ�ْ���a َوٖ �َ% اْ	ََ	ْ�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ  Melekleri de, Rablerini hamd 
ile tesbih edip yücelterek Arş'ın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş 
ve "Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur" denilmiştir. Zümer, 39/75 

 ٖT��ِ	 5ُِ�وَنLْ+َ�ْ�ََن �ِٖ� َو*Xُ.ِVْ�َُو �ْRَِر�� �ِ�ْ��ِ��ُ*َن ا	َْ�ْ�َش َوَ.ْ� َ�ْ*َ	ُ� ُ�َ���ُ�*َن �َِْ�َ �َ�Tٖ�	َا �Aا َوا*�ُ�Aَ �َ�Tٖ��ِ	 �ْ5ِBْ�Kَ ��ً�ْ(َِو Zً�َ�ٍْء َر#ْ$َ �%ُ& Sَ�ْCَِو �Xَا َر��*Xُ.َٰا �َ�ا *�ُ�َ
 ِ���ٖmَ	ْاَب اTَ(َ �ْRِِ َو @َ�َ��ٖCَ Arşı yüklenip taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ile tespih 
ederler. O’na inanırlar ve inananlar için de şöyle af dilerler: "Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşat- 
mıştır. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru!" Mümin, 40/7 
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� َر��َ@ �ِ�	7ِ�َْ'� َواْ:9ِْ�َ=�رِ ِ�ْ�َِ� {ْ��Cََو @َِ�ْ-Tَِ	 �ْ5ِLْ+َCَْوا \a�َ �ِ��	ا � -Pْ�Kَ Ey Muhammed! Sabret. Allah'ın vadi şüphesiz gerِ�ْ� اِن� َوْ)َ

çektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini hamd ederek tespih et. Mümin, 40/55  
� 	ِ��ِ� َرب� اْ	َ��	َٖ���َ ُ�ْ��َ� اَ	َْ ٖ� O diridir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde ُ,َ* اْ	َ�#/ َ:9 اِ	َٰ� اِ:��Kَ *َ,ُ 9ْدُ)*ُه ُ.�8ِٖ�1َْ� 	َُ� ا	ّ

sadece Allah'a itaat ederek O'na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.  Mü’ min, 40/65 
ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوُ,َ* ا	َْ��ِ'/ اْ	�3ٖ�َُ� ﴿ �*٤َ	ُ� َ.� Kِ' ا	��ُ���َُ� Zُ=َِiٰ��َ	َْوا ��Rِِ *ْKَ �ْ.ِ َ+5َ]�ْ�َن�اُت َ*َ�ٰ � َر��Rِْ� َوَ�ْ�َ+5ِLُْ�وَن 	َِ�ْ� Kِ' اْ:9َْرِض اََ:9 اِن� ﴾ Aََ=�ُد ا	��ِ�ْ�َن �َِ

﴾ ٥ا	��َ� ُ,َ* ا	5ُLَْ*ُر ا	��ٖ��ُ� ﴿  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O, yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler tepele- 
rinden çatlayacaklar. Melekler, Rab'lerini hamd ile tesbih ederler, yerdekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki 
Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Şura, 42/4-5 

ٰ�َ*اِت َوَرب� اْ:9َْرِض َرب� اْ	َ��	َٖ���َ  � َرب� ا	��ُ�ْ� �Kَ Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi ve bütün âlemlerin Rabbi olanِ��ِ� اْ	َ
Allah'a mahsustur.  Câsiye, 45/36 

dِ�ْ َوَ ْ�َ% ا	Lُُْ�وبِ  � َر��َ@ َ ْ�َ% uُ�ُ*ِع ا	�7ِ�ْ�َِ� {ْ��Cََن َو*ُ	*Jُ�َ �.َ 'ٰ�(َ �ْ�ِPْ�Kَ O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin 
doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et.  Kaf, 50/39 

 ٌ���� َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ُٖ�ْ�ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َ	ُ� ا	ُْ�ْ�ُ@ َوَ	ُ� ا	َْ  ُ Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih� {ُ���َ	K �.َ �ِ��ِِ' ا	��
eder. Mülk yalnızca O'nundur, hamd de O'na mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter.  Tegabün, 64/1 

اً�� �*Aَ 5ِْ�ُه اِ-�ُ� َ&�َنLْ+َCَْر��َ@ َوا �ِ�ْ�َِ� {ْ���َKَ Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, 
tevbeleri çok kabul edendir. Nasr, 110/3 

HARAM 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  َB ��ُ[zْا �ِ�َKَ �ِ��	ا �ِ�ْLَِ	 �ِٖ� �%,َُِوَ.� ا �ِ�HٖXْ1ِ	ْا �َ�َم َوَ	ْ ��َم َ)َ�ْ�ُ=ُ� اْ	َ�ْ�َ+Zَ َوا	 ْ�َ� َ��ٍغ َوَ:9 َ)�ٍد bcَKَ اpَِْ� َ)َ�ْ�ِ� اِن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ اِ-�َ�� َ���  Allah, size ancak 
leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar 
etmeksizin ve yeteli ölçüyü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok 
bağışlayandır, çok merhamet edendir.  Bakara, 2/173 

َم ا	���ٰ*اَواََ�%� ا	 … ��ُ� ا	Dَ�ْ�َْ َوَ���  …Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır… Bakara, 2/275 

	ُ*ا اْ	1َٖ��َ� �ِ�	]���ِ[ َوَ:�Aَ 9ْ&ُ�ُ*ا اَْ.َ*ا	Rَُْ� اِ	ٰ' اَْ.َ*ا	ِ   ���َ+َAَ 9:ََو �ْRَُ	َْ�َ+�ٰ.' اَْ.َ*ا	ا ا*ُAٰاُ=ْ� اِ-�ُ� َ&�َن ُ�*ً�� َ&ٖ���ً َوا  Yetimlere mallarını verin. Onların 
mallarını kendi mallarınıza katıp haramı helâlle değişmeyin Çünkü bu, büyük bir günahtır. Nisâ, 4/2   

�Aُُ=ْ� َوA9:َ�Uَُُ=ْ� َو�Xَ�َُت اْ:9َِخ وَ   A�Rَُُ=ْ� َوA�Xَ�َُُ=ْ� َواUَََ*اAُُ=ْ� َوَ)�� َ.Sْ َ)َ�ْ�ُ=ْ� اُ.� ���ُ �ْ=ُِg��َِ- ُت�Rَ A�Rَُُ=ُ� ا	�ٖ+' اَْرXَ�ْzَُ=ْ� َواUَََ*اAُُ=ْ� ِ.َ� ا	��Zِ(َ�zَ َواُ.� �Xَ�َُت اْ:SِUُْ9 َواُ.�
 ��Rِِ� �ْ+ُ�ْUَا َد*ُ-*=ُAَ �َْ	 ِ�ْنKَ ��Rِِ� �ْ+ُ�ْUَٖ+' َد�	ا �ُ=ُِg��َِ- �ْ.ِ �ُْ&ِر*mُ�ُ 'Kٖ '+ٖ�	ا �ُ=ُ�ُِg��َحَ َوَر�XَIُ bcَKَ  9�:ِا �ِ�ْ+َUُْ9:ْا �ا َ�ْ�َ*�ُ�َmْAَ َواَْن �ْ=ُِ�bcَPَْا �ْ.ِ �َ�Tٖ�	ا �ُ=ُِg�Xَ�َْا %ُِgbcَ�ََو �ْ=ُ�ْ�َ(َ

� Cََ�َ_ اِن� ا	��َ� َ&�َن 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً��ْ َ �.َ Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, 
halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, 
karılarınızın anneleri, evlendiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile 
ilişkiye girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşle bir- 
likte evlenmeniz. Ancak önceden yapılan bu tür evlilikler başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merha- 
met edicidir.  Nisâ, 4/23 

…   �X	ا �ُت ِ.َ�Xَ8َ�َ��ءِ َواْ	ُ�ْ  Evli kadınlar da size haram kılındı… Nisâ, 4/24 

  ً��sٖ&َ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ �ْ(َ �ْ,ِ ��ْ.��uَ �ْRِ�ْ�َ(َ �Xََ��ٍت ا Sْ���ُِ	Rَُْ� َو�8َِ ا3ُ�ِKَْ�ٍ� ِ.َ� ا	�Tٖ�َ� َ,�ُدوا َ���  Yaptıkları zulümler ve birçok insanı Allah 
yolundan alıkoymaları yüzünden daha önce kendilerine helal kılınmış tertemiz şeyleri, Yahudilere haram kıldık. 
Nisâ, 4/160 

ُم َوَ	ْ�ُ� ا	HٖXْ1ِْ�ِ� َوَ.� اُِ,%� 	Lَِْ�ِ� ا	��ِ� �ِٖ� َوا	ZُJَِX1َXْ�ُْ َوا	ْ�َ   ��َ.Sْ َ)َ�ْ�ُ=ُ� اْ	َ�ْ�َ+Zُ َوا	 ���ُ �X	َوا Zُ�َ Dُ�ُ اِ:�9 َ.� َذ&�ْ�+ُْ� َوَ.� ُذ�َِ} َ)َ�' ا	X/8ُِ[ ْ* ُ*َذُة َوا	ُْ�َ+َ�د� �Zُ َوَ.� اََ&َ% ا	��َ�[ٖ
 -Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan hayvanlar. Henüz ölme َواَْن Jْ+َ�ْAَِ�ُ�*ا �ِ�ْ:9َْزَ:9مِ 
mişken kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı 
hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile taştan dikilmiş putlar adına kesilen hayvanlar, bir de fal oklarıyla 
kısmet aramanız/geleceğe ait kehanette bulunmak size haram kılındı… Maide, 5/3 

� َ&5ََ� ا	�Tٖ�َ� َ �	ُ*ا اِن� ا	��َ� ُ,َ* ا	َْ�ٖ��ُ} اْ�ُ� َ.ْ�َ�َ� َوَ �َل ا	َْ�ٖ��ُ} َ�� Xٖ�َ' اCَِْ�اvَٖٔ% اْ)ُ�ُ�وَ	  ْJَ �ُvَوَ.�ْٰو Zَ�Xmَ	ُْ� َ)َ�ْ�ِ� ا��	َم ا ���َ �ْJَKَ �ِ��	�ِ� 7ِْ�ْك�ُ �َ� َر�ّٖ' َوَر��ُ=ْ� اِ-�ُ� َ.ْ��	ا ا
	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.ْ� اَ-�8َْرٍ ا	��Xُر َوَ.�   Andolsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle de- 

mişti: "Ey İsrail oğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak 
koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardım- 
cı yoktur."  Maide, 5/72 

  ِ��وا اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ُ+َ�ْAَ 9:ََُ=ْ� َو	ُ� ��	َ��ِت َ.� اََ�%� ا��uَ ا*.ُ ���َُA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��ْ�ُ َ	ا /] َ���ٖ+َ�ْ  Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı 
iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah’ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşan- 
ları sevmez. Maide, 5/87 
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� ا	َْ��� َ.� ُدْ.ُ+ْ� ُ�ُ�ً.� …ُ�ْPَ �ْ=ُ�ْ�َ(َ َم  Kara avı, hac görevinizi yaparken yani ihramlı olduğunuz sürece size haram… َوُ���

kılındı… Maide, 5/96 
� Uَِ�َ� ا	�Tٖ�َ� َ َ+�ُ*ا اَْوَ:9َدُ,ْ� Lَِ� �Rً5َCَْ�ِ� ِ)ْ�ٍ� َوَ���ُ.*ا َ.� َرَزَ Rُُ� ا	��ُ� اKِْ+َ�اًء َ)َ�' ا	��  ْ َ ٖ�+َRْ.ُ ا َوَ.� َ&�-ُ*ا*/�zَ �ْ َ �ِ َ��  Beyinsizlikleri yüzünden bilgi- 

sizce çocuklarını öldürenler, Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar, zarar 
etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir.  En’am, 6/140 

  �َ�Tٖ�	َوَ)َ�' ا*Rُُk Sْ�َ�َ�َ �.َ 9�:ِا ��َRُ.َ*�ُ$ُ �ْRِ�ْ�َ(َ �Xَ.ْ ���َ �ِXَLَْ	َوا �ِJَ�َْ	ا �5ٍُُ� َوِ.َk ٖذى �%ُ& �Xَ.ْ���َ َواِ-�� َ,�ُدوا �ْRِِ�Lْ�َِ� �ْ,ُ�Xَ�ْHَIَ @َِ	3ْ�ٍَِ� ٰذ� �َ�َ+َUْاَْو َ.� ا ��اَ*َ�ُرُ,َ�� اَِو اْ	َ
 -Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da ke 	�8ََِد ُ*نَ 
mik etrafındaki yağlar hariç sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu yasağı azgınlıkları 
yüzünden bir ceza olarak koyduk. Biz elbette sözümüzde dururuz.. En’am, 6/146 

  َA 9:َاِْ�َ��-ً� َو �ِ�ْ�َم َر�/ُ=ْ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَ:�7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ ���َ �.َ %ُAَْا ا*ْ	َ��َAَ %ُْ  َRXْ.ِ �َRَkَ �.َ �َ�ِ5ََْ*ا	ا ا*�ُ�َJْAَ 9:َُ,ْ� َو���ْ�ُز ُُ=ْ� َواِ-َ �ُ�� Jْ+ُ�ُ*ا اَْوَ:9َد&ُْ� ِ.ْ� اِْ.bcٍَق َ-ْ
 ِJ�ْAَ �ْ=ُ���َ	َ �ِٖ� �ْ=ُn �Pُِ=ْ� َو	ٰذ �a�َم ا	��ُ� اِ:�9 �ِ�ْ	َ �ُ*نَ َوَ.� َ�َ]َ� َوَ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا ا	dَ5ْ�X ا	�ٖ+' َ���  De ki: "Gelin, Allahın neyi haram kıldığını size anla- 

tayım: O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın; anne babanıza iyilik yapın ve çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldür- 
meyin; çünkü sizin de onların da rızıklarını sağlayacak olan Biziz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaş- 
mayınız. Haklı bir gerekçe yokken Allah'ın dokunulmaz ve kutsal saydığı insan hayatına kıymayın. İşte Allah 
aklınızı başınıza alasınız diye bütün bunları size bildirdi. En'am, 6/151 

 Kِ ا*ُX.َٰا �َ�Tٖ��ِ	 'َ,ِ %ُْ  ْزِق��	ا �]���َ��ِت ِ.َ	ِِ�َ��ِدٖه َوا	َ�َج Uَْٖ+' ا�	ِ� ا��	ا ZَXَ�َم ٖز ���َ �ْ.َ %ُْ  ِJ	َْم ا*ْ�َ Zً8َِ	�Uَ ��َْ- /�ُ% اْ:9َٰ��ِت 	Jَِْ*ٍم َ�ْ�َ�ُ�*نَ ' اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 �85َُ- @َِ	Tٰ&َ Zِ�َ�ٰ  De 
ki: "Allah'ın, kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında 
müminler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri, ayrı ayrı 
açıklıyoruz." Araf, 7/32 

  ُA َواَْن �a�َم َر��َ' ا	5ََْ*اِ�َ� َ.� �RَXْ.ِ �َRَkَ َوَ.� َ�َ]َ� َواْ:pْ9َِ� َوا	Lَِ� #َLْ�َْْ�ِ� اْ	َ ْل �ِٖ� Cُْ�َ]�-ً� َواَْن JُAَ*	ُ*ا َ)َ�' ُْ% اِ-�َ�� َ��� �HXَ�ُ �َْ	 �.َ �ِ��	�ِ� نَ  7ِْ�&ُ*ا*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �.َ �ِ��	ا  De 
ki: "Rabbim; açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği her hangi bir şeyi 
Allah'a ortak koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır." Araf, 7/33 

  َB ��[ُzْا �ِ�َKَ �ِٖ� �ِ��	ا �ِ�ْLَِ	 �%,َُِوَ.� ا �ِ�HٖXْ1ِ	ْا �َ�َم َوَ	ْ ��َم َ)َ�ْ�ُ=ُ� اْ	َ�ْ�َ+Zَ َوا	 ْ�َ� َ��ٍغ َوَ:9 َ)�ٍد Kَِ�ن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ اِ-�َ�� َ���  Allah size ancak leş, kan, 
domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da ölçüyü aşmaksızın yemek 
zorunda kalırsa şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.  Nahl, 16/115 

��ِ� ا	َْ=Tَِب اِن� ا	�Tٖ�َ� َ�5َْ+ُ�وَن َ)�َ' ا	��ِ� ا	َْ=Tَِب َ:9 ُ�5ِْ�ُ�*نَ َوَ:JُAَ 9*	ُ*ا 	َِ�� 8ِAَُ_ اَ	Xَ�ُِْ+ُ=ُ� ا	َْ=Tَِب ٰ,ـTَا bcَ�ٌَل َوٰ,ـTَا َ�َ�اٌم 	َِ+5َْ+ُ�وا َ)َ�' ا	   Dilleriniz yalana 
alışkın olmasından dolayı, Allah'a karşı yalan uydurmak için, "Şu helâldir", "Şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, 
Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.  Nahl, 16/116 

…   �a�َم ا	��ُ� اِ:�9 �ِ�ْ	َ َوَ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا ا	dَ5ْ�X ا	�ٖ+' َ��� Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın, öldürülmesini haram kıldığı cana 
kıymayın… İsrâ, 17/33  

ا-ِ�َ   �H	َوا Zً&َ�ِ7ْ.ُ اَْو Zً�َِ-اِ:�9 َزا {ُ=ِXْ�َ 9:َ '-ٖا �H	َا َ��Xٖ.ِVْ�ُ	َِْ@ َ)َ�' ا	َم ٰذ ��Rَ اِ:�9 َزاٍن اَْو ُ.7ِْ�ٌك َوُ���ُ=ِXْ�َ 9:َ Zُ  Zina eden erkek ancak, zina eden veya 
Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir 
erkek evlenir. Bunlar müminlere haram kılınmıştır. Nûr, 24/3   

  ��َِ� �ٌ��ٖUَ �َ��	اِن� ا �ْRَُ	 'ٰ&َِ@ اَْز	ٰذ �ْRُIَُُ�وK 3ُ5َ*ا�*ا ِ.ْ� ا�8َ�َِْرِ,ْ� َوَ�ْ /4Lُ�َ �َ�Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 %ُْ  َن*�ُXَ8ْ�َ  Mümin erkeklere söyle, gözlerini 
haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların 
yaptıklarından hakkıyla haberdardır.  Nûr, 24/30 

… َو ُْ% 	�Xَ.ِVْ�ُ�ِِْت َ�4ْ4ُLَْ� ِ.ْ� ا�8َ�َِْرِ,��   Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar…Nûr, 24/31 

  َ� 9:َ �َ�Tٖ�	َن َو.َ َوا*ُ-Hْ�َ 9:ََو �a�َم ا	��ُ� اِ:�9 �ِ�ْ	َ �ُ)*َن َ.Dَ ا	��ِ� اِ	�Rًٰ اUََٰ� َوَ:َ 9�Jُْ+�ُ*َن ا	dَ5ْ�X ا	�ٖ+' َ���ْ�.ً�pََا aَ�ْ�َ @َِ	5َْ�ْ% ٰذ�َ �ْ  Onlar, Allah ile beraber 
başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimseler- 
dir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.  Furkan, 25/68  

  ��Rِِ-��َ��ِٖ� �ُ�َ(َُْ� ا��	اَ ��,ُ*ُX�ِ+َ.ْ�Kَ َ�اٍتIِ�Rَ.ُ ُت�Xَ.ِVْ�ُ	َْء&ُُ� ا�Iَ ا اَِذا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ ِ.Vْ.ُ ��,ُ*�ُ+ُ�ْ�ِ(َ ِ�ْنKَ  �ْ,ُ 9:ََو �ْRَُ	 \%�ِ ��,ُ 9:َ ِر� �Xٍَت Iِ�ْAَ bcَKَُ�*ُ,�� اِ	َ' ا	ُْ=�5
 ��Rَُ	 َن*/��ِ�َ  Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir/göçmen olarak size geldiklerinde, onları imtihan edin. Allah, 
onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere geri 
göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kâfirlere helâl değillerdir. Kâfirler de Müslüman hanımlara helâl 
olmazlar… Mümtehine, 60/10    

HAYA-HAYÂSIZLIK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

*ِء َوا	5َْْ��7َِء َواَْن JُAَ*	ُ*ا َ)َ�' ا	��ِ� َ.� َ:Aَ 9ْ�َ�ُ�*نَ     Şeytan size ancak kötülüğü, hayâsızlığı ve Allah'a karşı اِ-�َ�� َ��ُْ.ُ�&ُْ� �ِ�	�/
bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Bakara, 2/169 
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 ْ� ٖ���ٌ َ]�ُن َ�ِ�ُ�&ُُ� ا	Jْ5ََْ� َوَ��ُْ.ُ�&ُْ� �ِ�	5َْْ��7َِء َوا	��ُ� َ�ِ�ُ�&ُْ� َ.5ِLَْ�ًة ِ.Xُْ� َوbcً4ْKَ َوا	��ُ� َواDٌCِ )َ اَ	�7  Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği 

ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından bağışlanma ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah, lütfü 
geniş olandır, hakkıyla bilendir. Bakara, 2/268 

 ُA َواَْن �a�َم َر��َ' ا	5ََْ*اِ�َ� َ.� �RَXْ.ِ �َRَkَ َوَ.� َ�َ]َ� َواْ:pْ9َِ� َوا	Lَِ� #َLْ�َْْ�ِ� اْ	َ ْل �ِ  ُْ% اِ-�َ�� َ��� �HXَ�ُ �َْ	 �.َ �ِ��	�ِ� نَ 7ِْ�&ُ*ا*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �.َ �ِ��	ا َ)َ�' ا*ُ	*JُAَ َواَْن �ً-�[َ�ْCُ �ٖ  De ki: 
"Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir kanıt olmayan herhangi bir 
şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır." A’raf, 7/33 

َ #ِLْ� �ْ=ُ3ُ�ِ	TَAَ �ْ=ُ���ََ&�ُ�ونَ اِن� ا	��َ� َ��ُْ.ُ� �ِ�	َْ�ْ�ِل َواْ:9ِْ�َ��ِن َواٖ�َ+�ِٸ ِذى ا	Jُْْ��ٰ' َوَ�RٰXْ' َ)ِ� ا	5َْْ��7َِء َوا	Xْ�َُْ=ِ� َوا	ْ�َ   Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik 
yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız 
diye size öğüt veriyor. Nahl, 16/90 

HAYIR-ŞER/İYİLİK-KÖTÜLÜK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) İyilik/Hayır: 
� ا	��ِ� اِن� ا	���َ َXْ(ِ وُه�ُmِAَ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َ9ِ: ا*.ُ ��JَُA �.ََة َو*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ�  .Aَ ��َِ�  Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verinْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ َواَٖ �ُ�*ا ا	�8

Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı 
görür. Bakara, 2/110 

َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ'ٍء َ ٖ���ٌ َو	ُِ=%; ِو*َ.ُ *َ,ُ ZٌRَIْ	Jُ�ِ+َCْ�Kَ �Rَ�ّٖ*ا اْ	1َْ�َ�اِت اَْ�َ� َ.� Aَُ=*-ُ*ا َ��ِْت �ُِ=ُ� ا	��ُ� Iَٖ��ً�� اِن� ا	��   Herkesin yöneldiği bir yön vardır. 
Haydi, hep hayırlara koşun, hayırda yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah’ın 
gücü her şeye hakkıyla yeter. Bakara, 2/148 

َع Uَْ�ً�ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ$�ِ&ٌ� َ)ٖ���ٌ   �*[َAَ �ْ.ََو …Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve yapılanı 
bilir ve karşılığını verir. Bakara, 2/158  

َ� َواAَٰ' اْ	َ��َل َ)�ٰ' ُ���ٖ� َذِوى ا	Jُْْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.'  ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َواْ	Zِ=َِiٰ��َ َوا	ِْ=َ+�بِ 	dَ�َْ ا	ِْ��� اَْن Aَُ*	/*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ�  َِ�َ% ا	7ْ�َِْ�ِق َوا	Lْ�َِْ�ِب َو	ٰـِ=�� ا	ِْ��� َ.ْ� اَٰ.َ� �ِ�	��ِ� َوا	ْ�َ  ٖ�ِّ��X	َوا
�ٰ*َة َواAَٰ' ا	�H&ٰ*َة َوا	ُْ�*Kُ*َن �ِ�َ  َ �ِب َواََ �َم ا	�8 �gِٖ��َ� َوKِ' ا	�� ٖ��ِ% َوا	�� ��ِٖ��َ� Kِ' ا	َْ��ْ َوا	َْ�َ��ٖ&�َ� َواْ�َ� ا	�� �ِ,ْ� اَِذا َ)�َ,ُ�وا َوا	�8ِRْ ا*ُ �َPَ �َ�Tٖ�	ا @َiِٰـ	َْ��ِْس اُو	ا �اِء َوٖ��َ �� �Cَِء َوا	�4

 ,İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı yönüne döndürmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	ُْ�+�Jُ*نَ 
meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmı-  
şa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve söz verdikleri 
zaman sözlerini yerine getirenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin 
tutum ve davranışıdır. İşte bunlar, doğru olanlar ve Allah’tan korkup sakınanlar. Bakara, 2/177 

 ِ���Xٖ�َ َواَ-Jُ5ِْ*ا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� َوَ:Jُ�ُْA 9*ا �ِ�َْ�ٖ��ُ=ْ� اِ	َ' ا	+�Zِ=َُ�Rْ َواX�ِ�َُْ*ا اِن� ا	��َ� ُ�ِ�[/ ا	ُْ�ْ  Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi 
tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara, 2/195 

 Aranızda birbirinize iyilik etmeyi unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta… َوَ:XْAَ 9َ�ُ*ا ا	Xَ�ْ�َ %َ4ْ5َُْ=ْ� اِن� ا	��َ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ 
olduklarınızı hakkıyla görür. Bakara, 2/237 

ْ� �7َAَُء َوْ.َ /H�ُِA� �7َAَُء  َوTُِAل/ َ.ْ� �7َAَُء �َِ�ِ�َك اْ	1َْ�ُ� اِ-�َ@ َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ  ُِ% ا	����Rُ َ.�	َِ@ اْ	ُ�ْ�ِ@ AVُْAِ' اْ	ُ�ْ�َ@ َ.ْ� �7َAَُء َوHِXْAَُع ا	ُْ�ْ�َ@ ِ.��  De ki: Ey 
mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini 
de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Senin her şeye gücün yeter. Âl-i İmran, 3/26 

 َ( �.َ dٍ5َْ- /%ُ& �ُmِAَ ْ*َم�ُر&ُ َ �T��4ًَ�ا َوَ.� َ)ْ.ِ Sْ�َ�ِ� Cُ*ٍء Aََ*د/ 	َْ* اَن� �RَXَ�ْ�َ َوXَ�ْ�َُ� اََ.ً�ا َ�ٖ��ً�ا َوُ�َْ.ُ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ Sْ�َ�ِ ِِ�َ��د	ُ� َرُؤٌف �ِ�ْ��	ُ� -5ََْ�ُ� َوا��	ا �ُ  Herkesin 
yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleri ile kendi arasında uzak bir mesafe 
bulunmasını ister. Yine Allah, sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah, kullarını çok 
esirgeyicidir. Âl-i İmran, 3/30 

 َL	ْا �َ��ٖkِ�=َْ	اِء َوا �� اِء َوا	�4 �� ْ�َ� َواْ	�Kٖ��ََ� َ)ِ� ا	��Xِس َوا	��ُ� ُ�ِ�[/ اْ	ُ�ْ��Xٖ�ِ�َ اَ	�Tٖ�َ� ُ�Jُ5ِXْ*َن Kِ' ا	��  Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda 
harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenler. Allah, iyilik edenleri sever. Âl-i İmran, 3/134 

ٖ��ِ% َوَ.� �lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َو�Tِِى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�ِ� َواْ	�mَِر ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	�mَِْر اْ	 َواْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َوَ:7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� $َ  �ِ�ِ[ �ِ�ْ	Xْmَِ[ َواْ�ِ� ا	�� Xُmُِ[ َوا	�8
 ُ1Kَ 9:ً�+َ1ْ.ُ َن�&َ �ْ.َ /]�*ًراَ.َ�َ=Sْ اَْ�َ��-ُُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ  Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akra- 

baya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere 
iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisâ, 4/36 

ٍة َواِْن ُ ZًXَ�َ�َ @ُAَ��Rَ5ْ(ِ�4َ َوُ�Vِْت ِ.ْ� 	َُ�ْ-ُ� اIًَْ�ا َ)�3ًٖ��  .Hiç şüphesiz Allah zerre kadar haksızlık etmez اِن� ا	��َ� َ:َ 9��Jَsْ.ِ �ُِ�3َْل َذر�
Eğer hayırlı bir iş varsa onu kat kat arttırır ve rahmetinden büyük bir ödül bahşeder. Nisâ, 4/40 

 ِTا ٰ,ـ*ُ	*Jُ�َ ZٌXَ�َ�َ �ْRُ�ْ8ُِA ٍة َواِْن�� اَْ�َ� َ.� Aَُ=*-ُ*ا ُ�ْ�رِْ&ُ=ُ� اْ	َ�ْ*ُت َوَ	ْ* &Kٖ �ْ+ُXُْ' ُ�ُ�وٍج ُ.��7ََِXْ(ِ �ْ.ِ \%ُ& %ُْ  َك�ِXْ(ِ �ْ.ِ ٖهTِا ٰ,ـ*ُ	*Jُ�َ Zٌiَ ��Cَ �ْRُ�ْ8ُِA ِ� َواِْن��	ا �ِXْ(ِ �ْ.ِ ٖه
	��ِ� Kََ��ِل ٰ,Vَُ:9ِء اْ	Jَْ*مِ َ:9 َ�َ=�ُدوَن َ�RُJَ5ْ*َن َ�ٖ���sًا  Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! 

Kendilerine bir iyilik dokunsa "Bu Allah'tan" derler; başlarına bir kötülük gelince de bu senden derler. De ki; 
"Hepsi Allah'tandır" . Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar! Nisâ, 4/78 
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 9:ً*Cُِس َر��X�ِ	 َك�Xَ�ْCَ5َِْ�َ@ َواَْر- �ْ�ِKَ Zٍiَ ��Cَ �ْ.ِ @َ�َ�Pََِ� َوَ.� ا��	ا �َ�ِKَ ZٍXَ�َ�َ �ْ.ِ @َ�َ�Pََاَ.� ا�ً�Rٖ$َ �ِ��	�ِ� '5ٰ&ََو Sana gelen iyilik Allah' tandır. Ba- 

şına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter. Nisâ, 4/79 
�RَXْ.ِ %ٌ5ْ&ِ �ُ	َ �ْ=ُ�َ Zًiَ ��Cَ Zً(َ�5َ$َ Dْ5َ7ْ�َ �ْ.ََو �RَXْ.ِ ]ٌ�8َٖ- �ُ	َ �ْ=ُ�َ ZًXَ�َ�َ Zً(َ�5َ$َ Dْ5َ7ْ�َ �ْ.َ �+ً�Jٖ.ُ ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء��	َوَ&�َن ا  Kim iyi bir işe aracı olursa 

kendisinin de o iyilikte bir payı olur. Kim bir kötülüğe aracı olursa onun da kötülükte bir sorumluluk payı olur. 
Allah her şeyin karşılığını verir. Nisa, 4/85 

�وا Uَْ�ً�ا ُ�ُْA ً�ااِْن��ا َ ٖ f*5ُ(َ َ� َ&�َن��	ِ�ن� اKَ ٍء*Cُ �ْ(َ 5ُ�ْ*اAَ 5ُ1ُْ*ُه اَْوA اَْو  Bir iyiliği açığa vursanız da gizli tutsanız da veya bir 
kötülüğü bağışlasanız da biliniz ki, Allah bağışlayıcıdır ve gücü her şeye yetendir. Nisa, 4/149 

1ْAَ �ِ�Kٖ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiَُ+�5ُِ*نَ Jُ�ِ+َCْ�Kَ*ا اْ	1َْ��َ  ��Xَ�ُKَ ��ً��ٖIَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ِ��	َ' ا	اِت اِ  …Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü 
Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size bildirecektir. Maide, 5/48 

 �ُ�َKَ ZِXَ�َ�ُ bcَKَ Zِiَ�Hٰmْى اِ:��Rَ�َsْ.ِ 9 َوُ,ْ� َ:9 ُ�3َْ�ُ�*نَ َ.ْ� �Iََء �ِ�	َْ �� َ)7ُْ� اَْ.�sَ	�Rَِ َوَ.ْ� �Iََء �ِ�	��  Kim Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelirse ona 
getirdiğinin on katı verilir. Kim de bir kötülük ile gelirse ona da sadece onun dengi olan ceza verilir. Ne iyilik ne 
de kötülük işleyenlere haksızlık edilmez. En'am 6/160. 

 ِ���وا Kِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ� ا�Rَ�ِbcَPِْ َواْدُ)*ُه �Kً*ْUَ َوuََ�ً�� اِن� َرSَ�َ�ْ ا	��ِ� َ ٖ��ٌ[ ِ.َ� اْ	ُ�ُْ�ِ5ُْA 9:ََو َ��Xٖ  Her şey yerli yerinde ve düzene girmiş- 
ken yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Hiç kuşkusuz ki iyilik 
edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. A'raf, 7/56 

َ�4ُِ�Jْ*َن اَْ�ِ�َ�Rُْ� َ-ُ�*ا ا	��َ� Rُ�َ�ِXَKَْ� اِن� اْ	�JٖKِ�Xَ�َُ� ُ,ُ� ا	JُCِ�5َْ*نَ اَْ	JُKِ�Xَ�ُ*َن َوا	�JَKِ�Xَ�ُُْت ْ.ِ �ْRُ4ُ�ْ�َ� tٍ�ْ�َ َ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	Xْ�َُْ=ِ� َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	َْ�ْ�ُ�وِف وَ   İki yüzlü 
erkekler ve kadınlar birbirlerine benzerler. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alı koyar ve cimrilik ederler. Onlar 
Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu! Gerçekten günaha gömülüp gitmiş olanlar da işte bunlardır. Tövbe, 9/67 

 Zِ�Xmَ	ُْب ا��َPَْا @َِiٰـ	اُو Zٌ�	َوَ:9 ِذ �ٌ+َ َ �ْRُ,َ*Iُُو aُ,َ�ْ�َ 9:ََدٌة َو��َوزَِ 'ٰX�ْ��ونَ 	Tٖ��ِ�َ� اXُ�َ�َْ*ا ا	ُُِْ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ   İyi işler yapanlara daha güzeli; bir de 
fazlası var; yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de aşağılık. İşte onlar cennet halkıdır, orada ebedi kalacaklardır. 
Yunus, 10/26 

���lَِت ٰذ	َِ@ ذِ  �ٰ*َة Kَ�َuَِ# ا	�Rَ�Xِر َوُز	�5ًَ ِ.َ� ا	�ْ�ِ% اِن� اْ	َ��Xَ�َِت ُ�Tِْ,ْ�َ� ا	�� اِ&ٖ���َ َواَ ِِ� ا	�8 �T�ِ	 ٰ�ى&ْ   Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze 
yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüt tür. Hud, 11/114 

�ٰ*َة َواَ  اِر َوا	�Tٖ�َ� Pََ�ُ�وا اْ�+�Lََِء َوIِْ� َر��Rِْ� َواََ �ُ.*ا ا	�8 ��Zَiَ اُو	 @َiِٰ	Jْ(ُ �ْRََُ�' ا	 �� ا َوَ)Zً�َِ-bcَ َوَ�ْ�َرُؤَن �ِ�ْ	َ�ZِXَ�َ ا	�� f�Cِ �ْ,ُ�Xَ َْرَز � -Jُ5َْ*ا ِ.��  Yine onlar, Allah'ın 
hoşnutluğunu kazanmak amacı ile sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizlice 
ve açıkça Allah yolunda harcarlar, kötülüğü iyilikle savarlar. İşte geçici dünyanın sonucu olan mutlu gelecek 
onları bekliyor. Ra'd, 13/22 

  َ=Xْ�ُْ	�7َِء َوا�ِ� َوا	َ #ِLْ�َْ�َ �ْ=ُ3ُ�ِ	TَAَ �ْ=ُ���َ&�ُ�ونَ اِن� ا	��َ� َ��ُْ.ُ� �ِ�	َْ�ْ�ِل َواْ:9ِْ�َ��ِن َواٖ�َ+�ِٸ ِذى ا	Jُْْ��ٰ' َوَ�RٰXْ' َ)ِ� ا	5َْْ Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik 
yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız 
diye size öğüt veriyor. Nahl, 16/90 

 َ��Tٖ�	ا Dَ.َ �َ��	نَ  اِن� ا*ُX�ِ�ْ.ُ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	ا َوا*ْJَ�Aا  Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla 
beraberdir. Nahl, 16/128 

�Rَ�َKَ �ُْAْ�Cََ9َِ-5ُِْ�ُ=ْ� َواِْن ا: �ْ+ُXْ�َ�َْا �ْ+ُXْ�َ�َْاِْن ا Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize 
etmiş olursunuz. … İsrâ, 17/7 

�*نَ ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ �َ�ْ1َ	ْا ا*ُ��َKْوا َر��ُ=ْ� َوا��وا َواْ)ُ�ُُmُCْا اْرَ&ُ�*ا َوا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize 
kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Hac, 22/77 

 َB �ُ��	ٍت َوَ&�َن ا�Xَ�َ�َ �ْRِِA�lَ��Cَ �ُ��	ُل ا ���َ�ُ @َِiٰ	ُو�Kَ ��ًِ	�Pَ bcً�َ(َ %َ�ِ(ََو �َب َواَٰ.َ�Aَ �ْ.َ 9�:ِ5ُ*ًرا َرٖ��ً��ا  Tövbe ve iman edip iyi davranışta bulu- 
nanlar başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. 
Furkan, 25/70 

ّٖ' َ:9 َ��1َُف 	ََ�ی� اْ	�Cَ�ْ�ُُ*َن ﴿ � Cُ*ٍء 5ُBَ 'ّٖ-�ِKَ*ٌر َرٖ��ٌ� ﴿   ﴾ ١٠ُ.*1َAَ 9:َ 'Cْٰ_ اِ-َ�ْ�َ �Xً�ْ�ُ َل ���َ ��ُp �َ�َkَ �ْ.َ 9�:ِ١١ا  ﴾  … “Ey Mûsâ, korkma! 
Benim katımda peygamberler korkmazlar.” Ancak, haksızlık eden başka. O da bu kötülüğünü iyilikle güzelliğe 
çevirirse bilsin ki Ben ona karşı da çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Neml, 27/11 

ُ,ْ� ِ.ْ� HَKٍَع َ�ْ*َ.Tٍِi اِٰ.Xُ*نَ َ.ْ� �Iََء �ِ�	َْ��RَXْ.ِ �ٌ�ْUَ �ُ�َKَ ZِXَ�َ وَ   Kim iyilikle huzuruma gelirse, ona daha iyisi verilir. Ve onlar o gün 
korkudan emin kalırlar. Neml, 27/89  

�1َAَ 9:ََْ��� َو	ا 'ِK �ِ�Jٖ	َْ�Kَ �ِ�ْ�َ(َ Sِ5ْUِ ِ�َذاKَ �ِ��ٖzِاَْن اَْر 'Cٰ*.ُ ٰ' اُم�	اِ �Xَ�ْ�ََواَْو َ���ٖCَ�ْ�ُْ	ا �ُه ِ.َ*ُ�(ِ�Iََْ�ِ@ َو	وُه اِ �Hَٖ-' اِ-�� َراد/ْAَ 9:ََو 'Kٖ  Allah'ın sana 
verdiğinden O'nun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan 
ettiği gibi, sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah  bozguncuları 
sevmez. Kasas, 28/7 

�Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً�  �Pَوَو   Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. … Ahkaf, 46/15 
 HَIَ %ْ,َ İyiliğin karşılığı iyiliktir. Rahman, 55/60اُء اْ:9ِْ�َ��ِن اِ:�9 اْ:9ِْ�َ��نُ 
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 ْX�ُ �ْ,ُ�Xَ َْرَز � Zَiَ َوِ.�� �� ِ�ْAَ� �Pَ ��ََِ�ُ�وا َوَ�ْ�َرُؤَن �ِ�	َْ�ZِXَ�َ ا	�� ��.َ �ْ,ُ�َIََْن ا*ْAَVْ�ُ @َiِٰ	نَ اُو*Jُ5ِ  İşte onların, sabredip kötülüğü iyilikle savmaları 

ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında, ödülleri kendilerine iki kez 
verilecektir. Kasas, 28/54 

���lَِت اِ:�  ُ bcَKَ Zِiَ�Hَmْى ا	�Tٖ�َ� َ)ِ��ُ*ا ا	�� �� 9 َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*نَ َ.ْ� �Iََء �ِ�	َْ��RَXْ.ِ �ٌ�ْUَ �ُ�َKَ ZِXَ�َ َوَ.ْ� �Iََء �ِ�	��  Kim bir iyilik getirirse, ona bundan 
daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki, kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının 
cezasına çarptırılırlar. Kasas, 28/84 

 ٖK �ْ=ُ+َKَ ْ�َدٍلUَ �ْ.ِ Zٍ���َ َل�Jَsْ.ِ @ُAَ اِْن �Rَ�-ِا �#Xَ�ُ ��َ ٌ���ٖUَ _ٌ�[ٖ	َ �َ��	ُ� اِن� ا��	ا �Rَِ� ِْت��اْ:9َْرِض َ 'ِK اِت اَْو*َ�ٰ ' 1ْPََ�ٍة اَْو Kِ' ا	��  (Lokman, öğütlerine 

devamla) Yavrucuğum! Yaptığın iş/iyilik veya kötülük, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın 
içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah, 
en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyin bilincindedir. Lokman, 31/16 

��ُِ�وَن اLَِ� �ْ,ُ�َIَْْ�ِ� ِ�َ��بٍ   ُْ% َ�� ِ)َ��ِد ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اJُ�A*ا َر��ُ=ْ� 	Tٖ��ِ�َ� اXُ�َ�َْ*ا Tِ,ٰ 'Kٖهِ  -َْ�� ZٌXَ�َ�َ َواَْرُض ا	��ِ� َواZٌ�َCِ اِ-�َ�� ُ�َ*�K' ا	�8 /�ا	  Resulüm! Benim 
adıma de ki: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. 
Allah'ın arz'ı geniştir. Sabredenlere, ücretleri hesapsız ödenecektir. Zümer, 39/10 

�اَوةٌ َ(َ �ُXَ�ْ�ََو @َXَ�ْ�َ ىTٖ�	ِ�َذا اKَ �ُ�َ�َْا 'َ,ِ '+ٖ�	�ِ� DْKَاِْد Zُiَ �� َ&�َ-�ُ� َو	ِ'\ َ�ٖ���ٌ  َوَ:Aَ 9ْ�َ+ِ*ى ا	َْ�ZُXَ�َ َوَ:9 ا	��  İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en 
güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost 
oluvermiştir. Fussilet, 41/34 

 /��َAَ رِ&ُْ� اَْن��ِدَ �ْ.ِ �ُْ&*Iُ�ِ1ْ�ُ �َْ	َو �ِ� ٖ�وُ,ْ� َوJُْAِ�ُ]*ا اِ	Rِ�َْْ� اِن� ا	��َ� �ُِ�]/ ا	�[ٖ�ِJْ�ُْ�َ 9:َ َ�nRٰXُْ=ُ� ا	��ُ� َ)ِ� ا	�Tٖ�َ� 	ُ �َْ�K �ُْ&*ُ�ِA�Jَِ' ا	ّ  Allah, sizinle din 
uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı 
yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Mümtehine, 60/8 

� ا	��ِ� ُ,َ* Uَْ�ً�ا َواَْ)3ََ� اIًَْ�ا َوا5ِLْ+َCُْ�وا ا	��َ� اِ وَ َXْ(ِ وُه�ُmِAَ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َ9ِ: ا*.ُ ��JَُA �.َ ٌ���ٖ5ُ*ٌر َرBَ �َ��	ن� ا  …Kendiniz için önceden ne iyilik 
hazırlarsanız ilerde onu daha hayırlı ve karşılığı daha büyük olarak Allah'ın yanında bulursunuz. Allah'tan af 
dileyiniz. Hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Müzzemmil, 73/20 
b) Kötülük/Şer: 

�ونَ ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َiِٰـ	ُو�Kَ �ُ+ُ ـ  �[ٖUَ �ِٖ� Sْuَ��َََوا Zًiَ ��Cَ ]َ�َ&َ �ْ.َ 'ٰ��َ Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini 
çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Bakara, 2/81 

� ا	��ِ� Uَْ�ٌ� َ	ْ* َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ�ُ�*نَ ِXْ(ِ �ْ.ِ Zٌ�َ*ُs�َ	َ ا*ْJَ�Aا َوا*Xُ.َٰا �ْRُ�-َْ* ا	َوَ Eğer iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, elbet Allah 
tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunları anlasalardı! Bakara, 2/103 

 ِ��ُ=ْ� َوُ�َ���ُ�ُ=ُ� ا	ِْ=َ+�َب َواْ	 ّٖ&Hَ�َُو �XَِA��َٰا َ)َ�ْ�ُ=ْ� ا*ُ�+ْ�َ �ْ=ُXْ.ِ 9:ً*Cَُر �ْ=ُ�Kٖ �Xَ�ْCَنَ َ&َ�� اَْر*�ُ�َ�ْAَ ا*ُ-*=ُAَ �َْ	 �.َ �ْ=ُ�ُ���َ�َُو Zَ�َ=ْ  Size kendi içinizden 
ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size Kitab'ı ve hikmeti/içinde bulunan hükümleri ve daha önce 
bilmediğiniz birçok şeyi öğreten bir peygamber gönderdik. Bakara, 2/151 

*ِء َوا	5َْْ��7َِء َواَْن JُAَ*	ُ*ا َ)َ�' ا	��ِ� َ.� َ:Aَ 9ْ�َ�ُ�*نَ   O şeytan size, ancak kötülüğü, hayâsızlığı ve Allah’a karşı اِ-�َ�� َ��ُْ.ُ�&ُْ� �ِ�	�/
bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Bakara, 2/169 

 �Aٖه َوا�ِRْ�َِ� 'ٰKاَْو �ْ.َ 'ٰ��َ َ��Jٖ�+�ُْ	ا /]�Kَ 'Jِٰ�ن� ا	��َ� ُ�ِ  Her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, bilsin ki Allah 
sakınanları sever. Âl-i İmran, 3/76 

���َ ُ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� اْ	Xْ�َُ=ِ� َو�ُ ِٖ	� َ��ِرُ)*َن Kِ' ا	1َْْ�َ�اِت َواُو	iَِٰ@ ِ.َ� ا	�8  Onlar, Allah'a ve ahiret gününe 
inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşarlar. İşte bunlar iyi insanlardandır. Âl-i 
İmran, 3/114  

-ُ*َب اِ:�9 ا	��ُ� َو	َْ� ُ�8ِ َوا	�Tٖ�َ� اَِذا Kََ��ُ*ا Zً7َ�ِ�Kَ اَ  /T	5ُِ� اLْ�َ �ْ.ََو �ْRِِ�*ُ-Tُِ	 5َُ�واLْ+َCْ�Kَ �َ��	َذَ&ُ�وا ا �ْRُ�َ5ُْ-َا ا*�ُ�َkَ ْ�َ�ُ�*نَ ْو�ا َوُ,ْ� َ*ُ��َKَ �.َ 'ٰ�(َ وا/�  Yine onlar ki, 
bir kötülük yaptıklarında, ya da kendi kendilerine bir haksızlık yaptıklarında Allah'ı hatırlayıp günahlarından 
dolayı hemen tövbe edip bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, 
işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler. Âl-i İmran, 3/135 

� ا	��ِ� َواِْن اَْ�َ� َ.� Aَُ=*-ُ*ا ُ�ْ�رِْ&=ُ ِXْ(ِ �ْ.ِ ٖهTِا ٰ,ـ*ُ	*Jُ�َ ZٌXَ�َ�َ �ْRُ�ْ8ُِA ٍة َواِْن�� ُ� اْ	َ�ْ*ُت َوَ	ْ* &Kٖ �ْ+ُXُْ' ُ�ُ�وٍج ُ.��7ََِXْ(ِ �ْ.ِ \%ُ& %ُْ  َك�ِXْ(ِ �ْ.ِ ٖهTِا ٰ,ـ*ُ	*Jُ�َ Zٌiَ ��Cَ �ْRُ�ْ8ُِA
RُJَ*َن َ�ٖ���sًا	��ِ� Kََ��ِل ٰ,Vَُ:9ِء اْ	Jَْ*مِ َ:9 َ�َ=�ُدوَن َ�5ْ   Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! 

Kendilerine bir iyilik dokunsa "Bu Allah'tan" derler; başlarına bir kötülük gelince de bu senden derler. De ki; 
"Hepsi Allah'tandır" Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar! Nisâ, 4/78 

 9:ً*Cُِس َر��X�ِ	 َك�Xَ�ْCَ5َِْ�َ@ َواَْر- �ْ�ِKَ Zٍiَ ��Cَ �ْ.ِ @َ�َ�Pََِ� َوَ.� ا��	ا �َ�ِKَ ZٍXَ�َ�َ �ْ.ِ @َ�َ�Pََاَ.� ا�ً�Rٖ$َ �ِ��	�ِ� '5ٰ&ََو  Sana gelen iyilik Allah'tandır. 
kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; şahit olarak da Allah yeter. Nisâ, 4/79 

َ Zًiَ�ْ=ُ� َ	�RَXْ.ِ %ٌ5ْ&ِ �ُ وَ  ��Cَ Zً(َ�5َ$َ Dْ5َ7ْ�َ �ْ.ََو �RَXْ.ِ ]ٌ�8َٖ- �ُ	َ �ْ=ُ�َ ZًXَ�َ�َ Zً(َ�5َ$َ Dْ5َ7ْ�َ �ْ.َ�+ً�Jٖ.ُ ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء��	َن ا�&َ  Kim iyi bir işe aracı olursa 
kendisinin de o iyilikte bir payı olur. Kim bir kötülüğe aracı olursa onun da kötülükte bir sorumluluk payı olur. 
Allah her şeyin karşılığını verir. Nisa, 4/85  
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  َRXْAََْ�ْ�ُ�وِف َو	ُ�وَن �ِ�.ُْ�Aَ ِس��X�ِ	 SْIَ�ِUُْا Zٍ َواَْ&sَُ�ُ,ُ� ا	JُCِ�5َْ*نَ ْ*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َوX.ِVُْAُ*َن �ِ�	��ِ� َوَ	ْ* اَٰ.َ� اَْ,ُ% ا	ِْ=َ+�ِب 	ََ=�َن Uَْ�ً�ا 	RُXْ.ِ �ْRَُُ� اْ	Xُ.ِVْ�ُ*َن &Uَ �ْ+ُXُْْ�َ� اُ.�  

Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allah 'a 
inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler de var, ama 
pek çoğu yoldan çıkmışlardır. Âl-i İmran, 3/110 

  ِ�mِ�َ �َ��	5ِِ� اLْ+َ�ْ�َ ��ُp �ُ�َ5َْ- �ِْ�3ْ�َ ًءا اَْو*Cُ %ْ�َ�ْ�َ �ْ.َ5ُ*ًرا َرٖ��ً�� َوBَ �َ��	ا  Kim bir kötülük yapar yahut kendisine kötülük eder, 
sonra da Allah'tan af dilerse, Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici olarak bulacaktır. Nisâ, 4/110 

  fnِ	ِ� َو��	ُدوِن ا �ْ.ِ �َُ	 �ْmِ�َ 9:ََو �ِٖ� Hَmْ�ُ ًءا*Cُ %ْ�َ�ْ�َ �ْ.ََوَ:9 -�8ًَٖ�ا �  …Kim kötü bir iş yaparsa, onunla cezalandırılır. O, kendisine 
Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir. Nisâ, 4/123 

ا َ ٖ��ً�ا f*5ُ(َ َ� َ&�َن��	ِ�ن� اKَ ٍء*Cُ �ْ(َ 5ُ�ْ*اAَ 5ُ1ُْ*ُه اَْوA ْ�ً�ا اَْوUَ وا�ُ�ُْA اِْن Bir iyiliği açığa vursanız da gizli tutsanız da veya bir 
kötülüğü bağışlasanız da biliniz ki, Allah bağışlayıcıdır ve gücü her şeye yetendir. Nisa, 4/149 

َ&�-ُ*ا َ:َ 9��Xَ+ََ,ْ*َن َ)ْ� ُ.Kَ �ٍ=َXَْ��ُ*ُه 	dَiِْ�َ َ.� َ&�-ُ*ا َ�5َْ��ُ*نَ    Onlar, işledikleri kötülükten, birbirini vazgeçirmeye çalış- mazlardı. 
Andolsun yaptıkları ne kötüdür! Maide, 5/79 

 -Her kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardın…اَ-�ُ� َ.ْ� َ)ِ�َ% ِ.Cُ �ْ=ُXْ*ًءا ��Rَmَِ	�Aَ ��ُp Zٍََب ِ.ْ� َ�ْ�ِ�ٖه َوا5ُBَ �ُ�-َ�Kَ {َ�َPَْ*ٌر َرٖ���ٌ 
dan tevbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. En'am, 6/54 

ُ bcَKَ Zِiَ�Hٰmْى اِ:��Rَ�َsْ.ِ 9 َوُ,ْ� َ:9 ُ�3ْ   �� َ�ُ�*نَ َ.ْ� �Iََء �ِ�ْ	َ�Kَ ZِXَ�ََ�ُ� َ)7ُْ� اَْ.�sَ	�Rَِ َوَ.ْ� �Iََء �ِ�	��  Kim Allah huzuruna bir iyilikle gelirse ona 
getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksız- 
lığa uğratılmazlar. En'am 6/160 

�-َ� َ)�Rَ�ْ�َ اَٰ��َء-َ� َوا	��ُ� اََ.�َ  ْIَا َو*ُ	� َ Zً7َ�ِ�Kَ ا*ُ��َKَ نَ َواَِذا*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �.َ �ِ��	َن َ)َ�' ا*ُ	*JُAََ�7َِء ا�-َ� ��Rَِ  ُْ% اِن� ا	��َ� َ:َ 9���ِ� �ُ.ُْ	5َْْ  Onlar bir kötülük yaptık- 
ları zaman: "Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti" derler. De ki: Allah kötülüğü emretmez. 
Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? A'raf, 7/28 

  ُA َواَْن �a�َم َر��َ' ا	5ََْ*اِ�َ� َ.� �RَXْ.ِ �َRَkَ َوَ.� َ�َ]َ� َواْ:pْ9َِ� َوا	Lَِ� #َLْ�َْْ�ِ� اْ	َ ْل �ِٖ� Cُْ�َ]�-ً� َواَْن JُAَ*	ُ*ا َ)َ�' ا	 ُْ% اِ-�َ�� َ��� �HXَ�ُ �َْ	 �.َ �ِ��	�ِ� نَ 7ِْ�&ُ*ا*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �.َ �ِ��  De 
ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği 
bir şeyi, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. A'raf, 7/33 

���lَِت �Aَ ��ُpُ�*ا ِ.ْ� َ�ْ�ِ�َ,� َواَٰ.Xُ*ا اِن� َر��َ@ ِ.ْ� َ�ْ�ِ�َ,� 	5ُLََ*ٌر َرٖ���ٌ   َوا	�Tٖ�َ� َ)ِ��ُ*ا ا	��  Kötülük işleyenleri, sonra ardından tevbe edip 
iman edenleri, şüphesiz Rabbin ondan sonra da bağışlayan ve merhamet edendir. A'raf, 7/153 

  �ٍPِ�(َ �ْ.ِ �ِ��	ا �َ.ِ �ْRَُ	 �.َ Zٌ�	ِذ �ْRُJُ,َ�ْAََو �Rَِ�sْ�ِِ� Zٍiَ ��Cَ اُءHَIَ ِت�lَ�� ��ُب ا	��Xِر ُ,ْ� �Rَ�Kٖ َوا	�Tٖ�َ� َ&َ�ُ�*ا ا	��َPَْا @َِiٰـ	ْ�ِ% ُ.�3ًِْ�� اُو�	ا �َ.ِ ��ً[َِ  �ْRُ,ُ*Iُُو Sْ�َ7ِBُْا ��َ�-َ�&َ
�ونَ ُِ	�Uَ Kötülük yapanlara gelince, kötülüğün cezası misli iledir. Onları zillet kaplayacaktır. Onları Allah'a karşı 
koruyacak hiç kimse yoktur. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar da 
cehennem ehlidir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Yûnus, 10/27 

���lَِت ٰذ	َِ@ ِذْ&ٰ�ى 	ِ   �ٰ*َة K�َuََِ# ا	�Rَ�Xِر َوُز	�5ًَ ِ.َ� ا	�ْ�ِ% اِن� ا	َْ��Xَ�َِت ُ�Tِْ,ْ�َ� ا	�� اِ&ٖ���َ َواَ ِِ� ا	�8 �T�  Gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatle- 
rinde namaz kıl, iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlara bir hatırlatmadır. Hud, 11/114 

� اْ	�Jَ�ِبِ  ُ�� Doğrusu insanlar kötülük ettikleri halde Rabbin onları… َواِن� َر��َ@ 	Tَُو َ.5ِLَْ�ٍة 	��X�ِِس َ)�ٰ' Rِ�ِ�ُْkْ� َواِن� َر��َ@ َ	7َٖ
bağışlayabilir. Bununla beraber Rabbinin azabı da çok şiddetlidir. Ra'd, 13/6 

 Bir toplum kendilerindeki…  	َُ� َوَ.� 	Rَُْ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� ِ.ْ� َوالٍ ا	��َ� َ: 9�Jَِ� �.َ �ُ��Lَُْ*ٍم َ�+�' ���Lَُُ�وا َ.� �ِ�َ-Rِ�ِ5ُْْ� َواَِذا اََراَد ا	��ُ� �Jَِْ*ٍم Cُ*ًءا bcَKَ َ.َ�د�  
özellikleri değiştirmeden Allah, onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için 
geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. Ra'd, 13/11 

���lَِت اَْن َ�1ِْ�َ_ ا	��ُ� �Rُِِ� اْ:9َْرَض اَوْ   َ��Rُ�َِAُْ� اْ	Tَ�َاُب ِ.ْ� َ�ْ�ُ� َ:9 َ�7ُْ�ُ�ونَ  ا�Kَََِ.َ� ا	�Tٖ�َ� َ.َ=ُ�وا ا	��  Kötülük tuzakları kuranlar, Allah'ın, ken- 
dilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden 
emin mi oldular? Nahl, 16/45 

�*ا اِن� َر��َ@ ِ.ْ� َ�ْ�ِ�َ,� 	5ُLََ*ٌر رَ pُ�� اِن� َر��َ@ 	ِ  ُ�َPََِْ@ َوا	ٰذ �*َء ��Rَmَِ	�Aَ ��ُp Zٍَُ�*ا ِ.ْ� َ�ْ�ِ ٖ���ٌ ��Tٖ�َ� َ)ِ��ُ*ا ا	�/  Şüphesiz Rabbin, cahillik nedeniyle 
kötülük yapan, sonra da bunun ardından tövbe edip durumunu düzeltenleri bağışlayacaktır. Çünkü onlar tövbe 
ettikten sonra Rabbin elbet çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Nahl, 16/119 

…  �Rَ�َKَ �ُْAْ�Cََ9َِ-5ُِْ�ُ=ْ� َواِْن ا: �ْ+ُXْ�َ�َْا �ْ+ُXْ�َ�َْاِْن ا Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize 
kötülük etmiş olursunuz. … İsrâ, 17/7 

�ُ� اَْ)َ�ُ� �َِ�� َ�5ُ8ِ*نَ  ْ-َ Zَiَ �� اِْدDْKَ �ِ�	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ�ُ� ا	��  Sen, kötülüğü en güzel bir tutumla sav, çünkü biz onların 
yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Mü’minun, 23/96 

ُل ا	��ُ� �Xَ�َ�َ �ْRِِA�lَ��Cٍَت َوَ&�َن ا	��ُ� 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً��اِ:�ْ.َ 9� �Aََب َواَٰ.َ� َو)َ   ���َ�ُ @َِiٰ	ُو�Kَ ��ًِ	�Pَ bcً�َ(َ %َ�ِ  Ancak tövbe ve iman edip iyi davranış- 
ta bulunanlar başkadır; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır ve engin merhamet 
sahibidir. Furkan, 25/70 
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� Cُ*ٍء 5ُBَ 'ّٖ-�ِKَ*ٌر َرٖ���ٌ َ�ْ�َ �Xً�ْ�ُ َل ���َ ��ُp �َ�َkَ �ْ.َ 9�:ِا Ancak, kim haksızlık eder, sonra, işlediği kötülük yerine iyilik 

yaparsa, bilsin ki Ben ona karşı da çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Neml, 27/11 
���lَِت اَْن َ��Cَ �َ-*Jُ�ِ�َْء َ.� َ�ْ�ُ=ُ�*نَ   اَْم َ�ِ�َ[ ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�َ��ُ*َن ا	��  Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi 

sandılar? Ne kadar kötü ve ne yanlış bir anlayış! Ankebut, 29/4 
�ٰ*َة RٰXْAَ' َ)ِ� ا	5َْْ��7َِء َواْ	Xْ�َُ=ِ� َو	Tَِْ&ُ� ا	��ِ� اَْ&َ�ُ� َوا	���ُ اAُُْ% َ.� اُوِ�َ' اِ	َْ�َ@ ِ.َ�   �ٰ*َة اِن� ا	�8 َ�ْ�َ�ُ� َ.� Xَ8ْAَُ�*نَ  ا	ِْ=َ+�ِب َواَ ِِ� ا	�8  Sana indirilen Kitab'ı 

oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadet- 
lerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut, 29/45 

ٰ�َ*اِت اَْو Kِ' اْ:9َْرضِ  Uَٖ���ٌ  َ��ِْت ��Rَِ ا	��ُ� اِن� ا	��َ� َ	ٖ]�_ٌ  َ�� Xَ�ُ#� اِ-��Rَ اِْن �Jَsْ.ِ @ُAََل ْ.ِ Zٍ���َ� Uَْ�َدٍل ْ=ُ+َKَ� 1ْPَ 'Kَٖ�ٍة اَْو Kِ' ا	��  (Lokman, öğütlerine 

devamla) Yavrucuğum! Yaptığın iş/iyilik veya kötülük, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın 
içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah, 
en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyin bilincindedir. Lokman, 31/16 

�ٰ*َة َواُْ.ْ� �ِ�ْ	َ�ْ�ُ�وِف َواْ-َ� َ)ِ� اْ	Xْ�َُ=ِ� َواPِْ�ْ� َ)�ٰ' َ.� ا�Pَََ�َ@ اِن� ٰذ	َِ@ ِ.�ْ    ,Hْ(َ  Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emretمِ اْ:9ُُ.*رِ َ�� Xَ�ُ#� اَ ِِ� ا	�8
kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdir.” 
Lokman, 31/17 

  �&Tَ+َAَ �.َ bcً��ٖ َ ُْ�ٖ�#ُء	ِت َوَ:9 ا��َِ	� ونَ �ُ َوَ.� َ�ْ�َ+ِ*ى اْ:9َْ)ٰ�' َوا	�8ٖ�َُْ� َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Körle gören, inanıp iyi işler yapanla kötülük 
yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz! Mümin, 40/58 

�اَوةٌ  َ(َ �ُXَ�ْ�ََو @َXَ�ْ�َ ىTٖ�	ِ�َذا اKَ �ُ�َ�َْا 'َ,ِ '+ٖ�	�ِ� DْKَاِْد Zُiَ �� ��ٌ َ&�َ-�ُ� َو	ِ'\ َ��ٖ  َوَ:Aَ 9ْ�َ+ِ*ى اْ	َ�ZُXَ�َ َوَ:9 ا	��  İyilikle kötülük bir olmaz, Sen 
kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost 
olur. Fussilet, 41/34 

ْ�َ]�ِن َ-Hٌْغ Tْ�ِ+َCْ�Kَ �ِ�	��ِ� اِ-�ُ� ُ,َ* ا	��   � َ��XBَHَXَْ@ ِ.َ� ا	�7 Dُ��ٖ ا	َْ�ٖ���ُ َواِ.�  Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek 
olursa, hemen Allah’a sığın. Çünkü O, hakkıyla işitendir ve bilendir. Fussilet, 41/36 

  ِ��� 5ْXَ�ِKَِ�ٖ� َوَ.ْ� ا�Cَََء �Rَ�ْ�َ�َKَ َوَ.� َر�/َ@ �b�c3ٍَِم 	ِْ�َ�ٖ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.َ  Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük 
yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara haksızlık yapmaz. Fussilet, 41/46 

�/ Vُ�َKٌَس َ Xُ*طٌ   ُ� ا	�7 َ:َ 9�lَ�ُْ� اْ:9ِْ-َ��ُن ِ.ْ� ُدَ)�ِء ا	1َْْ�ِ� َواِْن َ.��  İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük 
dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir. Fussilet, 41/49 

Kَ �Rَُ�sْ.ِ Zٌiََ�ْ� َ)�5َ َواIَْ�Kَ {َ�َPَُْ�ُه َ)َ�' ا	��ِ� اِ-�ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	��3	ِٖ���َ  ��Cَ Zٍiَ ��Cَ ُٶاHٰIََو Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. 
Kim bağışlar barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah'a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez. Şûra, 42/40 

�� 5ْXَ�ِKَِ�ٖ� َوَ.ْ� ا�Cَََء p �Rَ�ْ�َ�َKَُ�� اِ	ٰ' َر��ُ=ْ� Iَ�ُْAُ�*نَ  ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.َ  Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir, kim de kötülük 
yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Câsiye, 45/15 

  َ����ِت Cََ*اًء َ.َِْ	� ���lَِت اَْن َ-�&َ �ْRُ�َ�َmْ	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8 �ُ,ْ� َوَ.�Cَ �ْRُُA��ََء َ.� َ�ْ�ُ=ُ�*نَ اَْم َ�ِ�َ[ ا	�Tٖ�َ� اIَْ+َ�ُ�*ا ا	��  Yoksa kötülük işleyenler 
ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir tutacağımızı mı sandılar? Ne 
kötü hüküm veriyorlar! Câsiye, 45/21 

A�Rَِ=ُ  اَ	�Tٖ�َ� َ�X+َmُِْ�*َن َ&g��ََِ� اْ:pْ9ِِ� َوا	5ََْ*اِ�َ� اِ:�9 ا	��َ�َ� اِن� َر��@َ   ْ� HَُA bcَKَ&/*ا اَ-5َُْ�ُ=ْ� َواDُCِ ا	5ِLْ�ََْ�ِة ُ,َ* اَْ)َ�ُ� �ُِ=ْ� اِْذ اَْ-�7ََ&ُْ� ِ.َ� اْ:9َْرِض َواِْذ اَْ-+ُْ� اKٖ Zٌ�XIَِ' ُ�ُ]*ِن اُ.�
'Jٰ�Aا �اَْ)َ�ُ� �َِ�ِ *َ,ُ Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki 
Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annenizin rahminde bulunduğunuz sırada 
bile, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. 
Necm, 53/32 

ْ� َ)A�lَ��Cَ �ُXِْٖ� َوُ�3ِ�ْْ� 	َُ� اIًَْ�ا  Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun… اَْ-Hََ	ُ� اِ	َْ�ُ=ْ� َوَ.ْ� َ�+�aِ ا	��َ� ُ�َ=�5

mükâfatını arttırır. Talâk, 65/5 
 ﴿ �ٍ�Rٖ.َ ٍفb�c�َ �%ُ& Dْ[ُِA 9:ٍَز .َ ١٠َو� ��,َ ﴾﴿ �ٍ��ٖXَِ� ٍء� �7١١﴿ �ٍ�pَٖا �� ٰذ	َِ@ َزٖ-�ٍ� ﴿١٢﴾ َ.��Xٍع 	1َ�ِْْ�ِ� ُ.ْ�َ+ٍَ�ْ�َ ;%+ُ(ُ ﴾١٣﴿ �َ�Xٖ�َ١٤﴾ اَْن َ&�َن َذا َ.�ٍل َو ﴾

Resulüm! Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği 
hep engelleyen, mütecaviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla dam- 
galanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme. Kalem, 68/10…14  

 ﴿ �Rَv �*Cَ �.ََو dٍ5َْ-٧َو َRv*ٰJْAََرَ,� َو*mُُK �Rَ�َRَْ	َ�Kَ ﴾﴿ �٨﴿ �Rَn�&َز �ْ.َ {َ�َKَْا �ْ َ ﴾٩﴿ �Rَn �Cَد �َب َ.ْ�Uَ �﴾ ١٠﴾ َوَ ْ Nefse ve onu düzgün bir biçimde 
şekillendirip ona kötülük duygusunu ve kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini kötülük- 
lerden arındıran kurtuluşa ermiştir. 91/7…10  

HAYVANLAR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

K �Xَuِْ' ا	ِْ=َ+�  ��Kَ �.َ �ْ=ُُ	�sَ.َْاِ:�9 اَُ.ٌ� ا �ِ�ْ�َ�Xَmَِ� �ُ�[ٖ�َ �ٍِg�uَ 9:َاْ:9َْرِض َو 'ِK Zٍَدا�� �َوَ.� ِ.ْ ْ��ُ �ْRِٰ' َر��	اِ ��ُp َ$ْ#ٍء �7َُ�ونَ ِب ِ.ْ  Yeryüzünde hiç bir canlı ve 
yeryüzünde kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer toplum olmasınlar. Kitapta hiç bir şeyi eksik 
bırakmadık; sonra hepsi de Rablerinin huzurunda toplanacaktır. En’âm, 6/38 
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  ًZَ	*�ُ�َ ِاْ:9َْ-َ��م �ٌ  َوِ.َ�و\ ُ.ٖ���ْ�َ]�ِن اِ-�ُ� 	َُ=ْ� َ)ُ � َرَزَ ُ=ُ� ا	��ُ� َوَ:Aَ 9+��ُِ�*ا Uُُ]َ*اِت ا	�7 َوKَْ�ً$� &ُ�ُ*ا ِ.��  Hayvanlardan da çeşit çeşit yarattı, Kimi 

yük taşır, kiminin tüyünden faydalanılır. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyiniz ve şeytanın izinden gitmeyiniz. 
Çünkü o sizin açık düşmanınızdır. En’âm, 6/142 

 -Yeryüzündeki bütün canlı türlerinin bes  ُ.ٖ���ٍ َوَ.� ِ.ْ� َدا��K Zٍِ' اْ:9َْرِض اِ:�9 َ)َ�' ا	��ِ� رِْز �Rَُ َوَ�ْ�َ�ُ� ُ.ْ�َ+��Jََ,� َوُ.ْ�َ+ْ*َدَ)Kٖ \%ُ& �Rَ' ِ&َ+�ٍب  
lenmeleri Allah'ın garantisi altındadır. Allah her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öleceği yeri de bilir. Bütün 
bunlar açık bir kitapta yazılıdır. Hud, 11/6  

  ٍ��Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٍطPِ 'ٰ�(َ 'ّٖاِن� َر� �Rَِ+�َPِ�Xَِ� TٌUِٰاِ:�9 ُ,َ* ا Zٍَدا�� �ْ.ِ �.َ  …Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, idaresi ve yönetimi O'nun 
elinde olmasın. Benim Rabbim, hiç şüphesiz doğru yoldadır. Hud, 11/56 

َواْ:9َْ-َ��َم  �RَJَ�َUَ	�Rَ�Kٖ �ْ=َُ ِدْفٌء َوَ.DُِK�Xَ َوِ.�Aَ �RَXْْ&ُ�ُ*نَ    Ve evcil hayvanları da yarattı. O hayvanların, pek çok yararları 
yanında, sizi ısıtan giysiler, besleyen yiyecekler elde ediyorsunuz. Nahl, 16/5  

َواْ	1َْ�َ% َوا	�Lَِ�َْل َواْ	َ�ٖ��َ� 	َِ+ْ�َ&ُ�*َ,� َوٖز�ZًXَ َوَ�Aَ 9:َ �.َ aُُ�1ْْ�َ�ُ�*نَ    Allah atları, katırları, eşekleri, binek ve süs hayvanı olarak 
yarattı. O sizin bilmediğiniz daha nice canlıları yarattı. Nahl, 16/8 

  ًLِg�Cَ �8ًِ	�Uَ �Xً�ََ	 ٍْ�ٍث َوَدمKَ �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ِٖ-*[ُ�ُ 'Kٖ � ��.ِ �ْ=ُ�Jٖ�ُْ- َِ�ْ�َ�ًة	اْ:9َْ-َ��مِ  'ِK �ْ=َُ	 َ َواِن��ِرٖ��� �7�ِ	 �  Sizin için süt hayvanlarında da ibret 
dersi vardır. Onların karınlarındaki posa ile kan arasından size halis ve tatlı içimli bir besin kaynağı olan sütü 
içiririz. Nahl, 16/66 

*-�Rََ َ�ْ*َم   /51ِ+َ�ْAَ �Aً*�ُ�ُ ِِد اْ:9َْ-َ��م*ُ�Iُ �ْ.ِ �ْ=َُ	 %َ�َIََو �Xً=َCَ �ْ=ُِA*�ُ�ُ �ْ.ِ �ْ=َُ	 %َ�َIَ �ُ��	َوا ُ=ِX�ْkَ ٍ���ٖ 'ٰ	َِوَ.َ+�ً)� ا �pً�pَََواَْوَ��ِرَ,� َواَْ$َ��ِرَ,� ا �RَِKا*َPَْا �ْ*َم اَِ �َ.+ُِ=ْ� َوِ.ْ�َوَ �ْ  
Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı ve sizin için hayvan derilerinden gerek göç gününüzde, 
gerekse konaklama gününüzde, kolayca taşıyacağınız evler; yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir 
süreye kadar faydalanacağınız bir ev eşyası ve bir ticaret malı meydana getirdi. Nahl, 16/80 

ٰ�َ*اِت َوَ.ْ� Kِ' اْ:9َْرِض َوا	�7   � َ	ُ� َ.ْ� Kِ' ا	��ُmُ�ْ�َ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َا َT�َ	ْا �ِ�ْ�َ(َ �a�َ �ٌ�sٖ&َِس َو��X	ا �َ.ِ �ٌ�sٖ&ََواب/ َو ��mَُ� َوا	 اُب َوَ.ْ� dُ�ْ َوا	Jََْ�ُ� َوا	mُ/X*ُم َواْ	mَِ��ُل َوا	�7
 -ُ Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıkların, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçla�Rِِ� ا	��ُ� Kََ�� َ	ُ� ِ.ْ� ُ.ْ=ِ�ٍم اِن� ا	��َ� َ�5َْ�ُ% َ.� َ��7َءُ 
rın, hayvanların ve çok sayıda insanın Allah'a secde ettiklerini, O'nun buyruğuna boyun eğdiklerini görmüyor 
musun? Çoğu insan da azaba çarpılmayı hak etmiştir. Allah'ın alçalttığı kimseye hiç kimse onur ve saygınlık 
kazandıramaz. Hiç şüphesiz Allah dilediğini yapar. Hac, 22/18 (Secde Ayeti) 

 ْ�=ُRُٰ	�ِKَ ِاْ:9َْ-َ��م Zِ�َ�Rٖ�َ �ْ.ِ �ْRُ َِ� َ)�ٰ' َ.� َرَز��	ا �َCُُْ�وا ا&Tْ�َِ	 �=ً�َXْ.َ �Xَ�ْ�َIَ Zٍ ِ� ا	1ْ�ُِْ� َو	ُِ=%� اُ.� ٖ+��َ  اِ	ٌٰ� َواِ�ٌ� Kََ�ُ� اCَِْ�ُ�*ا َو�7�َ  Biz her ümmete kurban 
kesmeyi, ibadet olarak emrettik. Amaç, Allah'ın insanlara rızık olarak sunduğu hayvanları keserken O'nun adını 
anmaktır. İlahınız tek ilahtır, yalnız O'na boyun eğiniz. Ey Muhammed, alçak gönüllüleri müjdele. Hac, 22/34 

� �Rَِ-*[ُ�ُ 'Kٖ َو	َُ=ْ� �sٖ&َ DُِK�Xَ.َ �Rَ�Kَٖ�ٌة َوِ.Aَ �RَXْْ�&ُ�ُ*نَ  َواِن�   ��.ِ �ْ=ُ�Jٖ�ُْ- ِ�ْ�َ�ًة	اْ:9َْ-َ��مِ َ 'ِK �ْ=َُ	  Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler 
vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlardan başka birçok yararlar sağlıyorsunuz ve etlerini yiyor- 
sunuz. Mü’minun, 23/21    

ا	��َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء ِ.RُXْْ� َ.ْ� َ�7ٖ�ْ' َ)�ٰ' اَْرَ Dٍ�َ�aُُ�1ْ ا	��ُ� َ.� َ��7َُء اِن� َوا	��ُ� aََ�Uَ &ُ%� َدا��Zٍ ِ.ْ� َ.�ٍء ْ.َ �ْRُXْ�ِKَ� َ�X[ْ�َ 'ٰ�(َ '7ٖ�ِْٖ� َوِ.RُXْْ� َ.ْ� َ�7ٖ�ْ' َ)�ٰ' ِرIَْ�ْ�ِ� وَ  
 ٌ���ٖ َ Allah bütün canlıları sudan yarattı. Bu canlıların kimi karnı üzerinde sürünür. Kimi iki ayakla, kimisi de dört 
ayakla yürür. Allah dilediği gibi yaratır. Kuşkusuz Allah'ın gücü her şeye yeter. Nur, 24/45 

Dُ��ٖ اْ	َ�ٖ���ُ  َوَ&�َ��ْ� ِ.�ْ  �ِ�ُ% ِرْزَ �Rَ اَ	��ُ� َ�ْ�ُز �Rَُ َواِ���&ُْ� َوُ,َ* ا	��ْAَ 9:َ Zٍَدا��  Nice hayvanlar var ki, kendi yiyeceklerini kendileri elde 
edemezler. Onların ve sizin rızkınızı Allah sağlar. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Ankebut, 29/60 

� َ)Sْ�َ�ِ اَْ�ٖ���Xَ اَْ-َ��ً.�  �ْRُKَ	�Rََ َ.�	ُِ=*َن ﴿  ��.ِ �ْRَُ	 �XَJْ�َUَ ��-ََ�ْوا ا�َْ� َ	َن ﴿٧١اََو*ُ�ُ&ْ��َ �RَXْ.َِو �ْRُ�ُ*ُ&َر �RَXْ�ِKَ �ْRَُ	 �,َ�Xَ�ْ�	٧٢﴾ َوَذ bcَKَََوَ.�7َِرُب ا DُِK�Xَ.َ �Rَ�Kٖ �ْRَُ	َو ﴾
﴾ ٧٣َ�7ُْ=ُ�وَن ﴿  Kudretimizle kendileri için hayvanlar yarattığımızı görmezler mi? Onlara sahip çıkıp besliyorlar. Bu 

hayvanları onların emrine verdik ki bir kısmını binek olarak kullanabilsinler, bir kısmını da yiyebilsinler. Onlarda 
daha nice faydalar, içecekler vardır. Şükretmezler mi? Yasin, 36/71-72-73 

… َواَْ-Hََل 	َُ=ْ� ِ.َ� اْ:9َْ-َ��مِ Zَ�َِ-��َpَ اَْزَواجٍ    …Sizin için hayvanlardan sekiz çift/eş yarattı… Zümer, 39/6 

اَ	��ُ� ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� اْ:9َْ-َ��َم 	َِ+ْ�َ&ُ�*ا ِ.�RَXْ َوِ.�Aَ �RَXْْ&ُ�ُ*نَ    Allah, kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için hayvanları 
yaratandır. Mümin, 40/79   

  ِ��Kٖ �ُْ&َرُؤTْ�َ �Iًاْ:9َْ-َ��مِ اَْزَوا �َوِ.َ �Iًاَ-5ُِْ�ُ=ْ� اَْزَوا �ْ.ِ �ْ=َُ	 %َ�َIَ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ Dُ��ٖ ا	uِ�Kَ  ُ��8ٖ�َُْ� ا	�� 	sْ�ِ&َ dَ�َِْ�ٖ� َ$ْ#ٌء َوُ,َ* ا	��  O, göklerin ve yerin 
yaratıcısıdır. Size kendinizden eşler, hayvanlara da kendilerinden eşler yaratmıştır. Böylece çoğalmanızı 
sağlamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, görür. Şura, 42/11 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َرْ   ِض َوَ.� َ��� Rِ�Kَٖ�� ِ.ْ� َدا��Zٍ َوُ,َ* َ)�ٰ' Rِ�ِ�ْIَْ� اَِذا َ��7َُء َ ٖ���ٌ َوِ.ْ� اَٰ��aُ�ْUَ �ِٖA ا	��  Gökleri yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları 
yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. O'nun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter. 
Şura, 42/29 

َوا	�Tٖى aَ�َUَ اْ:9َْزَواَج &�Rَ��ُ َوIََ�َ% 	َُ=ْ� ِ.َ� ا	5ُْْ�ِ@ َواْ:9َْ-َ��مِ َ.� Aَْ�َ&ُ�*نَ    O Allah ki bütün mahlûkatı erkek ve dişi olarak yaratmıştır 
ve bindiğiniz gemileri/binek vasıtalarını ve hayvanları yaratmıştır. Zuhruf, 43/12 
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KUR’AN’DA BAHSİ GEÇEN HAYVANLAR 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
a) At: 

ٍة َوِ.ْ� رَِ��ِط اْ	%�ْ1َِ …  �*ُ  �ْ.ِ �ْ+ُ�ْ[َ+َCْا �.َ �ْRَُ	 وا /� Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın َواَِ)
…Enfal, 8/60 

��XَKُِت اْ	mَِ��دُ   Akşama doğru kendisine, üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının اِْذ ُ)ِ�َض َ)َ�ْ�ِ� �ِ�	7ِ�َْ'� ا	�8
üzerine diken çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. Sad, 38/31 

ّٖ' اSُ�ْ�َ�َْ ُ�[� اْ	1َْ�ِ� َ)ْ� ِذ&ْ  ِ� َر�ّٖ' َ�+�' Aََ*اَرْت �ِ�ْ	ِ��mَبِ �JَKََل اِ-  “Gerçekten ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından dolayı 
çok severim” derdi. Ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu. Sad, 38/32 

*ِق َواْ:�Xَ(َْ9قِ  /�	�ِ� ��ً�ْ.َ aَ5ِ[َKَ �#�َ(َ �,َو  Nihayet Süleyman, “Atları bana getirin” dedi. Bacaklarını ve boyunlarını ُرد/
okşamaya başladı. Sad, 38/33 
b) Arı: 

� َ�ْ�ِ�ُ$*َن ﴿  mَِ� َوِ.�� �ِ% اَِن اTٖ1ِ�Aى ِ.َ� ا	mَِْ��ِل ُ�ُ�*�Aً َوِ.َ� ا	�7ْ�X	َ' ا	٦٨َواَْوٰ�' َر�/َ@ اِ ﴾ َK َ�َ�اِت�s	ا �%ُ& �ْ.ِ '�ُٖ& ��ُp �Rَِ-*[ُُ� �ْ.ِ 1ُْ�ُج�َ bcًُ	َر��ِ@ ُذ %َ�ُCُ '=ُٖ�Cْ�
 Rabbin bal arısına: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların   ﴾٦٩َ$َ�اٌب ُ.1َْ+�ٌِ_ اَْ	َ*ا-ُُ� �Kِٖ� ِ$�5ٌَء 	��X�ِِس اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:َٰ9� Zً	Jَِْ*ٍم َ�َ+5َ=�ُ�وَن ﴿

yaptıkları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı 
yaylım yollarına gir” diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifa 
vardır. Bunda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır. Nahl, 16/68-69 
c) Balık: 

  �ْRُُ-�+َ��ٖ �ْRِ�Aْٖ�Aَ اِْذ Sِ�ْ ً)� َوَ�ْ*َم َ:9 َ�ْ��ِ+ُ*َن َ:Tٰ&َ �ْRِ�Aْٖ�Aَ 9	َِ@ -َْ��ُ*ُ,ْ� �َِ�� &َ َوRُ�ْlَCْْ� َ)ِ� ا	َ�ْJَْ�Zِ ا	�ٖ+' َ&�َ-zِ��َ Sَْ�َة ا	َْ�ْ�ِ� اِْذ َ�ْ�ُ�وَن Kِ' ا	�� ��$ُ �ْRِِ+�ْCَ ْ*َم�ا َ*ُ-�
 .َ Onlara deniz kıyısındaki kasabanın halkının yaptığını sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı�Jُ�ُ5ْ*نَ 
Çünkü cumartesi yasağına uydukları gün onlara akın akın balık geliyordu, fakat cumartesi yasağını çiğnedikleri 
gün onlara hiç balık gelmiyordu. İşte Biz yoldan çıkmalarından dolayı onları böylece sınavdan geçiriyorduk. 
A’raf, 7/163 

…   ��ً�َْ	 �ُXْ.ِ ا*ُ�ُ&ْ�+َِ	 �َ�َ� ا	َْ�ْ �1Cَ ىTٖ�	ِ����َوُ,َ* ا
َ  O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi 
sizin hizmetinize verendir …Nahl, 16/14 

 ﴿ ��ً�َCَ �ِ�� K �ُ�َ��ٖCَ Tَ1َ�A�Kَ ��َRُAَ*�ُ �nَ�َِ- ��َRِِX�ْ�َ Dَ�َmْ.َ �Lَ�َ�َِ' ا	َْ�ْ ���َKَ٦١﴿ ��ً8ََ- اTَ5َِ�-َ� ٰ,ـCَ �ْ.ِ �Xَ�Jٖ	َ �ْJَ	َ �َ-اَء�َBَ �XَِAٰا �ُn+ٰ5َِ	 َوَزا َ �َل�Iَ � ���َKَ ﴾اِْذ ٦٢ Sَ�ََْ' ﴾ َ �َل اََرا	اِ �Xَ�ْاََو
 ْ�ْ�َ]�ُن اَْن اَْذ&َُ�ُه َواKِ �ُ�َ��ٖCَ Tَ1َ�A' ا	َْ� 1َْ�ِة Sُ��ٖ-َ 'ّٖ-�ِKَ اْ	ُ�*َت َوَ.� اَْ-َ��ٖ-�ُ� اِ:�9 ا	�7 ﴾ ٦٣ِ� َ)mًَ�� ﴿ا	�8   Onlar, iki denizin birleştiği yere varınca 

balıklarını unuttular. Balık, denizde bir yol tutup gitmişti. Biraz uzaklaştıktan sonra Musa yardımcısına: "Öğlen 
azığımızı çıkar doğrusu, bu yolculuk bizi bir hayli yordu!" dedi, Yardımcısı: "Gördün mü, dedi, kayaya sığındı- 
ğımız vakit balığı unuttum. Onu söylememi, bana ancak şeytan unutturdu. Balık, şaşılacak biçimde denizin için- 
de yolunu tuttu! Kehf, 18/61-62-63 

�َر َ)َ�ْ�ِ� �XَKَٰدى Kِ' ا	3/�َُ��ِت اَْن َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 اَ  ِJْ-َ �َْ	 اَْن ��3َKَ ��ًzِ�Lَ.ُ ]َ,َِن اِْذ َذ*/X	َ َوَذا ا�ِٖ��	��3	ا �َ.ِ SُXُْ& 'ّٖ ��-ََ@ اِ-َ�ْCُ Sَ-ْ  Zünnun'u/balık sahibi 
Yunus'u da hatırla. Hani o, öfkelenerek gitmişti de, bizim kendisini hiçbir zaman sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. 
Fakat sonunda balığın karnında/karanlıklar içinde: “Senden başka ilâh yoktur, sen münezzehsin, Şüphesiz ben 
haksızlık edenlerden oldum” diye seslenmişti. Enbiya, 21/87 

ْ�Kَ	Jَ+ََ�ُ� ا	ُْ�*ُت َوُ,َ* ُ.ٖ���ٌ    Yunus kendini kınarken, balık onu yutmuştu. Saffat, 37/142  
�ْ=ِ� َر��َ@ َوَ:Aَ 9ُ=ْ� َ&�8َِ�ِ[ ا	ُْ�*ِت اِْذ -َ�ٰدى َوُ,َ* َ.ْ=3ُ*مٌ  ُِ	 �ْ�ِPْ�Kَ  Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi Yunus 

gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine seslenmişti. Kalem, 68/48  
d) Bıldırcın: 

ْ�ٰ*ى &ُ�ُ*ا ِ.ْ� ��uََ��ِت َ.� َرَزْ �Xَُ&ْ� وَ   َا-Rُ�َ5ُْْ� َ�3ِْ�ُ�*نَ  َ.� kََ�ُ�*-َ� َو	ٰـِ=ْ� َ&�-ُ*اَو�Xَ�ْ��kَ َ)َ�ْ�ُ=ُ� اْ	Lََ��َم َواَْ-ْHَ	�Xَ َ)َ�ْ�ُ=ُ� اْ	َ��� َوا	��  Üstünüze buluttan 
gölgelik çektik, size kudret helvası ile bıldırcın kuşu indirerek, “Bağışladığımız helâl yiyeceklerden istediğinizi 
yiyin” dedik. Ama onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı. Bakara, 2/57 

ْ	�Xَ َ)َ�ْ�ُ=ُ� اْ	َ��� َواَ�� Xٖ�َ' اCَِْ�ا  �Hَ-َو �َ�َ�]/*رِ اْ:9َْ	[ اَِ-�Iَ �ُْ&�َ-�&ُْ� َوٰوَ)ْ �و�ُ(َ �ْ.ِ �ُْ&�Xَ�ْmَ-َْا �ْ َ %َٖvٔى*ٰ�ْ ��	  Ey İsrail oğulları, sizi düşmanınızdan 
kurtardık. Size Tur'un sağ yanında Tevrat'ı indirmeyi vadettik. Size gökten kudret helvası ile bıldırcın indirdik. 
Ta-Ha, 20/80 
e) Çekirge: 

  ٌ�7ِ+َXْ.ُ َ�اٌدIَ �ْRُ�-َ�&َ اِث�َIَْ9:ْا �َن ِ.َ*Iُ�ُ1ْ�َ �ْ,ُا�8َ�َُْر ��ً �7Uُ  Mezarlarından donuk ve ürkek bakışlarla çıkarlar ve çekirge 
sürüsü gibi etrafa yayılırlar. Kamer, 54/7 
f) Deve: 
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َ��ِء َوَ:9 َ�ْ��Uُُ*َن ا	ْ    ُ�*ا �ِ�َٰ���XَِA َواCَْ+ْ=َ�ُ�وا َ) {ُ�+5َُA 9:َ �RَXْ	Rَُْ� اَْ�َ*اُب ا	�� �T&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا َ��.ٖ�ِmْ�ُْ	ى اHِmْ-َ @َِ	Tٰ&َ1َِ��ِط َو	اْ ��Cَ 'Kٖ %ُ�َmَ	ْا wَ�ِ�َ '�+�َ Zَ�Xmَ  Ayetle- 

rimizi yalanlayanlar ve o âyetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, gökyüzü kapıları yüzlerine açılmaz 
ve deve, iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Biz ağır suçluları işte böyle cezalandırırız. A’raf, 7/40  

�-َ� اِْن &SَXُْ ِ.َ� اْ	��ٖCَ�ْ�ُ�Jَ�َKَ  َُ�وا ا	Zَ َ��X َوَ)َ+ْ*ا َ)ْ� اَْ.ِ� َر��Rِْ� َوَ �	ُ*اُ�ِAَ ��َِ� �Xَ+ِgْا {ُِ	�Pَ ��َ  Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek 
öldürdüler ve “Ey Salih, eğer gerçekten peygambersen, ilerde çarpılacağımızı söylediğin azabı şimdi başımıza 
getir, bakalım” dediler. A’raf, 7/77 

 َTUُْ��َKَ ٍء*�ُِ� �,َ* /��َAَ 9:َِ� َو��	اَْرِض ا 'Kٖ %ُْ&ْ�Aَ �,َُروTَKَ Zً�ََُٰ=ْ� ا	ِ� ��	ا Zُ َ�َ- ٖهTَِ ْ*مِ ٰ,ـ ��[ٌ َوَ�اٌب َ ٖ�Tَ(َ �ُْ&  Ey kavmim! İşte size mucize olarak 
Allah’ın dişi bir devesi. Bırakın onu, Allah’ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük etmeyin, yoksa sizi yakın bir 
azap yakalar.” Hud, 11/64 

�5ً�*ٖ1ْAَ 9�:ِِت ا��9َٰ:ْ�ِ� %ُCِ�ُْ- �.ََو �Rَِ� 3ََ�ُ�*اKَ 8ِ�َْ�ًة.ُ Zَ َ��X	َد ا*�ُpَ �Xَ�ْAََٰوا …Semud halkına açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik 
de onu öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o âyetleri sadece korkutmak için göndeririz. İsra, 
17/59 

 ْSJَ�ِUُ _َ�ْ&َ %ِِ�9ِ:َْ' ا	3ُُ�وَن اِXْ�َ bٰcKََا Bakmıyorlar mı deveye, nasıl yaratıldı! Gaşiye, 88/17 
g) Eşek-Katır: 

 ْ�+َِ	 �َ��ٖ�َ&ُ�*َ,� َوٖز�ZًXَ َوَ�Aَ 9:َ �.َ aُُ�1ْْ�َ�ُ�*نَ َواْ	1َْ�َ% َوا	�Lَ�َِْل َوا	َْ  Hem kendilerine binesiniz, hem de ziynet olsun diye atları, 
katırları, merkepleri yarattı. Ve şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratacak. Nahl, 16/8 

ن� اَ-َْ=َ� اْ:Pَْ9َ*اِت 	8ََْ*ُت اْ	َ�ٖ���ِ َواْ 8ِْ� Kٖ' َ.7ِْ�َ@ َواْ.ِ tْ4ُBْ� A*ْPََِ@ اِ   Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en 
çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir!” Lokman, 31/19 

�ِ��ُ*َ,� َ&sَ�َِ% ا	ِْ�َ��ِر َ�ْ�ِ�ُ% ا�5َCَْرً ْ�َ �َْ	 ��ُp Zَv+�ْ*ٰر	ا ا*ُ� ���ُ �َ�Tٖ�	ا %ُsَ.َ َ���ِٖ	��3	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	ِ� َوا��	ِت ا��ا �ِ�َٰ*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	مِ ا*ْJَْ	ا %ُsَ.َ dَiِْ� ا  Kendilerine 
Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini 
yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. Cuma, 62/5 

﴾ ٥١﴾ ��Kَْت ِ.ْ� َ ْ�َ*َرٍة ﴿٥٠َ&�َ-�5ِXْ+َ�ْ.ُ �ٌ�ُ�ُ �ْRَُ�ٌة ﴿ Sanki onlar, aslandan kaçan yaban eşekleri gibidir. Müddesir,74/49-50 

h) İnek: 
�*ا Jَ�ََ�ًة َ �	ُ*ا اHُ,ُ �َ-Tُ1ِ�+Aًََوا َ �َل اَُ)*ُذ �ِ�	��ِ� اَْن اَ&ُ*َن ِ.َ� ا	�mَِْ,ٖ���َ  َواِْذ َ �َل ُ.* 'Cٰ	Jَِْ*ِ.ٖ� اِن� ا	���َ ُ�َTْAَ اَْن �ُْ&�ُ.ُْ��َ  Hani Musa kavmine: “Allah, size 

bir inek kesmenizi emrediyor” Onlar: “Bizimle alay mı ediyorsun?” demişlerdi. Musa da: “Ben cahillerden olmak- 
tan Allah’a sığınırım” demişti. Bakara, 2/67 

��َ �َUَُ4ٍْ� َواUُ ٍتbcَ�ُXْCُ Dَ�ْCٌَف َو�mَ(ِ Dٌ�ْCَ ��Rُُ�ُ&ْ��َ َ��ٍنCِ َ�اٍتJَ�َ Dَ�ْCَ اَٰرى 'ّٖ ْءَ�� Aَْ�ُ�ُ�ونَ �َِ��ٍت َ�� اَ�/�Rَ اْ	bcَ�َُ اKٖ '-ٖ*+ُKَْ' ُرْءَ��َی اِْن &Xُُْ+ْ� 	ِ َوَ �َل اْ	َ�ِ�ُ@ اِ- /��  Kral, 
“Ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini; ayrıca yedi yeşil başak ve yedi de kuru başak 
görüyorum. Ey efendiler! Rüya yorumluyorsanız, rüyamı bana yorumlayın” dedi. Yusuf, 12/43 
ı) Karınca: 

�ِ]Cُ �ْ=ُ�X�ََ�ْ�ٰ�ُ� َوXُIُ*دُ َ�+�' اَِذا اAََْ*ا ْ�َ 9:َ �ْ=ُXَ&ِ��َ.َ ا*ُ�Uُاْد %ُ�ْ�X	ا �Rَ/�َا ��َ Zٌ�َ�ْ-َ Sْ	َ� َ %ِ�ْ�X	7ُْ�ُ�ونَ َ)�ٰ' َواِد ا�ُه َوُ,ْ� َ:9 َ  Nihayet karınca vadisine 
geldikleri vakit bir karınca, “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezme- 
sinler” dedi. Neml, 27/18 
i) Koyun-Keçi: 

 ,Musa dedi ki: “O benim değneğimdir. Ona dayanırım َ �َل ِ,َ' َ)�8ََی اAَََ*&�ُ�ا َ)�Rَ�ْ�َ َواَُ,�/ �XَBَ 'ٰ�(َ �Rَِٖ�' َو	َِ' �Rَ�Kٖ َ.�ِٰرُب اUُْٰ�ى
onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm.” Ta-Ha, 20/18 

 َ���ٖ,ِ�$َ �ْRِ�ِ=ْ�ُِ	 ��Xُ&مِ َو*ْJَ	ْا �ُXَBَ �ِ�Kٖ Sْ7َ5ََ- ْ�ِث اِْذ� Dâvûd ile Süleyman’ı da hatırla. Hani bir ekin َوَداُوَد َوCَُ�ْ�ٰ�َ� اِْذ َ�ْ�ُ=َ��ِن Kِ' اْ	َ
tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuş- 
tuk. Enbiya, 21/78 

ٖ-' Kِ' اْ	1َِ]�بِ  �H(ََو �Rَ�Xٖ�ْ5ِ&ََْل ا�JَKَ ٌة� Kardeşimin doksandokuz dişi koyunu benim اِن� ٰ,ـTَا ا 'Uَٖ	Dٌ�ِْA �َُ َوAِْ�ُ�*َن َ-Zًmَ�ْ َو	َِ' َ-Zٌmَ�ْ َواِ�َ
ise bir tek dişi koyunum var. Böyle iken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi. Sad, 38/23 
k)Köpek: 

� اَْ.َ�ْ=َ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َواْذ&ُُ�وا اCَْ� ا	��ِ� َ)َ�ْ�ِ� َواJُ�A*ا ا	��َ� اِن�   � َ)��َ�ُ=ُ� ا	��ُ� Kَُ=�ُ*ا ِ.�� �ٖCَ�Dُ ا	ِْ�َ��بِ  ا	���َ ِ.��  …Allah'ın size öğrettiği şekilde eğiterek 
yetiştirdiğiniz avcı hayvanların size tutuverdiklerinden yiyin ve üzerine besmele çekin, Allah'tan korkun; Çünkü 
Allah, hesabı çabuk görendir. Maide, 5/4 

 ِ��ْAَ َْ=ْ�ِ[ اِْن	ا %ِsَ�َ&َ �ُُ�sَ�َKَ �ْRَ�ْ�َ �ِ�ْ�َ(َ %ْ  …Onun durumu üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp 
hırlayarak soluyan köpeğin durumu gibidir…A’raf, 7/176  
 …  ْ�Rُ�ُ�ْ&ََ��ِل َو �Rُ�ُ�َْ� اَْ��kً�Jَ َوُ,ْ� ُر ُ*ٌد َو-Rُ�ُ��Jَُْ� َذاَت ا	َْ�ٖ��ِ� َوَذاَت ا	�7ْAََو  ِ��Pٖ*َ	ْ�ِ� �ِ�ْ(َِذَرا �ٌCِ��َ   Uykuda oldukları hâlde, sen onları 

uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmak- 
ta idi…Kehf, 18/18  
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… *Jُ�ََو �ْRُ�ُ�ْ&َ �ْRُ�َُِرا� Zٌsَٰ�pَ َن*ُ	*Jُ�َCَ ْ�Rُ�ُ�ْ&َ �ْRُXُ.ِ�pََو Zٌ�َ�ْCَ َن*ُ	*Jُ�ََو ]ِ�ْLَْ	�ِ� ��ًIَْر �ْRُ�ُ�ْ&َ �ْRُCُِد�Cَ Zٌ�َ�ْUَ َن*ُ	  “Onlar üç kişi idi, dördüncüleri 

köpekleridir”, kimileri “beş kişi idiler, altıncıları köpekleridir” diyeceklerdir. Bu sözler karanlığa taş atmaktır. 
Kimileri de “yedi kişi idiler, sekizincileri köpekleridir” diyeceklerdir… Kehf, 18/22 
l) Kurbağa: 

bcٍَت Cْ�Kََ+ْ=َ�ُ�وا  َم اَٰ��ٍت ُ.�85َ ���5َِدَع َوا	 َ% َوا	�4 ��Jُْ	َ�اَد َواmَْ	َن َوا�Kَ*/[	ا �ُRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCََْر�Kَ َ��.ٖ�ِmْ.ُ �.ً*ْ َ َوَ&�-ُ*ا  Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak 
onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr 
bir kavim oldular. A’raf, 7/133 
m) Kuş: 

َ��ِء َ.� ُ�ْ�ِ�=ُ  َ�اٍت Iَ 'Kٖ*� ا	�� Rُ�� اِ:�9 ا	��ُ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم ُ�X.ِVُْ*نَ اَ	َْ� َ�َ�ْوا اِ	َ' ا	]�ْ�ِ� ُ.�1�َ  Gökyüzünde Allah’ın emrine boyun 
eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için 
ibretler vardır. Nahl, 16/79 

	َ' ا	]�ْ�ِ� ��K�Pَ �ْRُ َ*ْKٍَت َوَ�َ4ِْ�Jْ� ُ �.َ�Rُ=ُ�ِ�ْ�� اِ:�9 ا	��ْ�ٰ�ُ� اِ-�ُ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء ��8ٖ�ٌَ اََو	َْ� َ�َ�ْوا اِ   Üzerlerinde kanat çırparak uçan dizi dizi 
kuşları görmezler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor; doğrusu o her şeyi görendir. 
Mülk, 67/19 

�ٍ% ﴿٣َواَْرuَ �ْRِ�ْ�َ(َ %َCَْ�ً�ا اََ��ٖ��َ% ﴿ ٖmّCِ �ْ.ِ َرٍة�mَ�ِِ� �ْRِ�.ٖ�ْAَ ﴾8ْ�ٍَ_ َ.�ْ&ُ*ٍل ﴿٤&َ �ْRُ�َ�َmَKَ ﴾٥ ﴾  Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan 
sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi. Fil, 105/3-4-5 
n) Örümcek: 

ُ�*ِت 	Sُ�ْ�ََ اْ	Xْ�ََ=ُ�*ِت َ	ْ* َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ�ُ�*نَ َ.sَُ% ا	�Tٖ�َ� اTُ1َ�Aوا ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� اَْو	َِ��َء َ&sَ�َِ% ا	Xْ�ََْ=ُ�*ِت اTَ1َ�Aِْت َ�ْ�ً+� َواِن� اَْوَ,َ� ا	ْ�ُ   Allah’tan başkalarını 
dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz 
örümcek evidir. Keşke bilselerdi! Ankebut, 29/41 
o) Sinek: 

�ُ)*َن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َ	 ْAَ �َ�Tٖ�	َُ� اِن� ا	ا *�ُ�ِ+َCْ�Kَ %ٌsَ.َ ِ�َبzُ ُس��X	ا �Rَ/�َا ��]� َ	ا _َ�ُzَ �ُXْ.ِ وُهTُJِXْ+َ�ْ�َ 9:َ �lً�ْ$َ َ��ُب /T	ا �ُRُ�ُْ��ْ�َ ُ� َواِْن	ا َ*�ُ�َ+َIِْ* ا	ا ُذَ��ً�� َوَ*Jُُ�1ْ�َ �ْ ]ُِ	�
 Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi ona iyi kulak verin: Sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya َوا	َْ�ْ]�ُ*بُ 
gelseler, bir sinek bile yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. İsteyen de, iste- 
nen de acizdir. Hac, 22/73 
ö) Sivrisinek: 

… �Rَ َ*ْKَ ��َKَ Zًzَ*�ُ�َ �.َ bcًsَ.َ 4ِْ�َب�اَْن َ '�ٖ� Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak اِن� ا	��َ� َ:9 َ�ْ�َ+ْ
vermekten çekinmez…Bakara, 2/26 
p) Yılan: 

 -َْ�Kَ Bunun üzerine Musa, âsâsını yere bırakıverdi, o da birdenbire kocaman bir ejder	Jٰ' َ)�8َُه Kَِ�َذا ِ,َ' pُْ�َ��ٌن ُ.ٖ���ٌ 
ha/yılan kesiliverdi. A’raf, 7/107 

...“ ]ْ �J�َُ� �َْ	ًِ�ا َو��� َراَٰ,� �Iَ �Rَ�-َ�&َ /H+َRْAَن\ َو	�' ُ.ْ ���َKَ �8ََك(َ aِْ	ََوا “Elindeki değneği yere at!” Musa onu yılanmış gibi hareket 
eder görünce, dönüp ardına bakmadan kaçtı… Neml, 27/10 

HELÂL 
ِ�ْ��ِ ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��    

ْ�َ]�ِن اِ-�ُ� 	َُ=ْ� )َ  � Kِ' اْ:9َْرِض ��uَ 9:ًbcَ�ًَ�� َوَ:Aَ 9+�ِ�ُ�*ا Uُُ]َ*اِت ا	�7 �و\ ُ.ٖ���ٌ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس &ُ�ُ*ا ِ.��ُ  Ey insanlar! Yeryüzünde helâl ve temiz 
olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmandır. Bakara, 2/168 

… ْ�=ُِg��َِ- 'ٰ	ِا �ُKَ��	َ��مِ ا  ,Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmanız size helâl kılındı… Bakara اُِ�%� 	َُ=ْ� 	Zَ�َ�َْ ا	�8
2/187 

… Kٖ' اَْرَ��ِ.Rِ�� اِْن &ُ�� ُ�Vِْ.�� �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:�Uِٰ9ِ  َوَ:9 َ�ِ�%/ 	Rَُ�� اَْن َ�ْ=ُ+ْ�َ� َ.� aَ�َUَ ا	���ُ   …Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, 
Allah’ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kadınlara helâl olmaz… Bakara, 2/228    
  … � ا,ُ*�ُ+ُ�ْAَٰ�� �lً�ْ$ََوَ:9 َ�ِ�%/ 	َُ=ْ� اَْن TُUُْ�Aَوا ِ.��    …Kadınlara verdiklerinizden boşanırken bir şeyi geri almanız, sizin için 
helâl olmaz… Bakara, 2/229 

… � َ�+�' XْAَِ=َ} َزْوBَ �Iًْ�َ�هُ  ُ�ْ�َ �ْ.ِ �ُ	َ /%�ِAَ bcَKَ �RَJَ��uَ ِ�ْنKَ Eğer erkek karısını üçüncü defa boşarsa, kadın, onun dışında bir 
başka kocayla nikâhlanmadıkça ona helâl olmaz… Bakara, 2/230 

َم ا	���ٰ*ا …  Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır. … Bakara, 2/275… َواََ�%� ا	��ُ� ا	Dَ�ْ�َْ َوَ���

…   َA اَْن �ْ=َُ	 /%�p�ُِ*ا ا	�Xَ��َء َ&ْ�ً,� َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:9 َ�ِ Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helâl 
değildir. …Nisâ, 4/19   

  ���َُA �َ��ٖ��=َ.ُ ارِِح*َmَْ	ا �]���َ��ُت َوَ.� َ)��ْ�ُ+ْ� ِ.َ	َُ=ُ� ا	اُِ�%�  %ُْ  �ْRَُ	 �%�َُِذا ا�.َ @َ-َ*ُ�lَ�ْ�َ َ( � ��.ِ ��Rَُ-*�ُ �ِ�ْ�َ(َ �ِ��	ا �َCَْ)َ�ْ�ُ=ْ� َواْذ&ُُ�وا ا �اَْ.َ�ْ=َ � ��َ�ُ=ُ� ا	��ُ� Kَُ=�ُ*ا ِ.��
 Sana kendilerine neyin helal edildiğini soruyorlar. De ki: Size bütün temiz nimetler helal َواJُ�A*ا ا	��َ� اِن� ا	��َ� �ٖCَ�Dُ ا	ِْ�َ��بِ 
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edildi. Allah'ın size öğrettiği şekilde eğiterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların size tutuklarından yiyin ve üzerine 
besmele çekin, Allah'tan korkun; Allah, hesabı çabuk görendir. Mâide, 5/4 

 َ ْ��ُِ=ْ� اَِذا 	َُ=ْ� َو \%�ِ �ْ=ُ.ُ��َuَ	Rَُْ� َوا	ُْ�ْ��Xَ8َُت ِ.َ� ا	�Xَ.ِVْ�ُِْت َواْ	ُ�ْ��Xَ8َُت ِ.َ� ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب ِ.�ْ  اَ	َْ�ْ*َم اُِ�%� 	َُ=ُ� ا	]���َ��ُت َوuََ��ُم ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب ِ�%\  
�اٍن َوَ.ْ� َ�ْ=5ُْ� �ِ�ْ:9ٖ َUَْى اTٖ1ِ�+.ُ 9:ََو �َ��ٖKِ��َ.ُ �َ�ْBَ �َ�Xٖ8ِ�� َ��َِ� َ)َ��ُُ� َوُ,َ* Kِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة ِ.َ� اْ	Cِ�1َٖ���َ اAَْٰ�ُ+ُ�*ُ,�� اIُُ*َرُ,�� ُ.ْْJَKَ َ��ِن�  Bu gün size temiz ve hoş 

şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. 
Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da size zina etmek- 
sizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir biçimde evlenmek üzere, nikâh paralarını vermeniz şartıyla helaldir Her 
kim de inanılması gerekenleri inkâr ederse, bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır. 
Maide, 5/5 

  ِ��وا اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ُ+َ�ْAَ 9:ََُ=ْ� َو	ُ� ��	َ��ِت َ.� اََ�%� ا��uَ ا*.ُ ���َُA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ َ���[/ اْ	ُ�ْ�َ+ٖ  Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı 
iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah’ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanla- 
rı sevmez. Maide, 5/ 87 

� َرَزَ ُ=ُ� ا	��ُ� ��uَ 9:ًbcَ�ًَ�� َواJُ�A*ا ا	��َ� ا	�Tٖى اَْ-ُ+ْ� �ِٖ� ُ.Xُ.ِVْ*نَ   َو&ُ�ُ*ا ِ.��  Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl, iyi ve temiz 
olanlarından yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının. Maide, 5/88 
� ا	َْ��� .َ    ُ�ْPَ �ْ=ُ�ْ�َ(َ َم ���َرِة َوُ��� � ا	َْ�ْ�ِ� َوuََ��ُ.ُ� َ.َ+�ً)� 	َُ=ْ� َو	ِ���ُ�ْPَ �ْ=َُ	 �%�ُِ7َُ�ونَ ا�ُْA �ِ�َْ	ِى اTٖ�	َ� ا��	ا ا*Jُ�Aُدْ.ُ+ْ� ُ�ُ�ً.� َوا �  Sizi ve yolculara yiyecek 
olarak deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helâl kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece 
size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının. Maide, 5/96 

� ��uَ 9:ًbcَ�َ �ْ+ُ�ِْXBًَ�� َواJُ�A*ا ا	��َ� اِن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ   Kَُ=�ُ*ا ِ.��  Artık elde ettiğiniz savaş ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin. 
Allah’a karşı gelmekten sakının. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Enfâl, 8/69 

�ونَ ُ�ُ�ْAَ ُه���اِ �ْ+ُXُْ& ِ� اِْن��	ا Sَ�َ�ِْ- َواْ$ُ=ُ�وا ��ً��uَ 9:ًbcَ�َ �ُ��	َرَزَ ُ=ُ� ا �  Kَ Artık Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiğiُ=�ُ*ا ِ.��
rızıklardan yiyin. Eğer yalnız O’na ibadet ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin. Nahl, 16/114 
    '�ٖ4َBَ �ِ�ْ�َ(َ %ِْ���%� َ)َ�ْ�ُ=ْ� 4َBَٖ�' َوَ.ْ� َ�ِْ�َKَ �ِ�Kٖ ا*ْLَ[ْAَ 9:ََو �ُْ&�Xَ َْ��ِت َ.� َرَز��uَ �ْ.ِ ى&ُ�ُ*ا*ٰ,َ �ْJَKَ  “Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin 
temiz ve helâl olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin 
üzerine inerse, o muhakkak yok olmuş demektir.” Tâ-Hâ, 20/81 

 ِ. @َُX��ٖ�َ Sْ=َ�َ.َ �.ََو ��َرُ,*Iُُا Sَ�ْAَٰٖ+' ا�	ا @َIَاَْزَوا @َ	َ �Xَ�ْ�َ�َْاِ-�� ا /'ِ��X	ا �Rَ/�َا ��ٖ+' َ�	ا @َِA9:َ�Uَ ِت�Xَ�ََو @َِ	�Uَ ِت�Xَ�ََو @َِA� َ@ َو�Xَ�َِت َ)�� � ا�Kَََء ا	��ُ� َ)َ�ْ�َ@ َو�Xَ�َِت َ)�� ��
 ِ	�Uَ �Rَ�َ=ِXْ+َ�ْ�َ اَْن /'ِ��X	اِْن اََراَد ا �'ِ��X�ِ	 �Rَ�َ5َْ- Sْ�َ,َاِْن َو ZًXَ.ِVْ.ُ ْ�َن َ.َ�َ@ َواْ.َ�اًَةIَ�,َ ْ�.ِ @َ	َ Zً8َ  �ْRُُ-��َ�َْا Sْ=َ�َ.َ �.ََو �ْRِIِاَْزَوا 'Kٖ �ْRِ�ْ�َ(َ �Xَzْ�َKَ �.َ �Xَ�ْ�ِ(َ �ْ َ �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ُدوِن ا

 , (Peygambere helal olan kadınlar) Ey peygamber, mehirlerini ödediğin eşlerini	bcَ�ْ=َِ َ�ُ=*َن َ)َ�ْ�َ@ َ�َ�ٌج َوَ&�َن ا	��ُ� 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً��
Allah’ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle birlikte hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, 
dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını, bir de mü’min bir kadın kendisini peygambere hibe ederse, peygamber 
de onu nikahlamak isterse, bunu diğer müminlere değil sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Onlara, 
eşleri ve cariyeleri hakkında neleri farz kıldığımızı biliyoruz. Sana bir sıkıntı vermemesi için böyle yaptık. Allah 
bağışlayıcıdır, merhametlidir. Ahzab, 33/50 

HESAP VERME/MAHŞER GÜNÜ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 Öyle bir günden sakının ki hepiniz o gün Allaha َواJُ�A*ا َ�ْ*ً.� Iَ�ُْAُ�*َن �Kِٖ� اِ	َ' ا	��ِ� Sْ�َ�َ&َ �.َ dٍ5َْ- /%ُ& '�K*َُA ��ُp َوُ,ْ� َ:9 ُ�3َْ�ُ�*نَ 
döndürülüp hesap vereceksiniz. Sonra herkese kazandığı tastamam verilecek ve sizlere hiç bir şekilde haksız- 
lık edilmeyecektir. Bakara, 2/281 

���وا َ.� Kٖ' َا-5ُِْ�ُ=ْ� اَْو 5ُ1ُْA*ُه ُ�َُ�ُْA اْ:9َْرِض َواِْن 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ ُب َ.ْ� َ��7َُء َوا	��ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ 	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	�� �T�َُ��7َُء َو�َ �َِ�ْ	5ُِ� Lْ�َKَ �ُ��	ا �ِِ� �ْ=ُ�ْCِ  
Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla 
sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Bakara, 2/284 

 َX�ْ�ََو �RَXَ�ْ�َ ْ* اَن�	د/ َ*َAَ ٍء*Cُ �ْ.ِ Sْ�َ�ِ(َ �.َ4ًَ�ا َو�ْ.ُ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ Sْ�َ�ِ(َ �.َ dٍ5َْ- /%ُ& �ُmِAَ ْ*َم�ُ� -�5ََْ َ��	ُر&ُُ� ا �T�ُ� َوا	��ُ� َرُؤٌف �ِ�ْ	ِ�َ��دِ ُ� اََ.ً�ا َ�ٖ��ً�ا َوُ�َ  Her kesin 
yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleri ile kendi arasında uzak bir mesafe 
bulunmasını ister. Yine Allah, sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah, kullarını çok 
esirgeyicidir. Al-i İmran, 3/30 

 َ���ٖCَ�ْ�ُْ	ا ���َ¥َ�ْXََ	َو �ْRِ�َْ	ِا %َCِاُْر �َ�Tٖ�	ا ���َlَ�ْXَ�َKَ Kendilerine peygamber gönderdiğimiz insanlardan, peygamberlerin çağrı- 
sına uyup uymadıkları hakkında elbette hesap soracağız. Gönderilen o el çilere de, tebliğ edip etmediklerini 
soracağız. A’raf, 7/6 

 Kَ …Senin görevin sadece tebliğdir. Hesap görmek ise bize aittir. Ra’d, 13/40ِ�-�َ�� َ)َ�ْ�َ@ ا	bcَ�َُْغ َوَ)�Xَ�ْ�َ اْ	ِ�َ��بُ  

 َC �َ��	اِن� ا Sْ�َ�َ&َ �.َ dٍ5َْ- �%ُ& �ُ��	َى اHِmْ�َِ	 َِ��ب�ٖ��Dُ اْ	ِ  Allah, herkese yaptığının karşılığını verir. Şüphesiz ki Allah, hesabı 
çabuk görendir. İbrahim, 14/51 
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 O hesap günü herkes gelip kendini savunur ve hiç َ�ْ*َم �mَُA dٍ5َْ- /%ُ& 'Aْٖ�Aَِدُل َ)ْ� -�Rَ�ِ5َْ َوSْ�َ�ِ(َ �.َ dٍ5َْ- /%ُ& '�K*َُA َوُ,ْ� َ:9 �3َُْ�ُ�*نَ   
kimseye haksızlık yapılmaz. Yaptıklarının karşılığı tam olarak verilir. Nahl, 16/111 

� �Kِٖ� َوَ�Jُ*	ُ*َن َ�� َوْ�َ�َ+�Xَ َ.�ِل ٰ,ـTَا ا	ِْ=َ+�ِب َ:9  ��.ِ �َ�Jٖ5ِ7ْ.ُ �َ�.ٖ�ِmْ�ُْ	َ�ى ا+َKَ ِْ=َ+�ُب	ا Dَzَِ�ةً َوُو�LٖPَ ِدُر�Lَ�ُ  �ُِ�3ْ�َ 9:ًَ�ا َوzِ��َ وا َ.� َ)ِ��ُ*ا�ُIََوَو �Rَn8ٰ�ََْوَ:9 َ&ٖ��َ�ًة اِ:�9 ا
 İnsanların amel defterleri ortaya getirilmiştir. Günahkârların bu defterde yazılarını korku dolu gözlerle َر�/َ@ اََ�ً�ا
incelediklerini görürsün. Bir yandan da “Vay başımıza gelenlere! Ne biçim deftermiş bu; küçük büyük hiç bir 
davranışımızı atlatmadan sayıp dökmüş,” derler. Yaptıkları her işin kaydını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç 
kimseye haksızlık etmez. Kehf, 18/49 

 ْ5Bَ 'Kٖ �ْ,َُو �ْRُ�ُ��َ�ِ ِس��X�ِ	 نَ اِْ َ+َ�َب*zُ�ِ�ْ.َ Zٍ�َ  İnsanlar için hesap görme vakti yaklaşıyor; ama onlar bunu hala inatla 
ciddiye almıyorlar. Enbiya, 21/1  

�Rَِ� �Xَ َوَ&Cِ��َ �Xَِ� '5ٰٖ���َ ٍل ا�Aََْ َو-Dُ4ََ ا	َْ�َ*اٖز�َ� اْ	Jِْ�َ� 	َِ�ْ*مِ اْ	�lً�ْ$َ dٌ5َْ- �ُ�َ3ُْA bcَKَ Zِ�َ�ٰJِ َواِْن َ&�َن ِ.�Jَsَْل ْ.ِ Zٍ���َ� Uَْ�دَ   Ve Kıyamet günü öyle 
doğru, öyle hassas teraziler kurarız ki, kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz; bir hardal tanesi kadar bile 
olsa, iyi ya da kötü her şeyi tartıya sokarız; hesap görücü olarak Biz fazlasıyla yeteriz. Enbiya, 21/47  

� َر��ٖ� اِ-�ُ� َ:9 ُ�5ِْ�ُ} اْ	 َXْ(ِ �ُ�ُ��َ�ِ ��َ�-�ِKَ �ِٖ� �ُ	َ 9 ُ�ْ�َ,�َن:َ �َUَٰا �Rًٰ	ِِ� ا��	ا Dَ.َ ُع�َ=�Kُِ�ونَ َوَ.ْ� َ�ْ  Kim,  hakkında hiçbir delile sahip olmadığı hal- 
de Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapınırsa bunun hesabını Rabbine mutlaka verecektir. Hiç şüphesiz, kâfirler 
/inkârcılar asla iflah olmazlar.  Mü’minun, 23/117 

 ًl�ْ$َ ُه�ْmِ�َ �َْ	 َءُه�Iَ �3ْ��ُٰن َ.�ًء َ�+�' اَِذا	ا �ُ�ُ�َ�ْ�َ Zٍ�َ�Jِٖ� َ�َ�اٍب&َ �ْRُُ	��َ(َْ5َُ�وا ا&َ �َ�Tٖ�	َوا ��	ا �َIََ��بِ � َوَو��ُه n�K*َKَُ� ِ�َ��َ�ُ� َوا	��ُ� �ٖCَ�Dُ ا	َِْXْ(ِ �َ  İnkâr 
edenlere gelince, onların amelleri/bütün yapıp ettikleri, ıssız çöllerdeki serap gibidir. Susayan onu su zanneder; 
nihayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamaz ama yanı başında inanmadığı, kendisinden sakınmadığı 
Allah'ı bulmuştur; Allah ise, onun hesabını tastamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. Nur, 24/39 

﴿ bcً�HٖXْAَ Zُ=َِiٰ��َْ	َل ا �Hُ-َ��مِ َوLَْ	�ِ� َ��ُء aُ ا	�� �J7َAَ ْ*َم�٢٥َوَ ِ	 /a�ْ�ٰ�ِ� َوَ&�َن َ�ْ*ً.� َ)َ�' ا	َْ=�Kِٖ��َ� َ)ٖ��ً�ا ﴿﴾ اَْ	ُ�ْ�ُ@ َ�ْ*َ.Tٍِi اْ	َ ﴾ َوَ�ْ*َم َ�t�َ/ ا	��3	ُِ� َ)�ٰ' َ�َ�ْ�ِ� َ�Jُ*ُل ���٢٦
﴿ bcً��ٖCَ ِل*Cُ��	ا Dَ.َ ُتTْ1َ�Aا 'ِX+َ�َْ	 ��َ٢٧﴿ bcً��ٖUَ �ً-bcَُK Tْ1ِ�Aَا �َْ	 'Xٖ+َ�َْ	 'ٰ+�َ�َْو ��٢٨﴾ َ �T	ا �ِ(َ 'Xٖ��zََا �ْJََ	 ﴾﴿ 9:ًوTُUَ َ��ِن-ْbِcِْ	 ُن�[َ�ْ � اِْذ �Iََء-ٖ' َوَ&�َن ا	�7َ�ْ�َ �ِ&ْ٢٩﴾ O 

gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. İşte o gün, gerçek mülk ve 
egemenlik, Rahman olan Allah’ındır. İnkâr edenler için oldukça zorlu bir gündür. O gün ki, haksızlığı kendisine 
yol edinmiş zalim kişi parmaklarını kemirip, "Ah, ne olurdu keşke Resul’ün gösterdiği yolu tutmuş olsaydım. Ya- 
zıklar olsun bana, ne olurdu da filanı dost edinmeseydim." diyecek. Gerçekte, bana Kur’an geldikten sonra, beni 
Allah'ı hatırlamaktan o uzaklaştırdı!" Zaten, Şeytan işte böyle yalnız ve çaresiz bırakır insanı. Furkan, 25/25…29 

� َ&�-ُ*ا َ�5َْ+ُ�ونَ  ��(َ Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ ��ُ�lَ�ْ�َُ	َو �ْRِِ	�Jَpَْا Dَ.َ 9:ً�Jَpََْوا �ْRَُ	�Jَpَْا ��ُ��ِ� -Andolsun, onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yük َو	ََ�ْ
leriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Ve kıyamet günü düzmece iddiaları konusunda kesinlikle 
hesaba çekileceklerdir. Ankebut, 29/13 

� Rِِْ� َواََ)�� 	ِْ�َ=�Kِٖ��َ� ٧ْ� -ُ*ٍح َواِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوُ.*Cٰ' َوٖ)�َ�' اْ�ِ� َ.ْ�َ�َ� َوا�3ً��ٖBَ � ً�sَ�.ٖ �ْRُXْ.ِ �َ-TْUََ ﴿َواِْذ اTْUََ-َ� ِ.َ� ا	َٖ�ِّ��X� Rُ َ�sَ�.ْٖ� َوِ.Xَْ@ َو.ِ ْPِ �ْ(َ �َ� ِٖد� ﴾ 	lَ�ْ�ََِ% ا	�8
﴾ ٨َ)Tَاً�� اَ	ٖ�ً�� ﴿  Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh’tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu 

İsa’dan da. Allah, bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. İnkâr edenlere de elem 
dolu bir azap hazırlamıştır. Ahzab, 33/7-8 

 ُ�Rَ7ْAََو �ْRِ��اَْرRُُ�Iُْ� �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=ِ�ُ�*نَ  اَ	َْ�ْ*َم َ-1ْ+ُِ� َ)�ٰ' اKََْ*اِ,Rِْ� َو�Xَ�ُ��=َُA اَْ�ٖ  O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize 
elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Yasin, 36/65 

� َ)َ�ْ�ُ=ْ� Cَْ�ُ�ُ=ْ� َوَ:9 ا�8َ�َُْر&ُْ� َوَ:�Iُ 9ُ*ُد&ُْ� وَ َRَ7ْ�َ ُِ�وَن اَْن++َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& �.َنَ َو*ُ��َ�ْAَ � 	ٰـِ=ْ� XْXَkَُ+ْ� اَن� ا	��َ� َ:َ 9��sٖ&َ �ُ�َ�ًْ�ا ِ.��  Siz kulaklarınızın, 
gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz, yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın 
bilemeyeceğini sanıyordunuz. Fussilet, 41/22 

﴾ ٤١﴾ َ�ْ*َم َ:ُ 9�*ْ.َ 'XٖLْ	ْ(َ 'ً� *ْ.َ	�lً�ْ$َ 'ً َوَ:ُ �ْ,ُ 9�8َXُْ�وَن ﴿٤٠َ�ْ*َم ا	RُAُ�Jَ�.ٖ %ِ8ْ5َْْ� اIََْ�ٖ��َ� ﴿ اِن�   Muhakkak ki bütün hesapların 
görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür. O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine 
yardım da edilmez. Duhan, 44/40-41  

ارَِ��ِت َذْرًوا ﴿ �T	ِت ِوْ ً�ا ﴿١َواbcَ.ِ��َ	ْ�Kَ ﴾ُْ�ً�ا ﴿٢�ِت ��رَِ�mَ	ْ�Kَ ﴾َ��ِت اَْ.ً�ا ﴿٣ ��Jَ�ُ	ْ�Kَ ﴾�8ََِدٌق ﴿٤	وَن �ُ(َ*ُA ��َ�-ِ٥﴾ ا﴿ Dٌِ ا*َ	َ �َ� ٖ� Tozutup  ﴾٦﴾ َواِن� ا	ّ
savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vadedilen şey elbette 
doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Zariyat, 51/1…6  

 5ْXَCَ Ey cinler ve insanlar! Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, Rahman, 55/31ُ�ُغ 	َُ=ْ� اَ�/َ� ا	bcَJَ�sنِ 
Tَ(َ �,َ�Xَ�ْاً�� -ُ  �T(َا َو�ً��ٖ$َ ��ً��َ�ِ �,َ�Xَ�ْCَ��َKَ �ٖ�ِCَُوُر �Rَاَْ.ِ� َر�� �ْ(َ Sْ+َ(َ Zٍ�َ�ْ َ �ْ.ِ �ْ��َ�&ًَ�اَو=ْ  Nice kentlerin halkı Rablerinin ve O'nun elçile- 

rinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptır- 
dık. Talak, 65/8 

﴿ �َ �Uََم َوا �� َ ��َِ� Tٍِi.َ*ْ�َ ُ�ا اْ:9ِْ-َ��ُن��Xَ�َُ�ُه ﴿١٤﴾ َ�ِ% اْ:9ِْ-َ��ُن َ)�ٰ' -5َِْ�ٖ� �8ٖ�ََ�ٌة ﴿١٣�َ��ٖذ.َ 'Jٰ	ََْْ* ا	١٥﴾ َو ﴾  O gün insana yapıp önünden 
gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı tüm işlerinin hesabı sorulacaktır. Aslında insan kendi kendinin 
denetleyicisidir. Mazeretlerini sayıp dökse de. Kıyame, 75/13-14-15 
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ٖ��َ� ﴿١٤﴾ َوَ.� اَْدٰرvَ@ َ.� َ�ْ*ُم ا	8ْ5َِْ% ﴿١٣	َِ�ْ*مِ ا	%ِ8ْ5َْ ﴿ �T=َ�ُ�ِْ	 Tٍِi.َ*ْ�َ %ٌ�ْ١٥﴾ َو ﴾  Doğru ile eğrinin birbirinden ayrılıp hükme 

bağlanacağı o hüküm/hesap günü. O hüküm günü nedir bilir misin? O günü yalanlayanların vay haline! 
Mürselat, 77/13-14-15 

اِ-�Rُْ� َ&�-ُ*ا َ:َ 9�Iُ�ْ*َن ِ�َ��ً��   Çünkü cehennemlikler hesaba çekilmeyi hiç ummuyorlardı. Nebe, 78/27 
﴿ �َ�ٖ	 �وِن ﴿٣٨ٰ,ـTَا َ�ْ*ُم ا	�Xَ�ْ�َIَ %ِ8ْ5َْ&ُْ� َواْ:9َو�ُ�=ٖKَ �ٖ��َ� ﴿٣٩﴾ Kَِ�ْن َ&�َن 	َُ=ْ� َ&ْ�ٌ �T=َ�ُ�ِْ	 Tٍِi.َ*ْ�َ %ٌ�ْ٤٠﴾ َو ﴾  Bugün karar ve hüküm 

günüdür. Sizi de, önce gelip geçmiş olanları da bir araya topladık. Eğer kurtulmak için yapacağınız bir hileniz 
varsa bana hile yapın da görelim. O günü yalanlayanların vay haline! Mürselat, 77/38-39-40 

�َ	َ@ ﴿٦َ�� اَ�/�Rَ اْ:9ِْ-َ��ُن َ.� ��Bََك �َِ���َ@ ا	َْ=ٖ��ِ� ﴿َ�َKَ @َv �*�َKَ @َJَ�َUَ ىTٖ�	ََرٍة .َ ٧﴾ ا*Pُ اَی� 'Kٖ ﴾﴿ @َ�َ�&�٨ َ$�َء َر﴿ �ِ� ٖ�ُ�*َن �ِ�	ّ �T=َُA %ْ�َ b�c&َ ﴾َواِن� َ)َ�ْ�ُ=ْ� ٩ ﴾
﴿ �َ�3ٖKِ��َ	َ١٠﴿ �َ��ِٖA�&َ �.ً5َْ��ُ*َن ﴿١١﴾ ِ&َ�اAَ �.َ ْ�َ�ُ�*َن�١٢﴾ َ ﴾  Ey insan! Seni yaratıp düzgün ve dengeli kılan, seni istediği şekilde 

oluşturan, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de hesap ve 
cezayı yalanlıyorsunuz. Şüpheniz olmasın ki, üzerinizde koruyucular, her yaptığınızı bilen ve kayda geçiren 
şerefli saygıdeğer kâtipler var. İnfirat, 82/6…12 

 �.َ @َvَوَ.� اَْدٰر ﴿ �ِ� ٖ��ِ� ﴿١٧َ�ْ*ُم ا	ّ ٖ�﴾ ١٩﴾ َ�ْ*َم َ: dٌ5َْ- @ُ�ِ�ْAَ 9	�lً�ْ$َ dٍ5ْXَِ َواْ:َ �ُ.َْ9�Tٍِi.َ*ْ 	ِ��ِ� ﴿١٨﴾ pُ�� َ.� اَْدٰرvَ@ َ.� َ�ْ*ُم ا	ّ   Hesap günü nedir bilir 
misin? Nedir acaba o hesap günü? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. 
İnfitar, 82/17-18-19 

﴿ �ٌ�&Tَ.ُ Sَ-َْاِ-�َ�� ا �ْ�&TَKَ٢١﴿ �ٍ[ِ�ْ8َ�ُِ� �ْRِ�ْ�َ(َ Sَ�َْ	 ﴾٢٢﴿ �َ5َ&ََو '�	*َAَ �ْ.َ 9�:ِاَب اْ:9َْ&َ�َ� ﴿٢٣﴾ اTَ�َْ	ُ� ا��	ا �ُ�ُ �T�َ�ُKَ ﴾٢٤﴿ �ْRُ�َ��َِا �Xَ�َْ	ِاِن� )َ ٢٥﴾ اِن� ا ��ُp ﴾ �Xَ�ْ�َ
﴿ �ْRُ�َ��َ�ِ٢٦ ﴾   O halde Resulüm, öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin. 

Ancak yüz çevirip inkâr edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır.  Onların dönüşü sade- 
ce bizedir. Sonra onların hesaba çekilmesi de sadece bize aittir. Gaşiye, 88/21…26  

﴿ �ِ� ٖbcَ�ُKَ ��ً�� َ.ْ� اُوX��ٖ�َِ� �ُ�َ�+َ&ِ 'َِAِٖ� ﴿٦َ�� اَ�/�Rَ اْ:9ِْ-َ��ُن اِ-�َ@ َ&�ِدٌح اِ	ٰ' َر��َ@ َ&ْ �.َ�Kَ ﴾ٖ��ً�ا ﴿٧�َ ��ً��َ�ِ ]ُCَ��﴾ ٩﴿ِ�ٖ� َ.ْ�ُ�وًرا ﴾ َوَ�JَXِْ�ُ[ اِ	ٰ' اَ,ْ ٨﴾ Kََ�ْ*َف ُ�َ  
-Ey insan, sen, Rabbine kavuşmak için çabalayıp durdun. İşte ona kavuştun. Defteri sağ eline verilen kimsenin 
hesabı kolayca görülür. Ve ailesine sevinç içinde döner. İnşikak, 84/6…9  
�ُر ا	��Xُس اَْ$َ+��Aً 	ُِ�َ�وْ   ُ8ْ�َ Tٍِi.َ*ْ�َ﴿ �ْRَُ	��َ(ََْ�ُه ﴿٦ا ا�ْ�ً�ا َUَ ٍة ٍة َ$�fا َ�َ�ُه ﴿٧﴾ ْ�َKَ� َ��Jَsْ.ِ %ْ�َ�َْل َذر�  -İşte o gün bölükler halin   ﴾٨﴾ َوَ.ْ� َ�ْ�َ�ْ% ِ.�Jَsَْل َذر�
de insanlar, kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar, Artık kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür, her kim 
de zerre kadar bir kötülük işlerse onu görecektir. Zilzal, 99/6-7-8  

﴿ �ُُp�=َ�+	ا �ُ=ُnRْٰ	َ١ا﴿ �َِ��Jَ�َْ	ا �ُُAَن ﴿٢﴾ َ�+�' ُزْر*�ُ�َ�ْAَ َف*ْCَ b�c&َ ﴾َن ﴿٣*�ُ�َ�ْAَ َف*ْCَ b�c&َ ��ُp ﴾٤﴿ �ِ�Jٖ�َْ	َن ِ)ْ�َ� ا*�ُ�َ�ْAَ *َْ	 b�c&َ ﴾٥ َ+	َ ﴾﴿ �َ��ٖmَْ	٦َ�ُون� ا ��ُp ﴾
﴿ �ِ�Jٖ�َْ	ا �َ�ْ(َ �Rَ�-َ+َ�ُو	٧َ﴿ �ِ��ٖ�X	ا �ِ(َ Tٍِi.َ*ْ�َ ��ُ�lَ�ْ+َُ	 ��ُp ﴾٨ ﴾   Mezarlarınıza girinceye dek süren bir açgözlülük saplantısı içindesiniz, 

Ama zamanı geldiğinde anlayacaksınız!  Evet, Zamanı geldiğinde anlayacaksınız! Hayır, iş bu kadar da değil. 
Şayet, kesin bir bilgiyle yaptıklarınızın size ne kazandırdığını bilseydiniz büyük bir pişmanlık duyar cehennemin 
yakıcı ateşini mutlaka görürdünüz! Sonunda onu keskin bir gözle mutlaka göreceksiniz. Ve nihayet o gün 
dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Tekâsür, 102/1…8   

HIRSIZLIK 
ِ�ْ���ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ   

�رَِ �Kَ Zُْ َ]ُ�*ا اَْ�ِ�َ�HَIَ ��َRُاًء �َِ�� َ&َ�َ�� -ََ=�ً:9 ِ.َ� ا	��ِ� وَ   �ِرُق َوا	�� ا	��ُ� َ)Hٖ�Hٌ َ�ٖ=��ٌ َوا	��  yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir 
müeyyide/yaptırım olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm 
ve hikmet sahibidir. Maide, 5/38 

  ٖ��ِ�ُْk �َواKَ {َ�َPَِْ�ن� ا	��َ� َ�ُ+*ُب َ)َ�ْ�ِ� اِن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ  ْ�َKَ� �Aََب ِ.ْ� َ�ْ�ِ  Ancak kim işlediği hırsızlık suçundan sonra teybe eder 
ve davranışlarını düzeltirse, şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah, bağışlayandır ve esirge- 
yendir. Maide, 5/39 

َ� َوَ:َ 9�Hْٖ-�َ� َوَ:َ 9�Jُْ+ْ�َ� اَْوَ:9َدُ,�� َوَ:َ 9��َ�Aْٖ� �Rْ�َُِ+�ٍن َ��ٖ+َ5ْ�Xَُ� َ�ْ�َ� اَْ�ٖ��Rِ�� َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xِ'/ اَِذا �Iََءَك اْ	�Xَ.ِVْ�ُُت ُ�َ���Xَ�َِْ@ َ)�ٰ' اَْن َ:ُ 9�َ&ْ�ِ7ْ� ��ِ	���lً�ْ$َ �ِ َوَ:9 َ�ْ�ِ� ْ  
 �ِIُ5ُ*ٌر َرٖ���ٌ َواَْرBَ �َ��	َ� اِن� ا��	ا ��Rَُ	 �ْ5ِLْ+َCَْوا ��Rُ�ِْ���َKَ ْ�ُ�وٍف.َ 'Kٖ @َXَ�8ٖ�ْ�َ 9:ََو ��Rِ  Ey Peygamber! Mümin kadınlar bundan böyle; Allah’a hiç 

bir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları ara- 
sında bir yalan uydurmamak, (gayr-ı meşru bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına mal etmemek gibi) bil- 
direceğin herhangi bir konuda sana karşı gelmemek hususlarında sana teslimiyetle söz verirlerse, onların söz 
ve teslimiyetlerini kabul et. Allah'tan onların geçmiş günahlarını affetmesini dile! Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, 
rahmet kaynağıdır. Mümtehine, 60/12 

HİCRET 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�وا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� اُو	ٰـَ @َiِ�Iُ�ْ*َن َرSَ�َ�ْ ا	��ِ� َوا	��ُ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوا	�Tٖ�َ� Iَ�,َُ�وا وَ ُ,َ�Iَ  Şüphesiz iman edenler, hicret 
edenler/yer değiştirenler ve Allah yolunda cihad edenler; işte onlar, Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışla- 
yandır, esirgeyendir. Bakara, 2/218 
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 �	�Kَ tٍ�ْ�َ �ْ.ِ �ْ=ُ4ُ�ْ�َ 'ٰs-َُْذَ&ٍ� اَْو ا �ْ.ِ �ْ=ُXْ.ِ %ٍ.ِ�(َ %َ�َ(َ Dُ�zُٖ9 ا:َ 'ّٖ Tٖ�َ� Iَ�,َُ�وا َواIُ�ِUُْ*ا ِ.ْ� ِدَ��ِرِ,ْ� َواُوُذوا Cَ 'Kٖٖ��ٖ�' َوَ ��Aَُ*ا َو ُ+ِ�ُ*ا �mَ+َCْ�Kََب 	Rَُْ� َر�/Rُْ� اَ-

َ�ن�  � ا	��ِ� َوا	�� َ:9َُ&�5ِXْ(ِ �ْ.ِ ��ًا*َpَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْRُ�X�َUَِوَ:9ُْد �ْRِِA�lَ��Cَ �ْRُXْ(َ ِاب*َ�s	ا �ُه ُ�ْ�ُ�َXْ(ِ �ُ  Rableri, onlara şu karşılığı verdi: “Ben, 
erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret 
edip, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de günahlarını elbette 
örteceğim. Allah katından bir mükâfat olmak üzere, onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Ödülün 
en güzeli Allah katındadır.” Al-i İmran, 3/195 

��Kَ �Rَُو	iَِٰ@ َ.�ْٰو�XRَIَ �ْRُvُ� 9َْرِض َ �	ُ*ا اَ	َْ� Aَُ=ْ� اَْرُض ا	��ِ� َواIِ�Rَ+ُKَ Zً�َCُِ�وا Kٖ اِن� ا	�Tٖ�َ� Rُ��K*َAَُ� اْ	�kَ Zُ=َِiٰ��َ	ِٖ�# اَ-Rِ�ِ5ُْْ� َ �	ُ*ا Xُْ& �َ�Kُٖ+ْ� َ �	ُ*ا &َ�5ٖ�َ4ْ+َ�ْ.ُ ��Xُ� Kِ' ا:ْ 
 Kendilerine yazık eden kimselere melekler, canlarını alırken: “Dünyadaki durumunuz neydi?” diye َو�Cََءْت َ.�8ًٖ�ا
sorarlar. Onlar da “Biz yeryüzünde çaresizdik” diye cevap verdiler. Melekler de: “Allah'ın yeryüzü geniş değil 
miydi? Hicret etseydiniz ya!” dediler. Onların barınağı cehennemdir; orası ne kötü bir gidiş yeridir. Nisa, 4/97 

bcً��ٖCَ وَن�ُ+َRْ�َ 9:ََو Zً�َ��ٖ ْ�َ+ٖ]�ُ�*َن�اِن َ:9 َ��Iَِل َوا	�Xَ��ِء َواْ	ِ*	َْ  Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz  اِ:�9 اْ	ُ�ْ�َ+�5ٖ�َ4َْ� ِ.َ� ا	��
kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır. Nisa, 4/98 

�وا �ِ�َْ.َ*ا	Rِِْ� َواَ-Cَ 'Kٖ �ْRِ�ِ5ُْٖ��ِ% ا	��ِ� َوا	�Tٖ�َ� اَٰوْوا َو-8ََ ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,َا َو*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ُ�واِن� ا �ْRِِ+�َ9:ََو �َُ=ْ� ِ.ْ	ُ�وا َ.� Iِ�Rَ�ُ �َْ	ا َو*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َوا tٍ�ْ�َ َِ��ُء	اَْو �ْRُ4ُ�ْ�َ @َiِٰـ	ا اُو
�ِ� Kََ�َ�ْ�ُ=ُ� ا	8ْ�Xُ� اِ:�9 َ)�ٰ' َ ْ*ٍم Xَ�ْ�َُ=ْ� َو�َ  ٖ�َوا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن �sَ�.ٖ �ْRُXَ�ْ  ٌ��8ٖ�َقٌ ِ.ْ� َ$ْ#ٍء َ�+�' ُ�Iِ�Rَُ�وا َواِِن ا8َXْ+َCُْ�و&ُْ� Kِ' ا	ّ  İman edip de hicret edenler, 

Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve hicret edenleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onların 
birbirlerinin dostudur. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar onların korunup 
gözetilmesinden hiçbir şekilde siz sorumlu değilsiniz. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım 
üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Enfal, 8/72 

�وُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,َا َو*ُX.َٰا �َ�Tٖ�	ٌ َوا��5َِ�ةٌ َورِْزٌق َ&ٖ�Lْ.َ �ْRَُ	 � fJ�َ َن*ُX.ِVْ�ُْ	ا �ُ,ُ @َِiٰـ	اَٰوْوا َو-8ََُ�وا اُو �َ�Tٖ�	ِ� َوا��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ ا  İman edip de Allah yolunda 
hicret ve cihad edenleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret 
ve bol rızık vardır. Enfal, 8/74  

�وا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� َوا	�Tٖ�َ� اَٰوْوا َو-8ََُ�وا اُو	ٰـiَِ@ ُ,ُ� ا	Xُ.ِVْ�ُْ*نَ ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,َا َو*ُX.َٰا �َ�Tٖ�	ٌ َوا��5َِ�ٌة َوِرْزٌق َ&ٖ�Lْ.َ �ْRَُ	 � fJ�َ  İman edip hicret eden ve 
Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, 
başarıya erenlerin ta kendileridir. Enfal, 8/74 

… ْ�=ُXْ.ِ @َiِٰ	ُو�Kَ �ْ=ُ�َ.َ وا�ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,ََو � Sonradan inanarak hicret edip de sizinle birlikte cihada  َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ِ.ْ� َ�ْ�ُ
katılanlar da sizdendir… Enfal, 8/75 

-َْ�� ZًXَ�َ�َ َوَ:Iَْ9ُ� اْ:Uِٰ9َ�ِة  /�K �ْRُ�Xgَِ' ا	 �*�َXُ	َ ا*�ُ�ُِk �.َ �اَْ&َ�ُ� َ	ْ* َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ�ُ�*نَ َوا	�Tٖ�َ� Iَ�,َُ�وا Kِ' ا	��ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ  Zulme uğradıktan sonra Allah 
yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükâfatı ise daha 
büyüktür. Keşke bilselerdi. Nahl, 16/41 

�وا َوPََ�ُ�وا اِن� رَ ُ,َ�Iَ ��ُp ا*ُXِ+ُK �.َ ��َ,� 	5ُLََ*ٌر َرٖ���ٌ pُ�� اِن� َر��َ@ 	Tٖ��ِ�َ� Iَ�,َُ�وا ِ.ْ� َ�ْ�ِِ�ْ�َ �ْ.ِ @َ��  Şüphesiz ki Rabbin, eziyete uğratıldıktan 
sonra hicret eden, sonra Allah yolunda sabırla cihad edip kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan 
sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Nahl, 16/110 

ازِٖ ��َ Tٖ�َ� Iَ�,َُ�وا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� pُ��  ُ+ِ�ُ*ا اَْو َ.�Aُ*ا 	ََ�ْ�ُزَ Rُ�Xُ� ا	��ُ� ِرْزً � �Xً�َ�َ َواِن� ا	��َ� 	Rَُ َوا	�   َ* Uَْ�ُ� ا	��  Allah yolunda hicret edip de sonra 
öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah, 
rızık verenlerin en hayırlısıdır. Hac, 22/58 

HÜRRİYET/ÖZGÜRLÜK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  َ�Kَ �'Lَ	ْا �َ.ِ �� Aََ���َ� ا	�/ْ$ُْ َ �ِ� ٖ�� اCَْ+ْ�َ�َ@ �ِ�	ُْ�ْ�َوِة ا	ُْ*Jٰpْ' َ:9 ا-�8َ5َِْم 	�Rََ َوا	��ُ� �Cَٖ َ:9 اِْ&َ�اَه Kِ' ا	ِّJَKَ �ِ��	�ِ� �ْ.ِVْ�ُِت َو*Bُ��[	�ِ� �ْ5ُ=ْ�َ �ْ ٌ���ٖ(َ Dٌ�  Dinde 
zorlama yoktur. Doğruluk ile sapıklık birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Kim Tağut'u/şeytanı reddederek Allah'a 
inanırsa kopması söz konusu olmayan, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her 
şeyi bilir. Bakara, 2/256 

�وَن َوَ.� Aَْ=+ُُ�*نَ  ُ�ُْA �.َ �ُ�َ�ْ�َ �ُ��	ُغ َواbcَ�َْ	ِل اِ:�9 ا*Cُ��	ا '�َ(َ �.َ  Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah, sizin açıkla- 
dığınızı da, gizlediğinizi de bilir. Maide, 5/99 

� Aَْ�َ��ُ*نَ   � اَْ)َ�ُ% َواَ-َ� َ�ٖ�یٌء ِ.�� ُ�*َك JُKَْ% 	ٖ' َ)َ�ٖ�' َو	َُ=ْ� َ)َ��ُُ=ْ� اَْ-ُ+ْ� َ�ٖ��ُ�َن ِ.�� �T&َ َواِْن  Resulüm! Onlar seni yalanlarlarsa de ki: Benim 
işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım. 
Yunus, 10/41 

�� َوَ	ْ* َ&�-ُ*ا َ:َ 9��Jِ�ُْ*َن ﴿  �ى اْ	ُ�ْ�َ# َوَ	ْ* َ&�-ُ*ا َ:9 ُ�8ِ�ُْ�وَن ﴿َوِ.ْ.َ �ْRُXْ� َ�3ُXُْ� ﴾ ٤٢َوِ.RُXْْ� َ.ْ� َ�ْ�َ+ِ�ُ�*َن اِ	َْ�َ@ اDُ�ِ�ُْA Sَ-َْ�Kََ ا	8/ِRْAَ Sَ-َْ�Kَََْ�َ@ ا	٤٣اِ ﴾ Onlardan 
sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akılları da ermiyorsa, sen mi işittireceksin? İçlerinden sana 
bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi doğru yolu göstereceksin? Yunus, 
10/42-43 



 168
…   ْ�5ُ=ْ�َ�ْKَ َ$�َء �َوَ.ْ �ْ.ِVْ�ُ�ْKَ َء�$َ �ْ�َKَ �ْ=َُر�� �ْ.ِ /a�َو ُِ% اْ	َ Onlara “Bu Kur'an, Allah tarafından gönderilmiş bir gerçektir, 

isteyen inansın, isteyen inkar etsin” de…Kehf, 18/29 
  -َ ِ��ُ� اَْ)َ�ُ� �َِ�� َ�Jُ*	ُ*َن َوَ.� اَْ-���mَِ� �ْRِ�ْ�َ(َ Sٍَر ْ�ِ� �ْ�&TَKَ	Jُْ�اِٰن َ.ْ� َ��1َُف َوٖ)�ْ  Biz onların, ne söylediklerini iyi biliyoruz ve sen onları 

hiçbir şekilde inanmaya zorlayamazsın. Ama sen yine de Benim uyarımdan korkabileceklere bu Kuran aracı- 
lığıyla hatırlatmada bulun. Kaf, 50/45 

  ٌ��&Tَ.ُ Sَ-َْاِ-�َ�� ا �ْ�&TَKَ  Sen, öğüt verip hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici ve hatırlatıcısın. Gaşiye, 88/21 
  ٍ�[ِ�ْ8َ�ُِ� �ْRِ�ْ�َ(َ Sَ�ْ	َ  Onlara 'zor ve baskı' kullanacak değilsin. Gaşiye, 88/22 

İBADET/KULLUK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

اِ���َك َ-ْ�ُ�ُ� َواِ���َك َ-ْ�َ+ٖ���ُ    Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. Fatiha, 1/5 
َر��ُ=ُ� ا	�Tٖى Jَ�َUَُ=ْ� َوا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� َ �ْ=ُِ��ْ َ	Jُ�+Aَ �ْ=ُ���َ*نَ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اْ)ُ�ُ�وا    Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan 

Allah'a kulluk ediniz ki; Allah'ın azabından korunabilesiniz. Bakara, 2/21 
   َu �ْ.ِ ا &ُ�ُ*ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��ونَ َ�ُ�ُ�ْAَ ُه���اِ �ْ+ُXُْ& ِ��ِ� اِْن	َواْ$ُ=ُ�وا  �ُْ&�Xَ َْ��ِت َ.� َرَز��  Ey iman edenler! Eğer yalnızca Allah'a kulluk 
ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin.  Bakara, 2/172 

�وُه ٰ,ـTَا Pَِ�اٌط ُ.ْ�َ+��Jٌٖ اِن� ا	��َ� َر�ّٖ' َورَ  ُ�ُ(ْ�Kَ �ْ=ُ/�  Şüphesiz Allah, benim de sizin de Rabbimizdir. Öyleyse O'na kulluk 
ediniz, doğru yol işte budur. Al-i İmran, 3/51 

  ُJ	ْى اTِِاِْ�َ��-ً� َو� �ِ�ْ�ٖ��%ِ َواْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َوَ:7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ �ِ�ِ[ �ِ�ْ	Xْmَِ[ َواْ�ِ� ا	��  َوَ.� ْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�ِ� َواْ	�mَِر ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َواْ	�mَِر اْ	Xmُُِ[ َوا	�8
 Sْ=َ�َ.َ Allah'a ibadet/kulluk edin O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın Ana-babaya اَْ�َ��-ُُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ َ.ْ� َ&�َن ُ.1ُKَ 9:ً�+َ1ْ*ًرا
akrabalara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalanlara, yanınızda 
çalışan işçi ve hizmetçilere iyilik ediniz. Allah kendini beğenmiş kibirlileri kesinlikle sevmez. Nisâ, 4/36 

�7ُُ�ُ,ْ� اِ	َْ�ِ� Iَٖ��ً��َوَ.ْ� َ��ْ  ْ�َ�َKَ �ِْ�=ْ+َ�ْ�ََو �ِٖAَ��َد(ِ �ْ(َ _ْ=ِXْ+َ  …Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin 
ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.  Nisâ, 4/172 
   ُ�Kَ َ�ُ�وا=ْ+َCْ5ُ*ا َوا=َXْ+َCْا �َ�Tٖ�	ا � �وَن 	Rَُْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َو	�fnِ َوَ:9 -�8ًَٖ�اَواَ.�ُmِ�َ 9:َٖ�ً�� َو	اً�� اَTَ(َ �ْRُ�ُ �T�َ  …Allah'a kulluk etmekten çekinenlere 
ve büyüklük taslayanlara gelince; Allah onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar kendilerine Allah'tan 
başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır.  Nisâ, 4/173 

  ُ�� َ&5ََ� ا	�Tٖ�َ� َ �	ُ*ا اِن� ا	��َ� ُ,َ* ا	َْ�ٖ��ُ} اْ�ُ� َ.ْ�َ�َ� َوَ �َل ا	َْ�ٖ��ُ} َ�� Xٖ�َ' اCَِْ�اvَٖٔ% اْ)ُ�ْJَ	ََم ا ���َ �ْJَKَ �ِ��	�ِ� 7ِْ�ْك�ُ �َ� َر�ّٖ' َوَر��ُ=ْ� اِ-�ُ� َ.ْ��	وا ا �ُvَوَ.�ْٰو Zَ�Xmَ	ْا �ِ�ْ�َ(َ �ُ��	
 Andolsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih/Hz. İsa ا	��Xُر َوَ.� 	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.ْ� اَ-�8َْرٍ 
şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah' 
a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir 
yardımcı yoktur."  Maide, 5/72 
  �Kَ ٍء#ْ$َ �%ُ& aُِ	�Uَ *َ,ُ 9�:َِٰ� ا	ُ� َر�/ُ=ْ� َ:9 اِ��	ُِ=ُ� ا	وُه َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َوٖ&�%ٌ ٰذ�ُ�ُ(ْ  İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah 
yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin. O her şeye vekil/her şeyi yöneten, görüp gözeten- 
dir.  En’am, 6/102 

َوَ.ْ�َ��َی َوَ.Aٖ��َ' 	ِ��ِ� َرب� اْ	َ��	َٖ���َ   ُْ% اِن� AٖbcَPَ' َو-ُُ�ٖ='   Ey Muhammed! De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim 
diriliğim ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir."  En’am, 6/162 

� َوا ٍmِ�ْ.َ �%ُ& �َXْ(ِ �ْ=ُ,َ*Iَُواَٖ �ُ�*ا ُو �ِ�ْJِْ	�ِ� 'ُّٖدونَ  ُْ% اََ.َ� َر�*�ُAَ �ُْ&َا�َ�َ ��َ&َ �َ� ٖ�ْدُ)*ُه ُ.�8ِٖ�1َْ� َ	ُ� ا	ّ  De ki: Rabbim adaleti emretti. Her 
secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin ve dini yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvarın. Sizi önce yarattığı gibi 
yine O'na döneceksiniz. Araf, 7/29 

�ونَ اِن� ُmُ�ْ�َ �َُ	َو �َُ-*�� َر��َ@ َ:9 َ�ْ�َ+ْ=�ُِ�وَن َ)ْ� ِ)َ��َدAِٖ� َوُ�َ���َُXْ(ِ �َ�Tٖ�	ا  Şüphesiz Rabbine yakın olanlar Ona kulluk yapmaktan 
asla kibre kapılmazlar O'nu tespih ederler ve yalnız O'na secde ederler.  Araf, 7/206 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض Zِ�+Cِ 'Kٖ اَ���ٍم pُ�� اCَْ+ٰ*ى َ)َ�' ا	َْ�ْ�ِش �َُ���ُ� اْ:9َْ.َ� َ.� .ِ اِن� َر��ُ=ُ� ا    �وُه اTَAَ bcَKََ&�ُ�ونَ 	��ُ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��ُ�ُ(ْ�Kَ �ْ=ُ/ُ� َر���	ُِ=ُ� ا	اِْذ-ِٖ� ٰذ �ْ� Dٍ�5ٖ$َ اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ  
Şüphesiz ki, sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde/evrede yaratan, sonra da kudret ve egemenlik makamına 
geçip varlığı yönetendir. O'nun izni olmadıkça, hiç bir kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. 
Öyleyse yalnızca O'na kulluk edin. Artık düşünmez misiniz? Yunus, 10/3 
�وَن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َو	ٰـ=ِ   ُ�ُ�ْAَ �َ�Tٖ�	ا �ْ� اَْ)ُ�ُ� ا	��َ� ا	�Tٖى َ�َ+َ*��Kُ=ْ� َواُِ.ْ�ُت اَْن اَ&ُ*َن ِ.َ� ا	�Xٖ.ِVْ�ُْ�َ  ُْ% َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِْن &Kٖ �ْ+ُXُْ' َ$@; ِ.ْ� ٖد�bcَKَ 'Xٖ اَْ)ُ�ُ  De ki: "Ey 
insanlar, eğer benim dinimden şüphe ediyorsanız, bilin ki ben, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam, fakat 
sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi."  Yunus, 10/104  

�ِ� �5ً�Xٖ�َ َوَ:Aَ 9ُ=*َ-�� ِ.َ� ا  ٖ�ّ�ِ	 @َRَIَْ َواَْن اَ ِْ� َو�7ْ�ُِْ�ٖ&�	  Yine bana şöyle emredildi: “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü 
dine çevir. Sakın Allah’a ortak koşanlardan olma. Yunus, 10/105 



 169
�ُع ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َ.� َ:َ 9�5َXُْ�َ@ َوَ:9 َ��4ُ/َك Kَِ�ْن Kَ Sَ�ْ�َKَِ�-�َ@ اًِذا ِ.َ� ا	��3	ِ  ْAَ 9:ََو َ���ٖ  Allah’ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar 

verecek olan şeylere tapma. Bunu yaparsan, şüphesiz ki sen zalimlerden olursun.” Yunus, 10/105 
 ﴿ �ٍ��ٖUَ �ٍ�=ٖ�َ ْن�َُ	 �ْ.ِ Sْ�َ �8ُK ��ُp �ُُA��َٰا Sْ�َ=ِ�ُِْ&َ+�ٌب ا �	وا اِ:� ١اَ�ُ�ُ�ْAَ 9�:ََو�7ٖ�ٌَ� ﴿﴾ ا �ٌ�Tَٖ- �ُXْ.ِ �ْ=َُ	 'Xٖ�-َِ� ا��	9٢ ا ﴾ Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'an, her 

işi yerinde ve her şeyden haberli olan Allah tarafından eksiksiz, sağlam, açık ve Allah’tan başkasına kulluk 
etmeyesiniz diye ayrıntılı biçimde açıklanan ayetlerden oluşmuş bir kitaptır. “Şüphesiz ben de size O’nun 
tarafından gönderilmiş uyarıcı ve müjdeleyici bir peygamberim. Hud, 11/1-2 

ّٖ' ا�Uََُف َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ)Tَاَب َ�ْ*ٍم اَ	ٖ��ٍ   �وا اِ:�9 ا	��َ� اِ-ُ�ُ�ْAَ 9:َ اَْن  Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin 
adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum.  Hud,11/26 

�ُه َوAََ*&�ْ% َ)َ�ْ�ِ� َوَ.� َر�/@َ  ْ�ُ(ْ�Kَ �ُ/�ُ& �ُ.َْ9:ْا DُIَ�ْ�ُ �ِ�َْ	ِاِت َواْ:9َْرِض َوا*َ�ٰ � Aَْ�َ��ُ*نَ َو	ِ��ِ� Bَْ�ُ[ ا	�� ��(َ %ٍِK�Lَِ�  Göklerin ve yerin gaybını/gizli- 
liklerini bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na dayanıp güven. 
Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.  Hud, 11/123 

ا َواِ	َْ�ِ� َ.�ٰبِ  ُْ% اِ-�َ�� اُِ.ْ�ُت اَْن اَْ)ُ�َ� ا	��َ� َوَ:9 اُْ$ِ�َك �ِٖ� اِ	َْ�ِ� اَْدُ)*   …De ki: "Bana, yalnız Allah'a kulluk etmem, O'na ortak koşma- 
mam emredildi. Ben Ancak O'na davet ederim ve dönüşüm de O'nadır.  Ra’d, 13/36 

  ُ��Jٖ�َْ	ا @َ�َِAْ��َ '�+�َ @ََر�� �َواْ)ُ�ْ  Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.  Hicr, 15/99 
�وا اِ:�9 اِ���ُه َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� ...ُ�ُ�ْAَ 9�:ََوَ 4ٰ' َر�/َ@ ا Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet ve kulluk etmemenizi, 

anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti… İsrâ, 17/23  
  ْs.ِ �ٌ7َ�َ �َ-َاِ-�َ�� ا %ُْ  ��ًِ	�Pَ bcً�َ(َ %ْ�َ�ْ�َ�ْKَ �َٖء َر���Jَِ	 ا*Iُ�ْ�َ َن�&َ �ْ�َKَ �َوَ:9 �7ُِْ�ْك �ِِ�َ��َدِة َر��ٖ� اََ�ً�ا�ُُ=ْ� ُ�*ٰ�' اِ	َ#� اَ-�َ�� اِ	Rُُٰ=ْ� اِ	ٌٰ� َواِ�ٌ  De ki: "Ben de 

sizin gibi bir insanım; Tanrınızın bir tek Tanrı olduğu bana vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı arzu edi- 
yorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın."  Kehf, 18/110    

 �f��ِCَ �َُ	 �ُ�َ�ْAَ %ْ,َ �ِٖAِِ�َ��َد	 �ْ�ِ[َPُْه َوا�ْ�ُ(ْ�Kَ ��َRُXَ�ْ�َ �.َاِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ َرب/ ا	��   Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki tüm 
varlıkların Rabbidir. O halde sırf O'na kulluk ediniz ve bu kulluğun omuzlarına bindirdiği tüm yükümlülüklere 
katlanınız. O'nun bir benzerini tanıyor musun? Meryem, 19/65 

  ٖ-�ْ�ُ(ْ�Kَ �َ-ََٰ� اِ:�9 ا	ُ� َ:9 اِ��	اَ-َ� ا 'Xٖ�-ِٖ�ىا&ْTِِ	 َة*ٰ� ' َواَ ِِ� ا	�8  Hiç kuşkusuz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse 
Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. Ta Ha, 20/14 

�ُه َ:9 َ�ْ�َ+ْ=�ُِ�وَن َ)ْ� ِ)َ��َدAِٖ� َوَ:9 َ�ْ�+َ  َXْ(ِ �ْ.َاِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ �ِ�ُ�ونَ َو	َُ� َ.ْ� Kِ' ا	��ْ  Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. O'nun 
huzurunda bulunanlar, ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Enbiya, 21/19 

�ونِ  ُ�ُ(ْ�Kَ �ْ=ُ/ًة َواَ-َ� َر��Zً َواِ�َ ُ+ُ=ْ� اُ.� اِن� ٰ,Tِٖه اُ.�  İşte bu, İslam topluluğu bir tek millet olarak sizin topluluğunuzdur. Rabbiniz 
de yalnız Benim; onun için hep Bana kulluk edin! Enbiya, 21/92 
            َ���اِن� Kٖ' ٰ,ـTَا 	 �Bًbcَ�ََ	Jَِْ*ٍم َ)��ِٖ  Şüphesiz bunda/Kur’anda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj 
vardır.  Enbiya, 21/106 

  َ�Jَْ-ا ZٌXَ+ْKِ �ُ+ْ�َ�Pَََ��َن� �ِٖ� َواِْن اuْا �ٌ�ْUَ �ُ�َ�Pََِ�ْن اKَ َ� َ)�ٰ' َ�ْ�ٍف��	ا �-َْ�� َواْ:Uِٰ9َ�َة ٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	1ُْْ�َ�اُن اْ	ُ�ٖ���ُ َوِ.َ� ا	��Xِس َ.ْ� َ�ْ�ُ�ُ /�َ[ َ)�ٰ' َوUَ �ٖRِIِْ�َ� ا	  İnsanlar 
arasında öylesi de var ki, sınırlı ve somut bir amaç uğruna Allah'a kulluk eder. Eğer işleri iyi giderse hoşnut 
olur. Fakat eğer sınav amaçlı bir sıkıntı ile karşılaşırsa yüzgeri eder, sırt çevirir. Böylesi hem dünyayı hem de 
ahireti kaybeder ki, işte apaçık hüsran budur. Hac, 22/11 

… Cِ�َ- �ْ,ُ �=ً�َXْ.َ �Xَ�ْ�َIَ Zٍُ=*هُ   	ُِ=%� اُ.� Biz her topluma bir ibadet tarzı belirledik… Hac, 22/67 

ْل �ِٖ� Cُْ�َ]�-ً� َوَ.� 	 dَ�َْ	Rَُْ� �ِٖ� ِ)ْ�ٌ� َوَ.� 	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.�ْ   �HXَ�ُ �َْ	 �.َ �ِ��	ُدوِن ا �وَن ِ.ْ�-��8ٍَٖ  َوَ�ْ�ُ�ُ  Onlar, Allah’ı bırakıp, hakkında hiçbir belge 
indirmediği ve kendilerinin de hakkında hiç bir bilgiye sahip olmadıkları şeylere kulluk ediyorlar. Zalimler için hiç 
yardımcı yoktur. Hac, 22/71 
�وا َواْ)ُ�ُ�وا َر��   ُmُCْا اْرَ&ُ�*ا َوا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��نَ َ*�ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ �َ�ْ1َ	ْا ا*ُ��َKَْوا �ْ=ُ  Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbini- 
ze kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.  Hac, 22/77 

  ُR�X5َِ�1ْ+َ�ْ�ََ	 ِت��َِ	� َ	ْ.ِ �ْRُ�X� K �ِْ' اْ:9َْرِض َ&َ�� اCَْ+1َْ�َ_ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َو	َُ�َ�=�Xَ�� 	Rَُْ� ٖد�RُXَُ� ا	�Tِى اْر '4ٰAَ	Rَُْ� َو	َ�ُ َوَ)َ� ا	��ُ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ِ.Xُْ=ْ� َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8 ���َ
 ُ, @َiِٰ	ُو�Kَ @َِ	ٰذ ��وَ-Xٖ' َ:9 ُ�7ِْ�&ُ*َن �ٖ' َ$�lً�ْ َوَ.ْ� َ&5ََ� َ�ْ�َُ�ُ�ْ�َ �Xً.َْا �ْRِِK*ْUَ �ُ� ا	JُCِ�5َْ*نَ َ�ْ�ِ  Allah içinizden iman edip iyi ve güzel işler yapanlara 

kesin olarak söz verdi ki: Daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi kendilerini de hakim kılacak, kendileri 
için beğenip seçtiği İslâm dinini tatbik etme gücü verecek ve yaşadıkları korkulu dönemin arkasından, kendilerini 
tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar, yalnız Bana ibadet edip hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Artık bun- 
dan sonra kim küfrana saparsa, işte onlar yoldan çıkıp Allah’a karşı gelmiş olurlar. Nûr, 24/55 
َم ا	��ُ� اِ:�9 �ِ�ْ	َ��a َو:َ َوا   �ُ)*َن َ.Dَ ا	��ِ� اِ	�Rًٰ اUََٰ� َوَ:َ 9�Jْ+ُ�ُ*َن ا	dَ5ْ�X ا	�ٖ+' َ���ْ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	�.ً�pََا aَ�ْ�َ @َِ	5َْ�ْ% ٰذ�َ �َن َوَ.ْ*ُ-Hْ�َ 9  Onlar, Allah ile beraber baş- 
ka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. 
Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Furkan, 25/68  
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           َ��-�ِKَ ى��ى 	5ْXَِِ�ٖ� َوَ.ْ� JُKَ �%zَْ% اِ-�َ�� اَ-َ� ِ.َ� اْ	TِXْ�ُٖر��َ َواَْن ا�Aََُْ*ا اْ	Jُْ�اَٰن Kََ�ِ� اْ,َ+ٰٖ+َRْ�َ �  Ve Kur'ân'ı okumam emredildi. Artık kim doğru 
yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur; kim de saparsa ona de ki: Ben sadece uyarıcılardanım. Neml, 27/92 

 Dَ.َ ُع�ْAَ 9:َنَ َو*�ُIَ�ُْA �ِ�َْ	َِوا �ُ=ْ�ا	��ِ� اِ	�Rًٰ اUََٰ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* &ُ%/ َ$ْ#ٍء َ,�	ٌِ@ اِ:�9 َوRَIُْ� 	َُ� اْ	ُ  Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk/iba- 
det etme. O'ndan başka ilah yoktur. O'ndan başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüle- 
ceksiniz. Kasas, 28/88 
�وَن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َ:9 �َ  ُ�ُ�ْAَ �َ�Tٖ�	اِن� ا �=ًKَِْن ا*Jُُ�1ْAََو �ً-�pَِ� اَْو��	ُدوِن ا �وَن ِ.ْ�ُ�ُ�ْAَ ��َ�-َِ ا	وُه َواْ$ُ=ُ�وا �� ا	��ِ� ا	��ْزَق َواْ)ُ�َُXْ(ِ ا*Lُ+َ�ْ�Kَ � ًَُ=ْ� رِْز	نَ ْ��ُِ=*َن *�ُIَ�ُْA �ِ�َْ	ِا �ُ  
“Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size 
hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı Allah'ın katında arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz 
yalnız O'na döndürüleceksiniz."  Ankebut, 29/17  

�ونِ ُ�ُ(ْ�Kَ َی����ِKَ Zٌ�َCَِوا 'zٖا اِن� اَْر*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َ��ِدَى ا(ِ ��َ  Ey iman edenler! Şüphesiz ki Benim yarattığım bu yeryüzü geniştir. 
O halde gerektiğinde yurt değiştirmeyi göze alarak sırf Bana kulluk ediniz. Ankebut, 29/56 

� َر��Rِْ� َوُ,ْ� َ:9 َ��ْ ِ�ْ��*ا �َُِ��Cَا َو�ً �mCُ وا/�Uَ �Rَِ� اَِذا ُذ&�ُ�وا �َ�Tٖ�	ا �XَِA��َٰ�ِ� �ُ.ِVْ�ُ ��َ�-ِِ�ُ�ونَ ا=ْ+َ  Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu 
âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanı- 
rlar. Secde, 32/15 (Secde Ayeti) 

� َرَزْ  �ْ,ُ�Xَ�Jُ5ِXُْ*نَ  �ُ)*َن َر���Kً*ْUَ �ْRُ َوuََ�ً�� َوِ.��ْ�َ DِIِ�4َ�َ	ْا �ِ(َ �ْRُ�ُ*XُIُ 'ٰK�mَ+َAَ Onlar, korku ve ümitle Rablerine ibadet etmek için 
yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar.  Secde, 32/16 

  َ�.ُ %ٍIََ9ِ: ٖ�ىmْ�َ \%ُ& �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ َ� ا	�7 �1Cَْ�ِ% َو�	ا 'ِK َر�Rَ�X	ا wُِ	*�ُرِ َو�Rَ�X	ا 'ِK %َ�ْ�	ا wُِ	*�ُُِ=ُ� ا	ٰذ ' f� �ْ.ِ ْ��ُِ=*َن�ُدو-ِٖ� َ.� َ �َن ِ.ْ*(ُ�ْAَ �َ�Tٖ�	ُ�ْ�ُ@ َوا	َُ� اْ	َر�/ُ=ْ�  �ُ��	
 ٍ���ٖ[ْ ِ Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay’ı da koyduğu kanunlara 
boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu, Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca 
O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Fâtır, 35/13 
   ّٖ�� ا	��َ� ُ.�8ًِ�1ْ َ	ُ� ا	ِ�ُ(ْ�Kَ �a���َ اِ-�� اَْ-ْHَ	�Xَ اِ	َْ�َ@ ا	ِْ=َ+�َب �ِ�	َْ  Ey Muhammed! Şüphesiz biz o Kitab'ı sana hak olarak indirdik. 
Öyle ise sen de dini Allah'a has kılarak O'na kulluk et.  Zümer, 39/2 
�Tَُر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ�Iُ�ْ*ا َرZَ�َ�ْ َر��ٖ�  ُْ% َ,ْ% �َ   ْ�َ ��ًِg� َا َو�ًIِ�Cَ %ِ�ْ�	اٰ-َ�َء ا Sٌِ-� َ *َ,ُ �ْ ْ�َ+ِ*ى ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�َ�ُ�*َن َوا	�Tٖ�َ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*َن اِ-�َ�� َ�َ+Tَ&�ُ� اُو	ُ*ا اْ:9َ	َْ��بِ اَ.�  (Rabbini 

inkâr eden mi hayırlıdır) Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin 
rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak akıl sahipleri 
öğüt alırlar. Zümer, 39/9 
   َ�� ٖ�ّٖ' اُِ.ْ�ُت اَْن اَْ)ُ�َ� ا	��َ� ُ.�8ًِ�1ْ 	َُ� ا	ّ  De ki: "İçten bir inançla Allah'a bağlanarak yalnız O'na kulluk etmem  ُْ% اِ-
emredildi."  Zümer, 39/11 
  ٖ�Uَِدا �َ�XRَIَ َن*ُ�Uُ�ْ�َCَ 'Aِٖ)َ��َد �ِ�ُ�وَن َ)ْ=ْ+َ�ْ�َ �َ�Tٖ�	اِن� ا �ْ=َُ	 ]ْmِ+َCََْوَ �َل َر�/ُ=ُ� اْدُ)*ٖ-' ا َ��  Rabbiniz şöyle dedi: "Bana dua edin, dua- 
nıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme girecek- 
lerdir."  Mümin, 40/60 

� 	ِ��ِ� َرب� اْ	َ��	َٖ���َ  ُ�ْ��َ� اَ	َْ ٖ�ُ,َ* اْ	َ�#/ َ:9 اِ	َٰ� اِ:��Kَ *َ,ُ 9ْدُ)*ُه ُ.�8ِٖ�1َْ� 	َُ� ا	ّ  O diridir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde 
sadece Allah'a itaat ederek O'na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.  Mümin, 40/65 

�وا 	ِ���ِ   ُmُCَْوا �ِ�َJَ�ِْ	 9:ََو dِ�ْ �وا 	�7�ُِmُ�ْAَ 9:َ �ُ�َJَْ	َوا dُ�ْ �ونَ  َوِ.ْ� اَٰ��Aِِ� ا	�ْ�ُ% َوا	�Rَ�Xُر َوا	�7ُ�ُ�ْAَ ُه���اِ �ُْ+Xُْ& اِْن ��RُJَ�َUَ ىTٖ�	ا  Gece, gündüz, güneş ve 
ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, 
onları yaratan Allah'a secde edin.  Fussilet, 41/37 (Secde Ayeti) 

َوَ.� SُJْ�َUَ ا	mِْ�� َواْ:dَْ-9ِ اِ:�9 	َِ�ْ�ُ�ُ�ونِ    Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat, 51/56  
اَِن اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َواJُ�A*ُه َوا�uَُٖ�*نِ    Allah'a kulluk edin; ondan sakının ve bana itaat edin. Nuh, 71/3 

�ُ)*ا َ.Dَ ا	��ِ� اََ�ً�ا  ْAَ bcَKَ �ِ��ِ	 �َIِ��َ�َْ	َواَن� ا  Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye 
kulluk etmeyin.  Cin, 72/18 

  َ@�َ.َ �َ�Tٖ�	ا �َ.ِ Zٌ5َِg�uََو �ُsَُ�ُpْ�ِ% َو-5َ8ُِْ� َو�	ا #ِsَُ�ُp �ْ.ِ 'ٰ-ُم اَْد*JُAَ @َ�-َْ�َ�ُ� ا�ْ�َ%  اِن� َر��َ@ َ�	ُر ا ��Jَ�ُ �ُ��	َوا �َ.ِ �َ ���َAَ �.َ َ�ُؤا ْ�Kَ �ْ=ُ�ْ�َ(َ َب�+َKَ 8ُ*ُه�ُْA �َْ	 َر َ)�َِ� اَْن�Rَ�X	َوا
�ٰ*َة َواAُٰ*ا ا	�H&ٰ*َة Uَُ�وَن �A�Jَُِ�ُ*َن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� Kَ اْ	Jُْ�اِٰن َ)�َِ� اَْن Cََ�ُ=*ُن ِ.zٰ�ْ.َ �ْ=ُXْ' َواUَُٰ�وَن َ�4ِْ��ُ*َن Kِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ+Lُ*َن ِ.ْ� 4ْKَِ% ا	��ِ� َواٰ  َ� ِ.Xُْ� َواَٖ �ُ�*ا ا	�8 ���َAَ �.َ َ�ُؤا ْ�

� ا	��ِ� ُ,َ* Uَْ�ً�ا َواَ)ْ َXْ(ِ وُه�ُmِAَ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َ9ِ: ا*.ُ ��JَُA �.ََو �Xً�َ�َ �zً�ْ َ �َ��	ا ا*zُ�ِ َْ5ُ*َواBَ �َ��	َ� اِن� ا��	5ُِ�وا اLْ+َCًْ�ا َواIٌَْر َرٖ���ٌ 3ََ� ا  Ey peygamber! Senin ve 
bazı arkadaşlarının, gecenin ya üçte ikisine yakın bölümünü ya yarısını ya da üçte birini ibadetle geçirdiğinizi 
Rabbin biliyor. Gecenin ve gündüzün sürelerini belirleyen Allah'tır. O bu gece ibadetinin temposuna dayanama- 
yacağınızın farkındadır. Bundan böyle kolayınıza gelecek kadar Kur'an okuyunuz. Aranızda hastalar olacağını, 
bir bölümünüzün Allah'ın lütfettiği geçim payını elde edebilmek için yeryüzünde oradan oraya koştuğunu, bir 
bölümünüzün de O'nun yolunda savaştığını Allah biliyor. Öyleyse kolayınıza gelecek kadar Kur'an okuyunuz. 
Namazı kılınız, zekâtı veriniz, gönüllü olarak ve karşılık beklemeksizin Allah'a borç veriniz. Kendiniz için yap- 
tığınız hayırları ilerde Allah katında daha yararlı ve daha büyük ödüllü olarak bulursunuz. Allah' tan af dileyiniz. 
Hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Müzemmil, 73/20 
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 bcً�*ٖuَ bcً�َْ	 �ُ�ْ��Cََو �َُ	 �ْmُCْ�Kَ %ِ�ْ�	ا �َوِ.َ  Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et. 

İnsan, 76/26 
  ﴿ ZُXَ���َْ	ا �ُRُAَْء�Iَ �.َ �َق ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ ��5َAَ �.َةَ ٤َو*ٰ&�H	ا ا*ُAVْ�َُة َو*ٰ� �َ� �5َXَ�َُء َوُ��Jُٖ�*ا ا	�8 ٖ�َوٰذ	َِ@ ٖد�ُ�  ﴾ َوَ.� اُِ.ُ�وا اِ:�9 	َِ�ْ�ُ�ُ�وا ا	��َ� ُ.�8ِٖ�1َْ� َ	ُ� ا	ّ

﴿ Zِ�َ��Jَ	ْ٥ا﴾   Kendilerine kitap verilenler, onlara apaçık belge geldikten sonra ayrılığa düştüler. Oysa onlar, doğruya 
yönelerek, dini yalnız Allah'a has kılarak O'na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekâtı vermekle emrolunmuş- 
lardı. İşte dosdoğru din de budur.  Beyyine, 98/4-5 

İBRET ALMAK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 َ���ٖ �T=َ�ُ	ْا Zُ�َِ �(َ 3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن-ْ�Kَ اْ:9َْرِض 'Kِ ٖ��ُ�واKَ �ٌXَCُ �ْ=ُِ��ْ َ �ْ.ِ Sْ�َUَ �ْ َ Sizden önce de yasalar uygulanmıştır. Yeryü- 
zünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Al-i İmran, 3/137 

 َX�ْCََُ=ْ� َواَْر	 �َْ� -َُ�=�ْ	اْ:9َْرِض َ.�  'ِK �ْ,ُ��X �َراًرا َو�Iََ اَ	َْ� َ�َ�ْوا َ&ْ� اَْ,َ�ْ=ْ.ِ �Xَ� Rِِ��ْ َْ� ِ.ْ� َ ْ�ٍن َ.=�ْ.ِ �ْRِ�ْ�َ(َ َ��َء �+Rِِ�*ُ-Tُِ� �ْ,ُ�Xَ=ْ�َ,َْ�Kَ �ْRِِْ� � ا	��ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ َر�Rَْ-َ9:ْا �Xَ�ْ
 َ���ٖUَٰا �ً-�ْ َ �ْ,ِ� Kendilerinden önce nice yurt ve medeniyeti yerle bir ettiğimizi görmediler mi? Biz َواَْ-�7َْ-َ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ
onlara, size vermediğimiz imkânları vermiş, gökten bol bol yağmur indirmiş, ayaklarının altından ırmaklar 
akıtmıştık. Ama günahlarından ötürü onları imha ettik ve onların peşinden başka bir nesil yarattık. En’âm, 6/6 

 َ���ٖ �T=َ�ُ	ْا Zُ�َِ �(َ اْ-3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن ��ُp اْ:9َْرِض 'ِK ُ�وا�Cٖ %ُْ   De ki: “Yeryüzünde gezin dolaşın da Peygamberleri yalanlayan- 
ların sonu nasıl olmuş bir görün.” En’âm, 6/11 

ُ� KَVُْA '�-َ�Kَُ=*نَ اِن� ا	��َ� �Kَ	aُِ اْ	َ�[� َوا	�Xٰ*ى ُ�1ِْ�ُج اْ	َ�#� ِ.َ� ا	Sِ���َْ َوُ.1ِْ�ُج اْ	Sِ���َ ِ.َ� اْ	َ�#� ٰذ	ُِ=ُ� ا	��    Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği 
yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. Nasıl olur da bu gerçeği 
görmezlikten geliyorsunuz? En’âm, 6/95 

  َX�ِKَ �َ8َ�َْا �ْ�َKَ �ْ=َُر�� �ْ.ِ �ُِg�8َ�َ �ُْ&َء�Iَ �ْ َ ٍ��5ٖ�5ِْ�ٖ� َوَ.ْ� َ)ِ�َ' �Rَ�ْ�َ�َKَ َوَ.� َا-َ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� �َِ  Hiç kuşkusuz size Rabbinizden birçok uyarıcı 
kanıtlar, açık belgeler geldi. Kim bunları görürse, kendi lehine ve kim bunlara karşı göz yumarsa kendi aleyhine 
davranmış olur. Ben sizin başınızda bekçi değilim. En’âm, 6/104 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� aَ�َUَ ا	��ُ� ِ.ْ� َ$ْ#ٍء َواَْن َ)ٰ�' اَْن َ�ُ=*َن َ ِ� ا ْ   �ُه ُ�Xُ.ِVْ*نَ اََو	َْ� َ�3Xُُْ�وا Kٖ' َ.َ�ُ=*ِت ا	��َ�ْ�َ �ٍ��َ+َ�َب ا�Kَ �ْRُُ�Iََِ�َی� َ�ٖ  Hiç düşünmezler 
mi göklerin ve yerin hükümranlığını, o muazzam saltanatı? Düşünmezler mi Allah’ın yarattığı herhangi bir varlık- 
taki ilahî düzenlemeyi? Bunları düşünmezlerse bari ecellerinin yaklaşmış olabileceği ihtimalini düşünsünler? 
Peki, bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? A’raf, 7/185 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� XLُْAِ' اْ:9َٰ��ُت َوا	Tُ/Xُر َ)ْ� َ ْ*مٍ َ:ُ 9�Xُ.ِVْ*نَ    -De ki: “Göklerde ve yerde neler var, bir baksa  ُِ% اْ-3ُُ�وا َ.�َذا Kِ' ا	��
nıza.” Ama âyetler ve uyarılar, inanmayan bir topluma bir fayda sağlamaz. Yunus, 10/101 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َ�ُ��/وَن َ)�Rَ�ْ�َ َوُ,ْ� َ)zُ�ِ�ْ.ُ �RَXْ*نَ   َوَ&�َ��ْ� ِ.ْ� اَٰ�K Zٍِ' ا	�� Göklerde ve yerde Allah’ın birliğini, kudret ve azametini 
gösteren nice belgeler vardır ki, yanlarından yüzlerini çevirerek geçerler. Yusuf, 12/105 

 َ�Kََا ٖT��ِ	 �ٌ�ْUَ َ�ِةUِٰ9:ْاُر ا��َ� اJَ�Aْ*ا ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ ْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض 3ُXْ�َKَُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َو	ََ  …Yeryüzünde dolaşıp da, 
kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu Allah ’a karşı 
gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? Yusuf, 12/109 

  َXpْا �ِ�ْIََزْو �Rَ�Kٖ %َ�َIَ َ�َ�اِت�s	&ُ%� ا �ًرا َوِ.ْ�Rَْ-ََوا 'َCَِرَوا �Rَ�Kٖ %َ�َIَاْ:9َْرَض َو ��ُ�7ِLْ' ا	�ْ�َ% ا	�Rَ�Xَر اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ�َ+5َ=�ُ�ونَ  ْ��ِ َوُ,َ* ا	�Tٖى َ.  Yeri 
döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Gece- 
yi de gündüzün üzerine O örtüyor. Elbet bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Ra’d, 13/3 

�ى ا	��ُ�  َ,َ �ْ.َ �ْRُXْ�ِKَ َت*Bُ��[	ا ا*�ُِX+َIَْ� َوا��	وا ا�Zٍ َرCُ*ً:9 اَِن اْ)ُ�ُ � Kٖ �Xَsْ�َ�َ' &ُ%� اُ.�ْJَ	َ3ُُ�وا َ&ْ�_َ َو-ْ�Kَ اْ:9َْرِض 'ِK ٖ��ُ�واKَ Zَُ	bcَ Sْ َ)َ�ْ�ِ� ا	�4 �J�َ �ْ.َ �ْRُXْ.َِو  Zُ�َِ �(َ َن�&َ
 َ���ٖ �T=َ�ُ	ْا Andolsun ki biz her millete, Allah'a kulluk edin, Şeytan'dan uzaklaşın diye bir peygamber gönderdik; 
Kimini Allah doğru yola iletti, kimi de sapıklığı hak etti. Yeryüzünde geziniz de peygamberlerini yalanlayanların 
sonunun ne olduğunu bir görün. Nahl, 16/36 

  ًLِg�Cَ �8ًِ	�Uَ �Xً�ََ	 ْ�ٍث َوَدٍمKَ �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ِٖ-*[ُ�ُ 'Kٖ � ��.ِ �ْ=ُ�Jٖ�ُْ- َِ�ْ�َ�ًة	اْ:9َْ-َ��مِ  'ِK �ْ=َُ	 َ َواِن��ِرٖ��� �7�ِ	 �  Sizin için süt hayvanlarında da ibret 
dersi vardır. Onların karınlarındaki posa ile kan arasından size halis ve tatlı içimli bir besin kaynağı olan sütü 
içiririz. Nahl, 16/66  

  ُ � 	Rَُْ� َ&ْ� اَْ,َ�ْ=Rُ�َ�ْ َ �Xَْ� ِ.َ� اْ	Jُُ�وِن َ�7ُ�ْ*َن RِِX&ِ��َ.َ 'Kْٖ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت :9ِِRْ�َ �ْ�َKََا'Rٰ/X	ِ' ا	و  Bizim, onlardan önce nice nesilleri yok 
etmiş olmamız sizleri yola getirmedi mi? Halbuki onların yurtlarında gezip dolaşırlar. Bunda, elbette ki akıl 
sahipleri için nice ibretler vardır. Ta-Ha, 20/128 

�ورِ اKَََ�ْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض Kََ+ُ=*َن 	Rَُْ�  ُ�ُ*ٌب َ��Jِ�ُْ*َن  ُ ��Rَِ اَْو اَٰذاٌن َ�ْ�َ�ُ�*َن �Aَ 9:َ �Rَ�-�ِKَ �Rَِْ�َ�' اْ:�8َ�َْ9ُر َو	ٰـِ=ْ� Aَْ�َ�' اْ	�Jُُ*ُب ا	�ٖ+' Kِ' ا	8/  Peki, yer 
yüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, orada olup biteni kalpleri kavrasın ve kulakları işitsin? Ne var ki, onların 
gözleri kör değil; kör olan, göğüslerdeki kalpler! Hac, 22/46 

 ﴿ �َ�ٖ	 � ُوِ)ْ�-َ� ٰ,ـTَا َ-ْ�ُ� َواَٰ��ُؤ-َ� ِ.ْ� َ ْ�ُ% اِْن ٰ,ـTَا اِ:�9 ا�uٖ�Cََُ� اْ:9َو�ْJَ	َ٦٨﴿ �َ�.ٖ�ِmْ�ُ	ْا Zُ�َِ �(َ 3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن-ْ�Kَ اْ:9َْرِض 'ِK ُ�وا�Cٖ %ُْ  ﴾٦٩ ﴾ “Andolsun, 
bizler de bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey 
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değildir.” Dediler. De ki: "Yeryüzünde dolaşın da böyle diyerek günaha gömülüp gitmiş olanların sonunu 
görün!" Neml, 27/68-69 

�Kَْ-3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ�َ�َا اْ	p aَ�ْ1َُ�� ا	��ُ� ُ�7ِXُْ{ ا	�7ْ�Xََة اْ:Uِٰ9َ�َة اِن� ا	��َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ   ُْ% �Cُٖ�وا Kِ' اْ:9َْرضِ    De ki “Yeryüzünde gezin de Allah' 
ın canlıları ilk kez nasıl yarattığını görün.” Allah bu yaratma işlemini ilerde bir kere daha tekrarlayacaktır. Hiç 
kuşkusuz Allah'ın her şeye gücü yeter. Ankebut, 29/20 

  َIََوا �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� RُXَ�ْ�ََ�� اِ:�9 �ِ�ْ	َ ' َواِن� َ&�sًٖ�ا ِ.َ� ا	��Xِس ��Jَ�ِِِٸ رَ اََو	َْ� َ�َ+5َ=�ُ�وا Kٖ' اَ-aَ�َUَ �.َ �ْRِ�ِ5ُْ ا	��ُ� ا	�� f��َ.ُ %ٍ َُ�ونKِ�=ََ	 �ْRِ��  Kendi 
kendilerine hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ve 
belirli bir süre ile yaratmıştır. İnsanların çoğu, Rab’lerine kavuşmayı inkâr ederler. Rum, 30/8 

 'ِK ٖ��ُ�وا�َْ� َ	ُروا اْ:9َْرضَ  اََو�pًََة َوا �*ُ  �ْRُXْ.ِ ��� َ)َ�ُ�وَ,� َو�IََءRُAْْ� ُر�ِ� �ْRُُ�Cُ	�Xَ���َِْت Kََ�� اْ:9َْرِض 3ُXْ�َKَُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َ&�-ُ*ا اََ$ ��.ِ �َsَ&ََْوَ)َ�ُ�وَ,� ا 
�-ُ*ا اَ-Rُ�َ5ُْْ� َ�3ِْ�ُ�*نَ َ&�َن ا	��ُ� 	Rُ�َ�ِ3ْ�َِْ� َو	ٰـِ=ْ� &َ   Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl 

bir sona uğradıklarını görsünler. Onlar, güç bakımından kendilerinden daha üstündüler, yeryüzün- de daha derin 
izler bırakmışlardı ve dünyayı daha iyi imar etmişlerdi. Rum, 30/9 

  َ��&ٖ�ِ7ْ.ُ �ْ,ُ�ُsَ&ََْن ا�&َ %ُ�ْ َ �ْ.ِ �َ�Tٖ�	ا Zُ�َِ �(َ 3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن-ْ�Kَ اْ:9َْرِض 'ِK ُ�وا�Cٖ %ُْ  De ki: "Dünyayı dolaşın da sizden öncekilerin 
sonunun nasıl olduğuna bir bakın! Onların çoğu Allah'a ortak koşan toplumlardı. Rum, 30/42 

  �*ُ  �ْRُXْ.ِ ��ٰ�َ*اِت َوَ:K 9ِ' اْ:9َْرِض اِ-�ُ� َ&�َن اََو	َْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض 3ُXْ�َKَُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َوَ&�-ُ*ا اََ$ ًة َوَ.� َ&�َن ا	��ُ� 	Hَmِ�ْ�ُُِه ِ.ْ� َ$ْ#ٍء Kِ' ا	��
��ً�اَ)�ٖ ٖ َ ��ً�  Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Oysa 

onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yeryüzünde Allah ile başa çıkabilecek hiçbir güç yoktur. Hiç 
kuşkusuz O her şeyi bilir ve gücü her şeye yeter. Fatır, 35/44 

  ��ًة َوا�pًَٰرا Kِ' اْ:9َْرِض TَUََ�Kَُ,ُ� ا	��ُ� �Rِِ�*ُ-Tُِْ� َوَ.� َ&�َن 	Rَُْ� ِ.َ� ااََو 	َْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض 3ُXْ�َKَُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� َ&�-ُ*ا ِ.ْ� َ Rِِ��ْْ� َ&�-ُ*ا ُ,ْ� اََ$ �*ُ  �ْRُXْ.ِ �ِ��	
 ,Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar ِ.ْ� َواقٍ 
kendilerinden daha güçlü ve yer yüzündeki eserleri daha üstündü. Böyle iken Allah, günahları sebebiyle onları 
yakaladı da Allah’ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı. Mümin, 40/21 

ًة َوا�pًَٰرا Kِ' اْ:9َْرِض Kََ�� اRُXْ(َ 'ٰXBَْْ� َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ=ِ�ُ�*اKَََ�ْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض 3Xْ�َKَُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َ&�-ُ*ا اَْ&RُXْ.ِ �َsَْ� َواَ   �*ُ  ��نَ َ$  Onlar hiç 
yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olanlarının sonunun ne olduğuna bakmazlar mı? Onlar sayı- 
ca daha çok, kuvvetçe daha zorlu ve yeryüzündeki eserler bakımından daha üstün idiler. Ama kazanmış olduk-  
ları şeyler, kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Mümin, 40/82 

َ��ِء �Xَ�ْXَ�َ _َ�ْ&َ �ْRُ َ*ْKََ,� َوَز����Xَ,� َوَ.� 	ْ.ِ �Rََ� Kُُ�وٍج ﴿  َ�ًة ﴾ 8�ْAَِ ٧﴾ َواْ:9َْرَض َ.َ�ْد-َ�َ,� َواَْ	�Rَ�Kٖ �Xَ�ْJَ َرَواCَِ' َواَ-َْ�ْ+�Rَ�Kٖ �Xَ ِ.ْ� &ُ%� َزْوٍج wٍ�Rٖ�َ ﴿٦اَ �ْ�َKََ�3ُXُْ�وا اِ	َ' ا	��
﴿ ]ٍ�Xٖ.ُ �﴾ ٨َوِذْ&ٰ�ى 	ُِ=%� َ)ْ�ٍ   Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir dü- 

zensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her türden 
bitkiler yetiştirdik. Bütün bunları, Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak, ve ona ibret vermek için 
yaptık. Kaf, 50/6-7-8 

 ﴿ �َ�Xٖ ِ*�ُ�ِْ	 ٌت��اْ:9َْرِض اَٰ 'ِK8ِ�ُُْ�وَن ﴿٢٠َوA bcَKََاَ-5ُِْ�ُ=ْ� ا 'Kٖ٢١﴾ َو ﴾ Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller 
vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Zariyat, 51/20-21 

 ﴿ SْJَ�ِUُ _َ�ْ&َ %ِِ�9ِ:َْ' ا	3ُُ�وَن اِXْ�َ bٰcKََ١٧ا﴿ Sْ�َKَِ��ِء َ&ْ�َ_ ُر �Sْ ١٩﴾ َواِ	َ' ا	mَِْ��ِل َ&ْ�َ_ -Sْ�َ8ُِ ﴿١٨﴾ َواِ	َ' ا	��َ[ِCُ _َ�ْ&َ َ' اْ:9َْرِض	٢٠﴿ ﴾ َواِ ﴾ İnsanlar 
devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına 
bir bakmazlar mı? Gaşiye, 88/17-18-19-20 

İFTİRA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�Xَ ا	��Xُر اِ:�9 اَ���ً.� َ.ْ�ُ�وَداٍت َوKٖ �ْ,ُ��Bَ' ٖد�RِِXْ� َ.� َ&�-ُ*ا َ�5َْ+ُ�وٰذ	ِ   ���َAَ �ْ	َ ا*ُ	� َ �ْRُ�-َ�ِ� @َ َن  Bu, onların: "Ateş bize sayılı günler dışında 
kesinlikle dokunmayacak" demelerindendir. Onların bu iftiraları, dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşür- 
müştür. Ali İmran, 3/24 

Kََ�ِ� اKَْ+ٰ�ى َ)َ�' ا	��ِ� ا	َْ=Tَِب ِ.ْ� َ�ْ�ِ� ٰذ	َِ@ �Kَُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ    Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurup iftira 
düzerse, işte onlar, zalim olanlardır. Ali İmran, 3/94 

  َAَا �lً�ْ$َ �ُXْ.ِ واTُUُْ�Aَ bcَKَ ًرا�[َXْ ِ ��Rُv��اَل َزْوٍج َ.َ=�َن َزْوٍج َواAَْٰ�+ُْ� اِْ�َٰ�ِْ+Cْا �ُُAَواِْن اََرْد�Xً��ٖ.ُ ��ًpَِْوا �ً-�+َRْ�ُ �ُ-َوTُUُ�ْ  Bir eşi bırakıp yerine bir başka eşi 
almak isterseniz, onlardan öncekine yüklerle mal ve para vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey almayın. Ona 
iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız? Nisa, 4/20 

� اKَْ+ٰ�ى اpًِْ�� َ)�3ًٖ�� اِن� ا	��َ� َ:َ 9�5ِLُْ� اَْن �7َُْ�َك �ِٖ� َوَ�5ِLُْ� َ.� ُدوَن ٰذ	َِ@ 	َِ�ْ� َ��7َُء َوَ.ْ� ُ�7ِْ�ْك �ِ�	���ِ  ِJَKَ  Gerçekten, Allah, Kendisi'ne şirk 
koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük 
bir günahla iftira etmiş olur. Nisa, 4/48 

  ْpِاَْو ا Zًlَ�[ٖUَ ]ْ�ِ=ْ�َ �ْ.ََو�Xً��ٖ.ُ ��ًpَِْوا �ً-�+َRْ�ُ %َ�َ+َ�ْا �ِJَKَ �ًvٔ�ٖ�َ �ِٖ� ِْ�م�َ ��ُp ��ً  Kim bir kusur ya da bir suç işler de onu bir masumun 
üzerine atarsa açık bir iftira, bir günah yükünün altına girmiş olur. Nisa, 4/112 
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ِ� اKَْ+ٰ�ى َ)َ�' ا	  ��.ِ �ُ�َkَْا �ُِ�*نَ َوَ.ْ	��3	5ِْ�ُ} ا�اِ-�ُ� َ:9 ُ �ِٖA��َٰ�ِ� َب �T&َ َاْو ��ًTِ&َ �ِ��  Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya 

O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? O zalimler kurtuluşa eremezler. En'am, 6/21 
� Uَِ�َ� ا	�Tٖ�َ� َ َ+�ُ*ا اَْوَ:9 ْ َ ٖ�+َRْ.ُ ا َوَ.� َ&�-ُ*ا*/�zَ ���َ َدُ,ْ� Lَِ� �Rً5َCَْ�ِ� ِ)ْ�ٍ� َوَ���ُ.*ا َ.� َرَزَ Rُُ� ا	��ُ� اKِْ+َ�اًء َ)�َ' ا	��ِ� َ ْ  Çocuklarını hiçbir bilgiye 

dayanmaksızın akılsızca öldürenler ile Allah'a karşı yalan yere iftira düzüp Allah'ın kendilerine rızık olarak 
verdiklerini haram kılanlar elbette hüsrana uğramışlardır. Onlar, gerçekten şaşırıp sapmışlardır ve doğru yolu 
bulamamışlardır. En'am, 6/140 

ِ� اKَْ+ٰ�ى َ)َ�' ا	��ِ� َ&Tًِ�� 	4ِ�ُِ%� ا	��Xَس �Lَِْ�ِ� ِ)ْ�ٍ� اِن� ا	���َ  ��.ِ �ُ�َkَْا �ْ�َKَ  َ���ِٖ	��3	َم ا*ْJَْ	ى ا�ِRْ�َ 9:َ  …Hiçbir bilgiye dayanmaksızın insanları 
saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler toplulu- 
ğunu hidayete erdirmez. En'am, 6/144 

…   َ+Kْا �ِ ��.ِ �ُ�َkَْا �ْ�َKَ ٖ�ِA��َٰ�ِ� َب �T&َ اَْو ��ًTِ&َ �ِ��	ٰ�ى َ)َ�' ا  Allah’a iftira eden ya da O'nun ayetlerini yalanlayanlardan daha 

zalim kim olabilir?... A'raf, 7/37 
  ٍ%4ْKَ وTَُ	 �َ��	اِن� ا Zِ�َ�ٰJِ	ْْ*َم ا�َب َTِ=َْ	ِ� ا��	5َْ+ُ�وَن َ)َ�' ا�َ �َ�Tٖ�	ا /�kَ �.َ7ُْ=ُ�ونَ  َو�9 َ:َ �ْ,ُ�َsَ&َْا ��ٰـِ=	ِس َو��X	ا '�َ(َ  Allah hakkında yalan uydurup 

iftira edenler kıyamet gününü ne sanırlar? Şüphesiz Allah insanlara bol nimet ve geniş yardım bahşedendir. Ne 
yazık ki onların çoğu şükretmezler. Yunus, 10/60 

ا	�Tٖ�َ� َ�5َْ+ُ�وَن َ)َ�' ا	��ِ� ا	َْ=Tَِب َ:9 ُ�5ِْ�ُ�*نَ  ُْ% اِن�    De ki: "Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler, kurtuluşa 
ermezler." Yunus, 10/69 

-َْ�� َواْ:Uِٰ9َ�ةِ   /�َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب َ)��3ٌٖ  اِن� ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�ُ.*َن ا	ُْ�ْ��Xَ8َِت اْ	bcَِK�Lَِت اْ	�Xَ.ِVْ�ُِت 	Xُ�ُِ*ا Kِ' ا	  Namuslu iffetli hiç bir şeyden habersiz, 
mü'min kadınlara zina suçu isnat edip iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük 
bir azap vardır. Nur, 24/23 

ِ� اKَْ+ٰ�ى َ)َ�' ا	��ِ�  ��.ِ �ُ�َkَْا �َوَ.ْ َ���ٖKِ�=َ�ِْ	 ى*ًsْ.َ �َ�XRَIَ 'Kٖ dَ�َْ	ََءُه ا�Iَ � ��	َ �a�َب �ِ�ْ	َ �T&َ َاْو ��ًTِ&َ  Allah hakkında yalan uydurup iftira 
edenlerden veya kendisine hak geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir? İnkâr edenlere 
cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok? Ankebut, 29/68 

  ًX��ٖ.ُ ��ًpَِْوا �ً-�+َRْ�ُ اْ�َ+َ��ُ*ا �ِJَKَ اْ&َ+َ�ُ�*ا �.َ �ِ�ْLَِ� ِت�Xَ.ِVْ�ُْ	َوا �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ُذوَن اVْ�ُ �َ�Tٖ�	َوا�  Mü'min erkek ve kadınları, yapmadıkları bir şeyle 
suçlayıp İncitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar. Ahzab, 33/58 

�*ا ُ�ِ8ْ+ُKَ Zٍَ	�Rَmَِ� �.ً*ْ َ �8ُُٖ�*اA ا اَْن*Xُ���َ+َKَ �ٍ�َXَِ� aٌCِ�Kَ �ُْ&َء�Iَ ا اِْن*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ  َ�َ�ِدٖ.�- �ْ+ُ�ْ�َKَ �.َ 'ٰ�(َ  Ey iman edenler! Özü sözü bozuk 
birisi size bir haber getirdiğinde, hemen araştırıp inceleyin/delil arayın! Yoksa bilgisizce bir topluluğu suçlar da 
yapmış olduğunuza pişman olursunuz. Hucurat, 49/6 

İHANET/HAİNLİK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ;'ِ�Xَِ	 3َْ� َوَ.� َ&�َن�َوُ,ْ� َ:9 ُ Sْ�َ�َ&َ �.َ dٍ5َْ- /%ُ& '�K*َُA ��ُp Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �%Bَ ��َِ� ِْت��َ %ُْ�Lْ�َ �ْ.ََو �%Lُ�َ نَ اَْن*�ُ  Hiç bir peygambere, emanete 
ihanet yaraşmaz. Kim ihanet ederse, kıyamet günü ihanet ettiğiyle gelir. Sonra her nefis ne kazandıysa, 
kendisine eksiksiz olarak ödenir. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Al-i İmran, 3/161 

 َ��Xِٖg�1َ�ِْ	 �ْ=ُAَ 9:َُ� َو��	َ@ ا�ِس �َِ�� اَٰر��X	ا �َ�ْ�َ �َ=ُ�ْ+َِ	 �a� �8ٖUَ  Biz sana, hakikati ortaya koyan bu Kitabıً��اِ-�� َاْ-ْHَ	�Xَ اِ	َْ�َ@ ا	ِْ=َ+�َب �ِ�ْ	َ
indirdik ki insanlar arasında Allah’ın sana öğrettiğine göre hüküm verebilesin. O halde ihanet edenlerin 
savunucusu olma. Nisa, 4/105 

�pَٖا-ً� ا �*Uَ َن�&َ �ْ.َ /]�ً��َوَ:�mَُA 9ِدْل َ)ِ� ا	�Tٖ�َ� َ�1َْ+�-ُ*َن اَ-Rُ�َ5ُْْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ  Kendi benliklerine ihanet edenleri savunma. Zira 
Allah, hiçbir haini, hiç bir günahkarı sevmez. Nisa, 4/107 

 Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:1ُAَ 9*-ُ*ا ا	��َ� َوا	��Cُ*َل َو1ُAَ*-ُ*ا اََ.�-A�َُِ=ْ� َواَْ-ُ+ْ� Aَْ�َ�ُ�*نَ 
etmeyin. Yoksa üstlendiğiniz emanetlere bile bile ihanet etmiş olursunuz. Enfal, 8/27 

 َ��Xِٖg�1َ	ْا /]�� Kَ�1َAَ�� ِ.ْ� َ ْ*ٍم Tِْ�ْ-�Kَ Zًَ-��َUِ اِ	Cَ 'ٰ�(َ �ْRِ�ََْ*اٍء اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ  Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından َواِ.�
korkarsan, sen de onlarla yaptığın antlaşmayı aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah, hainleri 
sevmez. Enfal, 8/58 

� �Uَ-ُ*ا ا	��َ� ِ.ْ� َ ْ�ُ% َ=َ.َْ�Kَ� RُXْ.ِْ� َوا	��ُ� َ)ٖ��ٌ� َ�ٖ=��ٌ ْJَKَ @َ+َ-َ��َUِ وا� Eğer sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce َواِْن ُ�ٖ��ُ
Allah'a da ihanet etmişlerdi; böylece O da, onların 'bozguna uğramaları için sana imkân vermişti.' Allah, bilendir, 
hüküm ve hikmet sahibidir. Enfal, 8/71 

اٍن َ&5ُ*رٍ اِن� ا	��َ� ُ�َ�اDُِK َ)ِ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا  �*Uَ �%ُ& /]�اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ  Hiç kuşkusuz Allah müminleri destekler ve savunur; yine hiç 
şüphesiz Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Hac, 22/38 

�ورُ ُ  َ Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mümin, 40/19�ZَXَِg�Uَ �ُ�َ�ْ اْ:9َْ)ُ�ِ� َوَ.� 5ِ1ُْA' ا	8/
 ِ	�Pَ �َ-َ��ِد(ِ �ْ.ِ �ِ�ْ�َ�ْ(َ Sَ�ْAَ �+َ-َ�&َ ُ*ٍط	5َُ�وا اْ.َ�اََت -ُ*ٍح َواْ.َ�اََت &َ �َ�Tٖ��ِ	 bcًsَ.َ �ُ��	َ�َب اzَ ُUَوٖ �َ% اْد �lً�ْ$َ �ِ��	ا �َ.ِ ��َRُXْ(َ �nَXِLْ�ُ �ْ�َKَ ��َ,ُ�+َ-َ�1َKَ �ِ�ْ�َ Dَ.َ َر��X	ا bcَ

 َ���ٖUِا �� Allah inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Onlar, kullarımızdan iki salih kişinin ا	
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nikâhında iken onlara hainlik ettiler: Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Bu iki kadına: 
“Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi. Tahrim, 66/10 

İHLAS/SAMİMİYET 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

��ِر ﴿﴾ ��X١٦ِر ﴿اَ	�Tٖ�َ� َ�Jُ*	ُ*َن َر���Xَ اِ-��Xَ اَٰ.َ �ْ5ِBْ�Kَ ��X	�Xَ ُذ-ُ*�Xَ�َ َوِ Tَ(َ �Xَاَب ا	َCَْ9:ْ�ِ� �َ��ٖ5ِLْ+َ�ْ�ُْ	َوا �َ�Jٖ5ِXْ�ُْ	َوا �َ�+ِٖ-�Jَ	َْوا �ِدٖ �َ� ��ِٖ��َ� َوا	�8 ﴾ ١٧اَ	�8   Onlar: 
“Rabbimiz, biz, kesin olarak iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru” 
diyenlerdir. Bunlar; sabredenler, sadık olanlar, gönülden boyun eğenler, sadaka verenler ve seher vakitlerinde 
bağışlanma dileyenlerdir. Al-i İmran, 3/16-17 

�اَ َ�َ ��َ&َ �َ� ٖ�� َواْدُ)*ُه ُ.�8ِٖ�1َْ� 	َُ� ا	ٍّmِ�ْ.َ �%ُ& �َXْ(ِ �ْ=ُ,َ*Iَُواَٖ �ُ�*ا ُو �ِ�ْJِ	ْ�ِ� 'ُّٖدونَ  &ُ�ْ  ُْ% اََ.َ� َر�*�ُAَ  De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her 
secde yerinde yüzlerinizi O’na doğrultun. Dini Allah’a has kılarak içten bir inançla O’na ibadet edin. Başlan- 
gıçta sizi nasıl yarattıysa yine o şekilde O'na döneceksiniz. A’raf, 7/29 

وَن َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َوا	��ُ� �َِ�� َ�ْ�َ��ُ*َن ُ.�ٖ َوَ:Aَ 9ُ=*-ُ*ا َ&�	�  /���ٌ Tٖ�َ� Iُ�َUَ*ا ِ.ْ� ِدَ��ِرِ,ْ� َ�َ]ً�ا َورgَِ�َء ا	��Xِس َوَ�8ُ  Yurtlarından çalım satarak, halka 
gösteriş yaparak sefere çıkan ve insanları Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayınız. Şüphe yok ki, Allah onların 
bütün yaptıklarını bilgisi ile kuşatmıştır. Enfal, 8/47 

�وَن اْ:9ِٰ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوا	��Xُ,*نَ ُIِ� �*َن ا	��اِ&ُ�*َن ا	��ُِg� �وَن ا	��ُ.ِ���وِد ا	��ِ� وَ اَ	+��gُِ�*َن اْ	َ���ُِ�وَن اْ	َُ�ِ� ا	�Xٖ.ِVْ�ُْ�َ  َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َواْ	َ��3ِKُ*َن 	ُِ �7�َ  Allah ile bu 
alışverişi yapanlar,  ki tövbe edenler, sırf Allah'a kulluk edenler, hamd edenler, Allah yolunda geziye çıkanlar, 
rükua varanlar, secde edenler, iyiyi emrederek kötülükten sakındıranlar, Allah'ın koyduğu sınırları gözetenler- 
dir. Müminleri müjdele! Tövbe, 9/112 

َوZٌَ�Iِ  ﴾ َوا	�Tٖ�َ� ُ�AVُْ*َن َ.� اAَْٰ*ا َو ُ�ُ*�Rُ�ُْ ٥٩﴾ َوا	�Tٖ�َ� Rِ���َِ� �ْ,ُْ� َ:9 ُ�7ِْ�&ُ*َن ﴿٥٨﴾ َوا	�Tٖ�َ� ُ,ْ� �ِ�َٰ��ِت َر��ُ �ْRِ�X.ِVُْ*َن ﴿٥٧اِن� ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ �ْ,ُ� Zِ�َ7ْUَ َر��Jُ5ِ7ْ.ُ �ْRِ*َن ﴿
﴾ ٦١﴾ اُو	iَِٰ@ ُ�َ��رُِ)*َن Kِ' ا	1َْْ�َ�اِت َوُ,ْ� 	Jُِ��Cَ �Rََ*َن ﴿٦٠اَ-�Rُْ� اِ	ٰ' َر��Rِْ� َراIُِ�*َن ﴿   Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar; 

Rablerinin âyetlerine inananlar; ortak koşmayanlar, ve Rablerine döneceklerini bildikleri için yapmakta oldukları 
işleri kalpleri çarparak yapanlar; İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar. Mü’mi nun, 23/57…61 

 İnsanlar, sadece "İnandık!" demeleriyle bırakılacaklarını ve sınava اََ�ِ�َ[ ا	��Xُس اَْن ُ�ْ+َ�&ُ*ا اَْن َ�Jُ*	ُ*ا اَٰ.��X َوُ,ْ� َ:ُ 9�X+َ5ُْ*نَ 
çekilmeyeceklerini mi sanıyorlar? Ankebut, 29/2 

�وا َ$�lً�ْ اَْو 5ُ1ُْA*ُه Kَِ�ن� ا	��َ� َ&�َن �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ��ً��ُ�ُْA اِْن Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi 
hakkıyla bilendir. Ahzab, 33/54 

﴾ ٤١﴾ اُو	 @َiِٰ	Rَُْ� ِرْزٌق َ.ْ��ُ*ٌم ﴿٤٠﴾ اِ:�9 ِ)َ��َد ا	��ِ� اْ	�8ٖ�َ1ْ�َُ� ﴿٣٩َوَ.� HَmُْAْوَن اِ:�Aَ �ْ+ُXُْ& �.َ 9ْ�َ��ُ*َن ﴿   Ve yalnız, yapıp ettiklerinizin karşı- 
lığıyla cezalandırılacaksınız. Ancak Allah’ın iyi niyetli, gösterişten uzak, samimi kulları müstesna. İşte onlar için 
belli bir rızık vardır. Saffat, 37/39-40-41 

 َ�� ٖ�� ا	��َ� ُ.�8ًِ�1ْ َ	ُ� ا	ِّ�ُ(ْ�Kَ �a� Ey Muhammed! Şüphesiz ki, Kitab'ı sana hak olarak indirdik. O اِ-�� اَْ-ْHَ	�Xَ اِ	َْ�َ@ ا	ِْ=َ+�َب �ِ�ْ	َ
halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et. Zümer, 39/2 

 َ�� ٖ�ّٖ' اُِ.ْ�ُت اَْن اَْ)ُ�َ� ا	��َ� ُ.�8ًِ�1ْ َ	ُ� ا	ّ  De ki "İçten bir inançla Allah'a bağlanarak yalnız O'na kulluk etmekle  ُْ% اِ-
emrolundum; Zümer, 39/11 

� ُ.�8ًِ�1ْ َ	ُ� ٖد�Xٖ' ُِ% ا	��َ� اَ)ْ ُ�ُ  De ki: "İçten bir inançla yalnız O'na bağlanarak O'na kulluk ederim.” Zümer, 39/14 
�َ� َو	َْ* َ&ِ�َه ا	َْ=�Kُِ�ونَ  ٖ� ;�Kَ O halde sizler, ihlasla/dininde samimi olarak hep Allah'a ibadet edinْدُ)*ا ا	��َ� ُ.�8ِٖ�1َْ� َ	ُ� ا	ّ

isterse kafirler hoşlanmasınlar. Mümin, 40/14  
� 	ِ��ِ� َرب� ا	َْ��	َٖ���َ ُ�ْ��َ� اَ	َْ ٖ� O, diridir. O’ndan başka ilâh yoktur. O hâlde sadece ُ,َ* اْ	َ�#/ َ:9 اِ	َٰ� اِ:��Kَ *َ,ُ 9ْدُ)*ُه ُ.�8ِٖ�1َْ� َ	ُ� ا	ّ

Allah’a itaat ederek içtenlikle O’na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur. Mümin, 40/65 
İHSAN/ LÜTUF/İKRAM 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
 َ��ّٖ	�  ;Pِ Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunuَ�اَط ا	�Tٖ�َ� اَْ-Bَ �ْRِ�ْ�َ(َ Sَ�ْ�َْ�ِ� اْ	4ُLْ�َ*ِب َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ا	�4

gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Fatiha, 1/7. 
 َ���ٖCِ�1َ	ْا �َ.ِ �ْ+ُXْ=َُ	 �ُُ+�َ�ِْ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَر��	4ُْ% اKَ 9:َ*ْ�َKَ @َِ	ٰذ �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ْ+ُ�ْ�	*َAَ ��ُp Sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer sizin 

üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı zarara uğrayanlardan olurdunuz. Bakara, 2/64 
  ٌ���ٖ(َ DٌCُِ� َوا��	�7َُء َوا�َ �ْ.َ �ِ�AٖVْ�ُ �ِ��	ا � .De ki: Lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir…  ُْ% اِن� ا	%َ4ْ5َْ �َِ�ِ

Allah'ın rahmeti geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir. Ali İmran, 3/73 
 َ��Tٖ�	ا � �ُ,ْ� ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َواَ.�ُ�Hٖ�ََرُ,ْ� َو*Iُُا �ْRِ�ّٖK*َ�ُKَ ِت��َِ	� � ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8 �.َ�Kَُدو �ْ.ِ �ْRَُ	 وَن�ُmِ�َ 9:َٖ�ً�� َو	اً�� اَTَ(َ �ْRُ�ُ �T�َ�ُKَ َ�ُ�وا=ْ+َCْ5ُ*ا َوا=َXْ+َCْا  �fnِ	ِ� َو��	ِن ا

 İman edip iyi işler yapanlara Allah ödüllerini tam olarak verecek ve onlara lütfundan daha fazlasını da َوَ:9 -�8ًَٖ�ا
ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çeviren ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Onlar, 
kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulurlar. Nisa, 4/173 
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ُِ��/ ٰ,Vَُ:9ِء َوٰ,Vَُ:9ِء ِ.ْ� َ)َ]�ِء َر��َ@ َوَ.� َ&�َن َ)َ]�ُء َر��َ@ َ.ْ�3ُ*ًرا- bfcُـ& Hepsine; (dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de) 

Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanını kısıtlanmış değildir. Isra, 17/20 
َوَ�Jٰ�ْ' َوIُْ� َر��َ@ ُذو ا	bcَmَِْل َواْ:9ِْ&َ�امِ    Azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak. Rahman, 55/27 

 Aَ Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. Rahman, 55/78َ��َرَك اCُْ� َر��َ@ ِذى اْ	bcَmَِل َواْ:9ِْ&َ�امِ 
-َْ�� َواَْ�ِ�ْ� َ&َ�� اَْ�َ�َ� ا	���ُ  /�اَر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ:dَXْAَ 9 -�8ََٖ�َ@ ِ.َ� ا	 �����َ  اِ	َْ�َ@ َوَ:Aَ 9ْ�ِ� ا	5ََْ��َد Kِ' اْ:9َْرِض اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ اْ	 َواْ�َ+ِ� �Kَٖ�� اnٰAَٰ@ ا	��ُ� ا	ٖ�ِ5ْ�ُ  Allah'ın 

sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sende ihsanda 
bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez. Kasas, 28/77 

� اْ:9ِْ-َ��ُن اَِذا َ.� اْ�+َ  �.َ�Kَ ِ�.َ�َ&َُْل َر�ّٖ' ا*Jُ�َKَ �ُ�َ �nُٰ� َر�/ُ� �Kََْ&َ�َ.ُ� َوَ-��  İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda 
bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde "Rabbim bana ikram etti" der. Fecr, 89/15 

 A 9:َ %ْ�َ b�c&َ Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, Fecr, 89/17ُْ=ِ�ُ.*َن ا	َْ�ٖ+��َ 
İÇKİ-KUMAR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َ ِ���َRِ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ِ� ا	1َْْ�ِ� َواْ	َ�ْ�ِ�ِ�  ُْ% Rِ�Kَٖ�� اpٌِْ� َ&ٖ��ٌ� َوَ. DُِK�Xَ	��X�ِِس َواRُ�ُpَِْ�� اَْ&َ�ُ� ِ.ْ� -5َْ   Sana içki ve kumar hakkında soru sorarlar. 
De ki; Onların ikisinde de büyük günah vardır. İnsanlara bazı yararları olsa da günahları yararlarından büyük- 
tür… Bakara, 2/219  

�*نَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِ-�َ�� اْ	1َْ�ُ� َوا	َْ�ْ�ِ�ُ� َواْ:9َ-8َْ ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���ََ	 ُه*�ُِX+َIْ�Kَ ِن�[َ�ْ �ُب َواْ:9َْزَ:9ُم ِرdٌIْ ِ.ْ� َ)َ�ِ% ا	�7  Ey iman edenler! Sarhoşluk veren 
her türlü içki, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, bunlar şeytan işi birer pisliklerdir.  Onlardan 
kaçının ki kurtuluşa eresiniz.  Maide, 5/90 

 َ( �ُْ& ��ْ�َ]�ُن اَْن ُ�* Xَ�ْ�َ Dَُِ=ُ� اْ	َ�َ�اَوَة َوا	�4َLْ�ََْء Kِ' اْ	1َْ�ِ� َواْ	َ�ْ�ِ�ِ� َوَ�8ُ �ٰ*ِة RَKَْ% اَْ-ُ+ْ� ُ.Rُ+َXْ*نَ اِ-�َ�� ُ�ٖ��ُ� ا	�7 ْ� ِذْ&ِ� ا	��ِ� َوَ)ِ� ا	�8  Şeytan içki ve kumar 
yolu ile aranıza kin ve düşmanlık tohumları ekmek, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık 
bunlara son veriyorsunuz değil mi? Maide, 5/91 

İFFET/NAMUS 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ْ�RِIِ5ُُِ�و	 �ْ,ُ �َ�Tٖ�	3ُِ*نَ  َواK��َ  O müminler ki, ırzlarını korurlar. Mü’minun, 23/5   
 ��َِ� �ٌ��ٖUَ �َ��	اِن� ا �ْRَُ	 'ٰ&َِ@ اَْز	ٰذ �ْRُIَُُ�وK 3ُ5َ*ا�*ا ِ.ْ� ا�8َ�َِْرِ,ْ� َوَ�ْ /4Lُ�َ �َ�Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 %ُْ  َن*�ُXَ8ْ�َ  Mümin erkeklere söyle; harama 

bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini korusunlar. Bu onlar için en güvenceli arınma yoludur. Hiç 
şüphesiz onlar ne yaparsa Allah ondan haberdardır. Nur, 24/3 

�RَXْ.ِ �َRَkَ َو	َ�ْ�ِ4ْ�َْ� �,ِ�ِ�ُ1ُِ�� Rِِ�*�ُIُ 'ٰ�(َ�� َوَ:9 ُ�ْ�ٖ��َ� ٖز�Rُ+َXَ�� اِ:� 9	َ*�ُ�ُِ	Rِِ+�� اَْو  َو ُْ% 	�Xَ.ِVْ�ُ�ِِْت َ�4ْ4ُLَْ� ِ.ْ� ا�8َ�َْرِِ,�� َوَ�ْ�َ3ْ5َ� Kُُ�وRُIَ�� َوَ:9 ُ�ْ�ٖ��َ� ٖز�Rُ+َXَ�� اِ:�9 َ.�
 ْUِا 'Xٖ�َ اَْو ��Rِِ-ا*َUِْاَْو ا ��Rِِ+	َ*�ُ�ُ ِء�Xَ�َْاَْو ا ��Rِِg�Xَ�َْاَْو ا ��Rِِ+َ	*�ُ�ُ اَْو اَٰ��ِء ��Rِِg��َٰا ��Rِِ-ا*َ  َ�.ِ Zِ�َِ' اْ:9ِْر	اُو �ِ�ْBَ �َ��ِٖ���+	اَِو ا ��Rُُ-��َ�َْا Sْ=َ�َ.َ �.َ اَْو ��Rِِg��َِ- اَْو ��RِِAا*َUََا 'Xٖ�َ ِل اَِو اَْو�Iَ��	ا 

�.َ �َ�َ�ْ�ُِ	 ��Rِِ�Iُِ�َْر� �4ِْ�ْ�َ�َ��ِء َوَ:9 َ�X	ُ�وا َ)�ٰ' َ)ْ*َراِت اRَ3ْ�َ �َْ	 �َ�Tٖ�	]�5ِْ% ا	نَ  ا*�ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ َن*Xُ.ِVْ�ُ	ْ/َ� ا�اَ ��ً��ٖIَ �ِ��	َ' ا	ا اِ*�ُ*ُAَو ��Rِِ+Xَ�ٖز �ِ.ْ ��5ٖ1َْ�ُ  Mümin 
kadınlara da söyle; onlar da harama bakmaktan sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar. Kendiliğinden 
görünenler dışındaki süslerini/vücutlarını teşhir etmesinler. Başörtülerini göğüslerini örtecek bir tarzda omuzla- 
rından aşağıya doğru salsınlar. Güzelliklerini kocalarından, babalarından, kayınbabalarından, öz oğullarından, 
üvey oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, Müs- 
lüman kadınlardan, elleri altındaki kölelerden, cinsel arzuları sönmüş erkek hizmetçilerden, henüz cinsel arzu- 
ları uyanmamış erkek çocuklarından başka hiç kimseye göstermesinler. Gizledikleri süslerin bilinmesi için 
ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü'minler, topluca Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Nur, 24/31 

َ 9�Jُْ+ْ�َ� اَْوَ:9َدُ,�� َوَ:َ 9��َ�Aْٖ� �Rْ�َُِ+�ٍن َ��ٖ+َ5ْ�Xَُ� َ�ْ�َ� اَْ�ٖ��Rِ�� َ� َوَ:َ 9�Hْٖ-�َ� َو:َ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xِ'/ اَِذا �Iََءَك اْ	�Xَ.ِVْ�ُُت ُ�َ���Xَ�َِْ@ َ)�ٰ' اَْن َ:ُ 9�َ&ْ�ِ7ْ� ��ِ	���lً�ْ$َ �ِ َوَ:9 َ�ْ�ِ� ْ 
 Ey Peygamber! Mümin kadınlar bundan böyle; Allah’a hiç َواَْرRِِ�Iُ�� َوَ:َ 9�Kٖ @َXَ�8ٖ�ْ' َ.ْ�ُ�وٍف ��َKَ�Rُ�ِْ�� َوا �ْ5ِLْ+َCْ	Rَُ�� ا	��َ� اِن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ 
bir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasın- 
da bir yalan uydurmamak, (gayr-ı meşru bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına mal etmemek gibi) bildirece- 
ğin herhangi bir konuda sana karşı gelmemek hususlarında sana teslimiyetle söz verirlerse, onların söz ve 
teslimiyetlerini kabul et. Allah'tan onların geçmiş günahlarını affetmesini dile! Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, 
rahmet kaynağıdır. Mümtehine, 60/12 

 ِI5ُُِ�و	 �ْ,ُ �َ�Tٖ�	3ُِ*نَ َواK��َ �ْRِ  O müminler ki, cinsel organlarını korurlar. Meariç, 70/29 
İLİM 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
َوَ:9 -��8ٍَٖ َو	iَِِ� اSَ�ْ�َ�A اَْ,َ*اَءُ,ْ� َ�ْ�َ� ا	�Tٖى �Iََءَك ِ.َ� اْ	ِ�ْ�ِ� َ.� َ	َ@ ِ.َ� ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ';   …Sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve 

tutkularına uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Bakara, 2/120 
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 ��ًِg� َ �ِ�ْ�ِ	ُْ*ا ا	َواُو Zُ=َِiٰ��َ	َْٰ� اِ:�9 ُ,َ* َوا	ُ� اَ-�ُ� َ:9 اِ��	ا �َRِ$َ ُ��=ٖ��ِ�ْ	Jِْ�ِ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ  Allah, gerçekten Kendisi'nden başka İlah 

olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka İlah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz 
ve Hakim olan O'ndan başka İlah yoktur. Ali İmran, 3/18 

� ا	��ِ� اْ:bcَCْ9ُِم َوَ.� اUَْ+َ�َ_ ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ.� �Iََءُ,ُ� اْ	�ِ َXْ(ِ �َ� ٖ�ْ�ُ� RُXَ�ْ�َ ��ًLْ�َْ� َوَ.ْ� َ�ْ=5ُْ� �ِ�َٰ��ِت ا	��ِ� Kَِ�ن� ا	��َ� �ٖCَ�Dُ ا	ِْ�َ��بِ اِن� ا	ّ  Hiç 
şüphesiz din, Allah Katında İslam'dır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki 
"kıskançlık ve hakka başkaldırma" yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkâr ederse, bilsin ki 
gerçekten Allah, hesabı pek çabuk görendir. Ali İmran, 3/19 

ا1ُCِ*َن Kِ' اْ	ِ�ْ�ِ� ِ.RُXْْ� َوا	Xُ.ِVْ�ُْ*َن ُ�Xُ.ِVْ*َن �َِ�� اُْ-Hَِل اِ	َْ�َ@ َوَ.� اُْ-Hَِل ِ.ْ� َ ْ��ِ@َ  �ٰ*َة َوا	AVْ�ُُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوا	X.ِVْ�ُُْ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� اُو	ٰـiَِ@ 	ٰـِ=ِ� ا	��  َوا	�Jٖ�ُْٖ��َ� ا	�8
 ِR�AٖVْXُCَ��ً�3ٖ(َ ً�اIَْا �ْ  Ancak onlardan/Yahudi’lerden ilimde derinleşenler ile müminler, sana indirilene ve senden önce 

indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekâtı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte Biz 
bunlara büyük bir ödül vereceğiz. Nisa, 4/162 

 -Rabbim, ilimi ile her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp dü… َ��7ََء َر�ّٖ' َ$�lً�ْ َوDَCِ َر�ّٖ' &ُ%� َ$ْ#ٍء ِ)ْ�ً�� اTَ+َAَ bcَKََ&�ُ�ونَ 
şünmeyecek misiniz?" En'am, 6/80 

َوَ.� اُو�Aُٖ+ْ� ِ.َ� ا	ِْ�ْ�ِ� اِ:�bcً��ٖ َ 9َوَ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ِ� ا	�/وِح  ُِ% ا	�/وُح ِ.ْ� اَْ.ِ� َر�ّٖ'   Sana ruhtan sorarlar; de ki: "Ruh, Rabbimin emrin- 
dendir, size bu ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir." İsra, 17/85 

 Sizin İlahınız yalnızca Allah'tır ki, O'nun dışında İlah yoktur. O, ilim“ اِ-�َ�� اِ	Rُُٰ=ُ� ا	��ُ� ا	�Tٖى َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* َوDَCِ &ُ%� َ$ْ#ٍء ِ)ْ�ً��
bakımından her şeyi kuşatmıştır." Ta-ha, 20/98 

�sٖ&َ 'ٰ�(َ �Xَ�ٍَ� ِ.ْ� ِ)َ��ِدِه ا	ْ  �4Kَ ىTٖ�	ا �ِ��ِ	 �ُ�ْ�� ا�Xَ�ْAَٰ َداُوَد َوCَُ�ْ�ٰ�َ� ِ)ْ�ً�� َوَ �َ:9 ا	َْْJَ	ََو�Xٖ.ِVْ�ُ َ�  Andolsun, Davud'a ve Süleyman'a ilim 
verdik: "Bizi inanmış kullarından birçoğundan üstün kılan Allah'a hamd olsun." dediler. Neml, 27/15 

 َ��Xٖ�ِ�ُه َواCَْ+ٰ*ى ا�Xَ�ْAَُٰه ُ�ْ=ً�� َوِ)ْ�ً�� َوَ&Tٰ	Hِmَْ- @َِى ا	ُْ�ْ ��� َ�َ�َ� اَُ$  Musa erginlik çağına ulaşıp olgunlaşınca, ona bir 'hüküm َو	َ��
ve hikmet' ve ilim verdik. Biz iyilikte bulunanları işte böyle ödüllendiririz. Kasas, 28/14 

� ا	��ِ� َواLُ���َُُ=ْ� َ.� اُْرSُ�ْCِ �ِٖ� َو	ِٰ=Xّٖ' اَٰر�ُ=ْ� َ ْ*ً.� �RَmْAَُ*نَ َXْ(ِ �ُ�ْ�ِ	َْل اِ-�َ�� ا� َ Hud dedi ki: "İlim ancak Allah Katındadır. Ben size, 
bana gönderilen şeyi duyuruyorum. Fakat görüyorum ki siz, bilgisiz bir topluluksunuz. Ahkaf, 46/23 

İMAN 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahirete iman: 
 İnananlar; sana indirilene de, senden önce indirilenlere de َوا	�Tٖ�َ� ُ�Xُ.ِVْ*َن �َِ�� اُ-Hَِْل اِ	َْ�َ@ َوَ.� اُْ-Hَِل ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ َو�ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� ُ�*ِ Xُ*نَ 

inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. Bakara, 2/4 
 ًX�َpَ 'Aٖ��َٰ�ِ� 7َْ+ُ�واAَ 9:ََو �ِٖ� �ٍKِ�&َ َل ً � 	َِ�� َ.َ�ُ=ْ� َوَ:Aَ 9ُ=*-ُ*ا اَو� ��8َ.ُ Sُْ	Hَ-َْا �َِ�� ا*Xُ.ِٰنِ َوا*Jُ�A�Kَ َى���َواِ bcً��ٖ َ �  Elinizin altındaki Tevrat'ı onaylayıcı 

olarak indirmiş olduğum Kur'an'a inanın; onu inkâr edenlerin ilki olmayın; ayetlerimi bir kaç para karşılığında 
satmayın; yalnız benden korkup çekinin. Bakara, 2/41 

���lَِٖ� َ.ْ� اَٰ.َ� �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ)�ِ  �� �Kََ اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوا	�Tٖ�َ� َ,�ُدوا َوا	�8َ�Xٰرى َوا	�8ًِ	�Pَ %َ َن*ُ-Hَ�� َر��Rِْ� َوَ:Uَ 9ْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�َْXْ(ِ �ْ,ُ�ُIَْا �ْRُ  Şüphe 
yok ki, iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler; bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten 
iman eder ve iyi bir amel işlerse, elbette bunların Rableri yanında mükafatları vardır. Bunlara bir korku yoktur ve 
bunlar mahzun da olmayacaklardır. Bakara, 2/62 
�ٌل َوَ:Zٌ(َ�5َ$َ �Rَ�ُ5َXْAَ 9 َوَ:9 ُ,�ْ  ْ(َ �RَXْ.ِ %ُ�َJْ�ُ 9:ََو �lً�ْ$َ dٍ5َْ- �ْ(َ dٌ5َْ- ىHٖmْAَ 9:َ �.ً*ْ�َ ا*Jُ�A8َُ�ونَ َواXْ�ُ  Hiç kimsenin başkası adına bir şey 
ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye kabul edilmeyeceği, hiç kimseye şefaatin yarar sağlayamayacağı ve 
böylelerinin hiçbir yerden yardım görmeyeceği günden korkun. Bakara, 2/123 

�aَ َوَ�Jُ�ْ*َب َواْ:Cَْ9َ��ِط َوَ.� اُوCٰ*.ُ 'َِA' َوٖ)�ٰ�' َوَ.� اُوAَِ'  ُ*	ُ*ا اَٰ.��X �ِ�	��ِ� َوَ.� اُ-Hَِْل اِ	�Xَ�َْ َو.َ ٰCَِْوا %َ��ٖ�ٰCِْٰ' اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوا	َل اِHِ-ُْا � �ا	��Xِ�/*َن ِ.ْ� َر��Rِْ� َ:9 -��5َُُق َ�ْ�َ� اََ�ٍ
 RُXْ.ِ Deyiniz ki, “Biz, Allah'a iman ettik ve bize ne indirildiyse İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup 'aْ� َوَ-ْ�ُ� 	َُ� ُ.ْ��ُِ�*نَ 
ve torunlarına ne indirildiyse, Musa'ya ve İsa 'ya ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne veril- 
diyse hepsine iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak O'na boyun eğen Müslümanlarız.” 
Bakara, 2/136 

 ُ�Rُ=َ�5ٖ=ْ�َ�َKَ ٍق�Jَ$ِ 'Kٖ �ْ,ُ ��َ�-�ِKَ ا*ْ�	*َAَ ْوا َواِْن�� اْ,َ+َِJَKَ �ِٖ� �ْ+ُXْ.َٰا �.َ %ِsْ�ِِ� ا*Xُ.َِٰ�ْن اKَ ُ���ٖ�َْ	ا Dُ��ٖ  Eğer onlar da sizin îman ettiğiniz   ا	��ُ� َوُ,َ* ا	��
gibi îman ederlerse muhakkak doğru yolu bulmuşlardır. Yüz çevirirlerse elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. 
Allah, onlara karşı seni koruyacaktır. O, hakkıyla işitendir, bilendir. Bakara, 2/137 

 ِ�Lْ�َْ	7ْ�َِْ�ِق َوا	ا %َ�َِ  �ْ=ُ,َ*Iُا ُو*/	*َُA ِْ��� اَْن	ا dَ�َْ	��َ	ْا 'Aََٰوا �َ ٖ�ِّ��X	ِْ=َ+�ِب َوا	َوا Zِ=َِiٰ��َ	َْوا �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ِ� َوا��	ِ�� �اَٰ.َ �ِْ��� َ.ْ	ا ��ٰـِ=	َْ�َ+�ٰ.' ِب َو	َوا 'ٰ��ْJُْ	َل َ)�ٰ' ُ���ٖ� َذِوى ا
َ �ِب َواََ �َم ا	�8  �gِٖ��َ� َوKِ' ا	�� ٖ��ِ% َوا	�� اِء َوٖ��َ� اْ	 َوا	َْ�َ��ٖ&�َ� َواْ�َ� ا	�� �� ��ِٖ��َ� Kِ' ا	�Cَْ��َِْء َوا	�4 �ِ,ْ� اَِذا َ)�َ,ُ�وا َوا	�8ِRْ�َِ� َن*ُK*�ُْ	َة َوا*ٰ&�H	ا 'Aَٰا �ٰ*َة َوا*ُ �َPَ �َ�Tٖ�	ا @َiِٰـ	َ��ِْس اُو

 ,İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı yönüne döndürmeniz/yalnızca namaz kılmak değildir. Asıl iyilik َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	ُْ�+�Jُ*نَ 
Allah'a, ahiret gününe, meleklere kitaplara ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetim- 
lere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren; namazı dosdoğru kılan, 
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zekâtı veren ve söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirenler ile zor günlerde, hastalıkta ve savaşın kızıştığı 
zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışıdır. İşte bunlar, doğru olanlar ve Allah’tan korkup sakınan- 
lar. Bakara, 2/177 

 Kِ 9 اِْ&َ�اَه:َ 	ْ�ِ� @َ�َ�ْ+َCْا �ِJَKَ �ِ��	�ِ� �ْ.ِVُْ�ِت َو*Bُ��[	�ِ� �ْ5ُ=ْ�َ �ْ�َKَ �'Lَ	ْا �َ.ِ �� Aََ���َ� ا	�/ْ$ُْ َ �ِ� ٖ�ُ�ْ�َوِة اْ	ُ*Jٰpْ' َ:9 ا-�8َ5َِْم 	�Rََ َوا	��ُ� Dٌ��ٖCَ َ)ٖ���ٌ ' ا	ّ  Dinde 
zorlama yoktur. Doğruluk ile sapıklık birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Kim Tağut’u/şeytanı reddedip Allah'a 
inanırsa, kopması söz konusu olmayan, sapasağlam bir ipe yapışmıştır. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her 
şeyi bilir. Bakara, 2/256  

 ِ.Vْ�ُْ	َر��ٖ� َوا �َْ�ِ� ِ.ْ	َل اِHِ-ُُْل �َِ�� ا*Cُ��	ا �اَٰ.َ َX�ْ�ِCَ ُ*ا	َوَ � �ٖ�ِCُُر �ْ.ِ �ُق َ�ْ�َ� اََ�ٍ ��5َُ- 9:َ �ٖ�ِCَُو&ُ+ُ�ِٖ� َوُر �ِٖ+=َِiٰ�.َِ� َو��	ِ�� �َن &ُ%\ اَٰ.َ*ُX ُ��8ٖ�َْ	َْ�َ@ ا	َواِ �Xَ5َْ�اَ-َ@ َر��Bُ �Xَ�ْuَََوا �  
Peygamber kendisine Rabbi tarafından indirilen gerçeklere inandı, müminler de. Hepsi birlikte Allah'a, O'nun 
meleklerine, kitaplarına ve O'nun peygamberlerine inandılar. 'Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden 
ayırmayız. Duyduk ve itaat ettik. Günahlarımızı bağışlamanı dileriz, ey Rabbimiz, dönüşümüz sanadır' dediler. 
Bakara, 2/285 

 َ �aَ َوَ�Jُ�ْ*َب َواْ:9ٰCَِْوا %َ��ٖ�ٰCَِْل َ)�ٰ' اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َواHِ-َُْوَ.� ا �Xَ�ْ�َ(َ َلHِ-َُْوَ.� ا �ِ��	�ِ� ��X.َٰا %ُْ  �ْRُXْ.ِ �ُق َ�ْ�َ� اََ�ٍ ��5َُ- 9:َ �ْRَِر�� �َن ِ.ْ*/�ِ��X	َوٖ)�ٰ�' َوا 'Cٰ*.ُ 'َِAَ��ِط َوَ.� اُوCْ
 	َ �ُ�ُ� ُ.ْ��ُِ�*نَ َوَ-ْ  De ki; Allah 'a, bize indirilen kitaba; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen ilahi 

mesajlara; Musa'ya, İsa'ya ve diğer peygamberlere Rableri tarafından verilenlere inandık; onlar arasında ayırım 
yapmayız, biz O'na teslim olmuşuz. Al-i İmran, 3/84  

Zٍ ا SْIَ�ِUُْ	��X�ِِس �Aَُْ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوRَXْAَْ*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َوXُ.ِVُْA*َن �ِ�	���ِ  JُCِ�5َ*نَ َوَ	ْ* اَٰ.َ� اَْ,ُ% ا	ِْ=َ+�ِب 	ََ=�َن Uَْ�ً�ا 	RُXْ.ِ �ْRَُُ� اْ	Xُ.ِVْ�ُ*َن َواَْ&sَُ�ُ,ُ� اْ	  &Uَ �ْ+ُXُْْ�َ� اُ.�  Siz 
insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allah'a 
iman edersiniz. Kitap sahipleri de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler de 
var, ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır. Al-i İmran, 3/110 

�XَِA�lَ َوDَ.َ �Xَ�K*َAَ اْ:9َْ�َ�اِر َر���Xَ اِ-��Xَ.ُ �Xَ�ْ�ِCَ �Xَِدً�� ُ��Xَٖدى 	bٖcِْ�َ��ِن اَْن اِٰ.Xُ*ا �َِ���ُ=ْ� ��X.َٰ�Kَ َر��َ �ْ5ِBْ�Kَ �Xَ	�Xَ ذُ  ��Cَ ��X(َ �ْ -ُ*�Xَ�َ َوَ&�5  Rabbimiz! Biz, 'Rabbinize 
iman edin' diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülük- 
lerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Al-i İmran, 3/193 

� َرَزَ Rُُ� ا	��ُ� َوَ&�َن ا	��ُ� �Rِِْ� َ)ٖ��ً��َوَ.�َذا َ)Rِ�ْ�َْ� َ	ْ* اَٰ.Xُ*ا �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َواَ  -Jُ5َْ*ا ِ.��  Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman etselerdi 
ve Allah’ın verdiği rızıktan gösteriş yapmadan harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah, onları en iyi 
bilendir. Nisa, 4/39 

ً � 	َِ�� َ.َ�ُ=ْ� ِ.ْ� َ ْ�ِ% اَْن َ-ْ]dَ�ِ ُو�XَKَ �,ً*Iُُ َ�� اَ�/  ��8َ.ُ �Xَ	ْ �H-َ ��َِ� ا*Xُ.ِِْٰ=َ+�َب ا	ا ا*ُAاُو �َ�Tٖ�	ا �Rَ �ِ��	َوَ&�َن اَْ.ُ� ا Sِ�ْ ��َب ا	��َPَْا ��X�ََ	 ��َ&َ �ْRُXَ�َ�َْ- اَْدَ��ِرَ,� اَْو 'ٰ�(َ �,َ د�
9:ً*�ُ5ْ.َ Ey kitap sahipler! Biz bazı yüzleri çarpıtıp ense taraflarına döndürmeden ya da Cumartesi yasağını çiğne- 
yenleri lânetlediğimiz gibi lânetlemeden elinizdeki kitabı onaylayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman ediniz. 
Yoksa Allah'ın emri her zaman kesinlikle yerine gelir. Nisa, 4/47 

'Kٖ �ْ+ُ(َْز�XَAَ ِ�ْنKَ �ْ=ُXْ.ِ �ِ.َْ9:ِْ' ا	َل َواُو*Cُ��	ا ا*�ُ�uََٖ� َوا��	ا ا*�ُ�uَٖا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ  �ٌ�ْUَ @َِ	ٰذ �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ِ� َوا��	َن �ِ�*Xُ.ِVُْA �ْ+ُXُْ& ِل اِْن*Cُ��	ِ� َوا��	َ' ا	وُه اِ َ$ْ#ٍء Kَُ�د/
اَْ�َ�ُ� �Aَْٖو�bcًوَ   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Sonra bir şey 

hakkında çekiştiniz mi, hemen onu Allah’a ve Rasûlüne arz ediniz; eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa- 
nız. Bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir. Nisa, 4/59 

 ��.ِ �Iً�َ�َ �ْRِ�ِ5ُْ-َا 'Kٖ وا�ُmِ�َ 9:َ ��ُp �ْRُXَ�ْ�َ �َmَ$َ ��َ�Kٖ َك*�ُ�=�� َ Sَ�ْ4َ َوُ�َ���ُ�*ا bcَKَ��ً��ٖ�ْAَ َوَر��َ@ َ:ُ 9�Xُ.ِVْ*َن َ�+�' ُ�َ  Hayır! Rabbine andolsun ki 
onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duy- 
maksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa, 4/65 

َل َ)�ٰ' َرCُ*	ِٖ� َوا	ِْ=َ+�ِب ا	�Tٖى اَْ-Hََل ِ.ْ� َ ْ�ُ% َوَ.ْ� َ�ْ=5ُْ� �ِ�	��ِ� َوَ.�iَِٰ=+ِٖ� َو&ُُ+ِ�ٖ� َورُ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِٰ.Xُ*ا �ِ�	��ِ� َوَرCُ*	ِٖ� َوا	ِْ=َ+�ِب ا	�  �Hَ- ىTٖ �ْJَKَ �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	َوا �ٖ�ِCُ
�اً��ٖ�َ 9:ًbcَzَ �%zَ Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği 
kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir 
sapıklığa düşmüş olur. Nisa, 4/136 

اُو	ٰـiَِ@ ُ,ُ� ﴾ ١٥٠ا	��ِ� َوُر�Cُِٖ� َو�Jُ*	ُ*َن -ُ.ِVُْ� �tٍ�ْ�َِ َو-َْ=tٍ�ْ�َِ� �ُ5ُ َوُ�ٖ��ُ�وَن اَْن َ�+�Tُ1ِوا َ�ْ�َ� ٰذ	َِ@ bcً��ٖCَ ﴿ اِن� ا	�Tٖ�َ� َ�ْ=5ُُ�وَن �ِ�	��ِ� َوُرCُِ�ٖ� َوُ�ٖ��ُ�وَن اَْن ُ���5َ ُ*ا َ�ْ��َ 
﴿ �Xً�Rٖ.ُ ��ًاTَ(َ �َ��ٖKِ�=َ�ِْ	 �َ-�� َواَْ)َ+ْ fJ�َ ُ�وَنKِ�=َْ	١٥١ا﴾  Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberleri arasında 

ayırım yaparak; 'Buna inanır, fakat şuna inanmayız' diyenler böylece, iman ile küfür arası bir yol tutturmak iste- 
yenler var ya, işte bunlar kâfir/hakikati inkar edenlerdir ve Biz hakikati inkar edenler için aşağılayıcı bir azap 
hazırlamışızdır. Nisa, 4/150-151 

َوَ&�َن ا	��ُ� 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً�� َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا �ِ�	��ِ� َوُر�Cُِٖ� َو	َْ� ُ���5َ ُ*ا َ�ْ�َ� اََ�ٍ� ِ.RُXْْ� اُو	ٰـCَ @َِiْ*َف ُ�Rِ�AٖVْْ� اIُُ*َرُ,�ْ   Allah'a ve peygamberlerine 
inananlara ve peygamberler arasında ayırım yapmayanlara gelince, Allah onların ödüllerini ilerde verecektir. 
Hiç kuşkusuz Allah affedicidir, merhametlidir. Nisa, 4/152 

 ِHْ-َُْ�َ@ َوَ.� ا	َل اِHِ-َُْن �َِ�� ا*Xُ.ِVْ�ُ َن*Xُ.ِVْ�ُْ	َوا �ْRُXْ.ِ �ِ�ْ�ِْ	ا 'ِK 1ُ*َنCِا �ٰ*َة َوا	AVْ�ُُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َواْ	Xُ.ِVْ�ُ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� اُو	ٰـ	ٰـِ=ِ� ا	�� iَِ@ َل ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ َوا	�Jٖ�ُْٖ��َ� ا	�8
 Rِ�AٖVْXُCَ Fakat onlardan/Yahudilerden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve sendenْ� اIًَْ�ا َ)�3ًٖ��
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önce indirilene iman ederler, namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte 
onlara büyük bir ödül vereceğiz. Nisa, 4/162 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ&�َن ا	��ُ� َ)ٖ��ً�� َ�ٖ=�ً��َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ� �Iََء&ُُ� ا	��Cُ*ُل �ِ�ْ	َ��a ِ.ْ� َر��ُ=ْ� Xُ.ِٰ�Kَ*ا Uَْ�ً�ا 	َُ=ْ�  َواِْن Aَْ=5ُُ�وا Kَِ�ن� 	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��  Ey insanlar! 
Peygamber size Rabbinizden gerçeği getirdi. O hâlde, kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkâr ederseniz bilin 
ki, göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah’ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa, 4/170 

��Rَ اِ	ٰ' َ.ْ�َ�َ� َوُروٌح ِ.Xُ.ِٰ�Kَ �ُXْ*ا �ِ�	��ِ� َوُر�Cُِٖ� ُ� َ.ْ�َ�َ� َرCُ*ُل ا	��ِ� َوَ&ِ�َ�+ُُ� اَْ	Jٰ َ�� اَْ,َ% ا	ِْ=َ+�ِب َ:�LْAَ 9ُ*ا Kٖ' ٖد�Xُِ=ْ� َوَ:JُAَ 9*	ُ*ا َ)َ�' ا	��ِ� اِ:�9 ا	َْ��a اِ-�َ�� ا	َْ�ٖ��ُ} ٖ)�َ�' ا�ْ 
 ُ�َ	 ���-َُ� اَْن َ�ُ=*َن 	َُ� َو	ٌََ�ْCُ �ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� َو&ٖ  َوَ:JُAَ 9*	ُ*ا Zٌsَٰ�pَ اِْ-َ+Rُ*ا Uَْ�ً�ا 	َُ=ْ� اِ-�َ�� ا	��ُ� اِ	ٰـٌ� َواِ�ٌ �K �.َbcًِ' ا	��  Ey Kitap sahipleri! Dininiz 

konusunda aşırılığa sapmayınız, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylemeyiniz. Meryem oğlu İsa Mesih, 
Allah'ın sadece bir peygamberi, Meryem'e sunduğu bir kelimesi ve O’ndan gelen bir ruhtur. Allah'a ve peygam- 
berine inanınız. Allah “üçtür” demeyiniz. Bundan vazgeçiniz, hayrınıza olan budur. Allah ancak tek bir ilahtır, 
çocuğu olmaktan arı ve temizdir, göklerde ve yeryüzünde bulunan her şey onundur. Himaye eden, koruyan ve 
yönetmen olarak Allah yeter. Nisa, 4/171 

 �.َ�Kَ َ+Cْا �َ�Tٖ�	ا � �ُ,ْ� ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َواَ.�ُ�Hٖ�ََرُ,ْ� َو*Iُُا �ْRِ�ّٖK*َ�ُKَ ِت��َِ	� �وَن 	Rَُْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َو	�fnِ � ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ُmِ�َ 9:َٖ�ً�� َو	اً�� اَTَ(َ �ْRُ�ُ �T�َ�ُKَ َ�ُ�وا=ْ+َCْ5ُ*ا َوا=َXْ
 Allah, iman edip iyi ve güzel işler yapanlara ödüllerini eksiksiz ödeyecek, hatta lütfünden onlara fazlasını َوَ:9 -�8ًَٖ�ا
da verecektir. Kul olmayı kendisine yedirmeyip büyüklük taslayanları da acı bir azaba çarptıracaktır. Bunlar 
Allah'tan başka hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar. Nisa, 4/173 

��Rِْ� اِ	َْ��ِ ٖRْ�َ4ٍْ% َوKََو �ُXْ.ِ Zٍ�َ�َْر 'Kٖ �ْRُُ�Uِ�ْ�ُ�َKَ �ِٖ� ِ� َواْ)َ+8َُ�*ا��	ا �ِ�*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا � �.َ�Kَ ��ً�Jٖ+َ�ْ.ُ �uًَ�اPِ  Allaha iman ederek O’na sımsıkı 
sarılanları rahmeti ve lütfu ile kuşatacak ve dosdoğru bir yol ile Kendisine yöneltecektir. Nisa, 4/175 

 َ���ٖCِ�1َ	ْا �َ�ِة ِ.َUِٰ9:ْا 'ِK *َ,َُو �ُُ��َ(َ �َِ��َ �ْJَKَ َ��ِن�ْ=5ُْ� �ِ�ْ:9ٖ�َ �َوَ.ْ …Her kim de inanılması gerekenleri inkâr ederse, bütün 

işleri/amelleri boşa gider. Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır. Maide, 5/5 
��ِت �XَIٌُح uَ ��َ�Kِٖ�ُ�*ا اَِذا َ.� اJَ�Aْ*ا َواَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	 َِ	� ��ِت pُ�� اJَ�Aْ*ا َواَٰ.Xُ*ا pُ�� اJَ�Aْ*ا َواXُ�َ�َْ*ا َوا	��ُ� ُ�ِ�[/ ا	ُْ�ْ��Xٖ�ِ� َ	dَ�َْ َ)َ�' ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8َِ	� �8   

İman edip iyi işler yapanlar; Allah'tan korktukları, imanlarında sebat ettikleri, iyi ameller işlemeye devam et- 
tikleri, sonra Allah'tan sakındıkları, imanlarından ayrılmadıkları, yine Allah'tan korktukları ve iyilikte bulundukları 
sürece, daha önce (haram olan içki ve yemekleri )yediklerinden dolayı kendilerine bir günah yoktur. Allah iyilikte 
bulunanları sever. Maide, 5/93 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َ:9 اِ	ٰ�َ  ّٖ' َرCُ*ُل ا	��ِ� اِ	َْ�ُ=ْ� Iَٖ��ً�� ا	�Tٖى 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	�� �ٖ� َوُ�Xُ.ِٰ�Kَ Sُ��ٖ*ا �ِ�	��ِ� َوَرCُ*	ِِ� ا	��Xِ'� اْ:9ُ.�'� ا	�Tٖى ُ�Vِْ.ُ� �ِ�	��ِ� اِ:�9 ,ُ   ُْ% َ�� َا�/�Rَ ا	��Xُس اِ-ْ�ُ *َ
�ونَ ُ+َRْAَ �ْ=ُ���ََ	 ُه*�ُ�ِ�Aَوا �ِٖA��َ�ِ&ََو De ki: "Ey insanlar, şüphesiz, ben Allah’ın hepinize gönderdiği bir elçiyim; O Allah ki, gök- 
lerin ve yerin mülkü/yönetim ve idaresi O’na aittir! O’ndan başka tanrı yoktur; hayatı ve ölümü bahşeden O’dur!" 
Öyleyse artık Allah’a ve O’nun Elçisine inanın! Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Ümmi bir peygambere uyun 
ki doğru yolu bulasınız! A’raf, 7/158 

�وا �ِ�َْ.َ*ا	Rِِْ� َواَ-Rِ�ِ5ُْْ� َوا	��ُ� َ:9 �َ ُ,ِ�mَ�ُ اَْن �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ِ� َوا��	َن �ِ�*Xُ.ِVُْ� �َ�Tٖ�	ِْذ-َُ@ ا�+َ�ْ َ��Jٖ�+�ُ	ْ�ِ� �ٌ��ٖ(َ  Allah’a ve ahiret gününe iman edenler, 
mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah, kendine karşı gelmekten 
sakınanları çok iyi bilendir. Tövbe, 9/44 

 Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. Ahirete inanmayanların اِ	Rُُٰ=ْ� اِ	ٌٰ� َواِ�ٌ� �Kَ	�Tٖ�َ�  9:َ�Xُ.ِVُْ*َن �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة  ُ�ُ*Xْ.ُ �ْRُ�ُِ=َ�ٌة َوُ,ْ� ُ.ْ�َ+ْ=ِ�ُ�ونَ 
kalpleri bunu inkâr etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Nahl, 16/22  

�ى 	5ْXَِِ�ٖ� َوَ.ْ� َ ��َ�-�ِKَ �%zَ��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ:HِAَ 9ُر َواِزَرٌة ِوْزَر اUُْٰ�ىٖ+َRْ�َ ��َ�-�ِKَ ى�� َرCُ*:ً  َ.ِ� اْ,َ+َٰ�َ�َْ- '�+�َ �َ��ٖ �T�َ.ُ ��Xُ& �.َ9َو  Kim doğru yolu izlerse 
kendisi için izler. Kim de yoldan saparsa kendi zararına sapıtmıştır. Hiç kimse bir başkasının günah yükünü 
taşımaz. Biz peygamber göndermedikçe hiç kimseyi cezalandırmayız. İsra, 17/15 

'�ٰ*�ُ �ْ=ُُ�sْ.ِ �ٌ7َ�َ �َ-7ِْ�كْ   ُْ% اِ-�َ�� َا�َوَ:9 ُ ��ًِ	�Pَ bcً�َ(َ %ْ�َ�ْ�َ�ْKَ �َٖء َر���Jَِ	 ا*Iُ�ْ�َ َن�&َ �ْ�َKَ ��ِِ�َ��َدِة َر��ٖ� اََ�ً�ا اِ	َ#� اَ-�َ�� اِ	Rُُٰ=ْ� اِ	ٌٰ� َواِ�ٌ  De ki: "Ben de sizin 
gibi bir insanım; Bana Tanrınızın bir tek Tanrı olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi iş 
yapsın ve Rabbine yaptığı ibadetinde hiç kimseyi ortak etmesin." Kehf, 18/110 

�ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ,ْ� �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� ُ�* Xُِ*نَ   Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. Onlar اَ	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	�8
ahirete de kesin olarak inanırlar. Lokman, 31/4 

*Jُ5َْ-ََوا �ْ=ُXْ.ِ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	�Kَ �ِ�Kٖ �َ�5ٖ�َ1ْ+َ�ْ.ُ �ْ=ُ�َ�َIَ � ا 	Rَُْ� اIٌَْ� َ&ٖ���ٌ اِٰ.Xُ*ا �ِ�	��ِ� َوَرCُ*	ِٖ� َواَ-Jُ5ِْ*ا ِ.��  Allah'a ve peygambere inanınız, iman 
ediniz. Allah'ın kullanma yetkisini elinize verdiği malların bir bölümünü O'nun için harcayınız. İçinizdeki iman 
edenleri ve hayır yolunda mal harcayanları büyük bir ödül bekliyor. Hadid, 57/7 

�َِ���ُ=ْ� َوَ ْ� ا�sَ�.ٖ TَUَََ ُ=ْ� اِْن &�Xٖ.ِVْ.ُ �ْ+ُXُْ�َ  َوَ.� 	َُ=ْ� َ:Xُ.ِVُْA 9*َن �ِ�	��ِ� َوا	��Cُ*ُل َ�ْ�ُ)*&ُْ� 	ُِ+X.ِVُْ*ا  Peygamber sizi Allah'a imana çağırdığı 
halde niçin O'na inanmıyorsunuz? Oysa o bu konuda sizden söz almıştı. Eğer inanacaksanız ne duruyorsunuz? 
Hadid, 57/8 

�وَن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� �ِ�َْ.َ*ا	ُِ=ْ� َواَ-5ُِْ�ُ=ْ� ٰذ	ُِ=ْ� Uَْ�ٌ� 	َُ=ْ� ١٠ْ% اَُد	/ُ=ْ� َ)�ٰ' �mَِAَرٍة ْ.ِ �ْ=ُ�mٖXُْA� Tَ(َاٍب اَ	ٖ�ٍ� ﴿َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ,َ ُ,ِ�mَُAَو �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	َن �ِ�*Xُ.ِVُْA ﴾ اِْن
 Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Allah’a ve  ﴾١١&Aَ �ْ+ُXُْْ�َ�ُ�*َن ﴿
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peygamberine inanın, mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda savaşın. Bilin ki, bu sizin için çok daha kârlı ve 
çok daha hayırlıdır. Saf, 61/10-11 

Tٖى اَ-ْHَْ	�Xَ َوا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن Xُ.ِٰ�Kَ ٌ���ٖUَ*ا �ِ�	��ِ� َوَرCُ*	ِٖ� َوا	X/*ِر ا	�   Artık siz Allah’a, peygamberine ve indirdiğimiz nura/Kur’ an’a 
iman edin. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Tegabün, 64/8 

�+�Rَِ اْ:9َْ- َ�ْ*َم َ�mَْ�ُ�ُ=ْ� 	َِ�ْ*مِ اْ	Dِ�ْmَ ٰذ	َِ@ َ�ْ*ُم ا	+���Lَُِ� وَ ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ُ�ْUِ�ْ� َ)A�lَ��Cَ �ُXِْٖ� َوُ�ْ �5=َ�ُ ��ًِ	�Pَ %ْ�َ�ْ�ََو �ِ��	�ِ� �ْ.ِVْ�ُ �ْ.َ @َِ	ا ٰذ���َ� �Rَ�Kٖ اََ�ًِٖ	�Uَ ُر�Rَ
 .Toplanma zamanında Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün hem kazanç hem de kayıp gündür ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ 
Kim Allah'a inanır ve iyi ve güzel işler yaparsa  Allah’ta onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, 
ebedî kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Tegabün, 64/9 

� َ ْ�َ�ُ� َوا	��ُ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ  َ.� ا�Pَََب ِ.ْ� ُ.Zٍ�َ�8ٖ اِ:�9 �ِِ�ْذنِ ِRْ�َ �ِ��	�ِ� �ْ.ِVُْ� �ْ.َِ� َو��	ا  Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet/kötülük, belâ 
gelip çatmaz. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya ve güzele yöneltir. Ve Allah her şeyi en iyi ve en 
açık olarak bilmektedir. Tegabün, 64/11 

 De ki: "O, Rahman'dır; biz O'na iman ettik ve O'na  ُْ% ُ,َ* ا	��ْ�ٰ�ُ� اَٰ.��X �ِٖ� َوَ)َ�ْ�ِ� Kَ �Xَ�ْ�&*َAََ�َ+ْ�َ�ُ�*َن َ.ْ� ُ,َ* bcَzَ 'Kٍٖل ُ.ٖ���ٍ 
güvendik. Yakında kimin apaçık sapıklığın içinde olduğunu bileceksiniz." Mülk, 67/29 
b) Gabya/bilinmeze iman: 

� َرَزْ ُ �ْ,ُ�Xَ�Jُ5ِXْ*نَ   �ٰ*َة َوِ.��  Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine اَ	�Tٖ�َ� ُ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�ْ	Lَْ�ِ[ َوُ��Jُٖ�*َن ا	�8
rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Bakara, 2/3 

�ُه َ.A�5َُِ} اْ	َ 9:َ ]ِ�ْLَ��Rَ�ُ�َ�ْ اِ:�9 ُ,َ* َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	َْ��� َوا	َْ�ْ�ِ� َوَ.� Jُ�ْAَُ� ِ.ْ� َوَر َ َXْ(ٍِب َو�+َ&ِ 'Kٖ 9�:ِا dٍِ���َ 9:ََو ]ٍuُْ�َُ��ِت اْ:9َْرِض َوَ:9 َرk 'Kٖ Zٍ���َ 9:ََو �Rَ�ُ�َ�ْ�َ 9�:ِا Zٍ
 ٍ���ٖ.ُ Gayb'ın anahtarları Allah'ın katındadır, onu yalnız O bilir. O'nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O 
yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. En’âm, 6/59 

…  ِ���ِ	 ]ُ�ْLَ	ْاِ-�َ�� ا %ْJُKَ…De ki: Gaybı bilmek ancak Allah'a mahsustur… Yunus, 10/20  
�َ�ْ% ِ.Xُْ� َ$ْ#ٌء َو	َْ* َ&�َن َذا  ُ ْ�ُ 9:َ �Rَِ��ْ�ِ 'ٰ	ِا Zٌ�َJَsْ.ُ ُع�ْAَ ٰ�ى َواِْنUُُْر َوازَِرٌة ِوْزَر اHِAَ 9:ََواَ َو ]ِ�ْLَ	ْ�ِ� �ْRُ7َ1ْْ*َن َر���َ �َ�Tٖ�	ُر اTِXُْA ��َ�-ِا 'ٰ��ْ ��َ�-�ِKَ '�&HَAَ �ْ.ََة َو*ٰ� َ �ُ.*ا ا	�8

 َ Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü taşıyamaz. Kendi yükü ağır gelen kimse onu� '�&Hَ+َ	5ْXَِِ�ٖ� َواِ	َ' ا	��ِ� ا	��8ٖ�َُْ 
taşıtmak için başkasını yardıma çağırırsa, yakını da olsa, o yükün hiçbir parçasını taşıyamaz. Sen sadece 
görmeden Rab’lerinden korkanları ve namaz kılanları uyarabilirsin. Kim kötülüklerden arınırsa kendi yararına 
arınmış olur. Sonunda Allah'a dönülecektir. Fatır, 35/18 

ْ&َ� َو7ِUََ' ا	���ْ  �T	ا Dَ�َ�Aا �ُر َ.ِTِXُْA ��َ�-ِا ٍ���ٖ&َ �ٍIَْ5َِ�ٍة َواLْ�َِ� ْ�ُه �7�َKَ ]ِ�ْLَ	ْ�ِ� �َ�ٰ  Sen ancak Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman 'dan 
korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte öylesini bir bağışlanma ve güzel bir ödülle müjdele. Yasin, 36/11 

 ِ]�ْLَْ	�ِ� �ْRُ7َ1ْْ*َن َر���َ �َ�Tٖ�	اِن� ا  ٌ���ٖ&َ �ٌIَْ5َِ�ٌة َواLْ.َ �ْRَُ	  Görmedikleri hâlde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve 
büyük bir ödül vardır. Mülk, 67/12 

İMTİHAN/SINAV/DENEME 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ْ�=ُ�-*َُ��ْXَ	ََو  َ���ِٖ�� ِ� ا	�8 �7َِْ'ٍء ِ.َ� ا	1َْْ*ِف َوا	mُْ*ِع َو-0ٍJَْ ِ.َ� اْ:9َْ.َ*اِل َواْ:dِ5ُْ-َ9 َوا	�sَ�َ�اِت َو�7�َ  Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da 
mallar, canlar ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Bakara, 2/155 

� َ��sَ.َ �ْ=ُِAُْ% ا	�Tٖ�َ� Uََ�ْ*ا ِ.ْ� َ ْ��ُِ=�ْ … ��Uُُ*ا اْ	Zَ�Xmَ َوَ	��ْAَ اَْم َ�ِ�ْ�ُ+ْ� اَْن Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de 
başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?... Bakara, 2/214 

… 	ُِ=ْ� َواَ-5ُِْ�ُ=�ْ َ	ُ+ْ�َ�ُ*ن� Kٖ' اَْ.َ*ا  Yemin olsun ki, mallarınız ve canlarınızla imtihana çekileceksiniz… Al-i İmran, 3/186 

Zً َواِ�َ�ًة َو	ٰـِ=ْ� 	َِ�ْ��َُ*&ُْ� Kٖ' َ.� اJُ�ِ+َCْ�Kَ �ْ=ُnٰAٰ*ا اْ	1َْ�َ�اِت اَِ	  1ْAَ �ِ�Kٖ �ُْ+Xُْ& ��َِ� �ْ=ُiَُ+�5ُِ*نَ  ' ا	��ِ� َ.Iِ�ُْ�ُ=�ْ َوَ	ْ* َ$�َء ا	��ُ� 	mَََ�َ�ُ=ْ� اُ.� ��Xَ�ُKَ ��ً��ٖIَ …Eğer Allah 
dilseydi, elbette sizi tek bir millet yapardı. Fakat verdikleriyle sizi denemek etmek için toplumlara ayırdı. Öyle ise 
iyiliklerde yarışın. Dönüşünüz Allah’adır. Zamanı geldiğinde anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bil- 
dircektir. Maide, 5/48 

ن� َر��َ@ �ٖCَ�Dُ اْ	�Jَ�ِِب َواِ-�ُ� َ	5ُLَ*ٌر َرٖ���ٌ َوُ,َ* ا	�Tٖى gbcَUَ �ْ=ُ�َ�َIََِ_ اْ:9َْرِض َوَرKَ �ْ=ُ4َ�ْ�َ DَKَْ*َق tٍ�ْ�َ َدَر�Iٍَت 	َِ�ْ��َُ*&ُْ� Kٖ' َ.� اnٰAُٰ=ْ� اِ   Sizi yeryüzünün 
halifesi/hakimi yapan ve verdiği nimetler hakkında sınavdan geçirmek için bazılarınızın derecesini diğer 
bazılarınızdan üstün kılan O'dur. Rabbin ceza verdiğinde çok süratli verir. Ama O, gerçekten çok affedici, çok 
merhametlidir. En’âm, 6/165 

&�ُ�ونَ اَ  �T�َ �ْ,ُ 9:َُ+*ُ�*َن َو�9 َ:َ ��ُp �ِ�ْAَ ًة اَْو َ.�� َوَ:9 َ�َ�ْوَن اَ-�ُ �ْRُ�Xُ+َ5ْ*َن Kٖ' &ُ%� َ)�ٍم َ.��  Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl bir veya iki kere 
belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Buna karşın ne tövbe ederler, ne de ibret alırlar. Tövbe, 9/126 

bcً�َ(َ �ُ�َ�َْا �ْRُ/�َا �ْ,ُ*َُ��ْXَِ	 �Rََ	 ZًXَ�اْ:9َْرِض ٖز '�َ(َ �.َ �Xَ�ْ�َIَ ��-ِا Biz dünyadaki her şeyi insanlar için süsü ve çekici yaptık. Ama- 
cımız, insanları sınavdan geçirerek hangilerinin daha iyi işler yapacaklarını görmektir. Kehf, 18/7 

�ِ�ْ�ُ+ْ� اَ-�َ�� �sً�َ(َ �ُْ&�XَJْ�َUَ َواَ-�ُ=ْ� اِ	Iَ�ُْA 9:َ �Xَ�َُْ�*نَ  َKََا  Yoksa siz, Bizim sizi, boş yere yarattığımızı ve Bize döndürül- 
meyeceğinizi mi sandınız? Mü’minun, 23/115 
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َ�Jُ*	ُ*ا اَٰ.��X َوُ,ْ� َ: 9�Xُ+َ5ُْ*نَ  اََ�ِ�َ[ ا	��Xُس اَْن �ُْ+َ�&ُ*ا اَنْ   İnsanlar, sadece "İnandık!" demeleriyle bırakılacaklarını ve sınava 

çekilmeyeceklerini mi sanıyorlar? Ankebut, 29/2 
� ُ*ا َو	ََ�ْ��َ َPَ �َ�Tٖ�	ُ� ا��	ا ���َ�َ�ْ�َ�َKَ �ْRِِ��ْ َ �ْ.ِ �َ�Tٖ�	ا ��X+َKَ �ْJَ	ََ َو�َْ=�ِذٖ��	ا ���َ  Yemin olsun ki, Biz kendilerinden öncekileri de sınadık. 

Allah, özüyle sözü bir olanları ve yalancıları da elbette bilir. Ankebut, 29/3 
��ِٖ��َ� َو-َْ��َُ*ا اUََْ��َر&ُ   ��َ� ِ.Xُْ=ْ� َوا	�8ٖ,ِ�mَ�ُ	ْا �َ�َ�ْ-َ '�+�َ �ْ=ُ�-*َُ��ْXَ	ََو ْ� Biz; Allah yolunda savaşanları ve sabredenleri belirleyinceye 

ve sözlerinizin doğru olup olmadığını anlayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Muhammed, 47/31 
  ٖH�َْ	َوُ,َ* ا bcً�َ(َ �ُ�َ�َْ/ُ=ْ� ا�َِ�ْ��َُ*&ُْ� اَ	َة *�ٰ��Hُ ا	5ُLَْ*رُ اَ	�Tٖى aَ�َUَ اْ	َ�ْ*َت َواْ	َ  O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için 

ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. Mülk, 67/2  
اِ-�� �XَJْ�َUَ اْ:9ِْ-َ��َن ِ.ْ� -ُْ]Zٍ5َ اَْ.�7ٍَج -َْ�َ+ٖ��ِ� �Xَ�ْ�َmَKَُه Cَٖ��ً�� �8ٖ�ًَ�ا   Gerçek şu ki, biz insanı karışımı nitelikli bir sıvı damlasından/ 

meniden yarattık. Onu imtihan edelim diye, kendisini işitme ve görme güçleriyle donattık. İnsan, 76/2 
İNCİL-TEVRAT 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َل َ)َ�ْ�َ@ اْ	   �H-َ َ%�mٖ-ْ9ِ:َْوا Zَv+�ْ*ٰر	َل اHَ-ََْوا �ِ�ْ�َ�َ �َ�ْ�َ ��َِ	 � ً ��8َ.ُ �a�ِ=َ+�َب �ِ�ْ	َ  Sana Kitabı Hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı 
olarak indirdi. O, Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Al-i İmran, 3/3 

ا	+�ْ*ٰرZَv َواْ:�mٖ-ْ9ِ%َ َوُ�َ���ُ�ُ� ا	ِْ=َ+�َب َواْ	ِ�ْ=Zَ�َ وَ   Allah ona/İsa’ya  kitabı/okuma yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğre- 
tecek. Al-i İmran, 3/48 

  َKَٖه ا�*َن Kٖ' اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوَ.� اُْ-Hِ	Sَِ ا	+�ْ*ٰر�Zُ َواْ:�mٖ-ْ9ُِ% اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ /I��َُA �َِ	 ِْ=َ+�ِب	اَْ,َ% ا ��َ َA bcَ َن*ُ�Jِ�ْ  Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartı- 
şıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Al-i İmran, 3/65 

  َ�.ِ �ِ�ْ�َ�َ �َ�ْ�َ ��َِ	 � ً ���Xَ�ْ َ)�ٰ' ا�pَِٰرِ,ْ� �ِٖ��َ�' اْ�ِ� َ.ْ�َ�َ� ُ.8َ �ْ�ِ� ِ.َ� ا	+�ْ*ٰر�Zِ َوُ,ً�ى َو.َ  َوَ �5َ�َ �َ�ْ�َ ��َِ	 � ً ���ى َو-ُ*ٌر َوُ.8ًَ,ُ �ِ�Kٖ %َ�mٖ-ْ9ِ:ُْه ا�Xَ�ْAََٰوا Zِ�+�ْ*ٰر	ا َ��Jٖ�+�ُ�ِْ	 Zً3َ(ِ*ْ  
O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içeri- 
sinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola 
iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik. Maide, 5/46 

  ْ�.ِ �ْRِ�َْ	َِل اHِ-َُْوَ.� ا %َ�mٖ-ْ9ِ:َْوا Zَv+�ْ*ٰر	اََ �ُ.*ا ا �ْRُ�-ََْ* ا	َ  َو�َء َ.� �Cَ �ْRُXْ.ِ �ٌ�sٖ&ٌَة َو�َ8ِ+َJْ.ُ Zٌ �Sِ اَْرRُXْ.ِ �ْRِِ�Iُْ� اُ.�ْAَ �ْ.َِو �ْRِِ *ْKَ �ْ.ِ 9ََ&�ُ*ا:َ �ْRِنَ َر��*ُ��َ�ْ  Eğer onlar, 
Rablerinden kendilerine indirilen Tevrat’ı, İncil’i ve Kur’an’ı gereğince uygulasalardı üzerlerindeki ve altlarındaki 
nimetlerden bol bol faydalanırlardı. İçlerinden orta yolu tutan bir ümmet vardır, fakat onların çoğunun yaptıkları 
ise ne kötüdür. Maide, 5/66 

�ن� َ&�sًٖ�ا ِ.RُXْْ� َ.� اُْ-Hَِل اِ	َْ�َ@ ِ.ْ� َر��َ@ Lُْuَ��-ً� َو&5ًُْ�ا cKََ  ُْ% َ�� اَْ,َ% ا	ِْ=َ+�ِب َ	ْ�ُ+ْ� َ)�ٰ' َ$ْ#ٍء َ�+�' �JُٖAُ�*ا ا	+�ْ*ٰرZَv َواْ:�mٖ-ْ9َِ% َوَ.� اُ  َ�Hٖ�ََ	َر��ُ=ْ� َو �َْ�ُ=ْ� ِ.ْ	َل اِHِ-ْ َْس�Aَ b
 َ���ٖKِ�=َْ	مِ ا*ْJَ	ْا '�َ(َ De ki; “Ey Kitap Ehli, sizler Tevrat'a, İncil'e ve Rabbiniz tarafından indirilen Kur'an'a gereği gibi 
uymadıkça hiçbir temele dayanmış sayılmazsınız.” Rabbin tarafından sana indirilen ayetler, onların çoğunun 
azgınlığını ve kâfirliğini arttıracaktır. O halde kâfirler için üzülme. Maide, 5/68 

�ُ,ْ� Kِ' ا	+�ْ*ٰر�Zِ َواْ:�mٖ-ْ9ِِ% َ��ُْ.ُ�ُ,ْ� �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�RُnRٰXْْ� َ)ِ� اَ	�Tٖ�َ� َ�+��ُِ�*َن ا	��Cُ*َل ا	��Xِ'� اْ:9ُ.�  َXْ(ِ ��ً*+ُ=ْ.َ �ُ-َو�ُmِ�َ ىTٖ�	ا �' �ُRِ�ْ�َ(َ ُم ���ا	Xْ�َُْ=ِ� َوُ�ِ�%/ 	Rَُُ� ا	]���َ��ِت َوُ�َ
� َوَ�RُXْ(َ Dُ4َْ� اPَِْ�ُ,ْ� َواْ:bcَBَْ9َل ا	�+ٖ َِg��َ1َ	ْا iِٰـ	َل َ.َ�ُ� اُوHِ-ُْى اTٖ�	َر ا*/X	ا ا*�ُ�َ�Aُروُه َو-8ََُ�وُه َوا �H(َا �ِٖ� َو*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	�Kَ �ْRِ�ْ�َ(َ Sْ-َ�&َ ' َن*�َ@ ُ,ُ� ا	5ْ�ُِْ�ُ  Onlar, yanlarındaki 

Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları Resule, o ümmî peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, 
kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve 
zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen Kur’an’a uyanlar 
var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. A’raf, 7/157 

� Kِ' ا	+�ْ*ٰر�Zِ اِن� ا	��َ� اْ$َ+ٰ�ى ِ.َ� ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� اَ-Rُ�َ5ُْْ� َواَْ.َ*ا	Rَُْ� �ِ�َن� 	Rَُُ� اْ	ُ Zَ�Xmَ�A�Jَِ�ُ*َن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	  fJ�َ �ِ�ْ�َ(َ ا�َواْ:�mٖ-ْ9ِِ% َواْ	Jُْ�اِٰن َوَ.ْ� اَْوJْ�َKَ �ِ��  'ٰKُ+�ُ*َن َوُ�Jَْ+�ُ*َن َوْ)ً
�ٖه ِ.َ� ا	��ِ� Cْ�Kََ+7ِ�ُْ�وا �َِ�ْ�ِ�ُ=ُ� ا	�Tٖى َ��َ�ْ�ُ+ْ� �ِٖ� َوٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ ِRْ�َِ� Allah müminlerin mallarını ve canlarını karşılığında cenneti 
vermek üzere satın aldı. Onlar Allah yolunda savaşırlar, bu yolda kimi zaman öldürürler ve kimi zaman da öldü- 
rülürler. Bu Allah'ın üzerine borç aldığı ve hem Tevrat'ta, hem İncil'de, hem de Kur'an'da yer verdiği bir sözdür. 
Allah'dan daha çok sözünde duran kim olabilir ki? O halde yaptığınız bu alışverişe sevininiz. İşte büyük kurtuluş 
ve başarı budur. Tevbe, 9/111 

�ا �َ  ً �mCُ ��ً�&ُر �ْRُv�ٰAَ �ْRُXَ�ْ�َ ِر ُرَ�َ��ُء� اُء َ)َ�' ا	ُْ=�5 ��� َرCُ*ُل ا	��ِ� َوا	�Tٖ�َ� َ.َ�ُ� اَِ$ٌ ���َ.ُ ْ�,ُ��َ�Cٖ �ً-ا*َzِِْ� َور��	ا �َ.ِ bcً4ْKَ َن*Lُ+َ�ْ  @َِ	ِد ٰذ*mُ Kٖ' ُوRِ,ِ*Iُْ� ِ.ْ� اpََِ� ا	�/
 ٰ �َر َوَ)َ� ا	��ُ� ا	�Tٖ��K �ْRُُ�sَ.َ َِ' ا	+�ْ*ٰر�Zِ َوَ.K �ْRُُ�sَِ' اْ:Hَ&َ %ِ�mٖ-ْ9ِْرٍع اUََْ�َج َ$ْ]�Kَ �ُlََٰزَرُه Cْ�Kَ �َ�َLْ+َCْ�Kََ+ٰ*ى َ)� اَع 	Rِِ� �َ�Lٖ�َُِ� ا	ُْ=�5 ر� /H	ا ]ُmِ�ْ�ُ �ٖ ِ*Cُ '  ِت��َِ	� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8

 5ِLْ.َ �ْRُXْ.ِ Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarındaَ�ًة َواIًَْ�ا َ)�3ًٖ��
merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişan- 
ları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini 
yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, 
ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan 
inanıp iyi işler yapanlara bağışlanma ve büyük ödül vâdetmiştir Fetih, 48/29 
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 ِ� �Xَ�ْ �Xَ�ْ َ)�ٰ' ا�pَِٰرِ,ْ� ��Xَ�ِCُ�ُِ َوَ �5 �5 َ ��ُp ِ-��َ,َْوَر Zً�َ�َْوَر ZًKَُْه َرا*�ُ�َ�Aا �َ�Tٖ�	ِب ا*ُ� ُ 'Kٖ �Xَ�ْ�َIََو %َ�mٖ-ْ9ِ:ُْه ا�Xَ�ْAََٰ� َوا�َ.ْ�َ �َء ٖ��َ�' اْ�ِ�Lَ+ِ�ْاِ:�9 ا �ْRِ�ْ�َ(َ �,َ�Xَ�ْ+َ&َ �.َ �,َ*(ُ���Zً اْ�َ+َ

 َX�ْAَٰ�Kَ �Rَِ+�َ�(َِر �a�َ �,َ*ْ(ََر ��َKَ �ِ��	اِن ا*َzِْنَ ر*JُCِ�Kَ �ْRُXْ.ِ �ٌ�sٖ&ََو �ْ,ُ�َIَْا �ْRُXْ.ِ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �  Sonra bunların peşinden ardı ardına peygamberleri- 
mizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa’yı gönderdik, ona İncil’i verdik ve kendisine uyanların 
kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince; Biz onu onlara 
farz kılmamıştık. Allah’ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Ana onun da gereklerini hakkıyla 
yerine getiremediler. Biz de içlerinden iman edenlere ödüllerini verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık/günahkâr 
kimselerdir. Hadid, 57/27 

İNKÂR/İNKÂRCILAR/KÂFİRLER 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ُ=�َ.َ ��َِ	 � ً ��8َ.ُ Sُْ	Hَْ-َا �َِ�� ا*Xُ.ِٰنِ َوا*Jُ�A�Kَ َى���َواِ bcً��ٖ َ �Xً�َpَ 'Aٖ��َٰ�ِ� 7َْ+ُ�واAَ 9:ََو �ِٖ� �ٍKِ�&َ َل ْ� َوَ:Aَ 9ُ=*-ُ*ا اَو�  Elinizin altındaki Tevrat'ı onaylayan 
indirmiş olduğum Kur'an'a inanın; onu inkâr edenlerin ilki olmayın; ayetlerimi bir kaç para karşılığında satmayın; 
yalnız Benden çekinin. Bakara, 2/41 

  َ( �ٖ�ِ4ْKَ �ْ.ِ �ُ��	َل ا �HXَ�ُ اَْن ��ًLْ�َ �ُ��	َل اHَ-َْْ=5ُُ�وا �َِ�� ا�اَْن َ �ْRُ�َ5ُْ-َاْ$َ+َ�ْوا �ِٖ� ا ��َ�َiِْ� ُ. اٌبTَ(َ �َ��ٖKِ�=َ�ِْ	4ٍَ[ َوBَ 'ٰ�(َ ]ٍ4َLَِ� َ��ُؤKَ ِ)َ��ِدٖه ��7َُء ِ.ْ�َ �ْ.َ 'ٰ� ٌ��Rٖ  
Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini Kur'an'ı inkâr 
ederek kendi benliklerini ne kötü şey karşılığında sattılar. Böylece onlar, gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca 
kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır. Bakara, 2/90 

� اَْ-ْHَ	�Xَ اِ	َْ�َ@ اَٰ��ٍت �Xَ���ٍَت َوَ.� َ�ْ=�Rَِ� �ُ5ُ اِ:�9 ا	JُCِ�5َْ*نَ  ْJَ	ََو  Biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan sapıklardan 
başkası inkâr etmez. Bakara, 2/99 

�ٌر اُو	َ �ْRِ�ْ�َ(َ @َiِٰ	ZُXَ�ْ ا	��ِ� َوا	Zِ=َِiٰ��َْ َوا	��Xِس اIََْ�ٖ���َ اِن� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َوَ.�  Aُ*ا َوُ,ْ� &�5ُ  Ayetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölenlere 
gelince Allah'ın, meleklerin ve insanların ortak lâneti onların üzerinedir.  Bakara, 2/161 

  �َ�Tٖ�	اِن� ا �َ.ِ �ِ�ْJِ	ْ�ِ� ُ�وَن.ُْ��َ �َ�Tٖ�	َن ا*ُ�+ُJْ�ََو ;a�َ �ِ�ْLَِ� �َ ٖ�ِّ��X	َن ا*ُ�+ُJْ�َِ� َو��	ِت ا��ْ=5ُُ�وَن �ِ�َٰ�ٖ��ٍ َ	اٍب اَTَ�َِ� �ْ,ُ�ْ �7�َKَ ِس��X	ا  Allah'ın ayetlerini inkâr 
edenleri, peygamberleri sebepsiz olarak öldürenler. Ya da adaleti emreden insanları öldürenler var ya onları  
acıklı bir azapla müjdele! Al-i İmran, 3/21 

�ونَ  ُRَ7ْAَ �ْ+ُ-َِْ� َوا��	ِت ا��5ُُ�وَن �ِ�َٰ=ْAَ �َِ	 ِْ=َ+�ِب	اَْ,َ% ا ��َ  Ey kendilerine kitap verilenler, neden göz göre göre Allah'ın 
ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Al-i İmran, 3/70 

  َ,�َ�ْBَ ًدا*ُ�Iُ �ْ,ُ�Xَ	ْ ��� 	Tُ�َِو ُ*ا ا	Tَ�َْاَب اِن� ا	��َ� َ&�َن َ)Hٖ�Hًا َ�ٖ=�ً��اِن� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �ِ�َٰ��Cَ �XَِAْ*َف -Rِ��ٖ8ُْْ� -َ�ًرا &ُ��َ�� -�Iُ Sْmَ4َُِ*ُدُ,ْ� َ�  Kuşkusuz 
ayetlerimizi inkâr edenleri ilerde ateşe atacağız. Derileri kavruldukça azabın acısını duysunlar diye kendilerine 
başka deriler giydireceğiz. Şüphesiz ki Allah üstün iradelidir, hikmet sahibidir. Nisa, 4/56 

َل َ)َ�ْ�ُ=ْ� Kِ' ا	ِْ=َ+�ِب اَْن اَِذا Cَِ�ْ�ُ+ْ� اَٰ��ِت ا	��ِ� �ُ   �H-َ �� Bَْ�ِ�ٖه اِ-�ُ=ْ� اًِذا ِ.Rُُ�sْْ� َوَ ٍْ��ٖ�َ 'Kٖ ا*zُ*1ُ�َ '�+�َ �ْRُ�َ.َ وا�ُ�ُJْAَ bcَKَ �Rَِ� ُاHَRْ+َ�ْ�َُو �Rَِ� �ُ5َ=ْ Dُ.ِ�Iَ �َ��	اِن� ا
��ً��ٖIَ �َ�XRَIَ 'Kٖ �َ��ٖKِ�=َْ	َوا �َ�JٖKِ�Xَ�ُ	ْا Allah’ın size indirdiği kitabın ve onun ayetlerinin inkâr edildiğini ya da alaya alındığını 
işittiğinizde başka bir konuya geçmedikleri sürece onlarla bir arada oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi sayı- 
lırsınız. Allah, münafıklarla kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir. Nisa, 4/140 

  َ��Tٖ�	ا اِن� ا�ً��ٖ�َ 9:ًbcَzَ ا*/�zَ �وا َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َ ْ /�Pَ5َُ�وا َو&َ  Şüphesiz inkâr edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar 
derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Nisa, 4/167 

��/*ا ا	ُْ=5َْ� َ)َ�' اْ:9ٖ�َ��ِن َوَ.ْ� َ�َ+َ*	��Kَ �ْ=ُXْ.ِ �ْRُُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا اَٰ��َء&ُْ� َواUَِْ*ا-َُ=ْ�  َ+َCَِْ��َء اِِن ا	اَْو  Ey iman edenler! Eğer 
küfrü imana tercih ederlerse, babalarınız ve kardeşleriniz bile olsalar, onları dost edinmeyin. İçinizden kim 
onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir. Tövbe, 9/23  

  �ْRِ,ِا*َKَْ�ِ� �ْRُُ	*ْ َ @َِ	ِ� ٰذ��	ا �َْ�ٖ��ُ} اْ�ُ	�8ََرى ا�X	ا Sِ	َ� َِ� َو��	ا �اْ�ُ �ٌ�ْHَ(ُ ُد*Rُ�َْ	ا Sِ	َ� ََو ُ�Rُ�َAَ� َ %ُ�ْ َ �ْ.ِ 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	َن َ ْ*َل اVُ,ِ�4َ�ُ  َن*=ُKَVْ�ُ '�-َُ� ا��	ا  Yahudiler: 
Uzeyr, Allah'ın oğludur. dediler; Hıristiyanlar da: Mesih, Allah'ın oğludur, dediler. Bunlar kendi ağızlarında geve- 
ledikleri sözlerdir. Kendilerinden önce inkâr edenlerin sözlerine benzetme yapıyorlar. Allah onları kahretsin! 
Nasıl da yüz geri çevriliyorlar! Tövbe, 9/30 

ًة ْ�َKَ� َ�5ِLَْ� ا	��ُ� 	Rَُْ� ذٰ   ��.َ �َ��ٖ�ْCَ �ْRَُ	 �ْ5ِLْ+َ�ْAَ اِْن �ْRَُ	 �ْ5ِLْ+َ�ْAَ 9:َ اَْو �ْRَُ	 �ْ5ِLْ+َCِْا 	ى اْ�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	َوا �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	5َُ�وا �ِ�&َ �ْRُ�-َ�ِ� @َِ	 َ��JٖCِ�5َْ	َم ا*ْJَ  Onlar için 
ister af dile, ister dileme fark etmez. Hatta onlar adına yetmiş kere af dilesen de Allah onları kesinlikle affetmez. 
Sebebine gelince, onlar Allah'ı ve peygamberini inkâr ettiler. İşte böyle Allah, baştan çıkan ahlaksızları doğru 
yola iletmez. Tövbe, 9/80 

وَن َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َوَ��Iً*َ(ِ �Rََ-*Lُ�ْ َوُ,ْ� �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� َ&�Kُِ�ونَ   /�8ُ�َ �َ�Tٖ�	َا  Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve o yolu eğri ve 
çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Onlar ahireti inkâr edenlerin ta kendileridir. Hud, 11/19 

� اHِRْ+ُCَْئ �ْ.ِ %ٍCُ�ُِ�  Sُ�ْ�َ.َْ�Kَ @َ�ِ�ْ َ	Tٖ��ِ�َ� َ&5َُ�وا pُ�� اKَ �ْRُُATْUَََ=ْ�َ_ َ&�َن ِ)�Jَبِ  ِJَ	ََو  Senden önceki resullerle de alay edildi. İnkâr 
edenlere biraz süre verdim ama sonra yakalarına yapıştım. Gördüler nasılmış azap! Ra’d, 13/32 

َ�K�ِ�ُْ*َن -Sَ�َ�ِْ ا	��ِ� ُ ��ُp�Xِْ=ُ�و-�Rََ َواَْ&sَُ�ُ,ُ� ا	َْ=�Kُِ�ونَ    Onlar, Allah’ın nimetini bilirler, sonra da inkâr ederler. Onların çoğu 
kâfirlerdir. Nahl, 16/83 
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  َ$ Zٍ �ا ُ 9:َ ��ُp�Vَْذُن 	Tٖ��ِ�َ� َ&5َُ�وا َوَ:9 ُ,ْ� �ُْ�َ+ْ�َ+ُ�*نَ َوَ�ْ*َم -َْ�َ�ُ� ِ.ْ� &ُ%� اُ.�ً�Rٖ  Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz gün, artık ne 

kâfirlerin özür dilemelerine izin verilir ne de onların özür dilemeleri istenir. Nahl, 16/84 
� اٖ��َ  ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ِ��	�ِ� �ََ&5َ �4َ[ٌ َ.ْBَ �ْRِ�ْ�َ�َKَ ًرا�ْPَ �ِ5ْ=ُْ	�ِ� َ$َ�َح �َ.ْ �ٰـِ=ْ	َ��ِن َو�9ٖ:ْ�ِ� \�iِ�َ[ْ.ُ �ُ�ُ�ْ َاُْ&ِ�َه َو �اٌب َ)��3ٌٖ  �-ِٖ� اِ:�9 َ.ْTَ(َ �ْRَُ	ِ� َو��	ا �َ.ِ  İman ettikten 

sonra kâfir olanlar, Allah'ın gazabına uğrarlar, onlar için büyük bir azap vardır. Yalnız bu hüküm, kalpleri kesin 
bir iman ile donanmış olduğu halde baskı altında kalanlar için değil, fakat gönüllerinin kapısını inkârcılığa açan- 
lar için geçerlidir. Nahl, 16/106 

  َs.َ �%ُ& �ْ.ِ ْ�اِٰنJُْ	ا اTَـ,ٰ 'Kٖ ِس��X�ِ	 �XَKْ ��Pَ �ْJَ	َِس اِ:�9 &5ُُ*ًراَو��X	ا �ُsَ&َْا 'ٰ�َ�Kَ %ٍ  Yemin olsun ki biz bu Kur'ân'da insanlar için çeşitli 
örnekler vermişizdir. Yine de insanların çoğu inkârlarında direndiler.  İsra, 17/89 

�اٰذ	َِ@ HَIَاُؤُ,ْ� �ِ�َ-�Rُْ� َ&5َُ�وا �ِ�َٰ���XَِA َوَ �	ُ*ا َءاَِذا &ُ  ً��ٖIَ �Jً�ْUَ َن*ُp*�ُ�ْ�َ	َ ��-َِءا �Aً�Kَ�3ًَ.� َوُر(ِ ��X Bu, onların cezasıdır; çünkü onlar, âyetleri- 
mizi inkâr ettiler ve şöyle dediler: “Biz, bir yığın kemik ve ufalanmış toz olduğumuz zaman mı, gerçekten yeni bir 
yaratılışla diriltileceğiz?” İsra, 17/98 

  ْ�Rَُ	 %َ�َIََو �ْRُ�َsْ.ِ aَُ�1ْ�َ اِت َواْ:9َْرَض َ �ِدٌر َ)�ٰ' اَْن*َ�ٰ اbcًIََ َ:9 َرْ�َ[ �Kَ �ِ�Kََٖ�' ا	��3	ُِ�*َن اِ:�9 &5ُُ*ًرا اََو	َْ� َ�َ�ْوا اَن� ا	��َ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��  Görmediler mi ki, 
gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmağa da kadirdir? Şüphesiz Allah, onlar için bir ömür 
süresi takdir etti. Ama zalimler, inkârcılıktan başkasını kabullenmediler. İsra, 17/99 

  ْ�5ُ=ْ�َ�ْKَ َ$�َء �َوَ.ْ �ْ.ِVْ�ُ�ْKَ َء�$َ �ْ�َKَ �ْ=َُر�� �ْ.ِ /a�َو ُِ% اْ	َ …Onlara de ki; “Bu Kur'an, Allah tarafından gönderilmiş bir gerçektir, 
isteyen inansın, isteyen inkâr etsin”…Kehf, 18/29  

 ﴿ �zً�ْ(َ �َ��ٖKِ�=َ�ِْ	 Tٍِi.َ*ْ�َ �َ�XRَIَ �Xَzْ�َ(َْ�َ+ٖ]�﴾ ١٠٠َو�ِذْ&ٖ�ى َوَ&�-ُ*ا َ:9 َ �ٍء َ)ْ�[َBِ 'Kٖ �ْRُXُ�ُ(َْا Sْ-َ�&َ �َ�Tٖ�	َا﴿ ��ً�ْCَ وا ١٠١ُ�*َنTُ1ِ�+�َ 5َُ�وا اَْن&َ �َ�Tٖ�	ا ]َ�ِ�َKََا ﴾
﴿ 9:ًHُُ- �َ��ٖKِ�=َ�ِْ	 �َ�XRَIَ �َ-�﴾ ١٠٢ِ)َ��ٖدى ِ.ْ� ُدوٖ-' اَْو	َِ��َء اِ-�� اَْ)َ+ْ   Ve o Gün gerçeği inkâr edenlerin karşısına cehennemi çıkarırız. 

Onlar ki, ayetlerimde/yarattıklarımda Beni görmediler ve Beni duymadılar. İnkâr edenler Beni bırakıp da 
kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere konak olarak hazırladık. Kehf, 18/100-101-102 

  Sْ[َ�ِ�َKَ �ِٖg�Jَِ	َو �ْRِِت َر����5َُ�وا �ِ�َٰ&َ �َ�Tٖ�	ا @َiِٰ	َوْز-ً� اُو Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْRَُ	 �ُ�Jُٖ- bcَKَ �ْRُُ	��َ(َْا  Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O'nun huzu-  
runa çıkaracaklarını inkâr ettiler. Bu nedenle onların yaptığı tüm iyilikler geçersiz olmuştur. Kıyamet günü onla- 
rın yaptıkları işleri tartıya almayız, kendilerine değer vermeyiz. Kehf, 18/105  

�uٖ��ََ� َ)َ�' ا	َْ=��ٖKِ�َ� VُAَز/ُ,ْ� اَزfا  اَ	َْ� Aََ� اَ-�� اَْر�Xَ�ْCَ ا	�7  Şeytanları, kâfirlerin üzerine kışkırtıcı olarak saldığımızı görmedin 
mi? Meryem, 19/83 

*َن َ)ْ� ُوRِ,ِ*Iُُ� ا	��Xَر َوَ:ْ(َ 9� Rُُk*رِِ,ْ� َوَ:ُ �ْ,ُ 9�8َXُْ�ونَ  َ	ْ* َ�ْ�َ�ُ� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا  /5=ُ�َ 9:َ �َ��ٖ  İnkâr edenler, yüzlerinden ve sırtlarından 
ateşi savamayacakları ve hiçbir yardım da görmeyecekleri zamanı bir akıl edebilseler! Enbiya, 21/39 

�َرٌك اَْ-Hَ	�Xَُْه ا �ْ+ُ-َْ�Kََ	Xْ.ُ �َُِ=ُ�ونَ َوٰ,Tَا ِذْ&ٌ� ُ.�َ    Bu Kur'an, Bizim tarafımızdan indirilmiş kutsal bir öğüttür. Siz onu inkâr mı 
ediyorsunuz? Enbiya, 21/50 

�َ)Zً+َLْ�َ Zُ اَْو �َ  �Tَ(َ �ْRُ�َِAْاُب َ�ْ*ٍم َ)��Jٍٖ َوَ:َ 9�Hَاُل ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ�ْ.ِ 'Kٖ�Rُ�َِAْ�Aَ '�+�َ �ُXْ.ِ Zٍُ� ا	��  İnkâr edenler, kendilerine kıyamet, ansızın 
gelinceye kadasr veya sonsuz bir günün azabı gelip çatıncaya kadar Kur’andan şüphe etmeye devam ederler. 
Hac, 22/55 

ُ�*ا �T&َ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	ا �ِ.ِ*ْ َ �ْ.ِ ُ bcَ�َ	َْوَ �َل ا  ُ�ُ&ْ�Aَ � ��.ِ %ُُ&ْ��َ �ْ=ُُ�sْ.ِ �ٌ7َ�َ 9�:ِا اTَـ,ٰ �.َ ��َْ- /�� 7ْAََ��ُ*نَ ��Jَ�ِِِء اْ:Uِٰ9َ�ِة َواK �ْ,ُ�XَKْ�َAَِْ' اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 *َن ِ.Xُْ� َوَ�7َْ�ُب ِ.��  O 
peygamberin kavminden, Allah’ı inkâr eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol 
nimet verip zenğinlige ulaştırdığımız şehrin ileri gelenler şöyle dediler: “O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin 
yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor.” Mü’minun, 23/33 

َل )َ  �Hُ- 9:َ*َْ	 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	َوَ �َل اbcً�Aٖ�ْAَ ُه�Xَ�ْ�Aاَدَك َوَرVُٰK �ِٖ� Sَ��sَXُِ	 @َِ	Tٰ&َ ًة�َ�ْ�ِ� اْ	Jُْ�اُٰن Zً�َ�ْIُ َواِ�َ  İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada 
topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle parça parça indirdik ve 
onu tane tane okuduk. Furkan, 25/32 

 Kâfirler dediler ki; “Bizler ve atalarımız, toprak olduktan sonra َوَ �َل ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َءاَِذا &A ��Xَُُ�اً�� َواَٰ��ُؤ-َ� اَ ��Xِgَ	Iُ�َ1ْ�ُ*نَ 
yeniden mi diriltileceğiz?” Neml, 27/67  

�ِ�ْ% Uََ]�َ��&ُْ� َوَ.� ُ,ْ� �َِ��ِ.ٖ��َ� ِ.ْ� Uََ]�َ��ُ,ْ� ِ.ْ� َ$ْ#ٍء اِ-�  َوَ �َل ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�واْXَ	َْو �Xَ�َ��ٖCَ ا*�ُ�ِ�Aا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ��ِ	 َِذُ�*ن�=ََ	 �ْRُ  İnkâr edenler iman 
edenlere, “Yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim” derler. Oysaki onların günahlarından hiçbir şey 
yüklenemezler. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır. Ankebut, 29/12 

 Allah’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr edenler َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �ِ�َٰ��ِت ا	��ِ� َو	g�Jَِِٖ� اُو	َ @َiِٰ�iُِ�*ا ِ.ْ� َرْ�َ�ٖ+' َواُو	 @َiِٰ	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَ	ٖ��ٌ 
var ya; işte onlar Benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Ankebut, 29/23 

� �ِ�َٰ���XَِA اِ:�9 ا	��3	ُِ�*نَ ُ�َmْ�َ �.َِ�ْ�َ� َو	ا اْ*ُAاُو �َ�Tٖ�	وِر ا�ُPُ 'Kٖ ٌت�Xَ���َ ٌت��اَٰ *َ,ُ %ْ�َ Hayır, o Kur’an, kendilerine ilim verilenlerin 
kalplerindeki apaçık âyetlerdir. Bizim âyetlerimizi ancak zalimler inkâr eder. Ankebut, 29/49 
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 ِ%uِ��َْ	�ِ� ا*ُX.َٰا �َ�Tٖ�	اِت َواْ:9َْرِض َوا*َ�ٰ �ا َ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	��ً�Rٖ$َ �ْ=ُXَ�ْ�ََو 'Xٖ�ْ�َ �ِ��	�ِ� '5ٰ&َ %ُْ  ُ�5َ&َُ�ونَ  َوCِ�1َْ	ا �ُ,ُ @َِiٰ	ِ� اُو��	وا �ِ�  De ki: “Benimle sizin 

aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah’ı inkâr edenler var ya; 
işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır.” Ankebut, 29/52 

 َ5&َ �َ�Tٖ�	ا � ُ�*ا �ِ�َٰ���XَِA َو	�Jَِِٸ اْ:Uِٰ9َ�ِة �Kَُو	K @َِiِٰ' اْ	Tَ�َاِب ُ.ْ�4َُ�ونَ َواَ.� �T&َُ�وا َو   İnkâr edenler, âyetlerimizi ve ahiret buluşmasını 
yalan sayanlar ise, işte onlar azapla yüzyüze bırakılacaklardır. Rum, 30/16 

�ونَ  َ.ْ� َ&Kَ �َ5ََ�َ�ْ�ِ� &5ُُْ�ُه َوَ.�ْ ُRَ�ْ�َ �ْRِ�ِ5ُ-َْbcِKَ ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ  Kim inkâr ederse inkârı kendi aleyhine olur. Yararlı bir iş yapanlar 
da cennette kendileri için yer hazırlamaktadırlar. Rum, 30/44 

 ْ�ِi	ََو %ٍsَ.َ �%ُ& �ْ.ِ ْ�اِٰنJُْ	ا اTَـ,ٰ 'Kٖ ِس��X�ِ	 �Xَ�ْ�َzَ �ْJَ	َ5َُ�وا اِْن اَْ-ُ+ْ� اِ:�9 ُ.ْ�ِ]�ُ*نَ  َو&َ �َ�Tٖ�	ا ��َ	*Jُ�ََ	 Zٍ�َٰ�ِ� �ْRُ+َiْIِ  Gerçekten, bu Kur’an’da insanlar 
için her türlü örneği verdik. Onlara bir mucize getirsen bile, inkarcılar: -Siz, ancak batıl/asılsız şeyleri ileri 
sürenlersiniz derler. Rum, 30/58 

Rُiُْ� �َِ�� َ)ِ��ُ*ا اِن� ا	��َ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا ��XَXُKَ �ْRُ�ُIِ�ْ.َ �Xَ�َْ	ِ5ُُْ�ُه ا& @َ-ْHُ�ْ�َ bcَKَ �َ5َ&َ �ْ.َورِ َو�ُ /8	  Kim de inkâr ederse artık onun inkârı seni 
üzmesin; onların dönüşü bizedir. O zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Allah kalplerde olanı şüphesiz 
bilir. Lokman, 31/23 

 Biz, hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek oranın َوَ.� اَْرَ�ْ َ 'Kٖ �Xَ�ْCَ�ْ.ِ Zٍ� Tَٖ-�ٍ� اِ:�9 َ �َل ُ.ْ+K�َُ*َ,� اِ-�� �َِ�� اُْرKِ�&َ �ِٖ� �ْ+ُ�ْCُِ�ونَ 
şımarık zenginleri, “Biz, sizinle gönderileni inkâr ediyoruz” demişlerdir. Sebe, 34/34 

� َ&�َن َ�ْ��ُ  ��(َ �ُْ& ��� اَْن َ�8ُُ��ٖ�ُ %ٌIُا اِ:�9 َرTَُ*ا َ.� ٰ,ـ	ٍت َ ��Xَ���َ �XَُA��َٰا �ْRِ�ْ�َ(َ 'ٰ�+ُْA 5َْ+ً�ى َوَ �َل َواَِذا.ُ @ٌKِْا اِ:�9 اTَُ*ا َ.� ٰ,ـ	اَٰ��ُؤ&ُْ� َوَ � �� �Iََءُ,ْ� اِْن ُ ��	َ �a�ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا 	ِْ�َ
 ٌ���ٖ.ُ �ٌ�ْCِ 9�:ِا اTَـ,ٰ Âyetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, “Bu, atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden 
sizi alıkoymak isteyen bir adamdır” dediler. Bir de, “Bu Kur'an, düzmece bir yalandan başka bir şey değildir.” 
dediler. Yine kâfirler, kendilerine gelen 'gerçek' için “Bu apaçık bir büyüden ibarettir.” demişlerdi. Sebe, 34/43   

 ِ	 %ٌ�ْ*َKَ 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	ا /�kَ @َِ	ٰذ bcًuِ��َ ��َRُXَ�ْ�َ �.ََ��َء َواْ:9َْرَض َو ��Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ِ.َ� ا	��Xرِ َوَ.� �XَJْ�َUَ ا	��  Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş 
yere yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Ateşe atılacak inkarcıların vay haline. Sad, 38/27 

… �َ اِْن Aَْ=5ُُ�وا Kَِ�ن� ا	��َ� Xْ(َ \'ِXBَُ=ْ� َوَ:َ 9�zٰ�ْ' 	ِِ�َ��ِدِه ا	ُْ=5ْ   Eğer inkâr ederseniz bilin ki, Allah sizin imanınıza muhtaç değildir. 
Fakat O, kullarının inkâr etmelerine razı olmaz…Zümer, 39/7 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �ِ�َٰ��ِت ا	��ِ� اُو	iَِٰ@ ُ,ُ� اْ	Cِ�1َُ�ونَ  � ا	��ُ�ٖ	�Jَ.َ �ُ	َ Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Allah’ın 
âyetlerini inkâr edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Zümer, 39/63 

�Sْ اَْ�َ*ا�Rَ�ُ َوَ �َل 	�Rَ+ُ-َHَUَ �ْRَُ اََ	 َ+ُِK �,َُؤ�Iَ ُزَ.ً�ا َ�+�' اَِذا �َ�XRَIَ 'ٰ	ِ5َُ�وا ا&َ �َ�Tٖ�	ا aَ�Cٖا  �ْ َوTَْ*ِ.ُ=ْ� ٰ,ـ�َء َ�Jَِ	 �ْ=َُ-ُروTِXْ�ُِت َر��ُ=ْ� َو��َن َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَٰ*ُ�+ْ�َ �ْ=ُXْ.ِ %ٌCُُر �ْ=ُِAْ��َ
 َ���ٖKِ�=َْ	اِب َ)�َ' اTَ�َ	ْا Zُ�َ�ِ&َ Sْ �J�َ �ْ=ِٰ	ا َ��ٰ' َو*ُ	� َ İnkâr edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıkla- 
rında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: “Size içinizden, Rabbinizin âyetlerini size 
okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar da, “Evet geldi” der- 
ler. Fakat inkârcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Zümer, 39/71 

﴿ �َ�&ٖ�ِ7ْ.ُ �ِٖ� ��Xُ& ��َِ� �َ-�ْ5َ&َُه َو�� َراَْوا �XَCَْ��َ َ �	ُ*ا اَٰ.��X �ِ�	��ِ� َوْ�َ ���َKََ��دِ ٨٤(ِ 'Kٖ Sْ�َUَ �� َراَْوا Sَ�XCُ �XَCَْ��َ ا	��ِ� ا	�ٖ+' َ ْ ��َ	 �ْRُُ-��َ�ِا �ْRُ�ُ5َXْ�َ @ُ�َ �ْ�َKَ ﴾ �َ�ِUَٖه َو
﴾ ٨٥ُ,�Xَ	َِ@ ا	َْ=�Kُِ�وَن ﴿   Artık o çetin azabımızı gördüklerinde; Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr 

ettik, derler. Fakat azabımızı gördüklerinde inanmaları, kendilerine bir fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında 
eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. İşte o zaman kâfirler ziyana uğramışlardır. Mümin, 40/84-85 

 ٌH�Hٖ(َ َِ=َ+�ٌب	َءُ,ْ� َواِ-�ُ� �Iَ � ��َ	 �ِ&ْ �T	�ِ� 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا Kur’an kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka cezalarını 
çekeceklerdir. Şüphesiz o, çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Fussilet, 41/41 

 İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenlere ٰ,ـTَا ُ,ً�ى َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �ِ�َٰ��ِت َر�� �ْRِ	Tَ(َ �ْRَُاٌب ِ.ْ� رHٍIِْ اَ	ٖ��ٌ 
gelince, onlara en kötüsünden, elem verici bir azap vardır. Casiye, 45/11 

 َ��.ٖ�ِmْ.ُ �.ً*ْ َ �ْ+ُXُْ&َو �ُْA�ْ�َ=ْ+َCْ�Kَ �ْ=ُ�ْ�َ(َ 'ٰ�+ُْA 'Aٖ��َٰا �ْ=ُAَ �ْ�َKََ5َُ�وا ا&َ �َ�Tٖ�	ا �  -İnkâr edenlere gelince, onlara şöyle denir: “Ayet َواَ.�
lerim size okunmuştu da siz de kibirlenip günahkâr bir kavim olmuştunuz değil mi?” Casiye, 45/31 

 ٌ���ٖ.ُ �ٌ�ْCِ اTََءُ,ْ� ٰ,ـ�Iَ � ��َ	 �a� Âyetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman hakikat َواَِذا Rِ�ْ�َ(َ 'ٰ�+ُْAْ� اَٰ���Xَ���َ �XَُAٍت َ �َل ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا 	ِْ�َ
kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler: “Bu, apaçık bir büyüdür” dediler. Ahkaf, 46/7 

 ُJ�َ�َKَ �ِٖ� وا�ُ+َRْ�َ �َْ	 َْ�ِ� َواِْذ	اِ �-َ*Jُ�َCَ �.َ ْ�ً�اUَ ْ* َ&�َن	ا َ*Xُ.َٰا �َ�Tٖ��ِ	 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	َوَ �َل ا ٌ���ٖ َ @ٌKِْا اTََن ٰ,ـ*ُ	*  İnkâr edenler, inananlar için, “Eğer o 
Kur’an iyi bir şey olsaydı, önce biz inanırdık ve bu inancımızda kimse bizi geçemezlerdi” dediler. Ama onunla 
doğru yolu bulamadıkları için; “Bu eski bir uydurmadır” diyecekler. Ahkaf, 46/11 

ْ-َ�� َوا�Kَ �Rَِ� �ْ+ُ�ْ+َ�ْ+َCْ	َْ�ْ*َم HَmُْAْوَن َ)Tَاَب ا	Rُْ*ِن �َِ�� &�Aَ �ْ+ُXُْْ  َوَ�ْ*َم ُ�ْ�َ�ُض ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ)َ�' ا	��Xِر اَْذَ,ْ�+ُ�ْ  /�َ+ْ=ِ�ُ�وَن Kِ' اْ:9َْرِض �Lَِْ�ِ� ا	َْ�A��َ�َ 'Kٖ �ْ=ُِA��َ��uَ �aُِ=ُ� ا	
 ,İnkâr edenler ateşe sunuldukları gün, şöyle denir: “Dünya  hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz َو�َِ�� &Jُ�ُ5ْAَ �ُْ+Xُْ*نَ 
onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan 
dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.” Ahkaf, 46/20 
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 ُ�3ُXْ�َKَ اْ:9َْرِض 'ِK ٖ��ُ�وا�َ �ْ�َKََا�Rَُ	�sَ.َْا �َ��ٖKِ�=َ�ِْ	َو �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ��	ا �َ وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َد.�  Onlar yeryüzünde dolaşıp, ken- 

dilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah, onları yerle bir etmiştir. İnkâr edenlere 
de bu akıbetin benzerleri vardır. Muhammed, 47/10 

 Jُ�+Aَ _َ�ْ=َKَ Peki, inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden*َن اِْن َ&َ �ُْA�ْ5َ�َ �.ً*ْ�mَْ�ُ% اْ	ِ*	َْ�اَن ٖ$�ً��
kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Müzzemmil, 73/17 

İNSAN 
ِ�ْ��ِ ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِ�ْ    

a) İlk insan Hz. Âdem’in yaratılışı: 
� �Rَ�Kٖ َو�َ ُ�ِ5ْ�ُ �ْ.َ �Rَ�Kٖ %ُ�َmْAَا َا*ُ	� َ Zً5َ��ٖUَ اْ:9َْرِض 'ِK %ٌ(ِ�Iَ 'ّٖ َ.�َء َوَ-ْ��ُ َواِْذ َ �َل َر�/َ@ 	Zِ=َِiٰ��َ�ِْ اِ- ��ّٖ' اَْ)َ�ُ� َ.� َ:9  5ِ�ُْ@ ا	 ُس َ	َ@ َ �َل اِ- ��Jَُ-َك َو�ِ�ْ�َِ� {ُ���َُ-

 -Aَ Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yaْ�َ�ُ�*نَ 
pacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” 
demişlerdi. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.  Bakara, 2/30 

��َ �Pَ �ْ+ُXِْد ٖ َوَ)��َ� اَٰدَم اْ:Cَْ9َ��َء &Rُzَ�َ(َ ��ُp �Rَ��ُْ� َ)َ�' اْ	�JَKَ Zِ=َِiٰ��ََل اَ-ِْ�ُ�ٖ-' �Cَْ�َِ��ِء ٰ,ـVَُ:9ِء اِْن &ُ    Ve Allah Âdem’e isimlerin hepsini öğretti. 
Sonra onları meleklere göstererek: "Eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin" dedi.  
Bakara, 2/31 

��َ-َ@ َ:َ �َ�ْ(ِ 9	�Xَ اِ:��Xَ+َ�ْ��(َ �.َ 9 اِ-�َ@ اَْ-Sَ اْ	َ�ٖ��ُ�  َ�ْCُ ا*ُ	� َ ُ��=ٖ�اْ	َ  Melekler, "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize 
öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan 
sensin", dediler. Bakara, 2/32  

… *ا ا	���َ ُ� ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ�ٍة َو�RَXْ.ِ aَ�َUَ َزْو�RَIَ َوَ��� ِ.RُXَْ�� ِر�sٖ&َ 9:ً�Iًَ�ا َو-َِ��ًء َواJ�Aُ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اJُ�A*ا َر��=ُ    Ey insanlar! Sizleri bir tek 
kişiden yaratan sonra ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmek- 
ten sakının!...Nisa, 4/1 

…  bcًIََ4ٰ' ا َ ��ُp �ٍ�uٖ �ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ ىTٖ�	ا *َ,ُ O öyle bir Rab’dir ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin 
etmiştir…En’am, 6/2  

� �XَJْ�َUَ ا:9ِْ-َ��َن ِ.ْ� �8َ�ْPٍَل ِ.ْ� �َ  ْJَ	َنٍ َو*ُX�ْ.َ �ٍ�َ  Yemin olsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilecek bir 
balçıktan yarattık. Hicr, 15/26 

�&ُْ� َوِ.�Aَ �ْ=ُIُ�ِ1ُْ- �RَXَْرًة اUُْٰ�ى ُ��ُٖ- �Rَ�Kَٖو �ُْ&�XَJْ�َUَ �RَXْ.ِ  Sizi topraktan yarattık, sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha 
oradan çıkaracağız. Ta-Ha, 20/55 

  ٍ��uٖ �ْ.ِ Zٍَ	bcَCُ �ْ.ِ اْ:9ِْ-َ��َن �XَJْ�َUَ �ْJَ	ََو  Andolsun ki, biz insanı süzme çamurdan yarattık. Mü’minun, 23/12 
��ً�اَوُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ِ.َ� اْ	َ��ِء 7َ�ًَ�ا mَKََ�َ�ُ� َ-َ�ً�� َوRْPًِ�ا َوَ&�َن رَ  ٖ َ @َ/�  O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık 

meydana getirendir. Rabbin, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Furkan, 25/54 
  ٍ��uٖ �ْ.ِ اْ:9ِْ-َ��ِن aَ�ْUَ َا�اَ	�Tٖى اَْ�َ�َ� &ُ%� َ$ْ#ٍء Jَ�َUَُ� َوَ�َ  O ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı ve insanı yaratmaya da bir 

çamurdan başladı. Secde, 32/7  
Rِِ+5ْ+َCْ�Kَْ� اَُ,ْ� اََ$�/ �Jً�ْUَ اَْم َ.ْ� �XَJْ�َUَ اِ-�� ْ.ِ �ْ,ُ�XَJْ�َUَ� �uٍٖ� َ:9زِبٍ    Onlara bir sor: Kendilerini yaratmak mı daha zor yoksa bizim 

yarattıklarımız/yerler, gökler, galaksiler, sistemler ve düzenler mi ? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan 
yarattık. Saffat, 37/11  

 ﴿ �ٍ�uٖ �ْ.ِ 7َ�ًَ�ا aٌِ	�Uَ 'ّٖ ��َ� ٧١اِْذ َ �َل َر�/َ@ 	Zِ=َِiٰ��َ�ِْ اِ-ٖIِ�Cَ �ُ	َ ا*�ُJَKَ '�ُٖرو �ْ.ِ �ِ�Kٖ Sُ1ْ5ََ-َو �ُُ+�ْ �*Cَ ِ�َذاKَ ﴾﴿٧٢ ﴾ Hani, Rabbin meleklere şöyle 
demişti: "Muhakkak Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman 
onun için saygı ile eğilin." Sad, 38/71-72 

�ِر   aَ�َUَ اْ:9ِْ-َ��َن ِ.ْ� �8َ�ْPٍَل َ&�	�15َْ  O insanı, pişmiş çamuru andıran bir balçıktan yarattı. Rahman, 55/14 
b) Allah’ın halifesi İnsan: 

� �Rَ�Kٖ َو�َ ُ�ِ5ْ�ُ �ْ.َ �Rَ�Kٖ %ُ�َmْAَا َا*ُ	� َ Zً5َ��ٖUَ اْ:9َْرِض 'ِK %ٌ(ِ�Iَ 'ّٖ ��سُ َواِْذ َ �َل َر�/َ@ 	Zِ=َِiٰ��َ�ِْ اِ-Jَُ-َك َو�ِ�ْ�َِ� {ُ���َُ- �ُ�َ.�َء َوَ-ْ ��ّٖ' اَْ)َ�ُ� َ.� َ:9  5ِ�ُْ@ ا	 َ	َ@ َ �َل اِ-
 Aَ Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculukْ�َ�ُ�*نَ 
yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyo- 
ruz.” demişlerdi. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.  Bakara, 2/30 

*ٌر َرٖ���ٌ ن� َر��َ@ �ٖCَ�Dُ اْ	�Jَ�ِِب َواِ-�ُ� 	5Lََُ َوُ,َ* ا	�Tٖى gbcَUَ �ْ=ُ�َ�َIََِ_ اْ:9َْرِض َوَرKَ �ْ=ُ4َ�ْ�َ DَKَْ*َق tٍ�ْ�َ َدَر�Iٍَت 	َِ�ْ��َُ*&ُْ� Kٖ' َ.� اnٰAُٰ=ْ� اِ    Sizi yeryüzünün 
halifeleri yapan, verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Doğrusu 
Rabbin ceza verdiğinde çok süratli verir. Ama O, gerçekten çok affedici, çok merhametlidir. En’âm, 6/165 

  َI ��ُp َن*ُ��َ�ْAَ _َ�ْ&َ �َ3ُXْXَِ	 �ْ,ِ�K _َِgbcَUَ �ُْ&�Xَ�ْ�َِ' اْ:9َْرِض ِ.ْ� َ�ْ�ِ  Sonra da, nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından 
sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Yunus, 10/14 
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  ْ��َIَ5ُْْ�ِ@ َو	ا 'ِK �ُ�َ.َ �ْ.َُه َو�Xَ�ْ �mXَKَ ُه*�ُ �T=َKَ َ��ٖرTَXْ�ُ	ْا Zُ�َِ �(َ 3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن-ْ�Kَ �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	ا �Xَ ْ�َBََْوا _َِgbcَUَ �ْ,ُ�Xَ  Fakat onu yalanladılar; Biz 

de onu ve gemide kendisiyle beraber olanları kurtardık ve onları yeryüzüne halifeler kıldık. Ayetlerimizi 
yalanlayanları da suda boğduk. Bak işte uyarılanların akıbeti nasıl oldu. Yunus, 10/73   

*َء َوَ��5َ�َUُ �ْ=ُُ��َmَْء اْ:9َْرِض َءاِ	ٌٰ� َ.Dَ ا	��ِ� َ ٖ��  ْ� ُ��mُٖ[ ا	4ْ�َُْ]�� اَِذا َدَ)�ُه َوَ�ْ=7ُِ_ ا	�/ TَAَ �.َ bcً&�ُ�ونَ اَ.�  Peki, kimdir, kendisine başvu- 
rulduğunda darda kalmışın imdadına yetişen, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan? Allah ile 
beraber başka bir tanrı ha? Siz ne kıt düşünüyorsunuz! Neml, 27/62 

  ُ�5ُْ& �ِ�ْ�َ�َKَ �َ5َ&َ �ْ�َKَ اْ:9َْرِض 'ِK _َِgbcَUَ �ْ=ُ�َ�َIَ ىTٖ�	ا *َ,ُ��َUَ 9�:ِ5ُُْ�ُ,ْ� ا& �َ��ٖKِ�=َْ	ا �ُ�Hٖ�َ 9:ََو �+ًJْ.َ 9�:ِا �ْRَِر�� �َXْ(ِ �ْ,ُ�ُ5ُْ& �َ��ٖKِ�=َْ	ا �ُ�Hٖ�َ 9:ًَراُه َو Yeryüzünde 
sizleri önceki kuşakların yerine geçirip halifeler kılan O'dur. Artık kim inkâr ederse inkârı kendi aleyhinedir. İn- 
kârcıların inkârı, Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkârcıların inkârı, ancak ziyanlarını arttırır. 
Fatır, 35/39 

  ُ�Kَ ى*ٰRَْ	ا Dِِ��+Aَ 9:ََو �a�� �َِ�� َ�� َداُوُد اِ-�� �Xَ�ْ�َIََك K Zً5َ��ٖUَِ' اْ:9َْرِض �Kَْ�ُ=ْ� َ�ْ�َ� ا	��Xِس �ِ�ْ	ٌَ��ْ(َ @َ��4ِ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� اِن� ا	�Tٖ�َ� َ��4ِ/*َن َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� 	Tَ(َ �ْRَُاٌب َ$ٖ
 Ey Dâvud! Seni yeryüzündeki halifemiz kıldık: öyleyse insanlar arasında adaletle hükmet, boş“ َ-ُ�*ا َ�ْ*َم ا	ِْ�َ��بِ 
arzu ve heveslere uyma, sonra onlar seni Allah yolundan saptırır. Allah yolundan sapanları ise, Hesap Günü'nü 
unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap bekler!" Sad, 38/26 
c) İnsanın üstünlüğü: 

  َK وا :9َِٰدَم�ُmُCْا Zِ=َِiٰ��َ�ِْ	 �Xَ�ُْ  ��ُp �ُْ&�َ-ْر �*Pَ ��ُp �ُْ&�XَJْ�َUَ �ْJَ	ََو َ���ٖIِ� �وا اِ:�9 اdَ��ٖ�ِْ 	َْ� َ�ُ=ْ� ِ.َ� ا	��ُmَ�َ  Andolsun ki sizi yarattık, sonra bir 
suret, bir şekil verdik, sonra da meleklere, Âdem'e secde edin dedik, hemen secdeye kapandılar, yalnız İblis 
secde edenlere katılmadı. A’raf, 7/11 

  ��&َ �ْJَ	ََو ٍ��sٖ&َ 'ٰ�(َ �ْ,ُ�Xَ�ْ �4Kَ]���َ��ِت َو	ا �َ.ِ �ْ,ُ�Xَ َْوَرَز �ِ�ْ� Xٖ�َ �Xَ.ْ bcً�4ٖ5ْAَ �XَJْ�َUَ' اَٰدَم َوK �ْ,ُ�Xَ�ْ�َ�َِ' ا	َْ��� َوا	َْ�ْ ��.ِ  Gerçek şu ki, Biz Ademoğul- 
larını üstün ve onurlu kıldık; karada ve denizde onların ulaşımını sağladık; temiz besinlerle onları rızıklan- 
dırdık ve onları yarattıklarımızın pek çoğundan üstün tuttuk. İsra, 17/70  

َر&ُْ� َ�َ�َْ�Kَ� Pَُ*َر&ُْ� َواِ	َْ�ِ� ا	��8ٖ�َُْ   �*Pََو �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض �ِ�	َْ aَ�َUَ ا	��  Gökleri ve hak olarak/yeri yerli yerince yarattı. Sizi 
şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. Tegabün, 64/3  

ْ�ُ+*ِن ﴿  �H	َوا �+ّٖ�ِ	١َوا﴿ �َ�Xٖ�Cٖ ِر*ُu﴿٢﴾ َو �اْ:9َٖ.�ِ �� �XَJْ�َUَ اْ:9ِْ-َ��َن Kٖ' اَْ�َ�ِ� JْAَٖ*�ٍ� ﴿٣﴾ َوٰ,Tَا ا	َْ�َ�ِْJَ	َ ﴾َرَدْد-َ�هُ ٤ ��ُp ﴾ ﴿ �َ��ِٖK�Cَ %َ5َCَْ٥ا ﴾ İncire, zeytine, 
Sina dağına ve şu emin beldeye yemin ederim ki, Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların 
aşağısına indirdik. Tin, 95/1…5 
d) İnsanın sorumluluğu kabul etmesi: 

  '�َ(َ Zََ-�.ََ9:ْا �Xَzْ�َ(َ ��-ِاْ:9ِْ-َ��ُن اِ-�ُ� َ&�ا �Rَ�َ�َ�ََو �RَXْ.ِ �َJْ5َ$ََْوا �RَXَ�ْ�ِ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواْ	mَِ��ِل �Kَََ�ْ�َ� اَْن َ�ْ َن RُIَ �.ً*ُ�kَ*ً:9ا	��  Gerçekten Biz emaneti 
göklere, yere ve dağlara teklif ettik; ama onlar bunun sorumluluğundan korktuklar ve onu yüklenmekten çe- 
kindiler. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Ahzab, 33/72 

  َ��Xٖ.ِVْ�ُ	ُْ� َ)َ�' ا��	ُ+*َب ا�7ْ�ُِ�َ&�ِت َوَ	َواْ �7ْ�ُِْ�ٖ&�َ	ِت َوا�JَKِ�Xَ�ُْ	َوا �َ�JٖKِ�Xَ�ُْ	ُ� ا��	َب ا �T�َ�ُِ	 ُ���	ِت َوَ&�َن ا�Xَ.ِVْ�ُْ	5ُ*ًرا َرٖ��ً��  َواBَ  Allah, münafık erkeklere 
ve münafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak koşan kadınlara azap etmek; mümin 
erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağış- 
layan, çok merhamet edendir. Ahzab, 33/73 
e) Kadının/Havva annemizin yaratılışı: 

…   َ�RُXْ.ِ ��� ِر�sٖ&َ 9:ً�Iًَ�ا َو-َِ��ًء َواJُ�A*ا ا	���َ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اJُ�A*ا َر��ُ=ُ� ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ�ٍة َو�RَXْ.ِ aَ�َUَ َزْو�RَIَ َوَ� Ey insanlar! Sizi bir tek 
nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getiren Rabbi- nize karşı 
gelmekten sakının…Nisa, 4/1 

…   ٍd5َْ- �ْ.ِ �ُْ&َ�7َ-َْى اTٖ�	َوُ,َ* ا O, sizi bir tek candan yaratandır…En’am, 6/98 

…A   َ*,ُ �Rَ�َْ	ِا �َ=ُ�ْ�َِ	 �RَIََزْو �RَXْ.ِ %َ�َIٍَة َو�ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun 
diye eşini de ondan var edendir…7/189 

  	َ %َ�َIََو �Iًاَ-5ُِْ�ُ=ْ� اَْزَوا �ْ.ِ �ْ=َُ	 %َ�َIَ �ُ��	ِ� َوا��	ا Sِ�َ�ِْXَِن َو�*Xُ.ِVْ�ُ %ِuِ��َْ	�ِ�Kََ]���َ��ِت ا	ا �ًة َوَرَزَ ُ=ْ� ِ.َ�ُ,ْ� َ�ْ=5ُُ�ونَ ُ=ْ� ِ.ْ� اَْزَوا�Xٖ�َ �ْ=ُIَِ� َو5َ�ََ  Allah size 
kendi türünüzden eşler sundu; bu eşlerinizden size çocuklar, torunlar verdi, size temiz rızıklar bağışladı. Böyle  
iken, onlar yine de asılsız, boş şeylere inanıp, Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Nahl, 16/72 

…  �RَIََزْو �RَXْ.ِ %َ�َIَ ��ُp ٍة�ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ  O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti… Zümer, 39/6 
f) Âdem ve Havva’nın cennetten yeryüzüne inişi: 

﴿ �َ��ٖKِ�=َْ	ا �َوَ&�َن ِ.َ �َ�َ=ْ+َCْاَ�ٰ' َوا dَ��ٖ�ِْوا اِ:�9 ا�ُmَ�َKَ وا :9َِٰدَم�ُmُCْا Zِ=َِiٰ��َ�ِْ	 �Xَ�ُْ  ٣٤َواِْذ ﴾ Hani meleklere, "Âdem’e secde edin" demiştik 
de İblis hariç bütün melekler hemen secde ettiler, İblis ise bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden 
olmuştu.   
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�ا َ�ْ�ُ� ِ$iُْ+َ�� َوَ:JْAَ 9َ�َ�� ٰ,ـTِِه ا	ًBََر �RَXْ.ِ bcَُ&َو Zَ�Xmَْ	ا @َIَُوَزْو Sَ-َْا �ْ=ُCْاَٰدُم ا ��َ �Xَ�ُْ ِٖ��َو	��3	ا �َ.ِ �َ-*=ُ+َKَ َ�َةmَ �7﴿ �َ٣٥ ﴾ Dedik ki: "Ey Âdem! Sen ve 

eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden 
olursunuz."   

� َ&�-َ� �Kِٖ� َو �Xَ�ُْ اْ,ِ�ُ]*ا 4ُ�ْ�َُ=�ْ  ��.ِ ��َRُIَ�َUَْ�Kَ �RَXْ(َ ُن�[َ�ْ �و\ َو	َُ=ْ� Kِ' اْ:9َْرِض ُ.ْ�َ+�Jَ\ َوَ.َ+�ٌع اِ	ٰ' ٖ��ٍ� ﴿ �Kَََز	�Rَُ�� ا	�7ُ(َ tٍ�ْ�َِ	٣٦ ﴾  Derken, şeytan 
ayaklarını kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, "Birbirinize düşman 
olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır" dedik.  

اُب ا	��ٖ��ُ� ﴿ �ُ� ُ,َ* ا	+�*� ' اَٰدُم ِ.ْ� َر��ٖ� َ&ِ�َ��ٍت Kََ+�َب َ)َ�ْ�ِ� اِ- �J�َ+َKَ٣٧ ﴾ Derken, Âdem Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal 
tövbe etti. Rabbi de onu affetti. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır. 

�اَى Uَ bcَKَْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 َ,ُ Dَِ�Aَ �ْ�َKَ ى�ً,ُ 'ّٖX.ِ �ْ=ُ�X�َِAْ��َ � �.�ِKَ ��ً��ٖIَ �RَXْ.ِ اْ,ِ�ُ]*ا �Xَ�ُْ ﴿ َن*ُ-Hَ�ْ�َ �ْ,ُ٣٨ ﴾ "Hepiniz cennetten inin. Tarafım- 
dan size bir yol gösterici gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir" 
dedik. Bakara, 2/34…38  

  �َْ	 dَ��ٖ�ِْوا اِ:�9 ا�ُmَ�َKَ وا :9َِٰدَم�ُmُCْا Zِ=َِiٰ��َ�ِْ	 �Xَ�ُْ  ��ُp �ُْ&�َ-ْر �*Pَ ��ُp �ُْ&�XَJْ�َUَ �ْJَ	ََو﴿ �َ��ٖIِ� ﴾ ١١َ�ُ=ْ� ِ.َ� ا	�� Andolsun, sizi yarattık. Sonra size 
şekil verdik. Sonra da meleklere, "Âdem için saygı ile eğilin" dedik. İblisten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, 
saygı ile eğilenlerden olmadı.  

 َU �ُXْ.ِ �ٌ�ْUَ �َ-ََل ا� َ @َُA�ْ.ََاِْذ ا �َmُ�ْAَ 9�:َا @َ�َXَ.َ �.َ َل� َ﴿ �ٍ�uٖ �ْ.ِ �ُ+َJْ�َUََ�ٍر َو- �ْ.ِ 'Xٖ+َJْ�َ١٢ ﴾  Allah, "Sana emrettiğim zaman seni 
secdeden ne alıkoydu?" dedi. O da "Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan 
yarattın" dedi. A’raf, 7/11-12 

  ُIَوَزْو Sَ-َْا �ْ=ُCْاَٰدُم ا ��﴿َوَ �ِٖ��َ	��3	ا �َ.ِ �َ-*=ُ+َKَ َ�َةmَ � ِ$iُْ+َ�� َوَ:JْAَ 9َ�َ�� ٰ,ـTِِه ا	�7ُ�ْ�َ �ْ.ِ bcَ=ُKَ Zَ�Xmَ	ْ١٩َ@ ا ﴾ “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette 
kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz."  

 َ�Rَُ	 َس*َCْ*َKَ �7	ِه اTِٰ,ـ �َر�/ُ=َ�� َ)ْ ��َ=ُnRَٰ- �.َ َوَ �َل ��َRِِAٰا*ْCَ �ْ.ِ ��َRُXْ(َ ُورَِى �.َ ��َRَُ	 َى�ْ�َ]�ُن 	ُِ�ْ�ِ ﴾ mَ٢٠َ�ِة اِ:�9 اَْن Aَُ=*-َ� َ.َ�َ=ْ�ِ� اَْو Aَُ=*-َ� ِ.َ� اْ	�1َ	ِٖ��َ� ﴿� ا	�7
Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan cinsel organlarını onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve 
dedi ki: "Rabbiniz size bu ağacı iki melek ya da ölümsüz olmamanız için yasakladı."  

﴿ �َ��ٖPِ��X	ا �َ�َِ	 ��َ=َُ	 'ّٖ ﴾ ٢١َوَ �Rُ�َCََ�� اِ- "Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim" diye de onlara yemin etti.  
mََ�َة َ�َ�ْت 	Cَ ��َRَُْ*اRُُAَٰ�� َو�Jَ5ِuَ َ��5َ8ِ1ِْن َ)Rِ�ْ�ََ�� ِ.ْ� َوَرقِ  � َذاَ � ا	�7 ���َKَ ُ�وٍرLُِ� ��َRُn�	�َKَ َُ=َ�� اِن�	َ�ِة َواَ ُْ% mَ  اْ	Zِ�Xmَ َو-َ�ٰدRُvَ�� َر�/Rَُ�� اَ	َْ� اَ-ْ(َ ��َ=ُRَْ� Aِْ�ُ=َ�� ا	�7

ْ�َ]�َن َ	  �و\ ُ.ٖ��ٌ� ﴿ا	�7ُ(َ ��َ=ُ٢٢ ﴾ Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında cinsel organlarını fark 
ettiler. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, "Ben size bu ağacı yasaklama- 
dım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi?" diye seslendi.  

﴿ �َ��ٖCِ�1َ	ْا �َ.ِ ��َ-*=ُXَ	َ �Xَ�ْ�َ�ْAََو �Xَ	َ �ْ5ِLْAَ �َْ	 َواِْن �Xَ�َ5ُْ-َا �Xَ�ْ�َkَ �Xَ٢٣َ �َ:9 َر�� ﴾  Dediler ki: "Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer 
bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."  

�و\ َو	َُ=ْ� Kِ' اْ:9َْرِض ُ.ْ�َ+�Jَ\ َوَ.َ+�ٌع اِ	ٰ' ٖ��ٍ� ﴿ُ(َ tٍ�ْ�َِ	 �ْ=ُ4ُ�ْ�َ ٢٤َ �َل اْ,ِ�ُ]*ا ﴾  Allah dedi ki: "Birbirinizin düşmanı olarak inin 
oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır." 

�َ�ْ*َن َوA*�ُAَ �Rَ�Kُٖ*َن َوِ.Iُ�َ1ُْA �RَXْ*َن ﴿ْAَ �Rَ�Kٖ ٢٥َ �َل ﴾  "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan tekrar 
dirileceksiniz." A’raf, 7/19…25 arası. 

ّٖ' �Uَ	aٌِ 7َ�ًَ�ا ِ.ْ� �8َ�ْPٍَل ِ.ْ�   ﴾ ٢٨َ�َ�ٍ� َ.Xُ�ْ*ٍن ﴿َواِْذ َ �َل َر�/َ@ 	Zِ=َِiٰ��َ�ِْ اِ- Hani Rabbin meleklere demişti ki; "Ben kuru bir 
çamurdan, şekil verilebilecek balçıktan bir insan yaratacağım.  

﴿ �َ��ٖIِ�Cَ �ُ	َ ا*�ُJَKَ '�ُٖرو �ْ.ِ �ِ�Kٖ Sُ1ْ5ََ-َو �ُ+ُ�ْ �*Cَ ِ�َذاKَ٢٩ ﴾  Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için 
hemen secde edin/saygı ile eğilin"   

� اْ	Rُ/�ُ& Zُ=َِiٰ��َْ� اIََْ�ُ�*َن ﴿َmَ�َKَ٣٠ ﴾  Bunun üzerine bütün melekler secde ettiler.   
﴿ �َ��ٖIِ� ﴾ ٣١اِ:�9 اdَ��ٖ�ِْ اَ�ٰ' اَْن َ�ُ=*َن َ.Dَ ا	��  Ancak İblis, secde etmekten kaçındı.  

��َ� ﴿َ �َل �َ ٖIِ� ﴾ �٣٢ اdُ��ٖ�ِْ َ.� َ	َ@ اَ:�Aَ 9ُ=*َن َ.Dَ ا	��  Allah, "Ey İblis! Secde etmeni engelleyen nedir?" dedi.  
� 	ْ.ِ �ُ+َJْ�َUَ �ٍ7َ�َِ� �8َ�ْPٍَل ِ.ْ� َ�َ�ٍ� َ.Xُ�ْ*ٍن ﴿َmُCَْ9ِ: �ُْ&ََْ� ا	٣٣َ �َل  ﴾  İblis dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan 

yaratığın insana secde etmem."   
﴿ �ٌ�Iَٖر @َ�-�ِKَ �RَXْ.ِ ُ�ْجUْ�Kَ ٣٤َ �َل ﴾  Allah, "Öyleyse defol oradan kovuldun!  
﴿ �ِ� ٖ�﴾ ٣٥َواِن� َ)َ�ْ�َ@ ا	��ZَXَ�ْ اِ	ٰ' َ�ْ*مِ ا	ّ  Şüphesiz hesap gününe kadar lanet sana!" dedi. Hicr, 15/28…35  

�Xً�uٖ SَJْ�َUَ �ْ�َِ	 �ُmُCََْل َءا� َ dَ��ٖ�ِْوا اِ:�9 ا�ُmَ�َKَ وا :9َِٰدَم�ُmُCْا Zِ=َِiٰ��َ�ِْ	 �Xَ�ُْ  َواِْذ Hani meleklere, "Âdem için secde edin/ saygı ile 
eğilin" demiştik, onlar da saygı ile eğilmişlerdi. Yalnız İblis secde etmemiş, "Hiç ben, çamurdan yarattığın 
kimseye secde eder miyim?" demişti. İsra, 17/61 

�وا اِ:�9 اdَ��ٖ�ِْ َ&�َن ِ.َ� اْ	mِ�� aَ�َ5َKَ َ)ْ� اَْ.ِ� َر���ٖ ُmَ�َKَ وا :9َِٰدَم�ُmُCْا Zِ=َِiٰ��َ�ِْ	 �Xَ�ُْ  ُدوٖ-' َو,ُ  َواِْذ �َِ��َء ِ.ْ	َ+ُ� اَْو��و-َُ� َوُذر�Tُ1ِ�++َKََ9ا:ً�َ�َ �َ��ِٖ	��3�ِ	 dَiِْ� \و�ُ(َ �ْ=َُ	 �ْ  
Hani biz meleklere, "Âdem için secde edin" demiştik de İblis ’ten başka hepsi secde etmişlerdi. O cin kökenli idi 
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ve Rabbi’nin buyruğu dışına çıktı. Şimdi siz Beni bırakıp onu ve soyunu dost mu ediniyorsunuz? Oysa onlar 
sizin düşmanlarınızdır. Zalimlerin yaptığı bu dost değişimi ne kötü tercihtir! Kehf, 18/50  

A ﴿ �.ًHْ(َ �ُ	َ �ْmِ-َ �َْ	َو 'َ�ِXَKَ %ُ�ْ َ �ْ.ِ ٰ' اَٰدَم	اِ �َ-�ْRِ(َ �ْJَ	َ١١٥َو ﴾  Andolsun, bundan önce biz Adem'e cennetteki şu ağacın 
meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık/güçlü irade bulamadık. 

�وا اِ:�9 اdَ��ٖ�ِْ اَ�ٰ' ﴿ُmَ�َKَ وا :9َِٰدَم�ُmُCْا Zِ=َِiٰ��َ�ِْ	 �Xَ�ُْ  ١١٦َواِْذ ﴾ Hani meleklere, "Âdem’e secde edin" demiştik de, İblis’ten 
başka melekler hemen secde etmişlerdi; İblis ise bundan kaçınmıştı.  

﴿ 'Jٰ7ْ+َKَ Zِ�Xmَْ	ا �َ.ِ ��َ=ُ�XIَ�ِ1ْ�ُ bcَKَ @َIِْوHَِ	َ@ َو	و\ َ�﴾ �Xَ�ْJُKَ١١٧ َ�� اَٰدُم اِن� ٰ,ـTَا َ)ُ Biz de şöyle dedik: "Ey Âdem! Şüphesiz bu İblis sen 
ve eşin için bir düşmandır. Sakin sizi cennetten çıkarmasın; sonra mutsuz olursun."  

﴾ ١١٨اِن� َ	َ@ اَ:�mُAَ 9*َع �Rَ�Kٖ َوَ:Aَ 9ْ�ٰ�ى ﴿  "Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur."  
﴿ '�ٰ4ْAَ 9:ََو �Rَ�Kٖ 3َْ�ُ�اAَ 9:َ @َ�-َ١١٩َوا ﴾  "Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın."  
ْ�َ]�ُن َ �َل َ�� اَٰدُم َ,ْ% اَُد	/َ@ َ)�ٰ' َ$mََ�ِة اْ	1ُْ�ِ� َوُ.ْ�ٍ@ َ:9 َ�ْ��ٰ' ﴿ ﴾ Cْ*َKَ١٢٠َ*َس اِ	َْ�ِ� ا	�7  Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: "Ey 

Âdem! Sana ebedilik ağacını/yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?"  
�ْت 	Cَ ��َRَُْ*اRُُAَٰ�� َو�Jَ5ِuَ َ��5َ8ِ1ِْن َ)Rِ�ْ�ََ�� ِ.ْ� َوَرِق اْ	Zِ�Xmَ َوَ)8ٰ' اَٰدُم َر�� َ�َKَ �RَXْ.ِ bcَ&ََ�Kَ﴿ ى*ٰLَKَ �ُ١٢١ ﴾  Bunun üzerine Adem ve eşi o ağacın 

meyvesinden yediler. Bu sebeple cinsel organlarını fark ettiler ve cennet yapraklarıyla örtündüler. Böylece Âdem 
Rabbi’nin emrine karşı geldi ve yoldan çıktı.  

﴾ p١٢٢ُ�� اn�ٰ+َIُْ� َر�/ُ� Kََ+�َب َ)َ�ْ�ِ� َوَ,ٰ�ى ﴿  Sonra Rabbi onu seçkinlerden yaptı, tövbesini kabul ederek kendisini doğru 
yola iletti.   

�RَXْ.ِ �[َ�ِ,َْل ا� َ  ٰJ7ْ�َ 9:َ4ِ%/ َو�َ bcَKَ اَی�َ,ُ Dَ�َ�Aا �ِ�َKَ ى�ً,ُ 'ّٖX.ِ �ْ=ُ�X�َِAْ��َ � �.�ِKَ \و�ُ(َ tٍ�ْ�َِ	 �ْ=ُ4ُ�ْ�َ ��ً��ٖIَ﴿ '١٢٣ ﴾ Allah şöyle dedi: "Birbirinize 
düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici gelir de, kim benim yol göstericime 
uyarsa artik o, ne dünyada sapar ne de ahirette sıkıntı çeker." Ta-Ha, 20/115…123 
g) İnsanın yaratılışı: 

  ُ��=ٖ�ُر&ُْ� Kِ' اْ:9َْرَ��مِ َ&ْ�َ_ َ��7َُء َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ  O, sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. O’ndan ُ,َ* ا	�Tٖى ُ�8َ*�
başka ilâh yoktur. O, mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir. Al-i İmran, 3/6 

...  َ�RُXْ.ِ ��َو-َِ��ًء َواJُ�A*ا ا	���َ  � ِر�sٖ&َ 9:ً�Iًَ�اَ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اJُ�A*ا َر��ُ=ُ� ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ�ٍة َو�RَXْ.ِ aَ�َUَ َزْو�RَIَ َوَ�  Ey insanlar! Sizi bir tek 
nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden 
sakının…Nisa, 4/1 

�5ً��ٖzَ اْ:9ِْ-َ��ُن aَِ�Uَُو …Allah insan zayıf yaratılmıştır. Nisa, 4/28  

 ٌ���ٖ.ُ �ٌ�8ٖUَ *َ,ُ ِ�َذاKَ Zٍ5َ[ُْ- �ْ.ِ اْ:9ِْ-َ��َن aَ�َUَ O insanı bir meni damlacığından yarattı; fakat o birdenbire pervasız bir 
tartışmacıya dönüştü. Nahl, 16/4 

�&ُْ� َوِ.�Aَ �ْ=ُIُ�ِ1ُْ- �RَXَْرًة اUُْٰ�ىُ��ُٖ- �Rَ�Kَٖو �ُْ&�XَJْ�َUَ �RَXْ.ِ Sizleri topraktan yarattık, yine oraya döndüreceğiz ve tekrar 
dirilterek oradan çıkaracağız. Ta-Ha, 20/55 

 ِ. ��ُp Zٍ5َ[ُْ- �ْ.ِ ��ُp َُ�اٍبA �ْ.ِ �ُْ&�XَJْ�َUَ ��-�ِKَ �ZٍJَ��1َ.ُ ZٍLَ4ْ َو ZٍJَ��1َ.ُ �ِ�ْBَ	Xَُِ���َ� 	َُ=ْ� َو-K /�Jُِِ' اْ:9َْرَ��مِ َ.� ْ� َ)p ZٍJَ�َُ�� ِ.ْ� .ُ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِْن &Kٖ �ْ+ُXُْ' َرْ�ٍ[ ِ.َ� ا	َْ�ْ�ِ
 ْ�=ُXْ.َِو '�K*َ+َ�ُ �ْ.َ �ْ=ُXْ.َِو �ُْ& ��'  ��ُp bcً5ْuِ �ْ=ُIُ�ِ1ُْ- ��ُp	Lُُ��ْ+َِ*ا اَُ$ f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	ِ  َ-�7َُء اِ	ُْ�ُ�ِ� 	ٰ' اَْرَذِل ا	َُ�د/ اِ� �ْ.َ �Xَْ	Hَْ-َِ�َذا اKَ ًة�� ِ)ْ�ٍ� َ$�lً�ْ َوAََ�ى اْ:9َْرَض َ,�ِ.َِ�ْ�َ �ْ.ِ �َ�َ�ْ�َ bcَ�ْ=َ

 ٍw�Rٖ�َ َزْوٍج �%ُ& �ْ.ِ Sْ+َ�َْ-ََوا Sْ�َْت َوَر �H+َ,َْ��َء ا	اْ �Rَ�ْ�َ(َ Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, bilin ki, biz sizi top- 
raktan sonra meniden sonra aşılanmış yumurtadan, sonra uzuvları belirsiz, canlı et parçasından yarattık ki size 
kudretimizi gösterelim. Dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak 
dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi erken ölür; kimi de ömrün en 
verimsiz ihtiyarlık çağına kadar götürülür; ta ki bütün bilgisine karşın hiç bir şey bilmez hale gelsin. Sen, yer 
yüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, kıpırdanır, kabarır ve 
her çeşitten iç açıcı ürünler verir. Hac, 22/5 

﴿ �ٍ�uٖ �ْ.ِ Zٍَ	bcَCُ �ْ.ِ اْ:9ِْ-َ��َن �XَJْ�َUَ �ْJَ	َ١٢َو ﴾  Andolsun ki, biz insanı süzme çamurdan yarattık.  
﴾ ١٣﴿ �Xَ�ْ�َIَ ��ُpُه -ُْ]Kٖ Zً5َ' َ َ�اٍر َ.ٖ=��ٍ   Sonra onu az bir su/meni hâlinde sağlam bir karargâha/ana rahmine 

yerleştirdik.  
�ً�� pُ�� اَْ-�7َْ-َ�ُه �Jً�ْUَ ا�XَJْ�َUَ ��ُp  َ�Uَٰ ا	�XَJْ�َ1َKَ ZًJَ�َ(َ Zَ5َ[ْ/X اْ	�XَJْ�َ1َKَ ZًLَ4ْ.ُ ZَJَ�َ�َ ا	Kَ �.ً�3َ(ِ ZَLَ4ْ�َُْ=َ�ْ*-َ� ا	�3َ�ِْمَ ْ	َ ﴿ �َ�Jِٖ	�1َ	ْا �ُ� اَْ�َ�ُ��	َ��َرَك ا+َKَ١٤ ﴾ O suyu 

aşılanmış yumurta haline getirdik. Sonra bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik; bu 
kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan 
Allah pek yücedir. Mü’minun, 23/12-13-14 

﴿ �ٍ�uٖ �ْ.ِ اْ:9ِْ-َ��ِن aَ�ْUَ َا�﴾ ٧اَ	�Tٖى اَْ�َ�َ� &ُ%� َ$ْ#ٍء Jَ�َUَُ� َوَ�َ  O Allah ki, yarattığı her şeyi güzel yaratır. İnsanı yaratmaya da 
çamurdan başladı.  

 ْ�-َ %َ�َIَ ��ُp﴿ �ٍ�Rٖ.َ ٍء�.َ �ْ.ِ Zٍَ	bcَCُ �ْ.ِ �ُ�َ٨ ﴾  Sonra insanın neslini, dayanıksız bir sıvıdan/erkek ve dişi hücreden yarattı.  
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�َة َ 7ْAَ �.َ bcً��ُٖ=ُ�وَن َِlKَْ9:َْواْ:�8َ�َْ9َر َوا Dَ�ْ vُ� َو-�Kٖ �َ5ََِ� ِ.ْ� ُروِ�ٖ� َوIََ�َ% 	َُ=ُ� ا	�� �*Cَ ��ُp﴿٩ ﴾  Sonra ona biçim verdi ve Kendi ruhundan 

üfledi. Ve sizleri kulaklar, gözler ve gönüller/düşünce ve duygularla donatı. Ne kadarda  az şükrediyorsunuz? 
Secde, 32/7-8-9 

 ِ��ْAَ �.ََو �Iًاَْزَوا �ْ=ُ�َ�َIَ ��ُp Zٍ5َ[ُْ- �ْ.ِ ��ُp َُ�اٍبA �ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ �ُ��	ٍب َوا�+َ&ِ 'Kٖ 9�:ُِ)ُ�ِ�ٖه ا �0ُ ِ.ْJَXْ�ُ 9:ََو �ٍ ���َ.ُ �ْ.ِ �ُ اِن� ٰذ	َِ@ َ)�َ'  ُ% ِ.ْ� اُْ-sٰ' َوَ:Dُ4َAَ 9 اِ:�9 �ِِ�ْ�ِ�ٖ� َوَ.� ُ�َ���
 -Allah sizi önce topraktan, sonra spermadan yarattı. Sonra erkekli dişili çiftlere dönüştürdü. O'nun bil ا	��ِ� َ�ٖ���ٌ 
gisi dışında hiçbir dişi ne hâmile kalabilir ve ne de doğurabilir. Ömrü uzun olanın çok yaşaması ya da kısa ömür- 
lü olanın az yaşamaları kesinlikle bir kitapta kayıtlıdır. Hiç kuşkusuz bu Allah için kolay bir iştir. Fatır, 35/11 

ْ:9ِْ-َ��ُن اَ-�� �XَJْ�َUَُه ِ.ْ� -ُْ]Kَ Zٍ5َِ�َذا ُ,َ* �8ٖUٌَ� ُ.ٖ���ٌ اََو	َْ� َ�َ� ا  İnsan, bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? 
Şimdi o, apaçık bir düşman kesilmiştir. Yasin, 36/77 
 …  َU �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �Jً�ْUَ �ْ=ُِA�Rَ � َ�Kٖ �ْ=ُJُُ�1ْ' ُ�ُ]*ِن اُ.�ٍٰ�pَ ُ�َُ��ٍتk 'Kٖ aٍ�ْ  …Sizi de annelerinizin karınlarında üç karanlık bölgede 

çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor…Zümer, 39/6 
  ُLُ��ْ+َِ	 ��ُp bcً5ْuِ �ْ=ُIُ�ِ1ْ�ُ ��ُp ZٍJَ�َ(َ �ْ.ِ ��ُp Zٍ5َ[ُْ- �ْ.ِ ��ُp َُ�اٍبA �ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ ىTٖ�	ا *َ,ُ ' f��َ.ُ bcًIََا ا*Lُُ��ْ+َِ	َو %ُ�ْ َ �ْ.ِ '�K*َ+َ�ُ �ْ.َ �ْ=ُXْ.َِو �Uً*�ُ$ُ ا*ُ-*=ُ+َِ	 ��ُp �ُْ& ��*ا اَُ$
 Sizi önce topraktan, sonra az bir sudan/meniden, sonra döllenmiş yumurtadan yaratan O’dur, ve َو	ََ���ُ=ْ� �Jِ�ْAَُ*نَ 
sonra O, sizi çocuk olarak hayata getirir ve olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatır. 
İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları, belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için 
yapar.  Mümin, 40/67 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرضِ  Dُ��ٖ ا	Iَ ُ��8ٖ�ََْ�َ% 	َُ=ْ� ِ.ْ� اَ-5ُِْ�ُ=ْ� اَْزَوا�Iً َوِ.َ� اْ:9َْ-َ��مِ اَْزَواَ �Iً�Tَْرُؤ&ُْ�  �ِ�Kٖ	sْ�ِ&َ dَ�َِْ�ٖ� َ$ْ#ٌء َوُ,َ*  uِ�Kَُ� ا	�� ا	��  O, gökleri ve yeri eşsiz 
ve örneksiz yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerinden eşler yaratmıştır. Böylece çoğal- 
manızı sağlamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Şura, 42/11 

 ِ�� �XَJْ�َUَ اْ:9ِْ-َ��َن َوَ-ْ�َ�ُ� َ.� Cْ*َُAِ*ُس �ِٖ� -5َُْ�ُ� َوَ-ْ�ُ� اَْ َ�ُب اِ	َْ�ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ% ا	َْ*ٖر�ْJَ	ََو Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona neler 
fısıldadığını biliriz, çünkü Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf, 50/16 

 Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat, 51/56 َوَ.� SُJْ�َUَ ا	mِْ�� َواْ:dَْ-9ِ اِ:�9 	َِ�ْ�ُ�ُ�ونِ 
َ&َ� َواْ:s-ُْ9ٰ' ﴿َواَ-�  �T	ا �ِ�ْIَْو �H	ا aَ�َUَ �ُ٤٥﴿ 'ٰX�ُْA اَِذا Zٍ5َ[ُْ- �ْ.ِ ﴾٤٦ ﴾  Şüphesiz O insanı, rahme atıldığında, bir meni damla- 

cığının içindeki erkek ve dişi çiftten/kromozomdan yarattı. Necm, 53/45-46  
﴾ ٤َ)��َ�ُ� ا	َْ�َ��َن ﴿   Ona düşünüp ifade etmeyi öğretti. ﴿ اْ:9ِْ-َ��َن aَ�َUَ٣ ﴾  İnsanı yarattı. Rahman, 55/3-4 

8َُ�� ُ*َن ﴿A 9:َ*ْ�َKَ �ُْ&�XَJْ�َUَ �ُ�ْ-َ٥٧ ﴾  Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz?  
﴾ ٥٨اKَََ�اَْ�ُ+ْ� َ.� Xُ�ُْA*َن ﴿  Akıttığınız meniyi gördünüz mü?  

﴾ ٥٩ْ� Jُُ�1ْAَ*َ-ُ� اَْم َ-ْ�ُ� ا	�1َْ	Jُِ*َن ﴿َءاَْ-+ُ    Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?  
﴿ �َ� ٖ*�ُ�ْ�َِ� �ُ�ْر-َ� Xَ�ْ�َُ=ُ� اْ	َ�ْ*َت َوَ.� َ-ْ �� َ �ُ�ْ-َ٦٠﴾  Ölümü aranızda plânlayan biziz. Hiç kimse bizim önümüze geçemez.  

َل اَْ.�sَ	َُ=ْ� َو-Aَ 9:َ �.َ 'Kٖ �ْ=ُiَ7ِXُْْ�َ�ُ�*َن ﴿َ)�ٰ' اَْن -ُ�َ  ��٦١ ﴾  Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir 
yaratılışta tekrar var edelim diye. Vakıa, 56/57…61 

  O ki, sizi çeşitli aşamalardan geçirerek yarattı. Nuh, 71/14 َوَ ْ� Jَ�َUَُ=ْ� اuََْ*اًرا
�ى ﴿  ًCُ ْ+َ�َك�اْ:9ِْ-َ��ُن اَْن ُ ]ُ�َ�﴾٣٦اََ�ْ  İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?  

﴿ 'ٰX�ْ�ُ ;'ِX.َ �ْ.ِ Zً5َ[ُْ- @ُ�َ �َْ	َ٣٧ا ﴾  O fışkıran meninin içinde bir sperm değil miydi?  
ى ﴿ �*�َKَ aَ�َ1َKَ ZًJَ�َ(َ َن�&َ ��ُp٣٨ ﴾  Sonra bir aşılanmış bir yumurta/embriyo oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra 

şekil verdi.  
﴿ 'ٰs-ُْ9:َْوا �َ&َ �T	ا �ِ�ْIَْو �H	ا �ُXْ.ِ %َ�َmَKَ٣٩ ﴾  Sonra da erkek ve ya dişiyi belirledi. Kıyamet, 75/36…39 

 ��﴾ ١ْ,ِ� 	َْ� َ�ُ=ْ� َ$Tْ.َ �lً�ْ&ُ*ًرا ﴿َ,ْ% اAَٰ' َ)َ�' اْ:9ِْ-َ��ِن ٖ��ٌ� ِ.َ� ا	  Gerçek şu ki, biz insanı bir karışımdan/sperm ve yumurta 
hücresinden yarattık. ﴿ �8ٖ�ًَ�ا ��ً��ٖCَ ُه�Xَ�ْ�َmَKَ �ِ��ٖ+َ�َْ- اَْ.�7ٍَج Zٍ5َ[ُْ- �ْ.ِ اْ:9ِْ-َ��َن �XَJْ�َUَ ��-ِ٢ا ﴾   Onu imtihan edelim diye işitmesini ve 
görmesini sağladık. İnsan, 76/1-2 

﴿ �ٍ�Rٖ.َ ٍء�.َ �ْ.ِ �ْ=ُJُْ�1ْ-َ �َْ	َ٢٠ا ﴾  Sizi basit bir sıvı damlasından yaratmadık mı?  
﴾ �Xَ�ْ�َmَKَ٢١ُه Kٖ' َ َ�اٍر َ.ٖ=�ٍ� ﴿  Sonra o sıvı damlasını korunaklı bir yuvaya yerleştirmedik mi?  

﴾ ٢٢*ٍم ﴿اِ	ٰ' َ َ�ٍر َ.ْ��ُ   Belirli bir sürenin sonuna kadar. 
�ْر-َ� XِKَْ�َ� اْ	�Jَِدُروَن ﴿ َJَKَ٢٣﴾  Biz o sıvı damlacığın gelişmesini en güzel bir şekilde aşamalı bir plâna bağladık. Biz 

ne güzel plân yaparız. Mürselat, 77/20…23. ayetler. 
﴾ ١٧ُه ﴿ ُ+َِ% اْ:9ِْ-َ��ُن َ.� اَْ&�5ََ   Kahrolası insan, ne kadar nankördür.  

﴿ �ُJَ�َUَ اَى� َ$ْ#ٍء �١٨ِ.ْ ﴾  Allah onu hangi şeyden yaratı.  
َرُه ﴿ ��JَKَ �ُJَ�َUَ Zٍ5َ[ُْ- �ْ.ِ١٩ ﴾  Bir damla sudan yarattı da onu 'bir ölçüyle biçime soktu.' 
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َ�ُه ﴿ ���َ %َ��ٖ ﴾p٢٠ُ�� ا	��  Sonra rahminden çıkması için ona yolunu kolaylaştırdı. Abese, 80/17…20 
﴾ ٦َ�� اَ�/�Rَ اْ:9ِْ-َ��ُن َ.� ��Bََك �َِ���َ@ ا	َْ=ٖ��ِ� ﴿  Ey insan! engin kerem sahibi Rabbine, karşı seni aldatan nedir?  
﴿ @َ	َ�َ�َKَ @َv �*�َKَ @َJَ�َUَ ىTٖ�	َ٧ا ﴾  Seni yarattı, bütün vücut sistemini düzene koydu.  
﴾ Kٖ٨' اَی� Pُ*َرٍة َ.� َ$�َء َر&�َ�َ@ ﴿  Ve sana dengeli bir ölçüde suret verdi. İnfitar, 82/6-7-8 
﴿ aَِ�Uُ ��.ِ 3ُِ� اْ:9ِْ-َ��ُنXْ�َ�ْKَ٥ ﴾  Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. 
﴿ aٍِKٍء َدا�.َ �ْ.ِ aَِ�Uُ٦ ﴾  Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.  

﴿ ]ِِg+�َ�ا	َوا ]ِ�ْ ﴾٧َ�1ُْ�ُج ِ.ْ� َ�ْ�ِ� ا	8/  Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Tarık, 86/5-6-7  
  َ� .Babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki َوَوا	ٍِ� َوَ.� َو	َ

� �XَJْ�َUَ اْ:9ِْ-َ��نَ ْJَ	َ  ٍ��َ&َ 'Kٖ   Biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. 
Beled, 90/3-4 

 َaَ�Uَ ىTٖ�	َر��َ@ ا �ِCْ�ِ� ْاِْ َ�ا Yaratan Rabbinin adıyla oku!  
 ٍaَ�(َ �ْ.ِ اْ:9ِْ-َ��َن aَ�َUَ O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Alak, 95/1-2 

İNŞÂALLAH/ALLAH DİLERSE 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ا ﴿ًBَ @َِ	ٰذ %ٌ(ِ�Kَ 'ّٖ ﴾ ٢٣َوَ:JُAَ 9*َ	�� 	�7َِْىٍء اِ-  Hiçbir iş hakkında sakın “Bunu yarın yapacağım” deme 
�َ�ِ� َر�ّٖ' :9َِْ َ�َب ِ.ْ� ٰ,ـTَا َرَ$ً�ا ﴿اِ:�9 اَْن َ�7َ ِRْ�َ َو ُْ% َ)ٰ�' اَْن Sَ��ٖ-َ ُ� َواْذ&ُْ� َر��َ@ اَِذا��	�٢٤َء ا﴾  Ancak, “İnşaallah/Allah dilerse yapa- 

cağım” de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve “Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır” de. Kehf, 
18/23-24 

İNTİHAR ETME 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ُ*ا اَ-5َُْ�ُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ&�َن �ُِ=ْ� َرٖ��ً��ٍض ِ.Xُْ=ْ� َوَ:JْAَ 9+ُ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:Aَ 9ْ�&ُ�ُ*ا اَْ.َ*ا	َُ=ْ� �ِ� �ْ=ُXَ�ْ�َ	uِ��َِْ% اِ:�9 اَْن Aَُ=*َن �mَِAَرًة َ)ْ� Aََ�ا   Ey imana 
edenler! Birbirinizin mallarını haksız yollarla -karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla da olsa yemeyin. Kendinizi 
ve birbirinizi öldürmeyin. Hiç kuşkusuz, Allah, size karşı çok merhametlidir. Nisa, 4/29 

َوَ.ْ� َ�5َْ�ْ% ٰذ	َِ@ ُ)ْ�َوا-ً� َوKَ ��ً�ُْkَ�ْ*َف -8ُْٖ��ِ� -َ�ًرا َوَ&�َن ٰذ	َِ@ َ)َ�' ا	��ِ� َ�ٖ��ً�ا   Kim sınırı aşarak, zulüm ve tecavüz yolu ile bu 
yasakları işlerse, yakında onu cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah için çok da kolaydır. Nisa, 4/30 

İRADE 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ْ5َ- %َ�َ�ُْA َوَذ&�ْ� �ِٖ� اَْن ��َْ- /�RُAُْ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��Bَا َو*ًRَْ	َو ��ً�ِ	َ �ْRُXَ�وا ٖدTُ1َ�Aا �َ�Tٖ�	دُ َوَذِر ا �ْ.ِ �Rََ	 dَ�َْ	 Sْ�َ�َ&َ ��َِ� dٌ 9:َ ٍل��ْل &ُ%� َ)ِْ�ْAَ َواِْن Dٌ�5ٖ$َ 9:َِ'\ َو	ِ� َو��	وِن ا
ْ=5ُُ�ونَ ُ��RَXْ.ِ TْUَVْ اُو	ٰـiَِ@ ا	�Tٖ�َ� اُْ�ِ��ُ*ا �َِ�� َ&َ�ُ�*ا 	Rَُْ� َ$َ�اٌب ِ.ْ� َ�ٖ��ٍ� َوَ)Tَاٌب اَ	ٖ�ٌ� �َِ�� َ&�-ُ*ا �َ   Dinlerini oyun ve eğlence edinen ve dünya 

hayatının kendilerini aldattığı kimseleri bırak! Şunu da ihtar et ki: “Bir kimse yaptıkları yüzünden azabın 
pençesine düşmeye görsün, o zaman Allah'ın yüce huzurunda O'ndan başka ne bir koruyucu, ne de bir şefaatçi 
bulunur. Her türlü fidyeyi denkleştirse bile kabul edilmez. Onlar azabın pençesine düşmüş kimselerdir. Küfre 
saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır.” En’âm, 6/70 

اِن� ا	��َ� َ:9 َ��3ُِْ� ا	��Xَس َ$�lً�ْ َو	ٰـِ=�� ا	��Xَس اَ-Rُ�َ5ُْْ� َ�3ِْ�ُ�*نَ    Gerçek şu ki, Allah hiçbir konuda insanlara en küçük bir haksızlık 
yapmaz; insan haksızlığı kendi kendisine yapar. Yunus, 10/44 

  bcَKَ ًءا*Cُ ٍم*ْJَِ� �ُ��	َواَِذا اََراَد ا �ْRِ�ِ5ُْ-َ�ِ� �.َ ُ�وا��Lَُ� '�+�َ ٍم*ْJَِ� �.َ �ُ��Lَ�ُ 9:َ �َ��	َوالٍ .َ اِن� ا �ُدو-ِٖ� ِ.ْ �ْ.ِ �ْRَُ	 �.َُ� َو	َ�د� َ …Herhangi bir toplum ahlakını, 
tutum ve davranışlarını değiştirmedikçe Allah onların konumunu değiştirmez. Allah, bir toplumun herhangi bir 
kötülüğe uğramasını dileyince, onu hiç kimse önleyemez. İnsanların Allah’tan başka hiçbir koruyucusu, 
kayırıcısı yoktur. Ra’d, 13/11 

�ى 	5ْXَِِ�ٖ� َوَ.ْ� َ ��َ�-�ِKَ �%zَ��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ:HِAَ 9ُر َواِزَرٌة ِوْزَر اUُْٰ�ى ٖ+َRْ�َ ��َ�-�ِKَ ى�� َرCُ*ً:9 َ.ِ� اْ,َ+َٰ�َ�َْ- '�+�َ �َ��ٖ �T�َ.ُ ��Xُ& �.ََو  Kim doğru yolu izlerse 
kendisi için izler. Kim doğru yoldan saparsa kendi zararına sapıtmış olur. Hiç kimse bir başkasının günah 
yükünü taşımaz. Bir peygamber göndermedikçe hiç kimseyi azaba çarptırmayız. İsra, 17/15 

ْ)َ�ُ� �َِ�ْ� ُ,َ* اَْ,ٰ�ى َ \%ُ& %ُْ bcً��ٖCَ�Kَ �ٖ+ِ�َ&ِ�$َ 'ٰ�(َ %ُ�َ�َْ��/ُ=ْ� اَ    De ki; “Herkes kendi kişiliği ve inancı uyarınca hareket eder. 
Rabbiniz kimin doğru yolda olduğunu herkesten daha iyi bilir.” İsra, 17/84  

…   ْ=�َ�ْKَ َ$�َء �َوَ.ْ �ْ.ِVْ�ُ�ْKَ َء�$َ �ْ�َKَ �ْ=َُر�� �ْ.ِ /a��5ُْ َو ُِ% اْ	َ De ki; Bu Kur'an, Allah tarafından gönderilmiş bir gerçektir, isteyen 
inansın, isteyen inkar etsin…Kehf, 18/29 

��a َوُ,ْ� َ:9 ُ�3َْ�ُ�*نَ  َ	ْ�ِ� aُ[ِXْ�َ ٌب�+َ&ِ �Xَ�ْ�َوَ:9 -َُ=��ُ_ َ-5ًْ�� اِ:�9 ُو�Rَ�َCْ َو	ََ  Biz herkese taşıyabileceği kadar yük yükleriz. Bizim 
Yanımızdaki kitap hakkı söyler. Onlara asla haksızlık edilmez. Mü’minun, 23/62 
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�ونَ  ُRَ�ْ�َ �ْRِ�ِ5ُْ-َbcِKَ ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.َ5ُُْ�ُه َو& �ِ�ْ�َ�َKَ �َ5َ&َ �ْ.َ  Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhinedir. Kim de yararlı bir iş 

yaparsa kendisine cennette yer hazırlar. Rum, 30/44 
�َ�ْ% ِ.Xُْ� َ$ْ#ٌء َو	َْ* َ&�َن َذا  ُ ْ�ُ 9:َ �Rَِ��ْ�ِ 'ٰ	ِا Zٌ�َJَsْ.ُ ُع�ْAَ ٰ�ى َواِْنUُُْر َوازَِرٌة ِوْزَر اHِAَ 9:َةَ َو*ٰ� َوَ.ْ� Kَ '�&HَAَِ�-�َ��  ْ��ٰ' اِ-�َ�� TِXُْAُر ا	�Tٖ�َ� َ�7َ1ْْ*َن َر��ْ�ِ� �ْRُ	Lَْ�ِ[ َواََ �ُ.*ا ا	�8

 َ Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen kimse onu taşımak� '�&Hَ+َ	5ْXَِِ�ٖ� َواِ	َ' ا	��ِ� اْ	��8ٖ�َُ 
için başkasını çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden 
Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmiş olur. 
Dönüş Allah'adır. Fatır, 35/18 

 ِ��� 5ْXَ�ِKَِ�ٖ� َوَ.ْ� ا�Cَََء �Rَ�ْ�َ�َKَ َوَ.� َر�/َ@ �b�c3ٍَِم 	ِْ�َ�ٖ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.َ Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine, kim de kötülük yaparsa 
kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara zerre kadar haksızlık yapmaz. Fussilet, 41/46 

 �RَXْ.ِ �ِٖAVُْ- ��َْ- /�َوَ.� 	َُ� Kِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة ِ.ْ� -�8َٖ[ٍ َ.ْ� َ&�َن �ُٖ��ُ� َ�ْ�َث اْ:Uِٰ9َ�ِة -Hَِْد 	َُ� p�ْ�َ 'Kِٖٖ� َوَ.ْ� َ&�َن �ُٖ��ُ� َ�ْ�َث ا	  Kim ahiret kazancını isterse, 
onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da istediğinden veririz, fakat onun ahirette hiçbir 
payı yoktur. Şura, 42/20 

	ٰ' َر��ٖ� bcً��ٖCَاِن� ٰ,Tِٖه TْAَِ&َ�ٌة Kََ�ْ� َ$�َء اTَ1َ�A اِ   Bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Müzzemmil, 73/19 
� َ&5ُ*ًرا � َ$�ِ&ً�ا َواِ.� ٖ��َ% اِ.�  Biz ona doğru yolu gösterdik; İster şükreder, ister nankörlük/şükredici veya اِ-�� َ,َ�ْ��Xَُه ا	��

nankör olmak kendi elindedir. İnsan, 76/3 
﴿ �ِ�ْXَ�ْ(َ �ُ	َ %ْ�َmْ-َ �َْ	َ٨ا ﴾  Biz ona iki göz 
﴾ ٩َو	َِ��-ً� َو5َ$ََ+ْ�ِ� ﴿  Bir dil ve iki dudak vermedik mi? 
﴿ �ِ�ْ�َmْ�X	ُه ا�Xَ�ْ�﴾ ١٠َوَ,َ  Ona iki yolu/ doğru ve eğriyi göstermedik mi? Beled, 90/10 

İSLÂM 
ِ�ْ��ِ ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	���ْ    

� ا	��ِ� اْ:bcَCْ9ُِم َوَ.� اUَْ+َ�َ_ ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ.� �Iََءُ,ُ� اْ	�ِ َXْ(ِ �َ� ٖ�اْ	ِ�َ��بِ  �ُْ� RُXَ�ْ�َ ��ًLْ�َْ� َوَ.ْ� َ�ْ=5ُْ� �ِ�َٰ��ِت ا	��ِ� Kَِ�ن� ا	��َ� �ٖCَ�Dُ اِن� ا	ّ  Şüphesiz 
Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve 
aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. 
Al-i İmran, 3/19  

 َ���ٖCِ�1َْ	ا �َ�ِة ِ.َUِٰ9:ْا 'ِK *َ,َُو �ُXْ.ِ %َ�َJْ�ُ �ْ�َKَ �Xً�مِ ٖدbcَCْ9ِ:ْا �َ�ْBَ �ِ+َ�ْ�َ �ْ.ََو Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki başka bir 
din asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Al-i İmran, 3/85 

…�Xً�َم ٖدbcَCْ9ِ:ْا �ُ=َُ	 Sُ�zَٖوَر '+ٖ�َ�ِْ- �ْ=ُ�ْ�َ(َ Sُ�ْ�َAََْوا �ْ=ُXَ�ٖد �ْ=َُ	 Sُ�ْ�َ&ََْْ�ْ*َم ا	اَ …Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, 
üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim…Maide, 5/3  

َل َ.ْ� اCََْ�َ� َوَ:Aَ 9ُ=*َ-�� ِ.َ� اْ	7ْ�ُِ�ٖ&��َ   ُ%ْ  ّٖ' اُِ.ْ�ُت اَْن اَ&ُ*َن اَو� اِ-  …De ki; Ben İslâm olanların ilki olmakla emrolundum. Sakın 
Allah'a ortak koşanlardan olma. En’âm, 6/14 

…  ِbcِْ	 َرُه�ْPَ 7َْ�ْح�َ �ُ�َ�ِRْ�َ ُ� اَْن��	ِ�ِد ا�ُ �ْ�َKَ ِمbcَCْ  Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse, onun göğsünü İslâm’a 
açar…En’âm, 6/125 

�َرُه 	bcَCْbِcِْمِ RُKََ* َ)�ٰ' -ُ*ٍر ِ.ْ� َر��ٖ� ْ*َKَ� %ٌ	Rُ�ُ*ُ�ُ  Zِ�َCِ�Jَ�ِْْ� ِ.ْ� ِذْ&�ِ ْPَ �ُ��	َ�َح ا$َ �ْ�َKٍََ  ا�ٍل ُ.ٖ��bcَzَ 'Kٖ @َِiٰ	ِ� اُو��	ا  Allah kimin gönlünü İslam'a 
açmışsa o, Rabbi’nden gelen bir nur üzere olmaz mı? Kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara 
yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık sapıklık içindedirler. Zümer, 39/22 

 ِT=َْ	ِ� ا��	ٰ�ى َ)َ�' ا+َKْا �ِ ��.ِ �َُ�kَْا �َ َوَ.ْ�ِٖ��	��3	َم ا*ْJَْ	ى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	مِ َواbcَCْ9ِ:َْ' ا	اِ '(ٰ�َب َوُ,َ* ُ�ْ  İslâm'a çağırıldığı halde Allah'a karşı 
yalan uydurandan daha zalim kim olabilir! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Saf, 61/7 

İSRAF 
ِ�ْ��ِ ا	��ٖ���ِ  �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ��ِ    
*+ُ�ْ �H	ْرَع ُ.1َْ+��5ًِ اُ&ُ�ُُ� َوا �H	1َْ% َوا�X	ْ�ُ�وَ$�ٍت َوا.َ �َ�ْBٍَت َ.ْ�ُ�وَ$�ٍت َو��XIَ َ�7َ-َْى اTٖ�	َ�ِ�هٖ َوُ,َ* اpَ �ْ.ِ ��7ٍَِ� &ُ�ُ*ا+َ.ُ �َ�ْBََو �Rًِ��7َ+َ.ُ َن� ُ� َ�ْ*َم  اَِذا اpََْ��َ  َن َوا	�/.� �J�َ ا*ُAَٰوا

 َ��Kٖ�ِ�ْ�ُْ	ا /]� ,Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, sebzeleri, zeytinleri �8َ�َِدٖه َوَ:K�ِ�ُْA 9ُ*ا اِ-�ُ� َ:9 ُ�ِ
narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde oluşturan O'dur. Her birinin meyvesinden, olgunlaştığı zaman 
yiyin ve hasat gününde yoksulların hakkını da verin. İsraf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez En’am, 6/141 

� و&ُ�ُ*ا َواْ$َ�ُ�*ا َوَ:K�ِ�ُْA 9ُ*ا اِ-�ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	ْ�ُ ٍmِ�ْ.َ �%ُ& �َXْ(ِ �ْ=ُ+َXَ�وا ٖزTُUُ اَٰدَم 'Xٖ�َ ��َ َ��Kٖ�ِ�ْ  Ey Âdemoğulları, mescitlere girişinizde güzel 
elbiseler giyiniz. Yiyin, için, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. A’raf, 7/31 

ْر Tٖ�ْAَ�ً�ا �T�َُA 9:ََو %ِ��ٖ ُ� َوا	ِْ�ْ�ٖ=�َ� َواْ�َ� ا	�� �J�َ 'ٰ��ْJُ	َْواِٰت َذا ا Akrabalarına/yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver, 
sakın saçıp savurma! İsra, 17/26 

ْ�َ]�ُن 	َِ���ٖ� َ&5ُ*ًرا  �uٖ��َِ� َوَ&�َن ا	�7 ٖر�َ� َ&�-ُ*ا اUَِْ*اَن ا	�7 �T�َ�ُ	ْاِن� ا  Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise 
Rabbine karşı pek nankördür. İsra, 17/27 
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�ُ�*ًرا ْ.َ �.ً*ُ�.َ �َ�ُJْ+َKَ �ِ�ْ�َْ	ا �%ُ& �Rَ[ْ�ُ�ْAَ 9:ََو @َJُِX(ُ 'ٰ	ِا Zًَ	*ُ�Lْ.َ َك�َ�َ %ْ�َmْAَ 9:ََو  Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra 

kınanır, verdiklerinin hasretini çeker durursun. İsra, 17/29 
ا	�Tٖ�َ� اَِذا اَ-Jُ5َْ*ا 	َْ� ُ�K�ِ�ُْ*ا َو	َْ� َ�Jُْ+ُ�وا َوَ&�َن َ�ْ�َ� ٰذ	َِ@ َ َ*اً.�وَ    Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. Onların 

harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Furkan, 25/67 
İTAAT 
ِ�ْ��ِ 	��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا   

ُق َ�ْ�َ� اََ�ٍ� ِ.ْ� ُرCُِ�ٖ� َوَ �	ُ*ا �Xَ�ْ�ِCَ َوا�5ْBُ �Xَ�ْuَََ اَٰ.َ� ا	��Cُ*ُل �َِ�� اُْ-Hَِل اِ	َْ�ِ� ِ.ْ� َر��ٖ� َوا	X.ِVْ�ُُْ*َن &ُ%\ اَٰ.َ� �ِ�	��ِ� َوَ.�iَِٰ=ِ+ٖ� َو&ُ+ُ�ِٖ� َورُ    ��5َُ- 9:َ �ٖ�ِCُ ُ��8ٖ�َ	َْْ�َ@ ا	َواِ �Xَاَ-َ@ َر��  
Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri; Allah'a, meleklerine, 
kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiç birini diğerinden ayırt 
etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız 
sanadır."  Bakara, 2/285 
   َ���ٖKِ�=َْ	ا /]� De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse  ُْ% ا�uَُٖ�*ا ا	��َ� َوا	��Cُ*َل Kَِ�ْن Aََ*	�ْ*ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ
şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez.  Al-i İmran, 3/32 
   ٍZ�َٰ�ِ� �ْ=ُ+ُiْIَِم َ)َ�ْ�ُ=ْ� َو �ی� ِ.َ� ا	+�ْ*ٰر�Zِ َو: �%�ُِ9ِ	tَ�ْ�َ �ْ=َُ ا	�Tٖى ُ���َ�َ �َ�ْ�َ ��َِ	 � ً ��Jُ*ا ا	��َ� َوا�uَُٖ�*نِ  ِ.ْ� َر��ُ=ْ� �A�Kَ َوُ.8َ  Önümdeki Tevrat'ı 
doğrulayan, size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için geldim ve Rabbiniz tarafından size bir mu'cize 
getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana uyun. Al-i İmran, 3/50 
َ���ُ=ْ� Aُْ�َ�ُ�*نَ َوا�uَُٖ�*ا ا	��َ� َوا	��Cُ*َل َ	    Allah'a ve Resulüne itaat edin ki size merhamet edilsin. Al-i İmran, 3/132 
  ٖK �َ��ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ُ�ْUِ�ْ�ُ �َُ	*Cَُ� َوَر��	ا Dِ[ِ�ُ �ْ.َِ� َو��	وُد ا�ُ�ُ @َ�ِْA ُ��3ٖ�َْ	5َْْ*ُز ا	َِ@ ا	َوٰذ �Rَ�  Bunlar, Allah'ın koyduğu 
sınırlarıdır. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere 
sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Nisâ, 4/13 
 … �uُٖ�*ا ا	��Cُ*َل َواُو	ِ' اْ:Xْ.ِ �ِ.َْ9ُ=�ْ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ا�uَُٖ�*ا ا	��َ� َواَ   Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat 
edin ve sizden olan idarecilere de …Nisâ, 4/59 
 … َوَ.� اَْر�Xَ�ْCَ ِ.ْ� َرCُ*ٍل اِ:�9 	ُِ�َ]�َع �ِِ�ْذِن ا	���ِ   Biz her peygamberi ancak, Allah izniyle ona itaat edilsin diye gönderdik…  
Nisâ, 4/64 
   �َ�Jٖ� ٖ�ّ َ� َوا	�8 ٖ�ِّ��X	ا �َ.ِ �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ��	اَْ-َ�َ� ا �َ�Tٖ�	ا Dَ.َ @َِiٰ	ُو�Kَ َل*Cُ��	َ� َوا��	ا Dِ[ُِ� �ْ.ََو�Jً�Kَٖر @َِiٰـ	اُو �َوَ�ُ�َ �َ��ِٖ	� �اِء َوا	�8َRَ َوا	7/  Kim Allah'a ve 
Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sadıklarla, şehitlerle ve 
iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.  Nisâ, 4/69 
   َX�ْCَاَْر ��َKَ '�	*َAَ �ْ.ََ� َو��	َع ا�uََا �ْJَKَ َل*Cُ��	ا Dِ[ِ�ُ �ْ.َ�3ً�5ٖ�َ �ْRِ�ْ�َ(َ َك�  Kim Resule itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim 
yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik.  Nisâ, 4/80 
�ورِ َواْذ&ُُ�وا -Zَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوٖ.��sََ ُ� ا	�Tٖى َواJَpَُ=ْ� �ِٖ� اِْذ  ُْ�+ُْ� �Xَ�ْ�ِCَ وَ   ُ ا�Xَ�ْuََ َواJُ�A*ا ا	��َ� اِن� ا	��َ� َ)ٖ��ٌ� �Tَِاِت ا	8/  Allah'ın üzerinizdeki nimetini 
ve “işittik ve itaat ettik.” dediğiniz zaman sizden aldığı sözü unutmayın, Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüp- 
hesiz Allah kalplerde olanı hakkıyla bilendir.  Maide, 5/7 
اْ	ُ�ٖ���ُ َوا�uَُٖ�*ا ا	��َ� َوا�uَُٖ�*ا ا	��Cُ*َل َواTَ�ُْروا Kَِ�ْن *َAَ	��Kَ �ْ+ُ�ْْ)َ�ُ�*ا اَ-�َ�� َ)�ٰ' َر*Cُ	�Xَِ ا	bcَ�َُْغ     Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat 
edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık 
tebliğdir.  Maide, 5/92 
�ٰ*َة َواAُٰ*ا ا	�H&ٰ*َة َوا�uَُٖ�*ا ا	��Cُ*َل 	ََ���ُ=ْ� Aُْ�َ�ُ�*نَ    َواَٖ �ُ�*ا ا	�8  Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resule itaat edin ki size 
merhamet edilsin.  Nûr, 24/56 
Jُ�A�Kَ*ا ا	��َ� َوا�uَُٖ�*نِ     “O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!" Şuarâ, 26/110-126-131-
144-150-163-179  
�وَن Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:9 ُ�8ِْ�ُ�*َن ﴿�Kٖ١٥١َ� ﴿َوَ:A 9ُٖ]�ُ�*ا اَْ.َ� ا	ُْ�ْ��ِ   ُ�ِ5ْ�ُ �َ�Tٖ�	َ١٥٢﴾ ا ﴾ “Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp/düzeni bozup 
fesat çıkaran, haddi aşmışların emrine itaat etmeyin."  Şuara, 26/151-152 
�ا  َ,َ�Iَ َواِْن �Xً�ْ�ُ �ِ�ْ��Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ �Pَوَو*ُ��َ�ْAَ �ُْ+Xُْ& ��َِ� �ْ=ُiُ ��َ-ُ�Kَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �#َ	ِا ��َRُ�ْ[ُِA bcَKَ �ٌ�ْ(ِ �ِٖ� @ََ	 dَ�َْ	 �.َ '�ٖ ُِ+7ِْ�َك	نَ َك   Biz insana, ana-
babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için 
zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size 
haber vereceğim. Ankebut, 29/8 
            Kِ ��َRُ�ْ�ِ�Pََو ��َRُ�ْ[ُِA bcَKَ �ٌ�ْ(ِ �ِٖ� @َ	َ dَ�َْ	 �.َ 'ٖ� 7ُِْ�َكA اَك َ)�ٰ' اَْن�َ,َ�Iَ َواِْن �ُْ+Xُْ& ��َِ� �ْ=ُiُ ��َ-ُ�Kَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �#َ	ِا ��ُp �#َ	ِاَ-َ�َب ا �ْ.َ %َ��ٖCَ Dِْ��Aَوا �Kًْ�ُ�و.َ ��َْ- /�' ا	
 Aَ “Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onlara itaatْ�َ��ُ*نَ 
etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak Banadır. Ben de 
size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim."  Lokman, 31/15 
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             �,َ�َIَْا �RَِAVُْ- ��ًِ	�Pَ %ْ�َ�ْAََو �ِٖ	*Cَُوَر �ِ��ِ	 ��=ُX.ِ SُْXJْ�َ �ْ.ًَ�� َو�ِرْزً � َ&ٖ� �Rََ	 �َ-�Aَْ�ِ� َواَْ)َ+ْ ��.َ Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yarar- 
lı iş yaparsa, ona mükâfatını iki kat veririz.Ona bol ve bereketli bir rızık da hazırlamışızdır. Ahzâb, 33/31 
��َِ�ااِن� اْ	ُ�ْ��ِٖ��َ� َوا	ُْ�ْ�ِ�َ��ِت وَ              ��ِٖ��َ� َوا	�8 �ِدَ �ِت َوا	�8 �ِدٖ �َ� َوا	�8 ٖ �َ� ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� َوا	�Xَ.ِVْ�ُِْت َواْ	�Jَ-ِٖ+�َ� َواْ	�Jَ-َِ+�ِت َوا	�8 ��ِت َوا	�1َِْ$ٖ��َ� َوا	�1َِْ$َ��ِت َوا	ُْ�َ+8َ

 ُRIَُُ�وK �َ�3ٖKِ���gَِ��ِت َوا	َْ �gِٖ��َ� َوا	�8 َ �ِت َوا	�8 ��اِ&َ�اِت اََ)�� ا	��ُ� 	5ِLْ.َ �ْRََُ�ًة َواIًَْ�ا َ)�3ًٖ��َوا	ُْ�َ+8َ �T	ً�ا َوا�sٖ&َ �َ��	ا �َ�اِ&ٖ� �T	�3َِت َواKِ��ْ� َوا	َْ  Şüphesiz Müslüman 
erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru 
erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a 
derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan 
kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler ve çokça 
anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamıştır. Ahzab, 33/35  
�ا ﴿             ً��ٖCَ 9:ً*ْ َ ُ*ا	َ� َو ُ*��	ا ا*Jُ�Aا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��ًزا َ)٧٠��ً�3َٖ*ْKَ َز�Kَ �ْJَKَ �َُ	*Cَُ� َوَر��	ا Dِ[ِ�ُ �ْ.ََُ=ْ� ُذ-ُ*َ�ُ=ْ� َو	5ِْ� Lْ�ََُ=ْ� َو	َُ=ْ� اَْ)َ��	8ِْ�ْ} �٧١﴿ ﴾ ُ ﴾ Ey 
iman edenler, Allah’dan korkun ve sözü doğru söyleyin. ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı 
bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, büyük bir başarıya ulaşmıştır. Ahzab, 33/71 

A 9ُْ�ِ]�ُ*ا اَْ)َ��	َُ=�ْ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ا�uَُٖ�*ا ا	��َ� َوا�uَُٖ�*ا ا	��Cُ*َل َو:َ              Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin 
ki yapıp ettikleriniz boşa gitmesin. Muhammed, 47/33 
*َق ُ$}� -�Kَ �ٖ�ِ5َُْو	iَِٰ@ ُ,ُ� اْ	5ْ�ُِ�ُ�*نَ Jُ�A�Kَ*ا ا	��َ� َ.� اCَْ+َ]ْ�+ُْ� َواCَْ�ُ�*ا َوا�uَُٖ�*ا َواَ-Jُ5ِْ*ا Uَْ�ً�ا :9َِ-5ُِْ�ُ=ْ� َوَ.ْ� �ُ              O halde, gücünüz yettiği kadar 
Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğin- den 
korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Tegabün, 64/16  

İSYAN 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ٌ��Rٖ.ُ اٌبTَ(َ �َُ	َو �Rَ�Kٖ ا�ًِ	�Uَ َ�ًرا- �ُ�ْUِ��وَدُه �ُُْ�ُ ��َوَ.ْ� َ�0ِ�ْ ا	��َ� َوَرCُ*	َُ� َوَ�َ+َ�  Kim de Allah’a ve Resulüne isyan eder ve O’nun 
koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. 
Nisa, 4/14 

 �sً��ى �Rُِِ� اْ:9َْرُض َوَ:9 َ�ْ=ُ+ُ�*َن ا	��َ� َ�ٖ �*�َُA *َْ	 َل*Cُ��	5َُ�وا َوَ)8َُ*ا ا&َ �َ�Tٖ�	د/ ا*َ�َ Tٍِi.َ*ْ�َ  Allah'ı, inkar edip peygambere isyan edenler, o 
kıyamet günü yerle bir olmayı isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler. Nisa, 4/42 

 �3ً�5ٖ�َ �ْRِ�ْ�َ(َ َك�Xَ�ْCَاَْر ��َKَ '�	*َAَ �ْ.ََ� َو��	َع ا�uََا �ْJَKَ َل*Cُ��	ا Dِ[ِ�ُ �ْ.َ  Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim 
yüz çevirirse, bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Nisa, 4/80 

  َA �.َ �ٖ�	*َُ- �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	ْا %ِ��ٖCَ �َ�ْBَ Dِْ��+�َى َو�ٰRُْ	ا �ُ	َ �َ���َAَ �.َ �َ� َو�Cََءْت َ.�8ًٖ�اَ*	�' َو-�XRَIَ �ٖ�ِ8ُْ َوَ.ْ� ُ�aِِ �7َ ا	��Cُ*َل ِ.ْ� َ�ْ�ِ  Kim kendisine 'dosdoğru 
yol' apaçık belli olduktan sonra, elçiye muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu 
döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o! Nisa, 4/115 

ْل �ِٖ� Cُْ�َ]�-ً� َواَْن JُAَ*	ُ*ا َ)َ�' ا	��ِ� َ.� َ:Aَ 9ْ�َ�ُ�*نَ  َم َر��َ' ا	5ََْ*اِ�َ� َ.� �RَXْ.ِ �َRَkَ َوَ.� َ�َ]َ� َواْ:pْ9َِ� َوا	Lَِ� #َLْ�َْْ�ِ� اْ	َ��a َواَْن 7ُْAِ�&ُ*ا �ِ�	���ِ  ُْ% اِ-�َ�� َ���   �HXَ�ُ �َْ	 �.َ  De 
ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği 
bir şeyi, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. A’raf, 7/33 

َو1ُAَ*-ُ*ا اََ.�-A�َُِ=ْ� َواَْ-ُ+ْ� Aَْ�َ�ُ�*نَ  َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:1ُAَ 9*-ُ*ا ا	��َ� َوا	��Cُ*لَ    Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik 
etmeyin; sonra bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Enfal, 8/27 

�ا �Rَ�Kٖ ٰذ	َِ@ اْ	Hْ1ُِی ا	��3ٖ�َُْ  اَ	َْ� َ�ْ�َ�ُ�*ا اَ-�ُ� َ.ْ� ُ�َ��ِدِد ا	��َ� َوَر*Cُ	�Kَ �ََُن� 	َ�ُ  ًِ	�Uَ �َ�XRَIَ َ�َر-  Allah’a ve Resulüne karşı isyan edene içinde 
ebedi kalacağı cehennemin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu, büyük bir rezilliktir. Tövbe, 9/63 

  ٖT�	َوا 'ٰX�ْ��ْوا �ِٖ� اُو	ٰـ @َِi	 ْ�Rَُ	Tٖ��ِ�َ� ا�mَ+َCُْ�*ا 	Rِ���َُِ� ا	َُْ+َKْ9:َ �ُ�َ.َ �ُ�َsْ.َِو ��ً��ٖIَ اْ:9َْرِض 'ِK �.َ �ْRَُ	 ْ* اَن�	ُ� َ	ا َ*�ُ�mٖ+َ�ْ�َ �َْ	 �َ� dَiَِْو� �ُ�XRَIَ �ْRُ�َ��ِب َوَ.�ْٰو� Cُ*ُء ا	ِْ
 Rablerinin emrine uyanlar için güzellik vardır. Ona uymayanlara gelince, yeryüzündekilerin tamamı onların اْ	�Rَ�ِدُ 
olsa, bir o kadar da ilave edilse, kurtulmak için bunların tümünü fidye verirlerdi. Böylelerinin hesabı kötü olacak- 
tır; varacakları yer de cehennemdir. Ne kötü yataktır o! Ra’d, 13/18 

� ZٍXَ.ِVْ�Xً��ٖ.ُ 9:ًbcَzَ �%zَ اَِذا َ 4َ' ا	��ُ� َوَرCُ*	ُُ� اَْ.ً�ا اَْن َ�ُ=*َن 	Rَُُ� اْ	1َِ�َ�ُة ِ.ْ� اَْ.ِ�ِ,ْ� َوَ.ْ� َ�0ِ�ْ ا	��َ� َوَرCُ َوَ.� َ&�َن 	Vْ�ُِِ.ٍ� َوَ:9 .ُ  ْJَKَ �َُ	*  Allah ve Resulü bir 
işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim 
Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Ahzab, 33/36 

  �Rَ�Kٖ �َ��ِٖ	�Uَ �َ�XRَIَ ُ� -َ�َر	ِ�ن� َKَ �ُ	َ*Cَُ� َوَر��	0ِ�ْ ا�َ �َوَ.ْ �ِٖA9:َ�Cَِِ� َور��	ا �َ.ِ �Bًbcَ�َ 9�:ِاا�اََ�ً  “Benim görevim, Yalnızca Allah'tan olanı ve 
O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve O'nun elçisine isyan ederse, içinde ebedi kalıcılar olmak 
üzere onun için cehennem ateşi vardır." Cin, 72/23 

İYİLİK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�وَن اِ:�9 ا	��َ� َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َوِذى ا	Jُْْ��ٰ' وَ  ُ�ُ�ْAَ 9:َ %َٖvَٔ�اCِْا 'Xٖ�َ َق�sَ�.ٖ �َ-TْUَََواِْذ ا ��ُp َة*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ� ا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�ِ� َو ُ*	ُ*ا 	��X�ِِس �Xً�ْ�ُ َواَٖ �ُ�*ا ا	�8
 ,Aَ Hani, biz İsrail oğullarından, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babayaَ*	�ْ�ُ+ْ� اِ:�Xْ.ِ bcً��ٖ َ 9ُ=ْ� َواَْ-ُ+ْ� ُ.zُ�ِ�ْ*نَ 
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yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyecek, namazı kılacak ve, zekâtı 
vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Bakara, 2/83 

َع Uَْ�ً�ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ$�ِ&ٌ� َ)ٖ���ٌ  �*[َAَ �ْ.ََو …Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve 
yapılanı hakkıyla bilir. Bakara, 2/158 

َ� َواAَٰ' اْ	َ��َل َ)�ٰ' ُ���ٖ� َذِوى ا	Jُْْ��ٰ' وَ 	dَ�َْ ا	ِْ��� اَْن Aَُ*	/*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ�  َِ�َ% ا	7ْ�َِْ�ِق َوا	Lْ�َِْ�ِب َو	ٰـِ=�� ا	ِْ��� َ.ْ� اَٰ.َ� �ِ�	��ِ� َوا	ْ�َ  ٖ�ِّ��X	ِْ=َ+�ِب َوا	َوا Zِ=َِiٰ��َ	َْوا �ِUِٰ9:َْْ�َ+�ٰ.' ْ*مِ ا	ا
�ٰ*َة َواAَٰ' ا	�H&ٰ*َة َوا	ُْ�*Kُ*َن �ِ�َ  َ �ِب َواََ �َم ا	�8 �gِٖ��َ� َوKِ' ا	�� ٖ��ِ% َوا	�� � ُ َوا	َْ�َ��ٖ&�َ� َواْ�َ� ا	��َPَ �َ�Tٖ�	ا @َiِٰـ	َْ��ِْس اُو	ا �اِء َوٖ��َ �� ��ِٖ��َ� Kِ' ا	�Cَْ��َِْء َوا	�4 �ِ,ْ� اَِذا َ)�َ,ُ�وا َوا	�8ِRْ ا*

 İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	ُْ�+�Jُ*نَ 
'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, 
dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığında sözlerini yerine 
getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte bunlar doğru olanlardır. Sakınanlar ve sözleri doğ- 
ru olanlar da onlardır! Bakara, 2/177 

…   ُ�َ	 �ٌ�ْUَ *َRُKَ ْ�ً�اUَ َع �*[َAَ �ْ�َKَ …Kim bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır… Bakara, 2/184 

… َوَ.� 5ْAََ��ُ*ا ِ.ْ� Uَْ�ٍ� َ�ْ�َ�ْ�ُ� ا	���ُ   …Her ne iyilik yaparsanız Allah onun farkındadır… Bakara, 2/197 

 ُJ�َ �ْ.َ �ْRُXْ.ِرِ َو��X	اَب اTَ(َ �Xَ َِو ZًXَ�َ�َ َ�ِةUِٰ9:ْا 'ِKَو ZًXَ�َ�َ ��َ-ْ /�*ُل َر���Xَ اK �XَِAِٰ' ا	  Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da 
iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler. Bakara, 2/201 

… ُ� -5ًَْ�� اِ:�9 ُو �Rَ�َCْ	Sْ�َ�َ&َ �.َ �Rََ َوَ)�Rَ�ْ�َ َ.� اْ&َ+Sْ�َ�َ َ:9 ُ�َ=��ُ_ ا	��   Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. 
Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır…Bakara, 2/286 

 ُA @ِ�ْ�ُْ	ا @َِ	�.َ ��Rُ��	1َ  ُِ% ا	َك اْ�ْ� �7َAَُء َوْ.َ /H�ُِA� �7َAَُء َوTُِAل/ َ.ْ� �7َAَُء �َِ�ِ ْ�ُ� اِ-�َ@ َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ AVِْ' اْ	ُ�ْ�َ@ َ.ْ� �7َAَُء َوHِXْAَُع اْ	ُ�ْ�َ@ ِ.��  De ki: Mülkün 
gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, 
dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Ali İmran, 3/26 

 ُAَو �ِ=َXْ�ُْ	ا �َن َ)ِ*ْRَXْAََْ�ْ�ُ�وِف َو	ُ�وَن �ِ�.ُْ�Aَ ِس��X�ِ	 SْIَ�ِUُْا Zٍ نَ Xُ.ِVْ*َن �ِ�	��ِ� َو	َْ* اَٰ.َ� اَْ,ُ% ا	ِْ=َ+�ِب 	ََ=�َن Uَْ�ً�ا 	RُXْ.ِ �ْRَُُ� اْ	Xُ.ِVْ�ُ*َن َواَْ&sَُ�ُ,ُ� ا	Uَ �ْ+ُXُْ&*JُCِ�5َْْ�َ� اُ.�  
Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız. Allah’a iman 
edersiniz. Kitap ehli de iman etseydi kendileri için iyi olurdu. Onlardan mümin olanlar vardır. Fakat çoğunluğu 
fasıktır. Al-i İmran, 3/110 

���َ 1َْ�َ�اِت وَ ُ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َو�َُ��ِرُ)*َن Kِ' اْ	 ِٖ	� اُو	iَِٰ@ ِ.َ� ا	�8 Allah'a, ahiret gününe ina- 
nırlar; iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar; hayırlarda yarışırlar. İşte onlar iyilerdendir. Al-i İmran, 3/114  

Zٌiَ َ�5َْ�ُ�*ا ��Rَِ َواِنْ  ��Cَ �ْ=ُ�ْ8ُِA َواِْن �ْ,ُVْ�ُAَ ZٌXَ�َ�َ �ْ=ُ�ْ�َ�ْAَ اِْن  ٌ���8ْAَِ�ُ�وا َوJُ�+Aَ*ا َ:9 َ��4ُ/&ُْ� َ&ْ�ُ�ُ,ْ� َ$�lً�ْ اِن� ا	��َ� �َِ�� َ�ْ�َ��ُ*َن ُ.ٖ  Size bir iyilik gelse 
bu onları üzer. Eğer başınıza bir kötülük gelse sevinirler. Sabreder ve Allah'tan korkarsanız, onların hilesi size 
hiçbir zarar veremez. Hiç şüphesiz Allah'ın bilgisi onların yaptıklarını kuşatmıştır. Al-i İmran, 3/120 

ٍة َواِْن ُ ZًXَ�َ�َ @ُAَ��Rَ5ْ(ِ�4َ َوُ�Vِْت ِ.ْ� 	َُ�ْ-ُ� اIًَْ�ا َ)�3ًٖ��  Şüphesiz Allah, kimseye zerre kadar haksızlık اِن� ا	��َ� َ:َ 9��Jَsْ.ِ �ُِ�3َْل َذر�
yapmaz; eğer bir iyilik varsa onu kat kat arttırır ve rahmetinden büyük bir ödül bahşeder. Nisa, 4/40 

� ا	��ِ� Kََ��ِل ٰ,Vَُ:9ِء ا	Jَْْ*مِ َ:9 �َ ِXْ(ِ �ْ.ِ \%ُ& %ُْ  َك�ِXْ(ِ �ْ.ِ ٖهTِا ٰ,ـ*ُ	*Jُ�َ Zٌiَ ��Cَ �ْRُ�ْ8ُِA َواِْن�sً��َ=�ُدوَن َ�RُJَ5ْ*َن َ�ٖ  …Onlara bir iyilik gelirse, “Bu, Allah’ 
tandır” derler. Bir kötülük gelirse, “Bu, senin yüzündendir” derler. De ki: “Hepsi Allah’tandır.” Bu topluma ne 
oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar! Nisa, 4/78 

… Kَ Zٍiَِ�ْ� -5َِْ�@َ َ.� اْ.ِ @َ�َ�Pََ� Kَ ZٍXَ�َ�َِ�َ� ا	��ِ� َوَ.� اَ  ��Cَ �ْ.ِ @َ�َ�Pَ  Sana iyilik olarak ne gelirse Allah’tandır. Kötülük olarak 
gelenler de kendindendir… Nisa, 4/79 

  ���َ	َ Zً�َ�ْى َوَر��Jَ�ِِ� �ْRُِء َر��ُ �ْRِ�Xُ.ِVْ*نَ pُ�� اCَ*.ُ �Xَ�ْAَٰ' ا	ِْ=َ+�َب Aََ��ً.� َ)َ�' ا	�Tٖى اَْ�َ�َ� َوbcً�8ٖ5ْAَ 	ُِ=%� َ$ْ#ٍء َوُ,ً  Sonra biz Musa'ya, iyilik yapan- 
ların üzerinde nimetimizi tamamlamak, her şeyi ayrı ayrı açıklamak ve bir hidayet ve rahmet olarak Kitabı verdik. 
Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına inanırlar. En'am, 6/154 

ُ bcَKَ Zِiَ�Hٰmْى اِ:��Rَ�َsْ.ِ 9 َوُ,ْ� َ:9 �3َُْ�ُ�*نَ َ.ْ� �Iََء �ِ  �� �Kَ ZِXَ�ََ�ُ� َ)7ُْ� اَْ.�sَ	�Rَِ َوَ.ْ� �Iََء �ِ�	��َْ	�  Kim Allah’a iyilikle gelirse ona getirdiğinin on 
katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. 
En'am, 6/160 

 ِ���وا Kِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ� ا�Rَ�ِbcَPِْ َواْدُ)*ُه �Kً*ْUَ َوuََ�ً�� اِن� َرSَ�َ�ْ ا	��ِ� َ ٖ��ٌ[ ِ.َ� اْ	ُ�ُْ�ِ5ُْA 9:ََو َ��Xٖ  Düzene girdikten sonra yeryüzünde 
bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın 
rahmeti çok yakındır. A'raf, 7/56 

ْ� Kَِ�ُ�*نَ اِْن Vْ�ُAَ ZٌXَ�َ�َ @َ�ْ8ُِAُ,ْ� َواِْن َ Zٌ�َ�8ٖ.ُ @َ�ْ8ُِA�Jُ*	ُ*ا َ ْ� اTْUََ-َ� اَْ.َ�-َ� ِ.ْ� َ ْ�ُ% َوَ�َ+َ*	�ْ*ا َو,ُ   Sana bir iyilik gelirse, bu onları üzer. 
Başına bir musibet gelse, “Biz zaten tedbirimizi önceden almıştık” derler, sevinerek dönüp giderler. Tövbe, 9/50 

 ُ4ِ�Jْ�ََْ�ْ�ُ�وِف َو	ا �َن َ)ِ*ْRَXْ�ََو �ِ=َXْ�ُْ	�ِ� ُ�وَن.ُْ��َ tٍ�ْ�َ �ْ.ِ �ْRُ4ُ�ْ�َ ُت�JَKِ�Xَ�ُْ	َن َوا*JُKِ�Xَ�ُ	َْنَ ا*JُCِ�5َْ	ا �ُ,ُ �َ�JٖKِ�Xَ�ُ	ْاِن� ا �ْRُ�َ�ِXَKَ �َ��	ا ا*�ُ-َ �ْRُ�َ�*َن اَْ�ِ  
İkiyüzlülerin erkekleri de kadınları da birbirinin aynıdır: Kötülüğe özendirirler, iyilikten alıkoyarlar, harcamamak 
için ellerini de sıkıdır. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. İkiyüzlüler, yoldan sapmışların ta kendi- 
leridir. Tövbe, 9/67 
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�ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َو�ُ َوا	Xُ.ِVْ�ُْ*َن َوا	�Xَ.ِVْ�ُُْت Rُ4ُ�ْ�َْ� اَْو	َِ��ُء tٍ�ْ�َ َ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َو�ُ  ٖ]�ُ�*َن ا	��َ� َوَرCُ*	َُ� اُو	ٰـRُ�ُ�َ�ْ�َCَ @َِiُ� ا	��ُ� �Jُٖ�*َن ا	�8

 ٌ��=ٖ�َ Hٌ�Hٖ(َ �َ��	اِن� ا Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alı 
korlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet ede- 
cektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir. Tövbe, 9/71 

 ًZ�َِ-bcَ(َا َو f�Cِ �ْ,ُ�Xَ َْرَز � �ٰ*َة َواَ-Jُ5َْ*ا ِ.�� اِر  َوَ�ْ�َرُؤَن �ِ َوا	�Tٖ�َ� Pََ�ُ�وا اْ�+�Lََِء َوIِْ� َر��Rِْ� َواََ �ُ.*ا ا	�8 ��Zَiَ اُو	 @َِiٰ	Jْ(ُ �ْRََُ�' ا	 �� �ZِXَ�َ ا	��َْ	�  Onlar, Rablerinin 
rızasını dileyerek sabrederler, namaz kılarlar, kendilerini rızık olarak verdiklerimizden şeyden, gizli ve açık 
harcarlar ve kötülüğü iyilikle giderirler. İşte onlar için yurdun en iyisi vardır. Ra'd, 13/22 

 �Rَ�َKَ �ُْAْ�Cََ9َِ-5ُِْ�ُ=ْ� َواِْن ا: �ْ+ُXْ�َ�َْا �ْ+ُXْ�َ�َْاِْن ا  Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize 
etmiş olursunuz … İsra, 17/7 

 َK ِت��َِ	� � َ)ِ�َ% ا	�8ْ َ �Xً.ِVْ.ُ �ِٖAْ��َ �ْ.َُْ��ٰ'َو	ُت ا�Iََر ���ُو	 @َِiٰ	Rَُُ� ا	  Her kim de Rabbine iyi ve güzel işler yapmış mümin olarak 
gelirse, onlara da yüksek dereceler vardır. Ta-Ha, 20/75 

��ِت َوُ,َ* ُ.ٌ.ِVْ� bcَKَ َ��1َُف kُْ�ً�� َوَ:9 َ,4ًْ��َِ	�  Kim de inanmış olarak iyi ve güzel işler yaparsa o, ne zulme َوَ.ْ� َ�ْ�َ�ْ% ِ.َ� ا	�8
uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. Ta-Ha, 20/112 

اُو	iَِٰ@ ُ�َ��ِرُ)*َن Kِ' اْ	1َْ�َ�اِت َوُ,ْ� 	Jُِ��Cَ �Rََ*نَ    Onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar. Mü'minun, 23/61 
 َk �ْ.َ 9�:ِ5ُ*ٌر َرٖ���ٌ اBَ 'ّٖ-�ِKَ ٍء*Cُ �َ�ْ�َ �Xً�ْ�ُ َل ���َ ��ُp �َ�َ  Ancak, kim haksızlık eder, sonra, işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa, 

bilsin ki Ben ona karşı da çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Neml, 27/11 
 َU �ُ�َKَ ZِXَ�َ�ْ�ٌ� ِ.�RَXْ َوُ,ْ� ِ.ْ� HَKٍَع َ�ْ*َ.Tٍِi اِٰ.Xُ*نَ َ.ْ� �Iََء �ِ�ْ	َ  Kim bir iyilikle gelirse, artık kendisine daha hayırlısı vardır ve 

onlar, o günün korkusuna karşı güvenlik içindedirler. Neml, 27/89 
ِ�ْAَ� �Pَ ��ََِ�ُ�وا َوَ�ْ�َرُؤنَ  ��.َ �ْ,ُ�َIََْن ا*ْAَVُْ� @َiِٰ	نَ  اُو*Jُ5ِXُْ� �ْ,ُ�Xَ َْرَز � Zَiَ َوِ.�� �� �ZِXَ�َ ا	��َْ	�ِ�  İşte böylelerine ödülleri, sabrettikleri için iki kez 

verilir. Bunlar kötülüğü iyilikle savar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Kasas, 28/54    
 َ����lَِت اِ:�9 َ.� َ&�-ُ*ا �َ َ.ْ� �Iََء �ِ�	ْ ُ bcَKَ Zِiَ�Hَmْى ا	�Tٖ�َ� َ)ِ��ُ*ا ا	�� �� ْ�َ��ُ*نَ �RَXْ.ِ �ٌ�ْUَ �ُ�َKَ ZِXَ�َ َوَ.ْ� �Iََء �ِ�	��  Kim bir iyilikle gelirse, artık onun için 

daha hayırlısı vardır; kim bir kötülükle gelirse, artık kötülükleri yapanlar, yalnızca yaptıklarının karşılığını 
görürler. Kasas, 28/84 

�ٰ*َة َواُْ.ْ� �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َواْ-َ� َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َواPِْ�ْ� َ)�ٰ' َ.� ا�Pَََ�َ@ اِن� ٰذ	َِ@ ِ.�ْ   ,Hْ(َ  Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kılمِ اْ:9ُُ.*رِ َ�� Xَ�ُ#� اَ ِِ� ا	�8
iyiliği emret, kötülükten alıkoy, başına gelen musibetlere sabret. Doğrusu bunlar, azimle yapılması gereken 
emredilmiş işlerdir. Lokman, 31/17 

Aَْ�ِ� َواَْ)َ+ْ�-َ� 	�Rََ ِرْزً �  ��.َ �,َ�َIَْا �RَِAVُْ- ��ًِ	�Pَ %ْ�َ�ْAََو �ِٖ	*Cَُوَر �ِ��ِ	 ��=ُX.ِ SْXُJْ�َ �ْ.ًَ��َو��ٖ&َ  Sizden kim, Allah'a ve Resûlüne itaat eder ve 
iyilik yaparsa ona mükâfatını iki kat veririz. Ve ona bol rızık hazırlamışızdır. Ahzab, 33/31 

… ٌZXَ�َ�َ ��َْ- /�  … Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır… Zümer, 39/10	Tٖ��ِ�َ� اXُ�َ�َْ*ا Tِ,ٰ 'Kِٖه ا	
�اَوٌة َ&�َ َو:َ َ(َ �ُXَ�ْ�ََو @َXَ�ْ�َ ىTٖ�	ِ�َذا اKَ �ُ�َ�َْا 'َ,ِ '+ٖ�	�ِ� DْKَاِْد Zُiَ �� -�ُ� َو	ِ'\ َ�ٖ���ٌ Aَ 9ْ�َ+ِ*ى ا	َْ�ZُXَ�َ َوَ:9 ا	��  İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülü- 

ğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. 
Fussilet, 41/34 

 Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz… َوَ.ْ� َ�Jَْ+ِ�ْف Hِ-َ ZًXَ�َ�َْد 	َُ� �Xً�ْ�ُ �Rَ�Kٖ اِن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َ$ُ=*رٌ 
Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir. Şûra, 42/23 

…�,ً�ُْ& �ُ+ْ�َzََوَو �,ً�ُْ& �ُ �Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َ�َ��َْ+ُ� اُ./ �Pَوَو Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. 
…Ahkaf, 46/15. 

 HَIَ %ْ,َ İyiliğin karşılığı yalnızca iyiliktir. Rahman, 55/60اُء اْ:9ِْ�َ��ِن اِ:�9 اْ:9ِْ�َ��نُ 
�ِ� َو	َْ� ُ�Iُ�ِ1ْ*&ُْ� ِ.ْ� ِدَ��رِ&ُْ� اَْن Aََ��/و,ُ  ٖ�ْ� َوJُْAِ�ُ]*ا اِ	Rِ�َْْ� اِن� ا	��َ� ُ�ِ�]/ اْ	�[ٖ�ِJْ�ُ�َ 9:َ َ�nRٰXُْ=ُ� ا	��ُ� َ)ِ� ا	�Tٖ�َ� 	ُ �َْ�K �ُْ&*ُ�ِA�Jَِ' ا	ّ  Allah sizi, din 

hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli 
davranmaktan men etmez. Allah, adaleti ayakta tutanları sever. Mümtehine, 60/8  

 Dünyada iyilik sergileyenler büyük bir nimetin tam içindedir. Mutaffifin, 83/22 اِن� اْ:9َْ�َ�اَر 	5َٖ' َ-ٖ���ٍ 
KÂBE 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
�-َ� اِ	ٰ' اِ�ْ ْRِ(ََو 'f�8َ.ُ �َ�,ٖ�ٰ�ِْمِ ا�Jَ.َ �ْ.ِ واTُ1ِ�Aَوا �Xً.َِْس َوا��X�ِ	 Zً�َ�sَ.َ Sَ�ْ�َْ	ا �Xَ�ْ�َIَ َ�ا َ��ْ َواِْذ �Ruَ اَْن %َ��ٖ�ٰCِْدِ ٰ�ٖ,�َ� َوا*mُ +َِ' 	ِ�]���5ِٖgَ� َواْ	َ��ِ&�5َٖ� َوا	�/&�Dِ ا	�/  Hani 

Kâbe'yi insanlar için toplanma ve güven yeri yapmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin. 
İbrahim ile İsmail'e; “Bu evimi ziyaretçiler, kendilerini ibadete adayanlar, rüku ve secde edenler için temiz tutun” 
diye emir vermiştik. Bakara, 2/125 

 ��	�ِ� �ْRُXْ.ِ �َ.َٰا �َ�َ�اِت َ.ْ�s	ا �َواْرُزْق اَْ,َ�ُ� ِ.َ �Xً.ِٰا ا�ُه اِ	ٰ' َ)Tَاِب ا	��Xِر َو�dَiِْ ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َ �َل َوَ.ْ� َ&�Kَ �َ5ََُ.+�ُ�ُ�  َ َواِْذ َ �َل اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� َرب� اTَ,ٰ %ْ�َIْا َ�َ�ً /�[َzَْا ��ُp bcً��ٖ
 İbrahim de demişti ki: Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap, halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları اْ	��8ٖ�َُ 
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çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki: Kim inkâr ederse onu az bir süre faydalandırır, sonra onu cehennem 
azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası! Bakara, 2/126 

Dُ��ٖ ا	ْ  َ�ٖ���ُ َواِْذ َ�DُKَ�ْ اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� اْ	Jََ*اِ)َ� ِ.َ� ا	Sِ�ْ�َْ َواCِْٰ�ٖ��ُ% َر����X.ِ %ْ��JَAَ �Xَ اِ-�َ@ اَْ-Sَ ا	��  İbrahim, İsma'il'le Kâbe’nin temellerini yükseltiyor: 
"Rabbi'imiz, bizden kabul buyur, kuşkusuz sen işitensin, bilensin." Diyorlardı. Bakara, 2/127 

tٍ�ْ�َ Zَ�َ�ِْ  Dٍِ��+َِ� �ْRُ َوَ	iِِ� اSَ�ْ�َ�A اَْ,َ*اَءُ,ْ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ.� �Iََءَك ِ.َ� اْ	ِ�ْ�ِ� � 4�ْ�َُ َو	iَِْ� اSَ�ْAََ ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب �ُِ=%� اَٰ�Aَ �.َ Zٍِ�ُ�*ا ِ ْ�َ�َ+َ@ َوَ.� اَْ-Rُ+َ�َ�ِْ  Dٍِ��+َِ� Sَْ� َو.َ 
 Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin اِ-�َ@ اًِذا َ	ِ�َ� ا	��3	ِٖ���َ 
kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun, 
eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka 
zalimlerden olursun. Bakara, 2/145 

 َ*Kَ SَIْ�َUَ �� Aَْ�َ��ُ*نَ َوِ.ْ� َ�ْ�ُ ��(َ %ٍِK�Lَِ� �ُ��	َر��َ@ َوَ.� ا �ْ.ِ /a�� اْ	َ�َ�امِ َواِ-�ُ� 	َْ�َِmِ�ْ�َْ	ا �َ[ْ$َ @َRَIْل� َو  Nerede bulunursan bulun, hemen 
yüzünü Mescid-i Harâm'a/Kâbe’ ye doğru çevir. Bu emir şüphesiz gerçektir, Rabbindendir ve Allah yaptığınız 
şeylerden habersiz değildir. Bakara, 2/149 

� ا	َْ�َ�امِ َوَ�ْ�ُ� َ.� &Kَ �ُْ+Xَُْ*	/*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ� َ$ْ]َ�ُه 	ِ ِmِ�ْ�َْ	ا �َ[ْ$َ @َRَIْل� َو*َKَ SَIْ�َUَ �Zٌ اِ:�9 ا	�Tٖ�َ� kََ�ُ�*ا ِ.A bcَKَ �ْRُXَْ َوِ.ْ� َ�ْ�ُ �m�ُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ ِس��X�ِ	 َن*=ُ�َ b�ciَ �ْ,ُ*ْ7َ1ْ
�ونَ ُ+َRْAَ �ْ=ُ���َ	ََو �ْ=ُ�ْ�َ(َ '+ٖ�َ�ِْ- ��ِAُ9ِ:7َْ*ٖ-' َوUَْوا Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin ki, zalimlerin dışında insanla- 
rın elinde aleyhinizde kullanacakları bir kozları bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. O tarafa yöne- 
lin ki, size vereceğim nimeti tamama erdireyim ve böylece doğru yolu bulasınız. Bakara, 2/150 

َل Sٍ�ْ�َ ُو Dَzِ	��X�ِِس 	Tٖ��َى �َِ�=�Zَ ُ.َ��َرً&� َوُ,ً�ى 	ِْ�َ��	َٖ���َ   Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke'deki çok اِن� اَو�
mübarek ve bütün âlemlere hidayet kaynağı olan Kâbe’dir. Al-i İmran, 3/96 

 ْCا �ِ.َ Sِ�ْ�َْ	ا /w�ِ ِس��X	ِ��ِ� َ)َ�' ا	َو �Xً.َِٰن ا�&َ �ُ�َUََد �ُم اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوَ.ْ�Jَ.َ ٌت�Xٌَت َ���ـ��اَٰ �ِ�Kٖ	ِ�ن� اKَ �َ5َ&َ �ْ.ََو bcً��ٖCَ �ِ�َْ	َِ َ+َ]�َع ا�َٖ��	َ��	اْ �ِ(َ \'ِXBَ �َ��  Orada apaçık 
deliller, alametler ve işaretler, ayrıca İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten- 
lerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah’ın hiç bir şeye 
ihtiyacı yoktur. Al-i İmran, 3/97 

� اْ	َ�َ�امِ ا	�Tٖى �Xَ�ْ�َIَُه 	��X�ِِس Cََ*اًء اْ	 ِmِ�ْ�َ	ِْ� َوا��	ا %ِ��ٖCَ �ْ(َ وَن /���ٍد �Tُِ- �ٍ�ُْ3ِْ �ُ اِن� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َوَ�8َُ	ِْ�ِ� �ِ�Kٖ ِ�ْد�ُ �َْ��ِد َوَ.ْ	َوا �ِ�Kٖ _ُ&ِ��َ  ٍ��ٖ	َاٍب اTَ(َ �ْ.ِ  İnkâr 
edenler, Allah’ın yolundan ve gerek yerli, gerek dışarıdan gelen bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız 
Mescid-i Harâm'dan insanları geri çevirirlerse bilsinler ki, kim orada böyle zulüm ile yanlış yola sapmak isterse 
ona acı bir azab tattırırız. Hac, 22/25 

 ٖ�ِg�Jَ	َْوا ��5َِٖg��[�ِ	 'َِ+�ْ�َ �ْ �Ruََو �lً�ْ$َ '�ٖ 7ُِْ�ْكA 9:َ اَْن Sِ�ْ�َْ	اْ-َ� :9ِِْ�ٰ�ٖ,�َ� َ.َ=�َن ا mُ*دِ َواِْذ َ�*� �َ� َوا	�/&�Dِ ا	�/  Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini 
işaret ederek, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için 
temizle” diye belirlemiştik. Hac, 22/26  

KABİR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

… ٰ�*ا َ:َ 9�Jُ*ُ.*َن اِ:�9 َ&�َ  ْ�َ]�ُن ِ.َ� ا	�d�َْ اَ	�Tٖ�َ� َ��ْ&ُ�ُ*َن ا	�� � َ�Jُ*ُم ا	�Tٖى َ�َ+��1َُ]ُ� ا	�7   Faiz yiyenler çağırıldıklarında kabirlerinden, 
şeytan çarpmış gibi kalkarlar. …Bakara, 2/275 

�َ)Zَ اZٌ�َِAٰ َ:9 َرْ�َ[ �Rَ�Kٖ َواَن� ا	��َ� َ�ْ�َ�ُ� َ.ْ� Kِ' اْ	Jُُ�*رِ   Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur. Ve Allah َواَن� ا	��
kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. Hac, 22/7 

*�ُJُ	ْا 'ِK �ْ.َ Dٍ�ِ�ْ�ُِ� Sَ-َْ�7َُء َوَ.� ا�َ �ْ.َ Dُ�ِ�ْ�ُ �َ��	ْ�َ+ِ*ى اْ:9َْ�َ��ُء َوَ:9 اْ:9َْ.َ*اُت اِن� ا�رِ َوَ.� َ  Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah, 
dilediğine işittirir. Sen kabirlerdekilere işittiremezsin! Fâtır, 35/22 

�اِث اِ	ٰ' َر��َ �ْRِ�Xِْ��ُ*نَ َIَْ9:ْا �ِ�َذا ُ,ْ� ِ.َKَ ِر*  Nihayet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden َو-K �َ5ُِِ' ا	8/
kalkıp koşarak Rablerine giderler. Yasin, 36/51 

 ٌ�7ِ+َXْ.ُ َ�اٌدIَ �ْRُ�-َ�&َ اِث�َIَْ9:ْا �َن ِ.َ*Iُ�ُ1ْ�َ �ْ,ُا�8َ�َُْر ��ً �7Uُ Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan bir halde 
kabirlerden çıkarlar. Kamer, 54/7 

�اثِ َIَْ9:ْا �َن ِ.َ*Iُ�ُ1ْ�َ ْ*َم�4ُِ*نَ  َK*�ُ ]ٍ8ُُ- 'ٰ	ِا �ْRُ�-َ�&َ �(ًَ�اCِ  O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, kabirlerinden 
fırlaya fırlaya çıkarlar. Mearic, 70/43 

 Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, İnfitar, 82/4 َواَِذا اْ	Jُُ�*ُر �s�َُِْ�تْ 
 َ� bcَKََِر ا*�ُJُ	ْا 'ِK �.َ �َsِ�ْ�ُ اَِذا �ُ�َ�ْ  Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi? Adiyat, 100/9 

KADER 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�رٍ َJَِ� ُه�XَJْ�َUَ اِ-�� &ُ%� َ$ْ#ٍء Hiç şüphesiz, biz yarattığımız her şeyi belirli bir kader ile yarattık. Kamer, 54/49 
…bcً �IVَ.ُ ��ً�+َ&ِ �ِ��	َت اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا*�ُAَ اَْن dٍ5ْXَِ	 َوَ.� َ&�َن  Hiç kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O, süresi belirtilmiş bir 

yazıdır… Al-i İmran, 3/145 
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 َ�Uَ ىTٖ�	ُ�ونَ ُ,َ* ا+َ�ْAَ �ْ+ُ-َْا ��ُp ُه�َXْ(ِ ' f��َ.ُ %ٌIَََوا bcًIََ4ٰ' ا َ ��ُp �ٍ�uٖ �ْ.ِ �ْ=ُJَ  Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel/kader belir- 

leyen O'dur. Adı konulmuş diğer bir ecel/kıyametin kopacağı zamana ait bilgi de onun katındadır, Son- ra, bir de 
kalkmış şüphe ediyorsunuz! En'am, 6/2O 

 ٌ��� Şayet Allah sana bir zarar dokundursa, bunu  َواِْن َ�ْ�َ�ْ�َ@ ا	��ُ� �bcَKَ ;�4ُِ َ&�ِ$َ_ َ	ُ� اِ:�9 ُ,َ* َواِْن َ�ْ�َ�ْ�َ@ �RُKَ �ٍ�ْ1ََِ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ
O’ndan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa onu da kimse mani olamaz. Bil ki O, 
her şeye hakkıyla gücü yetendir. En’am, 6/17 

َوُ,َ* اْ	Kَ �ُ,ِ�Jَْ*َق ِ)َ��ِدٖه َوُ,َ* ا	َْ�ٖ=�ُ� اْ	1َٖ���ُ    O, kullarının üstünde sınırsız tasarrufa sahiptir, onları istediği gibi yönetir. O 
her şeyi yerli yerince yapan ve her şeyden haberi olandır. En’am, 6/18 

	ُِ=%� -ََ�ٍ� ُ.ْ�َ+�Jَ\ َوCَْ*َف Aَْ�َ�ُ�*نَ    Her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır. Yakında bilirsiniz. En’am, 6/67 
�ُه َ.A�5َُِ} اْ	َ 9:َ ]ِ�ْLَ��Rَ�ُ�َ�ْ اِ:�9 ُ,َ* َو�َ  َXْ(ُِ�َُ��ِت اْ:9َْرِض َو:َ َوk 'Kٖ Zٍ���َ 9:ََو �Rَ�ُ�َ�ْ�َ 9�:ِا Zٍ ََوَر �ْ.ِ �ُJُ�ْAَ �.ََو �ِ�9 َرuٍْ[ َوَ:َ 9���dٍِ اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	َْ��� َوا	َْ�ْ

 ٍ���ٖ.ُ Bilinmeyenlerin anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne 
varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş 
ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. En’am, 6/59 

 ْ��َ 9:َ �ْRُُ�Iَََء ا�Iَ ِ�َذاKَ %ٌIََا Zٍ �ُ.*نَ َو	ُِ=%� اُ.�ِJْ+َ�ْ�َ 9:ََو Zً(َ�Cَ ُ�وَنUِْ�+َ  Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir 
an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. A'raf, 7/34 

  َK �ِ��	َوَ)َ�' ا �Xَnٰ	*ْ.َ *َ,ُ �Xََ	 �ُ��	اِ:�9 َ.� َ&َ+َ[ ا �Xَ�َ�8ٖ�ُ �َْ	 %ُْ  َن*Xُ.ِVْ�ُْ	ا %ِ�&*َ+َ�َ�ْ  De ki: Bizim başımıza ancak Allah'ın takdir edip 
yazdığı gelir. O bizim Mevlâmızdır. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Tövbe, 9/51 

ا َوَ:9 -5ًَْ�� اِ:�9 َ.� َ$�َء ا	��ُ� 	ُِ=%� اُ   f�zَ '�ٖ5ْXَِ	 @ُ�ِ.َْنَ  ُْ% َ:9 ا*.ُ�ِJْ+َ�ْ�َ 9:ََو Zً(َ�Cَ ُ�وَنUِْ�+َ�ْ�َ bcَKَ �ْRُُ�Iَََء ا�Iَ اَِذا %ٌIََا Zٍ �.  De ki: “Allah dilemedikçe, 
ben kendime bile ne bir zarar, ne de fayda verme gücüne sahibim. Her ümmetin belirli bir yaşama süresi vardır. 
O süre dolunca, ne bir an geri bırakılırlar ve ne de bir an önceye alınırlar.” Yunus, 10/49 

َ��ِء َوَ:9 اLَPََْ� ِ.ْ� ٰذ	َِ@ َوَ:9 اَْ&�َ  ٍة Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:K 9ِ' ا	�� َ� اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب ُ.ٖ���ٍ َوَ.� َ�Hُ�ُْب َ)ْ� َر��َ@ ِ.ْ� ِ.�Jَsِْل َذر�  Ne yerde, ne de gökte, zerre 
ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak/gizli olmaz; 
Bunların hepsi muhakkak apaçık bir kitapta/Levh-i Mahfuz'da yazılıdır. Yunus, 10/61 

َك �bcَKَ �ٍ�ْ1َِ َراد� 	4ْ5َِِ�ٖ� ُ��8ُٖ[ �ِٖ� َ.ْ� َ��7َُء ِ.ْ� ِ)َ��ِدٖه َوُ,َ* اْ	5ُLَ*ُر ا	��ٖ���ُ َواِْن َ�ْ�َ�ْ�َ@ ا	��ُ� �bcَKَ ;�4ُِ َ&�ِ$َ_ َ	ُ� اِ:�9 ُ,َ* َواِْن �ُِ�دْ    Allah sana bir sıkıntı 
verirse onu ancak Allah giderir. Sana bir iyilik dilerse O’nun nimetini engelleyecek bir kuvvet de yoktur. O, bunu 
kullarından dilediğine eriştirir. O, bağışlayandır ve esirgeyendir. Yunus, 10/107 

�' اِْن اََرْدُت اَْن اَ-8ََْ} 	َُ=ْ� اِْن َ&�َن ا	��ُ� ُ�ٖ��ُ� اَْن �Lُِْ*َ�ُ=ْ� ُ,َ* َر�/ُ=ْ� َواِ  ٖ5َُ�ُ=ْ� -8ُْXْ�َ 9:َنَ َو*�ُIَ�ُْA �ِ�َْ	  “Eğer Allah sizi yoldan çıkmanızı 
dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de, öğüdümün size yararı olmaz. O sizin Rabbinizdir ve O'na 
döndürüleceksiniz." Hud, 11/34 

 bcَKَ ًءا*Cُ ٍم*ْJَِ� �ُ��	َواَِذا اََراَد ا �ْRِ�ِ5ُْ-َ�ِ� �.َ ُ�وا��Lَُ� '�+�َ ٍم*ْJَِ� �.َ �ُ��Lَ�ُ 9:َ �َ��	َوالٍ  َ.َ�د� اِن� ا �ُدو-ِٖ� ِ.ْ �ْ.ِ �ْRَُ	 �.ََو �ُ	َ  …Herhangi bir toplum ahlakını, 
tutum ve davranışlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir toplumun herhangi bir 
kötülüğe uğramasını dileyince, onu da hiç kimse önleyemez. İnsanların Allah’tan başka hiçbir koruyucusu, 
yardımcısı yoktur. Ra’d, 13/11 

Zٍ ا�Rَ�َIََ َوَ.� َ�ْ�َ+�Uُِْ�ونَ   َ.� aُِ��ْAَ ِ.ْ� اُ.�  Hiç bir toplum ecelini ne öne alabilir, ne de ertelenebilirler. Hicr, 15/5 
'َو	َْ*َ:SْJَ�َCَ Zٌ�َ�ِ&َ 9 ِ.ْ� َر��َ@ 	ََ=�َن 	Hَِا.ً   f��َ.ُ %ٌIَََوا �  Eğer Rabbi’nin onlar hakkında daha önce verilmiş bir hükmü ve 

belirlenmiş bir vadesi olmasaydı yok edilmeleri kaçınılmaz olurdu. Ta-Ha, 20/129 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َو	َْ� َ�+�Tْ1ِ َو	ًَ�ا َو	َْ� َ�ُ=ْ� 	َُ� $َ   ��ً�ااَ	�Tٖى 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��ٖJْAَ َرُه ��JَKَ ٍء#ْ$َ �%ُ& aَ�َUَُْ�ْ�ِ@ َو	ا 'ِK @ٌ��ٖ  Göklerin ve yerin mülkü 

O'nundur, O, bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve dü- 
zen/kader vermiştir. Furkan, 25/2 

َ��ِء َواْ:9َْرِض اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب ُ.ٖ���ٍ َوَ.� ِ.ْ� K Zٍ�َِg�Bَِ' ا	��   Gökte ve yerde gizli olan hiç bir şey yoktur ki, apaçık olan bir 
kitapta/Levh-i Mahfuz'da yazılı olmasın. Neml, 27/75 

 َAِ� َو��	َن ا��َ�ْCُ 1َِ�َ�ُة	اْ �ُRَُ	 1َْ+�ُر َ.� َ&�َن��7َُء َوَ�َ �.َ aُُ�1ْ�َ @َ/7ِْ�&ُ*نَ َوَر��ُ � ��(َ 'ٰ	��َ  Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçme 
hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından yücedir, arınmıştır. Kasas, 28/68 

اَْن -َْ�َ�اََ,� اِن� ٰذ	َِ@ َ)َ�' ا	��ِ� َ�ٖ���ٌ َ.� ا�Pَََب ِ.ْ� ُ.K Zٍ�َ�8ِٖ' اْ:9َْرِض َوَ:Kٖ 9' َا-5ُِْ�ُ=ْ� اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب ِ.ْ� َ ْ�ِ%   Yeryüzünde vuku bulan ve sizin 
başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Bu 
ayrıntılı planlama/kader Allah için kolay bir iştir. Hadid, 57/22 

َ=Cَْ�Aَ bcَ�ْْ*ا َ)�ٰ' َ.� Aَ�Kَُ=ْ� َوَ:5ْAَ 9َ�ُ�*ا �َِ�� اnٰAُٰ=ْ� َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ &ُ%� ُ.1َْ+�ٍل 1ُKَ*رٍ 	ِ   Bu planlamayı yaptık ki; elinizden çıkana 
üzülmeyesiniz ve Allah’ın sizlere verdiği nimetlerle şımarmayasınız. Çünkü Allah, kendini beğenip övünen hiçbir 
kimseyi sevmez. Hadid, 57/23  
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� َ ْ�َ�ُ� َوا	��ُ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ ِRْ�َ �ِ��	�ِ� �ْ.ِVُْ� �ْ.َِ� َو��	اِ:��9ِِ�ْذِن ا Zٍ�َ�8ٖ.ُ �ْ.ِ َب�Pََا �.َ Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez,  

kim de Allah'a iman ederse, O, onun kalbine hidayet verir. Allah herşeyi bilir. Tegabün, 64/11 
� Iََ�َ% ا	��ُ� 	ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ ْ�ًراْ َ…Allah her şey için bir kader/ölçü bir zaman tayin etmiştir. Talak, 65/3 

�ىٰRَKَ َر �� ,O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını, sağlayacak yolları gösterendir. A’la َوا	�Tٖى َ 
87/3  

KADIN 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Kadının yaratılışı: 
 …   ٍd5َْ- �ْ.ِ �ُْ&َ�7َ-َْى اTٖ�	َوُ,َ* ا O, sizi bir tek candan yaratandır…En’am, 6/98 

…   �Aُس ا��X	ا �Rَ/�َا ��ً�ا َو-ِ�َ َ�sٖ&َ 9:ً�Iَِر ��َRُXْ.ِ ���ًء َواJُ�A*ا ا	���َ Jُ*ا َر��ُ=ُ� ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ�ٍة َو�RَXْ.ِ aَ�َUَ َزْو�RَIَ َوَ� Ey insanlar! Sizi bir tek 
nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize karşı 
gelmekten sakının…Nisa, 4/1 

…A  �Rَ�َْ	ِا �َ=ُ�ْ�َِ	 �RَIََزْو �RَXْ.ِ %َ�َIٍَة َو�ُ,َ* ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun 
diye eşini de ondan var edendir…7/189 

]���َ��ِت ا�ِ�Kََ	ُ %ِuِ��َْ�Xُ.ِVْ*َن َو�Sِ�َ�ِْXِ ا	��ِ� ُ,ْ� َ�ْ=5ُُ�ونَ ا	��ُ� Iََ�َ% 	َُ=ْ� ِ.ْ� اَ-5ُِْ�ُ=ْ� اَْزَوا�Iً َوIََ�َ% 	َُ=ْ� ِ.ْ� اَْزَوا�Xٖ�َ �ْ=ُIَِ� َو5َ�ََ�ًة َوَرَزَ ُ=ْ� ِ.َ� ا	وَ    Allah size 
kendi türünüzden eşler sundu; bu eşlerinizden çocuklar, torunlar verdi, size temiz rızıklar bağışladı. Durum böy- 
leyken, onlar yine de asılsız, boş şeylere inanıp, Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü yapacaklar? Nahl, 16/72 

…  �RَIََزْو �RَXْ.ِ %َ�َIَ ��ُp ٍة�ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti…Zümer,39/6 
b) Kadınlarla ilgili hükümler: 

� اِ	ٰ' -g��َُِِ=ْ� ُ,�� 	َِ��ٌس 	َُ=ْ� َواَْ-ُ+ْ� 	َِ��ٌس 	Rَُ�� َ)�َِ� ا	���ُ ُKَ��	َ��مِ ا -Kَ �ْ=ُ�َ5َُْ+�َب َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَ)ْ�Kَ �ْ=ُXْ(َ �5َ	lَٰ� َ��ِ$ُ�وُ,�� َواْ�َ+Lُ*ا اَ-�ُ=ْ� &1ْAَ �ْ+ُXَُْ+�-ُ*َن اَ  اُِ�%� 	َُ=ْ� 	Zَ�َ�َْ ا	�8
 ,Oruç gecesinde kadınlarınızla cinsel ilişkiye girmeniz size helal kılındı. Onlar, siz için bir örtüdür َ.� َ&َ+َ[ ا	��ُ� 	َُ=�ْ 
siz de onlara örtüsünüz. Allah nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için tövbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. 
Onlarla ilişkiye girin ve Allah'ın sizler için yazdığını isteyin… Bakara, 2/187 

 ُ,*�ُ�َJْAَ 9:ََو tِ��اٖ��َ� َوَ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ِ� اْ	َ�ٖ��tِ  ُْ% ُ,َ* اًَذى Hِ+َ(ْ�Kَ	ُ*ا ا	�Xَ��َء Kِ' ا	َْ�ٖ � اََ.َ�&ُُ� ا	��ُ� اِن� ا	��َ� ُ�ِ�[/ ا	+�*�ُ�ْ�َ �ْ.ِ ��,ُ*ُAْ�Kَ ْ�َن �R[َAَ ِ�َذاKَ ْ�َنRُ[ْ�َ '�+�َ ��
 َ���ٖ �R[َ+َ�ُْ	ا /]� .Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: "O bir rahatsızlıktır. Ay halindeki kadınlardan uzak durun َوُ�ِ
Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. 
Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri sever."  Bakara, 2/222 

 ��ِ� ا	�Xٖ.ِVْ�ُْ�َ -َِ��ُؤ&ُْ� َ�ْ�ٌث 	َُ=ْ� Aْ�Kَُ*ا pَ�ْ�َُ=ْ� اَ-�' ِ$iْ+ُْ� َوَ  ُ.*ا :9َِ-5ُِْ�ُ=ْ� َواJُ�A*ا ا	��َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَ-�ُ=ْ� ُ.bcَ ُ*ُه َو�7�َ  Kadınlarınız sizin neslinizi üreten 
tarlalarınız gibidir. O halde, tarlanıza dilediğiniz gibi girin. Kendiniz için ileriye dönük hazırlık yapın, Allah'tan 
korkun, biliniz ki siz O'na kavuşacaksınız. Müminleri müjdele! Bakara, 2/223 

'Kٖ �ُ��	ا aَ�َUَ �.َ �َ�ُْ+=ْ�َ اَْن ��Rَُ	 /%�ِ,�� Kٖ' ٰذ	َِ@ اِْن اَْرَ��ِ.Rِ�� اِْن &ُ�� ُ�Vِْ.�� �ِ�	��ِ� َوا	َْ�*ْ  َوا	ُْ�َ]���Jَُت َ�َ+َ8ْ���َ� �Rِ�ِ5ُْ-َ�ِ�� Zَsَٰ�pَ  ُُ�وٍء َوَ:9 َ�ِ مِ اْ:Uِٰ9ِ� َو�ُُ�*	َُ+Rُ�� اa�ََ/ �َِ�د�
 ٌH�Hٖ(َ �ُ��	َوا ZٌIََدَر ��Rِ�ْ�َ(َ ِل�Iَ���ِ	َْ�ْ�ُ�وِف َو	�ِ� ��Rِ�ْ�َ(َ ىTٖ�	ا %ُsْ.ِ ��Rَُ	َو ��ًbcَPِْاََراُدوا ا  ٌ��=ٖ�َ  Boşanmış kadınlar üç ay hali boyunca kendilerini 

gözlem altında tutarlar. Eğer Allah'a ve Ahiret gününe inanmışlar ise Allah'ın rahimlerinde yarattığı çocuğu sak- 
lamaları kendilerine helâl değildir. Kocalası bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almağa daha çok hak 
sahibidir. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. 
Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 
sahibidir.  Bakara, 2/228 

َ% ا	���ُ  �4Kَ �.َ ا*ْ�X�َ+َAَ 9:ََو  ��	ا ا*ُ�lَCَْو �اْ&َ+َ�ْ�َ � � اْ&َ+َ�ُ�*ا َو	�X�َِ��ِء -�8ٌَٖ[ ِ.�� �Iَِل -�8ٌَٖ[ ِ.�� ���ِ	 tٍ�ْ�َ 'ٰ�(َ �ْ=ُ4َ�ْ�َ �ِٖ���ً��ٖ(َ َ� َ&�َن �ُِ=%� َ$ْ#ٍء��	4َِْ�ٖ� اِن� اK �ْ.ِ �َ  
Allah'ın verdiği ve kiminizi kiminizden üstün olmasına neden olan şeyleri/vasıfları/zenginliği kıskanarak isteme- 
yin. Erkeklere çalışıp kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Çalışın. Ne 
istiyorsanız Allah'tan, O’nun lütfünden isteyin. Şüphesiz Allah her şeyin bilgisine tam olarak sahiptir. Nisâ, 4/32  

 �ْRِِ	اَْ.َ*ا �ا ِ.ْ*Jُ5َْ-ََو�َِ�� ا tٍ�ْ�َ 'ٰ�(َ �ْRُ4َ�ْ�َ �ُ��	ا %َ �4Kَ ��َِ� َ��ِء�X	اُ.*َن َ)َ�' ا �Iَُل َ *� ��ُت َ �-َِ+�ٌت �3َKِ��ٌَت 	Lَ�ِْْ�ِ[ �َِ�� 5ِ�ََ� ا	��ُ� َوا	�ٖ+' K�1َAَُ*َن -7ُُ*َزُ,�� اَ	��َِ	� �8	�Kَ
*3ُ�ِKَ �َ��	اِن� ا bcً��ٖCَ ��Rِ�ْ�َ(َ ا*Lُ�ْAَ bcَKَ �ْ=ُXَ�ْuََِ�ْن اKَ ��,ُ*ُ��ِzَْوا DِIِ�4َ�َْ	ا 'ِK ��,ُُ�وmُ,َْوا ��ٖ��ً�اُ,&َ �f�ِ�(َ َن�&َ  Erkekler; kadınları gözetip kollayıcıdırlar. 

Bunun sebebi, Allah, insanların bazılarını bazılarından üstün kılması bir de kocalarının mehir/nikâh bedeli ver- 
me, evin masraflarını yüklenmeleri gibi malî yükümlülükleridir. İyi ve temiz kadınlar saygındırlar; Allah'ın ken- 
dilerini koruduğu gibi, gizlenmesi gereken şeyi korurlar. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz kadın- 
lara önce öğüt verin, sonra onları yataklarında yalnız bırakın ve nihayet onları evden çıkarın/bulundukları yerden 
başka yere gönderin! Bunun üzerine size saygılı davranırlarsa artık onlar aleyhine başka bir yol aramayın. Allah 
çok yücedir, sınırsızca büyüktür. Nisâ, 4/34 

 �X	ا '.َ�+َ�َ 'Kٖ ِْ=َ+�ِب	ا 'ِK �ْ=ُ�ْ�َ(َ 'ٰ�+ْ�ُ �.ََو ��Rِ�Kٖ �ْ=ُ�+ٖ5ْ�ُ �ُ��	َ��ِء  ُِ% ا�X	ا 'ِK @َ-َ*ُ+5ْ+َ�ْ�َْ َو	َوا ��,ُ*�ُ=ِXْAَ َن اَْن*�ُBَ�ْAََو ��Rَُ	 ]َِ+ُ& �.َ ��Rَُ-*ُAVُْA 9:َ '+ٖ�	َ��ِء ا ��5ٖ�َ4َْ+َ�ْ�ُ
 .Senden kadınlar hakkında Allah’ın emirlerini soruyorlar ِ.َ� ا	ِْ*	َْ�اِن َواَْن JُAَ*ُ.*ا 	ِْ�َ�َ+�ٰ.' �ِ�	Jِْْ�ِ� َوَ.� 5ْAََ��ُ*ا ِ.ْ� Kَ �ٍ�ْUَِ�ن� ا	��َ� َ&�َن �ِٖ� َ)ٖ��ً��
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De ki: Onlar hakkındaki hükmü Allah size Kur’an ayetleriyle açıkladı. Kendilerine yazılan haklarını veya miras- 
larını vermediğiniz hakkında, kendileriyle nikâhlanmak istediğiniz kadınların yetimleri hakkında, ezilip horlanan 
çocuklar hakkında, yetimler için adaleti yerine getirmeniz hakkında size okunan âyetler Allah'ın hükmünü apaçık 
ortaya koymaktadır. Hayır olarak yaptığınız her şeyi Allah, hakkıyla bilmektedir. Nisâ, 4/127  

��ً�ْPُ ��َRُXَ�ْ�َ ��ْ�}ُ  َواِِن اْ.َ�اَةٌ ْ.ِ SْKَ�Uَ� �Rَِ��ْ�َ -7ُُ*ًزا اَْو اِْ)َ�ا�XَIُ bcَKَ �zًَح َ)Rِ�ْ�ََ�� اَْن ُ�8ِْ�َ �Xُ�ِ*ا َوJُ�+Aَ*ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ&�َن  َوا	8/ُْA َواِْن �{ Uَْ�ٌ� َوا4ِ�َُْ�ِت اْ:dُ5ُْ-َ9 ا	7/
 ,Aَ ��َِ� Eğer bir kadın, kocasının kötü muamelesinden veya kendisini terk etmesinden korkarsa; karı kocaْ�َ��ُ*َن Uَٖ��ً�ا
aralarında anlaşarak sorunlarını çözebilirler; zira karşılıklı anlaşma en iyi yoldur. Kıskançlık ve bencillik, her 
insanda mevcuttur. Fakat iyilik yapar ve kadına karşı sorumluluğunuzun bilincinde olursanız, bilin ki Allah 
yaptığınız her şeyden haberi vardır. Nisâ, 4/128  

ا ا	��َ� Rُ�َ�ِXَKَْ� اِن� ا	�JٖKِ�Xَ�َُْ� ُ,ُ� ا	JُCِ�5َْ*نَ �JَKِ�Xَ�ُُت ْ.ِ �ْRُ4ُ�ْ�َ� tٍ�ْ�َ َ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	Xْ�َُْ=ِ� َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�4ُِ�Jْ*َن اَْ�ِ�َ�Rُْ� َ-ُ�*اَْ	JُKِ�Xَ�ُ*َن َوا	ْ   İkiyüzlü 
erkeklerle İkiyüzlü kadınlar, birbirlerine benzerler/birbirinin dostu ve yardımcılarıdır. Kötülüğe özendirirler, iyilik- 
ten alıkoyarlar, harcamamak için ellerini sıkarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. İkiyüzlüler, 
yoldan sapmışların ta kendileridir. Tövbe, 9/67 

 َX.ِVْ�ُْ	َن َوا*Xُ.ِVْ�ُْ	نَ َوا*ُAVْ�َُة َو*ٰ�  ا	�H&ٰ*َة َوُ�ٖ]�ُ�*َن ا	��َ� َوَرCُ*	َُ� اُو	ٰـRُ�ُ�َ�ْ�َCَ @َِiُ� ا	��ُ� �ُت Rُ4ُ�ْ�َْ� اَْو	َِ��ُء tٍ�ْ�َ َ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َو��Jُُٖ�*َن ا	�8
 ٌ��=ٖ�َ Hٌ�Hٖ(َ �َ��	اِن� ا Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostu ve yardımcılarıdırlar. Bunlar iyiliği emrederek 
kötülükten sakındırırlar, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. Allah onlara 
rahmet edecektir. Hiç şüphesiz Allah, güçlü iradelidir ve her yaptığı yerindedir. Tövbe, 9/71 

 ُ,�َIَْا �ْRُ�X�َHِmْXََ	َو Zً�َ��uَ ًة*�ٰ�َ �ُ�X�َِ��ْXُ�َKَ �ٌ.ِVْ.ُ *َ,َُو 'ٰs-َُْذَ&ٍ� اَْو ا �ْ.ِ ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.َ َْ�َ��ُ*ن�ا َ*ُ-�&َ �.َ �ِ�َ�َْ�ِ� �ْ  İman etmiş olan hangi erkek ya 
da kadın, eğer iyi ve hayırlı işler yaparsa, ona dünyada mutlu bir hayat yaşatırız, böylelerini ahirette de yaptık- 
ları iyiliklerin en güzel karşılığı ile ödüllendiririz. Nahl, 16/97 

� َ�Jُ*	ُ*َن 	5ِLْ.َ �ْRََُ�ٌة َورِْزٌق َ&ٖ���ٌ  اَْ	�sَ��ٖ1َُت 	�sٖ��ٖ1َ�َِْ� َوا	s��ٖ1َُْ*َن 	�sَ��ٖ1َ�ِِْت َوا	]���َ��ُت 	ِ�]���ٖ��َ� َوا	]���ُ�*نَ  	ِ�]���َ��ِت اُو	iَِٰ@ ُ.َ���ُؤَن ِ.��  Kötü kadınlar, 
kötü erkeklere ve kötü erkekler, kötü kadınlara; temiz kadınlar, temiz erkeklere ve temiz erkekler, temiz kadın- 
lara yakışırlar. Temizler, kötülerin kendilerine yönelik dedikodularından uzaktırlar. Bunlar için, Allah'ın bağışlayı- 
cılığı ve bolca verilmiş bir rızık vardır. Nûr, 24/26 

�RَXْ.ِ �َRَkَ َو	َ�ْ�ِ4ْ�َْ� �,ِ�ِ�ُ1ُِ�� Rِِ�*�ُIُ 'ٰ�(َ�� َوَ:9 ُ�ْ�ٖ��َ� ٖز�Rُ+َXَ�� اِ:� 9	َ*�ُ�ُِ	Rِِ+�� اَْو  َو ُْ% 	�Xَ.ِVْ�ُ�ِِْت َ�4ْ4ُLَْ� ِ.ْ� ا�8َ�َْرِِ,�� َوَ�ْ�َ3ْ5َ� Kُُ�وRُIَ�� َوَ:9 ُ�ْ�ٖ��َ� ٖز�Rُ+َXَ�� اِ:�9 َ.�
 ْUِا 'Xٖ�َ اَْو ��Rِِ-ا*َUِْاَْو ا ��Rِِ+	َ*�ُ�ُ ِء�Xَ�َْاَْو ا ��Rِِg�Xَ�َْاَْو ا ��Rِِ+َ	*�ُ�ُ اَْو اَٰ��ِء ��Rِِg��َٰا ��Rِِ-ا*َ  َ�.ِ Zِ�َِ' اْ:9ِْر	اُو �ِ�ْBَ �َ��ِٖ���+	اَِو ا ��Rُُ-��َ�َْا Sْ=َ�َ.َ �.َ اَْو ��Rِِg��َِ- اَْو ��RِِAا*َUََا 'Xٖ�َ ِل اَِو اَْو�Iَ��	ا 

�.َ �َ�َ�ْ�ُِ	 ��Rِِ�Iُِ�َْر� �4ِْ�ْ�َ�َ��ِء َوَ:9 َ�X	ُ�وا َ)�ٰ' َ)ْ*َراِت اRَ3ْ�َ �َْ	 �َ�Tٖ�	]�5ِْ% ا	نَ  ا*�ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ َن*Xُ.ِVْ�ُ	ْ/َ� ا�اَ ��ً��ٖIَ �ِ��	َ' ا	ا اِ*�ُ*ُAَو ��Rِِ+Xَ�ٖز �ِ.ْ ��5ٖ1َْ�ُ  Mümin 
kadınlara de ki; harama bakmaktan sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar. Kendiliğinden görünenler dışında 
süslerini/vücutlarını teşhir etmesinler. Başörtülerini göğüslerinin üstüne kadar örtsünler. Süslerini ve cazibele- 
rini kocalarından, babalarından, kayınbabalarından, öz oğullarından, üvey oğullarından, erkek kardeşlerinden, 
erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, Müslüman kadınlardan, elleri altındaki köleler- 
den, cinsel arzuları sönmüş erkek hizmetçilerden, kadınlara cinsel ilgi duymayan/buluğ çağına ermemiş erkek 
çocuklarından başka kimseye göstermesinler. Gizledikleri süsleri ve cazibeleri belli olsun diye ses çıkaracak 
adımlarla/dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler. Nûr, 24/31 

 �َ�ْBَ ��Rُ�َ��َِp �َ�ْ4َ�َ ٌح اَْن�XَIُ ��Rِ�ْ�َ(َ dَ�ْ�َKَ ��ً�=َِ- َن*Iُ�ْ�َ 9:َ '+ٖ�	َ��ِء ا�X	ا �َ.ِ �ْ�ٌ� 	Rَُ�� َوا	��ُ� �Iَ���َ+َ.ُ ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCٍَت �Hِٖ�ZٍXَ َواَْن َ�ْ�َ+َ5ْ5ِ�ْ� Uَ َواْ	Jََ*اِ)ُ  Evlenme 
ümidi olmayan, doğurganlık çağını geride bırakmış yaşlı kadınların, süslerini göstererek erkeklerin ilgisini 
çekme amacı taşımamak şartı ile sokak elbiselerini giymeyebilirler. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlı- 
dır. Allah, her şeyi işitir, her şeyi bilir. Nûr, 24/60 

�ٰ*َة َوا�Aَٰٖ� ا	�H&ٰ*َة وَ  َIْ� Aََ��/َج اْ	Zِ��ِ�,ِ�mَ اْ:9ُو	ٰ' َواَِ ْ�َ� ا	�8 ���َAَ 9:ََو ��=ُِA*�ُ�ُ 'Kٖ َوَ ْ�َن ِ,Tْ�ُِ	 �ُ��	ا �َ�&ُْ� اuَِْ�َ� ا	��َ� َوَرCُ*َ	ُ� اِ-�َ�� ُ�ٖ��ُ �R[َ�َُو Sِ�ْ�َْ	اَْ,َ% ا dَIْ��	ا �ُ=ُXْ(َ ]َ
 -�Rٖ[ْAَ Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Naً�ا
maz kılın, zekat verin. Allah'a ve Resülüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini 
gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ahzab, 33/33  

 iِٰ	ُو�Kَ �ٌ.ِVْ.ُ *َ,َُو 'ٰs-َُْذَ&ٍ� اَْو ا �ْ.ِ ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.ََو �Rَ�َsْ.ِ 9�:ِى اHٰmْ�ُ bcَKَ Zًiَ ��Cَ %َ�ِ(َ �ْ.َ َR�Kٖ ْ�َز ُ*َن�ُ Zَ�Xmَ	َْن ا*ُ�Uُ�� �Lَِْ�ِ� ِ�َ��ٍب َ@ َ�ْ  Kim bir kötülük 
işlerse onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim, inanarak yararlı iş yaparsa, cennete girerler ve orada 
kendilerine hesapsız rızıklar verilir. Mümin, 40/40 

-5َُْ�ُ=ْ� َوَ:Hُ�َ�XَAَ 9وا �ِ�ْ:َْ9	�Jَِب �dَiِْ ْ*ٍم َ)ٰ�' اَْن َ�ُ=*-ُ*ا Uَْ�ً�ا ِ.RُXْْ� َوَ:9 -َِ��ٌء ِ.ْ� -َِ��ٍء َ)ٰ�' اَْن َ�ُ=�� Uَْ�ً�ا ِ.RُXْ�� َوَ:Hُ�ِ�ْAَ 9وا اَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:9 َ�1َ�ْْ� َ ْ*ٌم ِ.ْ�  َ 
�	ُِ�*نَ ا:Cْ9ُِ� ا	5ُُْ�*ُق َ�ْ�َ� اْ:9ٖ�َ��ِن َوَ.ْ� 	َْ� َ�ُ+ْ[ �Kَُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	�3   Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar 

kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. 
Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir! 
Kim tövbe etmezse, işte onlar zalimlerdir. Hucurât, 49/11 



 199
 ٌ���ٖ&َ �ٌIَْا �ْRَُ	َو �ْRَُ	 _ُ(َ�4َ�ُ �Xً�َ�َ �zً�ْ َ �َ��	ا ا*zُ�َ َِْت َوا� َ �� ٖ �َ� َواْ	�8�ُ ��  Sadaka veren erkekler ve kadınlar, bu sadakaları اِن� اْ	�8�ُ

ile hiçbir çıkar amacı gütmeksizin gönüllü olarak Allah'a borç verenler var ya, onlar verdiklerini kat kat fazlası ile 
geri alırlar, ayrıca kendilerine onurlandırıcı bir ödül verilir. Hadid, 57/18 

اَْوَ:9َدُ,�� َوَ:َ 9��َ�Aْٖ� �Rْ�َُِ+�ٍن َ��ٖ+َ5ْ�Xَُ� َ�ْ�َ� اَْ�ٖ��Rِ��  َك اْ	�Xَ.ِVْ�ُُت ُ�َ���Xَ�َِْ@ َ)�ٰ' اَْن َ:ُ 9�َ&ْ�ِ7ْ� ��ِ	���lً�ْ$َ �ِ َوَ:9 َ�ْ�ِ�ْ َ� َوَ:َ 9�Hْٖ-�َ� َوَ:َ 9�Jُْ+ْ��َ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xِ'/ اَِذا �Iَءَ 
 َ�Kَ ْ�ُ�وٍف.َ 'Kٖ @َXَ�8ٖ�ْ�َ 9:ََو ��Rِِ�Iُ5ُ*ٌر َرٖ���ٌ َواَْرBَ �َ��	َ� اِن� ا��	ا ��Rَُ	 �ْ5ِLْ+َCَْوا ��Rُ�ِْ��  Ey Peygamber! Mümin kadınlar bundan böyle; Allah’a hiç 

bir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasın- 
da bir yalan uydurmamak, (gayr-ı meşru bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına mal etmemek gibi) bildire- 
ceğin herhangi bir konuda sana karşı gelmemek hususlarında sana teslimiyetle söz verirlerse, onların söz ve 
teslimiyetlerini kabul et. Allah'tan onların geçmiş günahlarını affetmesini dile! Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, 
rahmet kaynağıdır. Mümtehine, 60/12 

RُُA�� Zُsَٰ�pَ اَْ$Rٍُ� َوا	�ٖ� 	َْ� َ�ِ�4َْ� وَ  ���ِKَ �ْ+ُ�ْAَاِِن اْر �ْ=ُِg��َِ- �ْ.ِ tِ��ْ�َ� Rُ�َ�ْ�َ�� َوَ.ْ� َ�+�aِ ا	��َ� َ�mَْ�ْ% 	َُ� ِ.ْ� اَْ.ِ�ٖه اُوَ:9ُت اْ:9َْ�َ��ِل اRُُ�Iََ�� اَْن َ�4َ َوا	�ٖ� َ�iِْ�َ� ِ.َ� اْ	َ�ٖ
 Kadınlarınızdan âdetten kesilmişlerin, kesilip kesilmediklerini ve henüz hiç adet görmeyen kadınlarınızın ُ�ْ�ً�ا
adet görüp görmediklerini anlamak için üç ay bekleyin. Hamile olanların bekleme süresi doğum yapmalarıyla 
sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun işinde bir kolaylık verir. Talâk, 65/4 

KALP 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  َR�-ِِة َوا*ٰ� ْ�ِ� َوا	�8 � 	ََ=ٖ��َ�ةٌ اِ:�9 َ)َ�' اْ	�1َِ$ٖ���َ َواXُ��ٖ+َCْ*ا �ِ�	�8  Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bu, Allah'a 
saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Bakara, 2/45 
�ِ� ا	��ُ� اْ	   ْ�ُ @َِ	Tٰ&َ �Rَ4ِ�ْ�َِ� ُه*�ُ�ِzْا �Xَ�ْJُKَ﴿ َن*ُ�Jِ�ْAَ �ْ=ُ���َ	َ �ِٖA��َُٰ=ْ� ا�ٖ��َوُ 'ٰA*ْ�َ٧٣ �ًة َواِن� ِ.َ*َ�ْ َ /���mََرِة اَْو اََ$ِ	ْ�&َ 'َRِKَ @َِ	ٰذ �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ْ=ُ�ُ*ُ�ُ  Sْ�َ َ ��ُp ﴾

1ْ�َKَ aُُ�ُج  �J �7�َ ��ََ	 �RَXْ.ِ ُر َواِن��Rَْ-َ9:ْا �ُXْ.ِ �ُ �m5َ+َ�َ ��ََ	 َرِة�mَ�� Aَْ�َ��ُ*َن ﴿اْ	ِ ��(َ %ٍِK�Lَِ� �ُ��	ِ� َوَ.� ا��	ا Zِ�َ7ْUَ �ْ.ِ �ُِ�Rْ�َ ��َ	َ �RَXْ.ِ َ��ُء َواِن�	اْ �ُXْ.ِ٧٤ ﴾   “Sığırın bir parçası 
ile öldürülene vurun” dedik. Denileni yaptılar ve ölü dirildi.  İşte, Allah ölüleri böyle diriltir, düşünesiniz diye muci- 
zelerini de size böyle gösterir. Bütün bu olaylardan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, hatta daha da katı. 
Çünkü öyle taşlar var ki, içlerinden ırmaklar akar. Yine öyle taşlar var ki, çatlarlar da bağırlarından su fışkırır. 
Yine öyle taşlar var ki, Allah korkusu ile dağlardan yuvarlanıp aşağı inerler. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz 
değildir. Bakara, 2/73-74 
�ْ�ِ� َو,ُ  َ�َ �َ�ْ�َ ��َِ	 � ً ��َ	ُ� َ)�ٰ' َ ْ�ِ�َ@ �ِِ�ْذِن ا	��ِ� ُ.8َ �H-َ �ُ�-�ِKَ %َ��ٖ�ْmِِ	 ا fو��ً  ُْ% َ.ْ� َ&�َن َ)ُ َ��Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 ى َو7ْ�ُٰ�ى  De ki: "Her kim Cebrail'e düşman 
ise, bilsin ki o, Allah'ın izni ile Kur'an'ı; önceki kitapları doğrulayıcı, müminler için de bir hidayet rehberi ve müjde 
verici olarak senin Kalbine indirmiştir."  Bakara, 2/97  
� ا	��َ� َ)�ٰ' َ.� Kٖ' َ ْ�ِ�ٖ� َوُ,َ* اَ	َ�/ اْ	�8َ1ِمِ  َوِ.َ� ا	��Xسِ  ُRِ7ْ�َُو ��َْ- /�َ.ْ� ُ�*ْ َ @َ�ُmِ�ْ	K �ُُِ' اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  Kimi insan var ki, dünya hayatı ile ilgili 
konuşması hoşunuza gider ve en amansız düşman olduğu halde kalbindeki duyguların samimi olduğuna Allah'ı 
şahit gösterir. Bakara, 2/204 
ْ�َ]�ُن َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ   ُ)*ا َو	ٰـِ=ْ� َ Rُ�ُ*ُ�ُ  Sْ�َْ� َوَز��َ� 	Rَُُ� ا	�7 ��4َAَ �XَCُْ��َ �ْ,َُء�Iَ 9 اِْذ:َ*ْ�َKَ َن*  Hiç olmazsa azabımız kendilerine gelince 
yalvarmaları gerekmez miydi? Fakat, kalpleri katılaşmış ve şeytan, yaptıklarını kendilerine güzel göstermişti. 
En’âm, 6/43 

 ُ,�َ-TْUََا ا*ُAا �َِ�� اُو*�ُ�ِKَ اَْ�َ*اَب &ُ%� َ$ْ#ٍء َ�+�' اَِذا �ْRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْ+َKَ �ِٖ� ا َ.� ُذ&�ُ�وا*�ُ-َ � ���َKَ َِ�َذا ُ,ْ� ُ.ْ�ِ�ُ�*نKَ Zً+َLْ�َ �ْ  Onlar kendilerine yapılan uya- 
rıları unutunca bu defa onlara bütün nimetlerin kapılarını açtık, nihayet sahip oldukları nimetler yüzünden şıma- 
rıklığa kapıldıklarında kendilerini ansızın, kıskıvrak yakalayıverdik de bütün ümitleri suya düştü! En’âm, 6/44 
  َR/�َا ��ُل �َ َ*��7َُ�ونَ � ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ا�mٖ+َCُْ�*ا 	ِ��ِ� َو	Cُ���ِ*ِل اَِذا َدَ)�&ُْ� 	َِ�� ُ�ْ�ٖ��ُ=ْ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� َ�ُُْA �ِ�َْ	َِْ�ْ�ِء َوَ ْ�ِ�ٖ� َواَ-�ُ� ا	ا �َ�ْ  Ey iman edenler! Size 
hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Resulü’nün çağrısına uyun ve bilin ki, Allah kişi ile Kalbi 
arasına girer. Yine bilin ki, onun huzurunda toplanacaksınız.  Enfâl, 8/24 
 Onlar iman etmişlerdir ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura اَ	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوِi�َ[ْAَ�Tِِ� �ْRُ�ُ*ُ�ُ  /ْ&ِ� ا	��ِ� اََ:Tِِ� 9ْ&ِ� ا	��ِ� iِ�َ[ْAَ�/ اْ	�Jُُ*بُ     
kavuşur. Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura erebilirler. Ra’d, 13/28 
�ًرا 4َBَ �ْRِ�ْ�َ�َKٌَ[ ِ.َ� ا	��ِ� َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب َ)��3ٌٖ  َ.ْ� َ&5ََ� �ِ�	��ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ� اٖ�َ��-ِٖ� اِ:�9 َ.ْ� اُْ&ِ�َه َوَ ْ�ُ�ُ� ُ.ْ]i�َِ�\ �ِ�ْ:9ٖ�َ��ِن َو	ٰـِ=�ْ     ْPَ �ِ5ْ=ُْ	�ِ� َ�َح$َ �ْ.َ  Kalbi imanla 
dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara 
Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.  Nahl, 16/106        

 9:ًVُ�ْ.َ �ُXْ(َ َن�&َ @َiِٰـ	اَد &ُ%/ اُوVٰ5ُْ	8َ�ََْ� َوا	َوا Dَ�ْ َوَ: �.َ _ُJْAَ 9	dَ�َْ َ	َ@ �ِٖ� ِ)ْ�ٌ� اِن� ا	��  Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin 
peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İsra, 17/36 
� َ)�Xَ�َْك )َ  ُ�ْAَ 9:ََو �ُRَIْوَن َو��وِة َوا	7ِ�َْ'� ُ�ٖ��ُٰLَْ	�ِ� �ْRَُن َر��*(ُ�ْ�َ �َ�Tٖ�	ا Dَ.َ @َ�َ5َْ- �ْ�ِPِْذْ&ِ�-َ� َواَوا �ْ(َ �ُ�َ�ْ َ �Xَ�ْ5َBَْا �ْ.َ Dْ[ُِA 9:ََو ��َْ- /�� ٖز�ZَXَ اْ	َ�ٰ�*ِة ا	ُ��ُٖA �ْRُXْ Dَ�َ�A
�uً�ُُK َوَ&�َن اَْ.ُ�ُه �ُv*ٰ,َ Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının cazi- 
besine kapılıp da sakın gözlerini onların üzerinden ayırma; kalbini bizi anmaktan duyarsız kıldığımız, nefsinin 
kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye ilgi duyma. Kehf, 18/28 
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  ْ�Aَ 9:َ �Rَ�-�ِKَ �Rَِ� ْ�َ�ُ�*َن�اَْو اَٰذاٌن َ �Rَِ� َن*ُ�Jِ�ْ�َ ٌب*ُ�ُ  �ْRَُ	 َن*=ُ+َKَ اْ:9َْرِض 'ِK ٖ��ُ�وا�َ �ْ�َKََا 'ِK '+ٖ�	ُب ا*ُ�Jُ	ْا '�َ�ْAَ �ْ=ِٰـ	ورِ َ�' اْ:�8َ�َْ9ُر َو�ُ ا	8/  Seni ya- 
lanlayanlar hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları 
olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lâkin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Hac, 22/46 
ْ� ٰ,ـTَاَ�ْ%  ُ�ُ*Bَ 'Kٖ �ْRُ�ُْ�َ�ٍة .ِ    Ancak kafirlerin kalbleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir … Mü’minun, 23/63   

�َة َ 7ْAَ �.َ bcً��ُٖ=ُ�ونَ َِlKَْ9:َْواْ:�8َ�َْ9َر َوا Dَ�ْ  Sizde işitme ve görmeyi sağlayan kulak ve gözleri, düşünüp َوُ,َ* ا	�Tٖى اَْ-�7ََ 	َُ=ُ� ا	��
hissetmenizi sağlayan kalpleri yaratan O’dur. Şükrünüz ne kadar da az! Mü’minun, 23/78 
  �Aاَدَك َوَرVُٰK �ِٖ� Sَ��sَXُِ	 @َِ	Tٰ&َ ًة�َل َ)َ�ْ�ِ� اْ	Jُْ�اُٰن Zً�َ�ْIُ َواِ�َ �Hُ- 9:َ*ْ	َ 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	َوَ �َل اbcً�Aٖ�ْAَ ُه�Xَ�ْ  İnkar edenler, "Kur'an ona bir defada toptan 
indirilseydi ya!" dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır 
ağır okuduk.  Furkan, 25/32 
﴾ �١٩٥ٍن َ)َ��ِ#; ُ.ٖ��ٍ� ﴿﴾ �ِِ��َ ١٩٤﴾ َ)�ٰ' َ ْ�ِ�َ@ 	َِ+ُ=*َن ِ.َ� ا	TِXْ�ُْٖر�َ� ﴿١٩٣َ-Hََل �ِِ� ا	�/وُح اْ:9َٖ.�ُ� ﴿    Uyarıcılardan olasın diye onu güveni- 
lir Ruh/Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir.  Şuara, 26/193-194-195 

�وِر ا	َْ��	َٖ���َ  ُPُ 'Kٖ ��َِ� �َ�َ(َْ�ِ� �ُ��	ا dَ�َْ	اََو…Allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir?  Ankebut, 29/10 

�َرُه 	bcَCْbِcِْمِ RُKََ* َ)�ٰ' -ُ*ٍر ِ.ْ� َر��ٖ� ْ*َKَ� %ٌ	Rُ�ُ*ُ�ُ  Zِ�َCِ�Jَ�ِْْ� ِ.ْ� ِذْ&�ِ  ْPَ �ُ��	َ�َح ا$َ �ْ�َKٍََ  ا�ٍل ُ.ٖ��bcَzَ 'Kٖ @َiِٰ	ِ� اُو��	ا  Allah kimin gönlünü İslam'a 
açmışsa o, Rabbi’nden gelen bir nur üzere olmaz mı? Kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara 
yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık sapıklık içindedirler. Zümer, 39/22 
� ا	���ِ  َXْ(ِ �+ًJْ.َ �َ�ُ&َ �ْRُ�ٰAَ]�ٍن اَ�ْCُ �ِ�ْLَِ� �ِ��	ِت ا��اَٰ 'Kٖ ُ*َن	ِد�mَ�ُ �َ�Tٖ�	َرٍ  ا���Iَ �ٍ��=َ+َ.ُ ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ ْ�ِ[��	ا Dُ�َ[ْ�َ @َِ	Tٰ&َ ا*ُX.َٰا �َ�Tٖ�	ا �َXْ(َِو  Onlar kendilerine 
gelmiş hiçbir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri hakkında tartışan kimselerdir. Bu ise Allah katında ve iman 
edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah, her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler.  
Mümin, 40/35 
     ٰ �(َ %َ�َIََوَ ْ�ِ�ٖ� َو �ٖ�ِ�ْCَ 'ٰ�(َ �َ+َUَُ� َ)�ٰ' ِ)ْ�ٍ� َو��	ا �ُ��zَََوا �ُv*ٰ,َ �ُRَٰ	ِا Tَ1َ�Aا �ِ.َ Sَ�ََْ�اKََا ٖ�Rْ�َ �ْ�َKَ �7ََوًةBِ ُ�ونَ ' 8َ�َِ�ٖه�&TَAَ bcَKََِ� ا��	ا �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ِ�  Nefsinin 
arzularını ilah edinen, Allah'ın bir bilgiye göre şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne perde çektiği 
kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala anlamıyor musunuz? Câsiye, 45/23 
 A ٌ���ٖ(َ ُ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء��	َوا �ُ�َ�ْ َ �ِRْ�َ �ِ��	�ِ� �ْ.ِVْ�ُ �ْ.َِ� َو��	اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا Zٍ�َ�8ٖ.ُ �ْ.ِ َب�Pََا �.َ Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa 
gelmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi bilir.  Tegabün, 64/11 

KIBLE 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ٌ���ٖ(َ DٌCَِ� َوا��	ِ� اِن� ا��	ا �ُIَْو ��sَKَ ا*/	*َُA ��َXَ�َْ�Kَ ِ�ُبLْ�َْ	7ْ�َِْ�ُق َوا	ِ��ِ� ا	َو Doğu da Allah'ındır, batı da. Artık nereye dönerseniz 
dönün, Allah’ın yüzü oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir ve o her şeyi bilir. Bakara, 2/115  

� ا	َْ�َ�امِ َوَ�ْ�ُ� َ.� &Kَ �ُْ+Xَُْ*	/*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ� َ$ْ]َ�ُه 	ِ ِmِ�ْ�َْ	ا �َ[ْ$َ @َRَIْل� َو*َKَ SَIْ�َUَ �Zٌ اِ:�9 ا	�Tٖ�َ� kََ�ُ�*ا ِ.�ciَ �ْ,ُ*ْ7َ1ْAَ bcَKَ �ْRُXْ َوِ.ْ� َ�ْ�ُ �m�ُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ ِس��X�ِ	 َن*=ُ�َ b
�ونَ ُ+َRْAَ �ْ=ُ���َ	ََو �ْ=ُ�ْ�َ(َ '+ٖ�َ�ِْ- ��ِAُ9ِ:7َْ*ٖ-' َوUَْوا Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin ki, zalimlerin dışında insanla- 
rın elinde aleyhinizde kullanacakları bir kozları bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. O tarafa yöne- 
lin ki, size vereceğim nimeti tamama erdireyim ve böylece doğru yolu bulasınız. Bakara, 2/150 

 ْ�ِ  �ْ(َ �ْRُ��	ِس َ.� َو��X	ا �ُء ِ.َ�Rَ5َ �ى َ.ْ� َ��7َُء اِ	ٰ' Pَِ�اٍط ُ.ْ�َ+Jُ�َCَ ٍ��Jٖ*ُل ا	�/ٖRْ�َ ِ�ُبLْ�َْ	7ْ�َِ�ُق َوا	اْ �ِ��ِ	 %ُْ  �Rَ�ْ�َ(َ ٖ+' َ&�-ُ*ا�	ا �ُRِِ+�َ  İnsanlardan bazı 
beyinsizler; “Onları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir?” diyecekler. De ki; “Doğu da Batı da 
Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.” Bakara, 2/142 

…   ِJ(َ 'ٰ�(َ ]ُِ�JَXْ�َ �ْ �ى ا	���ُ َوَ.� �Xَ�ْ�َIَ اْ	Zََ��ْJِ ا	�ٖ+' &�Rَ�ْ�َ(َ SَXُْ اِ:� 9	ْ.َ �َ�َ�ْXَِ� َ�Dُِ��+ ا	��Cُ*َل ِ.��َ,َ �َ�Tٖ�	ٖ��َ�ًة اِ:�9 َ)َ�' ا=ََ	 Sْ-َ�&َ َواِْن �ِ�ْ�َ …Senin yöneldiğin 
yeri/Kâbe'yi, biz ancak Peygamber'e uyanla, gerisin geri dönenleri ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu değişiklik, 
Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir… Bakara, 2/143 

� ا	ْ  ِmِ�ْ�َْ	ا �َ[ْ$َ @َRَIْل� َو*َKَ َ�� َ�ْ�َ��ُ*نَ َ�َ�امِ َوَ�ْ�ُ� َ.� &Kَ �ُْ+Xَُْ*	/*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ� َ$ْ]َ�ُه َواِن� ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب 	ََ�ْ�َ�ُ�*َن اَ-�ُ� ا	ْ ��(َ %ٍِK�Lَِ� �ُ��	َوَ.� ا �ْRَِر�� �ْ.ِ /a  
Bundan böyle yüzünü Mescid- i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzlerinizi o tarafa çevirin. Hiç 
şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bu kıble değişiminin Rablerinin buyruğuna dayanan bir gerçek olduğunu 
biliyorlar. Allah onların neler yaptıklarından habersiz değildir. Bakara, 2/144 

 َ*Kَ SَIْ�َUَ �� Aَْ�َ��ُ*نَ َوِ.ْ� َ�ْ�ُ ��(َ %ٍِK�Lَِ� �ُ��	َر��َ@ َوَ.� ا �ْ.ِ /a�� ا	َْ�َ�امِ َواِ-�ُ� 	َْ�َِmِ�ْ�َْ	ا �َ[ْ$َ @َRَIْل� َو  Nereden yola çıkmış olursan ol, 
yüzünü Mescid- i Haram'a doğru çevir. Bu kesinlikle Rabbinden gelen bir gerçektir. Hiç şüphesiz, Allah neler 
yaptığınızdan habersiz değildir. Bakara, 2/149 

�اَ َ�َ ��َ&َ �َ� ٖ�� َواْدُ)*ُه ُ.�8ِٖ�1َْ� َ	ُ� ا	ٍّmِ�ْ.َ �%ُ& �َXْ(ِ �ْ=ُ,َ*Iَُواَٖ �ُ�*ا ُو �ِ�ْJِ	ْ�ِ� 'ُّٖدونَ  ُْ% اََ.َ� َر�*�ُAَ �ُْ&  De ki; Rabbim bana ölçülü ve dengeli 
olmayı emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin ve inancınızda, ibadetinizde samimi olup O'na 
yalvarın. Başlangıçta sizi nasıl yarattıysa yine ona geri döneceksiniz. A’raf, 7/29 

KINAMA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
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�� ِ.Xُْ=ْ� َ)ْ� ٖد�Kَ �ِٖXَ�ْ*َف َ��Aِْ' ا	��ُ� �Jَِْ*مٍ ُ�ِ��/Rُْ� َوُ�ِ��/*-َُ� اَِذ	�Zٍ َ)�َ' ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� اَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ.ْ� Aَ�ْ�َ َن*ُK�1َ�َ 9:َِ� َو��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ وَن�ُ,ِ�mَ�ُ �َ��ٖKِ�=َْ	ٍة َ)َ�' ا �H(ِ

 ْ�.َ �ِ�AٖVْ�ُ �ِ��	4ُْ% اKَ @َِ	ٰذ �ٍِg9:َ Zَ.َ*ْ	َ  ٌ���ٖ(َ DٌCُِ� َوا��	�7َُء َوا�َ  Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilin ki Allah onların 
yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönül- 
lü, kâfirlere karşı güçlü, sert ve onurludurlar. Allah yolunda savaşırlar. Bu yolda hiç kimsenin kınamasından/ 
eleştirisinden de korkmazlar. İşte bu, Allah'ın bir lütfüdür. Onu dilediğine verir. Allah lütfü geniş olandır, 
hakkıyla bilendir.  Maide, 5/54 

 َ'4ُِ  � ْ�َ]�ُن 	َ�� اِ:�9 اَْن َدَ)ْ* �ْ+ُ�ْmَ+َCْ�Kَ �ْ=ُُA	�Aَ bcَKَ 'ُٖ*ُ.*ٖ-' َو	ُ*ُ.*ا  اْ:9َْ.ُ� اِن� ا	��َ� َوَ)َ�&ُْ� َوْ)َ� اْ	َ��a َوَوَ)ْ�5ْ�َUَْ�Kَ �ْ=ُُAُ+ُ=ْ� َوَ.� َ&�َن 	َِ' َ)َ�ْ�ُ=ْ� ِ.ْ� Cُْ�َ]�نٍ  َوَ �َل ا	�7
Uِ�ِ8ْ'� اَ-5َُْ�ُ=ْ� َ.� اََ-� �Uِ�ِ8ْ�ُُِ=ْ� َوَ.� اَْ-ُ+ْ� �ِ�ُ   İş bitince, şeytan dedi ki: "Doğrusu, Allah, size gerçeği vahdetti, ben de size 

vaadde bulundum, fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, 
siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın..."  İbrahim, 14/22 

� َ.Tُ1ْ.َ �.ً*.ُTْوً:9َ�ُJْ+َKَ �َUَٰا �Rًٰـ	ِ� اِ��	ا Dَ.َ %ْ�َmْAَ 9:َ Allah ile beraber başka ilahlar edinme, yoksa kınanmış ve kendi başına 
yapayalnız  bırakılmış olursun. İsra, 17/22 

 ْL.َ َك�َ�َ %ْ�َmْAَ 9:ًَراَو*�ُ�ْ.َ �.ً*ُ�.َ �َ�ُJْ+َKَ �ِ�ْ�َْ	ا �%ُ& �Rَ[ْ�ُ�ْAَ 9:ََو @َJِXُ(ُ 'ٰ	ِا Zًَ	*ُ�  Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra 
kınanır ve çaresiz kalırsın. İsra, 17/29 

 �ُ�ْBَ �ْRُ�-�ِKَ �ْRُُ-��َ�َْا Sْ=َ�َ.َ �.َ اَْو �ْRِIِاِ:�9 َ)�ٰ' اَْزَوا َ��.ٖ*ُ�.َ  Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü 
onlar bunlardan dolayı kınanmazlar. Mearic, 70/30 

 ِZ.َا  Yoo andolsun, özünü eleştiren, kendini kınayan nefse. Kıyamet, 75/2 َوَ:9 اُْ ِ�ُ� �ِ�	dِ5ْ�X ا	��*�
KISAS/MİSLİYLE KARŞILIK 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
� َوا:ْ ِ�ْ�َْ	�ِ� ���� َوا	َْ�ْ�ُُ	ْ�ِ� /��ِ.ْ� ا�Uَِٖ� َ$ْ'ءٌ �A�Kََ��ٌع �ِ�ْ	َ�ْ�ُ�وِف َواََداٌء اِ	َْ�ِ� �ِِ�ْ�َ��ٍن  Kَ 'ٰs-ُْ9:ْ�ِ� 'ٰsْ-ُ9َ�ْ� ُ)5َِ' َ	�ُ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا &ُِ+َ[ َ)َ�ْ�ُ=ُ� اْ	�8َJُِص Kِ' اْ	Jَْ+�ٰ' اَْ	ُ

 .Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı ٰذ	َِ@ �5ٖ1ْAٌَ_ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َوَرKَ Zٌ�َ�َْ�ِ� اْ)َ+ٰ�ى َ�ْ�َ� ٰذ	َِ@ Tَ(َ �ُ�َKَاٌب اَ	ٖ��ٌ 
Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, öldürülenin velisi tara- 
fından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbiniz- 
den bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Bakara, 2/178 

 Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat/caydırıcılık vardır. Umulur َو	َُ=ْ� Kِ' اْ	�8َJِِص َ�ٰ�*ٌة َ�� اُو	ِ' اْ:9َ	َْ��ِب َ	َ���ُ=ْ� Jُ�+Aَ*نَ 
ki korunursunuz. Bakara, 2/179 

 �ُRْ �وا َ)َ�ْ�ِ� �sْ�ِِِ% َ.� اْ)َ+�ٰ اَ	�7ُ+َ(ْ�Kَ �ْ=ُ�ْ�َ(َ ى�Rِْ� ا	َْ�َ�امِ َوا	ُْ�ُ�َ.�ُت  �8ٌَِص Kََ�ِ� اْ)َ+ٰ ى َ)َ�ْ�ُ=ْ� َواJُ�A*ا ا	��َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� َ.Dَ ا	ُْ�+��Jٖ�َ ا	َْ�َ�اُم �ِ�	�7  Haram 
ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler kısas kuralına tabidir. (saygı gösterilmesi gereken şeylere karşılıklı olarak 
saygı gösterilmesi gerekir.) O halde kim size saldırırsa, aynı şekilde siz de ona saldırın, fakat aşırı gitmeyin. 
Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Bakara, 2/194 

… � Kََ=�َ-�َ�� َ َ+َ% ا	��Xَس Iَٖ��ً�� َوَ.ْ� اَْ�َ��َ,� Kََ=�َ-�َ�� اَْ�َ�� ا	��Xَس Iَٖ��ِ.ْ� اIَِْ% ٰذ	َِ@ َ&َ+Xٖ�َ 'ٰ�(َ �Xَ�ْ' اCَِْ�اvَٖٔ% اَ-�ُ� َ.ْ� َ َ+َ% -dٍ5َْ- �ِ�ْLَِ� ��ً5َْ اَْو Kََ��ٍد Kِ' اْ:9َْرِض ْJَ	ََو ��ً
� ٰذ	َِ@ Kِ' اْ:9َْرِض 	K�ِ�ْ�َُُ*نَ َ�ْ�َ �ْRُXْ.ِ ً�ا�sٖ&َ اِن� ��ُp ِت�Xَ���َ	�ِ� �Xَُ�Cُُر �ْRُAَْء�Iَ İşte bundan dolayı Tevrat' ta İsrail oğulları için şunu yazdık : 
Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkaran kimse dışında, haksız yere öldürürse, 
o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birinin hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları 
yaşatmıştır…Maide, 5/32 

َق �ِٖ� RُKََ* &َ َوَ&َ+�Rَ�Kٖ �ْRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْ اَن� ا	�ِ� dَ5ْ�X	dِ5ْ�X َوا	َْ�ْ�َ� �ِ�ْ	َ��ْ  ��8َAَ �ْ�َKَ ُ�وَح  �8ٌَِصmُْ	َوا �� ��	�ِ� �� �َرٌة َ	ُ� َوَ.ْ� 	َْ� َ�ْ�=ُْ� ِ� َواْ:9َ-َْ_ �ِ�ْ:9َ-ِْ_ َواْ:9ُُذَن �ِ�ْ:9ُُذِن َوا	�� �5
 ,Tevrat'ta, Yahudilere yazılı olarak bildirdik ki, canın karşılığı can, gözün karşılığı göz �َِ�� اَْ-Hََل ا	��ُ� �Kَُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ 
burnun karşılığı burun, kulağın karşılığı kulak, dişin karşılığı diştir ve yaralamalarda da karşılıklı kısas ilkesi 
geçerlidir. Kim kısas hakkını bağışlarsa bu onun günahlarına kefaret olur. Allah'ın indirdiği ayetlere göre hüküm 
vermeyenler ise zalimlerin ta kendileridirler. Maide, 5/45  

 َ���ِٖ�� �8�ِ	 �ٌ�ْUَ *َRَُ	 �ُْA�ْ�َPَ �ْiِ	ََو �ِٖ� �ْ+ُ�ِْ *(ُ �.َ %ِsْ�ِِ� ا*�ُِ ��َKَ �ْ+ُ�ْ َ�(َ َواِْن Eğer ceza verecekseniz, size verilen cezanın misliyle 
ceza verin. Ama ve eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Nahl, 16/126 

Kَ �Rَُ�sْ.ِ Zٌiََ�ْ� َ)�5َ َواIَْ�Kَ {َ�َPَُْ�ُه َ)َ�' ا	��ِ� اِ-�ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	��3	ِٖ���َ  ��Cَ Zٍiَ ��Cَ ُٶاHٰIََو Kötülüğün cezası, yine onun gibi bir kötülüktür. Kim 
affeder, barışırsa onun ödülü Allah'a aittir. Doğrusu Allah zalimleri sevmez. Şura, 42/40 

KISKANÇLIK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 �و-َُ=ْ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ �*ا َ�+� َود� َ&�sٌٖ� ِ.ْ� اَْ,ِ% ا	ِْ=َ+�ِب َ	ْ* َ�ُ�د/ُ5َPْ5ُ*ا َوا(ْ�Kَ /a�� َ.� َ���َAَ� 	Rَُُ� اْ	َِ�ْ�َ �ْ.ِ �ْRِ�ِ5ُ-َْا �ِXْ(ِ �ْ.ِ ا��ًرا َ�َ�ً ' َ��Aَِْ' ا	��ُ� �ِ�َْ.ِ�ٖه اِن� ا	��َ� اٖ�َ��-ُِ=ْ� &�5ُ
 ٌ��� Kendilerine Kitap verilenlerden çoğu, hakikat kendilerine apaçık bildirildiği halde sırf içlerindeki َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ
kıskançlıktan ötürü, sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz, Allah onlar hakkındaki 
emrini getirinceye kadar affedip bağışlayın. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Bakara, 2/109 
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 �X	َن ا�&َ َ�ِ	 �a�ٖ��َ� َوُ.TِXْٖر�َ� َواَْ-Hََل َ.Rُ�َُ� ا	ِْ=َ+�َب �ِ�	َْ �7�َ.ُ �َ ٖ�ِّ��X	ُ� ا��	ا �َ�َ�َKَ ًة�Zً َواِ�َ �ُ=َ� َ�ْ�َ� ا	��Xِس �Kَٖ�� اUَْ+5ُ�َ*ا �Kِٖ� َوَ.� ا�Kٖ _َ�َ+َUِْ� اِ:�9 ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ُه ِ.ْ� �ُس اُ.�ْ

� َ.� �IََءRُAُْ� ا	َْ��� ِ�ْ�َ ٖ�Rْ�َ �ُ��	ِِ�ْذ-ِٖ� َوا� �a��ى ا	��ُ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا 	َِ�� اUَْ+5ُ�َ*ا �Kِٖ� ِ.َ� ا	ََْRَKَ �ْRُXَ�ْ�َ ��ًLْ�َ ُت�Xَ ٍ��Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٍطPِ 'ٰ	ِ�7َُء ا�َ �ى َ.ْ  İnsanlar tek bir topluluk 
idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştük- 
leri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber doğru/hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak ken- 
dilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra, aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa 
düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere, üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini 
doğru yola iletir. Bakara, 2/213 

� ا	��ِ� اْ:bcَCْ9ُِم َوَ.� اUَْ+َ�َ_ ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب َXْ(ِ �َ� ٖ�َ��بِ اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ.� �Iََءُ,ُ� اْ	ِ�ْ�ُ� RُXَ�ْ�َ ��ًLْ�َْ� َوَ.ْ� َ�ْ=5ُْ� �ِ�َٰ��ِت ا	��ِ� Kَِ�ن� ا	��َ� �ٖCَ�Dُ اْ	�ِ اِن� ا	ّ  Allah 
nezdinde din İslâm'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden 
ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler bilsinler ki Allah'ın hesabı çok çabuk görendir. Âl-i İmran, 3/l9 

�X�ُِ*ا َوJُ�+Aَ*ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ&�َن �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن Uَٖ��ً�اُْA َواِْن �{  Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir… َوا4ِ�َُْ�ِت اْ:dُ5ُْ-َ9 ا	7/
ve Allah'tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nisâ, 4/128 

 َ�� اَِذا َ�َ�ٍCِ��َ ��$َ �ْ.َِو Ve haset/kıskandığı vakit haset eden kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım! 
Felak, 113/5 

KIYAMET 
ِ�ْ��ِ ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��    

a) Kıyamet alametleri: 
 Kِ @َِ	ا َ&�َن ٰذ�ً��ُ�*َ,� َ)Tَاً�� َ$ٖ �T�َ.ُ اَْو Zِ�َ�ٰJِ	ْمِ ا*ْ�َ %َ�ْ َ �,َ*=ُِ�Rْ.ُ �ُ�' ا	ِْ=َ+�ِب َ.ْ�]ُ*ًراَواِْن ِ.ْ� َ ْ�َ�Zٍ اِ:�9 َ-ْ  Kıyamet gününden önce bütün 

ülkeleri ya yıkacak ya da ağır azaba uğratacağız. Bu hüküm kitapta yazılıdır. İsra, 17/58 
�َ Sْ��Iُْ*ُج َوَ.�Iُْ*ُج َوُ,ْ� ِ.ْ� &ُ%� َ�َ�ٍب َ�Xِْ��ُ*َن ﴿ َ+ُِK ٩٦َ�+�' اَِذا ﴾ Ye'cûc ve Me'cûc'ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden 

akın ederler. Enbiya, 21/96 
 ْ�.ِ Zٍ�َ5ْBَ 'Kٖ ��Xُ& �ْ َ �Xَ�َ�َْو ��5َُ�وا َ&َ �َ�Tٖ�	ا�8َ�َُْر ا Zٌ8َUِ�$َ 'َ,ِ ِ�َذاKَ /a�﴾٩٧ ٰ,ـTَا َ�ْ% &�kَ ��Xُ	ِٖ��َ� ﴿َواْ َ+َ�َب ا	َْ*ْ)ُ� اْ	َ  Ve gerçek kıyamet vakti 

yaklaştığı zaman, kâfirlerin bakışları dehşetten donakalır ve “Eyvah halimize! Biz bu anın geleceğini umursama- 
dan yaşadık ve biz gerçekten zalimlerden olduk” derler. Enbiya, 21/97  

 ِA��َٰ�ِ� َس َ&�-ُ*ا��X	اَن� ا �ْRُ�ُ��=َُA اْ:9َْرِض �َ.ِ Zًَدا�� �ْRَُ	 �XَIْ�َUَْا �ْRِ�ْ�َ(َ ُل*ْJَ	ْا Dَ ََواَِذا َو�Xَ  َن*Xُ ِ*�ُ 9:َ  Kıyamet yaklaşınca onlara yerden bir 
dabbe/bir tür canlı çıkartırız. O da insanların bizim ayetlerimize, inanmadıklarını söyler. Neml, 27/82 

﴾ ٩َ�ْ% ُ,ْ� Kٖ' َ$@; َ�ْ�َ�ُ�*َن ﴿  Fakat onlar, kıyametten şüphe içinde eğlenip duruyorlar.  
َ��ُء �ُِ��Uٍَن ُ.ٖ��ٍ� ﴿�Kَرْ  ﴾ JِAَ١٠ْ[ َ�ْ*َم Aْ�Aَِ' ا	��  Şimdi sen, göğün, insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü 

gözetle.  
﴾ ١١َ�7َLْ' ا	��Xَس ٰ,ـTَا َ)Tَاٌب اَ	ٖ�ٌ� ﴿  Bu, elem verici bir azaptır. Duhan, 44/9-10-11 

� �Iََء اَْ$َ�ا '�-َ�Kَ �Rَُu	Rَُْ� اَِذا �IََءRُAْْ� ِذْ&َ %ْRَKَ ْ�Rُv�ٰ�3ُXُْ�وَن اِ:�9 ْJَKَ Zً+َLْ�َ �ْRُ�َِAْ�Aَ اَْن Zَ(َ� ا	��  Yoksa onlar, kıyametin kendilerine ansızın 
gelmesini mi bekliyorlar? Zaten alâmetleri geldi bile! Ama kıyamet gelip çattıktan sonra, ibret almaları neye 
yarar ki! Muhammed, 47/18 

 ُ��َJَْ	ا �a7َ-َْوا Zُ(َ�  Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Kamer, 54/1 اِْ َ+Sِ�َ�َ ا	��
﴾ Kَ٧ِ�َذا َ�ِ�َق ا	8َ�َُْ� ﴿  Gözler kamaştığı. 
﴿ �ُ�َJَْ	ا _َ�َUَ٨َو ﴾  Ay karanlığa gömüldüğü. 
﴿ �ُ�َJَْ	َوا dُ�ْ ﴾ ٩َوDَ�ِIُ ا	�7  Güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, 
﴾ ١٠َ�Jُ*ُل اْ:9ِْ-َ��ُن َ�ْ*َ.Tٍِi اَْ�َ� ا	�5َ�َْ/ ﴿  Ogün insan “kaçış nereye?” diyecektir.  Kıyame, 75/7…10  

b) Kıyametin kopma zamanı: 
  ِ( �Rَ�ُ�ْ(ِ ��َ�-ِا %ُْ  �RَnCٰ�ْ.ُ َن���اَ Zِ(َ� ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َ:�Aْٖ�Aَ 9ُ=ْ� اِ:�َ Zً+َLْ�َ 9��َ ْ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ِ� ا	�� � َر�ّٖ' َ:ُ 9� �Rَ�ّٖ�mَ	�Rَِ+ ْ*َِ اِ:�K Sْ�َJُpَ *َ,ُ 9ِ' ا	��َXْ �RَXْ(َ \'5ِ�َ @َ�-َ�&َ @َ-َ*ُ�lَ
� ا	��ِ� َو	ٰـِ=�� اَْ&sََ� ا	��Xِس َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*نَ َXْ(ِ �Rَ�ُ�ْ(ِ ��َ�-ِا %ُْ  Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi ancak 
Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak Allah belirler. O kıyamet öyle büyük bir olaydır ki, göklerde ve yerde 
ona dayanıp tahammül edecek hiç kimse yoktur. Ve kıyamet size ansızın gelecektir." Sanki senin ondan 
haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmi- 
yorlar." Araf, 7/187 

………… ِZ(َ� �ُه ِ)ْ�ُ� ا	��َXْ(ِ �َ��	اِن� ا  Kıyamet saatinin bilgisi, şüphesiz Allah'ın katındadır… Lokman, 31/34 
�َ)Aَ Zَُ=*ُن َ ٖ���ً  � ا	��ِ� َوَ.� ُ�ْ�ٖر�َ@ َ	َ�%� ا	��َXْ(ِ �Rَ�ُ�ْ(ِ ��َ�-ِا %ُْ  Zِ(َ� ��lَ�ْvََُ@ ا	��Xُس َ)ِ� ا	��  İnsanlar senden kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: 
Onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır. Ahzab, 33/63 

﴾ ٢٩َوَ�Jُ*	ُ*َن َ.+ٰ' ٰ,ـTَا اْ	َ*ْ)ُ� اِْن &�Pَ �ُْ+Xُِْدٖ �َ� ﴿  “Eğer doğru söylüyorsanız vadettiğiniz kıyamet ne zaman 
gerçekleşecek?" derler. 



 203
�ُ.*َن ﴿ِJْ+َ�ْAَ 9:ََو Zً(َ�Cَ �ُXْ(َ ُ�وَنUِْ�+َ�ْAَ 9:َ ٍْ*م�َُ=ْ� ٖ.�َ��ُد َ	٣٠ ُْ%  ﴾  De ki: Size öyle bir gün vaat edilmiştir ki, ondan ne bir saat 

geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz. Sebe, 34/29-30 
�َ) Zِ	bcَzَ '5ٍَٖل َ�ٖ���ٍ َ:َ 9��Rَِ� %ُmِ�ْ+َ�ْ ا	�Tٖ�َ� ُ 9:َ�Xُ.ِVْ*َن ��Rَِ َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ُ.Jُ5ِ7ْ*َن ِ.�RَXْ َوَ�ْ�َ�ُ�*َن اَ-��Rَ اْ	َ�a/ اَ  اِن� ا	�Tٖ�َ� ُ�َ��ُروَن Kِ' ا	��  Kıyamete inanma- 

yanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise, ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin 
ki, Kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Şûrâ, 42/18 

  ٌ��Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٌطPِ اTَِن ٰ,ـ*�ُ�ِ�Aَوا �Rَِ� ُ�ن�+َ�ْAَ bcَKَ Zِ(َ� َواِ-�ُ� 	َِ�ْ�ٌ� 	ِ���  Şüphesiz o/Hz. İsa, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse 
kıyametten yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur. Zuhruf, 43/61 

�َ)Zِ َواِ	َْ�ِ� Iَ�ُْAُ�*نَ   �ُه ِ)ْ�ُ� ا	��َXْ(َِو ��َRُXَ�ْ�َ �.َاِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ َوAََ��َرَك ا	�Tٖى َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin 
yönetim ve idaresi kendisine ait olan Allah yücedir! Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve sizler yalnız- 
ca O'na döndürüleceksiniz. Zuhruf, 43/85 

  ِZ(َ� اِ	َْ�ِ� ُ�َ�د/ ِ)ْ�ُ� ا	��   Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi Allah’a aittir… Fussilet, 41/47 
﴿ ZُKَِاْ:9ٰز SِKَِ٥٧اَز﴾  O yaklaşan kıyamet yaklaştı. 

 ﴿ Zٌ5َ$ِ�&َ �ِ��	ُدوِن ا �ْ.ِ �Rََ	 dَ�َْ	٥٨ ﴾ Onun vaktini Allah’dan başka açıklayacak yoktur. Necm, 53/57-58 
 ﴿ �RَnCٰ�ْ.ُ َن���اَ Zِ(َ� ﴾ ٤٢َ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ِ� ا	�� Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.  

﴿ �Rَv�ٰ&ِْذ �ْ.ِ Sَ-َْا �َ�Kٖ٤٣ ﴾  Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki?  
﴿ �RَnRٰ+َXْ.ُ @َٰ' َر��	٤٤اِ ﴾  Onun kopuş anının bilgisi Rabbinin katındadır.  
﴿ �Rَn7ٰ1ْ�َ �ْ.َ ُرTِXْ.ُ Sَ-َْ٤٥اِ-�َ�� ا ﴾  Sen sadece, ondan korkanları uyaransın.  

�Rُ�-َ�&َ﴿ �Rَnْ� َ�ْ*َم َ�َ�ْو- �Rََ	َ �َْ�s�َ�ُْ*ا اِ ٰzُ اَْو Zً��7ِ(َ 9�:٤٦﴾  Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya 
da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Naziat,79/ 42…46 
c) Kıyamet günü gelmeden kıyameti hatırlama:  

  ٍd5ْ-َ �ْ(َ dٌ5َْ- ىHٖmْAَ 9:َ �.ً*ْ�َ ا*Jُ�A8َُ�ونَ  َواXْ�ُ �ْ,ُ 9:ٌَل َو�ْ(َ �RَXْ.ِ TُUَVْ�ُ 9:ََو Zٌ(َ�5َ$َ �RَXْ.ِ %ُ�َJْ�ُ 9:ََو �lً�ْ$َ  Öyle bir günden korunun ki, kimse 
kimsenin yerine bir şey ödeyemez, kimseden şefaat da kabul edilmez, kimseden fidye de alınmaz ve onlara 
hiçbir yardım da yapılmaz. Bakara, 2/48   

�ٌل َوَ:Zٌ(َ�5َ$َ �Rَ�ُ5َXْAَ 9 َوَ:9 ُ,�ْ  ْ(َ �RَXْ.ِ %ُ�َJْ�ُ 9:ََو �lً�ْ$َ dٍ5َْ- �ْ(َ dٌ5َْ- ىHٖmْAَ 9:َ �.ً*ْ�َ ا*Jُ�A8َُ�ونَ َواXْ�ُ  Kimsenin kimse namına bir şey 
ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir 
taraftan yardım göremeyeceği günden sakının. Bakara, 2/123 

  ��Uُ 9:ََو �ِ�Kٖ Dٌ�ْ�َ 9:َ ٌم*ْ�َ 'َِAْ��َ اَْن %ِ�ْ َ �ْ.ِ �ُْ&�Xَ َْرَز � َن ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ Zٌ َوَ:Zٌ(َ�5َ$َ 9 َوا	َْ=�Kُِ�وَ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَ-Jُ5ِْ*ا ِ.��  Ey iman edenler! Hiçbir alış 
verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdikleri- 
mizden Allah yolunda harcayın. İnkâr edenler ise zalimlerin ta kendileridir.  Bakara, 2/254  

� ا	��ِ� َواَْ�َ��-bcً��ٖ َ �Xً�َpَ �ْRِِ اُو	ٰـbcَUَ 9:َ @َiَِق 	K �ْRَُِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة وَ  ِRْ�َِ� 7َْ+ُ�وَن�َ �َ�Tٖ�	ٖ��ٌ اِن� ا	اٌب اَTَ(َ �ْRَُ	َو �ْRِ� ّٖ&Hَ�ُ 9:ََو Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْRِ�َْ	ِ3ُُ� اXْ�َ 9:َُ� َو��	ا �ُRُ�ُ��=َ�ُ 9:َ  
Şüphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı 
yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için 
elem dolu bir azap vardır.  Al-i İmran, 3/77 

Sْ َوُ,ْ� َ:9 �3َُْ�ُ�*نَ َ.� َ&�َن 	�Xَِِ'; اَْن َ�Lُ%� َوَ.ْ� َ��Lُْْ% َ��ِْت �َِ�� Bَ%� َ�ْ*َم اْ	dٍ5َْ- /%ُ& '�K*َُA ��ُp Zِ�َ�ٰJِ َ.� َ&َ��َ وَ    Hiçbir peygamberin emanete 
hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü, hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da 
hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı ödenir. Al-i İmran, 3/161  

  ُ�Cَ �ْRَُ	 \�$َ *َ,ُ %ْ�َ �ْRَُ	 ْ�ً�اUَ *َ,ُ �ٖ�ِ4ْKَ �ْ.ِ �ُ��	ا �ُRُnٰAٰ�1َ�ُْ*َن �َِ�� ا�َ �َ�Tٖ�	ا ���َ�َ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوا	��ُ� �َِ�� َ]*� ُ َوَ:9 َ�ْ *َن َ.� �1ِ�َُ*ا �ِٖ� َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ َو	ِ��ِ� ٖ.�َ�اُث ا	��
 ٌ���ٖUَ َن*ُ��َ�ْAَ Allah'ın kendilerine verdiği bol nimetiyle cimrilik edenler, sakın onu kendileri için hayırlı sanmasınlar; 
bilâkis bu onlar için serdir. Cimrilik ettikleri şey Kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası 
Allah'ındır. Allah işlediklerinizden haberlidir. Al-i İmran, 3/180 

  ِH�ُْز �ْ�َKَ Zِ�َ�ٰJِ	ْْ*َم ا�َر&ُْ� َ*Iَُُن ا*ْ�K*َُA ��َ�-َِ�ْ*ِت َوا	اْ ZُJَِgَذا dٍ5َْ- /%ُ& ُِ�ورLُ	ْاِ:�9 َ.َ+�ُع ا ��َْ- /�� �Kََز َوَ.� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	ْJَKَ Zَ�Xmَ	ْا %َUِِر َواُْد��X	ا �َح َ)ِ  Her canlı ölümü 
tadacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve 
cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir.  Al-i 
İmran, 3/185 

 ���َ�ْ*َ.Tٍِi َ�َ*د/ ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َوَ)8َُ*ا ا	��Cُ*َل 	َْ* Aَُ�*�ى �Rُِِ� اْ:9َْرُض َوَ:9 َ�ْ=ُ+ُ�*َن ا	��َ� َ�ٖ Kıyamet günü, Allah'ı inkâr, Peygamber'e isyan 
edenler, yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Nisâ, 4/42 

  ٖ��ُق ِ.َ� ا	��ِ� َ�َPَْا �َوَ.ْ �ِ�Kٖ ]َ�ْ9 َر:َ Zِ�َ�ٰJِْ	ْ*مِ ا�ٰ' َ	اِ �ْ=ُ�X�َ�َmْ�ََ	 *َ,ُ 9�:َِٰ� ا	ُ� َ:9 اِ��	اَ�sً�  Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. 
Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ın 
sözünden daha doğru olan?  Nisâ, 4/87 
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  َ+�� �-َ� اَْن JُAَ*	ُ*ا َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ اِ-�� َواِْذ اTَUََ َر�/َ@ ِ.ْ� Xٖ�َ' اَٰدَم ِ.ْ� Rُُk*ِرِ,ْ� ُذر�ْRِ$َ 'ٰ��َ ا*ُ	� َ �ْ=ُ���َِ� Sُ�ْ	ََا �ْRِ�ِ5ُْ-َا 'ٰ�(َ �ْ,ُ�َRَ$ََْوا �ْRُ َ���ِٖK�Bَ اTَـ,ٰ �ْ(َ ��Xُ&  

Kıyamet günü, “Bizim bundan haberimiz yoktu” demeyesiniz diye, Rabbiniz ezelde, Adem’in soyundan oluşa- 
cak insanların tümünü karşısına aldı ve kendilerini, kendilerine şahit tutarak “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” 
dedi. Onlar da, “Evet. Şahit olduk ki şüphesiz Sen bizim Rabbimizsin” dediler. Araf, 7/172 

ا َوَ)Zً�َِ-bcَ ِ.ْ� َ ْ�ِ% اَْن َ��Aَِْ' َ�ْ*ٌم َ:�Kٖ Dٌ�ْ�َ 9ِ� َوَ:cUِ 9َ  ُْ% 	ِِ�َ��ِدَى ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ُ��Jُٖ�*ا ا  f�Cِ �ْ,ُ�Xَ َْرَز � �ٰ*َة َوُ�Jُ5ِXْ*ا ِ.�� bلٌ 	�8  İnanan kullarıma söyle, 
namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı kıyamet günü gelmeden önce kendilerine 
rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. İbrahim, 14/31 

  َ{5ْ �َ)5َPْ�Kَ Zٌ�َِAٰ9:َ Zَِ} ا	�8 ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� RُXَ�ْ�ََ�� اِ:�9 �ِ�ْ	َ��a َواِن� ا	��  -Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulu  ا	mَْٖ��%َ َوَ.� �XَJْ�َUَ ا	��
nanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Şimdi sen, uzanan 
elleri tut, güzel davran. Hicr, 15/85 

�َ)Zِ اِ:�9 َ&َ�ْ�ِ} ا  ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� اَْ.ُ� ا	�� 	8َ�َِْ� اَْو ُ,َ* اَْ َ�ُب اِن� ا	��َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ َو	ِ��ِ� Bَْ�ُ[ ا	��  Göklerin ve yerin gaybını bilmek 
Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Hiç 
şüphesiz, Allah'ın gücü her şeye yeter. Nahl, 16/77 

 Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette… َو	Xَ���َ�َُ�� 	َُ=ْ� َ�ْ*َم اْ	1ْAَ �ِ�Kٖ �ُْ+Xُْ& �.َ Zِ�َ�ٰJَِ+�5ُِ*نَ 
açıklayacaktır. Nahl, 16/92 

  ٰ�Jِ	ْْ*َم ا�ُ� َ	َو-1ُِْ�ُج َ �ٖJِXُ(ُ 'Kٖ َِ�ُهg�uَ ُه�Xَ.ْHَ	َْ7ُ*ًراَو&ُ%� اِْ-َ��ٍن اXْ.َ �ُ�Jٰ�ْ�َ ��ً�+َ&ِ Zِ�َ  Her insanın amelini/iş ve eylemlerini boynuna yük- 
ledik. Kıyamet gününde onu, önüne açılmış bir kitap olarak çıkarırız. İsra, 17/13 

� 	Rَُْ� اَْو	ِ�َ  َmِAَ �ْ�َKَ %ِْ�4ْ�ُ �ْ.ََو �ِ+َRْ�ُ	ْا *َRُKَ �ُ��	ا �ِRْ�َ �ْ.ََو َ���ُ& �ُ�XRَIَ �ْRُ�ْٰو�.َ � f�Pَُو�ُْ=ً�� َو ��ً�ْ(ُ �ْRِ,ِ*Iُُو 'ٰ�(َ Zِ�َ�ٰJِ	ْْ*َم ا�7ُُ�ُ,ْ� َ�� Sْ�َUَ ِزْد-َ�ُ,ْ� �َء ِ.ْ� ُدو-ِٖ� َو-َْ
 Cَ Allah kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa böyleleri için O'nun dışındaٖ��ً�ا
dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü dirilteceğiz. Varacakları yer cehen- 
nemdir ki ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. İsrâ, 17/97 

  ُ�7ُ�ُه َ�ْ*َم ا	Zِ�َ�ٰJِْ اَْ)ٰ�'َوَ.ْ� اَْ)َ�َض َ)ْ� ِذْ&ٖ�ى Kَِ�ن� َ	ُ� َ.Xْzَ Zً7َ��ًٖ=� َوَ-ْ  “Kim de benim zikrimden/Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka 
ona dar bir geçim vardır. Biz onu kıyamet günü kör olarak diriltiriz." Ta Ha, 20/124 

  ًl�ْ$َ dٌ5َْ- �ُ�َ3ُْA bcَKَ Zِ�َ�ٰJِ	ْمِ ا*ْ�َِ	 �َ�ْJِْ	ا �َ�َ�َ*اٖز	اْ Dُ4ََ-َو َ���ٖCِ��َ �Xَِ� '5ٰ&ََو �Rَِ� �Xَ�ْAََْ�َدٍل اUَ �ْ.ِ Zٍ���َ َل�Jَsْ.ِ َواِْن َ&�َن �  Kıyamet gününde adalet 
terazileri kuracağız. Öyle ki hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacak. Yapılan iş bir hardal tanesi 
ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak Biz yeteriz. Enbiya, 21/47 

�َ)Zِ َ$ْ#ٌء َ)��3ٌٖ   َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اJُ�A*ا َر��ُ=ْ� اِن� َز	Hَْ	Zََ ا	��  Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet 
sarsıntısı çok müthiş ve korkunç olacaktır. Hac, 22/1 

�َ)Zَ اZٌ�َِAٰ َ:9 َرْ�َ[ �Rَ�Kٖ َواَن� ا	��َ� َ�ْ�َ�ُ� َ.ْ� Kِ' اْ	Jُُ�*رِ   َواَن� ا	��  Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur 
ve şüphesiz Allah mezarlardaki ölüleri diriltecektir. Hac, 22/7 

 'ِK ِدُل�mَ�ُ �ْ.َ ِس��X	ا �َوِ.َ﴿ �ٍ�Xٖ.ُ ى َوَ:9 ِ&َ+�ٍب�-َْ�� HْUٌِى َو-Tُٖ�Jُُ� َ�ْ*َم اْ	Tَ(َ Zِ�َ�ٰJِاَب اْ	َ�ٖ��aِ ٨ا	��ِ� �Lَِْ�ِ� ِ)ْ�ٍ� َوَ:9 ُ,ً /� ﴾  �ٖ5ِ[ْ(ِ 'َِ-�pَ	ْ(َ �%4ِ�ُِ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َ	ُ� Kِ' ا	
﴿٩ ﴾  İnsanlardan öylesi de vardır ki, ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde 

kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için, Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik 
vardır. Kıyamet gününde de yangın azabı tattıracağız. Hac, 22/8-9 

 �XَXَ�ْ�َ Dُ�َmْ�َ %ُْ   ُ���ٖ�َ	ْ5َْ+��ُح ا	َوُ,َ* ا �a�َ	ْ�ِ� �XَXَ�ْ�َ {ُ+َ5ْ�َ ��ُp �Xَ/َر�  Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Biz ise o kıyameti 
yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Furkan, 25/11 

  َ� {ُ+َ5ْ�َ ��ُp �Xَ/َر� �XَXَ�ْ�َ Dُ�َmْ�َ %ُْ  ُ���ٖ�َ	ْ5َْ+��ُح ا	َوُ,َ* ا �a�َ	ْ�ِ� �XَXَ�ْ  De ki: Rabbi’miz bizi kıyamet günü bir araya toplayacak ve 
aramızda hak ile hüküm verecektir. O gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir." Sebe, 34/26 

� َر��=ُ  َXْ(ِ Zِ�َ�ٰJِ	ْْ*َم ا�اِ-�ُ=ْ� َ ��ُp َ1َْ+8ُِ�*نAَ �ْ  Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme 
edileceksiniz Zümer, 39/31 

�ْوا �ِٖ� ِ.ْ� Cُ*ِء ا	Tَ�َْاِب َ�ْ*َم  َ+َKْ9:َ �ُ�َ.َ �ُ�َsْ.َِو ��ً��ٖIَ اْ:9َْرِض 'ِK �.َ ا*�ُ�َkَ �َ�Tٖ��ِ	 َْ* اَن�	َو ُRَ	 ا�ْ� ِ.َ� ا	��ِ� َ.� 	َْ� َ�ُ=*-ُ*ا َ�ْ�َ+ِ�ُ�*نَ اْ	Zِ�َ�ٰJِ َوَ�َ  Eğer o zalimler 
yeryüzündeki her şeye ve hatta iki misli fazlasına sahip olsalardı, onu kıyamet günü başlarına gelecek korkunç 
bela için fidye olarak verirlerdi, çünkü daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına 
çıkarılacaktır. Zümer, 39/47  

﴾ 7ْAَ٥٥ُ�ُ�وَن ﴿ َوا�Aِ�ُ�*ا اَْ�َ�َ� َ.� اُْ-Hَِل اِ	َْ�ُ=ْ� ِ.ْ� َر��ُ=ْ� ِ.ْ� َ ْ�ِ% اَْن َ�A�َِْ�ُ=ُ� اْ	Tَ�َاُب Zً+َLْ�َ َواَْ-ُ+ْ� َ:9  Ansızın ve hiç farkına varmadığınız bir 
sırada size kıyamet gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel söze, Kur'an'a uyun.  

﴿ �َ��ٖUِ� ﴾ ٥٦اَْن JُAَ*َل -َ dٌ5َْ�� XْIَ 'Kٖ Sُuْ��Kَ �.َ 'ٰ�(َ 'ٰA�َ�ْ�َِ[ ا	��ِ� َواِْن &SُXُْ 	َِ�َ� ا	��  Kişinin “Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı 
bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim” diyeceği günden sakının.  

﴿ �َ�Jٖ�+�ُْ	ا �َ.ِ SُXْ=َُ	 'Xٖv�﴾ ٥٧اَْو JُAَ*َل 	َْ* اَن� ا	��َ� َ,ٰ  Veya şöyle demesinden: “Allah beni doğru yola ulaştırsaydı 
sakınanlardan olurdum.”  
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 َT�َْ	َ�ى اAَ �َ��ٖ َل*JُAَ اَْو﴿ �َ�Xٖ�ِ�ًة �Kََ&ُ*َن ِ.َ� اْ	ُ�ْ ﴾ ٥٨اَب 	َْ* اَن� 	ٖ' َ&��  Yahut azabı gördüğü zaman; “Keşke benim için bir kez 

daha dünyaya dönüş olsa da iyilerden olsam” diyeceği günden sakının. Zümer, 39/55…58  
  َ�ى ا	َْ�kِ�&َ �ِIِ�Xَٖ��َ� َ.� 	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.ْ� َ�ٖ��ٍ� َوَ:Dٍ�5ٖ$َ 9 ُ�َ]�عُ َواَ-Tِْْرُ,ْ� َ�ْ*َم اْ:9ٰزZِKَِ اِِذ اْ	�Jُُ*ُب 	َ  Ey Muhammed! Onları yüreklerin ağza 

geleceği, tasadan yutkunacakları yaklaşan Kıyamet günü ile uyar. O gün, zalimlerin ne dostu ne de sözü 
dinlenecek şefaatçisi olur. Mümin, 40/18 

�َ)Zٌ�َِAٰ9:َ Zَ َ:9 َرْ�َ[ �Rَ�Kٖ َو	ِٰ=�� اَْ&sََ� ا	��Xِس َ:ُ 9�Xُ.ِVْ*نَ   اِن� ا	��  Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat 
insanların çoğu buna inanmazlar. Mümin, 40/59 

  َ'ِAْ��َ َ ْ�ِ% اَْن �َِ���ُ=ْ� ِ.ْ	ا *�ُ�mٖ+َCِْ-َٖ=��ٍ  ا �َُ=ْ� ِ.ْ	َوَ.�  Tٍِi.َ*ْ�َ �ٍmَ�ْ.َ �ْ.ِ �ْ=َُ	 �.َ �ِ��	ا �َُ� ِ.َ	ٌم َ:9 َ.َ�د� *ْ�َ  Ey insanlar! Allah'ın buyruğu ile geri 
dönüşün imkânsız olduğu gün gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun! Çünkü o gün ne sığınacağınız bir 
yer bulabilirsiniz, ne de yaptıklarınızı inkâr edebilirsiniz. Şura, 42/47 
d) Kıyametin kopması, kıyametin dehşeti: 

�َ)Zِ اِ:�9 َ&َ�ْ�ِ} ا	8َ�َِْ� اَْو ُ,َ* اَْ َ�ُب اِن� ا	��َ�  ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� اَْ.ُ� ا	�� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ َو	ِ��ِ� Bَْ�ُ[ ا	��  Göklerin ve yerin bilinmezliği/gaybı 
Allah'a aittir. Kıyamet’in kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye 
hakkıyla gücü yetendir. Nahl, 16/77 

 ُ�Rُ�َِAْ�Aَ ِ� اَْو��	اِب اTَ(َ �ْ.ِ Zٌ�َ$ِ�Bَ �ْRُ�َِA�ْAَ ا اَْن*Xُ.َِ�Kََ7ُْ�ُ�ونَ  ا�َوُ,ْ� َ:9 َ Zً+َLْ�َ Zُ(َ� ا	��  Yoksa Allah tarafından kendilerini kuşatacak bir 
azabın gelmeyeceğinden veya onlar farkında olmadan kıyametin ansızın gelip çatmayacağından emin mi 
oldular? Yusuf, 12/107  

9َْرَض َ��رَِزًة َو�Lَُ- �ْ�َKَ �ْ,ُ�َ-�ْ7َ�َِدْر ِ.RُXْْ� اََ�ً�اَوَ�ْ*َم -َُ���ُ� اْ	mَِ��َل َوAََ�ى ا:ْ   Kıyamet günü dağları yerlerinden, söküp yürütürüz. 
Yeryüzünü çırılçıplak ve dümdüz görürsün. Tek bir kişi kalmayacak şekilde tüm insanları diriltip bir araya 
toplarız. Kehf, 18/47 

 ُz�ِ(َُو ِ(*ْ.َ �ْ=َُ	 %َ�َmْ-َ �ْ� ٍة َ�ْ% َزَ)ْ�ُ+ْ� اَ	 َل َ.�� � �XَJْ�َUَ ��َ&َ �َ-*�ُ+ُiْIِ&ُْ� اَو�ْJََ	 � f5Pَ @َا*ا َ)�ٰ' َر���ً  Hepsi de saf saf Rabbin huzuruna 
getirilirler. Der ki; And olsun ki işte sizler; ilk yarattığımız gibi bize geldiniz. Ama ne yazık ki sizler; size gerçek- 
leşeceğini söylediğimiz bu yer ve zamanın gerçek olmayacağını iddia ediyordunuz. Kehf, 18/48 

﴾ ١٠٥َوَ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ِ� اْ	mَِ��ِل َ %ْJُKَ��Rَ5ُ�ِXْ َر�ّٖ' َ-�5ً�ْ ﴿  Kıyamet koptuğu zaman dağların ne olacağını sana soruyorlar. De 
ki: Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak;  

﴿ �5ً8َ5ْPَ �(ً� َ �,َُرTَ�َKَ١٠٦ ﴾  Yerlerini dümdüz pürüzsüz boş olarak bırakacak;  
﴾ ١٠٧َ:Aَ 9ٰ�ى �Iً*َ(ِ �Rَ�Kٖ َوَ:9 اَْ.ً+� ﴿  Onda ne bir eğrilik, ne de bir tümseklik göreceksin. Ta-Ha, 20/105-106-107 

َ,� َوَ:ُ �ْ,ُ 9�3َXُْ�ونَ   bcَKَ �ْRُ+ُRَ�ْ+َKَ Zً+َLْ�َ �ْRِ�Aْٖ�Aَ %ْ�َ Doğrusu o kıyamet ansızın gelip çatacak ve onları şaşkına َ�ْ�َ+ٖ]�ُ�*َن َرد�
çevirecek; öyle ki, onların o kıyameti ne geri çevirmeye güçleri yeter, ne de kendilerine soluk alacak zaman 
verilir. Enbiya, 21/40  

 �X&ُ ��-ِا �Xَ�ْ�َ(َ ا��ُه َوْ)ًُ��ُٖ- aٍ�ْUَ َل �اْ-َ� اَو�َ�َ ��َ&َ ]ِ+ُ=ُ�ِْ	 �%mِ َ��َء َ&َ]#� ا	�� � �Kَِ)ٖ���َ َ�ْ*َم َ-ْ]ِ*ى ا	��  O gün göğü, kitap sayfalarını dürer gibi 
düreceğiz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu yerine getirmeyi üstlendiğimiz bir 
sözdür. Hiç tartışmasız yapacağız. Enbiya, 21/104 

� اَْرSْ�َzَ َوDُ4َAَ &ُ%/ َذاِت َ�ْ�ٍ% �Rَ�َ�ْ�َ َوAََ�ى ا	��Xَس Cَُ=�رٰ  ��(َ Zٍ�َzِ�ْ.ُ /%ُ& %ُ,َTْAَ �Rََ-َ�ْوAَ َم*ْ�َ ٌ���ى َوَ.� ُ,ْ� �ُِ�َ=�ٰرى َو	ِٰ=�� َ)Tَاَب ا	��ِ� َ$ٖ  O kıyamet 
gününde çocuk emziren kadınlar çocuklarını terk ederler. Hamile kadınlar çocuklarını düşürürler, insanları sar- 
hoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler. Ama Allah'ın azabı çok çetin ve şiddetlidir. Hac, 22/2 

�َ)ُ Zُ�dُِ��ْ اْ	mْ�ُِ�ُ.*نَ   -Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşecek َوَ�ْ*َم JُAَ*ُم ا	��
lerdir. Rum, 30/12 

�َ)َ Zُ�Tٍِi.َ*ْ َ�َ+��5َ ُ*نَ   .Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kâfirler birbirinden ayrılacaklardır َوَ�ْ*َم JُAَ*ُم ا	��
Rum, 30/14  

�َ)ُ Zُ�Jِْ�ُ� ا	mْ�ُِْ�ُ.*َن َ.� 	sِ�َُ*ا Tٰ&َ Zٍ(َ�Cَ �َ�ْBَ	َِ@ َ&�-ُ*ا ُ�KَVُْ=*نَ   Kıyametin kopacağı gün suçlular, dünyada bir andan َوَ�ْ*َم JُAَ*ُم ا	��
fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar önceden de bu şekilde kendilerini kandırıyorlardı. Rum, 30/55 

ٌة اَ	sْ.َ �َ�XRَIَ 'Kٖ dَ�ًَْ*ى 	ِْ�ُ�َ+=َ  ��ٖ���َ َوَ�ْ*َم اْ	Aَ Zِ�َ�ٰJَِ�ى ا	�Tٖ�َ� Tَ&َُ�*ا َ)َ�' ا	��ِ� ُوRُ,ُ*Iُْ� ُ.ْ�َ*د�  Kıyamet günü, Allah'a karşı yalan söyle- 
yenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Büyüklük taslayanlara cehennemde yer mi yok!? Zümer, 39/60 

 Xِ��ٖ�َِ� ٌت���اُت َ.ْ]ِ**َ�ٰ �رِٖه َواْ:9َْرُض Iَٖ��ً�� َ 4َ�ُْ+ُ� َ�ْ*َم ا	Zِ�َ�ٰJِْ َوا	��ْ َ �a�َ �َ��	ُروا ا���َ-ُ� َوAََ��	ٰ' َ)�� َوَ.� َ ََ�ْCُ �ٖ َ7ِْ�&ُ*ن�ُ �  Allah’ın kadrini gereği gibi 
bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, 
onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Zümer, 39/67 

 ﴿ Dٌِ ََ*ا	اَب َر��َ@ Tَ(َ ٧اِن� ُ�	َ �.َ ﴾ ﴿ DٍِKَدا �َ��ُء َ.ْ*ًرا ﴿٨ِ.ْ ٖ��َ� ﴿١٠﴾ َوAَٖ��ُ� اْ	mَِ��ُل Cَْ�ً�ا ﴿٩﴾ َ�ْ*َم Aَُ�*ُر ا	�� �T=َ�ُ�ِْ	 Tٍِi.َ*ْ�َ %ٌ�ْ*َKَ ﴾ٍض ١١*ْUَ 'Kٖ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َا ﴾
﴾ ١٢َ�ْ�َ�ُ�*َن ﴿  Rabbin azabı kesinlikle gerçekleşecek. Ona hiç kimse engel olamaz. O gün gök şiddetle sallanıp 
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çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. O günü yalanlayanların vay hâline! Ki onlar, daldıkları küfür ve sapıklık 
içinde eğlenip dururlar. Tur, 52/7…12 

َ,�نِ   ��َ��ُء Sْ-َ�=َKَ َوْرَدًة َ&�	 Sِ ا	�� �J7َ-ِْ�َذا اKَ  Gök parçalanıp da kırmızı gül renginde bir yağ eriyiğine dönüştüğü zaman; 
(öyle müthiş işler olacak ki!) Rahman, 55/37 

 ﴿ Zُ�َ َِ*ا	اْ Sِ�َ َ١اَِذا َو﴿ Zٌ�َِذ�&َ �Rَِ+�َ ْ*َِ	 dَ�َْ	 ﴾٢﴿ Zٌ�َKَِرا Zٌ4َِK�Uَ ﴾٣﴿ � fIاْ:9َْرُض َر Sِ �I٤﴾ اَِذا ُر﴿ � f��َ َ��ُلmِ	ْا Sِ ﴾ َو&Xُُْ+ْ� اَْزَوا�Iً Sْ٦ َ,َ��ًء ُ.K ﴾﴿ �fs�َXََْ=�َ- ٥﴾ َوُ���
﴿ Zًsَٰ�pَ٧ ﴾  Kıyamet koptuğu zaman, Onun oluşunu yalanlayacak yoktur. O kimini alçaltır, kimini de yükseltir. Yer, 

şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı ve dağlar darmadağın olup ufalandığı, dağılıp toz duman haline geldiğinde, işte 
o gün siz üç sınıfa ayrılmış olacaksınız. Vakıa, 56/1…7 

 bcً�Rٖ.َ ��ً�sٖ&َ َ��ُلmِْ	ا Sِ-َ�&ََ��ُل َوmِ	ْاْ:9َْرُض َوا _ُIُ�ْAَ َم*ْ�َ Kıyamet günü yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar çöküntü ile akıp 
giden kum yığınına döner. Müzzemmil, 73/14 

 
*ِر -Zٌ1َ5َْ َواِ�َ�ٌة ﴿  �&�َ+� َد&�Zً َواِ�َ�ًة ﴿Kَ١٣ِ�َذا -K �َ5ُِِ' ا	8/ُKَ َ��ُلmِ	ْاْ:9َْرُض َوا Sِ�َ�ِ�ُ١٤﴾ َو﴿ Zُ�َ َِ*ا	اْ Sِ�َ ََو Tٍِi.َ*ْ�َKَ ﴾١٥ Zٌ�َ,َِوا Tٍِi.َ*ْ�َ 'َRِKَ َ��ُء Sِ ا	�� �J7َ-َْوا ﴾

﴿١٦﴾  Sûr’a bir defa üfürülüp, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş kıya- 
met kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Hakka, 69/13-14-15-16 

 ﴿ %ِRْ�ُ	ْ�&َ َ��ُء ُ�و-Rَُْ� َ�َ*د/ اْ	mْ�ُِ�ُم َ	ْ* َ�5َْ+ٖ�ى ِ.ْ� َ)Tَاِب َ�ْ*ِ.�Xٖ�َِ� Tٍِiِ� ﴿١٠﴾ َوَ:َ 9�lَ�ُْ% َ�ٖ��ٌ� َ�ٖ��ً�� ﴿٩َوAَُ=*ُن اْ	mَِ��ُل َ&�ْ	Rْ�ِِ� ﴿﴾ ٨َ�ْ*َم Aَُ=*ُن ا	�� �8�َ�ُ ﴾١١ ﴾
﴿ �ِ�Uََٖوا �ٖ+ِ�َ�ِ�Pَ١٢َو﴿ �ِ�*ٖlُْA '+ٖ�	�8َٖ�ِ+ِ� اKَ١٣﴾ َو﴿ �ِ�mٖXْ�ُ ��ُp ��ً��ٖIَ اْ:9َْرِض 'ِK �ْ.َاِ ١٤﴾ َو b�c&َ ﴾﴿ 'ٰ3	َ �Rَ�-١٥ ﴾  O gün gök, erimiş bakır gibi olur. 

Dağlar, atılmış renkli yün gibi olur. Dost dostun halini sormaz. Birbirlerini görürler fakat herkes kendi derdindedir. 
Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için; oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup 
barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Fakat ne 
mümkün…Meariç, 70/8…15. ayetler.  

َ��ُء ُ.5َXِْ]ٌ� �ِٖ� َ&�َن َوْ)ُ�ُه َ.5ُْ�*ً:9  ,O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir. Müzzemmil اَ	��
73/18   

 ﴿ Sْ�َ�ُِu ُم*mُ/X	ِ�َذا اKَ٨﴿ SْIَ�ُِK َ��ُء ﴾ ١١﴾ َواَِذا ا	�/Cُُ% اُ �َ+Sْ ﴿١٠﴾ َواَِذا اْ	mَِ��ُل -Sْ5َ�ُِ ﴿٩﴾ َواَِذا ا	�� Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gök 
kubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetleri hakkında şahitlik için getirildiği zaman 
artık kıyamet kopmuştur.  Mürselat, 77/8…11  

َ��ُء Sْ-َ�=َKَ اَْ�َ*اً��  �Sِ ا	��َ+ُِKَو  O gün gök açılır ve orada pek çok kapılar oluşur. Nebe, 78/19 
  ِm	َْ�ِت ا��Cَُ�اً��َوCَ Sْ-َ�=َKَ َ��ُل  Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Nebe, 78/20 

﴿ Zُ5َIِا اِدZُKَ ﴿﴾ ٦َ�ْ*َم Iُ�ْAَُ_ ا	�� اَِذا &��Xُ ِ)�3ًَ.� َ-1َِ�ًة ﴾ ءَ ١٠﴾ َ�Jُ*	ُ*َن َءاِ-�� 	ََ�ْ�ُدوُدوَن Kِ' ا	َْ��Kَِ�ِة ﴿٩﴾ ا�8َ�َُْرَ,� Zٌ�َ$ِ�Uَ ﴿٨﴾  ُ�ُ*ٌب َ�ْ*َ.Tٍِi َواZٌ5َIِ ﴿�Rَ�ُ�َ+ْAَ٧ ا	��
�ِ,َ�ِة ﴿١٣﴾ Kَِ�-�َ�� ِ,َ' َزIَْ�ٌة َواِ�َ�ةٌ ﴿١٢﴾ َ �	ُ*ا Aِْ�َ@ اًِذا َ&��ةٌ Cِ�Uََ�ةٌ ﴿١١﴿ ﴾ ١٤﴾ Kَِ�َذا ُ,ْ� �ِ�	��  O gün, bir sarsıntıdır, sarsar. O sarsıntıyı, peşin- 

den gelen başka bir sarsıntı izler O gün yürekler dehşet içinde hoplayacak. Gözleri yere dikilir. Diyorlardı ki: Biz 
gerçekten eski halimize döndürülecek miyiz? Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Öyleyse bu 
dönüş bizim için tam bir hüsrandır. Fakat o kıyametin kopması bir tek haykırıştır. Birdenbire kendilerini mahşer- 
de buluverirler. Naziat, 79/6…14. Ayetler. 

�Rَn�ٰzُ اَْو Zً��7ِ(َ 9�:ِا ا*ُs�َ�ْ�َ �َْ	 �Rََ-َ�ْو�َم َ*ْ�َ �ْRُ�-َ�&َ Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir 
kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Naziat, 79/46 

 ﴿ Zُ �U� ٖ� َواَٖ��ِ� ﴿٣٤﴾ َ�ْ*َم َ��5ِ/ اْ	َ�ْ�ُء ِ.ْ� ا�Uَِٖ� ﴿Kَ٣٣ِ�َذا �Iََءِت ا	�8 ﴾ ٣٧﴾ 	ُِ=%� اْ.ِ�ٍئ ِ.َ �ْRُXْ�Tٍِi.َ*ْ َ$�ٌْن ُ��XٖLِْ� ﴿٣٦﴾ َو�Pَِ�َ�ِ+ٖ� َو�Xٖ�َِ� ﴿٣٥﴾ َواُ.� Kulakları 
sağır eden o ses geldiğinde. O gün kişi kardeşinden. Annesinden, babasından. Eşinden ve çocuklarından kaça- 
cak. O gün onlardan her kişinin kendisine yetecek bir derdi vardır. Abese, 80/33… 37 

َرْت ﴿  �*ُ& dُ�ْ َ�ْت ﴿٥﴾ َواَِذا اْ	ُ*ُ�*ُش 7ِ�َُ�ْت ﴿٤اَِذا ا	�7َ�ُِْر ُ)]�Sْ�َ ﴿﴾ وَ ٣﴾ َواَِذا ا	mَِْ��ُل ��Cَُ�ْت ﴿٢َواَِذا ا	mُ/X*ُم ا-َْ=َ�َرْت ﴿﴾ ١اَِذا ا	�7 �mCُ ُر��﴾ َواَِذا ٦﴾ َواَِذا ا	ِْ�َ
﴿ SْIَ �ُ_ -7َُِ�ْت ﴿٩﴾ �ِ�َى� َذْ-ٍ[  ُ+Sْ�َِ ﴿٨﴾ َواَِذا اْ	َ�ْ*ُءَدُة Sْ�َِiCُ ﴿٧ا	X/5ُ*ُس ُزو�ُ َ��ُء &Sْ[َ7ُِ ﴿١٠﴾ َواَِذا ا	8/ َ�ْت ﴿ ﴾١١﴾ َواَِذا ا	�� ��Cُ �ُ��ٖmَ	ْ١٢َواَِذا ا Sْ5َِ	اُْز Zُ�Xmَ	َْواَِذا ا ﴾

﴾ ١٤﴾ َ)dٌ5َْ- Sْ�َ�ِ َ.� ا4َ�ََْ�ْت ﴿١٣﴿   Güneş dürülüp ışığı söndürüldüğünde. Yıldızlar, saçılıp dağıldığında. Dağlar, yürütül- 
düğünde. Ve yüklü develer salıverildiğinde. Vahşi hayvanlar toplanıldığında. Ve denizler ateş ile dolduğunda. 
Ruhlar bedenlerle döndüğünde. Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğun- 
da. İnsanların yapıp ettiklerinin dosyaları açıldığında, Gökteki cisimler yörüngelerinden kaydırılıp dürüldüğünde, 
Cehennem alevlendirildiğinde. Cennet yaklaştırıldığında. Artık herkes, iyi ve kötü ne hazırlamışsa onu bilip anla- 
yacaktır. Tekvir, 81/1…14 

َ��ُء ا-5ََْ]َ�ْت ﴿  َ�تْ ٢﴾ َواَِذا ا	َْ=َ*اِ&ُ[ اْ-َ+sََ�ْت ﴿١اَِذا ا	�� �mُK ُر��َ�ْت ﴿٤﴾ َواَِذا اْ	Jُُ�*ُر sِ�ْ�َُ�ْت ﴿٣﴿ ﴾ َواَِذا ا	ْ�َِ �Uََوا Sْ.َ �� َ �.َ dٌ5َْ- Sْ�َِ�(َ ﴾٥ ﴾ Gökyüzü 
yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu 
yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını  anlar. İnfitar, 82/1…5 

 ﴿ Sْ �J7َ-َْ��ُء ا Sْ ﴿١اَِذا ا	�� �J�َُو �Rَ���َِ	 Sَْ-ْت ﴿٢﴾ َواَِذ��Sْ ﴿٤﴾ َواَ	�Rَ�Kٖ �.َ SْJَْ َوSْ��1َAَ ﴿٣﴾ َواَِذا اْ:9َْرُض ُ. �J�َُو �Rَ���َِ	 Sْ-َ٥﴾ َواَِذ ﴾ Gök yarıldığı, 
Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı 
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Ve Rabbine yaraştığı şekilde O'na kulak verip boyun eğdiği zaman. Ey insan! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar 
çalışıp çabalayacak, sonunda O'na kavuşacaksın. İnşikak, 84/1…5 
*َن َ)�ٰ' uََ��مِ ا	ِْ�ْ�ٖ=�ِ� ﴿١٧َ&A 9:َ %ْ�َ b�cُْ=ِ�ُ.*َن ا	َْ�ٖ+�َ� ﴿    /z��َAَ 9:َ١٨﴾ َو﴿ � f�َ	 bcً&َْ+/َ�اَث ا	َن ا*ُ�ُ&ْ�Aَ١٩﴾ َو﴿ � f�Iَ �f��ُ َ��َل	َن اْ*/��ُِA٢٠﴾ َو Sِ�&اَِذا ُد b�c&َ ﴾

﴿ �f&َد �f&َْ�َ�@ُ ٢١اْ:9َْرُض َد	َء َر�/َ@ َوا�Iََو ﴾ ﴿ � f5Pَ � f5Pَٰ�ى ﴿٢٢&ْ �T	َُ� ا	اْ:9ِْ-َ��ُن َواَ-�'  �ُ�&Tَ+َ�َ Tٍِi.َ*ْ�َ �َ�XRَmَِ� Tٍِi.َ*ْ�َ َء#Iٖ٢٣﴾ َو ﴾   Hayır! Doğrusu siz yetime 
ikram etmiyorsunuz, yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helâl demeden mirası yiyorsu- 
nuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbinin emri geldiği ve melekler 
saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacaktır. O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. 
Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası olur ki! Fecr, 89/17…23 

 ﴿ �Rََ	اHَ	ِْاْ:9َْرُض ز Sَِ	Hِْ	١اَِذا ُز﴿ �Rََ	�Jَpَْاْ:9َْرُض ا SِIَ�َUَْ٢﴾ َوا﴿ �Rََ	 �.َ ٣﴾ َوَ �َل اْ:9ِْ-َ��ُن ﴾ Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, 
toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan “Ne oluyor buna!” dediği vakit. Zilzal, 99/1-2-3 

 ﴿ Zُ(َِر�Jَ	َْ١ا﴿ Zُ(َِر�Jَ	ْ٢﴾ َ.� ا﴿ Zُ(َِر�Jَ	ْا �.َ @َvِث ﴿٣﴾ َوَ.� اَْدٰر*ُs�ْ�َْ	5ََْ�اِش ا	ُس َ&���X	ُ=*ُن ا�ْ*َم َ�5ُ*ِش ﴿﴾ ٤﴾ َXْ�َ	ْا �ِRْ�ِْ	�&َ َ��ُلmِ	ُْن ا*=ُAَ٥َو Sْ�َJُpَ �ْ.َ � �.َ�Kَ ﴾
﴿ �ُXُ�٦َ.َ*اٖز َK ﴾﴿ Zٍ�َzَِرا Zٍ7َ�(ٖ 'Kٖ *َRُ٧﴿ �ُXُ�اٖز*َ.َ Sْ �5Uَ �ْ.َ � ُ� َ,�ِوَ�Zٌ ﴿٨﴾ َواَ.� /.ُ�Kَ ﴾٩﴿ �ْ�َ,ِ �.َ @َv١٠﴾ َوَ.� اَْدٰر﴿ Zٌ�َ.ِ��َ ١١﴾ -َ�ٌر ﴾  Kâria!/şiddetli bir 

gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket. Nedir o Kâria? Kâria’nın ne olduğunu sen bilir misin? O 
gün insanlar, etrafta uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. O gün 
kimin iyilikleri tartıda ağır basarsa o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Kimin de tartıları hafif gelirse, İşte onun 
anası/varacağı yer Hâviye’dir. Hâviye'nin ne olduğunu bilir misin? O, kızgın bir ateştir. Kâria, 101/1…11 

KİN 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�اَء �ِ  َRَ$ُ �ِ��ِ	 �َ�.ٖا �	ُ*ا اِْ)ِ�	ُ*ا ُ,َ* اَْ َ�ُب 	ِ�+�Jْٰ*ى َواJُ�A*ا ا	�� َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا &ُ*-ُ*ا َ *�ِ�ْAَ 9�:َُٰن َ ْ*ٍم َ)�ٰ' ا�Xَ$َ �ْ=ُ�X.َ�ِmْ�َ 9:ََو �ِ�ْJِ	ْ� َن*ُ��َ�ْAَ ��َِ� �ٌ��ٖUَ �َ��	اِن� ا �َ  Ey 
iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan 
kininiz, sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı 
gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Maide, 5/8 

 �[َ�ْ �ٰ*ِة RَKَْ% اَْ-+ُْ� ُ.Rُ+َXْ*نَ ُن اَْن ُ�* Xَ�ْ�َ Dَُِ=ُ� ا	َْ�َ�اَوَة َوا	�4َLْ�ََْء Kِ' ا	1َْْ�ِ� َواْ	َ�ْ�ِ�ِ� َوَ�8ُ��&ُْ� َ)ْ� ِذْ&ِ� ا	��ِ� َوَ)ِ� ااِ-�َ�� ُ�ٖ��ُ� ا	�7 �8	  Şeytan, içki ve 
kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak 
ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi?  Maide, 5/81 

 �Xَv�� 	ِ��ِ� ا	�Tٖى َ,ُٰ�ْ��+Rُِِ� اْ:�Rَْ-َ9ُر َوَ �	ُ*ا اْ	َْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ;%Bِ �ْ.ِ �ْ,ِوِر�ُPُ 'Kٖ �.َ �Xَ(ْHَ-ََو َXv��َى 	َْ*َ:9 اَْن َ,ِٰ+َRْXَِ	 ��Xُ& �.َا َوTَـRِٰ	 �a�َْ	�ِ� �Xََر�� %ُCَُءْت ُر�Iَ �ْJَ	َ �ُ��	ا �
 Biz onların göğüslerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından  َو-ُ*ُدوا اَْن Aِْ�ُ=ُ� اْ	Zُ�Xmَ اُورAَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �,َ*�ُ+ُpِْْ�َ��ُ*نَ 
ırmaklar akar. Derler ki: "Bizi buna ulaştıran Allah'a hamd olsun. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi biz 
doğruya ermeyecektik. Andolsun, Rabbimizin elçileri hak ile geldiler." Onlara: "İşte bu, yaptıklarınıza karşılık 
olarak mirasçı kılındığınız cennettir" diye seslenilecek. A’raf, 7/43 

 َ��Tٖ�	اَْم َ�ِ�َ[ ا  ْ�Rَُ-�Lَzَُْ� ا��	1ِْ�َج ا�ُ �َْ	َ�ٌض اَْن .َ �ْRِِ�*ُ�ُ  'Kٖ  Yoksa kalplerinde hastalık  bulunanlar Allah’ın, kalplerinde 
müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar? Muhammed, 47/29 

اِن� َ$�-iََِ@ ُ,َ* اْ:9َْ�َ+�ُ    Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin besleyip düşmanlık eden kimsedir. Kevser, 
108/3 

KOLAYLIK-ZORLUK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

8ُ�َ�ْKَ �َRْْ�ُ� َوَ.ْ� َ&�َن َ.ٖ���4ً اَْو َ)�ٰ' Rْ$َ َK �ٍ5َCَُ� َرَ.�4ََن ا	�Tٖى اُْ-Hَِل �Kِٖ� اْ	Jُْ�اُٰن ُ,ً�ى 	��X�ِِس َو�َ   � ِ.Xُْ=ُ� ا	�7َRِ$َ �ْ�َKَ 5ُْْ�َ �ِن	ى َوا�ٰRُْ	ا �ٍت ِ.َ�Xَ�� �َUٍَُم ا���اَ �ٌة ِ.ْ ���ِ
َة َو	ُِ+َ=��  ��ُ�وا ا	��َ� َ)�ٰ' َ.� َ,ٰ��ُ=ْ� َوَ	َ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ ُ�ٖ��ُ� ا	��ُ� �ُِ=ُ� ا	ُْ�ْ�َ� َوَ:9 ُ�ٖ��ُ� �ُِ=ُ� ا	ُْ�ْ�َ� َو	ُِ+ْ=ِ��ُ*ا ا	ِْ�  Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, 

doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.Sizden ramazan ayına 
ulaşanlar oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza 
etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu 
göstermesine karşılık, Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Bakara, 2/185  

… n�ٰ+َIْاَٖ��ُ=ْ� اِْ�ٰ�ٖ,��َ ُ,َ* ا Zَ��.ِ َ�َ�ٍج �ْ.ِ �ِ� ٖ�ُ=ْ� َوَ.� K �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َ�َIَِ' ا	ّ  …O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk 
yüklemedi; babanız İbrahim'in dininde de böyleydi… Hac, 22/78 

ً�اَوَ.ْ� َ�+�aِ ا	��َ� َ�mَْ�ْ% 	َُ� ِ.ْ� اَْ.ِ�ٖه ُ��ْ    …Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. Talâk, 65/4 

 .Allah, hiç kimseyi, verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz… َ:9 ُ�َ=��ُ_ ا	��ُ� -5ًَْ�� اِ:�9 َ.� اmْ�َCَ �RَnٰAَٰ�ُ% ا	��ُ� َ�ْ�َ� ُ)ْ�ٍ� ُ�ْ�ً�ا 
Allah, güçlüğün ardından bir kolaylık verir. Talâk, 65/7 

  ٍ��َ&َ 'Kٖ اْ:9ِْ-َ��َن �XَJْ�َUَ �ْJَ	َ  Biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. 
Beled, 90/4 

  ٌ��َر َ)َ�ْ�ِ� اََ�ِJْ�َ �َْ	 اَْن ]ُ�َ�اََ�ْ  İnsan kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?  Beled, 90/4-5 
Kَِ�ن� َ.Dَ ا	ُْ�ْ�ِ� ُ�ْ�ً�ا   Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. İnşirah, 94/5 
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اِن� َ.Dَ ا	ُْ�ْ�ِ� �ُْ�ً�ا   Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. İnşirah, 94/6 

KOMŞU 
ِ�ْ��ِ 	��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا   

�ِ�ِ[ �ِ�ْ	Xْmَِ[ َواْ�ِ� ا	�� َواْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َوَ:7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َو�Tِِى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��&ٖ   ٖ��ِ% َوَ.� �ِ� َواْ	�mَِر ِذى ا	Jُْْ��ٰ' َواْ	�mَِر اْ	Xmُُِ[ َوا	�8
 ,Sْ=َ�َ.َ Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya اَْ�َ��-ُُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ َ.ْ� َ&�َن ُ.1ُKَ 9:ً�+َ1ْ*ًرا
akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında 
bulunanlar (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip 
duran kimseyi sevmez. Nisâ, 4/36 

KUR’AN 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ى 	ِْ�ُ�+��Jٖ�َ ٰذ	َِ@ ا	ِْ=َ+�ُب َ:9 رَ ً,ُ �ِ�Kٖ ]َ�ْ  Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar 
için yol göstericidir. Bakara, 2/2 

�اَء&ُ َRَ$ُ َواْدُ)*ا �ٖ�ِsْ.ِ �ْ.ِ ا �ُِ�*َرٍة*ُAْ�Kَ �-َ�ِ�ْ(َ 'ٰ�(َ �Xَْ	 �H-َ � ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� اِْن &�Pَ �ْ+ُXُِْدٖ ��َ َواِْن &Kٖ �ْ+ُXُْ' َرْ�ٍ[ ِ.��  Eğer kulumuz Muhammed'e 
indirdiğimiz Kur'ân'ın doğruluğundan şüpheli iseniz, haydi, siz de ona benzer bir sure getirin eğer doğru sözlü- 
ler iseniz Allah’tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Bakara, 2/23 

�ْ�ِ� َو,ُ َ�َ �َ�ْ�َ ��َِ	 � ً ��	َُ� َ)�ٰ' َ ْ�ِ�َ@ �ِِ�ْذِن ا	��ِ� ُ.8َ �H-َ �ُ�-�ِKَ %َ��ٖ�ْmِِ	 ا fو��ى َو7ْ�ُٰ�ى 	�Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ�َ  ُْ% َ.ْ� َ&�َن َ)ًُ  De ki: "Kim Cebrail’e düşman ise iyi 
bilsin ki, bu Kur’ân’ı daha önceki kitapları tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere, Allah’ın 
izniyle senin kalbine o indirmiştir. Bakara, 2/97 

  ِ��=ٖ�ْ&ِ� ا	َْ �T	ِت َوا��اْ:9َٰ �َِ@ َ-ْ+�ُ*ُه َ)َ�ْ�َ@ ِ.َ	ٰذ  Sana bildirdiğimiz her şeyi, âyetlerinden ve hikmet dolu bir Kur’an’ dan 
okuyoruz. Âl-i İmran,  3/58 

 َ��Jٖ�+�ُ�ِْ	 Zٌ3َ(ِ*ْ.َى َو� Bu Kur'an, bütün insanlığa bir açıklamadır; takva sahipleri için de bir hidayet ٰ,ـTَا َ�َ��ٌن 	��X�ِِس َوُ,ً
ve bir öğüttür. Al-i İmran, 3/138 

 َB �ِXْ(ِ �ْ.ِ ْ* َ&�َن	ْ�اَٰن َوَJُ	ُْ�وَن ا���َ+َ�َ bcَKًََ�اا�sٖ&َ �Kًbcَِ+Uْا �ِ�Kٖ وا�ُIَ*ََ	 �ِ��	ا �ِ�ْ  Hâlâ Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer 
o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı onda birçok çelişkiler bulurlardı. Nisa, 4/82 

 َ+ِ	 �a��ُ=َ� َ�ْ�َ� ا	��Xِس �َِ�� اَٰر�َ@ ا	��ُ� َوَ:ْ=ُAَ 9� 	َ�Xِٖg�1َ�ِْ� �8ٖUًَ��اِ-�� َاْ-ْHَ	�Xَ اِ	َْ�َ@ ا	ِْ=َ+�َب �ِ�ْ	َْ  Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar 
arasında hükmedesin diye sana Kitab'ı hak ile indirdik; hainlerden taraf olma! Nisa, 4/105 

َ,�ٌن ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َواَْ-ْHَ	�Xَ اِ	َْ�ُ=ْ� -ُ*ًرا ُ.�Xً��َٖ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ� �Iََء&ُْ� ُ��ْ   Ey insanlar size Rabbinizden kesin kanıt geldi ve size apaçık 
bir ışık indirdik. Nisa, 4/174 

 ٰ�Jُْ	َر اُم� اTِXْ+ُِ	َو �ِ�ْ�ُق ا	�Tٖى َ�ْ�َ� َ�َ ����3ُKِ*نَ َوٰ,ـTَا ِ&َ+�ٌب اَْ-Hَ	�Xَُْه ُ.َ��َرٌك ُ.8ََ�ُ �ْRِِAbcَPَ 'ٰ�(َ �ْ,َُن �ِٖ� َو*ُX.ِVْ�ُ َ�ِةUِٰ9:ْ�ِ� َن*Xُ.ِVْ�ُ �َ�Tٖ�	َوا �Rََ	*ْ�َ �ْ.َى َو  Bu Kur'an, 
anakent Mekke ile bu kentin çevresinde yaşayanları uyarasın diye sana indirdiğimiz, kendinden önceki kutsal 
kitapları onaylayan mübarek bir kitaptır. Ahirete iman edenler buna da inanırlar. Onlar namazlarını dikkatli ve 
devamlı kılarlar. En’âm, 6/92 

 َ��Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 َر �ِٖ� َوِذْ&ٰ�ىTِXْ+ُِ	 �ُXْ.ِ رَِك َ�َ�ٌج�ْPَ 'Kٖ �ْ=ُ�َ bcَKَ @َ�َْ	َِل اHِ-ٌُْب ا�+َ&ِ Bu, sana, insanları uyarman için ve müminlere öğüt 
olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. A’raf, 7/2 

�Xَ�ُْه َ)�ٰ' ِ)ْ�ٍ� ُ,ً�ى َوَر Zً�َ�ْ	Jَِْ*ٍم �Xُ.ِVُْ*نَ  �8Kَ ٍب�+َ=ِِ� �ْ,ُ�XَiْIِ �ْJَ	ََو Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve 
rahmet olarak, ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik. A’raf, 7/52 

 ُ��َ�ُْA �ْ=ُ���َ	َا َو*Jُ�++َِ	َر&ُْ� َوTِXْ�ُِ	 �ْ=ُXْ.ِ %ٍIَُر��ُ=ْ� َ)�ٰ' َر �َء&ُْ� ِذْ&ٌ� ِ.ْ�Iَ اَْن �ْ+ُ�ْmِ(َنَ اََو*  Kötülüklerden sakınasınız ve bu sayede 
merhamete eresiniz diye sizi uyarmak için içinizden biri aracılığı ile Rabbinizden size bir Zikir/Kur’an gelmiş 
olması tuhafınıza mı gitti? A’raf,  7/ 63 

اََوَ)mِْ�ُ+ْ� اَْن �Iََء&ُْ� ِذْ&ٌ� ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َ)�ٰ' َر �ْ=ُXْ.ِ %ٍIُ	TِXْ�َُِر&ُ�ْ   Sizi uyarmak üzere içinizden biri aracılığı ile Rabbiniz tara- 
fından size Zikir/Kur’an gelmesine şaştınız mı?... A’raf, 7/69 

َواَِذا  ُِ�َئ اْ	Jُْ�اُٰن Cْ�Kََ+ِ�ُ�*ا َ	ُ� َواَ-8ُِْ+*ا 	ََ���ُ=ْ� Aُْ�َ�ُ�*نَ    Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet 
edilsin. A’raf, 7/204  

��aَ ا	�Tٖى َ�ْ�َ� َ�َ�ْ�ِ� َو�8ٖ5ْAََ% ا	ْ=ِ ٖ8ْAَ �ْ=ِٰـ	ِ� َو��	ُدوِن ا �5َْ+ٰ�ى ِ.ْ�ْ�اُٰن اَْن ُJُ	ْا اTََ َوَ.� َ&�َن ٰ,ـ�ٖ��	َ��َ	َرب� اْ �ْ.ِ �ِ�Kٖ ]َ�ِْب َ:9 َر�+َ  Bu Kur'an Allah'dan 
geldi, başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları onaylar ve ilahi kitabı ayrıntılı 
biçimde açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından gönderildiği kuşkusuzdur. Yunus, 10/37 

�وِر َو,ُ ُ �ى َوَر Zٌ�َ�ْ	�Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ�َ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ� �IََءZٌ3َ(ِ*ْ.َ �ْ=ُAْ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َوِ$�5ٌَء 	َِ�� Kِ' ا	8/ً  Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, 
gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yunus, 10/57 

 ْmُA � ِ�ُ.*نَ اَْم َ�Jُ*	ُ*َن اv�ٰ+َKُْ�   ُْ% اِِن اْ�َ+َKْ�Kَ �ُ+َُ�َ�#� اIَِْ�اٖ.' َواَ-َ� َ�ٖ�یٌء ِ.��  Yoksa “Bunları uyduruyor” mu diyorlar? De ki: “Eğer, onu 
uyduruyorsam, suçu bana aittir. Ben sizin işlediğiniz suçlardan tamamen uzağım.” Hud, 11/35 
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 Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yusuf, 12/2 اِ-�� اَْ-ْHَ	�Xَُه  ُْ�ٰء-ً� َ) �fnِ��َ	�Jِ�ْAَ �ْ=ُ���ََُ*نَ 

��aَ ا	�Tٖى َ�ْ�َ� �َ ٖ8ْAَ �ْ=ِٰـ	5َْ+ٰ�ى َو�ُ �sً��� َ&�َن Rِ8ِ8َ َ 'Kْٖ� ِ)ْ�َ�ٌة :9ُِو	ِ' اْ:9َ	َْ��ِب َ.� َ&�َن َ�ْٖJَ	َ َن*Xُ.ِVْ�ُ ٍم*ْJَِ	 Zً�َ�ْى َوَر��ْ�ِ� َو�8ٖ5ْAََ% &ُ%� َ$ْ#ٍء َوُ,ًَ  Peygam- 
berlerin kıssalarında/hikayelerinde elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. Kur’an, uydurulmuş bir 
söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir 
yol gösterici ve bir rahmettir. Yusuf, 12/111 

ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 َواقٍ  َوَ&Tٰ	َِ@ اَ-ْHَْ	�Xَُه ُ�ْ=ً�� َ)�fnِ��َ َوَ	iِِ� اSَ�ْ�َ�A اَْ,َ*اَءُ,ْ� َ�ْ�َ� َ.� �Iََءَك ِ.َ� ا	ِْ�ْ�ِ� َ.� 	ََ@ ِ.�َ   İşte böylece Biz Kur’an’ı Arapça bir 
hüküm olarak indirdik. Sana ilim geldikten sonra onların heveslerine uyarsan, andolsun ki, seni Allah'ın elinden 
kurtaracak bir destekçi, bir koruyucu bulamazsın. Saffat, 13/37 

&�َ� اُو	ُ*ا اْ:9َ	َْ��بِ  �T�َِ	َو � Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın tek ilâh ٰ,ـTَا bcَ�ٌَغ 	��X�ِِس َو	TَXْ�ُُِروا �ِٖ� َو	َِ�ْ�َ�ُ�*ا اَ-�َ�� ُ,َ* اِ	ٰـٌ� َواِ�ٌ
olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim, 14/52  

ْ&ُ� اِ-�َ@ 	Xُmْ�ََ*نٌ   �T	َل َ)َ�ْ�ِ� ا �Hُ- ىTٖ�	ا �Rَ/�َا ��ُ*ا َ	َوَ �  Şöyle dediler: "Ey Kendisine o Zikir/Kur’an indirilen! Sen gerçekten 
tam bir delisin." Hicr, 15/6 

ْ&َ� َواِ-�� َ	ُ� َ	َ��3ِKُ*نَ  �T	ا �Xَ	ْ �H-َ �ُ� Kur'an'ı biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. Hicr, 15/9 اِ-�� َ-ْ
 ْ& �T	َْ�َ@ ا	اِ �Xَ	ْHَ-ََْوا �ِ�ُ /H	ِت َوا�Xَ���َْ	�ِ� َ5َ=�ُ�ون+َ�َ �ْRُ���ََ	َو �ْRِ�َْ	َِل ا �Hُ- �.َ ِس��X�ِ	 �َ���َ+ُِ	 �َ  Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla 

gönderdik. Sana da bu Zikir’i/Kur’an’ı indirdik ki, insanlara indirilen emir ve yasaları açık seçik bildiresin. Belki 
onlar da düşünürler. Nahl, 16/44 

 ُX.ِVْ�ُ ٍم*ْJَِ	 Zً�َ�ْى َوَر�*نَ َوَ.� اَْ-ْHَ	�Xَ َ)َ�ْ�َ@ ا	ِْ=َ+�َب اِ:� 9	َ���َ+ُِ� 	Rَُُ� ا	�Tِى اUَْ+5ُ�َ*ا �Kِٖ� َوُ,ً  Biz, sana bu kitabı, yalnızca onlara ihtilaf ettikleri 
şeyi açıklayasın ve iman edeceklere bir hidayet ve rahmet olsun diye indirdik. Nahl, 16/64 

 A …Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren birِْ�َ��ً-� 	ُِ=%� َ$ْ#ٍء َوُ,ً�ى َوَرZً�َ�ْ َو7ْ�ُٰ�ى 	ِْ�ُ�ْ�ِ�ٖ���َ 
rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Nahl, 16/89 

� ا	��3	ِٖ��َ� اِ:�Uَ 9َ��ًراُ�Hٖ�َ 9:ََو �َ�Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 Zٌ�َ�ْْ�اِٰن َ.� ُ,َ* ِ$�5ٌَء َوَرJُْ	ا �ُل ِ.َ �HXَُ-َو Biz Kur’ân’ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. 
Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını/sapıklığını artırır. İsra, 17/82 

 �ِiِ	َ %ُْ  ُ4�ْ�َ َْ* َ&�َن	َو �ٖ�ِsْ�ِِ� َن*ُAْ��َ 9:َ ْ�اِٰنJُ	ْا اTَـ,ٰ %ِsْ�ِِ� ا*ُAْ��َ اَْن 'ٰ�(َ /�mِ	َْوا dُْ-9ِ:ْا Sِ�َ�َ+َIًْ�اا�Rٖkَ tٍ�ْ�َِ	 �ْRُ  De ki: “Andolsun, insanlar ve 
cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini 
getiremezler.” İsra, 17/88 

bcً�HٖXْAَ ُه�Xَْ	 �H-ََو � Biz Kur’an’ı, insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet ayırdık ve َو ُْ�اٰ-ً� �Xَ ْ�َKَُه 	َِ+Jَْ�اَُه َ)َ�' ا	��Xِس َ)�ٰ' ُ.ْ=ٍ
onu parça parça indirdik. İsra, 17/106 

�اً�� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� ُ.ْ�َ+ََmِAَ �َْ	َو �ِٖA��َ�ِ=َِ	 َل �� Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun َواAُْ% َ.� اُوِ�َ' اِ	َْ�َ@ ِ.ْ� ِ&َ+�ِب َر��َ@ َ:9 ُ.َ�
kelimelerini değiştirecek yoktur. O’ndan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Kehf, 18/27  

9:ً�َIَ ٍء#ْ$َ �َsَ&ََْوَ&�َن اْ:9ِْ-َ��ُن ا %ٍsَ.َ �%ُ& �ْ.ِ ِس��X�ِ	 ْ�اِٰنJُ	ْا اTَـ,ٰ 'Kٖ �XَKْ ��Pَ �ْJَ	ََو Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü 
misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır. Kehf, 18/54 

ا f�َ� �ِِ� ا	ُْ�+��Jَٖ� َوTِXُAَر �ِٖ� َ ْ*ً.� 	ُ ْ�-َ�ُه �ِِ�َ��-َِ@ 	ُِ+�7�َ ���َ ��َ�-�ِKَ Gerçekten de Biz, çekinenleri müjdelemen, düşmanlıkta inat ve 
ısrar edenleri korkutman için Kur'ân'ı, senin dilinle indirerek kolaylaştırdık sana. Meryem, 19/97 

'Jٰ7ْ+َِ	 ْ�اَٰنJُ	ْا @َ�ْ�َ(َ �Xَ	ْHَ-َْا �.َ Ey Muhammed! Biz, Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil. اِ:�TْAَ 9ِ&َ�ًة 	َِ�ْ� َ�7ٰ1ْ'   ancak  
Allah’tan korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. Ta-Ha, 20/2-3 

  -َ @َِ	Tٰ&َِذْ&ً�ا ��-�0Jُ/ َ)َ�ْ�َ@ ِ.ْ� اَ-َْ��ِء َ.� َ ْ� aَ�َCَ َوَ ْ� ا�Xَ�ْAََٰك ِ.ْ� 	َُ  Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece 
anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan öğüt içerikli bir Zikir/ Kur’an verdik. Ta-Ha, 20/99   

�ُث 	Rَُْ� ِذْ&ً�ا َوَ&Tٰ	َِ@ اَ-ْHَْ	�Xَهُ ِ��Kٖ �XَKِْ� ِ.َ� اْ	َ*ٖ)�ِ� َ	َ �ْRُ���َ�Jُ�+*َن اَْو ُ�ْ ��Pََو �fnِ��َ(َ �ً-ُْٰ�ا  Böylece biz onu, Arapça bir Kur'an olarak 
indirdik ve onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık; umulur ki korkup sakınırlar ya da onlar için düşün- 
me yeteneğini oluşturur. Ta-Ha, 20/113 

� اَْ-Hَ	�Xَْ اِ	َْ�ُ=ْ� ِ&َ+�ً�� �Kِٖ� ِذْ&ُ�&ُْ� ا�Jِ�ْAَ bcَKََُ*نَ ْJَ	َ Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız 
ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Enbiya, 21/10 

ْ�ٰ�ِ� ُ,ْ� َ&�Kُِ�ونَ َواَِذا َراَٰك ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اِْن َ�+�Tُ1ِوَ-َ@ اِ:�Hُ,ُ 9ًوا اَٰ,Tَا ا	�Tٖى َ�Tْ&ُُ� اٰ	Rََِ+ُ=ْ� َوُ,ْ� �Tِِْ&ِ� ا	 ��  İnkâr edenler seni gördükleri zaman 
ancak alaya alırlar. “Bu mu ilâhlarınızı diline dolayan?” derler. Oysaki onlar Rahmân’ın Kur’anını inkâr ediyorlar. 
Enbiya, 21/36 

 İşte bu Kur'an, tarafımızdan indirilmiş kutsal bir öğüttür. Siz onu inkâr mı َوٰ,Tَا ِذْ&ٌ� ُ.َ��َرٌك اَْ-ْHَ	�Xَُه اَ �ْ+ُ-َْ�Kََ	Xْ.ُ �ُِ=ُ�ونَ 
ediyorsunuz? Enbiya, 21/50 

 �Xَْ	Hَ-َْا �ْJَ	ََو َ��Jٖ�+�ُ�ِْ	 Zً3َ(ِ*ْ.ََ ْ��ُِ=ْ� َو �ا ِ.ْ*ْ�َUَ �َ�Tٖ�	ا �َ.ِ bcًsَ.ٍَت َو�Xَ���َ.ُ ٍت��َْ�ُ=ْ� اَٰ	اِ  Andolsun, biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce 
gelip geçenlerden bir misal ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Nur, 24/34 
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ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض اِ-�ُ� َ&�َن 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً�� �� Kِ' ا	��  .De ki: “O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir  ُْ% اَْ-Hَ	َُ� ا	�Tٖى َ�ْ�َ�ُ� ا	��

Şüphesiz O, bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Furkan, 25/6 
' اْ	  �J�َ+ُ	َ @َ�-ِْن َ�ٖ=�ٍ� َ)ٖ���ٍ َوا�Jُْ�اَٰن ِ.ْ� 	َُ  Şüphesiz bu Kur'an sana, her işi yerinde olan ve her şeyi bilen Allah katından 

indirilmektedir. Neml, 27/6 
 -Bundan önce sen ne bir yazı okur, ne de yazı yaza َوَ.� &Aَ SَXُْْ+�ُ*ا ِ.ْ� َ ْ�ِ�ٖ� ِ.ْ� ِ&َ+�ٍب َوَ:Xِ��ٖ�َِ� �ُ/[1ُAَ 9َ@ اًِذا َ:9ْر�Aََب اْ	ُ�ْ�ِ]�ُ*نَ 

bilirdin. Öyle olsaydı geçersiz/batıl iddia peşinde olanlar şüphe edebilirlerdi. Ankebut, 29/48 
  Bu Kitap, sana, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde	TِXْ+َُِر َ ْ*ً.� َ.� اُ-Tَِْر اَٰ��ُؤُ,ْ� K�Bَ �ْRُKَِ�ُ*نَ 

kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Yasin, 36/6 
  ٍ���ٖ&َ �ٍIَْ5َِ�ٍة َواLْ�َِ� ْ�ُه �7�َKَ ]ِ�ْLَ	ْ�ِ� �َ�ٰ�ْ ْ&َ� َو7ِUََ' ا	�� �T	ا Dَ�َ�Aا �ُر َ.ِTِXُْA ��َ�-ِا  Sen ancak Kur’an’a uyan ve görmeden Rahmandan 

korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte öylesini bir bağışlanma ve güzel bir ödülle müjdele. Yâsin,  36/11 
ْ�َ� َوَ.� َ�Lٖ�َXْ' 	َُ� اِْن ُ,َ* اِ:�9 ِذْ&ٌ� َو ُْ�اٌٰن ُ.ٖ���ٌ   Biz, o Peygamber’e şiir öğretmedik. Bu, ona yaraşmaz da. O َوَ.� َ)���Xَ�ُْه ا	�7

ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır. Yasin, 36/69 
﴿ � f5Pَ ِت��K� اIَِ�اِت َزIًْ�ا ﴿١َوا	�8 �H	�Kَ ﴾٢ ﴾  And olsun o saf bağlayıp duranlara. O sevk ve idare edenlere. 

﴾ �Kَ٣	+��	َِ��ِت ِذْ&ً�ا ﴿  Zikir/Kur’an okuyanlara. 
﴿ �﴾ ٤اِن� اِ	Rَُٰ=ْ� َ	َ*اِ�ٌ  Ki sizin İlâhınız kuşkusuz tektir.” Saffat, 37/1-2-3-4 

 ِ�&ْ �T	ْ�اِٰن ِذى اJُْ	ص َوا Sâd. Öğüt veren Zikir’e/Kur’an’a and olsun. Sâd,  38/1  
 Bu Kur’an, âlemler için ancak bir öğüttür. Sad, 38/87 اِْن ُ,َ* اِ:�9 ِذْ&ٌ� 	ِْ�َ��َ	ٖ���َ 

��َ اِ-�� اَْ-ْHَ	�Xَ اِ	َْ�َ@ اْ	  ٖ�� ا	��َ� ُ.�8ًِ�1ْ َ	ُ� ا	ِّ�ُ(ْ�Kَ �a�ِ=َ+�َب �ِ�	َْ  Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak/tam bir gerçek olarak indirdik. 
Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et. Zümer, 39/2 

 Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik. Zümer, 39/28  ُْ�اٰ-ً� َ)Bَ �fnِ��َْ�َ� ٖذى ِ)َ*ٍج َ	َ �ْRُ���َ�Jُ�+*نَ  
…  ْ�Rُ7َ1ْْ*َن َر���َ �َ�Tٖ�	ُد ا*ُ�Iُ �ُXْ.ِ /��ِ7َJْAَ 'َِ-�sَ.َ �Rًِ��7َ+َ.ُ ��ً�+َ&ِ �ِ��ٖ�َل اَْ�َ�َ� اْ	َ �H-َ �ُ��	َِ ا���	ٰ' ِذْ&ِ� ا	اِ �ْRُ�ُ*ُ�ُ ُدُ,ْ� َو*ُ�Iُ �ُ��ٖAَ ��ُp  Allah, sözün en 

güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden bir Kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların 
ondan derileri ürperir… Zümer, 39/23 

﴾HٖXْAَ٢�ٌ% ِ.َ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ��ِ� ﴿  Bu Kur’an, Rahman ve Rahîm olan Allah’tan indirilmedir. Sْ�َ اَٰ��Aُُ�  ُْ�اٰ-ً� َ) �fnِ��َ	Jَِْ*ٍم   �8ُK ٌب�+َ&ِ
﴾ ٣َ�ْ�َ�ُ�*َن ﴿  Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak âyetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. �7ٖ�ًَ�ا َو-Tَٖ�ً�ا  
﴾ �Kَ٤َْ)َ�َض اَْ&RُKَ �ْ,ُ�ُsَْ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*َن ﴿  Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık 

onlar işitmezler. Fussilet, 41/2-3-4 
 َ��Tٖ��ِ	 *َ,ُ %ُْ  \'ِ��َ(ََو \#�ِmَ(ََْءا �ُُA��َٰا Sْ�َ �8ُK 9:َ*َْ	 ا*ُ	�Jَ	َ �fn�ِmَ(َُْه  ُْ�اٰ-ً� ا�Xَ�ْ�َIَ *ْ	َا َو*Xُ.َٰا  @َِiٰ	اُو '�ً(َ �ْRِ�ْ�َ(َ *َ,َُوْ ٌ� َو �ْRِِ-اَٰذا 'Kٖ َن*Xُ.ِVْ�ُ 9:َ �َ�Tٖ�	ى َوِ$�5ٌَء َوا�ً,ُ

 ٍ� -ُ Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı şekilde açık��Xََدْوَن ِ.ْ� َ.َ=�ٍن َ�ٖ��
lanmalı değil miydi? Arab’a yabancı dilden kitap olur mu? De ki: O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kıla- 
vuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. Sanki 
onlara uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar. Fussilet, 41/44 

 َ: Dِ�ْmَْ	ْ*َم ا�َر َTِXُْAَو �Rََ	*ْ�َ �ْ.َٰ�ى َوJُ	َْر اُم� اTِXْ+ُِ	 �fnِ��َ(َ �ً-َْٰ�َ@  ُْ�ا	اِ �Xَ�ْ�َاَْو @َِ	Tٰ&ََو ِ���ٖ 9 َرْ�َ[ �ٖKَ �ِ�Kٖ�K aٌِ' اْ	Zِ�Xmَ َو�ٖKَ�K aٌِ' ا	��  Böylece biz sana 
Arapça bir Kur'ân indirdik ki, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç 
şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemde- 
dir. Şura, 42/7 

 iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça اِ-�� �Xَ�ْ�َIَُه  ُْ�ٰء-ً� َ)َ �fnِ��َ	�Jِ�ْAَ �ْ=ُ���َُ*نَ  ,Apaçık Kitab’a andolsun ki َوا	ِْ=َ+�ِب ا	ُْ�ٖ���ِ 
bir Kur’an yaptık. Zuhruf, 43/2-3 

 َ��Kٖ�ِ�ْ.ُ �.ً*ْ َ �ُْ+Xُْ& اَْن ��ً5ْPَ �َ&ْ �T	ا �ُ=ُXْ(َ 4ِْ�ُبXَKََا Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Zikir’le/Kur’anla 
uyarmaktan vaz mı geçelim? Zuhruf,  43/5 

  ٌ���ٖ َ �ُ	َ *َRُKَ �ً-�[َ�ْ$َ �ُ	َ tْ��Jَُ- �ِ�ٰ�ْ��	ِذْ&ِ� ا �ْ�ُ� َ)ْ�َ �َوَ.ْ  Kim, Rahman’ın Zikri’ni/Kur’an’ görmezlikten gelirse, biz onun 
başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur.  Zuhruf, 43/36 

َواِ-�ُ� 	Tَِْ&ٌ� َ	َ@ َو	Jَِْ*ِ.َ@ َوCَْ*َف �lَ�ُْAُ*نَ    Doğrusu Zikir/Kur’an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu 
tutulacaksınız. Zuhruf,  43/44 

ْ-ْHَ	�Xَُه  'Kٖ	Zٍ�َ�َْ ُ.َ��َرَ&Zٍ اِ-�� &TِXْ.ُ ��Xُٖر��َ اِ-�� اَ  ,Apaçık olan Kitab’a andolsun ki َوا	ِْ=َ+�ِب اْ	ُ�ٖ���ِ   Biz onu mübarek bir gecede 
indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Duhan, 44/2-3 

ْ�-َ�ُه �ِِ�َ��-َِ@ َ	َ �ْRُ���َ�Tَ+َ&�ُ�ونَ  ���َ ��َ�-�ِKَ Biz Kur’an’ı senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar. Duhan, 44/58 
 ِ��=ٖ� -HٖXْAَ Bu Kitab mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indiril�ُ% ا	ِْ=َ+�ِب ِ.َ� ا	��ِ� ا	Hٖ�َْ�Hِ اْ	َ

miştir. Casiye, 45/2 
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 ُXِ *ُ� ٍم*ْJَِ	 Zٌ�َ�ْى َوَر�*نَ ٰ,ـTَا  �ُِg�8َ�َ	��X�ِِس َوُ,ً  Bu Kur'an insanların kalb gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen 

bir toplum için de hidâyet ve rahmettir. Casiye, 45/20 
 ٍ�&ِ ��.ُ �ْ.ِ %ْRَKَ �ِ&ْ �T�ِ	 ْ�اَٰنJُ	ْا �َ-�ْ ���َ �ْJَ	ََو Andolsun biz, Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? 

Kamer, 54/17  (22-32-40. Ayetlerde tekrar.) 
﴾ bcَKَ٧٥ اُْ ِ�ُ� �َِ�َ*ا Dِِ ا	mُ/X*مِ ﴿  Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,  

﴾ ٧٦َواِ-�ُ� 	 �ٌ�َJََ	Aَ *َْْ�َ�ُ�*َن َ)�3ٌٖ� ﴿  Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir.  
﴾ ٧٧اِ-�ُ� َ	Jُْ�اٌٰن َ&ٖ��ٌ� ﴿  Hiç tartışmasız bu, çok değerli bir Kur'an'dır 
﴾ Kٖ٧٨' ِ&َ+�ٍب َ.ْ=Xُ*ٍن ﴿  Titizlikle saklanan bir Kitap'tadır.  
ُ�وَن ﴿ �R[َ�ُْ	اِ:�9 ا �ُ /��َ�َ 9:َ٧٩ ﴾  Ona, temizlenip arınmış olanlardan başkası dokunmaz.  

 ِ. %ٌ�HٖXْAَ﴿ �َ��ٖ	َ��َ	َْرب� ا �٨٠ْ ﴾  O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.  
� اَْ-ُ+ْ� ُ.ْ�ِ,Xُ*َن ﴿ِ��ٖ�﴾ ٨١اTَRِٰ�Kََا اْ	َ  Şimdi siz bu sözü bu mesajı hafife mi alıyorsunuz?  
ُ�*َن ﴿ �T=َُA �ْ=ُ�-ََن رِْزَ ُ=ْ� ا*ُ��َmْAَ٨٢َو ﴾  Onu yalanlayarak mı size verilen nimete şükür ediyorsunuz? Vakıa, 56/75…82 

َ�� اُو	ِ' اْ:9َ	َْ��ِب اَ	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ ْ� اَْ-Hََل ا	��ُ� اِ	َْ�ُ=ْ� ِذْ&ً�ا  …O halde, ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten 
sakının! Allah, size bir Zikir/ Kur’an indirdi.  Talâk, 65/10 

ْ&َ� َوَ�Jُ*	ُ*َن اِ-�ُ� 	Xُmْ�ََ*نٌ   �T	ا ا*�ُ�ِCَ � َواِْن َ�َ=�ُد ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا 	Hْ�َُ	Jُِ*-ََ@ ��8َ�َْ�ِِرِ,ْ� 	َ��  O inkâr edenler Zikri/ Kur’an’ı işittikleri zaman, 
neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlardı. Kalem,  68/51 

َوَ.� ُ,َ* اِ:�9 ِذْ&ٌ� 	ِْ�َ��َ	ٖ���َ    Oysaki o Zikir/Kur’an âlemler için bir öğütten başka şey değildir. Kalem,  68/52 
﴾ bcَKَ٣٨ اُْ ِ�ُ� �َِ�� 8ِ�ُْAُ�وَن ﴿  Görebildikleriniz üzerine, 
﴾ ٣٩َوَ.� َ:8ِ�ُْA 9ُ�وَن ﴿  ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, 
﴾ ٤٠اِ-�ُ� َ	Jَْ*ُل َرCُ*ٍل َ&ٖ��ٍ� ﴿  Hiç şüphesiz o Kur'an, çok şerefli bir elçinin sözüdür. Hakka, 69/38-39-40 

﴾ ٤١َوَ.� ُ,َ* �Jَِْ*ِل َ$�ِ)ٍ� َ Xُ.ِVُْA �.َ bcً��ٖ*َن ﴿  O, bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz?  
﴾ ٤٢َوَ:Jَِ� 9ْ*ِل َ&�ِ,ٍ� َ TَAَ �.َ bcً��ٖ&�ُ�وَن ﴿  O bir, kâhinin sözü de değil! Ne de az düşünüyorsunuz! 
﴾ HٖXْAَ٤٣�ٌ% ِ.ْ� َرب� اْ	َ��َ	ٖ��َ� ﴿  O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Hakka, 69/41-42-43 

َل َ)tَ�ْ�َ �Xَ�ْ�َ ا:ْ  �*JَAَ *ْ	َِ% ﴿َو�9٤٤ََ �ٖو ﴾  Eğer Muhammed, Bizim adımıza bazı laflar uydurmaya kalkış saydı. 
﴿ �ِ��ٖ�َْ	�ِ� �ُXْ.ِ �َ-TْUََ9:َ٤٥ ﴾ , Elbette onu kıskıvrak yakalardık.  
﴿ �َ�Aٖ*َْ	ا �ُXْ.ِ �Xَ�ْ[َJََ	 ��ُp٤٦ ﴾  Sonra da onun şah damarını keser atardık.  

 ْ�=ُXْ.ِ ��َKَ ﴿ �َ�HٖIِ��َ �ُXْ(َ �﴾ ٤٧ِ.ْ� اََ�ٍ  Sizden hiç kimse buna engel olamazdı. Hakka, 69/44-45-46-47 
﴿ �َ�Jٖ�+�ُ�ِْ	 َ�ٌة&ِTْ+َ	َ �ُ�-ِ٤٨َوا ﴾  Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. 
﴿ �َ��ٖ �T=َ.ُ �ْ=ُXْ.ِ اَن� �ُ�َ�ْXَ	َ ��-ِ٤٩َوا ﴾  Elbette biz, biliyoruz ki içinizden yalanlayanlar vardır.  
﴿ �َ��ٖKِ�=َْ	ْ�َ�ٌة َ)َ�' ا�﴾ ٥٠َواِ-�ُ� 	ََ  Doğrusu Kur’ân inkarcılar için bir üzüntüdür.  
﴿ �ِ�Jٖ�َْ	ا /a�﴾ ٥١َواِ-�ُ� َ	َ  Ve şüphe yok ki o, elbette gerçeğin ta kendisidir. 

 ِ� {ْ���َKَ﴿ �ِ�3ٖ�َْ	َر��َ@ ا �ِCْ�٥٢ ﴾  O halde sen, yüce Rabbinin adı ile tesbih et!  Hakka, 69/48…52 
�ا  ً�َPَ ��ًاTَ(َ �ُ=ُْ��ْ�َ �ِٖذْ&ِ� َر�� �ْ�ِ�ْض َ)ْ�ُ �َوَ.ْ …Kim Rabbinin Zikrinden/Kur’an’dan yüz çevirirse onu gittikçe artıp 

duran bir azâba sokar. Cin,  72/17 

� َراُٰه �ِ�ْ:aُِKُ9 اْ	ُ�ٖ��ِ� ﴿ْJَ	َ٢٣َو ﴾  Andolsun o, Cebrail’i apaçık ufukta gördü.  
﴿ �ٍ�Xٖ4َِ� ]ِ�ْLَْ	٢٤َوَ.� ُ,َ* َ)َ�' ا ﴾  O, gaybın bilgilerini sizden esirgemez.  
﴿ �ٍ�Iِٖل َ$ْ�َ]�ٍن َر*ْJَِ� *َ,ُ �.َ٢٥َو ﴾  O, kovulmuş şeytanın sözü de değildir.  
﴾ َْ�Kَ٢٦�َ� TْAََ,ُ�*َن ﴿  O halde nereye gidiyorsunuz? 
﴾ ٢٧اِْن ُ,َ* اِ:�9 ِذْ&ٌ� 	ِْ�َ��َ	ٖ��َ� ﴿  Bu, Kur’an bütün âlemlere bir öğüttür, bir uyarıdır, 
﴿ �َ�Jٖ+َ�ْ�َ اَْن �ْ=ُXْ.ِ َ$�َء �َِ�ْ	٢٨ ﴾  İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için. 

 َA �.َ﴿َو �َٖ��َ	َْ��	ُ� َرب/ ا��	�7ََء ا��7َ٢٩ُؤَن اِ:�9 اَْن َ ﴾  Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tekvir, 
81/23…29 

﴿ DِIْ��	َ��ِء َذاِت ا ﴾ ١١َوا	��  Dönüşlü olan göğe andolsun.  
�ِع ﴿ْ ﴾ ١٢َواْ:9َْرِض َذاِت ا	�8  Çatlayan toprağa andolsun ki. 
﴿ %ٌ8ْKَ ٌل*ْJَ	َ �ُ�-ِ١٣ا ﴾  Şüphesiz o Kur’an, hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. 
﴾ ١٤َوَ.� ُ,َ* �ِ�	HْRَِْل ﴿  O asla boş bir söz değildir. Tarık, 86/11-12-13-14 
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�ِر ْJَ	ْا Zِ�َ�َْ	 'Kٖ ُه�Xَ	ْHَ-َْاِ-�� ا  Şüphesiz, biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir, 97/1 

KURBAN 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  َ� �ْ=ُCَا ُرُؤ*Jُ�ِ�ْAَ 9:َِى َو�ْRَْ	ا �َ.ِ �َ�َ�ْ+َCْا ��َKَ �ُْA�ْ8ِ�ُِْ�ْن اKَ �ِ��ِ	 ُْ�ْ�َ�َة	َوا �w�*ا اْ	َ /�ِAَىُ َوا�ْRَْ	ا �َُ��ْ�َ '�+  �ْ.ِ Zٌ�َ�ْ5ِKَ �ٖCَِْرا ��4ً اَْو �ِٖ� اًَذى ِ.ْ��ٖ.َ �ْ=ُXْ.ِ َن�&َ �ْ�َKَ �ُ���ِ.َ
�َ Zٍ اَْو -ُُ�ٍ@ Kَِ�َذا اَِ.ْ�َKَ �ْ+ُXْ� Dَ�+�َAَ �ِ�	ُْ�ْ�َ�ِة اِ	َ' اْ	َ�Kَ �wَ�� اCَْ+ْ�َ�َ� ِ.َ� اْ	 َPَ َ��ٍم اَْوPِ َsٰ�pَ 8َِ��ُمKَ �ْmِ�َ �َْ	 �ْ�َKَ ِی�ْRَ @َِ	ٰذ Zٌ�َ.ِ�&َ 7ََ�ٌة(َ @َ�ِْA �ْ+ُ�ْIَاَِذا َر Zٍ�َ�ْCََو �w�Zِ اَ���ٍم Kِ' اْ	َ

� ا	�Jَ�ِْبِ ُ��� اْ	َ�َ�امِ َواJُ�A*ا ا	��َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� َ$ِٖmِ�ْ�َْ	ِ�ى اzِ��َ �ُُ�,َْا �ْ=ُ�َ �َْ	 �ْ�َِ	 Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer düşman, 
hastalık ve benzer sebepler engel olursa size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar 
başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalır- 
sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Sağlıklı ve emniyette olduğu- 
nuzda hac vaktinden önce umre yapan, kolayına gelen kurbanı keser. Ama kurbana gücü yetmeyen, hac sıra- 
sında üç gün,döndükten sonra yedi gün, yani tam on gün oruç tutsun. Bütün bunlar, Mescid-i Haram civarında 
yaşamayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin.  Bakara, 2/196 
  َRْ	َ�اَم َوَ:9 ا�Rَْ� اْ	َ ��/*ا َ$g��ََِ� ا	��ِ� َوَ:9 ا	�7ُِA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��ا-ً� َواَِذا َ�َ�ْ�ُ+�ْ َ*َzَْوِر �ْRَِر�� �ْ.ِ bcً4ْKَ َن*Lُ+َ�ْ�َ َ�اَم��َ� ا	Sَ�ْ�َْ اْ	َ � َوَ:9 اّٰ.َِٖgbcَJَ	َْى َوَ:9 ا� Pْ�Kََ]�ُدوا َوَ:9 ْ

�وا َوAََ��َو-ُ*ا َ)�َ ُ+َ�ْAَ َ�امِ اَْن�� اْ	َِmِ�ْ�َْ	ا �و&ُْ� َ)ِ /�Pَ ُٰن َ ْ*ٍم اَْن�Xَ$َ �ْ=ُ�X.َ�ِmْ�َ ِب�Jَ�ِ	ْا �ُ��' ا	ِْ��� َوا	+�Jْٰ*ى َوَ:Aَ 9َ��َو-ُ*ا َ)َ�' اْ:pْ9ِِ� َواْ	ُ�ْ�َواِن َواJُ�A*ا ا	��َ� اِن� ا	��َ� َ$ٖ  Ey iman 
edenler! Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve 
de Rab'lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâbe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığı- 
nızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye birilerine beslediğiniz kin, sakın ha sizi, haddi 
aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva/Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düş- 
manlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Maide, 5/2 
 �ً-��َ�ُْ  ��َ ا	ُْ�+��Jٖ���Jُ+ُKَ ََ% ِ.ْ� اََ�ِ�ِ,َ�� َو	َْ� ُ�َ+��Jَْ% ِ.َ� اْ:Uَٰ9ِ� َ �َل َ:�X�َ+ُ َْ9َ@ َ �َل اِ-�َ�� َ�َ+��Jَُ% ا	��ُ� ِ.َ�  َواRِ�ْ�َ(َ %ُAْْ� -ََ��َ اXَ�ْْ# اَٰدَم �ِ�ْ	َ��a اِْذ َ ��  Onlara, Âdem'in 
iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden 
kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, "Andolsun seni mutlaka öldüreceğim" demişti. Öteki, "Allah ancak 
kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder" demişti.  Maide, 5/27 
� وَ  َ�ْ �ُ=ُ� �ِٖ� َذَوا َ)ْ�ٍل .ِ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا ا	�8ْ�َ �ِ�َ�X	ا �َ.ِ %َ+َ َ �.َ %ُsْ.ِ ٌاءHَmَKَ ا�ً ���َ+َ.ُ �ْ=ُXْ.ِ �ُ�َ+َ َ �ْ.ََ��ُم اَْ-ُ+ْ� ُ�ُ�ٌم َوuَ َرٌة� �ً�� َ��	َِ� ا	َْ=Zِ�َ�ْ اَْو َ&�5ْ,َ �ْ=ُXْ

� Cََ�َ_ َوَ.ْ� َ)�َد Jِ+َXْ�َKَُ� ا	��ُ� ِ.Xُْ� َوا	��ُ� َ)Hٖ�Hٌ ُذو اْ-ِ+�Jَمٍ َ.َ��ٖ&�َ� اَْو َ)ْ�ُل ٰذ	َِ@  �.ً��َPِ	Tُ�َِوَق َوَ��َل اَْ.ِ�ٖه َ)5َ  � ا	��ُ� َ)��  Ey iman edenler! İhramlı iken karada 
av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza, Kâ'be'ye hedi- 
ye olarak verilmek üzere, öldürdüğünüz hayvanın dengi kadar, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir 
kurbanlık hayvan vermektir. Veya yoksulları yedirmek suretiyle bedel ödemek yahut onun dengi oruç tutmaktır. 
Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, 
Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir..  Maide, 5/95 

�َی ْRَْ	َ�اَم َوا�Rَْ� اْ	َ ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َواَن� ا	��َ� �ُِ=%� $َ Iََ�َ% ا	��ُ� ا	َْ=Zَ�َ�ْ ا	Sَ�ْ�َْ اْ	َ�َ�اَم  َِ��ً.� 	��X�ِِس َوا	�7 � ٰذ	َِ@ 	َِ+ْ�َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� َ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	��َِgbcَJَ	ٍْء َ)ٖ���ٌ َوا#ْ  
Allah Ka'be'yi, o Beyt-i Haram'ı, o haram ayı, boyunları bağlı ve bağsız kurbanlıkları insanlar için hayat kaynağı 
yaptı, Bütün bunlar, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini, sizin de bilmeniz içindir. Gerçekten Allah herşe- 
yi bilendir. Maide, 5/97 

 ٍa��ٖ(َ ;wKَ �%ُ& �ْ.ِ �َ�Aٖ�ْ�َ �ٍ.ِ�zَ �%ُ& 'ٰ�(َ9 َو:ً�Iََك ِر*ُAْ��َ �w�ْن Kِ' ا	��Xِس �ِ�	َْ  Ey peygamber! İnsanları Hac’ca çağır. Yaya olarak ya َواَذ�
da hızlı yol alan her türlü binekle, dünyanın uzak köşelerinden sana gelsinler. Hac, 22/27 

 ِZ�َ�Rٖ�َ �ْ.ِ �ْRُ ٍَم َ.ْ��ُ*َ.�ٍت َ)�ٰ' َ.� َرَز���اَ 'Kٖ �ِ��	ا �َCُُْ�وا ا&Tْ�ََو �ْRَُ	 DَِK�Xَ.َ وا�ُRَ7ْ�َِ	  َ��Jٖ5َْ	ا dَِg��َْ	ا ا*�ُ�ِuََْوا �RَXْ.ِ ا*ُ�=ُKَ ِاْ:9َْ-َ��م  Gelsinler de çeşitli 
yararlarını gözleri ile görsünler ve Allah'ın kendilerine besin olarak verdiği hayvanları belirli günlerde kurban 
ederken O'nun adını ansınlar. Bu hayvanların etinden hem kendiniz yesinler, hem de sıkıntı içinde bulunan 
yoksullara yedirsinler. Hac, 22/28 

  ْ�=ُRُٰ	�ِKَ ِاْ:9َْ-َ��م Zِ�َ�Rٖ�َ �ْ.ِ �ْRُ َِ� َ)�ٰ' َ.� َرَز��	ا �َCُُْ�وا ا&Tْ�َِ	 �=ً�َXْ.َ �Xَ�ْ�َIَ Zٍ �ِ َو	ُِ=%� اُ.� اْ	�1ْ�ُِٖ+��َ   اِ	ٌٰ� َواِ�ٌ� Kََ�ُ� اCَِْ�ُ�*ا َو�7�َ  Biz her ümmete kurban 
kesmeyi, ibadet olarak emrettik. Amaç, kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları keserken O'nun adını anmak- 
tır. İlahınız tek ilahtır, yalnız O'na boyun eğiniz. Sen alçak gönüllülere müjde ver. Hac, 22/34 
   ْ�ْ�-َ�َ,� 	َُ=ْ� َن  �,َ�Xَ�ْ�َIَ	ْ.ِ �ْ=َُ� g��َ$َِِ� ا	��ِ� 	َُ=ْ� �Kَ �ٌ�ْUَ �Rَ�Kْٖذ&ُُ�وا اCَْ� ا	��ِ� َ)Pَ �Rَ�ْ�ََ*اف� Kَِ�َذا َو�Iََ َوا	ُْ� �1Cَ @َِ	Tٰ&َ ��+َ�ْ�ُْ	َوا Dَِ-�Jَ	ْا ا*�ُ�ِuََْوا �RَXْ.ِ ا*ُ�=ُKَ �Rَ�ُ*XُIُ Sْ
 َ Büyükbaş hayvan kurban etmeyi de Allah'ın size emrettiği ibadet biçimlerinden saydık. Onlar size	7ْAَ �ْ=ُ���َُ=ُ�ونَ 
çeşitli yararlar sağlarlar. Ön ayaklarını bağlayarak onları boğazlarken Allah'ın adını anınız. Yan üstü düşüp 
öldüklerinde, etlerinden hem kendiniz yiyiniz, hem de isteyene ve istemeyene yediriniz. Şükredesiniz diye o hay- 
vanları böylece yararınıza sunduk. Hac, 22/36 

  ��=َ+ُِ	 �ْ=َُ	 �,َ�َ �1Cَ @َِ	Tٰ&َ �ْ=ُXْ.ِ ى*ٰJْ�+	ا �ُُ	�Xَ�َ �ْ=ِٰـ	َوَ:9 ِدَ.�ُؤَ,� َو �Rَ.ُ*�ِ� اْ	ُ�ْ��Xٖ�ِ�َ ُ�وا ا	��َ� َ)�ٰ' َ.� ,َ َ	ْ� َ��Xََل ا	��َ� 	ُُ �vُ=ْ� َو�7�َٰ Kurban edilen 
hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan şey, sadece gönlünüzdeki Allah’a duyacağı- 
nız saygısıdır/takvadır. Bu şekilde onları yararınıza sunduk ki, sizi doğru yola ilettiği gerekçesi ile Allah'ın 
yüceliğini dile getiresiniz. Ey Muhammed, iyi ameller işleyenleri müjdele. Hac, 22/37 
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   ْ��8َKَ%� 	َِ���َ@ َواْ-َ  O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.  Kevser, 108/2 

KÖTÜLÜK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
*ِء َوا	5َْْ��7َِء َواَْن JُAَ*	ُ*ا َ)َ�' ا	��ِ� َ.� َ:Aَ 9ْ�َ�ُ�*نَ   اِ-�َ�� َ��ُْ.ُ�&ُْ� �ِ�	�/  Şeytan size yalnızca, kötülüğü, hayâsızlığı ve Allah'a karşı 

bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Bakara, 2/169 
  َ��َ �ْ.ِ @َ�َ�Pََا �.َ�Rٖ$َ �ِ��	�ِ� '5ٰ&َ9 َو:ً*Cُِس َر��X�ِ	 َك�Xَ�ْCَ5َِْ�َ@ َواَْر- �ْ�ِKَ Zٍiَ ��Cَ �ْ.ِ @َ�َ�Pََِ� َوَ.� ا��	ا �َ�ِKَ ZٍXَا�ً  Sana gelen iyilik Allah' tandır. 

Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara resul olarak gönderdik, şahit olarak da Allah yeter. Nisa, 
4/79 

���lَِت اَْن َ��Cَ �َ-*Jُ�ِ�َْء َ.� َ�ْ�ُ=ُ�*نَ   اَْم َ�ِ�َ[ ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�َ��ُ*َن ا	�� Yoksa kötülük yapanlar, bizden kaçıp kurtulacaklarını mı 
sandılar. Ne kötü hükmediyorlar! Ankebut, 29/4 

 
  ْ�=ُ�َ ZًXَ�َ�َ Zً(َ�5َ$َ Dْ5َ7ْ�َ �ْ.َ  ً+�Jٖ.ُ ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء��	َوَ&�َن ا �RَXْ.ِ %ٌ5ْ&ِ �ُ	َ �ْ=ُ�َ Zًiَ ��Cَ Zً(َ�5َ$َ Dْ5َ7ْ�َ �ْ.ََو �RَXْ.ِ ]ٌ�8َٖ- �ُ	َ�  Kim güzel bir işe aracılık 

ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay 
vardır. Allah’ın her şeye gücü yeter. Nisa, 4/85 

ُ bcَKَ Zِiَ�Hٰmْى اِ:��Rَ�َsْ.ِ 9 َوُ,ْ� َ:9 ُ�3ْ   �� َ�ُ�*نَ َ.ْ� �Iََء �ِ�	َْ�Kَ ZِXَ�ََ�ُ� َ)7ُْ� اَْ.�sَ	�Rَِ َوَ.ْ� �Iََء �ِ�	��  Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on 
katı vardır, kim bir kötülükle gelirse, onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmaz- 
lar. En'am, 6/160 

  �ٍPِ�(َ �ْ.ِ �ِ��	ا �َ.ِ �ْRَُ	 �.َ Zٌ�	ِذ �ْRُJُ,َ�ْAََو �Rَِ�sْ�ِِ� Zٍiَ ��Cَ اُءHَIَ ِت�lَ�� ��ُب ا	��Xِر ُ,ْ� �Rَ�Kٖ َ&�َ-�َ�� اُ َوا	�Tٖ�َ� َ&َ�ُ�*ا ا	��َPَْا @َِiٰـ	ْ�ِ% ُ.3ِْ�ً�� اُو�	ا �َ.ِ ��ً[َِ  �ْRُ,ُ*Iُُو Sْ�َ7ِBْ
�ونَ ُِ	�Uَ Kötülük yapanlar ise, yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Onları ayrıca bir aşağılık ve horluk kaplar. 
Allah'a karşı kendilerini savunacak kimseleri yoktur. Yüzleri sanki kopkoyu bir gecenin karanlığı bürümüş gibidir. 
İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Yunus, 10/27 

 *5ُBَ 'ِّٖء اِ:�9 َ.� َرِ�َ� َر�ّٖ' اِن� َر�* �َرةٌ �ِ�	�/ �.َ9:َ dَ5ْ�X	ٌر َرٖ���ٌ َوَ.� اَُ���ُئ -5َْٖ�' اِن� ا  Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten 
nefis, Rabbimin kendisini esirgediği dışında, var gücüyle kötülüğü emreder. Şüphesiz, benim Rabbim, bağışla- 
yandır, esirgeyendir." Yusuf, 12/53 

�َ+�ِٸ ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َوَ�RٰXْ' َ)ِ� ا	5َْْ��7َِء َوا	Xْ�َُْ=ِ� َوا	َ #ِLْ�َْ�َ �ْ=ُ3ُ�ِ	TَAَ �ْ=ُ���َ&�ُ�ونَ اِن� ا	��َ� َ��ُْ.ُ� �ِ�ْ	َ�ْ�ِل َواْ:9ِْ�َ��ِن َواٖ    Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik 
yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız 
diye size öğüt veriyor. Nahl, 16/90 

  ْ��َ �ُ�-�ِKَ ِن�[َ�ْ ْ�َ]�ِن َوَ.ْ� َ�+��Uُ Dُِْ]َ*اِت ا	�7 ��7َِء َوا	Xْ�َُْ=ِ� َوَ	ْ*َ:4ْKَ 9ُ% ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَرْ�َ�ُ+ُ� َ.� َز&ٰ# .ِ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:Aَ 9+�ِ�ُ�*ا Uُُ]َ*اِت ا	�7ْ5َْ	�ِ� �ُ.ُ �Xُْ=ْ� ِ.ْ� اََ�ٍ
 ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCَ �ُ��	�7َُء َوا�َ �ْ.َ 'ّٖ&Hَ�ُ �َ��	ا ��ِٰ=	ا َو� Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına اََ�ً
uyarsa, bilsin ki gerçekten o şeytan çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın üzerinizde fazlı ve 
rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, 
işitendir, bilendir. Nur, 24/21 

�� 5ْXَ�ِKَِ�ٖ� َوَ.ْ� ا�Cَََء �Rَ�ْ�َ�َKَ َوَ.� َر�/َ@ �b�c3ٍَِم 	ِْ��َ ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.َ ِ���ٖ  Kim iyilik yaparsa, kendi lehinedir, kim de kötülük ederse, o 
da kendi aleyhinedir. Senin Rabbin, hiçbir zaman kullarına haksızlık yapmaz. Fussilet, 41/46  

Kَ �Rَُ�sْ.ِ Zٌiََ�ْ� َ)�5َ َواIَْ�Kَ {َ�َPَُْ�ُه َ)َ�' ا	��ِ� اِ-�   ��Cَ Zٍiَ ��Cَ ُٶاHٰIََ َو�ِٖ��	��3	ا /]�ِ�ُ 9:َ �ُ  Kötülüğün karşılığı, onun benzer bir kötülüktür. 
Ama kim affeder ve düzeni sağlarsa artık onun mükafatı Allah'a aittir. O, zalimleri sevmez. Şura, 42/40 

  ٰ �� 5ْXَ�ِKَِ�ٖ� َوَ.ْ� ا�Cَََء p �Rَ�َْ��َKَُ�� اِ	ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.َ َن*�ُIَ�ُْA �ْ=َُر�� '  Kim doğru bir şey yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; 
kötülük yapanda kendi aleyhine yapmış olur. Sonra siz Rabbinize döndürüleceksiniz. Casiye, 45/15 

ا َ�َ�هُ   f�$َ ٍة َوَ.ْ� َ�ْ�َ�ْ% ِ.�Jَsَْل َذر�  Zerre ağırlığınca bir kötülük yapan, onun karşılığını  görür. Zilzal, 99/8 
KUŞKU/ŞÜPHE 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
اَْ	َ�a/ ِ.ْ� َر��َ@ Aَ bcَKَُ=*َ-�� ِ.َ� ا	ُْ�ْ�َ+ٖ���َ    Hak ve gerçek olan, Rabbinden gelendir, artık kuşkuya kapılanlardan olma. 

Bakara, 2/147 
�ُه pُ�� اَْ-ُ+ْ� Aَْ�َ+ُ�ونَ  َXْ(ِ ' f��َ.ُ %ٌIَََوا bcًIََ4ٰ' ا َ ��ُp �ٍ�uٖ �ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ ىTٖ�	ا *َ,ُ  Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen 

O'dur. Adı konulmuş ecel, O'nun Katındadır. Sonra siz yine kuşkuya kapılıyorsunuz. En'am, 6/2 
bcً َوا	�Tٖ�َ� ا�Xَ�ْAَُٰ,ُ� ا	ْ=ِ   ٌل ِ.ْ� َر��َ@ �ِ�ْ	َ�Aَ bcََK �aُ=*َ-�� ِ.َ� اْ	ُ�ْ�َ+ٖ���َ اLَKََْ�َ� ا	��ِ� اَْ�َ+Lٖ' َ�َ=ً�� َوُ,َ* ا	�Tٖى اَْ-Hََل اِ	َْ�ُ=ُ� ا	ِْ=َ+�َب ُ.�85َ �HXَ.ُ �ُ�-َْ�َ�ُ�*َن ا�َب َ�+َ  Allah 

size Kitap'ı ayrıntılı bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdik- 
lerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın bundan şüphen olmasın. En'am, 6/114 
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� اَْ-Hَ	�Xَْ اَِ	   ��.ِ ;@$َ 'Kٖ SَXُْ& ِ�ْنKَ ْ��ُْ	ا �َ.ِ ��-َ*=ُAَ bcَKَ @ََر�� �ْ.ِ /a�� �Iََءَك اْ	َْJَ	َ @َ�ِ�ْ َ �ْ.ِ ِْ=َ+�َب	َ�ُؤَن اJْ�َ �َ�Tٖ�	ا %ِlَ�ْKَ @َ�ْ َ���ٖ+َ  Eğer sana indirdiğimiz 

bilgilerden şüphe duyuyorsan, senden önceki kutsal kitap sahiplerine sor. Sana Rabbinden kesinlikle gerçek 
geldi, sakın kuşkulananlardan olma. Yunus, 10/94 

�وَن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َو	ٰـ=ِ  ُ�ُ�ْAَ �َ�Tٖ�	ا �ا	�Xٖ.ِVْ�ُْ�َ  ْ� اَْ)ُ�ُ� ا	��َ� ا	�Tٖى َ�َ+َ*��Kُ=ْ� َواُِ.ْ�ُت اَْن اَ&ُ*َن ِ.�َ  ُْ% َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِْن &Kٖ �ْ+ُXُْ' َ$@; ِ.ْ� ٖد�bcَKَ 'Xٖ اَْ)ُ�ُ  De ki: "Ey 
insanlar, eğer benim dinimden şüphe ediyorsanız ben, Allah’ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Ancak 
ben, sizin hayatınıza son verecek olan Allah'a kulluk ederim." Yunus, 10/104 

َ�K�1َُ*َن اَْن َ�ٖ��َ_ ا	��ُ� َ)Rِ�ْ�َْ� َوَرCُ*	ُُ� َ�ْ% اُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ  اRِِ�*ُ�ُ  'Kَْٖ� َ.َ�ٌض اَمِ اْر�Aَُ�*ا اَمْ   Bunların kalplerinde hastalık mı var? 
Yoksa kuşkuya mı kapıldılar? Yoksa Allah'ın ve elçisinin kendilerine karşı haksızlık yapacağından mı korkuyor- 
lar? Hayır, onlar zalim kimselerdir. Nur, 24/50 

َوَ.� &Aَ SَXُْْ+�ُ*ا ِ.ْ� َ ْ��ِٖ� ِ.ْ� ِ&َ+�ٍب َوَ:X��ٖ�َِ� �ُ/[1ُAَ 9َِ@ اًِذا َ:9ْر�Aََب ا	ُْ�ْ�ِ]�ُ*نَ    Sen bundan önce, ne bir yazı okur, ne de yazı yazar- 
dın. Öyle olsaydı, yalan peşinde koşanlar kuşku duyarlardı. Ankebut, 29/48 

  ٍ]��ٖ.ُ ;@$َ 'Kٖ ا*ُ-�&َ �ْRُ�-ِا %ُ�ْ َ �ْ.ِ �ْRِ(ِ��َ$َْ�ِ� %َ�ُِK ��َ&َ َن*Rُ+َ7ْ�َ �.َ �َ�ْ�ََو �ْRُXَ�ْ�َ %َ��َٖو Artık kendileriyle arzularının arasına set 
çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar, kuşku verici bir tereddüt içindeydiler. 
Sebe, 34/54    

  ٌ��Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٌطPِ اTَِن ٰ,ـ*�ُ�ِ�Aَوا �Rَِ� ُ�ن�+َ�ْAَ bcَKَ Zِ(َ� َواِ-�ُ� 	َِ�ْ�ٌ� 	ِ���  Şüphesiz o/Hz. İsa, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse 
kıyametten yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur. Zuhruf, 43/61 

�وا �ِ�َْ.َ*ا	Rِِْ� َواَ-�5ُِْ  ُ,َ�Iَا َو*�ُ�Aَ�ْ�َ �َْ	 ��ُp �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	ا �ِ�*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َن ا*Xُ.ِVْ�ُ	ِْد ُ*نَ اِ-�َ�� ا� Cَ 'Kٖ �ْRِٖ��ِ% ا	��ِ� اُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	�8  İman edenler ancak, 
Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla sava- 
şanlardır. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Hucurat, 49/15 

KÜFÜR/İNKÂR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َ �	ُ*ا  ُ�ُ*َ %ْ�َ _ٌ�ْBُ �Xَ�ُ	RُXَ�َُ� ا	��ُ� �ُِ=ُ �.َ bcً��ٖJَKَ �ْ,ِ�ِ5ْ�Xُ.ِVْ*نَ وَ   (peygamberle alay ederek) "Kalplerimiz perdelidir" dediler. Hayır; 
küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Bakara, 2/88 

  ٍ��pٍَٖر ا� �5&َ �%ُ& /]��َ �ِت َوا	��ُ� َ:9 ُ�َِ �aُ ا	��ُ� ا	���ٰ*ا َوُ�ْ��ِ' ا	�8َ�ْ�َ  Allah faiz karışan malın bereketini giderir, sadakaları ise 
bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Bakara, 2/276 

  َ� Tٍِi.َ*ْ�َ�sً��ى �Rُِِ� اْ:9َْرُض َوَ:9 َ�ْ=ُ+ُ�*َن ا	��َ� َ�ٖ �*�َُA *َْ	 َل*Cُ��	5َُ�وا َوَ)8َُ*ا ا&َ �َ�Tٖ�	د/ ا*َ  Küfür yoluna sapıp Peygamber'e karşı gelen- 
ler; o gün yerle bir olmayı çok isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Nisâ, 4/42 

 ��َ�ِKَ  ْ�Bُ �Xَ�ُ*ُ�ُ  �ْRِِ	*ْ ََو ;a�َ �ِ�ْLَِ� اْ:9َ-ْ�َِ��َء �ُRِِ�+ْ َِ� َو��	ِت ا��َو&5ُِْ�ِ,ْ� �ِ�َٰ �ْRُ َ�sَ�.ٖ �ْRِ4ِJْ-َbcً��ٖ َ 9�:َِن ا*Xُ.ِVْ�ُ bcَKَ �ْ,ِ�ِ5ْ=ُِ� �Rَ�ْ�َ(َ �ُ��	ا Dَ�َuَ %ْ�َ _ٌ  Yahudiler 
verdikleri sözlerinden caydılar. Allah'ın ayetlerini inkâr ettiler, Peygamberlerini, sebepsiz yere öldürdüler ve 
'Bizim kalplerimiz örtülüdür' dediler. Oysa Allah küfürleri sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Bu nedenle 
onlar, pek azı dışında iman etmezler. Nisâ, 4/155 

  ُ�5َ&َ �َ�Tٖ�	َونَ ا�وا َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� ِزْد-َ�ُ,ْ� َ)Tَاً�� Kَْ*َق ا	Tَ�َْاِب �َِ�� َ&�-ُ*ا ُ�5ِْ�ُ /�Pَوا َو  İnkâr edenlere ve Allah’ın yolundan alıkoyan- 
lara, bozgunculuk yaptıkları için azap üstüne azap veririz. . Nahl, 16/88 

�ونَ َ.ْ� َ&Kَ �َ5ََ�َ�ْ�ِ� &5ُُْ�ُه َو.َ ُRَ�ْ�َ �ْRِ�ِ5ُْ-َbcِKَ ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ  Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhinedir. Kim de iyi işler yapar- 
sa, onlar kendileri için rahat bir yer hazırlamış olurlar. Rum, 30/44 

  َK �ْRِ�ْ�َ(َ '4ٰJْ�ُ 9:َ �َ�XRَIَ َ�ُر- �ْRَُ	 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	ى &ُ%� َ&5ُ*ٍر َواHٖmْ-َ @َِ	Tٰ&َ �Rَِا�Tَ(َ �ْ.ِ �ْRُXْ(َ _ُ َ�ُ�*Aُ*ا َوَ:9 ُ��51َ  İnkâr edenlere de cehennem 
ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler, cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz, küfürde 
ileri giden her nankörü böyle cezalandırırız. Fâtır, 35/36 

  ْX(ِ �ْ,ُ�ُ5ُْ& �َ��ٖKِ�=َْ	ا �ُ�Hٖ�َ 9:َ5ُُْ�ُه َو& �ِ�ْ�َ�َKَ �َ5َ&َ �ْ�َKَ اْ:9َْرِض 'ِK _َِgbcَUَ �ْ=ُ�َ�َIَ ىTٖ�	َ��ًراُ,َ* اUَ 9�:ِ5ُُْ�ُ,ْ� ا& �َ��ٖKِ�=َْ	ا �ُ�Hٖ�َ 9:ََو �+ًJْ.َ 9�:ِا �ْRَِر�� �َ  Yeryüzünde 
sizleri daha önceki kuşakların yerine geçirip halifeler kılan/egemen kılan O'dur. Onun için kim inkâr ederse, 
inkârı kendi zararınadır. Kâfirlerin inkârı, Allah’ın gazap ve nefretini artırır. Kâfirlerin inkârı kendilerine ziyandan 
başka bir şey getirmez. Fatır, 35/39 

Aَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُْ�َ��ُ*َن اِ-�ُ� اِْن Aَْ=5ُُ�وا Kَِ�ن� ا	��َ� Xْ(َ \'ِXBَُ=ْ� َوَ:َ 9�zٰ�ْ' 	ِِ�َ��ِدِه ا	ُْ=5َْ� َواِْن 7ْAَُ=ُ�وا َ�zَ�ُْ� 	َُ=ْ� َوَ:9   ��Xَ�ُKَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ْ=ُٰ' َر��	اِ ��ُp ٰ�ىUُُْر َواِزَرٌة ِوْزَر اHِAَ
�ورِ َ)ٖ��ٌ� �Tَِاُ ِت ا	8/  İnkâr ederseniz bilin ki, Allah sizin imanınıza muhtaç değildir. Ama kullarının inkâr etmesine razı 

olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenemez. 
Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. O, kalblerde olanı bilir. Zümer, 39/7 

  ٍZ �4ِK �ْ.ِ �5ًJُCُ �ْRِِA*�ُ�ُِ	 �ِ�ٰ�ْ��	�ِ� �ُ5ُ=ْ�َ �ْ�َِ	 �Xَ�ْ�َmََ	 ًة�Zً َواِ�َ  -Şayet insanların küfürde birleş  َوَ.َ��رَِج َ)َ �Rَ�ْ�َ�Rَ3ُْ�ونَ َو	َْ*َ:9 اَْن َ�ُ=*َن ا	��Xُس اُ.�
miş tek bir toplum olma tehlikesi bulunmasaydı, Rahman’ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları 
merdivenleri, Zuhruf, 43/33 

َو	ُِ�ُ�*RِِAْ� اَْ�َ*اً�� َوCُُ�ًرا َ)َ �Rَ�ْ�َ�Vُ=ِ�+نَ    Evlerinin kapılarını, üzerine kurulacakları koltukları hep gümüşten yapadık. 
Zuhruf, 43/34 
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  َ��Jٖ�+�ُ�ِْ	 @ََر�� �َXْ(ِ َ�ُةUِٰ9:َْوا ��َْ- /�� َ.َ+�ُع اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 َوُز�Kً�ُUْ َواِْن &ُ%/ ٰذ	َِ@ 	َ��  Onları altına, mücevhere boğardık. Fakat bütün bunlar 

dünya hayatının geçici malından ibarettir. Ahiret nimeti ise, Rabbinin katında, Allah'ın azabından sakınıp 
rahmetine sığınanlara mahsustur. Zuhruf, 43/35 

KOLAYLIK-ZORLUK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

8ُ�َ�ْKَ �َRْْ�ُ� َوَ.ْ� َ&�نَ َ$Rُْ� َرَ.�4ََن ا	�Tٖى اُْ-Hَِل �Kِٖ� اْ	  � ِ.Xُْ=ُ� ا	�7َRِ$َ �ْ�َKَ 5ُْْ�َ �ِن	ى َوا�ٰRُْ	ا �ٍت ِ.َ�Xَ���َِس َو��X�ِ	 ى��  Jُْ�اُٰن ُ,ًُ��ٖ�ُ �َUٍَُم ا���اَ �ٌة ِ.ْ ���ِKَ �ٍ5َCَ 'ٰ�(َ �4ً اَْو��ٖ.َ
َة َو	ُِ+َ=��ُ�وا ا	��َ� َ)�ٰ' َ.� َ,ٰ��ُ=ْ� َوَ	َ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ ا	��ُ� �ُِ=ُ� ا	ُْ�ْ�َ� َوَ:9 ُ�ٖ��ُ� �ُِ=ُ� ا	ُْ�ْ�َ� َو	ُِ+=ْ  ��ِ��ُ*ا ا	ِْ�   Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, 

doğruyu ve yanlışı ayırt edip açıklayan Kur'ân'ın indirildiği aydır. Sizden kim, bu aya erişirse orucunu tutsun. 
Hasta olan ve yolcu bulunan, hastalığında, yolculuğunda orucunu yer, sonra yediği günler kadar tutar. Allah 
sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine 
karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. Bakara, 2/185  

�ِ� ِ.ْ� َ�َ�ٍج ِ.��Zَ اَٖ��ُ=ْ� اِْ�ٰ�ٖ,��َ … ٖ� O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk… ُ,َ* اn�ٰ+َIُْ=ْ� َوَ.� K �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َ�َIَِ' ا	ّ
yüklemedi; babanız İbrahim'in dininde de böyleydi… Hac, 22/78 

 َ�mْ�َ �َ��	ا aِ�+�َ �ْ.َْ�ً�اَو�اَْ.ِ�ٖه ُ �ْ.ِ �َُ	 %ْ  …Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. Talâk, 65/4 

 .Allah hiç kimseyi verdiği imkândan fazlasıyla yükümlü kılmaz… َ:9 ُ�َ=��ُ_ ا	��ُ� -5ًَْ�� اِ:�9 َ.� اmْ�َCَ �RَnٰAَٰ�ُ% ا	��ُ� َ�ْ�َ� ُ)ْ�ٍ� �ُْ�ً�ا
Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Talâk, 65/7 

 ٍ��َ&َ 'Kٖ اْ:9ِْ-َ��َن �XَJْ�َUَ �ْJَ	َ Biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. اَْن ]ُ�َ�اََ�ْ
 ٌ��َر َ)َ�ْ�ِ� اََ�ِJْ�َ �ْ	َ İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?  Beled, 90/4-5 

 Gerçekten, zorlukla beraber bir اِن� َ.Dَ ا	ُْ�ْ�ِ� �ُْ�ً�ا .Kَ Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardırِ�ن� َ.Dَ ا	ُْ�ْ�ِ� �ُْ�ً�ا
kolaylık daha vardır. İnşirah, 94/5-6 

KORKU VE ÜMİT 
ِ�ْ��ِ ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِْ�ِ�    

  َ��Jٖ�+�ُْ	ا Dَ.َ �َ��	َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا��	ا ا*Jُ�Aَوا …Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah, muhakkak ki korkup sakınanlarla 
beraberdir. Bakara, 2/194 

� اْ	�Jَ�ِبِ َواJُ�A*ا ا	�� ُ��َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� َ$ٖ  …Allah'tan korkunuz ve biliniz ki Allah’ın azabı pek şiddetlidir. Bakara, 2/196 

 ْ*�َ �ْRُ َ*ْKَ ا*ْJَ�Aا �َ�Tٖ�	ا َوا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �1َ�ُْ�وَن ِ.َ�َوَ ��َْ- /�اْ	Zِ�َ�ٰJِ َوا	��ُ� َ�ْ�ُزُق َ.ْ� َ��7َُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��بٍ َم ُز��َ� 	Tٖ��ِ�َ� َ&5َُ�وا اْ	َ�ٰ�*ُة ا	  İnkâr edenlere dünya 
hayatı süslü gösterildi. Bunlar müminler ile alay ederler. Oysa Allah'ın azabından sakınanlar, Kıyamet günü, 
kâfirlerden üstün konumdadırlar. Allah dilediğine hesapsız olarak rızık verir. Bakara, 2/212 

اْ	ِ�ْ=Zِ�َ َ�3ُ�ُِ=ْ� �ِٖ� َواJُ�A*ا ا	��َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ َوَ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا اَٰ��ِت ا	��ِ� ُ,Hًُوا َواْذ&ُُ�وا -Sَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَ.� اَْ-Hََل َ)َ�ْ�ُ=ْ� ِ.َ� ا	ِْ=َ+�ِب وَ    … 
Allah ’ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini, size öğüt vermek için indirdiği Kitab’ı ve 
hikmeti hatırlayın. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bakara, 2/231 

ٰ�*ا اِْن &�Xٖ.ِVْ.ُ �ْ+ُXُْ�َ  َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اJُ�A*ا ا	���َ  َوَذُروا َ.� Jِ�ََ' ِ.َ� ا	��  Ey iman edenler! Eğer gerçekten müminler iseniz Allah'tan 
korkun ve artık faizin peşini bırakın, Bakara, 2/278 

ُر&ُُ� ا	��ُ� -َ 9:َ ُ��َ5َْ�Tِ1ِ�+ ا	X.ِVْ�ُُْ*َن ا	َْ=�Kِٖ��َ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدوِن ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� وَ  �T�َواِ	َ' ا	��ِ� ا	��8ٖ�َُْ  َ.ْ� َ�5َْ�ْ% ٰذ	َِ@ dَ�ْ�َKَ ِ.َ� ا	��ِ� Kٖ' َ$ْ#ٍء اِ:�9 اَْن Jُ�+Aَ*ا ِ.ZًnJُٰA �ْRُXْ َو�َُ  
Müminler, müminleri bırakarak kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa artık Allah ile arasında hiçbir ilişki 
kalmaz. Yalnız, kendinizi onlardan korumak için bu yola başvurmanız hariç. Allah sizi kendinden korkmaya 
çağırıyor. Dönüş Allah'adır. Al-i İmran, 3/28 

 َ*Aَ ٍء*Cُ �ْ.ِ Sْ�َ�ِ(َ �.َ4ًَ�ا َو�ْ.ُ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ Sْ�َ�ِ(َ �.َ dٍ5َْ- /%ُ& �ُmِAَ ْ*َم�ِْ�َ��دِ َ	ُ� َرُؤٌف �ِ���	ُ� -5ََْ�ُ� َوا��	ُر&ُُ� ا �T�د/ 	َْ* اَن� �RَXَ�ْ�َ َوXَ�ْ�َُ� اََ.ً�ا َ�ٖ��ً�ا َوُ�َ  Kıyamet 
gününde herkes, dünyada hayır ve kötülükten yaptığı şeyi hazır bulur. O günde insan isteyecek ki kötülükleri ile 
kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah, kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Allah kullarına 
çok şefkatlidir. Al-i İmran, 3/30 
 Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl korkup َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اJُ�A*ا ا	��َ� A�JَُA �a�َِٖ� َوَ:A*�ُAَ 9ُ�� اِ:�9 َواَْ-ُ+ْ� ُ.ْ�ِ�ُ�*نَ   
sakınmak gerekiyorsa, öylece korkup sakının ve ancak Müslüman olarak ölün. Al-i İmran, 3/102 

�*نَ ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ �َ��	ا ا*Jُ�Aُِ�وا َوَرا�ِ]ُ*ا َوا��Pَِ�ُ�وا َوPْا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın. Savaş için 
hazır ve tetikte bulunun ve Allah'tan korkun Umulur ki kurtulursunuz. Al-i İmran, 3/200 

 َ�RُXْ.ِ ��ِر�sٖ&َ 9:ً�Iًَ�ا َو-َِ��ًء َواJُ�A*ا ا	��َ� ا	�Tٖى Aََ��َء	ُ*َن �ِٖ� َواْ:9َْرَ��َم اِن� ا	��َ� َ&�َن  �َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اJُ�A*ا َر��ُ=ُ� ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ�ٍة َو�RَXْ.ِ aَ�َUَ َزْو�RَIَ َوَ�
 Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve َ)َ�ْ�ُ=ْ� َرٖ �ً��
kadınlar üretip yayan Rabbinizden korkup sakının.Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a kar- 
şı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir. Nisa, 4/1 
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 َJ	َاْ:9َْرِض َو 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ �Xَ�ْ ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب ِ.ْ� َ ْ��ُِ=ْ� َواِ���&ُْ� اَِن اJُ�A*ا ا	��َ� َواِْن Aَْ=5ُُ�وا Kَِ�ن� 	ِ�� َو	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	�� �Pَو �ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوَ&�َن ْ ِ� َ.� Kِ' ا	��

�اً��ٖ�َ �f�ِXBَ �ُ��	ا Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size 
“Allah'tan korkun” diye emrettik. Eğer inkâr ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. 
Allah hudutsuz zengindir, ziyadesiyle övgüye lâyıktır. Nisa, 4/131 

�	ُ*ا اِْ)ِ�	ُ*ا ُ,*َ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا &ُ ِ�ْAَ 9�:َُٰن َ ْ*مٍ َ)�ٰ' ا�Xَ$َ �ْ=ُ�X.َ�ِmْ�َ 9:ََو �ِ�ْJِْ	�ِ� اَء�َRَ$ُ �ِ��ِ	 �َ�.ٖا اَْ َ�ُب 	ِ�+�Jْٰ*ى َواJُ�A*ا ا	��َ� اِن� ا	��َ� Aَ ��َِ� �ٌ��ٖUَْ�َ��ُ*نَ  *-ُ*ا َ *�  Ey 
İman edenler! Allah için adaleti ayakta tutan şahitler olun. Bir topluma olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürükleme- 
sin, adil olun, bu takvaya daha uygundur. Allah’tan korkun, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 
Maide, 5/8 

�*نَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اJُ�A*ا ا	��َ� َواْ�َ+Lُ*ا اِ	َْ�ِ� اُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ �ٖ�ِ��ٖCَ 'Kٖ وا�ُ,ِ�Iََو Zَ�َ�Cٖ*َ	ْ  Ey iman edenler, Allah'tan korkunuz, sizi O’na 
yakınlaştırabilecek her yolu arayın, O’nun yolunda savaşın ki, kurtuluşa eresiniz. Maide, 5/35 

��ً��uَ 9:ًbcَ�َ �ُ��	َرَزَ ُ=ُ� ا � َواJُ�A*ا ا	��َ� ا	�Tٖى اَْ-ُ+ْ� �ِٖ� ُ.Xُ.ِVْ*نَ  َو&ُ�ُ*ا ِ.��  Allah’ın size verdiği helal ve temiz rızıktan yiyin. Ve 
kendisine iman ettiğiniz Allah’tan korkun. Maide, 5/88 

��ِت �XَIٌُح uَ ��َ�Kِٖ�ُ�*ا اَِذا َ.� َِ	� ��ِت pُ�� اJَ�Aْ*ا َواَٰ.Xُ*ا pُ�� اJَ�Aْ*ا َواXُ�َ�َْ*ا َوا	��ُ� ُ�ِ�[/ اْ	�ُ 	dَ�َْ َ)َ�' ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8َِ	� ��Xٖ�ِ�َ اJَ�Aْ*ا َواَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ْ  
İman edip salih ameller işleyenler, Allah'tan korktukları, imanlarında sebat ettikleri, iyi ameller işlemeye de- 
vam ettikleri, sonra Allah'tan sakındıkları, imanlarından ayrılmadıkları, yine Allah'tan korktukları ve iyilikte 
bulundukları müddetçe, daha önce (haram yemeklerden ve içkilerden) yediklerinden dolayı kendilerine bir 
günah yoktur. Allah iyilikte bulunanları sever. Maide, 5/93  

  ِ. �ْ=ُAَ 9:َِل َو�Pَٰ9:ْو� َوا�ُLُْ	�ِ� ِل*ْJَْ	ا �َ.ِ �ِRْmَ	َْوُدوَن ا Zً5َ�Uَٖو �(ً /�4َAَ @َ�ِ5َْ- 'Kٖ @ََواْذ&ُْ� َر�� َ���ِٖK�Lَْ	ا �َ  Rabbini içinden, yalvararak ve kor- 
karak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an ve sakın umursamaz kimselerden olma. A’raf, 7/205 

 ِ5Lْ�ََو �ْ=ُِA�lَ��Cَ �ْ=ُXْ(َ �ْ ْ� 	َُ=ْ� َوا	��ُ� ُذو ا	4ْ5َِْ% ا	��3ٖ�َِْ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِْن Jُ�+Aَ*ا ا	��َ� َ� %ْ�َmْ	K �ْ=َُُْ�َ �-ً� َوُ�َ=�5  Ey iman edenler! Eğer Allah'tan 
korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah 
büyük lütuf sahibidir. Enfal, 8/29 

 Allah’ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü… َوَ:ْ�Aَ 9�lَُ�*ا ِ.ْ� َرْوِح ا	��ِ� اِ-�ُ� َ:َ 9��ْ�dُlَ ِ.ْ� َرْوِح ا	��ِ� اِ:�9 ا	Jَْْ*ُم ا	َْ=�Kُِ�ونَ  

kâfirler dışında hiç kimse Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez." Yusuf, 12/87 
�	/*نَ   َوَ.ْ� َ�XَJُْ� ِ.ْ� َرZِ�َ�ْ َر��ٖ� اِ:�9 ا	�4  …"Sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser?" Hicr, 15/56 

�ُ� َواPًِ�� اLَKََْ�َ� ا	��ِ� Jُ�+Aَ*نَ  َو	َ�ُ   ٖ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ	ُ� ا	ّ َ.� Kِ' ا	��  Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat, kulluk da sürekli 
olarak O'nadır. Böyleyken Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Nahl, 16/52 

  �Aُس ا��X	ا �Rَ/�َا ��اِن� وَ َ �lً�ْ$َ ٖه�-�ُ=ْ� �ِ�	��ِ� Jُ*ا َر��ُ=ْ� َوا7َUْْ*ا َ�ْ*ً.� َ:َ 9�Hٖmْى َوا	ٌِ� َ)ْ� َو	َِ�ٖه َوَ:9 َ.ْ*	ُ*ٌد ُ,َ* �Iٍَز َ)ْ� َوا	ِِ ��Lُ�َ 9:ََو ��َْ- /�-�ُ=ُ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��LُAَ bcَKَ \a�َ �ِ��	ا �َ(ْ
 Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evlâdın babası namına bir şey اْ	Lَُ�ورُ 
ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve 
şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman, 31/33 

 َ+Aَ َن*Jُ5ِXْ�ُ �ْ,ُ�Xَ َْرَز � �ُ)*َن َر���Kً*ْUَ �ْRُ َوuََ�ً�� َوِ.��ْ�َ DِIِ�4َ�َْ	ا �ِ(َ �ْRُ�ُ*XُIُ 'ٰK�mَ  Onlar, korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet et- 
mek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Secde, 32/16  

Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ahzab, 33/70 
�Tَُر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ�Iُ�ْ*ا َرZَ�َ�ْ َر��ٖ�  ُْ% َ,ْ% َ�ْ�َ+*ِ ْ�َ ��ًِg� َا َو�ًIِ�Cَ %ِ�ْ�	اٰ-َ�َء ا Sٌِ-� َ *َ,ُ �ْ 9 َ�ْ�َ�ُ�*َن اِ-�َ�� َ�َ+Tَ&�ُ� اُو	ُ*ا اْ:9َ	َْ��بِ ى ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�َ�ُ�*َن َوا	�Tٖ�َ� :َ اَ.�  Böyle biri 

mi; yoksa gece vakitlerinde, secde hâlinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve 
kulluk eden mi? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Zümer, 39/9 

 ُ- /T	5ُِ� اLْ�َ �َ��	ِ� اِن� ا��	ا Zِ�َ�َْر �ا ِ.ْ*[ُXَJْAَ 9:َ �ْRِ�ِ5ُْ-َا َ)�ٰ' ا*ُK�َCَْا �َ�Tٖ�	ِ)َ��ِدَى ا ��ٖ���ُ  ُْ% َ��	5ُ*ُر اLَْ	اِ-�ُ� ُ,َ* ا ��ً��ٖIَ َب*  De ki: “Ey kendilerinin 
aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları 
affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Zümer, 39/53 

E � َواJُ�A*ا  ٍLَِ	 Sْ.َ �� َ �.َ dٌ5َْ- �ُْ3Xْ+َْ	َ� َو��	ا ا*Jُ�Aا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��نَ َ*ُ��َ�ْAَ ��َِ� �ٌ��ٖUَ �َ��	َ� اِن� ا��	ا Ey inananlar! Allah'tan korkun ve kişi ya- 
rına ne hazırladı ona baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızı haber almaktadır. Haşr, 59/18 

... ً)� ِ.ْ� Zِ�َ7ْUَ ا	���ِ َ	ْ* اَْ-ْHَ	�Xَ ٰ,ـTَا اْ	Jُْ�اَٰن َ)�ٰ' Iََ�ٍ% َ	َ�اَ�ْ   ��8َ+َ.ُ ��ً$ِ�Uَ �ُ+َ Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu 
Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün… Haşr, 59/21 

  َU ا*Jُ5ِْ-َا َوا*�ُ�uَٖا َوا*�ُ�َCَْوا �ُْ+�ْ[َ+َCَْ� َ.� ا��	ا ا*Jُ�A�Kَ َن*�ْ�ً�ا :9َِ-5ُِْ�ُ=ْ� َوَ.ْ� ُ�*َق ُ$}� -�Kَ �ٖ�ِ5َُْو	iَِٰ@ ُ,ُ� اْ	5ْ�ُِ�ُ  O hâlde, gücünüz yettiği kadar 
Allah’a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden 
korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Tegabün, 64/16 

  ٌ���ٖ&َ �ٌIَْ5َِ�ٌة َواLْ.َ �ْRَُ	 ]ِ�ْLَْ	�ِ� �ْRُ7َ1ْْ*َن َر���َ �َ�Tٖ�	اِن� ا  Görmedikleri hâlde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve 
büyük bir mükâfat vardır. Mülk, 67/12 

KÖLE VE CARİYE  
ِ�ْ��ِ 	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا   
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… َواْ	ُ�ْ��Xَ8َُت ِ.َ� ا	�Xَ��ِء اِ:�Sْ=َ�َ.َ �.َ 9 اَْ�َ��-ُُ=�ْ   Harp esiri olarak elinize geçen cariyeler dışında, evli kadınlarla evlen- 

meniz Allah yazısı olarak haramdır… Nisa, 4/24 
…   َK �ْ.ِ �ْ=ُُ-��َ�َْا Sْ=َ�َ.َ �.َ �ْ�ِKَ ِت�Xَ.ِVْ�ُْ	ِت ا�Xَ8َ�َ+A��َُِ=ُ� ا	�Xَ.ِVْ�ُْتِ َوَ.ْ� 	َْ� َ�ْ�َ+ِ]uَ �ْ=ُXْ.ِ Dْْ*ً:9 اَْن َ�Xِْ=َ} ا	ُْ�ْ İnanmış hür kadınları nikâhla- 

maya gücü yetmeyen, sahip olduğunuz genç, mümin köle kızlarından biriyle evlensin… Nisa, 4/25 
ٖ��ِ% َوَ.� َواْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َوَ:7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َو�Tِِى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��&ٖ   �ِ�ِ[ �ِ�ْ	Xْmَِ[ َواْ�ِ� ا	�� �ِ� َواْ	�mَِر ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َواْ	�mَِر اْ	Xmُُِ[ َوا	�8

َ�َ=Sْ اَْ�َ��-ُُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ َ.ْ� َ&�َن ُ.1ُKَ 9:ً�+َ1ْ*ًرا.َ  Allah’a ibadet edin. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akra- 
baya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, himayenizdeki köle 
ve cariyelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa, 4/36 

… �ٖ��ُ� َرَ ZٍXَ.ِVْ.ُ Zٍ�َ وَ  ْ+َKَ ً�[َUَ �Xً.ِVْ.ُ %َ+َ َ �ْ.ََو ً�[َUَ 9�:ِا �Xً.ِVْ.ُ %َُ+Jْ�َ اَْن �ٍ.ِVْ�ُِ	 ٰ' اَْ,�ِ�ٖ َوَ.� َ&�َن	اِ Zٌ�َ���َ.ُ Zٌ�َِد Yanlışlıkla olması dışında bir 
müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat 
etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir… Nisa, 4/92 

…   ِ*Lْ��	�ِ� �ُ��	ا �ُُ&TُUِاVٰ�ُ 9:َ  َا �ِ.ْ �َ��ُم َ)7ََ�ِة َ.َ��ٖ&�َuِْا �ُُAَر� �5=َKَ َ��َن�اْ:9َْ �ُُA�ْ �J(َ ��َِ� �ُْ&TُUِاVٰ�ُ �ْ=ِٰـ	َ��-ُِ=ْ� َو�اَْ 'Kٖ �ُ��ٖ�ْAَ اَْو �ْRُُA*َ�ْ&ِ َن اَْ,ٖ��ُ=ْ� اَْو*�ُ�ِ[ُْA �.َ �ِCَْو
 ٍZ�َ ََر Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu 
tutar. Bu durumda yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak yahut onları 
giydirmek ya da bir köle azat etmektir… Maide, 5/89 

  ِm�َ 9:َ �َ�Tٖ�	َْ�ْ�َ+5ِ�ِْ_ ا	َو َ=Kَ �ْ=ُُ-��َ�َْا Sْ=َ�َ.َ � �Aُِ�*ُ,ْ� اِْن َ)ِ�ْ�+ُْ� Uَ �ْRِ�Kْٖ�ً�ا َواAُٰ*ُ,ْ� ِ.ْ� َ.�ِل ا	��ِ� ُ�وَن -َِ=�ً�� َ�+�' ُ�Rُ�َِXLُْ� ا	��ُ� ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َوا	�Tٖ�َ� َ�Lُ+َ�ْ*َن ا	ِْ=َ+�َب ِ.��
 '�َ(َ �ْ=ُِA��َ+َKَ ا*,ُ�ِ=ُْA 9:ََو �ْ=ُnٰAٰى اTٖ�	ا ِ�-َْ�� َوَ.ْ� ُ�ْ=ِ�ْ,Rُ�� Kَِ�ن� ا	��َ� ِ.ْ� َ�ْ� /� �Xً	Lُ+َ�ْ+َِ*ا َ)َ�َض اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 /8�َAَ ِء اِْن اََرْدَن�Lَ�ِْ	5ُ*ٌر َرٖ���ٌ اBَ ��Rِ,ِاِْ&َ�ا  Nikâh imkânı 

bulamayanlar, Allah kendilerini lütfundan zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar. Kölelerinizden, hürri- 
yetini satın almak isteyenlerin, kendilerinde iyi hal görürseniz, onlarla yazılı anlaşma yapın. Allah'a size verdiği 
maldan siz de onlara verin. Hizmetinizdeki genç kızları, iffetli kalmak isteyip dururlarken, iğreti dünya hayatının 
basit menfaatini elde etmek için fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa, bilsin ki, maruz kaldıkları bu 
zorlanmadan ötürü, Allah onlara acıyıp esirgeyecek ve bağışlayacaktır! Nur, 24/33 

� ٰذ	ُِ=ْ� Aُ*َ)3ُ*َن �ِٖ� َوا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن Uَٖ���ٌ َوا	�Tٖ�َ� ُ��3َِ,ُ�وَن ِ.ْ� -p �ْRِِg��َُِ�� َ�ُ�*ُدوَن 	ِ  �C��َ+َ�َ اَْن %ِ�ْ َ �ْ.ِ Zٍ�َ ََر �ُ��ٖ�ْ+َKَ ا*ُ	� َ ��َ  Kadınına ziharda 
bulunduktan sonra sözlerinden dönenler, eşleriyle cinsel yaklaşmada bulunmadan önce bir köle azad etmeleri 
gerekir. Bununla size öğüt verilir. Allah yaptıklarınızdan haberlidir. Mücadele, 58/3 

KUSUR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

اِء َوا	َْ=�kِٖ��َ� اْ	Lَْ�َ� َوا	�Kٖ��ََْ� َ)ِ� ا	  �� اِء َوا	�4 �� ��Xِس َوا	��ُ� ُ�ِ�[/ اْ	ُ�ْ��Xٖ�ِ�َ اَ	�Tٖ�َ� ُ�Jُ5ِXْ*َن Kِ' ا	��  Onlar bollukta ve darlıkta Allah için mal 
harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların kusurlarını bağışlarlar. Hiç kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Al_i 
İmran, 3/134 

…  *�ُِX+َIْا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��4ُ�ْ�َُ=ْ� �4ً�ْ�ََ ]ْ+َLْ�َ 9:َا َو*�ُ ��mَAَ 9:ََو �ٌpِْا ���3	ا tَ�ْ�َ اِن� ���3	ا �ً�ا ِ.َ�sٖ&َ ا Ey iman edenler! Zannın çoğundan 
sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve ayıplarınızı araştırmayın…Hucurat, 49/12  

�ٍء �Xَِٖ��ٍ� ﴿b�c�َ �%ُ& Dْ[ُِA١٠ٍف َ.�Rٍٖ� ﴿ َوَ:9  �ٍز َ.�7 ��,َ ﴾١١﴿ �ٍ�pَٖا �� ٰذ	َِ@ َزٖ-�ٍ� ﴿١٢﴾ َ.��Xٍع 	1َ�ِْْ�ِ� ُ.ْ�َ+ٍَ�ْ�َ ;%+ُ(ُ ﴾١٣﴿ �َ�Xٖ�َ١٤﴾ اَْن َ&�َن َذا َ.�ٍل َو ﴾ Yemin 
edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, 
günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, 
sakın boyun eğme. Hümeze, 68/10…14 

LAKAP 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ٍء َ)ٰ�' اَْن َ�ُ=�� Uَْ�ً�ا ِ.RُXْ�� َوَ:Hُ�ِ�ْAَ 9وا اَ-5َُْ�ُ=ْ� َوَ:Hُ�َ�XَAَ 9وا �ِ�ْ:َ9	�Jَِْب �dَiِْ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:9 َ�1َ�ْْ� َ ْ*ٌم ِ.ْ� َ ْ*ٍم َ)ٰ�' اَْن َ�ُ=*-ُ*ا Uَْ�ً�ا ِ.RُXْْ� َوَ:9 -َِ��ٌء ِ.ْ� -ِ�َ  
*ُق َ�ْ�َ� اْ:9ٖ�َ��ِن َوَ.ْ� 	َْ� َ�ُ+ْ[ �Kَُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ ا:Cْ9ُِ� ا	�5ُُْ   Ey iman edenler! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Belki 

alay ettikleri kimseler, kendilerinden iyidirler. Kadınlarda başka kadınlarla alay etmesin. Belki onlar kendilerin- 
den iyidirler. Birbirinizde kusur aramayın; birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra fasık/yoldan 
çıkmış olmak ne kötü bir addır. Kim tövbe etmezse, işte onlar, zalimlerdir. Hucurat, 49/11 

LALET 
�ِ ِ��ْ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

��Xُه 	��X�ِِس Kِ' ا	ِْ=َ+�بِ  ���َ �.َ ��ى ِ.ْ� َ�ْ�ِٰRُْ	ِت َوا�Xَ���َْ	ا �َ.ِ �Xَ	ْHَ-ََْن َ.� ا*�ُ+ُ=ْ�َ �َ�Tٖ�	نَ اِن� ا*Xُ(ِb�c	ا �ُRُXُ�َ�ْ�َُ� َو��	ا �ُRُXُ�َ�ْ�َ @َiِٰـ	اُو  İndirdiğimiz belgeleri, biz 
onları Kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah hem de bütün lânet edebilenler lanet 
eder. Bakara, 2/159 

��ٖ�َIَِْس ا��X	َوا Zِ=َِiٰ��َْ	ِ� َوا��	ا ZُXَ�ْ	َ �ْRِ�ْ�َ(َ @َiِٰ	ٌر اُو� �َ اِن� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َوَ.�Aُ*ا َوُ,ْ� &�5ُ  Şüphesiz, inkar edip kafir olarak ölenler, Allah'ın, 
meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir. Bakara, 2/161 
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� َ.� �Iََءَك ِ.َ� ا	ِْ�ْ�ِ� Aَ %ْJُKََ��َ	ْ*ا -َْ�ُع ا�Xَ�ََْءَ-� َوا�Xَ�ََْء&ُْ� َو-َِ��َءَ- ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ِ�Kٖ @َ �I��َ �ْ�َKَ ْ�ُ&َ  � َو-َِ��َء�َْ=�ِذٖ��	ِ� َ)َ�' ا��	ا SَXَ�َْ	 %ْ�َmْXَKَ %ْRِ+َ�َْ- ��ُp �ْ=ُ�َ5ُْ-َوا �Xَ�َ5ُْ-ََوا  

Sana gelen ilimden sonra artık her kim seninle tartışmaya kalkarsa de ki: Geliniz, sizler ve bizler toplanalım, siz 
kendi çocuklarınızı ve kendi kadınlarınızı biz de kendi çocuklarımızı, kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da 
lanetleşelim; Allah'ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim». Ali İmran, 3/61 

�ا �Rَ�Kٖ َو4ِBََ[ ا	��ُ� َ)َ�ْ�ِ� َو	َ�َ ًِ	�Uَ �ُ�XRَIَ اُؤُهHَmَKَ ا�ً ���َ+َ.ُ �Xً.ِVْ.ُ %ْ+ُJْ�َ �ْ.َاً�� َ)�3ًٖ��َوTَ(َ �َُ	 ��Xَُ� َواََ)  Kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse 
cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap 
hazırlamıştır. Nisa, 4/93 

…  ْ�,ُ��X�َ	َ �ْRُ َ�sَ�.ٖ �ْRِ4ِJْ-َ ��َ�ِKَ  ًZ�َCِ� َ �ْRُ�َ*ُ�ُ  �Xَ�ْ�َIََو  Verdikleri kesin sözü bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve 
kalplerini kaskatı kıldık…Maide, 5/13 

 ِ. %َ�َIَ4َِ[ َ)َ�ْ�ِ� َوBَُ� َو��	ا �ُXَ�ََ	 �ْ.َ �ِ��	ا �َXْ(ِ Zً�َ*ُs.َ @َِ	ٰذ ��7َِ; ِ.ْ� �ْ=ُiُ ٖ��%ِ  ُْ% َ,ْ% اُ-َ�� RُXُْ� اْ	Jَِ�َدَة َواْ	�Xَ1َٖز�َ� َوَ)َ�َ� ا	]��Bُ*َت اُو	ٰـiَِ@ َ$�\ َ.َ=�-ً� َواْ(َ /%zََ� Cََ*اِء ا	��  
De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve 
gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte 
bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.” Maide, 5/60 

 Yahudiler: "Allah'ın eli sıkıdır" dediler. Onların elleri bağlandı ve َوَ �َ	Sِ ا	Rُ�َْ*ُد َ�ُ� ا	��ِ� َ.*ُ�Lْ	Sْ��Bُ Zٌَ اَْ�ٖ��Rِْ� َو	X�ُُِ*ا �َِ�� َ �	ُ*ا…
söylediklerinden dolayı lanetlendiler… Maide, 5/64 

 ُ�RُXَ�َ	ََو �ْRُ�ُ�ْ�َ 'َ,ِ �Rَ�Kٖ �َ��ِٖ	�Uَ �َ�XRَIَ َر -َ�َر� َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب ُ.��Jٌٖ ا	��ُ�  َوَ)َ� ا	��ُ� اْ	�JٖKِ�Xَ�َُ� َوا	�JَKِ�Xَ�ُِْت َوا	ُْ=�5  Allah, erkek münafıklara/iki 
yüzlülere, kadın münafıklara ve bütün kafirlere, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. Bu, onlara 
yeter. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için sürekli bir azap vardır. Tevbe, 9/68 

	ZُXَ�َْ ا	��ِ� َ)َ�' ا	��3	ِٖ���َ  اََ:9  …Haberiniz olsun; Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Hud, 11/18 

� ا	��ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ� ٖ.��sَِ ٖ� َوَ�Jَْ]ُ�*َن َ.� اََ.َ� ا	��ُ� �ِٖ� اَْن ُ�*Pََ% َوُ�5ِْ�ُ�ونَ َRْ(َ 4ُ*َنJُXْ�َ �َ�Tٖ�	َوا َ@iِٰ	اْ:9َْرِض اُو 'ِK   اِر ��	Rَُُ� ا	��ZُXَ�ْ َو	Cُ �ْRَُ*ُء ا	  Allah'a verdikleri 
sözü, kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği bağlantıları koparanlar ve yer 
yüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte lanet onlar içindir ve yine yurdun kötü olanı da onlar içindir. Ra'd, 13/25 

-َْ�� َواْ:Uِٰ9َ�ِة َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب  /�َ)��3ٌٖ اِن� ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�ُ.*َن اْ	ُ�ْ��Xَ8َِت ا	bcَِK�Lَِْت اْ	�Xَ.ِVْ�ُِت 	X�ُُِ*ا Kِ' ا	  Namus sahibi, bir şeyden habersiz, mümin 
kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir.Onlar için büyük bir azap vardır. Nur, 24/23 
  �Rٖ.ُ ��ًاTَ(َ �ْRَُ	 ��-َْ�� َواْ:Uِٰ9َ�ِة َواََ) /��Xًاِن� ا	�Tٖ�َ� ُ�Vُْذوَن ا	��َ� َوَرَ*Cُ	َ �ُ	RُXَ�َُ� ا	��ُ� Kِ' ا	  Allah'ı ve resulünü incitenleri Allah dünyada da 
âhirette de lanetlemiştir. Onlar için, alçaltıcı bir azap da hazırlanmıştır. Ahzab, 33/57 

 .Gerçekten Allah, kafirleri lanetlemiş ve onlar için 'çılgın bir ateş' hazırlamıştır اِن� ا	��َ� َ	َ�َ� ا	َْ=�Kِٖ��َ� َواََ)�� 	Cَ �ْRَُٖ��ً�ا
Ahzab, 33/64 

 َ5Xْ�َ 9:َ ْ*َم�اِر َ ��Dُ ا	��3	َ��ِٖ� Tِ�ْ.ََرRُُAْ� َو	Rَُُ� ا	��ZُXَ�ْ َو	Cُ �ْRَُ*ُء ا	   O gün zalimlere özür dilemeleri fayda vermez. Lanet de onlara- 
dır, yurdun en kötüsü de. Mü'min, 40/52 

LEVH-İ MAHFUZ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�7َُ�ونَ َوَ.� ِ.ْ� َدا��K Zٍِ' اْ:9َْرِض َوَ:َ �ٍِg�uَ 9��Xَmَِ� �ُ�[َٖ�ْ�ِ� اِ:�9 اَُ.ٌ� اَْ.�sَ	K �Xَuْ��Kَ �.َ �ْ=ُُِ' ا	ِْ=َ+�ْ�ُ �ْRِٰ' َر��	اِ ��ُp َ$ْ#ٍء �ِب ِ.ْ  Yeryüzünde gezen her türlü 
canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktur. Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. 
Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. En’âm, 6/38 

�ُه َ.A�5َُِ} اْ	َ 9:َ ]ِ�ْLَ��Rَ�ُ�َ�ْ اِ:�9 ُ,َ* َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	َْ��� َوا	َْ�ْ�ِ� َو.َ َXْ(َِو�+َ&ِ 'Kٖ 9�:ِا dٍِ���َ 9:ََو ]ٍuُْ�َُ��ِت اْ:9َْرِض َوَ:9 َرk 'Kٖ Zٍ���َ 9:ََو �Rَ�ُ�َ�ْ�َ 9�:ِا Zٍ ََوَر �ْ.ِ �ُJُ�ْAَ � ٍب
 ٍ���ٖ.ُ Gaybın/gizliliklerin anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne 
varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş, 
kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitapta/Levh-i Mahfuz'da kayıtlıdır. En’âm, 6/59 

 ْ�Aَ 9:َُْ�اٍٰن َو  �ْ.ِ �ُXْ.ِ ا*ُ�+ْAَ �.ٍَْن َو�$َ 'Kٖ ُن*=ُAَ �.َةٍ َو  Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:K 9ِ' َ��ُ*َن ِ.ْ� َ)َ�ٍ% اِ:�Rُ$ُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ ��Xُ& 9*ًدا اِْذ 4ُ�5ُٖA*َن �Kِٖ� َوَ.� َ�Hُ�ُْب َ)ْ� َر��َ@ ِ.ْ� ِ.�Jَsِْل َذر�
َ��ِء َوَ:9 اLَPََْ� ِ.ْ� ٰذ	َِ@ َوَ:9 اَْ&َ�َ� اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب ُ.ٖ���ٍ   ,Ne işte bulunsan, Kur'ân'dan ne okusan ve siz ne iş yapsanız mutlaka biz ا	��
içine daldığınız an, her yaptığınızı görürüz. Yerde olsun, gökte olsun, zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinin ilmin- 
den kaçamaz. Bundan daha küçük ya da daha da büyük hiçbir şey yoktur ki, hepsi apaçık bir kitapta olmasın. 
Yusuf, 10/61 

َ,� َوُ.ْ�َ+ْ*َدَ)Kٖ \%ُ& �Rَ' ِ&َ+�ٍب  ��Jَ+َ�ْ.ُ �ُ�َ�ْ�ََو �Rَُ ِ� ِرْز��	اْ:9َْرِض اِ:�9 َ)َ�' ا 'ِK Zٍَدا�� �َوَ.� ِ.ْ ٍ���ٖ.ُ  Yeryüzündeki canlı türlerinin beslenmelerini 
ve geçinmelerini sağlamak Allah'ın garantisi altındadır. Allah her canlının bulunduğu yeri ve sonunda bırakılaca- 
ğı mekânı bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta/ Levh-i Mahfuz'dadır. Hud, 11/6 

�ُه اُم/ ا	ِْ=َ+�بِ َXْ(َِو Sُ�ِsْ�ُ�7َُء َو�ُ� َ.� َ��	ا ا*�ُ�ْ�َ Allah (önceki mesajlarından) dilediği hükmü yürürlükten kaldırır, dilediğini 
de yürürlükte tutar. Ana kitap/Levh-i Mahfuz O'nun katındadır. Ra’d, 13/39     
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 ِK @َِ	ا َ&�َن ٰذ�ً���ُ*َ,� َ)Tَاً�� َ$ٖ �T�َ.ُ اَْو Zِ�َ�ٰJِْ	مِ ا*ْ�َ %َ�ْ َ �,َ*=ُِ�Rْ.ُ �ُ�َ.ْ�ُ]*ًرا ' ا	ِْ=َ+�بِ َواِْن ِ.ْ� َ ْ�َ�Zٍ اِ:�9 -َْ  Ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet 

gününden önce ya yok edeceğiz veya en çetin bir azapla başbaşa bırakacağız. Bu, Kitap'ta/Levh-i Mahfuz da 
yazılıdır. İsra, 17/58 

َ��ِء َواْ:9َْرِض اِن� ٰذ	ِ  َ@ Kٖ' ِ&َ+�ٍب اِن� ٰذ	َِ@ َ)َ�' ا	��ِ� َ�ٖ���ٌ اَ	َْ� Aَْ�َ�ْ� اَن� ا	��َ� َ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' ا	��  Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa 
hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitaptatadır. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır. Hac, 22/70 

 ِ& 'Kٖ 9�:َِ��ِء َواْ:9َْرِض ا َ+�ٍب ُ.ٖ���ٍ َوَ.� ِ.ْ� K Zٍ�َِg�Bَِ' ا	��  Gökte ve yerde gizli olan hiç bir şey yoktur ki, apaçık olan bir 
kitapta/Levh-i Mahfuz'da olmasın. Neml, 27/75 

 ْX(َ ُبHُ�ْ�َ 9:َ ]ِ�ْLَْ	ا �ِِ	�(َ �ْ=ُ�X�َِAْ�+ََ	 'َّٖوَر� 'ٰ��َ %ُْ  Zُ(َ� ٰ�َ*اِت َوَ:K 9ِ' اْ:9َْرِض َوَ:9 اLَPَُْ� ِ.ْ� ٰذ	َِ@ َوَ:9 اَْ&َ�ُ� اِ:�Kٖ 9' ُ� .ِ َوَ �َل ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ:�Xَ�Aْٖ�Aَ 9 ا	�� �Jَsُْل َذر�ٍة Kِ' ا	��
 -İnkâr edenler, “Kıyamet bize gelmeyecektir” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbime ye ِ&َ+�ٍب ُ.ٖ���ٍ 
min olsun ki, Kıyamet size mutlaka gelecektir. Göklerdeki ve yerdeki zerre kadar küçük bir nesne ya da zerrenin 
daha küçüğü ve daha büyüğü O'nun bilgisi dışında değildir, bunların tümü apaçık bir kitaptadır. Sebe, 34/3  

 َ��َIَ ��ُp Zٍ5َ[ُْ- �ْ.ِ ��ُp َُ�اٍبA �ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ �ُ��	ْ َوا�0ُ ِ.JَXْ�ُ 9:ََو �ٍ ���َ.ُ �ْ.ِ �ُ �ِ�ُ% ِ.ْ� اُْ-sٰ' َوَ:Dُ4َAَ 9 اِ:�9 �ِِ�ْ�ِ�ٖ� َوَ.� ُ�َ���ْAَ �.ََو �Iًَِ@ َ)�َ'  ُ=ْ� اَْزَوا	ٍب اِن� ٰذ�+َ&ِ 'Kٖ 9�:ُِ�ِ�ٖه ا(ُ
 Allah sizi önce topraktan, sonra spermadan yarattı. Sonra erkekli dişili çiftlere dönüştürdü.O'nun bilgisi ا	��ِ� َ�ٖ���ٌ 
olmadan hiç bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da 
mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah'a kolaydır.Fatır, 35/11 

�ِ� ا	َْ�ْ*Aٰ' َوَ- ُْ- �ُ�ُ.*ا َوا�pََٰرُ,ْ� َو&ُ%� َ$ْ#ٍء ا�Xَ�ْ8َ�َُْه Kٖ' اَِ.�ٍم ُ.ٖ���ٍ اِ-�� َ-ْ �� َ �.َ ]ُ+ُ=ْ  Biz, yalnız Biz, ölüleri diriltiriz ve onların önden 
gönderdiklerini de arkada bıraktıkları eserlerini de yazarız. Zaten Biz her şeyi apaçık bir kitapta ayrıntılı olarak 
kaydetmişizdir. Yasin, 36/12 

 ٌ��=ٖ�َ \'ِ��ََ	 �Xَ�ْ� Şüphesiz o Kur’an, katımızdaki ana kitapta/Levh-i Mahfuz’da mevcuttur, çok َواِ-�ُ� Kٖ' اُم� ا	ِْ=َ+�ِب 	ََ
yücedir, hikmetlerle doludur. Zuhruf, 43/4 

�-َ� ِ&َ+�ٌب ��5ٖ�ٌَ َ ْ� َ)0ُJُXْAَ �.َ �Xَ�ْ�ِ اْ:9َْرُض ِ.RُXْْ� َو)ِ َXْ  Doğrusu Biz, yerin onlardan cesetlerinden ne eksilteceğini biliriz. 
Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir Kitap vardır. Kaf, 50/4 

َ ْ�ِ% اَْن -َْ�َ�اََ,� اِن� ٰذ	َِ@ َ)َ�' ا	��ِ� َ�ٖ���ٌ َ.� ا�Pَََب ِ.ْ� ُ.K Zٍ�َ�8ِٖ' اْ:9َْرِض َوَ:Kٖ 9' اَ-5ُِْ�ُ=ْ� اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب ِ.ْ�   Gerek yeryüzünde görülen, gerek- 
se başınıza gelen her musibet tarafımızdan yaratılmadan önce kesinlikle bir kitapta belirlenmiştir. Bu ayrıntılı 
planlama Allah için kolay bir iştir.Hadid, 57/22 

 َ� ٌ��mٖ.َ ُْ�اٌٰن  *َ,ُ %ْ  Hayır o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.  ٍ5ُ*ظ� Kٖ O korunmuş bir' َ	ْ*ٍح َ.ْ
levhada/Levh-i Mahfuz'dadır. 85/21-22 

MAL 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ُ�5َ&َ �َ�Tٖ�	رِ اِن� ا��X	َو ُ*ُد ا �ْ,ُ @َِiٰ	َواُو �lً�ْ$َ �ِ��	ا �َوَ:9 اَْوَ:9ُدُ,ْ� ِ.َ �ْRُُ	اَْ.َ*ا �ْRُXْ(َ 'َِXLُْA �َْ	 وا  Şüphesiz, inkâr edenlere, ne malları, ne de 
evlatları Allah’a karşı hiçbir fayda sağlar. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Al-i İmran, 3/10 

Zِ َواْ	1َ  ُز���َ   َ,ِ[ َوا	�45ِْ �T	ا �َ�ِة ِ.َ[َXْJَ�ُْ	ا �ِ�uٖ�XَJَْ	َوا �َ�Xٖ�َْ	َ��ِء َوا�X	ا �اِت ِ.َ*َRَ �ُه 	��X�ِِس ُ�[/ ا	�7َXْ(ِ �ُ��	َوا ��َْ- /�َ.Zِ َواْ:9َْ-َ��مِ َواْ	َ�ْ�ِث ٰذ	َِ@ َ.َ+�ُع ا	َْ�ٰ�*ِة ا	 ْ�ِ% ا	ُْ�َ�*�
 -Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzula ُ�ْ�ُ� اْ	َ��ٰبِ 
dığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak 
Allah’ın katındadır. Al-i İmran, 3/14 

  ُAVُْA 9:ََو ْ* َ �ْRَُ	 ُ*ا	َواْ&ُ�*ُ,ْ� َو ُ* �Rَ�Kٖ �ْ,ُ*ُ َُ=ْ�  َِ��ً.� َواْرُز	ُ� ��	ا %َ�َIَ '+ٖ�	َُ=ُ� ا	َء اَْ.َ*ا�Rَ5َ ً:9 َ.ْ�ُ�وKً�*ا ا	�/  Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı 
mallarınızı aklı ermezlere/reşit olmayanlara vermeyin; o mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz 
söyleyin. Nisa, 4/5 

  ُRَ	اَْ.َ*ا �ْRِ�َْ	ِا ا*�ُKَْد�Kَ ا�Kَ �fnْ�َ�ْ�َ+5ِ�ْْ_ َوَ.ْ� َ&�َن ْ� َوَ:�Aَ 9ْ&ُ�ُ*َ,� اCَِْ�ا�Kً َو�َِ�اًرا اَْن َ�ْ=َ�ُ�وا َوَ.ْ� َ&�َن XِBَ َواْ�َ+�ُ*ا ا	َْ�َ+�ٰ.' َ�+�' اَِذا Lُ�َ�َ*ا ا	�Xَ=�َح Kَِ�ْن اَٰ-ْ�ُ+ْ� ِ.RُXْْ� ُرْ$ً
�وا َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� �َ ُRِ$َْ�Kَ �ْRَُ	اَْ.َ*ا �ْRِ�َْ	ِا �ْ+ُ�ْKَِ�َذا َدKَ َ�ْ�ُ�وِف	ْ�ِ� %ُْ&ْ��َ�ْKَ ً�ا�JٖKَ��ً��ٖ  Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin, eğer 

onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye 
o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan veli iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da ihtiyaç ve emeğine 
uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da 
Allah yeter. Nisa, 4/6 

  ٌ��3ٖ(َ �ٌIَُْه ا�َXْ(ِ �َ��	َواَن� ا ZٌXَ+ْKِ �ُْ&ُُ=ْ� َواَْوَ:9ُد	َواْ)َ�ُ�*ا اَ-�َ�� اَْ.َ*ا  Biliniz ki, mallarınız ve evlatlarınız sizin için aslında birer sınav 
konusudur ve büyük ödül Allah katındadır. Enfal, 8/28 

  ِAَو �,َ*�ُُ+Kْ�َ+َ َْواَْ.َ*اٌل ا �ْ=ُُA�َ�7ٖ(ََو �ْ=ُIُا-ُُ=ْ� َواَْزَوا*َUُِْؤ&ُْ� َوا�Xَ�َُْْ% اِْن َ&�َن اَٰ��ُؤ&ُْ� َوا  ��	ا �َْ�ُ=ْ� ِ.َ	اََ�[� اِ �Rََ-*ْzَ�ْAَ �ُ&ِ��َ.َ7َ1ْْ*َن َ&َ��َدَ,� َوAَ َرٌة�mَ ٍد�RَIَِو �ِٖ	*Cَُوَر �ِ
 َ��JٖCِ�5َْ	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	ُ� �ِ�َْ.ِ�ٖه َوا��	ا 'َِAْ��َ '�+�َ 8ُ���َ*ا+َKَ �ٖ�ِ��ٖCَ 'Kٖ De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşi- 
retiniz, kazandığınız mallar, yıkıma uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’ 
tan, peygamberinden ve O’nun yolunda savaşmaktan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekle- 
yin! Allah, fasık/günahkâr topluluğu doğru yola erdirmez.” Tövbe, 9/24 
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  ُ��َJْAَ 9:ََن َ.�ْ َو�&َ �َRْ�َ	ْاِن� ا �ِRْ�َْ	�ِ� ا*ُKُه َواَْو ��Vًُ:9*ا َ.�َل ا	َْ�ٖ+��ِ اِ:�9 �ِ�	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ�ُ� َ�+�' َ�ْ��َُ� اَُ$  Rüştüne/ergenlik çağına erişinceye kadar, 

yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Zira söz veren sözünden 
sorumludur. İsra, 17/34 

� َر��َ@ pََ*اً�� َوUَْ�ٌ� اَ  َXْ(ِ �ٌ�ْUَ ُت��َِ	� -َْ�� َوا	َْ�� َِ��ُت ا	�8 /�َ.bcًاَْ	َ��ُل َوا	Xُ�َْ*َن ٖز�ZُXَ اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdürler. 
Kalıcı iyilikler ise Rabb'in katında sevap kazandırma bakımından daha yararlı ve umut kaynağı olmaya daha 
lâyıktırlar. Kehf, 18/46 

  ٰ �� �Kَُو	ًِ	�Pَ %َ�ِ(ََو �اَٰ.َ �5ْٰ' اِ:�9 َ.ْ	ُز �َ-�َXْ(ِ �ْ=ُ�ُ ��JَُA '+ٖ�	�ِ� �ُْ&ُُ=ْ� َوَ:9 اَْوَ:9ُد	َوَ.� اَْ.َ*ا ْ� ِ_ �َِ�� َ)ِ��ُ*ا َوُ,ْ� Kِ' اْ	�Kَ�ُLُِت اِٰ.Xُ*نَ  @َِi	HَIَ �ْRَُاُء ا	�4  Ne mallarınız 
ve ne de evlâtlarınız size bizim katımızda yakınlık kazandırmaz. Yalnız iman edip iyi amellerin karşılığı fazlası 
ile ödüllendirilir. Onlar cennet köşklerinde güven içinde ağırlanırlar. Sebe, 34/37 

  ُ�ِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َiِٰ	اُو �lً�ْ$َ �ِ��	ا �َوَ:9 اَْوَ:9ُدُ,ْ� ِ.َ �ْRُُ	اَْ.َ*ا �ْRُXْ(َ 'َِXLُْA �ْ	َ َون  Ne malları, ne çocukları onlara Allah'a karşı 
hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Onlar, ateş halkıdır, içinde süresiz kalacaklardır. Mücadele, 58/17 

  َK @َِ	5َْ�ْ% ٰذ�َ �ِ� َوَ.ْ��	ِذْ&ِ� ا �ُُ=ْ� َوَ:9 اَْوَ:9ُد&ُْ� َ)ْ	اَْ.َ*ا �ْ=ُRِ�ُْA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��ُ�ونَ َCِ�1َ	ْا �ُ,ُ @َiِٰ	ُو�  Ey iman edenler! Mallarınız ve 
çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar zarar etmişlerdir. Münafikun, 63/9 

  ٌ��3ٖ(َ �ٌIَُْه ا�َXْ(ِ �ُ��	َوا ZٌXَ+ْKِ �ُْ&ُُ=ْ� َواَْوَ:9ُد	اِ-�َ�� اَْ.َ*ا  Mallarınız ve çocuklarınız bir imtihan aracıdır. Allah'a gelince, onun 
katında büyük bir ödül vardır. Tegabün, 64/15 

َوْ�ٌ% 	ُِ=%� ُ,Hَ�ٍَة 	Hَ�َُةٍ    Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;  Dَ�َIَ ىTٖ�	َا
َدهُ  �� Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Hümeze, 104/1-2 َ.�ً:9 َوَ)

MELEKLER 
ِ�ْ��ِ ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ  �ِْ�ِ� ا	���ِ    

ُق َ�ْ�َ� اََ�ٍ� ِ.ْ� ُرCُِ�ٖ� َوَ �	ُ*ا �Xَ�ْ�ِCَ اَٰ.َ� ا	��Cُ*ُل �َِ�� اُْ-Hَِل اِ	َْ�ِ� ِ.ْ� َر��ٖ� َوا	X.ِVْ�ُُْ*َن &ُ%\ اَٰ.َ� �ِ�	��ِ� َوَ.�iَِٰ=ِ+ٖ� َو&ُُ+ِ�ٖ� َورُ   ��5َُ- 9:َ �ٖ�ِCُ ُ��8ٖ�َ	َْْ�َ@ ا	َواِ �Xَ5َْ�اَ-َ@ َر��Bُ �Xَ�ْuَََوا  
Peygamber, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Müminlerin de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve 
peygamberlerine iman ettiler. “Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey 
Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır.” dediler. Bakara, 2/285 

�َ ُ,�ُ7ُ	ْ� َ�Xْ+َ�ِْ=َ_ ا	َْ�ٖ��ُ} اَْن َ�ُ=*َن َ)ْ�ً�ا 	ِ��ِ� َوَ:9 ا	Zُ=َِiٰ��َْ ا	���Jَ�ُُْ*َن َوَ.ْ� َ�ْ�َ+Xِْ=ْ_ َ)ْ� ِ)َ��دَ  ْ�َ�َKَ �ِْ�=ْ+َ�ْ�ََو �ِٖA��ً��ٖIَ �ِ�َْ	ِا �ْ  Ne Mesih/İsa Allah'a 
kul olmaktan kaçınır ve nede Allah'a yakın melekler. Kim ona kul olmaktan kaçınır, büyüklük taslarsa, bilsin ki, 
Allah hepsini huzurunda bir araya getirecektir. Nisa, 4/172 

ُل ا	Zَ=َِiٰ��َْ �ِ�	�/وِح ِ.ْ�   �HXَ�ُ ِن*Jُ�A�Kَ �َ-ََٰ� اِ:�9 ا	ُروا اَ-�ُ� َ:9 اِTِْ-َِ)َ��ِدٖه اَْن ا ��7َُء ِ.ْ�َ �اَْ.ِ�ٖه َ)�ٰ' َ.ْ  Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dile- 
diği kimseye vahiy ile, «Benden başka tanrı olmadığına dair kullarımı uyarın ve benden korkun» diye gönderir. 
Nahl, 16/2 

ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض ِ.ْ� َدا��Zٍ َوا	Zُ=َِiٰ��َْ َوُ,ْ� َ:9 َ�ْ�َ+ْ=�ُِ�ونَ   � َ.� Kِ' ا	��ُmُ�ْ�َ �ِ��ِ	َو  Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün 
melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Nahl, 16/49 (Secde Ayeti) 

 ٌ��8ٖ�َ Dٌ��ٖCَ �َ��	ِس اِن� ا��X	ا �َوِ.َ bcًCُُر Zِ=َِiٰ��َْ	ا �8َْ]5ٖ' ِ.َ�ُ� َ��	اَ Allah, meleklerden ve insanlardan peygamberler seçmiştir; 
şüphe yok ki Allah, duyar, görür. Hac, 22/75 

 �Iَ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ � 	ِ��ِ� uِ�Kَِ� ا	��ُ�ْ�� Kِ' اْ	aِ�ْ1َ َ.� َ��7َُء اِن� ا	��َ� َ)�ٰ'اَْ	َُ�Hٖ�َ َوُرَ��َع �َٰ�ُpَو 'ٰXsْ.َ Zٍ�َXِIَْٖ' ا	اُو bcًCُُر Zِ=َِiٰ��َ	ْا %ِ(ِ  ٌ���&ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ  Gökleri ve 
yer yüzünü yaratan; iki, üç ve dört kanatlı melekleri elçi olarak görevlendiren Allah'a hamt olsun. O yaratma 
işleminde dilediği eklemeleri yapar. Hiç kuşkusuz O'nun gücü her şeye yeter. Fatır, 35/1 

  ُ�lَ�ْ�َُو �ْRُُAَد�Rَ$َ ]ُ+َ=ْ+ُCَ �ْRُJَ�ْUَ وا�ُRِ$ََا �pً�َ-ِا �ِ�ٰ�ْ *نَ َوIََ��ُ*ا ا	Zَ=َِiٰ��َْ ا	�Tٖ�َ� ُ,ْ� ِ)َ��ُد ا	��  Onlar, Rahman’ın kulları olan melekleri de 
dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların yalan şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır. 
Zuhruf, 43/19 

 'ٰs-ُْ9:ْا Zَ�َ�ِ�ْAَ Zَ=َِiٰ��َ	َْن ا* اِن� ا	�Tٖ�َ� ُ 9:َ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة 	َُ�َ��/  Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri 
veriyorlar. Necm, 53/27 

 �lً�ْ$َ �a�َوَ.� 	Rَُْ� �ِٖ� ِ.ْ� ِ)ْ�ٍ� اِْن َ�+��ُِ�*َن اِ:�9 ا	�3�� َواِن� ا	�3�� ُ 9:َ�XٖLْ' ِ.َ� ا	َْ  Hâlbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar 
sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Necm, 53/28 
a) Meleklerin yaptığı işler:  

� -8َََ�&ُُ� ا	��ُ� �َِ�ْ�ٍر َواَْ-ُ+ْ� اَِذ	�Jُ�A�Kَ Zٌ*ا ا	��َ� 	ََ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ  ْJَ	ََو  Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah, Bedir'de de 
size yardım etmişti. Öyle ise, Allah'tan sakının ki O'na şükretmiş olasınız. Al-i İmran, 3/123 

  َ��ٖ	HَXْ.ُ Zِ=َِiٰ��َ	ْا �اَٰ:9ٍف ِ.َ Zِsَٰ�sَِ� �ْ=ُ/َر� �ْ&ُ ��اِْذ JُAَ*ُل 	�Xٖ.ِVْ�ُ�َِْ� اَ	َْ� َ�ْ=5َِ�ُ=ْ� اَْن ُ�ِ�  O zaman sen, müminlere şöyle diyordun: İndirilen 
üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir? Al-i İmran, 3/124 

  ٰ ٖ.��َ Zِ=َِi َ��ٰ' اِْن 8ْAَِ�ُ�وا َوJُ�+Aَ*ا َوَ��ْ.ِ �ُْ&*ُAْ� Kَْ*رِِ,ْ� ٰ,ـTَا ُ�ْ�ِ�ْد&ُْ� َر�/ُ=ْ� �Zِ�َ�ْ1َِ اَٰ:9ٍف ِ.َ� ا	َْ�� �*�َ.ُ  Evet, sabreder de çekinirseniz düş- 
manlar, size ansızın saldırsa bile Rabbiniz size beş bin nişanlı melekle yardım eder. Al-i İmran, 3/125 
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�ونَ  ُmُ�ْ�َ �َُ	َو �َُ-*�� َر��َ@ َ:9 َ�ْ�َ+ْ=ِ�ُ�وَن َ)ْ� ِ)َ��َدAِٖ� َوُ�َ���َُXْ(ِ �َ�Tٖ�	اِن� ا  Şüphesiz Rabbin katındaki melekler O’na ibadet 

etmekten büyüklenmezler. O’nu tespih ederler ve yalnız O’na secde ederler. A’raf, 7/206 (Secde Ayeti) 

 ٖKْ�ِد.ُ Zِ=َِiٰ��َْ	ا �َ.ِ _ٍْ	َ�ِ� �ُْ& /��ِ.ُ 'ّٖ ��َ اِْذ s�Lٖ+َ�ْAَُ*َن َر��ُ=ْ� �mَ+َCْ�Kََب 	َُ=ْ� اَ-  Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da, 
“Ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum” diye cevap vermişti. Enfal, 8/9 

  ٖT�	ِب ا*ُ�ُ  'Kٖ 'Jٖ	ُْ�Cَ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا ا*ُ+��sَKَ �ْ=ُ�َ.َ 'ّٖ �َ� َ&5َُ�وا ا	�/ْ)َ[ zْ�Kَِ�ُ�*ا Kَْ*َق اْ:�Xَ(َْ9ِق َواzِْ�ُ�*ا ِ.�Xَ�َ �%ُ& �ْRُXْنٍ اِْذ ُ�*ٖ�' َر�/َ@ اِ	َ' اْ	Zِ=َِiٰ��َ اَ-  Hani Rabbin 
meleklere: şöyle vahyediyordu: -Ben sizinle beraberim, haydi iman edenlere destek olun! Ben kafirlerin kalbine 
korku salacağım. Siz de boyunlarını vurun, parmaklarını doğrayın! Enfal, 8/12 

  َ�ٖ��aِ َوَ	ْ* Aَٰ�ى اِْذ َ�َ+َ*�K' ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ا	Zُ=َِiٰ��َْ َ�4ِْ�ُ�*َن ُوRُ,َ*Iُْ� َواَْدَ��َرُ,ْ� َوُذو ُ*ا َ)Tَاَب اْ	  Melekler, o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına 
vura vura ve “Tadın cehennem azabını” diye canlarını alırken görmeliydin! Enfal, 8/50 

  َ$ �ْ=ُXْ(َ �ِLُْA �ْ�َKَ �ْ=ُُA�َsْ&َ �ْ=ُ+ْ�َmَ(َْاِْذ ا �ٍ�ْXَ�ُ ْ*َم�َ�ٍة َوَ�sٖ&َ �َuِا*َ.َ 'Kٖ �ُ��	8َََ�&ُُ� ا- �ْJَ	َ َ���ِٖ���lً�ْ َوSْ َ�zَ َ)َ�ْ�ُ=ُ� اْ:9َْرُض �َِ�� َرp Sْ�َ�ُُ�� َو	�ْ�ُ+ْ� ُ.ْ  İnkara yer 
yoktur ki, Allah size birçok yerlerde ve Hüneyn savaşında da, hani çokluğunuza güvenip de onun bir yararını 
göremediğiniz ve yeryüzünün bütün genişliğiyle başınıza dar geldiği sonra da bozguna uğrayıp arkanıza 
döndüğünüz sırada yardım etti. Tövbe, 9/25 

 �Tٖ�	َب ا �T(َ�ْوَ,� َوAَ �َْ	 ًدا*ُXIُ َلHَْ-ََوا �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	َْوَ)�َ' ا �ِٖ	*Cَُر 'ٰ�(َ �ُ+َXَ�=ٖCَ �ُ��	َل اHَ-َْا ��ُp َ���ٖKِ�=َْ	اُء اHَIَ @َِ	5َُ�وا َوٰذ&َ �َ Sonra Allah, Resulü ile 
müminler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve 
inkâr edenlere azap verdi. İşte bu, inkârcıların cezasıdır. Tövbe, 9/26 

…İ �3ُ5َ*َ-ُ� ِ.ْ� اَْ.ِ� ا	��ِ� اِن� ا	���َ  ْ�َ �ٖ5ِ�ْUَ �ْ.َِو �ِ�ْ�َ��ٌت ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ�َ �J�َ.ُ �ُ	َ İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. 
Allah’ın emriyle onu korurlar…Ra’d, 13/11  

 bcً�HٖXْAَ Zُ=َِiٰ��َْ	َل ا �Hُ-َ��مِ َوLَْ	�ِ� َ��ُء aُ ا	�� �J7َAَ ْ*َم�َوَ  O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşür ve melekler 
bölük bölük inerler. Furkan, 25/25 

Xُ*ًدا 	َْ� Aََ�ْوَ,� َوَ&�َن ا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن �8ٖ�ًَ�ا�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اْذ&ُُ�وا -Zَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)�َْ�ُ=ْ� اِْذ �IََءXُIُ �ْ=ُAْ*ٌد �KََْرRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCَْ� ٖر�ً�� َوIُ َ�� اَ    Ey iman edenler! 
Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin 
görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Ahzab, 33/9 

ِ� َو��Cَُ�*ا Aَْ�ٖ��ً��اِن� ا	��َ� َوَ.�iَِٰ=َ+ُ� ُ��8َ/*َن َ)َ�' ا	��Xِ'� َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا �Pَ/*ا َ)َ��ْ    Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler. 
Ey inananlar! Siz de O'nu övün, O'na salat ve selam getirin. Ahzab, 33/56 
�K/*َن ﴿١٦٤َوَ.� ِ.��X اِ:�َ 9	�Jَ.َ �ٌُم َ.ْ��ُ*ٌم ﴿    �ُ� ا	�8ْXََ	 ��-ِا١٦٥﴾ َوا �ُ�ْXَ	َ ��-َِن ﴿﴾ َوا*�ُ���َ�ُْ	١٦٦ ﴾ Melekler şöyle derler: Her birimizin belli bir 
makâmı vardır. O saf saf dizilenler elbette biziz. Biziz, o Allah’ı tesbih edenler, biz. Saffat, 37/ 164-165-166 

  ِ��ْ�� 	ِ��ِ� َرب� اْ	َ��	َٖ���َ  َوAََ�ى ا	K��َ Zَ=َِiٰ��َّْٖ�َ� ِ.ْ� َ�ْ*ِل ا	َْ�ْ�ِش �َُ���ُ�*َن �َُِ�ْ���a َوٖ �َ% اْ	ََ	ْ�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ 'َ4ُِ َو �ْRَِر��  Melekleri de, Rablerini hamd 
ile tesbih edip yücelterek Arş’ın etrafını kuşatmış hâlde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş 
ve “Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” denilmiştir. Zümer, 39/75 

  ٖT��ِ	 5ُِ�وَنLْ+َ�ْ�ََن �ِٖ� َو*ُX.ِVْ�َُو �ْRَِر�� �ِ�ْ��ِ��ُ*َن ا	َْ�ْ�َش َوَ.ْ� َ�ْ*َ	ُ� �َُ���ُ�*َن �َِْ�َ �َ�Tٖ�	َِ�� ا	5ِْ� Bْ�Kَ ��ً�ْ(َِو Zً�َ�ٍْء َر#ْ$َ �%ُ& Sَ�ْCَِو �Xَا َر��*Xُ.َٰا �َ�ا *�ُ�َ�Aا َوا*�ُ�Aَ �َ�Tٖ
 ِ���ٖmَ	ْاَب اTَ(َ �ْRِِ َو @َ�َ��ٖCَ Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar melekler Rablerini hamd ederek tespih 
ederler, O’na inanırlar ve inananlar için şöyle bağışlanma dilerler: “Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her 
şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna olanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.” 
Mümin, 40/7 

  ْ�RِِA��� َ@ اَْ-Sَ ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ�ٖ=��ُ اِ-�  َر���Xَ َواَْد��XIَ �ْRُ�ْUِِت َ)ْ�ٍن ا	�ٖ+' َوَ)ْ�RُAَْ� َوَ.ْ� Pََ�َ} ِ.ْ� اRِِg��َْٰ� َواَْزَواRِIِْ� َوُذر�  “Ey Rabbimiz! Onları da, onların 
babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz 
mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” Mümin, 40/8  

 �� � َرِ�ْ�َ+ُ� َوٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ َو Rُِِ� ا	��ْJَKَ Tٍِi.َ*ْ�َ ِت�lَ�� �lَِت َوَ.ْ� aِAَ ا	��  “Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülük- 
lerden korursan, ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır." Mümin, 40/9 

 �Kَ َ�ُ�وا=ْ+َCِْ�ِن اKَ َن*�ُlَ�ْ�َ 9:َ �ْ,ُِر َو�Rَ�X	ْ�ِ% َوا�	َُ� �ِ�	َن *�� َر��َ@ ُ�َ���َُXْ(ِ �َ�Tٖ�	  Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin 
yanında bulunanlar/melekler, gece gündüz hiç usanmadan O’nu tespih ederler. Fussilet, 41/38 

ٰ�َ*اتُ   � َر��Rِْ� َوَ�ْ�َ+5ِLُْ�وَن 	َِ�ْ� Kِ' اْ:9َْرِض اََ:9 اِ  Aََ=�ُد ا	��ِ�ْ��*َن �َُِ���َ�ُ Zُ=َِiٰ��َْ	َوا ��Rِِ *ْKَ �ْ.ِ َ+5َ]�ْ�َن�ٖ���ُ َ��	5ُ*ُر اLَْ	َ� ُ,َ* ا��	ن� ا  Neredeyse gökler 
Allah'a ortak koşmaları karşısında tepelerinde çatlayacaklar. Melekler, Rab'lerini hamd ile tesbih ederler, yerde- 
kiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Şura, 42/5 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ&�َن ا	��ُ� َ)Hٖ�Hًا َ�ٖ=�ً��  َو	ِ��ِ� XُIُ*ُد ا	��  Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, mutlak güç sahibidir, 
hüküm ve hikmet sahibidir. Feth, 48/7 

  ِ�� �XَJْ�َUَ اْ:9ِْ-َ��َن َوَ-ْ�َ�ُ� َ.� Cْ*َُAِ*ُس �ِٖ� -5َُْ�ُ� َوَ-ْ�ُ� اَْ َ�ُب اِ	َْ�ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ% ا	َْ*ٖر�ْJَ	ََو  And olsun ki, insanı yarattık ve nefsinin ona ne gibi 
vesveseler verdiğini biliriz. Ve biz, ona şah damarından daha yakınızdır. Kaf, 50/16 
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  ٌ�َ��ِل َ ٖ�� َ��ِن َ)ِ� ا	َْ�ٖ��ِ� َوَ)ِ� ا	�7 �J�َ+َ�ُْ	ا ' �J�َ+َ�َ اِْذ  Onun sağında ve solunda oturan, her davranışı yakalayıp tespit eden 

iki melek vardır. Kaf, 50/17 
ٰ�َ*اِت َ:�lً�ْ$َ �ْRُ+ُ(َ�5َ$َ 'XٖLُْA 9 اِ:�9 ِ.ْ� َ�ْ�ِ� اَْن َ��َْذَن ا	��ُ� 	َِ�ْ� َ��7َُء َوَ��ْ  َوَ&�ْ   ْ.ِ'zٰ� K @ٍ�َ.َِ' ا	��  Göklerde nice melekler vardır ki, onların 

şefaatleri, Allah'ın dileyip razı olduğu kimse dışında hiçbir işe yaramaz. Necm, 53/26 
… RُAَْ� اِ:� ZًXَ+ْKِ 9	Tٖ��ِ�َ� َ&5َُ�وا  ��(ِ �Xَ�ْ�َIَ �.ََو Zً=َِiٰ�.َ 9�:ِِر ا��X	َب ا��َPَْا �Xَ�ْ�َIَ �.ََو  Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden 

kıldık. Onların sayısını da inkârcılar için sadece bir imtihan vesilesi yaptık…Müddesir, 74/31  
� َ:9 َ�َ+َ=��ُ�*َن اِ:�9 َ.ْ� اَِذَن 	َُ� ا	��ْ�ٰ�ُ� َوَ �َل Pََ*اً��  f5Pَ Zُ=َِiٰ��َ	ْ/وُح َوا�	ُم ا*Jُ�َ َم*ْ�َ  O gün, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama 

geçerler. Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler. Nebe, 78/38 
 ﴿ �َ�3ٖKِ��﴾ ١٢﴾ َ�ْ�َ�ُ�*َن َ.� 5ْAََ��ُ*َن ﴿١١﴾ ِ&َ�اً.� َ&�Aِٖ��َ� ﴿١٠َواِن� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ	َ Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, çok değerli 

yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir. İnfitar, 82/10-11-12 
� َ)�Kِ��َ �Rَ�ْ�ٌَ اِْن &ُ%/   ��	َ dٍ5َْ-  Hiçbir canlı yoktur ki üzerinde koruyup gözeten bulunmasın. Tarık, 86/4 

b) Büyük Melekler: 
Cebrail 

�ٖه �ِ�	�/Cُِ% َوا�Xَ�ْAَٰ ٖ)�َ�' ا ِ�ْ�َ �ْ.ِ �Xَ�ْ � اCَ*.ُ �Xَ�ْAَٰ' ا	ِْ=َ+�َب َوَ �5ْJَ	ََو ْCى اَ-5ُُْ�ُ=ُ� ا*ٰRْAَ 9:َ ��َِ� ٌل*Cَُء&ُْ� َر�Iَ ��َ��=ُKََِس ا�ُJُ	َْ�ُه �ُِ�وِح ا-�َ+ْ=A�ْ�َُْ� ْ�َ� َ.ْ�َ�َ� ا	�Xَ���َِْت َواَ��ْ
ْ�ُ+ْ� َو�ٖKَ�JْAَ �Jًُ+�ُ*نَ  �T&َ �Jً��ٖ5َKَ Andolsun Musa’ya kitap verdik. Ondan sonra da birbiri ardınca peygamberler gönderdik. 
Meryem oğlu İsa’ya da belgeler verdik ve O’nu Ruh’ül Kudüs’le/Cebrail ile destekledik. Size ne zaman bir 
peygamber gelse ve hoşunuza gitmeyen bir şey getirse, büyüklük taslayarak, bir kısmını yalancı sayıp bir 
kısmını da öldüreceksiniz, öyle mi? Bakara, 2/87 

�ْ�ِ� َو,ُ  َ�َ �َ�ْ�َ ��َِ	 � ً ��َ	ُ� َ)�ٰ' َ ْ�ِ�َ@ �ِِ�ْذِن ا	��ِ� ُ.8َ �H-َ �ُ�-�ِKَ %َ��ٖ�ْmِِ	 ا fو��ى َو7ْ�ُٰ�ى 	�Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ�َ  ُْ% َ.ْ� َ&�َن َ)ًُ  De ki: Cebrail'e kim düşman ise 
şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve 
müminler için de müjdeci olarak o indirmiştir. Bakara, 2/97 

  َ���ٖKِ�=َ�ِْ	 \و�ا 	ِ��ِ� َوَ.�iَِٰ=+ِٖ� َوُر�Cُِٖ� َوIِْ�ٖ��َ% َوٖ.�َ=�َل Kَِ�ن� ا	��َ� َ)ُ fو�َ.ْ� َ&�َن َ)ُ  Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e 
ve Mikâil'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır. Bakara, 2/98 

�ِس ِ.ْ� َر��َ@ �ِ�ْ	َ� �a	Sَ��sَ�ُِ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوُ,ً�ى َو7ْ�ُٰ�ى 	ِْ�ُ�ْ�ِ�ٖ���َ  ُJُ	ُْروُح ا �َُ	 �H-َ %ُْ  Onlara de ki; «Bu Kur'an'ı, Ruh'ül-Kudüs /Cebrail 
Rabbinin katından hakka dayalı olarak indirdi. Amacı, müminlerin inancını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yol 
kılavuzu ve müjde kaynağı olmaktır. Nahl, 16/102 

 �Xَ�ْCََْر�Kَ ��ً�mَ�ِ �ْRِِ-ُدو �ْت ِ.ْTَ1َ�A�Kَ �f�*ِCَ 7َ�ًَ�ا �Rََ	 %َ�s�َ+َKَ �Xَ�َُرو �Rَ�َْ	ِا Meryem, ailesi ile kendi arasına perde çekmişti. Biz ona 
ruhumuzu/Cebrail’i gönderdik de o, kendisine tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, 19/17 

CCCC   ْXُ& اِْن @َXْ.ِ �ِ�ٰ�ْ��	�ِ� اَُ)*ُذ 'ّٖ �َ �َ	Sْ اِ- f�JِAَ Sَ  Meryem: «Ben senden Rahmân olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'dan 
korkuyorsan dokunma bana» dedi. Meryem, 19/18 

 �f�&َِز �.ًbcَBُ @ِ	َ ]َ,ََ9ِ: @ُِل َر��*Cَُل اِ-�َ�� اَ-َ� َر� َ  Cebrail, “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk 
bağışlamak için gönderildim” dedi. Meryem, 19/19 

 �f�Lِ�َ َْ� اَُك	7َ�ٌَ� َو 'Xٖ�ْ�َ�ْ�َ �َْ	ٌم َوbcَBُ 'ٖ	 ُ=*ُن�اَ-�' َ Sْ	َ� َ  Meryem, “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın 
olmadığım hâlde, benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi. Meryem, 19/20 

  f�4ِJْ.َ َوَ&�َن اَْ.ً�ا ��X.ِ Zً�َ�ِْس َوَر��X�ِ	 Zً�َٰا �ُ�َ�َmْXَِ	َو �َل َر�/ِ@ ُ,َ* َ)َ�#� َ,��ٌ� َ @ِِ	Tٰ&َ َل� َ�  Cebrail, “Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim 
için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten ezelde 
hükme bağlanmış bir iştir” dedi. Meryem, 19/21 

  Şüphe yok ki Kur'ân, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Şuara, 26/192  َواِ-�ُ� 	ََ+HٖXْ�ُ% َرب� ا	َْ��َ	ٖ���َ 
َ-Hََل �ِِ� ا	�/وُح اْ:9َٖ.��ُ    Onu Ruhu'l-Emin/Cebrail indirdi. Şuara, 26/193 

� اْ	Jُٰ*ى   ُ��ٖ$َ �ُ�َ��(َ Kur’an’ı ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. Necm, 53/5 

� َ:9 َ�َ+َ=��ُ�*َن اِ:�9 َ.ْ� اَِذَن 	َُ� ا	��ْ�ٰ�ُ� َوَ �لَ   f5Pَ Zُ=َِiٰ��َ	ْ/وُح َوا�	ُم ا*Jُ�َ ْ*َم�اً�� َ*َPَ  O gün Cebrail ve melekler saf halinde duracaklar. 
Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler. Nebe, 78/38 

� ِذى ا	َْ�ْ�ِش َ.ٖ=�ٍ� ﴿﴾ ١٩اِ-�ُ� 	Jََْ*ُل َرCُ*ٍل َ&ٖ��ٍ� ﴿ َXْ(ِ ٍة ﴾ �٢١ٍ� ﴿﴾ ُ.َ]�ٍع ��pَ اَ.ٖ ٢٠ٖذى  ُ*� Şüphesiz O Kur'an, değerli, güçlü ve Arş'ın 
sahibi Allah'ın katında itibarlı bir elçinin/Cebrail'in getirdiği sözdür. Tekvir, 81/19-20-21 
Azrail/Ölüm Melekleri 

  َ� �ْ=ُ�ْ�َ(َ %ُCِ�ُْ�َق ِ)َ��ِدٖه َو*ْKَ �ُ,ِ�Jَ	ْنَ َوُ,َ* ا*ُu��5َ�ُ 9:َ �ْ,َُو �Xَُ�Cُُر �ُ+ْ�K*َAَ َْ�ْ*ُت	ا �ُُ&�Zً3َ5َ َ�+�' اَِذا �Iََء اََ�َ  O, kullarının üstünde mutlak 
hâkimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit görevli 
elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler. En’âm, 6/61 

  ُ��َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� Zَ�Xmَ	ْا ا*ُ�Uٌُم َ)َ�ْ�ُ=ُ� اْدbcَCَ َن*ُ	*Jُ�َ �َ��ٖ��uَ Zُ=َِiٰ��َْ	ا �ُRُ��K*َ+َAَ �َ�Tٖ�	َنَ ا*  Melekler iyi kulların canlarını alırken “Selam 
üzerinize olsun, yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığı olarak cennete giriniz” derler. Nahl, 16/32   
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 ,َ %ُْ  De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak�n�K*َ+َُ=ْ� َ.َ�ُ@ ا	َْ�ْ*ِت ا	�Tٖى ُو&�َ% �ُِ=ْ� pُ�� اِ	ٰ' َر��ُ=ْ� Iَ�ُْAُ�*نَ  

sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."  Secde, 32/11  
Kََ=ْ�َ_ اَِذا Rُ+ْ�K*َAَُ� اْ	Zُ=َِiٰ��َ َ�4ِْ�ُ�*َن ُوRُ,َ*Iُْ� َواَْدَ��َرُ,�ْ    Melekler, münafıkların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını 

alırken hâlleri nasıl olacak? Muhammed, 47/27 
 ﴿ � ً�ْBَ ِزَ)�ِت��X	ِت َ-7ًْ]� ﴿١َوا�[َ$ِ��X	٢﴾ َوا ﴾ Andolsun şiddetle söküp alanlara. Kolayca çekip çıkaran/meleklere. 

Naziat, 79/1-2 
Mikâil 

���َ�اِت اَْ.ً�ا َ�ُ	ْ�Kَ  Andolsun işleri bir düzen içinde evirip çeviren/meleklere. Naziat, 79/5 
İsrafil (Bakınız, Sur) 

MERHAMET 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َوا�uَُٖ�*ا ا	��َ� َوا	��Cُ*َل َ	َ���ُ=ْ� Aُْ�َ�ُ�*نَ    Allah'a ve elçisine itaat edin ki merhamet olunasınız. Ali İmran, 3/132 
� ا	��َ� 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً�� ِmِ�َ �َ��	5ِِ� اLْ+َ�ْ�َ ��ُp �ُ�َ5َْ- �ِْ�3ْ�َ ًءا اَْو*Cُ %ْ�َ�ْ�َ �ْ.ََو  Kim bir kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra 

Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. Nisa, 4/110 
اِ�ٖ���َ   َ �َل َرب� ا5ِBْْ� 	ٖ' َو:Uَٖ9ِ' َواَْدKٖ �Xَ�ْUِ' َرْ�َ�+َِ@ َواَْ-Sَ اَْرَ�ُ� ا	��  Musa Dedi ki: "Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi 

rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametli olanısın." Araf, 7/151 
ْ�ُ=ْ� َوَ.� اَْر�Xَ�ْCََك َ)Rِ�ْ�َْ� َوٖ&�bcًَر�/ُ=ْ� اَْ)َ�ُ� �ِ=ُ   �T�َ�ُ ْ�7َ�َ ْ�َ�ْ�ُ=ْ� اَْو اِْن��7َْ َ�اِْن َ �ْ  Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet 

eder, dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak göndermedik. İsra, 17/54 
  'IٖHْ�ُ ىTٖ�	4ِْ�ٖ� اِ-�ُ� َ&�َن �ُِ=ْ� َرٖ��ً��َر�/ُ=ُ� اKَ �ْ.ِ ا*Lُ+َ�ْ+َِ	 �ِ�	َُ=ُ� ا	K @َ�ْ5ُِْ' ا	َْ�ْ  Rabbiniz, lütfundan nasip arayasınız diye sizin için 

denizde gemiler yürütendir. Şüphesiz O, size karşı çok merhametlidir. İsra, 17/66 
  َ� �1Cَ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َاْ:9َْرِض اِ:�  ا '�َ(َ DَJَAَ َ��َء اَْن 9 �ِِ�ْذ-ِٖ� اِن� ا	��َ� �ِ�	��Xِس َ	َ�ُؤٌف َرٖ���ٌ 	َُ=ْ� َ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوا	mْAَ @َ�ْ5ُْٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �ِ�َْ.ِ�ٖه َو�ُْ�ِ�ُ@ ا	��  Görme- 

din mi, Allah, yerdekileri ve denizde onun emriyle akıp giden gemileri, sizin yararınıza verdi. Ve izni olmadıkça, 
göğü bozulup düşmesini önler Şüphesiz Allah, insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir. Hac, 22/65 

  Sَ-ََْوا �Xَ�ْ�ََواْر �Xَ	َ �ْ5ِBْ�Kَ ��X.َٰا �Xََن َر��*ُ	*Jُ�َ َ��ٖدى(ِ �ْ.ِ aٌ��ٖKَ َ اِ-�ُ� َ&�َن�اِ�ٖ�� Uَْ�ُ� ا	��  Kullarımdan bir gurup "Rabbimiz, inandık; affet 
bizi, acı bize, sen merhametlilerin en hayırlısısın" diyen bir grup vardı. Mü'minun, 23/109 

اِ�ٖ���َ   َو ُْ% َرب� ا5ِBْْ� َواْرَ�ْ� َواَْ-Uَ Sَْ�ُ� ا	��  Ve de ki: "Rabbim, bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en 
hayırlısısın." Mü'minun, 23/118 

َواِن� َر��َ@ 	Rََُ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	��ٖ���ُ    Şüphesiz ki, Rabbin, gerçekten güçlü, çok merhametlidir. Şuara, 26/9 
ُب َ.ْ� َ��7َُء َوَ�ْ�َ�ُ� َ.ْ� َ��7َُء َواِ	َْ�ِ� JُْAَ�ُ�*نَ   �T�َ�ُ  O, Dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Dönüşünüz 

O'nadır. Ankebut, 29/21 
ًة َوَرْ��َ   5َ=�ُ�ونَ Zً اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ�+َ َوِ.ْ� اَٰ��Aِٖ� اَْن aَ�َUَ 	َُ=ْ� ِ.ْ� اَْ-5ُِ�ُ=ْ� َاْزَوا �Iً	Xُ=ُ�ْ+َِ*ا اِ	�Rَ�َْ َوXَ�ْ�َ %َ�َIَُ=ْ� َ.َ*د�  Kendileri ile huzur 

bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet koyması da O’nun varlı- 
ğının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum, 30/21 

…   ْ�RُXَ�ْ�َ ِر ُرَ�َ��ُء� اُء َ)َ�' ا	ُْ=�5 ��� َرCُ*ُل ا	��ِ� َوا	�Tٖ�َ� َ.َ�ُ� اَِ$ٌ ���َ.ُ Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Ve onunla birlikte olanlar da 
kâfirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler…Fetih, 48/29  

  َ��Tٖ�	ا �َن ِ.َ�&َ ��ُp  ِZ�َ�َ�ْ�َ	ْ�ِ� ا*ْPَا*َAََو �ِ�ْ اَٰ.Xُ*ا َوAََ*اPَْ*ا �ِ�	�8  Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye 
edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olmalıdırlar. Beled, 90/17 

MİRAS 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن Uَٖ���ٌ  َو	ِ���ِ  ٖ.�َ�اُث ا	�� …Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan 
haberlidir. Âl-i İmran, 3/180 
*ُ,ْ� ِ.Xُْ� َو ُ*	ُ*ا 	Rَُْ� َ ْ*ً:9 َ.ْ�ُ�وKً�َواَِذا 4َ�ََ� ا	Zَ�َ�ْJِْ اُو	ُ*ا اْ	Jُْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�ُ� �Kَْرُز ُ      Mirastan payı olmayan yakınlar, yetimler ve 
yoksullar miras taksiminde hazır bulunursa bundan, onları da az da olsa bir şeyler verin ve onlara güzel söz 
söyleyin. Nisâ, 4/8 

َ&ِ� ِ.sُْ% َ��� اْ:ِ�ْ�َsَ-ُْ9� Kَِ�ْن &ُ�� -َِ��ًء Kَْ*َق اِ�ْ+َXَpْ� Rُ�َKَ�� Aَ �.َ �sَُ�ُpَ�َك َواِْن َ&�َ-ُ Sْ��Pٖ*ُ=ُ� ا	��ُ� Kٖ' اَْوَ:9ِد&ُ  �T�ِ	 �ْ ُس�ُ  َواِ�َ�ًة �Rَ�َKَ ا	8ْ�Xُ_ َو:9ََِ�َ*ْ�ِ� 	ُِ=%� َواِ�ٍ� ِ.RُXَْ�� ا	�/
� Aََ�َك اِْن َ&�َن َ	ُ� َو	ٌَ� Kَِ�ْن 	َْ�  �ُس ِ.ْ� َ�ْ�ِ� وَ ِ.��ُ ِ� ا	�/ �.ُbcِKَ ٌة*َUُِْ� ا	ِ�ْن َ&�َن َKَ �ُُ�/s	ا �ِ �.ُbcِKَ اََ�َ*اُه �ُpََِوَور ��ُروَن اَ�/Rُْ� َ�ُ=ْ� 	َُ� َو	ٌَْAَ 9:َ �ُْ&ُؤ�Xَ�َْاَٰ��ُؤ&ُْ� َوا �ٍ�اَْو َدْ �Rَِ� 'Pٖ*�ُ Zٍ��Pِ

اِن� ا	��َ� َ&�َن َ)ٖ��ً�� َ�ٖ=�ً�� اَْ َ�ُب 	َُ=ْ� -�ٖKَ ��ً5َْ�Zً4َ ِ.َ� ا	���ِ   Allah, çocuklarınız miras konusunda şunu tavsiye eder. Erkeğe, iki dişi 
payı vardır. Dişiler ikiden fazla ise, erkek kardeşleri de yoksa mirasın üçte ikisini alırlar. Dişi bir tane ise, yine 
erkek kardeşi de yoksa mirasın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, ana-babadan her birine altıda bir his- 
se verilir. Ölenin çocuğu yoksa ana-babası da kendine mirasçı bulunuyorsa, anasına üçte bir, geriye kalanı ba- 
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basına verilir. Ölenin kardeşleri varsa, anası altıda bir alır.Bütün bunlar, ölenin yaptığı vasiyeti ve üzerindeki bor- 
cu yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve çocuklarınızdan hangisinin fayda bakımından daha yakın ol- 
duğunu bilemezsiniz. Belirlenen paylar Allah'tan bir emridir. Allah bilendir ve yegâne hikmet sahibidir. Nisâ, 4/11 

 ��.ِ Dُ�ُ � Aََ�ْ&ُ+ْ� اِ َو	َُ=ْ� -Aَ �.َ _ُ8َِْ�َك اَْزَواIُُ=ْ� اِْن 	َْ� َ�ُ=ْ� 	Rَُ�� َو	ٌَ� Kَِ�ْن َ&�َن 	Rَُ�� َو	ٌَ� Kََ�ُ=ُ� ا	�/ ��.ِ Dُ�ُ � َوُ Zٍ��Pِ�َ�Pٖ*� ��Rَِ اَْو َدْ�ٍ� َو	Rَُ�� ا	�/ِ�ْ�َ �ْ.ِ �َ&ْ�َAَ � �ْ=ُ�َ �َْ	 ْن
� َوPُ*ُA Zٍ��Pِ*َن ��Rَِ اَْو َد�ْ ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ْ+ُ&ْ�َAَ � ��.ِ �ُ�ُ/s	ا ��Rُ�َKَ ��ُ 	َُ=ْ� َو	ٌَ� Kَِ�ْن َ&�َن 	َُ=ْ� َو	ٌَ ُس Kَِ�ْن ٍ� َواِْن َ&�َن َرIٌُ% ُ�*َرُث َ&bcَ	Zًَ اَِو اْ.َ�اٌَة َوَ	ُ� اٌَخ اَْو اKَ SٌUُِْ�ُ=%� َواِ�ٍ� ِ.RُXَْ�� ا	�/

� َوُ Zٍ��Pِ��Rَِ� 'Pٰ* اَْو َدْ�ٍ� Bَْ�َ� ُ.�4َر; وَ ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ُِ�/s	ا 'ِK ُء�&َ�َ$ُ �ْRُKَ @َِ	ٰذ �ْ.ِ �َsَ&ُْ� َ)ٖ��ٌ� َ�ٖ���ٌ َ&�-ُ*ا َا��	ِ� َوا��	ا �َ.ِ Zً��Pِ  Eğer karılarınızın çocukları yok- 
sa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bütün bunlar yaptıkları vasiyet 
veya üzerlerindeki borç ödenip yerine getirildikten sonradır. Eğer çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri 
karılarınızındır. Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri karılarınızındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç- 
tan sonradır. Eğer ölen erkek veya kadının çocuğu ve babası yoksa ve ana tarafından bir erkek veya kız kardeşi 
bulunuyorsa, her birine altıda bir verilir. Sayıları birden fazla ise üçte bir hisseye ortaktırlar. Bu da yapılan 
vasiyet veya borçlar ödendikten sonradır. Bütün bunlar mirasçıları zarara uğratmaksızın yerine getirilir. Bunlar 
Allah tarafından tavsiye ve emirdir. Allah bilendir ve halimdir. Nisâ, 4/12 

'ِK �ْ=ُ�+ٖ5ْ�ُ �ُ��	ْ�َ+5ُْ+*َ-َ@  ُِ% ا�ْ  َ�ُ=�َْ� َ	اِْن  �Rَُp�ِ�َ *َ,َُ�َك َوAَ �.َ _ُ8ِْ- �Rَ�َKَ SٌUَُُْ� ا	َو �� ا	َْ=bcَ	Zَِ اِِن اْ.ُ�ٌؤا َ,َ�َ@ 	dَ�َْ 	َُ� َو	ٌَ  	�Rََ َو	ٌَ� Kَِ�ْن َ&�َ-َ+� اِ�ْ+َXَpْ� Rُ�َKََ�� ا	�sَُ�/sِن ِ.��
 �T�ِ�Kَ 9 َو-َِ��ًء:ً�Iًَة ِر*َUَِْ�َك َواِْن َ&�-ُ*ا اAَ ٌ���ٖ(َ ُ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء��	�4ِ/*ا َواAَ َُ=ْ� اَْن	ُ� ��	ا �ُ���َ�ُ �ِ�ْ�َsَ-ُْ9:ْا ���َ %ُsْ.ِ �ِ&َ  Senden fetva istiyorlar. De ki: "Allah size, 

ana-babasız ve çocuksuz kişi hakkında şöyle fetva veriyor: 'Çocuğu olmayan, bir kızkardeşi bulunan kişi öldü- 
ğünde, onun mirasının yarısı kızkardeşindir. Böyle bir kişi, çocuğu olmayan kızkardeşi öldüğünde, onun 
mirasının tamamını alır. Eğer ölenin iki kızkardeşi varsa mirasın üçte ikisi onlarındır. Eğer mirasçılar, kadın-er- 
kek, birçok kardeşlerse bu durumda erkek kardeşe, iki kız kardeşin payı kadar verilir.' Allah yanlış yapmamanız 
için  size açık-seçik bildiriyor. Allah, her şeyi gereğince bilmektedir. Nisâ, 4/176 

�وا َ.َ�ُ=ْ� �Kَُو	Xْ.ِ @َiُِٰ=ْ� وَ ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,ََو �اُو	ُ*ا اْ:9َْرَ��مِ Rُ4ُ�ْ�َْ� اَْو	ٰ' �Kٖ tٍ�ْ�َِ' ِ&َ+�ِب ا	��ِ� اِن� ا	��َ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ِ.ْ� َ�ْ�ُ  Daha sonra 
iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir.Allah’ın kitabınca, kan ak- 
rabaları birbirlerine varis olmaya daha lâyıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Enfal, 8/75 

MUCİZE 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ُX.ِVْ�َُ	 Zٌ�َٰا �ْRُAَْء�Iَ �ْiِ	َ �ْRِِ-��َ�َْا �َRْIَ �ِ��	�ِ� نَ َواَْ َ�ُ�*ا*ُX.ِVْ�ُ 9:َ َءْت�Iَ اَِذا �Rَ�-َ7ِْ�ُ�&ُْ� ا�ِ� َوَ.� ُ��	ا �َXْ(ِ ُت��اِ-�َ�� اْ:9َٰ %ُْ  �Rَِ� ��  Müşrikler kendilerine bir 
mucize gelirse, ona mutlaka iman edeceklerine bütün güçleriyle Allah’a yemin etmişlerdi. De ki: Mucizeler 
ancak Allah’ın yanındadır. Hem mucize gelse bile ona inanmazlardı. En'am, 6/109 

 َX���َ �ْ=ُAَْء�Iَ ��� َ �َل َ�� َ ْ*مِ اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� اِ	ٍٰ� Bَْ�ُ�ُه َ ًِْ	�Pَ �ْ,ُ�Uَََد ا*�ُpَ 'ٰ	ُِرو,َ َواTَKَ Zً�ََُٰ=ْ� ا	ِ� ��	ا Zُ َ�َ- ٖهTَِر��ُ=ْ� ٰ,ـ �ْ.ِ Zٌ �,َ* /��َAَ 9:َِ� َو��	اَْرِض ا 'Kٖ %ُْ&ْ�Aَ �
 Semud toplumuna da kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin �ُِ�*ٍء Tَ(َ �ُْ&TَUُْ��َKَاٌب اَ	ٖ��ٌ 
O'ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir mucize gelmiştir: Allah'ın bu dişi devesi size bir 
belgedir; onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın, ona bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acı bir azap yakalar" 
dedi. Araf, 7/73 

ZٌXَ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� �KََْوKُ*ا ا	َْ=ْ�َ% َواْ	Hَ��ٖاَن َوَ:1َ�ْAَ 9ُ�*ا ا	��Xَس اَْ$�َ َواِ	ٰ' َ.ْ�َ�َ� ا�Uََُ,ْ� ُ$َ�ْ�ً�� َ �َل َ�� َ ْ*مِ اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ�  ���َ �ْ=ُAَْء�Iَ ��وا اِ	ٍٰ� Bَْ�ُ�ُه َ ُْ�ِ5ُْA 9:ََءُ,ْ� َو�
 َ��Xٖ.ِVْ.ُ �ْ+ُXُْ& اِْن �ْ=َُ	 �ٌ�ْUَ �ْ=ُِ	ٰذ �Rَ�ِbcَPِْا � K Medyen toplumuna da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şuayb onlara: Dediِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ
ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir mucize gel- 
miştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin ve düzene girdikten son- 
ra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız." Araf, 7/85 

 َ��Xٖ.ِVْ�ُِ� @َ	َ �ُ�ْ-َ ��َKَ �Rَِ� �َ-�َ�َ�ْ+َِ	 Zٍ�َٰا �ْ.ِ �ِٖ� �XَِAْ�Aَ ��َRْ.َ ُ*ا	َوَ � Onlar: "Bizi büyülemek için mucize olarak her ne getirirsen 
getir, yine de biz sana inanacak değiliz" dediler. Araf, 7/132 

bcٍَت Cْ�Kََ+ْ=َ�ُ�وا  َم اَٰ��ٍت ُ.�85َ ���5َِدَع َوا	 َ% َوا	�4 ��Jُْ	َ�اَد َواmَ	َْن َوا�Kَ*/[	ا �ُRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCََْر�Kَ َ��.ٖ�ِmْ.ُ �.ً*ْ َ َوَ&�-ُ*ا  Bunun üzerine, ayrı ayrı muci- 
zeler olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine büyüklük tasladılar 
ve suçlu günahkâr bir kavim oldular. Araf, 7/133 

 ُ]�ْLَ	ْاِ-�َ�� ا %ْJُKَ �َٖر�� �ْ.ِ Zٌ�ََٰل َ)َ�ْ�ِ� اHِْ-َُْ*َ:9 ا	َن *ُ	*Jُ�ََ  َو��3ِٖ�+َXْ�ُ	ْا �َ.ِ �ْ=ُ�َ.َ 'ّٖ 	ِ��ِ� �Kَْ-َ+3ُِ�وا اِ-  “Ona Rabbinden bir mucize indirilse ya!” 
diyorlar. De ki: "Gayb yalnızca Allah'ındır, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte bekliyorum" Yunus, 10/20 

 َX���َِ� �Xَ+َiْIِ �.َ ُ,*ُد ��ا َ*ُ	� َ َ��Xٖ.ِVْ�ُِ� @َ	َ �ُ�Zٍ َوَ.� َ-ْ�ُ� �َِ+�رِٖ&' اٰ	�Xَ+ِRَِ َ)ْ� َ ْ*	َِ@ َوَ.� َ-ْ  “Ey Hud" dediler. "Bize hiçbir mucize getirmedin. 
Senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz. Zaten biz sana inanmıyoruz." Hud, 11/53 

�ى اِ	َْ�ِ� َ.ْ� اَ-َ�َب َوَ�Jُ*ُل ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا 	َ*ْ ٖRْ�َ�7َُء َو�َ �4ِ%/ َ.ْ�َ� ُ��	َر��ٖ�  ُْ% اِن� ا �ْ.ِ Zٌ�ََٰل َ)َ�ْ�ِ� اHِ-ُْ9 ا:َ  İnkar edenler: "Ona Rabbinden bir 
mucize indirilseydi ya!" derler. De ki: "Şüphesiz Allah, dilediğini şaşırtıp saptırır, Kendisi'ne katıksızca yöneleni 
de dosdoğru yola yöneltip iletir." Ra'd, 13/27 
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 ٰ�ِ� 'َِAْ��َ ٍل اَْن*Cُ�َِ	 َوَ.� َ&�َن Zً�� � اَْر�Xَ�ْCَ ُرbcًCُ ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ َو �Xَ�ْ�َIَ	Rَُْ� اَْزَوا�Iً َوُذر�ْJَ	َبٌ َو�+َ&ِ %ٍIََُِ=%� ا	ِ� ��	اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا Zٍ�َ  Senden önce de peygam- 

berler gönderdik, onlara da eş ve çocuk verdik. Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi 
mümkün değildir. Her zamana uygun gönderilmiş bir yazı/hüküm vardır. Ra'd, 13/38 

َب  �T&َ ِت اِ:�9 اَْن��9َٰ:ْ�ِ� %َCِ�ُْ- اَْن �Xَ�َXَ.َ �.َ�5ًَو�1ْٖ*Aَ 9�:ِِت ا��9َٰ:ْ�ِ� %ُCِ�ُْ- �.ََو �Rَِ� 3ََ�ُ�*اKَ 8ِ�َْ�ًة.ُ Zَ َ��X	َد ا*�ُpَ �Xَ�ْAََٰن َوا*ُ	 ��Rَِ اْ:9َو�  Bizi, mucizeler 
göndermekten alıkoyan tek şey, öncekilerin bu âyetleri yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine, açık bir 
mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik. Onlar ise, bu deveyi boğazladılar ve bu yüzden zalim oldular. Oysa 
biz âyetleri ancak korkutmak için göndeririz. İsra, 17/59 

� اDَ�ِْA 'Cٰ*.ُ �Xَ�ْAَٰ اَٰ��ٍت �Xَ���ٍَت Xٖ�َ %ْlَ�ْKَ' اCَِْ�اvَٖٔ% اِْذ �Iََءُ,�ْ ْJَ	ًَرا َو*�ُ�ْ.َ 'Cٰ*.ُ ��َ @َ/Xُkَ9:َ 'ّٖ-ُِن ا*ْ(َ�ْKِ �َُ	 َل�JَKَ  Andolsun, Biz Musa'ya apaçık 
dokuz mucize vermiştik; işte İsrail oğullarına sor; onlara geldiği zaman Firavun ona: "Gerçekten ben seni büyü- 
lenmiş sanıyorum" demişti. İsra, 17/101 

 ْ��ُzْٰ�ى َواUُْا Zً�ٍَٰء ا*Cُ �ِ�ْBَ �ْ.ِ 1ُْ�ْج �4َ�ْ�ََءAَ @َ�ِ�XَIَ 'ٰ	َِك ا�َ�َ  “Elini koynuna sok, bir hastalık olmadan, başka bir mucize 
olarak bembeyaz bir durumda çıksın." ُْ=ْ�ٰ�ى	ا �XَِA��َٰا �ْ.ِ @َ�َ�ِXُِ	 "Öyle ki, sana büyük mucizelerimizden birini göstermiş 
olalım." Ta-ha, 20/22-23 

�ِ_ اْ:9ُو	ٰ'ُ K �.َ ZُXَِ' ا	8/ ���َ �ْRِِAْ�Aَ �َْ	َر��ٖ� اََو �ْ.ِ Zٍ�َٰ�ِ� �Xَ�Aْٖ��َ 9:َ*َْ	 ُ*ا	َوَ � Dediler ki: "Bize kendi Rabbinden bir mucize getirmesi 
gerekmez miydi?" Onlara önceki kitaplarda açık belgeler gelmedi mi? Ta-ha, 20/ 133 

	ُ*نَ   Hayır! dediler. "Saçma sapan rüyalar bunlar! Belki َ�ْ% َ �	ُ*ا ا�Lَzَُْث اbٰc�ٍَْم َ�ِ% اَٰ�ِ� �XَِAْ��َ�ْKَ �ٌ(ِ�$َ *َ,ُ %ْ�َ  �ُv�ٰ+َKْ�Zٍ َ&َ�� اُْرCَِ% اْ:9َو�
de uydurduğu bir yalandır. Belki de o bir şairdir. Hadi önceki peygamberler gibi bir mucize getirsin dediler." 
Enbiya, 21/5 

�ِدٖ ��َ   َ.� اَْ-Sَ اِ:��Kَ �Xَُ�sْ.ِ �ٌ7َ�َ 9ِْت �ِ�َٰ�Zٍ اِْن &SَXُْ ِ.َ� ا	�8  "Sen yalnızca bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsin; 
eğer doğru sözlü isen, bu durumda bir mucize getir de görelim." Şuara, 26/154 

 Bir mucize gördüklerinde de, alay konusu edinip eğleniyorlar. Saffat, 37/14 َواَِذا َراَْوا اَٰ�Zً َ�ْ�َ+1ِ�ُْ�ونَ 
 \��ِ+َ�ْ.ُ �ٌ�ْCِ ا*ُ	*Jُ�َا َو*zُ�ِ�ْ�ُ Zً�ََٰ�ْوا ا�َواِْن َ Onlar bir mucize görseler, sırt çevirirler ve: "Bu, süregelen bir büyüdür" 

derler. Kamer, 54/2 
MUHACİR 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
	ُ*َن ِ.َ� ا	Iِ�Rَ�ُْٖ��َ� َواْ:9َ-�8َِْر َوا	�Tٖ�َ� ا�Aَ�ُ�*ُ,ْ� �ِِ�ْ�َ��ٍن َرzَِ' ا	��ُ� )َ  ��Jُِ*َن اْ:9َو� ��َ� �Rَ�Kٖ اََ�ً�ا ٰذ	َِ@ َوا	��ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَ+َ�ْAَ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْRَُ	 ��RُXْْ� َوَرzُ*ا َ)Xُْ� َواََ)

 İslâm’da birinci dereceyi kazanan Muhacirler/göç edenler ve Ensar/göç edenlere yardım edenler ile ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ 
onlara güzelce tâbi olanlar yok mu? Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan râzı oldular. Allah onlara içlerinden 
ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İşte büyük 'kurtuluş ve 
mutluluk' budur. Tevbe, 9/100 

� �Aََب ا	��ُ� َ)َ�'ْJَ	َ *ُ�ُ  �ُ�Hٖ�َ َد�&َ �.َ �ُب �ٖKَ��Aَ ��ُp �ْRُXْ.ِ aٍَب َ)Rِ�ْ�َْ� اِ-�ُ� �Rِِْ� َرُؤٌف َرٖ���ٌ ا	��Xِ'� َوا	Iِ�Rَ�ُْٖ��َ� َواْ:9َ-�8َِْر ا	�Tٖ�َ� ا�Aَ�ُ�*ُه Zِ(َ�Cَ 'Kٖ اْ	ُ�ْ�َ�ِة ِ.ْ� َ�ْ�ِ  
Andolsun Allah; Peygamber ile içlerinden bir kısmının kalpleri eğrilmeğe yüz tuttuktan sonra, sıkıntılı bir zaman- 
da ona uyan muhacirlerle ensarın tövbelerini kabul etmiştir. Evet, onların tövbelerini kabul etmiştir. Şüphesiz O, 
onlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Tevbe, 9/117 

 ْV�ُْ	�ِ� 'ٰ	اَْو /'ِ��X	َِ ا���	ِب ا�+َ&ِ 'Kٖ tٍ�ْ�َِ� 'ٰ	اَْو �ْRُ4ُ�ْ�َ ُِ*ا اْ:9َْرَ��م	َواُو �ْRُُA�Rَ ِ.َ� اْ	�Xٖ.ِVْ�َُ� َوا	Iِ�Rَ�ُْٖ��َ� اِ:�9 اَْن 5ْAََ��ُ*ا اِ	ٰ' اَْو	�Xٖ.ِ  �ْ=ُِg��ََِ� ِ.ْ� اَ-Rِ�ِ5ُْْ� َواَْزَواIُُ� اُ.�
ًراَ.ْ�ُ�و�Kً َ&�َن ٰذ	َِ@ Kِ' ا	ِْ=َ+�ِب َ.ْ�]ُ*  Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri, onların analarıdır. Ak- 

raba olanlar, Allah'ın Kitabına göre, (miras konusunda) birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha 
yakındırlar; ancak, dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bunlar Kitap'ta yazılı bulunmaktadır. 
Ahzab, 33/6 

MUSİBET/BELA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ِ� ا	�8  �َ ��ِٖ��َوَ	Xَْ��َُ*-�ُ=ْ� �7َِْ'ٍء ِ.َ� ا	1َْْ*ِف َواْ	mُ*ِع َو-0ٍJَْ ِ.َ� اْ:9َْ.َ*اِل َواْ:dِ5ُْ-َ9 َوا	�sَ�َ�اِت َو�7�َ  Andolsun ki Biz sizi biraz korku ve açlıkla, 
bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Bakara, 2/155 

 �ُRُ+ْ � َ��sَ.َ �ْ=ُِAُْ% ا	�Tٖ�َ� Uََ�ْ*ا ِ.ْ� َ ْ��ُِ=ْ� َ.�� ��Uُُ*ا ا	Zَ�Xmَْ َوَ	��ْAَ ِ� اََ:9 اِن� اَْم َ�ِ�ْ�ُ+ْ� اَْن��	ا َ.َ�ُ� َ.+ٰ' -8َُْ� ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ُل َوا*Cُ��	َل ا*Jُ�َ '�+�َ ا*ُ	Hِْ	اُء َوُز ��  ا	�Cَْ��َُْء َوا	�4
 Yoksa siz, sizden öncekilerin başlarına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelmeksizin, kolayca -8ََْ� ا	��ِ� َ ٖ��[ٌ 
Cennet'e gireceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine ağır sıkıntılara ve zorluklara uğradılar, öylesine sarsıldılar ki, 
peygamberleri ile çevresindeki inanmışlar; Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Dediler. İyi bilin ki, Allah'ın yardı- 
mı yakındır. Bakara, 2/214 

Kَ Zٍiَِ�ْ� -5َِْ�َ@ َواَْر�Xَ�ْCََك 	��X�ِِس َرCُ*ً:9 َو&َ  َ.� ��Cَ �ْ.ِ @َ�َ�Pََِ� َوَ.� ا��	ا �َ�ِKَ ZٍXَ�َ�َ �ْ.ِ @َ�َ�Pََاا�ً�Rٖ$َ �ِ��	�ِ� '5ٰ  Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. 
Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed! Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit 
olarak Allah yeter. Nisa, 4/79 
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 ٌ��� ,Şayet Allah sana bir bela/keder verecek olsa َواِْن َ�ْ�َ�ْ�َ@ ا	��ُ� �bcَKَ ;�4ُِ َ&�ِ$َ_ َ	ُ� اِ:�9 ُ,َ* َواِْن َ�ْ�َ�ْ�َ@ �RُKَ �ٍ�ْ1ََِ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ

bunu O’ndan başka giderecek yoktur ve eğer sana bir hayır verirse onu da kimse gideremez. Bil ki O, her şeye 
hakkıyla gücü yetendir. En’âm, 6/17  

ُه َ.�� &َ  ��zُ �ُXْ(َ �Xَ5ْ7َ&َ � ���َKَ ��ًِg� َ ا اَْو��/ َدَ)�-َ� 	�Xْmَِِٖ� اَْو َ �ِ)ً ُ� َ&Tٰ	َِ@ ُز��َ� 	�Kٖ�ِ�ْ�ُ�َِْ� َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*نَ  �َنْ َواَِذا َ.�d اْ:9ِ-َْ��َن ا	4/ ��.َ ;�zُ 'ٰ	ِا �Xَ(ُ�ْ�َ �َْ	  İnsanın 
başına bir sıkıntı/bela gelince yatarken, otururken ve ayaktayken bize yalvarır. Fakat sıkıntısını giderdiğimizde 
sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider. İşte ölçüyü aşanlara, işledikleri 
kötülükler böylesine güzel gösterildi. Yunus, 10/12  

ُ�*ا ��Iَ �Rََِء�RَAْ ٖر�ٌ} َ)�Pٌِ_ َو�Iََءُ,ُ� اْ	َ�ْ*ُج ِ.ْ� &ُ%� َ.َ=�ٍن َوXkَ/*ا اَ-��Kَ �ْRُِ ُ,َ* ا	�Tٖى ُ�َ���ُ�&ُْ� Kِ' ا	َْ��� َوا	َْ�ْ�ِ� َ�+�' اَِذا &K �ْ+ُXُِْ' ا	5ُْْ�ِ@ َوْ�َIَ�َ� ��ِٖ� �ْRِِ�Zٍ�َ��uَ {ٍ وَ 
 َ���ٖ&ِ� �َ� َ	iِْ� اَْ-�Xَ+َ�ْmَ ِ.ْ� ٰ,ـTِٖه َ	Xَُ=*َ-�� ِ.َ� ا	�7 ٖ� -Sizi karada ve denizde gezdiren O’dur. Diyelim, gemide اُٖ��َ� �Rِِْ� َدَ)ُ*ا ا	��َ� ُ.�8ِٖ�1َْ� َ	ُ� ا	ّ
siniz: Gemiler, içindekileri latîf bir rüzgârla götürüyorlar. İçerdekiler ferah ve sevinç duymaktalar. Birden korkunç 
bir kasırga geliverdi. Her taraftan dalgalar üzerlerine çullandı. Çepeçevre kuşatıldıklarını düşünüp dinlerine sıkı 
sıkı sarılıp yalnızca Allah'a yönelerek: duaya koyulurlar: "Bizi bu felaketten kurtarırsan, andolsun ki şükreden 
kimselerden olacağız!" diye Allah’a yalvarıp yakarırlar. Yunus, 10/22 

  �a�� اَْ-Rُnmْٰ� اَِذا ُ,ْ� َ�Lُ�ْ*َن Kِ' اْ:9َْرِض �Lَِْ�ِ� اْ	َ ���َKَ  َXXُKَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �Xَ�َْ	ِا ��ُp ��َْ- /�Aَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُْ�َ��ُ*نَ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِ-�َ�� Lْ�َُ�ُ=ْ� َ)�ٰ' اَْ-5ُِ�ُ=ْ� َ.َ+�َع اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 ��  Ne 
var ki, Allah onları bu felaketten kurtardıktan hemen sonra yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya koyulurlar! 
Ey insanlar! Yaptığınız taşkınlıklar döne dolaşa yine size dönecektir. Bu dünya menfaatinin sonucudur. Sonra 
nasıl olsa dönüp bize geleceksiniz. Biz de bütün yaptıklarınızı tek tek size haber vereceğiz. Yunus, 10/23 

 ,Allah sana bir darlık  ِ)َ��ِدٖه َوُ,َ* ا	5ُLَْ*ُر ا	��ٖ���ُ ا	��ُ� �bcَKَ ;�4ُِ َ&�ِ$َ_ َ	ُ� اِ:�9 ُ,َ* َواِْن ُ�ِ�ْدَك �bcَKَ �ٍ�ْ1َِ َراد� 	4ْ5َِِ�ٖ� ُ��8ُٖ[ �ِٖ� َ.ْ� َ��7َُء ِ.�ْ  َواِْن َ�ْ�َ�ْ�@َ  
bir sıkıntı verecek olsa, O'ndan başka onu giderecek yoktur: Ve eğer hakkında iyilik, genişlik diliyorsa, O'nun 
lütuf ve cömertliğini engelleyebilecek kimse de yoktur; O lütuf ve cömertliğini kullarından dilediğine nasip eder. 
Çünkü çok acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcı O'dur. Yunus, 10/107 

Size ulaşan her nimet Allah’tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O’na yalvarır 
yakarırsınız. Sonra Allah bu belayı, sıkıntıyı sizden kaldırdığı zaman, içinizden bir topluluk, hemen Rablerine 
ortak koşarlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha 
faydalanın bakalım! Yakında bileceksiniz! Nahl, 16/23-24-25 

 �CًVُ�َ َن�&َ /� ُ� ا	�7 ٰ ��mَِ-ِِ�ٖ� َواَِذا َ.�� َواَِذا اَْ-�Xَ�ْ�َ َ)َ�' اْ:9ِْ-َ��ِن اَْ)َ�َض َو-َ�  Biz insana ne zaman nimet bahşetsek yüz çevirir, 
küstahça yan çizer. Fakat bir bela/sıkıntıya uğradı mı ümitsizliğe düşer. İsra, 17/83  

  ٍ��sٖ&َ �ْ(َ 5ُ�ْ*ا�َوَ �ْ=ُ��َوَ.� اْ.ِ �ْ=ُ�َ�Pََ� Sْ�َ�َ&َ ��َ�ِKَ Zٍ�َ�8ٖ.ُ اَْ�ٖ  Başınıza gelen herhangi bir bela ve musibet kendi elleri- nizin 
yaptığı işler yüzündendir. Yine de Allah çoğunu affeder. Şura, 42/30  

َ.Sْ اَ Kَِ�ْن اَْ)zُ�َ*ا Kََ�� اَْر�Xَ�ْCََك َ)Rِ�ْ�َْ� �3ً�5ٖ�َ اِْن َ)َ�ْ�َ@ اِ:�9 ا	bcَ�َُْغ َواِ-�� اَِذا اََذْ �Xَ اْ:9ِْ-َ��  �� َ ��َِ� Zٌiَ ��Cَ �ْRُ�ْ8ُِA َواِْن �Rَِ� ِ�َحKَ Zً�َ�َْر ��X.ِ ِ�ن� اْ:9ِْ-َ��َن َ&5ُ*رٌ َنKَ �ْRِ��ٖ�ْ  
Eğer yüz çevirirlerse üzülme; biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Biz 
insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ancak elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir 
kötülük gelirse işte o zaman insan gerçekten pek nankördür. Şura, 42/48 

َ)َ�' ا	��ِ� َ�ٖ���ٌ َ.� ا�Pَََب ِ.ْ� ُ.Kِ Zٍ�َ�8ٖ' اْ:9َْرِض َوَ:Kٖ 9' َاْ-5ُِ�ُ=ْ� اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب ِ.ْ� َ ْ�ِ% اَْن -َْ�َ�اََ,� اِن� ٰذ	َِ@    Gerek yeryüzünde görülen, gerekse 
başınıza gelen her bela/musibet tarafımızdan yaratılmadan önce kesinlikle bir kitapta belirlenmiştir. Bu ayrıntılı 
planlama Allah için kolay bir iştir. Hadid, 57/22 

�[/ &ُ%� ُ.1َْ+�ٍل 1ُKَ*رٍ 	َِ=Cَْ�Aَ bcَ�ْْ*ا َ)�ٰ' َ.� Aَ�Kَُ=ْ� َوَ:5ْAَ 9َ�ُ�*ا �َِ�� اnٰAُٰ=ْ� َوا	��ُ� َ:9  ِ�ُ  Amaç, Kaybettiğinize üzülmeyesiniz ve Allah'ın 
size verdiğine de güvenmeyesiniz! Allah kendini beğenmiş şımarıkları sevmez. Hadid, 57/23 

  َ  �ِRْ�َ �ِ��	�ِ� �ْ.ِVْ�ُ �ْ.َِ� َو��	اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا Zٍ�َ�8ٖ.ُ �ْ.ِ َب�Pََُ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ َ.� ا��	َوا �ُ�َ�ْ  Allah’ın izni olmaksızın hiçbir bela/musibet başa 
gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Tegabün, 64/11 

MUTLULUK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ٖK �َ��ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ُ�ْUِ�ْ�ُ �ُ	َ*Cَُ� َوَر��	ا Dِ[ُِ� �ْ.َِ� َو��	وُد ا�ُ�ُ @َ�ِْA ُ��3ٖ�َْ	5َْْ*ُز ا	َِ@ ا	َوٰذ �Rَ�  Bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. 
Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte 
büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Nisa, 4/13  

�ا�َ َواِن� ِ. �ْ=ُXْ	ْ�ََ� 	iَ�[�َ�َُ�� Kَِ�ْن اZٌ�َ�8ٖ.ُ �ْ=ُ+ْ�َ�Pََ َ �َل َ ْ� اَْ-َ�َ� ا	��ُ� َ)َ�#� اِْذ 	َْ� اَ&ُْ� .َ  ً�Rٖ$َ �ْRُ  Aranızda öylesi vardır ki, işi ağırdan alır. 
Başınıza bir felâket gelirse der ki: "Neyse ki, Allah bana lutfetti de onlarla beraber çıkmadım."  

  َ. �ُXَ�ْ�ََو �ْ=ُXَ�ْ�َ �ْ=ُAَ �َْ	 َْن�&َ ��	َ*Jُ�ََ	 �ِ��	ا �4ٌْ% ِ.َKَ �ْ=ُ�َ�Pََا �ِْiَ	ًزا َ)�3ًٖ��َو*ْKَ َز*ُKَ�Kَ �ْRُ�َ.َ SُXُْ& 'Xٖ+َ�َْ	 ��َ ٌة َ*د�  Eğer size Allah’tan bir zafer 
gelirse, o zaman da, sanki onunla sizin aranızda hiç bir yakınlık yokmuş gibi şöyle der. “Keşke, onlarla birlikte 
olsaydım da bu büyük mutluluğa erişseydim.” Nisa, 4/72-73   
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  �َ��ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٌت��XIَ �ْRَُ	 �ْRُُ �ْPِ �َ� ِٖد� �Rَ�Kٖ اََ�ً�ا َرzَِ' ا	��ُ� َ)RُXْْ� َوَرzُ*ا َ)Xُْ� ٰذ	َِ@ ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ َ �َل ا	��ُ� ٰ,ـTَا َ�ْ*ُم َ�Dُ5َXْ ا	�8  Allah dedi 

ki: "Bu, doğrulara, doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür. Onlar için, içinde ebedi kalacakları, altından 
ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük 'kurtuluş 
ve mutluluk' budur." Maide, 5/119 

 ُ�Xْ(َ 8َْ�ْف�ُ �ُ  َ.ْ�ُ�ٖ��	5َْْ*ُز اْ	َِ@ ا	َرِ�َ�ُ� َوٰذ �ْJَKَ Tٍِi.َ*ْ�َ  O gün, kim azaptan kurtulursa, elbette, O, onu esirgemiştir. İşte 
apaçık olan 'kurtuluş ve mutluluk' budur. En'am, 6/16 

  ِRِ	ِ� �ِ�َْ.َ*ا��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ وا�ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,َا َو*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َونَ اHُِg�5َْ	ا �ُ,ُ @َِiٰ	ِ� َواُو��	ا �َXْ(ِ ZًIَاَْ)3َُ� َدَر �ْRِ�ِ5ُْ-ََوا �ْ  İman edenler, hicret edenler ve 
Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanların Allah Katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtuluşa ve 
mutluluğa' erenler bunlardır. Tevbe, 9/20 

  ��uَ �َ&ِ��َ.ََو �Rَ�Kٖ �َ��ِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ ِت�Xَ.ِVْ�ُْ	َوا �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	ُ� ا��	ا ���XIَ 'Kٖ Zً�َِت َ)ْ�ٍن َورzَِْ*اٌن ِ.َ� ا	��ِ� اَْ&َ�ُ� ٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ َوَ)َ  
Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve 
Adn cennetlerinde güzel meskenler vadetmiştir. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte 
büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Tevbe, 9/72 

� Kِ' ا	+�ْ*ٰر�Zِ َواْ:�mٖ-ْ9ِِ% َوا	Jُْْ�اِٰن َوَ.ْ� اَْوKٰ' ى ِ.َ� اْ	�Xٖ.ِVْ�َُ� اَ-Rُ�َ5ُْْ� َواَْ.َ*ا	Rَُْ� �ِ�َن� 	Rَُُ� اْ	ُ Zَ�Xmَ�A�Jَِ�ُ*َن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� Jْ�َKَُ+�ُ*َن وَ اِن� ا	��َ� اْ$َ+�ٰ   fJ�َ �ِ�ْ�َ(َ ا�ُ�Jَْ+�ُ*َن َوْ)ً
 ْ�+َCْ�Kَ �ِ��	ا �ٖه ِ.َ�ِRْ�َِ� ُ��3ٖ�َْ	5َْْ*ُز ا	َِ@ ُ,َ* ا	ْ�ُ+ْ� �ِٖ� َوٰذ�ى َ��َTٖ�	7ُِ�وا �َِ�ْ�ِ�ُ=ُ� ا  Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, kendileri- 

ne vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah, bunu 
Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’ da kesin olarak vadetmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? O 
hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur. Tevbe, 9/111 
   َ- �ُ��=َAَ 9:َ ِْت��َم َ*ْ�َ ٌ���ٖCََو \'Jِ$َ �ْRُXْ�ِKَ �ِٖ-اِ:�9 �ِِ�ْذ dٌ5ْ  Kıyametin geleceği günde, O'nun izni olmaksızın, hiç kimse söz 
söyleyemez. Artık onlardan kimi 'bedbaht ve mutsuz', kimi de mutlu ve bahtiyardır. Hud, 11/105 

  Zِ�Xmَ	ْ5ِ' اKَ وا�ُ�ِCُ �َ�Tٖ�	ا � ٰ�َ*اُت َواْ:9َْرُض اِ:�9 َ.� َ$�َء َر�/َ@ َ)َ]�ًء Tُmْ.َ �َ�ْBَوذٍ َواَ.� ��َ� �Rَ�Kٖ َ.� َداَ.Sِ ا	��ِٖ	�Uَ Mutlu olanlar da, artık onlar 
cennettedirler. Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe, orada süresiz kalacaklardır. Bu kesintisi 
olmayan bir ihsandır. Hud, 11/108 

��ِت  'ٰ�*ُu	Rَُْ� َوُ�ْ�ُ� َ.�ٰبٍ  َِ	� اَ	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  İman edip salih amellerde bulunanlar, ne mutlu onlara. Varılacak 
yerin en güzeli onlarındır. Ra'd, 13/29 

ّٖ' َوَ,َ� ا	X.ِ �ُ3ْ�َّْٖ' َوا$ْ   اُْس َ$ْ�ً�� َو	َْ� اَ&ُْ� �ُِ�َ)�gَِ@ َرب� َ$�f�Jَِ �َل َرب� اِ- َ+َ�َ% ا	�� Demişti ki: "Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim 
gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben Sana dua etmekle mutsuz olmadım." Meryem, 19/4 

َوَ�+��Kَ �ِJُْو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	Hُِg�5َْونَ  َوَ.ْ� �ُِ]Dِ ا	��َ� َوَرCُ*	َُ� َوَ�1َْ� ا	���َ    Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'tan korkup 
O'ndan sakınırsa, işte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır. Nur, 24/52 

��َب اْ	Zِ�Xmَ ا	َْ�ْ*َم Rُ&ِ�Kَ %ٍLُ$ُ 'Kٖ*نَ َPَْاِن� ا Gerçekten bugün cennet halkı, 'sevinç ve mutluluk dolu' bir meşguliyet 
içindedirler. Yasin, 36/55 

� َرِ�ْ�َ+ُ� َوٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ  ْJَKَ Tٍِi.َ*ْ�َ ِت�lَ�� ���lَِت َوَ.ْ� aِAَ ا	�� َو Rُِِ� ا	��  “Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötü- 
lüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun. İşte 'kurtuluş ve mutluluk' budur. Mü'min, 40/9   

�Rُُ�Uِْ� َر�/Kٖ �ْRُ' َرْ�َ�ِ+ٖ� ٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز اْ	ُ�ٖ���ُ  ْ�ُKَ ِت��َِ	� � ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8 �.َ�Kَ  İnanıp salih amellerde bulunanlara gelince; 
Rableri onları rahmetine sokar. İşte 'büyük mutluluk ve kurtuluş' budur. Casiye, 45/30 

  ِ���ٖmَ	ْاَب اTَ(َ �ْRُ/َر� �ْRُ�ٰ َوَو �ْRُ/َر� �ْRُnٰAٰا ��َِ� �َ�Rٖ&ِ�Kَ  Rablerinin verdikleriyle 'sevinçli ve mutludurlar'. Rableri, 
kendilerini 'çılgınca yanan cehennemin' azabından korumuştur. Tur, 52/18 

  �XIَ َْ�ْ*َم	ا �ُ=ُv�ٰ7ْ�ُ �ْRِِ-��َ�َْ�َِو� �ْRِ����َ� �Rَ�Kٖ ٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز ا	ْ�َ َ�ْ*َم Aََ�ى اْ	�Xٖ.ِVْ�َُ� َوا	�Xَ.ِVْ�ُِْت َ�ْ�ٰ�' -ُ*ُرُ,ْ� َ�ْ�َ� اَْ�ِٖٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ��3ُٖ �ٌت  O 
gün, mü'min erkekler ile mü'min kadınları, nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. "Bugün sizin müj- 
deniz, içinde ebedi olarak kalacağınız, altından ırmaklar akan cennetlerdir." İşte 'büyük kurtuluş ve mutluluk' 
budur. Hadid, 57/12 

��ُب ا	Zِ�Xmَْ ُ,ُ� ا	Hُِg�5َْونَ  َ:9 َPَْا Zِ�Xmَْ	ُب ا��َPَِْر َوا��X	ُب ا��َPَْى ا*ٖ+َ�ْ�َ  Cehennem halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı 
'umduklarına kavuşup mutluluk içinde olanlardır.' Haşr, 59/20 

MUTSUZLUK 
ِ�ْ��ِ �ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ��   

 ٌ���ٖCََو \'Jِ$َ �ْRُXْ�ِKَ �ِٖ-اِ:�9 �ِِ�ْذ dٌ5ْ-َ �ُ��=َAَ 9:َ ِْت��َم َ*ْ�َ Kıyametin geleceği günde, O'nun izni olmaksızın, hiç kimse söz 
söyleyemez. Artık onlardan kimi 'bedbaht ve mutsuz', kimi de mutlu ve bahtiyardır. Hud, 11/105 

 ٌa�Rٖ$ََو �ٌ�Kَٖز �Rَ�Kٖ �ْRَُ	 ِر��X	5ِ' اKَ ا*Jُ$َ �َ�Tٖ�	ا � �.َ�Kَ Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orada kahırla ve acıyla nefes alıp 
vermeler vardır. Hud, 11/106 

'7ٰ1ْ�َ �ْ.َ �ُ�& �T�َCَ Allah'tan İçi titreyerek korkan öğüt alıp düşünür.  



 228
 'Jٰ$َْ9:ْا �Rَ�ُ�Xmَ+َ�ََو  'Mutsuz-bedbaht' olan ondan kaçınır. A'la, 87/10-11 

MÜLK/TAŞINMAZ MAL/YÖNETİM/HÜKÜMRANLIK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Mülk:  Allah’ın yarattıklarının tümü. Hükümranlık, yönetim. Mülkün diğer anlamları da şunlardır. 
Zenginlik, ilim, sağlık, sıhhat, şan, şöhret, iktidar ve benzerleri. 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َو:َ  9 -��8ٍَٖ اَ	َْ� Aَْ�َ�ْ� اَن� ا	��َ� 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu 
bilmez misin? Size de Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Bakara, 2/107 

 ٌ���ٖ(َ DٌCُِ� َوا��	�7َُء َوا�َ �ْ.َ �ُ=َ�ْ.ُ 'ٖAVْ�ُ �ُ��	َوا …Allah, mülkünü dilediğine verir. Allah'ın rahmeti boldur, her şeyi bilir. 
Bakara, 2/247 

ْ� �7َAَُء َوْ.َ /H�ُِA� �7َAَُء  َوTُِAل/ َ.ْ� �7َAَُء �َِ�ِ�َك اْ	1َْ�ُ� اِ-�َ@ َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ  ُِ% ا	����Rُ َ.�	َِ@ اْ	ُ�ْ�ِ@ AVُْAِ' ا	ُْ�ْ�َ@ َ.ْ� �7َAَُء َوHِXْAَُع اْ	ُ�ْ�َ@ ِ.��  De ki: "Ey 
mülkün sahibi Allah'ım, mülkü (Zenginlik, ilim, sağlık, sıhhat, şan, şöhret, iktidarı) dilediğine verirsin ve diledi- 
ğinden çekip alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Doğrusu Senin, her şeye güç 
yeter." Al-i İmran, 3/26 

 Yoksa o sahte ilahların mülkten/yönetimden bir nasipleri mi var? Eğer اَْم 	Rَُْ� -�8ٌَٖ[ ِ.َ� اْ	ُ�ْ�ِ@ Kَِ�ًذا َ: 9�AVُُْ*َن ا	��Xَس َ-�Jًٖ�ا
öyle olsa, insanlara bir çekirdek bile vermezler. Nisa, 4/53 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َ  ْرِض َوَ.� َ ��َRُXَ�ْ�َ�aُُ�1ْ َ.� َ��7َُء َوا	��ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  …Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsi- 
nin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır ve Allah her şeye kadirdir. Maide, 5/17 

ٰ�َ*اِت وَ  اْ:9َْرِض َوَ.� RُXَ�ْ�ََ�� َواِ	َْ�ِ� اْ	��8ٖ�َُ َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir. 
Sonunda dönüş de ancak O'nadır. Maide, 5/18 

ُب َ.ْ� َ��7َُء  �T�َ�ُ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ َوَ�5ِLُْ� 	َِ�ْ� َ��7َُء َوا	��ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ اَ	َْ� Aَْ�َ�ْ� اَن� ا	��َ� 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a 
ait olduğunu bilmiyor musun? O, kimi dilerse cezalandırır, kimi dilerse bağışlar. Allah, her şeye güç yetirendir. 
Maide, 5/40 

ٰ�َ*ا *ِر َ)�َوُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�� �Rََدِة َوُ,َ* اْ	َ�ٖ=�ُ� اْ	1َٖ���ُ ِت َواْ:9َْرَض �ِ�	َْ��a َوَ�ْ*َم َ�Jُ*ُل &ُْ� Kََ�ُ=*ُن َ ْ*	ُُ� ا	َْ�a/ َو	َُ� اْ	ُ�ْ�ُ@ َ�ْ*َم ُ�K �ُ5َXِْ' ا	8/ 	ُِ� ا	Lَْْ�ِ[ َوا	�7  
Gökleri ve yeri gerçeğe dayalı olarak yaratan O'dur. Bir şeye “Ol” dediğinde oluverir/oluşum sürecine girer. Sözü 
gerçektir. Sur'a üflendiği gün de mülk/yönetim ve idare O’na aittir. O gizli ve açık her şeyi bilir, O hikmet 
sahibidir ve her şeyden haberdardır. En’âm, 6/73 

ّٖ' َرCُ*ُل ا	��ِ� اِ	َ�ْ  ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* ُ�ْ�ٖ� َوُ�Xُ.ِٰ�Kَ Sُ��ٖ*ا �ِ�	��ِ� َوَرCُ  ُْ% َ�� َا�/�Rَ ا	��Xُس اِ- *	ِِ� ا	��Xِ'� اْ:9ُ.�'� ا	�Tٖى ُ�ُ.ِVْ� ��ِ	��Iَ �ْ=ُ �ِٖ��ً�� ا	�Tٖى 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��
�ونَ ُ+َRْAَ �ْ=ُ���ََ	 ُه*�ُ�ِ�Aَوا �ِٖA��َ�ِ&ََو De ki: "Ey insanlar! Ben size gönderilmiş Allah'ın resulüyüm. Göklerin ve yerin mülkü/yö- 
netim ve idaresi Allah'ındır. O'ndan başka İlah yoktur.O diriltir ve öldürür.O halde Allah'a ve ümmi resulüne iman 
edin. O da Allah'a ve O'nun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz. A’raf, 7/158 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض ُ�ْ�ٖ� َوُ�Sُ��ٖ َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ   Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, diriltir اِن� ا	��َ� 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��
ve öldürür. Allah'tan başka sizin için ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Tövbe, 9/116 

� 	ِ��ِ� ا	�Tٖى 	َْ� َ�+�Tْ1ِ َو	ًَ�ا َو	َْ� َ�ُ=ْ� َ	ُ� َ$ٖ��ٌ@ Kِ' ا	ُْ�ْ�ِ@ َو	َْ� َ�ُ=ْ� َ	ُ� َو	ِ'\ .ِ ُ�ْ�ل� َوَ&��ْ�ُه Aَْ=ٖ��ً�اَو ُِ% اْ	َ /T	ا �َ  Şöyle de: "Hamt, o Allah'a 
özgüdür ki, çocuk edinmemiştir; mülk ve yönetiminde ortağı yoktur; acizlik yüzünden dost edinmemiştir. Ve 
tekbir getirerek O'nun şanını yücelt! İsra, 17/111 

 ِ���ٖ�X	ِت ا��XIَ 'Kٖ ِت��َِ	� �ُ=ُ� �Kَ �ْRُXَ�ْ�َ	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8ْ�َ �ِ��ِ	 Tٍِi.َ*ْ�َ @ُ�ْ�ُ	َْا O gün mülk ve yönetim Allah'ındır. Aralarında O, 
hüküm verecektir. İman edip hayırlı işler yapanlar, naim cennetlerde olacaklardır. Hac, 22/56 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواِ	َ' ا	��ِ� ا	��8ٖ�َُْ   Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş Allah'adır. Nur, 24/42 َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��
 �%ُ& aَ�َUَُْ�ْ�ِ@ َو	ا 'ِK @ٌ��ٖ$َ �َُ	 �ْ=ُ�َ �َْ	ا َو�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َو	َْ� َ�+�Tْ1ِ َو	ًَ ��ً�ااَ	�Tٖى 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��ٖJْAَ َرُه ��JَKَ ٍء#ْ$َ  Göklerin ve yerin mülkü/ 

yönetimi O'nundur; çocuk edinmemiştir, ve mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. Her şeyi yaratmış ve yarattığına 
ölçü, biçim ve düzen vermiştir. Furkan, 25/2  

 O kıyamet gününde gerçek mülk ve yönetim Rahman'ındır. Ve اَْ	ُ�ْ�ُ@ َ�ْ*َ.Tٍِi ا	َْ�a/ 	ِ���ْ�ٰ�ِ� َوَ&�َن َ�ْ*ً.� َ)َ�' ا	َْ=�Kِٖ��َ� َ)ٖ��ً�ا
o, kâfirler/inkâr edenler için çok zorlu bir gündür. Furkan, 25/26 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� JُAَ�ْ�َ�ْKَ ��َRُXَ�ْ�َ*ا Kِ' اْ:Cَْ9َ��ِب   Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü اَْم 	Rَُْ� ُ.ْ�ُ@ ا	��
onların mı? Öyle ise bütün imkânlarını kullanarak göğe yükselsinler de görelim! Sad, 38/10 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض pُ�� اِ	َْ�ِ� Iَ�ُْAُ�*نَ  Iَ Zُ(َ�5َٖ��ً�� 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  De ki: "Şefaatin tamamı Allah’a aittir. Göklerin ve yerin  ُْ% 	ِ��ِ� ا	�7
mülkiyeti de O’nundur. Sonunda da O’na götürülecek ve O’na hesap vereceksiniz." Zümer, 39/44 

�ِر  �RJَ	ْا � O buluşma günü kabirlerden çıkarlar. Onlardan َ�ْ*َم ُ,ْ� َ��ِرُزوَن َ:9 َ�5ٰ1ْ' َ)َ�' ا	��ِ� ِ.RُXْْ� َ$ْ#ٌء 	َِ�ِ� اْ	ُ�ْ�ُ@ ا	َْ�ْ*َم 	ِ��ِ� اْ	َ*اِ�ِ
hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. "Bugün mülk ve hâkimiyet kimin? Mutlak galip, tek hâkim olan Allah’ındır." 
Mümin, 40/16  
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&ُ*رَ  /T	�7َُء ا�َ �ْ�َِ	 ]ُRَ�ََو �pً�َ-ِ�7َُء ا�َ �ْ�َِ	 ]ُRَ�َ �7َُء�َ �.َ aُُ�1ْ�َ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ  .Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi Allah'ındır 	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��

Dilediğini yaratır. Dilediğine kız dilediğine erkek evlatlar armağan eder. Şura, 42/49  
�َ)Zِ َواِ	َْ�ِ� Iَ�ُْAُ�*نَ  �ُه ِ)ْ�ُ� ا	��َXْ(َِو ��َRُXَ�ْ�َ �.َاِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ  /Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin mülkü َوAََ��َرَك ا	�Tٖى َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��

yönetimi kendine ait olan o Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatine ilişkin bilgi O'nun katındadır. Siz de O'na dön- 
dürüleceksiniz. Zuhruf, 43/85 

�َ)َ Zُ�Tٍِi.َ*ْ َ�1َْ�ُ� ا	ُْ�ْ�ِ]�ُ*نَ  ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ�ْ*َم JُAَ*ُم ا	��  .Göklerin ve yerlerin mülkü/yönetim ve idaresi Allah'ındır َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��
Kıyametin kopunca, gerçeği kabul etmeyip boş şeylere kapılanlar, ziyan ederler. Casiye, 45/27  

ُب َ.ْ� َ��7َُء َوَ&�َن ا	��  �T�َ�ُ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	5ُِ� Lْ�َ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ ُ� 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً��َو	ِ��ِ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Göklerin ve yerin mülkü/hükümranlığı 
Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Feth, 48/14 

 ٌ���ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض ُ�ْ�ٖ�' َو�Sُ��ُٖ َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ  Göklerin ve yerin mülkü/hükümranlığı O'nundur. Diriltir ve َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��
öldürür ve O,  evveldir-sonradır ve zahirdir-batındır/açıktı-gizlidir ve O, her şeye güç yetirendir. Hadid, 57/2 

 ْ��ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َ	ُ� ا	ُْ�ْ�ُ@ َو	َُ� اْ	َ � َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ ُ�َ���ُ} 	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��ُ  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı 
tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur, hamd O'nadır. O'nun her şeye gücü yeter. Tegabün, 64/1  

 ٌ��� .Aَ Mülk ve yönetimi elinde tutan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadir’dirَ��َرَك ا	�Tٖى �َِ�ِ�ِه اْ	ُ�ْ�ُ@ َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ
Mülk, 67/1 

MÜMİNLER/GERÇEK İNANANLAR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Gerçek müminler kimlerdir: 
﴾ �٢ُ*َن ﴿ا ُذِ&َ� ا	��ُ� َوRُ�ُ*ُ�ُ  Sْ�َIِْ� َواَِذا Rِ�ْ�َ(َ Sْ�َِ�ُAْ� اَٰ��Aُُ� َزاَدRُAْْ� اٖ�َ��-ً� َوَ)�ٰ' َر��Rِْ� َ�َ+َ*&� اِ-�َ�� اْ	X.ِVْ�ُُ*َن ا	�Tٖ�َ� اِذَ   Gerçek müminler o 

kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; karşılarında ayetleri okununca bu onların imanını artırır ve 
onlar, Rablerine güvenip dayanırlar. 

� َرَزْ ُ �ْ,ُ�Xَ�Jُ5ِXْ*َن ﴿ �ٰ*َة َوِ.�� ﴾ ٣اَ	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	�8  Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz 
şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. 

� َر��Rِْ� َوَ.5ِLَْ�ٌة َورِْزٌق َ&ٖ��ٌ� ﴿اُو	ٰـiَِ@ ُ,ُ� ا	ْ�ُ َXْ(ِ ٌت�Iََدَر �ْRَُ	 � fJ�َ َن*ُX.ِVْ٤ ﴾  İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara, Rableri 
katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Enfal, 8/2-3-4 

�ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	 َوا	Xُ.ِVْ�ُْ*َن َوا	�Xَ.ِVْ�ُْتُ  �H&ٰ*َة َوُ�ٖ]�ُ�*َن ا	��َ� َوَرCُ*	َُ� اُو	ٰـRُ�ُ�َ�ْ�َCَ @َِiُ� ا	��ُ� Rُ4ُ�ْ�َْ� اَْو	َِ��ُء tٍ�ْ�َ َ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َو��Jُُٖ�*َن ا	�8
 ٌ��=ٖ�َ Hٌ�Hٖ(َ �َ��	اِن� ا Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. 
Namazı dosdoğru kılar, zekâtI verirler. Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. 
Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tövbe, 9/71  

� Kِ' ا	+�ْ*ٰر�Zِ َواْ:�mٖ-ْ9ِِ% َواْ	Jُْ�اِٰن َوَ.ْ� اَْوKٰ'اِن� ا	��َ� اْ$َ+ٰ�ى ِ.َ� ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� اَ-Rُ�َ5ُْْ� َواَْ.َ*ا	Rَُْ� �ِ�َن� 	Rَُُ� ا	ُ Zَ�Xmَْ�A�Jَِ�ُ*َن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	 fJ�َ �ِ�ْ�َ(َ ا� ��ِ� Jْ�َKَُ+�ُ*َن َوُ�Jَْ+�ُ*َن َوْ)ً
�ٖه ِ.َ� ا	��ِ� Cْ�Kََ+7ِ�ُْ�وا �َِ�ْ�ِ�ُ=ُ� ا	�Tٖى َ��َ�ْ�+ُْ� �ِٖ� َوٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز ا	�3ٖ�َُْ� ﴿ِRْ�َِ�١١١ ﴾  Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, vereceği 

cennet karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah, bunu Tevrat’ta, İncil’ 
de ve Kur’an’da kesin olarak vadetmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? O hâlde, yapmış oldu- 
ğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte bu büyük başarıdır 

�وَن ُ.ِ���ودِ اَ	+��gُِ�*َن ا	َْ���ُِ�وَن ا	َُْ��وَن اْ:9ِٰ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوا	��Xُ,*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َواْ	َ��3ُKِ*َن 	ُُِIِ� اِ&ُ�*َن ا	�� �*َن ا	��ُِg� ِ� ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� ﴿ا	�� ﴾ ١١٢ ا	��ِ� َو�7�َ  Bunlar, 
tövbe edenler, ibadet edenler, hamt edenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten 
alıkoyanlar ve Allah’ın  sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Tevbe, 9/111-112 

﴾ �١٩ِب ﴿اKَََ�ْ� َ�ْ�َ�ُ� اَ-�َ�� اُْ-Hَِل اِ	َْ�َ@ ِ.ْ� َر��َ@ ا	َْ�a/ َ&َ�ْ� ُ,َ* اَْ)ٰ�' اِ-�َ�� َ�َ+Tَ&�ُ� اُو	ُ*ا اْ:9َ	ْ�َ   Rabbin tarafından sana indirilen mesajın 
gerçek olduğunu bilen kimse hiç kör ile bir olur mu? Ancak sağduyu sahipleri öğüt alırlar. 

� ا	��ِ� َوَ:َ 9�4ُJُXْ*َن ا	�sَ��َْٖق ﴿ِRْ�َِ� َن*ُK*�ُ �َ�Tٖ�	َ٢٠ا ﴾  Onlar Allah'a verdikleri sözü tutarlar, anlaşmalarını bozmazlar.  
﴾ ٢١َوا	�Tٖ�َ� َ��8ُِ*َن َ.� اََ.َ� ا	��ُ� �ِٖ� اَْن ُ�*Pََ% َوَ�7َ1ْْ*َن َر��Rُْ� َوَ�K�1َُ*َن Cُ*َء اْ	ِ�َ��ِب ﴿  Yine onlar, Allah'ın sürdürülmesini emret- tiği 

ilişkileri sürdürürler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaplaşmadan ürkerler. 
 ًZ�َِ-bcَ(َا َو f�Cِ �ْ,ُ�Xَ َْرَز � �ٰ*َة َواَ-Jُ5َْ*ا ِ.�� اِر ﴿َوا	�Tٖ�َ� Pََ�ُ�وا اْ�+�Lََِء َوIِْ� َر��Rِْ� َواََ �ُ.*ا ا	�8 ��Zَiَ اُو	 @َِiٰ	Jْ(ُ �ْRََُ�' ا	 �� ﴾ ٢٢ َوَ�ْ�َرُؤَن �ِ�ْ	َ�ZِXَ�َ ا	��  Yine onlar, 

Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacı ile sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizlice ve 
açıkça hayır yolunda harcarlar, kötülüğü iyilikle savarlar. İşte geçici dünyanın ardından gelecek olan mutlu akıbet 
onları bekliyor. Ra’d, 13/19…22  

 ٖT�	ِِ�َ��ِدَى ا	ٌم َ:9 ُْ% *ْ�َ 'َِAْ��َ اَْن %ِ�ْ َ �ْ.ِ Zً�َِ-bcَ(َا َو f�Cِ �ْ,ُ�Xَ َْرَز � �ٰ*َة َو�Jُ5ِXُْ*ا ِ.�� �Kٖ Dٌ�ْ�َِ� َوَ:bcَUِ 9لٌ  �َ� اَٰ.Xُ*ا ُ��Jُٖ�*ا ا	�8  İnanan kullarıma söyle, 
namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık 
olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. İbrahim, 14/31  
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�ٰ*َة َواAَُٰ*ا ا	�H&ٰ*َة َواََ.ُ�وا �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َو-Rََْ*ا َ)�ِ  K �ْ,ُ��Xِ' اْ:9َْرِض اََ �ُ.*ا ا	�8 ِ� َو	ِ��ِ� َ)� Zُ�َِ اْ:9ُُ.*رِ  اْ	Xْ�ُ=َ اَ	�Tٖ�َ� اِْن َ.=�  Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet 

kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü 
yasaklarlar. Bütün işlerin sonucu Allah’a aittir. Hac, 22/41 

﴾ َوا	�Tٖ�َ� ُ,ْ� 	5ُُِ�و3ُKِ��َ �ْRِIِ*َن ٤﴾ َوا	�Tٖ�َ�  �ْ,ُ	�H�ِ&ٰ*ِة �Kَِ)�ُ*َن ﴿٣﴾ َوا	�Tٖ�َ� ُ,ْ� َ)ِ� ا	��zُ�ِ�ْ.ُ *ِLْ*َن ﴿٢﴾ اَ	�Tٖ�َ� �Uَ �ْRِِAbcَPَ 'Kٖ �ْ,ُِ$ُ�*َن ﴿١ْ	X.ِVْ�ُُ*َن ﴿َ ْ� اKََْ�َ} ا
﴿٥ ﴾  Müminler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında tam bir saygı ve huşu içindedirler. Boş ve 

yararsız şeylerle ilgilenmezler. Zekâtı aksatmaz ve tam olarak verirler. Ve iffetlerini korurlar. Mü’minun, 23/1…5 
﴾ َوا	�Tٖ�َ� ُ�AVُْ*َن َ.� اAَْٰ*ا َو ُ�ُ*Rُ�ُْ� َوZٌَ�Iِ ٥٩﴾ َوا	�Tٖ�َ� Rِ���َِ� �ْ,ُْ� َ:9 ُ�7ِْ�&ُ*َن ﴿٥٨َر��ُ �ْRِ�X.ِVُْ*َن ﴿ ﴾ َوا	�Tٖ�َ� ُ,ْ� �ِ�َٰ��تِ ٥٧اِن� ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ �ْ,ُ� Zِ�َ7ْUَ َر��Jُ5ِ7ْ.ُ �ْRِ*َن ﴿

﴾ ٦١﴾ اُو	iَِٰ@ ُ�َ��رُِ)*َن Kِ' اْ	1َْ�َ�اِت َوُ,ْ� 	Jُِ��Cَ �Rََ*َن ﴿٦٠اَ-�Rُْ� اِ	ٰ' َر��Rِْ� َراIُِ�*َن ﴿   Onlar ki, Rablerine saygıdan titrerler. Rablerinin ayet- 
lerine iman ederler. Rablerine ortak koşmazlar. Rab’lerine dönüp hesaba çekileceklerini bildikleri için yaptıkları 
hayırları kalpleri titreyerek yapanlar. İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar, iyilik için yarışırlar. Mü’minun, 23/57…61 

A �ٰ*ِة َواٖ�َ+�ِء ا	�H&ٰ*ِة َ�K�1َُ*َن َ�*ْ  ﴾ ٣٧ً.� �Kٖ ]ُ��Jَ+َAَِ� اْ	�Jُُ*ُب َواْ:�8َ�َْ9ُر ﴿ِر�Iٌَل َ:�mَِA �ْRِ�Rٖ�ُْA 9َرٌة َوَ:Dٌ�ْ�َ 9 َ)ْ� ِذْ&ِ� ا	��ِ� َواَِ �مِ ا	�8  Allah'ın saygıyla yüksek 
tutulmasına ve içlerinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde sabah-akşam O'na tesbih ederler.  

�ُ,ْ� ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َوا	��ُ� َ�ْ�ُزُق َ.ْ� َ��7َُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��ٍب ﴿َ�Hٖ�ََ.� َ)ِ��ُ*ا َو �ُ� اَْ�َ�َ��	ا �ُRُ�َHِmْ�َِ	٣٨ ﴾  Öyle adamlar ki, ne ticaret, ne alım-satım 
onları Allah'ı anmaktan, zekâtı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin hoplayacağı ve gözlerin donakalacağı bir 
günün dehşetinden korkarlar. Nur, 24/37-38 

 َC ا*ُ	*Jُ�َ اَْن �ْRُXَ�ْ�َ �َ=ُ�ْ�َِ	 �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	َ' ا	اَِذا ُدُ)*ا اِ �َ�Xٖ.ِVْ�ُْ	نَ اِ-�َ�� َ&�َن َ ْ*َل ا*��Xَ�ْ�ِ َوا�Xَ�ْuََ َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� اْ	5ْ�ُِ�ُ  Aralarında hüküm vermesi için 
Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, müminlerin sözü ancak "İşittik ve itaat ettik" demeleridir. İşte asıl bun- 
lar kurtuluşa erenlerdir. Nur, 24/51 

 ُX.ِVْ�ُ	ْْ�َ+�ِْذ-ُ*اِ-�َ�� ا�ا َ�+�' َ*�ُ,َTْ�َ �َْ	 Dٍ.ِ�Iَ �ٍ.ََْواَِذا َ&�-ُ*ا َ.َ�ُ� َ)�ٰ' ا �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	ا �ِ�*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ِ�َذا *َن اKَ �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	َن �ِ�*Xُ.ِVْ�ُ �َ�Tٖ�	ا @َِiٰ	ِْذ-ُ*َ-َ@ اُو�+َ�ْ�َ �َ�Tٖ�	ُه اِن� ا
 ِRِ-ْ�$َ tِ�ْ�َِ	 َْذ-ُ*َك�+َCْ5ُ*ٌر َرٖ���ٌ اBَ �َ��	َ� اِن� ا��	ا �ُRَُ	 �ْ5ِLْ+َCَْوا �ْRُXْ.ِ Sَiْ$ِ �ْ�َِ	 َْذْن�Kَ �ْ  Müminler ancak Allah’a ve Resul’üne iman edenler ve 

peygamberle birlikte bir işe karar vermek için toplandıklarında ondan izin isteyip alıncaya kadar gitmeyenlerdir. 
Nur, 24/62 

�.ًbcَCَ ُ*ا	َن َ �*ُ�,ِ�mَ	ْا �ُRُ�َuَ�Uَ 7ُ�ْ*َن َ)َ�' اْ:9َْرِض َ,ْ*-ً� َواَِذا�َ �َ�Tٖ�	ا �ْ�ٰ�ِ��	َوِ)َ��ُد ا Rahman’ın kulları, yeryüzünde tevazu ile yürürler 
ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında “Selam!” derler geçerler. Furkan, 25/63 

�ُ)*َن َ.Dَ ا	��ِ� اِ	�Rًٰ اUََٰ� َوَ:َ 9�Jُْ+�ُ*َن ا	dَ5ْ�X ا	�ٖ+' َ���َم ا	��ُ� اِ:�9 �ِ�ْ	َ��a وَ ْ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	َوا�.ً�pََا aَ�ْ�َ @َِ	5َْ�ْ% ٰذ�َ �َن َوَ.ْ*ُ-Hْ�َ 9:َ  Onlar, Allah ile beraber 
başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. 
Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Furkan, 25/68 

وَر َواَِذا َ.�/وا �ِ�	��Lِْ* َ.�/وا ِ&َ�اً.� /H	وَن ا�ُRَ7ْ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	َوا Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları 
zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir. Furkan, 25/72 

�.ًbcَCََو Zً���ِAَ �Rَ�Kٖ َن*ْ �J�َ�َُ�ُ�وا َوPَ ��َِ� ZَKَ�ْLُْ	ْوَن اHَmْ�ُ @َِiٰ	اُو Onlar ki: “Rabbimiz, eşlerimiz ve çocuklarımız hususunda 
gözümüzü aydın kıl, bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder yap.” Derler. Furkan, 25/75 

﴿ �َ�Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 ى َو7ْ�ُٰ�ى��ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ,ْ� �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� ُ�*ِ Xُ*َن ﴿٢ُ,ً ﴾ ٣﴾ اَ	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	�8  Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekâtı 
veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Neml, 27/2-3 

� َرَزْ ُ �ْ,ُ�Xَ�Jُ5ِXْ*نَ  �ُ)*َن َر���Kً*ْUَ �ْRُ َوuََ�ً�� َوِ.��ْ�َ DِIِ�4َ�َ	ْا �ِ(َ �ْRُ�ُ*XُIُ 'ٰK�mَ+َAَ Onlar, korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet 
etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de Allah için harcarlar. Secde, 32/16 

� �Xً��ٖ.ُ 9:ًbcَzَ �%zَ ْ� َوَ.ْ� َ�0ِ�ْ ا	���َ َوَ.� َ&�َن 	Vْ�ُِِ.ٍ� َوَ:ZٍXَ.ِVْ.ُ 9 اَِذا َ 4َ' ا	��ُ� َوَرCُ*	ُُ� اَْ.ً�ا اَْن َ�ُ=*َن 	Rَُُ� اْ	1َِ�َ�ُة ِ.ْ� اَْ.ِ�,ِ ْJَKَ �َُ	*Cَُوَر  Allah ve Resulü, bir 
işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir erkek ve kadına, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. 
Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Ahzab, 33/36 

� َرَزْ ُ �ْ,ُ�Xَ�Jُ5ِXْ*نَ ﴾ ٣٧َوا	�Tٖ�َ� َ�X+َmُِْ�*َن َ&g��ََِ� اْ:pْ9ِِ� َوا	5ََْ*اِ�َ� َواَِذا َ.� 4ِBَُ�*ا ُ,ْ� َ�5ِLُْ�وَن ﴿ �ٰ*َة َواَْ.ُ�ُ,ْ� ُ$*ٰرى RُXَ�ْ�َْ� َوِ.��  َوا	�Tٖ�َ� ا�mَ+َCُْ�*ا 	Rِ���َِْ� َواََ �ُ.*ا ا	�8
Kَ �Rَُ�sْ.ِ Zٌiََ�ْ� َ)�5َ َواIَْ�Kَ {َ�َPَُْ�ُه َ)َ�' ا	��ِ� اِ-�ُ� َ:9 �ُِ�[/ ا	��3	ِٖ��َ� ٣٩ا اRُ�َ�Pََُ� ا	َ �ْ,ُ #ُLْ�َْ�Xَْ+8ُِ�وَن ﴿﴾ َوا	�Tٖ�َ� اِذَ ٣٨﴿ ��Cَ Zٍiَ ��Cَ ُٶاHٰIَ٤٠﴿﴾ َو ﴾   Onlar büyük 

günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar, kızdıkları zaman da affederler. Yine onlar, Rablerinin davetine uyarak 
namazı kılarlar, onların işleri, aralarında danışma iledir, kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar. Bir zulüm ve 
saldırıya uğradıkları zaman, yardımlaşarak kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötü- 
lüktür, ama kim affeder, bağışlarsa onun ödülü Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah, zalimleri sevmez. Şura, 42/37-
38-39-40 

�وا �ِ�َْ.َ*ا	ِ ُ,َ�Iَا َو*�ُ�Aَ�ْ�َ �َْ	 ��ُp �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	ا �ِ�*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َن ا*Xُ.ِVْ�ُ	ِْد ُ*نَ اِ-�َ�� ا� Rِْ� َواَ-Cَ 'Kٖ �ْRِ�ِ5ُْٖ��ِ% ا	��ِ� اُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	�8  Gerçek müminler ancak 
Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla 
savaşanlardır. İşte sözlerinde doğru olanlar onlardır. Hucurat, 49/15 

�gِِ% َواْ	َ�ْ�ُ�ومِ ﴿٢٤﴾ َوا	�Tٖ�َ� Kٖ' اَْ.َ*ا	a�َ �ْRِِ\ َ.ْ��ُ*ٌم ﴿٢٣اَ	�Tٖ�َ� RِِAbcَPَ 'ٰ�(َ �ْ,ُْ� َداgُِ�*َن ﴿ ���ِ	 ﴾٢٥﴿ �ِ� ٖ�8َ�� ُ*َن �َِ�ْ*مِ ا	ّ�ُ �َ�Tٖ�	اِب ٢٦﴾ َواTَ(َ �ْ.ِ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َوا ﴾
﴾ ٢٩﴾ َوا	�Tٖ�َ� ُ,ْ� 	5ُُِ�و3ُKِ��َ �ْRِIِ*َن ﴿٢٨اَب َر��Bَ �ْRِْ�ُ� َ.�ُْ.*ٍن ﴿﴾ اِن� َ)Tَ ٢٧َر��Jُ5ِ7ْ.ُ �ْRِ*َن ﴿   Onlar ki namazlarını sürekli kılarlar. Onlar 

mallarında, belirli bir hak ayırırlar. Muhtaç durumda olana, maldan yoksun bulunanlar için. Hesap ve ceza 
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gününü doğrulayıp inanırlar. Rablerinin azabından korkanlar. Çünkü Rablerinin azabına karşı emin olunamaz; 
Bunlar, cinsiyet organlarını titizlikle korurlar. Meraiç, 70/23…29 

MÜNAFIKLAR/İKİYÜZLÜLER 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Münafıklar kimlerdir: 
﴿ �َ�Xٖ.ِVْ�ُِ� �ْ,ُ �.ََو �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	َو�ِ� �ِ��	�ِ� ��X.َُٰل ا*Jُ�َ �ْ.َ ِس��X	ا �٨َوِ.َ ﴾  İnsanlardan, inanmadıkları hâlde, “Allah’a ve ahiret 

gününe inandık” diyenler de vardır.  
�Tٖ�	َ� َوا��	�1َِدُ)*َن ا�7ُْ�ُ�وَن ﴿ُ�َوَ.� َ �ْRُ�َ5ُْ-ََن اِ:�9 ا*(ُ� Bunlar Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa  ﴾٩َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ.� َ�1َْ

sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.  
﴾ �١٠ٌ� �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=Tُِ�*َن ﴿Rِِ�*ُ�ُ  'Kْٖ� َ.َ�ٌض HَKَاَدُ,ُ� ا	��ُ� َ.�zً�َ َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَٖ	   Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık 

vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. 
Bakara, 2/8-9-10 

َ �	ُ*ا اَٰ.��X َواَِذا Uََ�ْ*ا اِ	ٰ' َ$RِِX�uٖ��َْ� َ �	ُ*ا اِ-�� َ.َ�ُ=ْ� اِ-�َ�� -َْ�ُ� ُ.ْ�َ+HِRُْٶنَ  َواَِذا 	Jَُ*ا ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا  Onlar müminler ile karşılaştıkları zaman 
“inandık” derler. Fakat şeytanları, elebaşları ile başbaşa kaldıkları zaman “Biz sizin yanınızdayız, onlarla 
sadece alay ediyoruz.” derler. Bakara, 2/14 

 َ���ٖ+َRْ.ُ َوَ.� َ&�-ُ*ا �ْRُُAَر�mَِA Sْ��ى Kََ�� َر�َِٰRُْ	�ِ� Zََ	bcَ  -İşte bunlar, hidayete karşılık sapıklığı satın al اُو	ٰـiَِ@ ا	�Tٖ�َ� اْ$َ+َ�ُوا ا	�4
mışlar ama bu alışverişleri bir yarar sağlamamış ve doğru yolu da bulamamışlardır. Bakara, 2/16 

 ُk 'Kٖ �ْRُ&َ�َAَِرِ,ْ� َو*ُXِ� �ُ��	َُ� َذَ,َ[ ا	َءْت َ.� َ�ْ*�zََا � ���َKَ َ�ًرا- �َ َ*ْ+َCْى اTِ�	ا %ِsَ�َ&َ �ْRُُ�sَ.َ﴿ 8ِ�ُْ�وَن��١٧َُ��ٍت َ:9 ُ ﴾  Bunların durumu, bir ateş 
yakmak isteyen kimsenin durumuna benzer. Ateş, çevresindekileri aydınlatınca Allah, nurlarını gideriverip 
kendilerini karanlıklar içinde bırakır. Artık bunlar görmezler. ﴿ َن*�ُIِ�ْ�َ 9:َ �ْRُKَ #ٌ�ْ(ُ �ٌ=ْ�ُ \�Pُ١٨ ﴾  Onlar, sağırdırlar, 
dilsizdirler, kördürler. Artık geriye dönüşleri yoktur. Bakara, 2/17-18 

� ا	��َ� َ)�ٰ' َ.� Kٖ' َ ْ�ِ�ٖ� َوُ,َ* اَ	َ�/ اُRِ7ْ�َُو ��َْ- /�﴾ ٢٠٤ْ	�8َ1ِمِ ﴿َوِ.َ� ا	��Xِس َ.ْ� ُ�*ْ َ @َ�ُmِ�ْ	K �ُُِ' اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya 
hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine Sözünün özüne uyduğuna Allah’ı şahit tutar. 
Oysaki o, düşmanlıkta en amansız olandır. ﴿ 5ََْ��َد	ا /]�﴾ ٢٠٥َواَِذا *َAَ	�K '�ٰCَ 'ِ' اْ:9َْرِض 	5ْ�ُِِ�َ� �Rَ�Kٖ َوُ�Rِْ�َ@ اْ	َ�ْ�َث َوا	�Xْ�َ% َوا	��ُ� َ:9 �ُِ  İş 
başına geçince yeryüzünde kargaşa ve bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli mahvetmeye çalışır. Oysa Allah 
kargaşa ve bozgunculuk çıkarmayı kesinlikle sevmez. ﴿ ُد�Rَ�ِ	ْا dَiْ�َِ	َو �ُ�XRَIَ �ُ�ُ�ْ�َKَ �ِpْ9ِ:ْ�ِ� ُة �H�ِ	ْا �ُAْTَUَََ� ا��	ا aِ�Aُ� ا	٢٠٦َواَِذا ٖ �َ% َ ﴾  Ona 
“Allah’tan kork” denildiği zaman, gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehen- 
nem gelir. O ne kötü yataktır! Bakara, 2/204-205-206  

 َX�ُ	ْا Sَ�َِْل َرا*Cُ��	َ' ا	ُ� َواِ��	َل اHَ-َْٰ' َ.� ا	ا اِ*ْ	َ��َAَ �ْRَُ	 %َ� ٖ وًداَواَِذا�ُPُ @َXْ(َ وَن /�8ُ�َ �َ�JٖKِ�  Onlara 'Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'e 
geliniz' dendiğinde o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Nisa, 4/61  

 ُR3ْ(َِو �ْRُXْ(َ ِ�ْض(َْ�Kَ �ْRِِ�*ُ�ُ  'Kٖ �.َ �ُ��	ا �ُ�َ�ْ�َ �َ�Tٖ�	ا @َِiٰـ	اُو�Lً��ٖ�َ 9:ً*ْ َ �ْRِ�ِ5ُْ-َا 'Kٖ �ْRَُ	 %ُْ َو �ْ  Onlar, Allah’ın kalplerindekini bildiği 
kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma. Onlara öğüt ver ve onlara, etkili ve güzel söz söyle. Nisa, 4/63 
  ��ُp ا*Xُ.َٰا ��ُp 5َُ�وا&َ ��ُp ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	اِن� اbcً��ٖCَ �ْRُ�َ�ِRْ�َِ	 9:ََو �ْRَُ	 �َ5ِLْ�َِ	 �ُ��	ا �ُ=ِ�َْ� َ	اْزَداُدوا &5ًُْ�ا  ��ُp 5َُ�وا&َ  İman edip sonra inkâr eden, sonra 
inanıp tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenler var ya; Allah, onları bağışlayacak da değildir, doğru 
yola iletecek de değildir. ��ً�ٖ	َاً�� اTَ(َ �ْRَُ	 ِ�َن�� �َ�JٖKِ�Xَ�ُ	ْا �ِ �7�َ Münafıkları, kendilerine elem verici bir azâb ile müjdele. Nisa, 
4/137-138  
َل َ)َ�ْ�ُ=ْ� Kِ' ا	ِْ=َ+�ِب اَْن اَِذا Cَِ�ْ�+ُْ� اَٰ��ِت ا	��ِ� ُ�ْ=�Rَِ� �ُ5َ َو�ُ      �H-َ �� Bَْ�ِ�ٖه اِ-�ُ=ْ� اًِذا ِ.Rُُ�sْْ� اِن� ا	��َ� �Iََوَ ٍْ��ٖ�َ 'Kٖ ا*zُ*1ُ�َ '�+�َ �ْRُ�َ.َ وا�ُ�ُJْAَ bcَKَ �Rَِ� ُاHَRْ+َ�ْ Dُ.ِ
��ً��ٖIَ �َ�XRَIَ 'Kٖ �َ��ٖKِ�=َْ	َوا �َ�JٖKِ�Xَ�ُ	ْا Oysa Allah size "Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz 
zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi sayılırsınız" diye 
hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.  Nisâ, 4/140 
�ٰ*ِة َ �ُ.*ا &َُ��	ٰ' ُ�َ�اُؤَن ا	��Xَس َوَ:9اِن� اْ	�ُ      َ�Tْ&ُُ�وَن ا	��َ� اِ:��JٖKِ�Xَ bcً��ٖ َ 9َ� ُ��1َِدُ)*َن ا	��َ� َوُ,َ* �Uَِدُ)Rُْ� َواَِذا َ �ُ.*ا اِ	َ' ا	�8  Münafıklar, Allah'ı 
aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel 
tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.  Nisâ, 4/142 

� 	Rَُْ� -�8ًَٖ�اَmِAَ �ْ	َِر َو��X	ا �5َِ% ِ.َCَْ9:ْْرِك ا �� Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı اِن� اْ	َ�JٖKِ�Xَ�ُ� Kِ' ا	
tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın.  Nisâ, 4/145  

� Sَ	dَiِْ�َ َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*نَ ْ  Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta ve َوAَٰ�ى َ&�sًٖ�ا ِ.RُXْْ� ُ�َ��ِرُ)*َن Kِ' اْ:�pْ9ِِ َوا	ُْ�ْ�َواِن َواَْ&�Rُِِ� ا	�/
haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür! Maide, 5/62 

 Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah’a yemin ederler. Oysa َوَ�ْ��5ُِ*َن �ِ�	��ِ� اِ-� �ْRُ	Xْ�َُِ=ْ� َوَ.� ُ,ْ� ِ.Xُْ=ْ� َو	ٰـِ=Rُ�Xْ� َ ْ*ٌم َ�5َْ� ُ*نَ 
onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Tövbe, 9/56 
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 ُ4ِ�Jْ�ََْ�ْ�ُ�وِف َو	ا �َن َ)ِ*ْRَXْ�ََو �ِ=َXْ�ُْ	�ِ� ُ�وَن.ُْ��َ tٍ�ْ�َ �ْ.ِ �ْRُ4ُ�ْ�َ ُت�JَKِ�Xَ�ُْ	َن َوا*JُKِ�Xَ�ُ	َْاِن� اا �ْRُ�َ�ِXَKَ �َ��	ا ا*�ُ-َ �ْRُ�َ�ْ	�JٖKِ�Xَ�َُ� ُ,ُ� ا	JُCِ�5َْ*نَ *َن اَْ�ِ  Erkek ve 

kadın tüm münafıklar hepsi aynıdır. Kötülüğü emrederler, iyiliği yasaklarlar, elleri sıkıdır, onlar Allah'ı unuttu, 
Allah da onları unuttu. Münafıklar yoldan çıkmışların ta kendileridirler. Tövbe, 9/67 
��َ� Rُ�ُ�ْ�َ 'َ,ِ �Rَ�Kْٖ� َوَ	RُXَ�َُ� ا	��ُ� َوَ	 َوَ)َ� ا	��  ِٖ	�Uَ �َ�XRَIَ َر -َ�َر� Tَ(َ �ْRُاٌب ُ.��Jٌٖ ُ� اْ	�JٖKِ�Xَ�َُ� َوا	�JَKِ�Xَ�ُِْت َوا	ُْ=�5  Allah erkek münafıklara, kadın 
münafıklara ve kâfirlere, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. O, onlara yeter. Allah onlara 
lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır.  Tövbe, 9/68 

 iِٰ	َِ@ َوَ.� اُو	ٰذ �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ْRُXْ.ِ aٌ��ٖKَ '�	*َ+َ�َ ��ُp �Xَ�ْuََِل َوا*Cُ��	�َِو� �ِ��	�ِ� ��X.ََٰن ا*ُ	*Jُ�ََو َ��Xٖ.ِVْ�ُ	ْ�ِ� @َ  Münafıklar, “Allah’a ve peygambere inandık 
ve itaat ettik” derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Hâlbuki onlar inanmış değillerdir. 
Nur, 24/47 

�َك َ �	ُ*ا 	Tٖ��ِ�َ� اُوAُ*ا ِXْ(ِ �ْ.ِ ا*Iُ�َUَ َْ�َ@ َ�+�' اَِذا	اِ Dُ�ِ+َ�ْ�َ �ْ.َ �ْRُXْ.ِا اَْ,َ*اَءُ,�ْ َو*�ُ�َ�Aَوا �ْRِِ�*ُ�ُ  'ٰ�(َ �ُ��	ا Dَ�َuَ �َ�Tٖ�	ا @َiِٰ	ِ�ْ�َ� َ.�َذا َ �َل اٰ-�5ًِ اُو	اْ  Onlardan kimi 
de gelip seni dinler. Senin yanından çıkınca, bilgili kimselere “Az önce ne demişti?” diye sorarlar. İşte bunlar, 
Allah'ın kalplerini mühürlediği kendi heveslerine uyan kimselerdir. Muhammed, 47/16 

 ْCِْ�َ�ُ� ا�ُ� َ��	اْ:9َْ.ِ� َوا tِ�ْ�َ 'Kٖ �ْ=ُ�ُ�[ٖXُCَ �ُ��	َل ا �H-َ �.َ ا*,ُ�ِ&َ �َ�Tٖ��ِ	 ا*ُ	� َ �ْRُ�-َ�ِ� @َِ	َ�اَرُ,�ْ ٰذ  Bu, münafıkların, Allah’ın indirdiğini 
beğenmeyen kimselere, “Bazı işlerde size itaat edeceğiz” demelerindendir. Allah, onların gizlice konuşmalarını 
bilir.  ْ�,َُواَْدَ��َر �ْRُ,َ*Iُ4ِْ�ُ�*َن ُو�َ Zُ=َِiٰ��َ	ْا �ُRُ+ْ�K*َAَ اَِذا _َ�ْ=َKَ Melekler, onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken hâlleri 
nasıl olacak? Muhammed, 47/26-27 

�َر َواْ	�JٖKِ�Xَ�َُ� َواRِ�ْ�َ(َ �ُْ�Bْْ� َوَ.�ْٰو��XRَIَ �ْRُُ� َو�dَiِْ ا	��8ٖ�َُْ   � ا	ُْ=�5ِ,ِ�Iَ /'ِ��X	ا �Rَ/�َا ��َ  Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı 
savaş, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!  Tahrim, 66/9 
ّٖ' ا�Uََُف ا	��َ� َرب�      ّٖ' َ�ٖ�یٌء ِ.Xَْ@ اِ- � َ&5ََ� َ �َل اِ- ���َKَ �ْ5ُ&َْ��ِن ا-ْbِcِْ	 ِن اِْذ َ �َل�[َ�ْ  Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın  اْ	َ��	َٖ���َ َ&sَ�َِ% ا	�7
durumu gibidir.Çünkü şeytan insana, "İnkar et" der; inkar edince de, "Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben 
âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım" der. Haşr, 59/16 

� اِ-�َ@ َ	Cُ�َ*ُل ا	��ِ� َوا	��ُ� َ�ْ�َ�ُ� اِ-� ُRَ7ْ-َ ُ*ا	َن َ �*JُKِ�Xَ�ُ	َْءَك ا�Iَ ِذ�ُ*َن ﴿اَِذا�=ََ	 �َ�JٖKِ�Xَ�ُْ	اِن� ا �ُRَ7ْ�َ �ُ��	َوا �ُُ	*Cُ�ََ	 @َ١ ﴾  Münafıklar sana 
geldiklerinde: Şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resülüsün, derler. Allah da bilir ki sen elbette, O'nun Resulüsün. 
Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir. 

وا َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� اِ-��Cَ �ْRَُء َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*َن ﴿ /�8َKَ Zً�XIُ �ْRَُ-��َ�َْوا اTُ1َ�Aِ٢ا ﴾  Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah’ın 
yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür!  

 ُR�-َ�ِ� @َِ	َن ﴿ٰذ*RُJَ5ْ�َ 9:َ �ْRُKَ �ْRِِ�*ُ�ُ  'ٰ�(َ Dَِ�[ُKَ 5َُ�وا&َ ��ُp ا*Xُ.َٰ٣ْ� ا ﴾ Bu, onların önce iman edip sonra inkâr etmeleri, bu yüzden 
de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. 

�Rِ�ْ�َ(َ Zٍْ� ُ,ُ� اْ	َ�ُ�و/ �Kََواَِذا َراَْ�َ+mِ�ُْA �ْRُُ�َ@ اRُ.ُ��َIَْْ� وَ َ�ْPَ �%ُ& َن*�ُ�َ��ٌة َ�َْ�X�َ.ُ ]ٌ7ُUُ �ْRُ�-َ�&َ �ْRِِ	*ْJَِ	 Dْ�َ�ْAَ ا*ُ	*Jُ�َ َن ﴿اِْن*=ُKَVْ�ُ '�-َُ� ا��	ا �ُRُ�َAَ� َ �ْ,ُْرTَ�ْ٤ ﴾  

Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa onların sözlerini dinlediğin zaman sanki elbise 
giydirilmiş kütük gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır; onlardan sakın. Allah 
onları kahretsin! Nasıl da Hak'tan döndürülüyorlar? 

وَن َوُ,ْ� ُ.ْ�َ+ْ=ِ�ُ�وَن ﴿َواَِذا ٖ �َ% 	Aَ �ْRََُ��َ	ْ*ا َ�ْ�َ+5ِLْْ� 	َُ=ْ� َرCُ*ُل ا /�8ُ�َ �ْRُ+َ�ََْوَرا �ْRُCَْوا ُرُؤ �*	َ �ِ��	٥ ﴾  O münafıklara, “Gelin, Allah’ın Resulü 
sizin için bağışlama dilesin” denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak 
uzaklaştıklarını görürsün. 

�ى اْ	Cَ  ْ*Jََ*اءٌ ِRْ�َ 9:َ �َ��	اِن� ا �ْRَُ	 �ُ��	5َِ� اLْ�َ �ْ	َ �ْRَُ	 �ْ5ِLْ+َ�ْAَ �َْ	 اَْم �ْRَُ	 5َْ�َتLْ+َCَْا �ْRِ�ْ�َ(َ﴿ �َ�JٖCِ�5َْ	٦َم ا ﴾  Onlara bağışlama dilesen de, 
dilemesen de onlar için birdir. Allah, onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, yoldan çıkmış topluluğu doğru 
yola iletmez. Münafikun, 63/1-2-3-4-5-6 

NAFAKA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ٖ�Kَ ��Rَُ	 ا*zُ�ِ5ْAَ اَْو /�,ُ* /��َAَ �َْ	 �.َ َ��َء�X	ا �ُ+ُJْ��uَ َح َ)َ�ْ�ُ=ْ� اِْن�XَIُ 9:َ ٖX�ِ�� َ)َ�' ا	ُْ�ْ fJ�َ َ�ْ�ُ�وِف	ُرُه َ.َ+�ً)� �ِ�ْ�َ َ �ِِ+Jْ�ُْ	ُرُه َوَ)َ�' ا�َ َ DِCِ*�ُ	َْ)َ�' ا ��َوَ.+�ُ�*ُ, Zً4َ� َ��  
Kendilerine el sürmediğiniz, mehirlerini/nikâh bedellerini tespit etmediğiniz kadınları boşamanızda sizin için bir 
sakınca yoktur. Ancak böyle bir durumda bile onların ihtiyaçlarını karşılayın. İmkânları iyi olan kendi gücüne, 
dar olan da yine kendi gücüne göre adil şekilde bir kadının ihtiyaçlarını karşılasınlar. Bu, güzel düşünüp güzel 
davrananlar üzerine bir borçtur. Bakara, 2/236 

*ُ,�� َوَ ْ�  �ْ+ُzْ�َKَ	Rَُ�� �ٖKَ�zْ�َKَ �.َ _ُ8ِْXKَ Zً4َُ+ْ� اِ:�9 اَ   /��َAَ اَْن %ِ�ْ َ �ْ.ِ ��,ُ*�ُُ+Jْ��uَ ى َوَ:9 َواِْن*ٰJْ�+�ِ	 5ُ�ْ*ا اَْ َ�ُبAَ ِح َواَْن�=َ�X	ُة ا�َJْ(ُ ٖه�ْن َ�5ُ�ْ*َن اَْو َ�5ُ�َْ*ا ا	�Tٖى �َِ�ِ
Xَ�ْ�َُ=ْ� اِن� ا	��َ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن XْAَ  ٌ��8ٖ�ََ�ُ*ا ا	%4ْ5ََْ   Eğer kadınların mehirlerini/nikâh bedellerini verir de onları el sürmeden boşarsa- 

nız, kendilerinin ya da nikâhlarını akdetmeye yetkili erkeğin bağışlaması durumu dışında belirlediğiniz mehrin 
yarısını ödemeniz gerekir. Bağışlamanız/mehrin tamamını bırakmanız Allah’tan korkup sakınanlara yakışır. 
Birbirinize karşı erdemli davranmayı unutmayın. Hiç şüphesiz ne yaparsanız Allah onu görür. Bakara, 2/237 
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  َ�(َ � fJ�َ َْ�ْ�ُ�وِف	ِت َ.َ+�ٌع �ِ��Jَ��[َ�ُ�ِْ	َو َ��Jٖ�+�ُ	ْا '  Boşanmış kadınlar için örfe uygun bir geçim imkânı/nafaka sağ- 

lanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Bakara, 2/241 
 * /��َAَ اَْن %ِ�ْ َ �ْ.ِ ��,ُ*�ُ+ُJْ��uَ ��ُp ِت�Xَ.ِVْ�ُ	ْا �ُ+ُ�و-Kَ �Rَََ�+�ُ�*ُ,�� َو,ُ*�ُ��Cَ�� Cََ�اً�� bcً��ٖIََ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَِذا -ََ=ْ /�+َ�ْAَ ٍة ��(ِ �ْ.ِ ��Rِ�ْ�َ(َ �ْ=َُ	 ��َKَ ��,ُ  Ey iman 

edenler! Mümin kadınları nikahlayıp onlara dokunmadan boşarsanız, bir iddet süresince bekletme hakkınız yok- 
tur. O halde hemen ihtiyaçlarını karşılayın ve en güzel şekilde bırakın. Ahzab, 33/49 

�&ُْ� َوَ:�4َُA 9ر/وُ,�� 	ُِ+Jُ��4َ*ا َ)Rِ�ْ�َ�� َواِْن &ُ�� اُوَ:9ِت �َ  ِIُْو �ْ.ِ �ْ+ُXْ=َCَ �ُ�ْ�َ �ْ.ِ ��,ُ*Xُ=ِCَْا ْ�zَِ�ْن اَْرKَ ��Rُ�َ�ْ�َ �َ�ْ4َ�َ '�+�َ ��Rِ�ْ�َ(َ ا*Jُ5ِْ-َ�Kَ %ٍ�ْ ��,ُ*ُAٰ�Kَ �ْ=َُ	 �َ
 Boşadığınız kadınları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir اIُُ*َرُ,�� َواAَِْ�ُ�وا Xَ�ْ�َُ=ْ� �َِ�ْ�ُ�وٍف َواِْن Dُzِ�ْ+ُ�َKَ �ُْA�ْCَ��َAَ َ	ُ� اUُْٰ�ى
bölümünde oturtun, onları gitmeye zorlayıp zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya 
kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse onlara ücretini verin, aranızda uygun bir şekilde anlaşın. 
Eğer güçlüğe uğrarsanız çocuğu, başka bir kadın emzirecektir. Talâk, 65/6 

  ٖ�+ِ�َCَ �ْ.ِ Zٍ�َCَ ُذو aْ5ِXْ�ُِ	  َ�mْ�َCَ �RَnٰAُٰ� -5ًَْ�� اِ:�9 َ.� ا��	َ=��ُ_ ا�ُ� َ:9 ُ��	ا �ُnٰAٰا � ��.ِ aْ5ِXْ�ُ�ْKَ �ُُ َر َ)َ�ْ�ِ� ِرْز�ُ% ا	��ُ� َ�ْ�َ� ُ)ْ�ٍ� �ُْ�ً�اَوَ.ْ�  ُِ  İmkânı geniş olan, 
nafakayı imkânlarına göre versin. Rızkı daralmış bulunan da nafakayı, Allah'ın kendisine verdiğin- den versin. 
Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemez. Allah daima bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratır. 
Talâk, 65/7 

NAMAZ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a)Namaz kılmak: 
�ٰ*َة َ&�َ-Sْ َ)َ�' اْ	َ�Xٖ.ِVْ�ُ� �Aً*ُ *ْ.َ ��ً�+َ&ِ اِن�  ا	�8  …Namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Nisa, 

4/103  
�ٰ*َة َواAُٰ*ا ا	�H&ٰ*َة َواْرَ&ُ�*ا َ.Dَ ا	��اِ&ٖ���َ   َواَٖ �ُ�*ا ا	�8  Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.  

Bakara, 2/43 
�ٰ*ِة َواِ-��Rَ 	ََ=ٖ��َ�ٌة اِ:�9 َ)َ�' اْ	$ِ�1َٖ���َ   ْ�ِ� َوا	�8 َواXُ��ٖ+َCْ*ا �ِ�	�8  Sabır ile ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, 

Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Bakara, 2/45  
�وَن اِ:�9 ا	��َ� َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َوِذى ا	Jُْْ��ٰ' وَ  ُ�ُ�ْAَ 9:َ %َٖvَٔ�اCِْا 'Xٖ�َ َق�sَ�.ٖ �َ-TْUَََواِْذ ا ��ُp َة*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ� ا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�ِ� َو ُ*	ُ*ا 	��X�ِِس �Xً�ْ�ُ َواَٖ �ُ�*ا ا	�8

 ْ��	*َAَ َن*zُ�ِ�ْ.ُ �ْ+ُ-ََْوا �ْ=ُXْ.ِ bcً��ٖ َ 9�:ِا �ْ+ُ  Biz İsrail oğullarından, "Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, ya- 
kınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namaz kılacaksınız, zekât 
vereceksiniz" diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.  Bakara, 2/83 

� ا	َْ�َ�امِ َوَ�ْ�ُ� َ.� &Kَ �ُْ+Xَُْ*	/*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ� َ$ْ]َ�ُه َواِن� ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ِmِ�ْ�َْ	ا �َ[ْ$َ @َRَIْل� َو*َKَ  ََ�ْ�َ�ُ�*َن	ِْ=َ+�َب 	نَ ا*ُ��َ�ْ�َ � ��(َ %ٍِK�Lَِ� �ُ��	َوَ.� ا �ْRَِر�� �ْ.ِ /a�اَ-�ُ� اْ	َ  
…Nerede olsanız namaz kılarken yüzünüzü Mescid-i Haram yönüne döndürün. Kendilerine kitap verilenler, bu- 
nun Rablerinden bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bakara, 2/144 

  َ���ِٖ�� �ٰ*ِة اِن� ا	��َ� َ.Dَ ا	�8 ْ�ِ� َوا	�8 َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اXُ��ٖ+َCْ*ا �ِ�	�8  Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah' tan 
yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.  Bakara, 2/153 

�ٰ*ِة اْ	ُ*Cْ]ٰ' َو ُ*ُ.*ا 	ِ��ِ� َ �-ِٖ+��َ   َ�َ*اِت وا	�8 3ُKِ��َ*ا َ)َ�' ا	�8  Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden bağlı ve 
saygı ile Allâh'ın huzûruna durun. Bakara, 2/238 

�ٰ*َة َواَ-ْ+ُْ� Cَُ=�ٰرى َ�+�' Aَْ�َ�ُ�*ا َ.� JُAَ*	ُ*َن َوَ:XIُ 9ًُ�� اِ:�9 َ)��ِٖ�ى LْAَ '�+�َ %ٍ��ٖCََ+ِ��ُ*ا َواِ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:JْAَ 9َ�ُ�*ا ا  �8	 �ْن &zٰ�ْ.َ �ُْ+Xُْ' اَْو َ)�ٰ' 5َCٍَ� اَْو �Iََء اََ�ٌ
 َK وا َ.�ًء�ُmِAَ �ْ�َKَ َ��َء�X	َٰ�ْ�ُ+ُ� ا	اَْو  �ِِg�Lَ	ْا �َ.ِ �ْ=ُXْ.ِ5ُ*ًراBَ ا f*5ُ(َ َ� َ&�َن��	اِن� ا �ْ=ُ���*ا �ُِ*Iُ*ِ,ُ=ْ� َواَْ�ُٖ�َ.ْ�Kَ ��ً��uَ ا�ً��ٖPَ ا*�ُ ���َ+َ  Ey iman edenler! Sarhoş iken 

namaz kılmaya kalkışmayın, ne dediğinizi bilinceye kadar bekleyin. Bir de -yolcu olmanız dışında- cünüp iken/ 
cinsel ilişkiden sonra yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz yahut herhan- 
gi biriniz tuvalet ihtiyacını gidermişse veya kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumlarda su bulamamışsanız 
temiz bir toprağa teyemmüm edin, ellerinizi toprağa bulayıp yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah, 
çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Nisa, 4/43 

 �X	َ�اُؤَن ا�ٰ' ُ	ِة َ �ُ.*ا &َُ��*ٰ� ا	��َ� اِ:�bcً��ٖ َ 9 �َس َوَ:َ 9�Tْ&ُُ�ونَ اِن� ا	�JٖKِ�Xَ�َُْ� ُ��1َِدُ)*َن ا	��َ� َوُ,َ* �Uَِدُ)Rُْ� َواَِذا َ �ُ.*ا اِ	َ' ا	�8  Münafıklar, Allah'ı aldatmaya 
çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkar- 
lar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.  Nisâ, 4/142 

�ٰ*َة َوا	AVْ�ُُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوا	X.ِVْ�ُُْ*َن �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� اُو	ٰـiَِ@ ا1ُCِ*َن Kِ' اْ	ِ�ْ�ِ� ِ.RُXْْ� َوا	Xُ.ِVْ�ُْ*َن ُ�Xُ.ِVْ*َن �َِ�� اُْ-Hَِل اِ	َْ�َ@ َوَ.� اُْ-Hَِل ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ َوا	��Jٖ�ُْٖ 	ٰـِ=ِ� ا	��   �َ� ا	�8
Rِ�AٖVْXُCَ��ًْ� اIًَْ�ا َ)�3ٖ  Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler, sana indirilene ve senden önce indirilene 

iman ederler. O namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük 
bir mükâfat vereceğiz. Nisa, 4/162 

�ٰ*َة َو�AVُُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ,ْ� َراِ&ُ�*اِ-��َ   نَ � َو	ِ�/ُ=ُ� ا	��ُ� َوَرCُ*	ُُ� َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ا	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	�8  Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür ve 
Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren müminlerdir.  Maide, 5/55 
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  َ( �ُْ& ��ْ�َ]�ُن اَْن ُ�* Xَ�ْ�َ Dَُِ=ُ� ا	َْ�َ�اَوَة َوا	�4َLْ�ََْء Kِ' ا	1َْْ�ِ� َواْ	َ�ْ�ِ�ِ� َوَ�8ُ �ٰ*ِة RَKَْ% اَْ-ُ+ْ� ُ.Rُ+َXْ*نَ اِ-�َ�� ُ�ٖ��ُ� ا	�7 ْ� ِذْ&ِ� ا	��ِ� َوَ)ِ� ا	�8  Gerçekten şeytan, içki 

ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alı koymak ister. Artık 
vazgeçtiniz, değil mi? Maide, 5/91 

ُق ا	�Tٖى َ�ْ�َ� َ�َ�ْ�ِ� َو	ِ+TِXَُْر اُم� اْ	Jُٰ�ى َوَ.ْ� َ�ْ*	�Rََ َوا	�   ����3ُKِ*نَ Tٖ�َ� ُ�Xُ.ِVْ*َن �ِ�ْ:�Uِٰ9َ َوٰ,ـTَا ِ&َ+�ٌب اَْ-ْHَ	�Xَُه ُ.َ��َرٌك ُ.8ََ�ُ �ْRِِAbcَPَ 'ٰ�(َ �ْ,َُن �ِٖ� َو*ُX.ِVْ�ُ ِة  İşte bu 
Kur'an, önündekileri doğrulayıcı ve şehirler anası Mekke ile çevresinde kilerini uyarıp korkutman için indirdiğimiz 
kutlu Kitaptır. Ahirete iman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını özenle koruyanlardır. En’âm, 6/92 

 De ki: “Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, diriliğim ve ölümüm  ُْ% اِن� AٖbcَPَ' َو-ُُ�ٖ=' َوَ.ْ�َ��َی َوَ.Aٖ��َ' 	ِ��ِ� َرب� اْ	َ��َ	ٖ���َ  
âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” En’âm, 6/162 

  ِJْ	�ِ� 'ُّٖدونَ  ُْ% اََ.َ� َر�*�ُAَ �ُْ&َا�َ�َ ��َ&َ �َ� ٖ�� َواْدُ)*ُه ُ.�8ِٖ�1َْ� 	َُ� ا	ٍّmِ�ْ.َ �%ُ& �َXْ(ِ �ْ=ُ,َ*Iَُواَٖ �ُ�*ا ُو �ِ�ْ  De ki: Rabbim adaleti emretti. Her 
mesçidde yönünüzü O’na doğrultun. Mutlak manada O’na itaat edenler olarak O’na dua edin. İlk defa sizi 
yarattığı gibi, yine O’na döneceksiniz. A’raf, 7/29 

  ٖK�ِ�ْ�ُْ	ا /]�� و&ُ�ُ*ا َواْ$َ�ُ�*ا َوَ:K�ِ�ُْA 9ُ*ا اِ-�ُ� َ:9 ُ�ٍِmِ�ْ.َ �%ُ& �َXْ(ِ �ْ=ُ+َXَ�وا ٖزTُUُ اَٰدَم 'Xٖ�َ ��َ َ�� Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişini de 
güzel giysilerinizi giyin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez. A’raf, 7/31 

�رُِ,*نَ �ٰ*َة اِ:�9 َوُ,ْ� &َُ��	ٰ' َوَ:ُ 9�Jُ5ِXْ*َن اِ:�9 َوُ,ْ� &َ َوَ.� َ.Rُ�َXَْ� اَْن RُُA�Jَ5ََ- �ْRُXْ.ِ %َ�َJُْAْ� اِ:�9 اَ-�Rُْ� َ&5َُ�وا �ِ�	��ِ� َو�Cُ�َِ*	ِٖ� َوَ:َ 9��Aُْ*َن ا	�8    Onların Sadakaları- 
nın kabul edilmesine engel olan şudur: Onlar Allah'a ve elçisine karşı nankörlük ettiler; namaza da üşene üşene 
gelirler ve istemeye istemeye sadaka verirler. Tövbe, 9/54   

  ُ�ِg� �وَن ا	��ُ.ِ���وِد ا	��ِ� اَ	+��gُِ�*َن اْ	َ���ُِ�وَن اْ	َُ��وَن اْ:9ِٰ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوا	��Xُ,*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َواْ	َ��3ُKِ*َن 	ُُِIِ� اِ&ُ�*َن ا	�� ِ� اْ	�Xٖ.ِVْ�ُ�َ *َن ا	�� َو�7�َ  Tövbe 
edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men 
edenler ve Allah’ın sınırlarını koruyanlar. İşte o müminleri müjdele! Tövbe, 9/112 

 �f��َ Sُ.ِْة َ.� ُد*ٰ&�H	ِة َوا*ٰ� �8	�ِ� '-ٖ�Pََواَْو SُXُْ& �.َ �َ�ََْ��َرً&� ا.ُ 'Xٖ�َ�َIََو  İsa şöyle dedi: “Nerede olursam olayım beni kutlu ve 
erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti.” Meryem, 19/31 

 �f�zِ�ْ.َ �َٖر�� �َXْ(ِ ِة َوَ&�َن*ٰ&�H	ِة َوا*ٰ� َوَ&�َن َ��ُْ.ُ� اَْ,َ�ُ� �ِ�	�8  İsmail peygamber ailesine namaz ve zekâtı emrederdi. Rabbi’ nin 
katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Meryem, 19/55 

�*نَ  ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���ََ	 �َ�ْ1َ	ْا ا*ُ��َKْوا َر��ُ=ْ� َوا��وا َواْ)ُ�ُُmُCْا اْرَ&ُ�*ا َوا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ  Ey iman edenler! Rükua varınız, secde ediniz, 
Rabbi’nize kulluk ediniz ve iyi işler yapınız ki, kurtuluşa ve mutlu sona eresiniz. Hac, 22/77 

�ٰ*ِة َوا�lَ�ْ-َ 9:َ �Rَ�ْ�َ(َ �ْ�ِ[َPَُْ@ ِرْزً � َ-ْ�ُ� َ-ْ�ُز َُ@ َواْ	َ��  Zُ�َِ	Jْ�+�ِٰ*ى  َواُْ.ْ� اَْ,َ�َ@ �ِ�	�8  Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla 
devam et! Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Sonuç takvanındır! Ta-Ha, 20/132 

اَ	�Tٖ�َ� �Uَ �ْRِِAbcَPَ 'Kٖ �ْ,ُِ$ُ�*نَ    Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Mü’minun, 23/2 
 *ُK�1َ�َ ِة*ٰ&�H	َ+�ِء ا�ِة َواٖ*ٰ� َن َ�ْ*ً.� �Kٖ ]ُ��Jَ+َAَِ� اْ	�Jُُ*ُب َواْ:�8َ�َْ9رُ ِر�Iٌَل َ:�mَِA �ْRِ�Rٖ�ُْA 9َرٌة َوَ:Dٌ�ْ�َ 9 َ)ْ� ِذْ&ِ� ا	��ِ� َواَِ �مِ ا	�8  Nice insanlar vardır ki, ne bir 

ticaret, ne de bir alış-veriş, kendilerini Allah’ı anmaktan,  namazı gerektiği şekilde kılmaktan ve zekât 
vermekten alı koymaz. Onlar gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkar. Nur, 24/37    

�ٰ*َة RٰXْAَ' َ)ِ� ا	5َْْ��7َِء َواْ	Xْ�َُ=ِ� َوَ	   �ٰ*َة اِن� ا	�8 Tِْ&ُ� ا	��ِ� اَْ&َ�ُ� َوا	��ُ� َ�ْ�َ�ُ� َ.� Xَ8ْAَُ�*نَ اAُُْ% َ.� اُوِ�َ' اِ	َْ�َ@ ِ.َ� ا	ِْ=َ+�ِب َواَ ِِ� ا	�8  Sana vahyedilen Kitab'ı 
oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette 
ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut, 29/45 

�ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ,ْ� �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� ُ�*ِ Xُ*نَ   اَ	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	�8  İşte onlar/müminler, namaz kılarlar, zekât verirler, ahirete de 
kesin olarak inanırlar. Lokman, 31/4 

  ُI�ْ�َ Zً�َِ-bcَ(َا َو f�Cِ �ْ,ُ�Xَ َْرَز � �ٰ*َة َواَ-Jُ5َْ*ا ِ.�� *َن �mَِAَرًة 	َْ� Aَُ�*رَ اِن� ا	�Tٖ�َ� َ�ْ+�ُ*َن ِ&َ+�َب ا	��ِ� َواََ �ُ.*ا ا	�8  Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı 
kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıkların bir bölümünü gizli ve açıkça ihtiyacı olanlara verenler, hiçbir zaman 
zarar etmeyecek bir ticaret yaptıklarını umabilirler. Fatır, 35/29 

��3ُKِ*نَ  َ�ُ �ْRِِAbcَPَ 'ٰ�(َ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َوا  Onlar, namazlarını titizlikle kılan kimselerdir. Meraiç, 70/34 
  َ@�َ.َ �َ�Tٖ�	ا �َ.ِ Zٌ5َِg�uََو �ُsَُ�ُpْ�ِ% َو-5َ8ُِْ� َو�	ا #ِsَُ�ُp �ْ.ِ 'ٰ-ُم اَْد*JُAَ @َ�-َْ�َ�ُ� ا�اِن� َر��َ@ َ  َ+Kَ 8ُ*ُه�ُْA �َْ	 َر َ)�َِ� اَْن�Rَ�X	ْ�َ% َوا�	ُر ا ��Jَ�ُ �ُ��	َوا �َ.ِ �َ ���َAَ �.َ َ�ُؤا ْ�Kَ �ْ=ُ�ْ�َ(َ َب�

َ� ِ.Xُْ� َواَٖ �ُ�*ا اْ	Jُْ�اِٰن َ)�َِ� اَْن Cََ�ُ=*ُن ِ.zٰ�ْ.َ �ْ=ُXْ' َواUَُٰ�وَن َ�4ِْ��ُ*َن Kِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ+Lُ*َن ِ.ْ� 4ْKَِ% ا	��ِ� َواٰ  ���َAَ �.َ َ�ُؤا ْ�Kَ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ َن*ُ�ِA�Jَُ� ُ�وَنUَ َة*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ� ا	�8
� ا	��ِ� ُ,َ* Uَْ�ً�ا َواَ)ْ َXْ(ِ وُه�ُmِAَ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َ9ِ: ا*.ُ ��JَُA �.ََو �Xً�َ�َ �zً�ْ َ �َ��	ا ا*zُ�ِ َْ5ُ*ٌر َرٖ���ٌ َواBَ �َ��	َ� اِن� ا��	5ُِ�وا اLْ+َCًْ�ا َواIَْ3ََ� ا  Senin ve bazı 

arkadaşlarının, gecenin ya üçte ikisine yakın bölümünü ya yarısını ya da üçte birini ibadetle geçirdiğinizi Rabbin 
biliyor. Gecenin ve gündüzün sürelerini belirleyen Allah'tır. O bu gece ibadetinin temposuna dayanamayacağı- 
nızın farkındadır. Bundan böyle Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Aranızda hastalar olacağını, bir bölümünüzün 
Allah'ın lütfettiği geçim payını elde edebilmek için yeryüzünde oradan oraya koştuğunu, bir bölümünüzün de 
O'nun yolunda savaştığını Allah biliyor. Öyleyse kolayınıza gelecek kadar Kur'an okuyunuz. Namazı kılınız, 
zekâtı veriniz, gönüllü olarak ve karşılık beklemeksizin Allah'a borç veriniz. Kendiniz için yaptığınız hayırları 
Allah katında daha yararlı ve daha büyük ödüllü olarak bulursunuz. Allah'tan af dileyiniz. Hiç kuşkusuz Allah 
bağışlayıcı ve merhametlidir. Müzzemmil, 73/20 
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 ﴿ '�&HَAَ �ْ.َ {َ�َKَْا �ْ َ١٤ ﴾ Kendisini kötülüklerden arındıran kurtulmuştur. 

﴿ '��8َKَ �َٖر�� �َCْ١٥َوَذَ&َ� ا ﴾  Ve Rabbinin ismini anıp namaz kılan. A’la, 87/14-15 
 ﴿ �َ�ّٖ�8َ�ُ�ِْ	 %ٌ�ْ*َKَ٤ ﴾ Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, ﴿ َن*,ُ�Cَ �ْRِِAbcَPَ �ْ(َ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َ٥ا ﴾  Onlar namazlarını ciddiye 

almazlar. ﴿ َ�اُؤَن�ُ �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َ٦ا ﴾  Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. ﴿ َ��ُ)*َن	َن اْ*�ُXَ�ْ�َ٧َو ﴾  Ufacık bir yardıma bile engel 
olurlar. Maun, 107/4-5-6-7 
b) Dosdoğru namaz kılmak: 

� ا	��ِ� اِن� ا	���َ َXْ(ِ وُه�ُmِAَ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َ9ِ: ا*.ُ ��JَُA �.ََة َو*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ�  .Aَ ��َِ�  Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verinْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ َواَٖ �ُ�*ا ا	�8
Kendiniz için önceden yaptığınız her iyiliği Allah katında mutlaka bulacaksınız: Unutmayın ki Allah işlediklerinizi 
çok iyi görüp bilir. Bakara, 2/110 

َ� َواAَٰ' اْ	َ��َل َ)�ٰ' ُ���ٖ� َذِوى ا	Jُْْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َواْ	�َ 	dَ�َْ ا	ِْ��� اَْن Aَُ*	/*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ�  َِ�َ% ا	7ْ�َِْ�ِق َوا	Lْ�َِْ�ِب َو	ٰـِ=�� ا	ِْ��� َ.ْ� اَٰ.َ� �ِ�	��ِ� َوا	ْ�َ  ٖ�ِّ��X	ِْ=َ+�ِب َوا	َوا Zِ=َِiٰ�
�ٰ*َة َواAَٰ' ا	�H&ٰ*َة َوا	ُْ�*Kُ*َن �ِ�َ  َ �ِب َواََ �َم ا	�8 �gِٖ��َ� َوKِ' ا	�� ٖ��ِ% َوا	�� �ِ,ْ� اَِذا َ)�َ,ُ�وا َوا	�8 َوا	َْ�َ��ٖ&�َ� َواْ�َ� ا	��ِRْ ا*ُ �َPَ �َ�Tٖ�	ا @َiِٰـ	َْ��ِْس اُو	ا �اِء َوٖ��َ �� ��ِٖ��َ� Kِ' ا	�Cَْ��َِْء َوا	�4

 ,İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı yönüne döndürmeniz. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	ُْ�+�Jُ*نَ 
kitaplara ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip 
dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve söz verdikleri zaman 
sözlerini yerine getirenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve 
davranışıdır. İşte bunlar, doğru olanlar ve Allah’tan korkup sakınanlar. Bakara, 2/177 

 ِRَر�� �َXْ(ِ �ْ,ُ�ُIَْا �ْRَُ	 َة*ٰ&�H	ا ا*ُAََٰة َوا*ٰ� ��ِت َواََ �ُ.*ا ا	�8َِ	� َ:Uَ 9ْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�ْ�Hَ-ُ*نَ ْ� وَ اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Şüphesiz iman edip salih 
ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku 
yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.  Bakara, 2/277 

� َرَزْ ُ �ْ,ُ�Xَ�Jُ5ِXْ*نَ اَ	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	�8  �ٰ*َة َوِ.��  Onlar/müminler ki, namazlarını dosdoğru kılar ve kendilerine rızık olarak 
verdiğimiz şeylerden Allah yoluna harcarlar. Enfal, 8/3 

�ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ�ٖ]�ُ�*َن ا	��َ� َوَرCُ*	َُ� اُو	ٰـiِ َوا	Xُ.ِVْ�ُْ*َن َوا	�Xَ.ِVْ�ُُْت Rُ4ُ�ْ�َْ� اَْو	َِ��ُء tٍ�ْ�َ َ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	ْ�َ  َ@ Rُ�ُ�َ�ْ�َCَُ� ا	��ُ� ْ�ُ�وِف َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َو��Jُُٖ�*َن ا	�8
 ٌ��=ٖ�َ Hٌ�Hٖ(َ �َ��	اِن� ا Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. 
Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecek- 
tir. Şüphesiz Allah mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir. Tövbe, 9/71 

ا َوَ)Zً�َِ-bcَ ِ.ْ� َ ْ�ِ% اَْن َ��Aَِْ' َ�ْ*ٌم َ:�Kٖ Dٌ�ْ�َ 9ِ� َوَ:cUِ 9َ  ُْ% 	ِِ�َ��ِدَى ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ُ��Jُٖ�*ا ا f�Cِ �ْ,ُ�Xَ َْرَز � �ٰ*َة َو�Jُ5ِXُْ*ا ِ.�� bلٌ 	�8  İnanmış kullarıma söyle: 
“Alışverişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmezden evvel, dosdoğru namazı kılsınlar ve kendilerine rızık 
olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak harcasınlar.”İbrahim, 14/31 
   � �ٰ*ِة َوِ.�� ��ِٖ��َ� َ)�ٰ' َ.� اRُ�َ�Pََْ� َوا	�Jٖ�ُِْ�' ا	�8 َرَزْ ُ �ْ,ُ�Xَ�Jُ5ِXْ*نَ اَ	�Tٖ�َ� اَِذا ُذِ&َ� ا	��ُ� َوRُ�ُ*ُ�ُ  Sْ�َIِْ� َوا	�8  Onlar öyle kimseler ki, Allah anıldığı 
zaman kalpleri titrer; başlarına gelene sabrederler, namazı dosdoğru ve devamlı kılarlar ve kendilerine rızık 
olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Hac, 22/35  

�ٰ*َة َواAُٰ*ا ا	�H&ٰ*َة َواْ)َ+8ُِ�*ا �ِ�	��ِ� ُ,*َ   َ.ْ*	XKَ �ْ=ُnِْٰ�َ� ا	َْ�ْ*	ٰ' َو-ِْ�َ� ا	�Kَ  ُ��8ٖ�Xَٖ �ُ�*ا ا	�8  …Artık dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin ve 
Allah'a sımsıkı sarılın, O sizin biricik Mevla’nızdır. O, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Hac, 22/78 

 ٖuََة َوا*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ� �ُ�*ا ا	��Cُ*َل َ	َ���ُ=ْ� Aُْ�َ�ُ�*نَ َواَٖ �ُ�*ا ا	�8  Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resul’e itaat edin ki size 
merhamet edilsin. Nur, 24/56  

�ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ,ْ� �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� ُ�*ِ Xُ*نَ   Onlar ki namazı dosdoğru kılanlar, zekâtı verirler ve âhirete  اَ	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	�8
de kesin olarak inanırlar. Neml, 27/3 

�ٰ*َة َوَ:Aَ 9ُ=*-ُ*ا ِ.َ� اْ	7ْ�ُِ�ٖ&��َ   �Xٖ.ُ Gönülden katıksız bağlılar olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkupٖ��َ� اِ	َْ�ِ� َواJُ�A*ُه َواَٖ �ُ�*ا ا	�8
sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. Rum, 30/31 
�ٰ*َة َواُْ.ْ� �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َواْ-َ� َ)ِ� اْ	Xْ�َُ=ِ� َواPِْ�ْ� َ)�ٰ' َ.� ا�Pَََ�َ@ اِن� ٰذ	َِ@ ِ.�ْ    Hْ(َ  Lokman oğluna: “Yavrum! Namazıمِ اْ:9ُُ.*رِ َ�� Xَ�ُ#� اَ ِِ� ا	�8
dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin 
olarak emredilmiş işlerdendir.” Lokman, 31/17 

 �ٍ�ْUَ �ْ.ِ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َ9ِ: ا*.ُ ��JَُA �.ََو �Xً�َ�َ �zً�ْ َ �َ��	ا ا*zُ�ِ ََْة َوا*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ� �وُه ِ)Xْ َواَٖ �ُ�*ا ا	�8ُmِAَ ٌ���ٖ5ُ*ٌر َرBَ �َ��	َ� اِن� ا��	5ُِ�وا اLْ+َCًْ�ا َواIَْْ�ً�ا َواَْ)3ََ� اUَ *َ,ُ �ِ��	ا �َ  
…Kur’an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Böylece Allah’a güzel bir borç 
verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük 
mükâfat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet eden- 
dir. Müzzemmil, 73/20 
b) Beş vakit namaz: 

 [ٰCْ*ُ	ِْة ا*ٰ� َ�َ*اِت وا	�8 ' َو ُ*ُ.*ا 	ِ��ِ� َ �-ِٖ+��َ 3ُKِ��َ*ا َ)َ�' ا	�8  Namazlara ve orta namaza/öğlen namazına devam edin, Allah 'a 
gönülden bağlı ve saygılı olarak namaza durun. Bakara, 2/238 
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 ْm5َْ	اِن�  ُْ�اَٰن ا �ِmْ5َْ	ْ�ِ% َو ُْ�اَٰن ا�	ا aِ�َBَ 'ٰ	ِا dِ�ْ �ٰ*َة 	ُِ�	ُ*ِك ا	�7 ِ� َ&�َن َ.Rُ7ْ*ًدااَ ِِ� ا	�8  Güneşin batıya kaymasından, gecenin karanlığına 

kadar/ikindi ve akşam belirli vakitlerde gereği üzere namazı kıl, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah nama- 
zında, gece ve gündüz melekleri hazır bulunur. İsra, 17/78 

 َ. 'ٰ�(َ �ْ�ِPْ�Kَ ْuََوا {ْ���َKَ %ِ�ْ�	اٰ-َ�ِٸ ا �َوِ.ْ �Rَُِ�و�Bُ %َ�ْ ََو dِ�ْ � َر��َ@ َ ْ�َ% uُ�ُ*ِع ا	�7ِ�ْ�َِ� {ْ��Cََن َو*ُ	*Jُ�َ �'zٰ�ْAَ @َ���َ	َ ِر�Rَ�X	َ�اَف ا  Artık, onların 
söylediklerine sabret; Güneş'in doğuşundan önce/Sabah, batışından önce de/akşam ve ikindi Rabbini överek 
tespih et! Gecenin bazı saatleriyle /akşam ve yatsı gündüzün iki ucunda da tespih et ki, hoşnutluğa erebilesin. 
Ta-Ha, 20/130 

�ٰ*َة َوَ:Aَ 9ُ=*-ُ*ا ِ.َ� ا	7ْ�ُِْ�ٖ&�َ� ﴿ ﴾ Tٖ٣٢�َ� ��Kَ ُ*ا ٖد�RُXَْ� َوَ&�-ُ*ا ِ$َ�ً�� &ُ%/ Hْ�ٍِب �َِ�� 	ََ�ْ�Kَ �ْRِِ�ُ�*َن ﴿ِ.َ� ا	� ﴾ ٣١ُ.�Xٖٖ��َ� اِ	َْ�ِ� َواJُ�A*ُه َواَٖ �ُ�*ا ا	�8  Haydi siz, 
akşama ulaştığınızda/akşam ve yatsı vaktinde sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda/ikindi, akşam ve 
öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin/namaz kılın, ki göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. Rum, 
30/31-32  

dِ�ْ َوَ ْ�َ% ا	Lُُْ�وِب ﴿ � َر��َ@ َ ْ�َ% uُ�ُ*ِع ا	�7ِ�ْ�َِ� {ْ��Cََن َو*ُ	*Jُ�َ �.َ 'ٰ�(َ �ْ�ِPْ�Kَِد ﴿٣٩*mُ �ُ� َواَْدَ��َر ا	�/ْ���َKَ %ِ�ْ�	ا �٤٠﴾ َوِ.َ ﴾  Onların söylediklerine 
sabret. Güneş'in doğuşundan önce/sabah, batışından önce/ikindi, Rabbini hamd ile tespih et/namaz kıl! 
Gecenin bir bölümünde/akşam ve yatsı ve secdelerin ardından O'nu tesbih et. Kaf, 50/39-40 

�ُ� َواِْدَ��َر ا	mُ/X*مِ ْ���َKَ %ِ�ْ�	ا �َوِ.َ Gecenin bir kısmında/akşam ve yatsı ve yıldızların batışından sonra da/sabah O'nu 
tesbih et. Tur, 52/49  

Gecenin bir kısmında/akşam ve yatsı O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et.  
d) Namazda ses tonu: 

 �Rَِ� SْKِ�1َُA 9:ََو @َِAbcَ8َِ� �ْRَmْAَ 9:ََو bcً��ٖCَ @َِ	ٰذ �َواْ�َ+ِ� َ�ْ�َ  …Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası 
bir yol tut. İsra, 17/110 
e)Savaş esnasında namaz: 

 َA �َْ	 �.َ �ْ=ُ�َ��(َ ��َ&َ �َ��	ْذ&ُُ�وا ا�Kَ �ْ+ُXْ.َِِ�َذا اKَ �-ً��َ&ْ9 اَْو ُر:ً�Iَ�ِKَ �ْ+ُ5ْUِ ِ�ْنKَ َن*�ُ�َ�ْAَ ا*ُ-*=ُ  Eğer bir tehlikeden korkarsanız, namazı yaya 
olarak veya binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da, Allah’ı, daha önce bilmediğiniz ve onun size 
öğrettiği şekilde anın/kılın. Bakara, 2/239 

�وا Kَْ�َ�ُ=*-ُ*ا ِ.ْ� َوَراgُِ=ْ� َو	ْ َواَِذا & Sَ�ْ ََ�Kَ �ْRِ�Kٖ SَXُْ	Rَُُ� ا	�8 ُmَCَ ِ�َذاKَ �ْRُ+َ�َ�ِCَْوا اTُUُْ��َْ	َو @َ�َ.َ �ْRُXْ.ِ Zٌ5َِg�uَ �ْJُ+َ�ْKَ �8َ�ُ�ْ/*ا َ.َ�َ@ �ٰ*َةKَ �8َ/*ا�َْ� ُ	ٰ�ى Uُْا Zٌ5َِg�uَ ِْت�+َ
�َ+Rُْ� َود� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ�ِCََْرُ,ْ� َواTْ�ِ واTُUُْ��َْ	َح َ)َ�ْ�ُ=ْ� اِنْ َو�XَIُ 9:ًَة َو��+ُِ=ْ� َواَْ.+َِ�+ُِ=ْ� Kََ�ٖ���ُ*َن َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ.Zً�َ�ْ َواِ�ََ�ِCَْا ��5ُُ*َن َ)ْLْAَ *ْ	َ 'zٰ�ْ.َ �ْ+ُXُْ& َ.َ]ٍ� اَْو �َن �ُِ=ْ� اًَذى ِ.ْ�&َ 

 َ=�ِْ	 ���َ+ُ=ْ� َوTُUُوا Tْ�َِر&ُْ� اِن� ا	��َ� اََ)َ�ِCَْ4َُ�*ا اAَ اَْن�Xً�Rٖ.ُ ��ًاTَ(َ �َ��ٖKِ�  Savaşta sen onların arasında olup da onlara namaz 
kıldıracağın zaman, bir grup seninle namazda, diğer grup da düşman karşısında dursun. Hepsi de silahlarını 
yanlarına alsınlar. Seninle namaz kılanlar secde ettikten sonra sizin arkanıza geçsinler ve namaz kılmamış 
diğer grup gelsin ve seninle namaz kılsınlar. Ve onlar da tedbirli olup silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler silah 
ve eşyalarınızı unutup bırakmanızı, gafil bulunmanızı ve size ansızın baskın yapmayı arzu ederler. Eğer yağmur 
dolayısıyla size bir eziyet/zorluk olursa veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Yine de 
tedbirli olun. Allah, kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Nisa, 4/102  

�ٰ*َة �Kَْذ&ُُ�وا ا	���َ  �ٰ*َة َ&�َ-Sْ َ)َ�' اْ	Kَ  ْV�ُِ�َذا َ 4َْ�ُ+ُ� ا	�8 �ٰ*َة اِن� ا	�8 ِ.َ�Xٖ� �Aً*ُ *ْ.َ ��ً�+َ&ِ َِ��ً.� َوُ ُ�*ًدا َوَ)�ٰ' Kَ �ْ=ُِ�*ُXIُِ�َذا ا�Kَ �ْ+ُXْ-َْ��َuَْٖ �ُ�*ا ا	�8  Namazı bi- 
tirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken hep Allah’ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam 
olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Nisa, 4/103 
f) Gece Namazı: 

�ُ�*ًداْ.َ �.ً�Jَ.َ @َ/َر� @َsَ�َ�ْ�َ اَْن '�ٰ(َ @َ	َ Zً�َِK�َ- �ِٖ� �ْ �mRَ+َKَ %ِ�ْ�	ا �َوِ.َ Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir 
ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın. İsra, 17/79  

�ْ-َ@ Cُْ�َ]�-ً� َ-�8ًٖ�اَُ	 �ْ.ِ 'ٖ	 %ْ�َIٍْق َوا�ْPِ 1َْ�َج.ُ 'XٖIْ�ِUٍَْق َوا�ْPِ %َUَ�ْ.ُ 'Xٖ�ْUَِو ُْ% َرب� اَْد Ve şöyle dua et: Rabbim! Gireceğim yere 
dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım 
edici bir kuvvet ver. İsra, 17/80 

�ا َو َِ��ً.�ً �mCُ �ْRِ���َِ	 َن*+ُ��ٖ�َ �َ�Tٖ�	َوا Rahman’ın has kulları gecelerini Rab’lerine secde ederek ve kıyama durarak 
geçirirler. Furkan, 25/64 

� َرَزْ ُ �ْ,ُ�Xَ�Jُ5ِXْ*نَ  �ُ)*َن َر���Kً*ْUَ �ْRُ َوuََ�ً�� َوِ.��ْ�َ DِIِ�4َ�َ	ْا �ِ(َ �ْRُ�ُ*XُIُ 'ٰK�mَ+َAَ Onlar geceleri yataklarından kalkıp, korku ve ümit ile 
Rablerine yalvarırlar. Kendilerine verdiklerimiz şeylerden yoksullara verirler. Secde, 32/16 

 Geceleri pek az uyurlardı. Zariyat, 51/17 َ&�-ُ*ا َ bcً��ٖ ِ.َ� ا	�ْ�ِ% َ.� َ�mَRُْ�*نَ 
��ِر ُ,ْ� َ�ْ�َ+5ِLُْ�ونَ َCَْ9:ْ�َِو� Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. Zariyat, 51/18  

g) Yolcu namazı: 
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  �ُ=ُXَِ+5ْ�َ 5ُْ+ْ� اَْنUِ ِة اِْن*ٰ� ا ُ.�Xً��َٖواَِذا K �ْ+ُ�ْ�َzَِ' اْ:9َْرِض �XَIُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ dَ�ْ�َKٌَح اَْن 8ُJْAَُ�وا ِ.َ� ا	�8 fو�ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اِن� ا	َْ=�Kِٖ��َ� َ&�-ُ*ا 	َُ=ْ� َ)ُ  Yolculuğa ya 

da savaşa çıktığınızda, kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız namazları kısaltmanızda size bir 
günah yoktur. Kafirler, sizin apaçık düşmanınızdır. Nisa, 4/101 
h) Cenaze namazı: 

  ْ� َ 'ٰ�(َ �ْJُAَ 9:َا َو�ِ�ٖه اِ-�Rُْ� َ&5َُ�وا �ِ�	��ِ� َوَرCُ*	ِٖ� َوَ.�Aُ*ا َوُ,ْ� JُCِ�Kَ*نَ َوَ:8َُA 9%� َ)�ٰ' اََ�ٍ� ِ.RُXْْ� َ.�َت اََ�ً  Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze 
namazını kılma ve kabri başında dua etmek üzere durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resulünü tanımadılar ve 
yoldan çıkmış olarak öldüler.Tevbe, 9/84  
i) Cuma namazı: 

�ٰ*ِة ِ.ْ� َ�ْ*مِ ا	Cْ�Kَ Zِ�َ�ُmَُْ�ْ*ا اِ	ٰ' ِذْ&ِ� ا	��ِ� َوَذُروا اْ	   Dَ�ْ�َ ٰذ	ُِ=ْ� Uَْ�ٌ� 	َُ=ْ� اِْن &Aَ �ْ+ُXُْْ�َ�ُ�*نَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَِذا -ُ*ِدَى 	�8�ِ  Ey iman edenler! Cuma 
günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, 
sizin için daha hayırlıdır. Cuma, 62/9 

NANKÖRLÜK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

   ُ5=ْAَ 9:َٖ' َو	ْذ&ُُ�وٖ-' اَْذ&ُْ�&ُْ� َواْ$ُ=ُ�وا �Kَ ُِ�ون  Öyle ise siz Beni anın ki Ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın Bana 
nankörlük etmeyin! Bakara, 2/152 

ُه َ.�� &َ   ��zُ �ُXْ(َ �Xَ5ْ7َ&َ � ���َKَ ��ًِg� َ ا اَْو��/ َدَ)�-َ� 	�Xْmَِِٖ� اَْو َ �ِ)ً ُ� َ&Tٰ	َِ@ ُز��َ� 	�Kٖ�ِ�ْ�ُ�َِْ� َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*نَ �َْن 	َْ� َ�ْ�ُ)Xَ َواَِذا َ.�d اْ:9ِْ-َ��َن ا	4/ ��.َ ;�zُ 'ٰ	ِا �  İnsanın 
başına bir sıkıntı gelince yatarken, otururken ve ayaktayken Bize yalvarır durur. Fakat sıkıntısını giderdiğimizde 
sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi aldırmadan geçer gider. İşte o aşırı giden 
nankörlere, yaptıkları böyle güzel gelir. Yunus, 10/12  

َء�RَAْ ٖر�ٌ} َ)�Pٌِ_ َو�Iََءُ,ُ� اْ	َ�ْ*ُج ِ.ْ� &ُ%� َ.َ=�ٍن َوXkَ/*ا اَ-�Kَ �ْRُِ�ُ�*ا ��Iَ �Rَُِ,َ* ا	�Tٖى �َُ���ُ�&ُْ� Kِ' ا	َْ��� َوا	َْ�ْ�ِ� َ�+�' اَِذا &K �ْ+ُXُِْ' ا	5ُْْ�ِ@ َوْ�َIَ�َ� ��ِٖ� �ْRِِ�Zٍ�َ��uَ {ٍ وَ  
 َ���ٖ&ِ� �َ� 	iَِْ� اَْ-�Xَ+َ�ْmَ ِ.ْ� ٰ,ـTِٖه َ	Xَُ=*َ-�� ِ.َ� ا	�7 ٖ� Sizi karada yürüten ve denizde yüzdüren Allah 'tır. Bir اُٖ��َ� �Rِِْ� َدَ)ُ*ا ا	��َ� ُ.�8ِٖ�1َْ� 	َُ� ا	ّ
gemide olduğunuzu, hoş bir meltemin yolcuları götürdüğünü ve herkesin bunun hazzını yaşadığını düşününüz. 
O sırada geminin bir kasırga ile karşılaştığını yolcuların her taraftan dalgalarla sarıldıklarını ve çepeçevre kuşa- 
tıldıklarını sandıkları zaman, sırf Allah'ın dinine inanan samimi bir bağlılıkla O'na şöyle yalvarırlar; “Eğer bizi bu 
tehlikeden kurtarırsan kesinlikle şükredenlerden olacağız.” Yunus, 10/22 

  �X	ا �Rَ/�َا ��َ �a�� اَْ-Rُnmْٰ� اَِذا ُ,ْ� َ�Lُ�ْ*َن Kِ' اْ:9َْرِض �Lَِْ�ِ� ا	َْ ���َKَ ُ& ��َِ� �ْ=ُiُ��XَXُKَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �Xَ�َْ	ِا ��ُp ��َْ- /�Aَ �ُْ+Xْْ�َ��ُ*نَ �ُس اِ-�َ�� Lْ�َُ�ُ=ْ� َ)�ٰ' اَ-5ُِْ�ُ=ْ� َ.َ+�َع اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  
Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki yine yeryüzünde haksız taşkınlıklar ve türlü yolsuzluklar yapı- 
yorlar. Ey insanlar! İyi biliniz ki taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. Elde edeceğiniz en fazla şey, bu fani 
hayatın geçici menfaatidir. Sonunda Bizim huzurumuza geleceksiniz ve Biz de yaptıklarınızı size bir bir göstere- 
ceğiz. Yunus, 10/23 

﴾ ٩	iَِْ� اََذْ �Xَ اْ:9ِْ-َ��َن ِ.��X َرXْ.ِ �,َ�Xَ(ْHَ-َ ��ُp Zً�َ�ُْ� اِ-�ُ� 	lُ�ََ*ٌس َ&5ُ*ٌر ﴿وَ   Eğer insana önce rahmetlerimizi tattırıp sonra onu elinden 
alsak, o mutsuz bir nanköre dönüşür.  	َ �ُ+ْ اَء َ.�� ��zَ ����lَُت َ)Xّٖ' اِ-�ُ� 	5ََِ�ٌح 1ُKَ*ٌر ﴿َوَ	iِْ� اََذْ �Xَُه -َْ�َ��َء َ�ْ�َ ﴾ Jُ�َ١٠*	َ�� َذَ,َ[ ا	��  Eğer insanın 
başına gelen bir sıkıntının ardından kendisine mutluluk tattıracak olursak, kesinlikle “Kötü günler artık geride 
kaldı” diyecektir. İnsan gerçekten kendini beğenmiş bir şımarıktır. Hud, 11/9-10 

  ٌ���َن َر�/ُ=ْ� 	ِْiَ� A�ْ=َ$َُْ� َ:9َٖز�َ�-�ُ=ْ� َو	ِْiَ� A�ْ5َ&َُْ� اِن� َ)Tَاٖ�' َ	7َٖ َواِْذ �Aََذ�  Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: “Eğer şükrederseniz 
elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.” İbrahim, 14/7 

 � �8ُ*َ,� اِن� اْ:9ِْ-َ��َن 	�3ََُ*مٌ َ&�5ُْA 9:َ �ِ��	ا Sَ�َ�ِْ- وا /��ُAَ ُه َواِْن*�ُُ+ْ	َ�Cَ �.َ �%ُ& �ْ.ِ �ْ=ُnٰAٰرٌ َوا  Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın 
nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek 
nankördür. İbrahim, 14/34 

�/ �ِKَ	lَmْAَ �ِ�َُْ�وَن ﴿  ُ=ُ� ا	4/ ﴾ ٥٣َوَ.� �ُِ=ْ� ِ.ْ� -Kَ Zٍ�َ�ِِْ�َ� ا	��ِ� pُ�� اَِذا َ.�� Yararlandığınız her nimet Allah'dandır. Sonra başınıza bir 
sıkıntı gelince de hep O'na feryat edersiniz. �� َ)Xُْ=ْ� اَِذا �ٖKَ�Rِ���َِ� �ْ=ُXْ.ِ aٌْ� �7ُِْ�&ُ*َن ﴿ ﴾ p٥٤ُ�� اَِذا َ&7ََ_ ا	4/  Arkasından sıkıntınızı 
giderince, içinizden bazıları hemen Rablerine ortak koşarlar. Nahl, 16/53-54  

ُ=ُ� ا	4/   nُ=ْ� اِ	َ' ا	َْ��� اَْ)zْ�َ+ُْ� َوَ&�َن اْ:9ِْ-َ��ُن &َ َواَِذا َ.�� �m-َ � ���َKَ ُه���َن اِ:�9 اِ*(ُ�ْAَ �ْ.َ �%zَ �ِ�5ُ*ًرا�/ Kِ' ا	َْ�ْ  Denizde başınıza bir bela gelirse, 
Allah dışında imdada çağırdığınız ilahlar ortalıkta görünmez olur. Sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine Allah’a sırt 
çevirirsiniz. İnsan gerçekten son derece nankördür. İsra, 17/67 

 bcً�&َُٖ=ْ� َو	وا �ُmِAَ 9:َ ��ُp ��ًPِ��َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َCِ�ْ�ُ َْ��� اَْو	ا ]َِ-�Iَ �ْ=ُِ� _َ�ِ1ْ�َ اَْن �ْ+ُXْ.َِ�Kََا  Acaba denizden karaya çıkmanızla, karada sizi 
yerin dibine geçirmeyeceğinden veya üzerinize taş yığınları yüklü bir kasırga göndermeyeceğinden emin misi- 
niz? Sonra kendinizi koruyacak birini de bulamazsınız. İsra, 17/68 

  ُ=�ْ�َ(َ %َCِ�ْ�ُKَ ٰ�ىUَُْرًة ا�Aَ �ِ�Kٖ �ُْ&��وا 	َُ=ْ� َ)Aَ �ِٖ� �Xَ�ْ�َٖ��ً��اَْم اَِ.Xُْ+ْ� اَْن ُ�ٖ��َُmِAَ 9:َ ��ُp �ُْA�ْ5َ&َ ��َِ� �ْ=ُ َ�ِLْ�ُKَ {ِ� ْ� َ ��5ًPِ ِ.َ� ا	ّ�ٖ  Yoksa sizi bir kez daha 
oraya gönderip üstünüze kırıp geçiren bir fırtına salarak, inkâr ettiğinizden dolayı sizi boğmayacağından emin 
misiniz? Sonra onun öcünü bize karşı alacak kimseyi de bulamazsınız. İsra, 17/69 
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 �CًVُ�َ َن�&َ /� ُ� ا	�7 ٰ ��mَِ-ِِ�ٖ� َواَِذا َ.�� َواَِذا اَْ-�Xَ�ْ�َ َ)َ�' اْ:9ِْ-َ��ِن اَْ)َ�َض َو-َ�  Biz insana her ne zaman nimet versek, Bizi anmaktan 

yan çizer, umursamaz. Ama başına bir dert gelince de ümitsizliğe düşer. İsra, 17/83 
�ٖ��ُ=ْ� اِن� اْ:9ِْ-َ��َن 	ََ=5ُ*رٌ  ْ�ُ ��ُp �ْ=ُ+ُ��ٖ�ُ ��ُp �ُْ&��َ�َْى اTٖ�	َوُ,َ* ا  Size hayat veren O'dur. Sonra sizi öldürecek ve sonra tekrar 

diriltecektir. Gerçek olan şu ki, insan tam bir nankördür. Hac, 22/66 
	َِ�ْ=5ُُ�وا �َِ�� ا�Xَ�ْAَُٰ,ْ� َو	َِ�َ+َ�+�ُ�*ا Kََ�ْ*َف َ�ْ�َ�ُ�*نَ    Böylece kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve dünyada 

zevkleri ile oyalansınlar bakalım! Nasıl olsa ilerde gerçeği öğreneceklerdir. Ankebut, 29/66  
  ُ[XَJْ�َ �ْ,ُ اَِذا �ْRِ��َ.Sْ اَْ�ٖ �� َ ��َِ� Zٌiَ ��Cَ �ْRُ�ْ8ُِA َواِْن �Rَِ� ا*�ُ�ِKَ Zً�َ�َْس َر��X	ا �Xَ ْنَ َواَِذا اََذ*  İnsanlar bir derde düşünce, başka her şeyi unu- 

tarak yalnız Rab’lerine gönülden yalvarırlar; sonra Allah onlara bir rahmet ve bolluk tattırınca, bir de bakarsın ki 
onlardan bir kısmı Rab’lerine eş, ortak koşuyor ve böylece Allah’ın nimetlerine nankörlük ediyorlar. De ki: "Bir 
süre eğlenin bakalım, yakında öğrenirsiniz!" Rum, 30/36 

� �ِ�َٰ���XَِA َواَِذا Rُ�َ7ِBَْ� َ.ْ*ٌج َ&�	3/َ�ِ% دَ  ُ�َmْ�َ �.ََو �ٌ8ِ+َJْ.ُ �ْRُXْ�ِKَ ���َْ	َ' ا	اِ �ْRُn �m-َ � ���َKَ �َ� ٖ�اِ:�Uَ /%ُ& 9+��ٍر َ&5ُ*رٍ َ)ُ*ا ا	��َ� ُ.�8ِٖ�1َْ� َ	ُ� ا	ّ  Denizde iken onları 
dağlar gibi dalgalar kapladığında, bütün kalpleriyle yalnız Allah’a yalvarırlar. Fakat O, onları kurtarıp karaya 
çıkarınca bir kısmı işi gevşetir, imanla inkâr arasında ortada kalır. Bizim âyetlerimizi gaddar ve nankör olandan 
başkası inkâr etmez. Lokman, 31/32 

  َU *َ,ُ ِ�َذاKَ Zٍ5َ[ُْ- �ْ.ِ ُه�XَJْ�َUَ ��-ََ� اْ:9ِْ-َ��ُن ا�َْ� َ	ٌ اََو��8ٌٖ� ُ.ٖ��  İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, 
şimdi apaçık bir hasım kesildi? Yasin, 36/77 

  ْ%�َ �ٍ�ْ(ِ 'ٰ�(َ �ُ+ُ�Aَٖل اِ-�َ�� اُو� َ ��X.ِ Zً�َ�ِْ- ُه�Xَ	ْ �*Uَ اَِذا ��ُp �َ-�(ََد \�zُ اْ:9ِْ-َ��َن �d.َ ِ�َذاKَ Kِ 'َ,ِ  َْ�َ�ُ�*ن�9 َ:َ �ْ,ُ�َsَ&َْا ��ِٰ=	َو ZٌXَ+ْ  İnsana bir sıkıntı doku- 
nunca bize dua edip yalvarır. Sonra kendisine katımızdan bir nimet verildiğinde, “bunu ben çalışarak kazandım” 
der. Hayır, verdiklerimizin tümü bir imtihandır, fakat çokları bilmezler. Zümer, 39/49 

 Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat… اِن� ا	��َ� 	Tَُو 4ْKٍَ% َ)َ�' ا	��Xِس َو	ِٰ=�� اَْ&sََ� ا	��Xِس َ:9 َ�7ُْ=ُ�ونَ 
insanların çoğu şükretmezler. Mümin, 40/61 

�/ Vُ�َKٌَس َ Xُ*طٌ  َ:َ 9�lَ�ُْ� اْ:9ِْ-َ��ُن ِ.ْ� ُدَ)�ِء ا	1َْْ��ِ   ُ� ا	�7 َواِْن َ.��  İnsan hayır istemekten yorulmaz. Ancak kendisine bir şer 
dokundu mu hemen üzgündür, ümitsizdir. Fussilet, 41/49  

�/ TُKَو دُ   ُ� ا	�7 ٰ ��mَِ-ِِ�ٖ� َواَِذا َ.�� َ)�ٍء َ)ٖ��tٍ َواَِذا اَْ-�Xَ�ْ�َ َ)َ�' اْ:9ِْ-َ��ِن اَْ)َ�َض َو-َ�  İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. 
Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Fussilet, 41/51 

َ.Sْ اَْ�ٖ��Kَ �ْRِِ�ن� اْ:9ِْ-َ��َن َ&5ُ*رٌ Kَِ�ْن اَْ)zُ�َ*ا Kََ�� اَْر�Xَ�ْCََك َ)Rِ�ْ�َْ� �3ً�5ٖ�َ اِْن َ)َ�ْ�َ@ اِ:�9 ا	bcَ�َُْغ َواِ-�� اَِذا اََذْ �Xَ اْ:9ِْ-�َ   �� َ ��َِ� Zٌiَ ��Cَ �ْRُ�ْ8ُِA َواِْن �Rَِ� ِ�َحKَ Zً�َ�َْر ��X.ِ َن�  
Eğer yüz çevirirlerse üzülme; Biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. 
Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir; ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden 
onlara bir kötülük dokunursa, o zaman da insan pek nankördür. Şura, 42/48 

 ﴿ �(ً*ُ�,َ aَِ�Uُ ١٩اِن� اْ:9ِْ-َ��َن ﴾ Doğrusu insan hırslı ve huysuz yaratılmıştır. ُ� ا  �/ HُIَوً)� ﴿اَِذا َ.�� �7	٢٠ ﴾  Kendisine fenalık 
dokunduğunda sızlanır, feryat eder.  ﴿ �(ً*Xُ.َ �ُ�ْ1َ	ْا �ُ ﴾ ٢١َواَِذا َ.��  Kendisine hayır ve nimet ulaşınca ondan başkalarının 
yararlanmasına engel olur. Meraiç, 70/19-20-21 

 Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Abese, 80/17  ُ+َِ% اْ:9ِْ-َ��ُن َ.� اَْ&5ََ�هُ  
َ�ُ� Jُ�َKَ*ُل َر�ّٖ' اَْ&َ�َ.ِ� ﴿  � اْ:9ِْ-َ��ُن اَِذا َ.� اْ�َ+�nُٰ� َر�/ُ� �Kََْ&َ�َ.ُ� َو-َ�� �.َ�Kَ١٥ ﴾ İnsan böyledir; Rabbi kendisini deneyip de ona cömert 

davranır, nimet yağdırırsa: "Rabbim bana ikramda bulundu!" der. ﴿ �ِ-َ�,ََُل َر�ّٖ' ا*Jُ�َKَ �ُ ََر َ)َ�ْ�ِ� ِرْز�َJَKَ �ُnٰ�+َ�ْاَِذا َ.� ا � ﴾ ١٦َواَ.�  

Ama Rabbi onu sıkıntıya uğratıp rızkını ölçüye bağlarsa: "Rabbim bana ihanet etti!" der. Fecr, 89/15-16 

 ﴿ ��ً�ْzَ ِت��َ��ِدَ	١َواْ ﴾ Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara. ﴿ ��ً�﴾ �Kَ٢ْ	ُ�*رَِ��ِت َ ْ  Kıvılcımlar saçanlara. 
﴿ ��ً�ْPُ َ�اِت�Lٖ�ُ	ْ�Kَ٣ ﴾  Sabah vakti baskın yapanlara. ﴿ ��ًJْ-َ �ِٖ� ْ�َنpََ�Kَ٤ ﴾  Orada tozu dumana katanlara. ﴿ ��ً�ْIَ �ِٖ� �َ[ْCَ*َKَ٥ ﴾

Derken bir topluluğun ortasına dalanlara. ﴾ ٦اِن� اْ:9ِْ-َ��َن 	َِ���ٖ� 	ََ=Xُ*ٌد ﴿  Yemin ederim ki, insan, Rabbine karşı pek 
nankördür. ﴿ �ٌ�Rٖ7ََ	 @َِ	٧َواِ-�ُ� َ)�ٰ' ٰذ ﴾  Şüphesiz buna kendisi de şahittir. ﴿ �ٌ��﴾ ٨َواِ-�ُ� 	ُِ�[� اْ	َ �ِ�ْ1َ	7َٖ  O, mal sevgisine de aşırı 
derecede düşkündür. ﴾ ٩اbcَKََ َ�ْ�َ�ُ� اَِذا K �.َ �َsِ�ْ�ُِ' اْ	Jُُ�*رِ ﴿  Peki, o insan, kabirlerdekinin dışarı fırlayacağı, �ورِ ﴿ُ َ% َ.� Kِ' ا	8/ ﴾ ١٠َو�8�ُ
 Göğüslerde olanın derlenip ortaya konulacağı zamanı acaba bilmiyor mu? Adiyat, 100/1…10 

NEFİS/BENLİK 
ِ�ْ��ِ ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِ�ْ    

  َ( �ٖ�ِ4ْKَ �ْ.ِ �ُ��	َل ا �HXَ�ُ اَْن ��ًLْ�َ �ُ��	َل اHَ-َْْ=5ُُ�وا �َِ�� ا�اَْن َ �ْRُ�َ5ُْ-َاْ$َ+َ�ْوا �ِٖ� ا ��َ�َiِْ� 'ٰ�(َ ]ٍ4َLَِ� َ��ُؤKَ ِ)َ��ِدٖه ��7َُء ِ.ْ�َ �ْ.َ 'ٰ� ٌ��Rٖ.ُ اٌبTَ(َ �َ��ٖKِ�=َ�ِْ	4ٍَ[ َوBَ  
Onlar Allah'ın kendi bağışı olarak dilediği kuluna vahiy indirmesini çekemeyerek O'nun indirdiği kitabı inkâr 
etmekle benliklerini ne kötü şey karşılığında sattılar da gazap üzerine gazaba uğradılar! Kâfirleri alçaltıcı bir 
azap beklemektedir. Bakara, 2/90  
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  ُ�5ِLْ�َ �ْ.ََو �ْRِِ�*ُ-Tُِ	 5َُ�واLْ+َCْ�Kَ �َ��	َذَ&ُ�وا ا �ْRُ�َ5ُْ-ا َا*�ُ�َkَ اَْو Zً7َ�ِ�Kَ ا*ُ��َKَ اَِذا �َ�Tٖ�	ْ�َ�ُ�*نَ َوا�ا َوُ,ْ� َ*ُ��َKَ �.َ 'ٰ�(َ �8ِ/وا�َْ� ُ	ُ� َو��	َب اِ:�9 ا*ُ- /T	ا  Yine onlar bir 

kötülük işlediklerinde ya da kendi nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının affını di- 
lerler. Günahları Allah'tan başka kim affedebilir? Onlar işledikleri günahlarda ısrar etmezler. Al-i İmran, 3/135  

… 	��Xُس اJُ�A*ا َر��ُ=ُ� ا	�Tٖى ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ�ٍة َو�RَXْ.ِ aَ�َUَ َزْو�RَIََ�� اَ�/�Rَ ا  Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ondan da 
eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının…Nisâ, 4/1 
 … }� َوا�4ِ�َُْ  ِت اْ:dُ5ُْ-َ9 ا	7/ …Nefisler kıskançlığa, bencil tutkulara hazır ve elverişli kılınmıştır…Nisâ, 4/128 

َم َ)َ�ْ�ُ=ْ� اِ:�9 َ.� ا  ���َ �.َ �ْ=َُ	 %َ �8Kَ �� ُذِ&َ� اCُْ� ا	��ِ� َ)َ�ْ�ِ� َوَ ْ اِن� َ&�sًٖ�ا 	�4ِ�َُ/*َن �ِ�َْ,َ*اLَِ� �ْRِِgْ�ِ� ِ)ْ�ٍ� اِن� َر��َ@ ُ,َ* اَْ)َ�ُ� zُْ]ِ�ْرAُْ� اِ	َْ�ِ� وَ َوَ.� 	َُ=ْ� اَ:��Aَ 9ْ&ُ�ُ*ا ِ.��
 َ���ٖ+َ�ْ�ُْ	�ِ� Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine 
adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak 
bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir. En’ am, 6/119 
*ِء اِ:�9 َ.� َرِ�َ� َر�ّٖ' اِن� َر�ّٖ'    �َرٌة �ِ�	�/ �.َ9:َ dَ5ْ�X	5ُ*ٌر َرٖ���ٌ َوَ.� اَُ���ُئ -5َْٖ�' اِن� اBَ  Yusuf dedi; “ben yine de nefsimi temize çıkar- 
mıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmet ettiği bunun dışındadır. 
Muhakkak ki, Rabbim bağışlayıcı ve merhametlidir. Yusuf, 12/53 
�� َواْ	ZًXَ+ْKِ �ِ�ْ1َ َواِ	Iَ�ُْA �Xَ�َُْ�*نَ &ُ%/ -dٍ5َْ َذاZُJَِg اْ	َ�ْ*ِت    َو-َْ��ُ*&ُْ� �ِ�	�7  Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi bir imtihan olarak sizi 
kötü ve iyi şeylerle deneriz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Enbiya, 21/35 

 �ِ�ْLَِ� �ُv*ٰ,َ Dَ�َ�Aا �ِ ��.ِ /%zََا �َ َوَ.ْ�ِٖ��	��3	َم ا*ْJَْ	ى ا�ِRْ�َ 9:َ �َ��	ِ� اِن� ا��	ا �ى ِ.َ�ً,ُ  …Allah’ın gösterdiği doğru yolu bırakıp da kendi nefsi 
arzularının peşinden giden kimseden daha sapık kim vardır? Şüphesiz Allah, zalim toplumu doğruya iletmez. 
Kasas, 28/50 

  َ,�Iَ �ْ.ََ َو�ٖ��	َ��َ	اْ �ِ(َ \'ِXLََ	 �َ��	5ِْ�ٖ� اِن� اXَِ	 �ُ,ِ�mَ�ُ ��َ�-�ِKَ �َ  Kim kötülüklere karşı savaşırsa bu savaşı kendisi/kendi nefsi için 
vermiş olur. Kuşku yok ki, Allah'ın hiçbir yaratığa ihtiyacı yoktur. Ankebut, 29/6 
  'Kٖ َ+5َ=�ُ�وا�َْ� َ	اََو  ً��sٖ&َ َواِن� ' f��َ.ُ %ٍIَََوا �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� RُXَ�ْ�ََ�� اِ:�9 �ِ�ْ	َ ا ِ.َ� ا	��Xِس ��Jَ�ِِِٸ َر�� �ْRِ	Kِ�=ََُ�ونَ اَ-aَ�َUَ �.َ �ْRِ�ِ5ُْ ا	��ُ� ا	��  Onlar, kendi 
nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri 
ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine 
kavuşacaklarını inkâr ediyorlar. Rum, 30/8 

  ِ��ْLَِ� �ْ,ُا اَْ,َ*اَء*�ُ�َkَ �َ�Tٖ�	ا Dَ�َ�Aا %ِ�َ  َ���ٖPِ�َ- �ْ.ِ �ْRَُ	 �.َُ� َو��	ا �%zََا �ى َ.ْ�ٖRْ�َ �ْ�َKَ �ٍ�ْ(ِ  Gel gör ki haksızlık edenler, bilgisizce 
nefislerinin kötü arzularına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Onlar için her hangi bir 
yardımcı yoktur. Rum, 30/29 
  ٖ�� �َِ�� َ-ُ�*ا َ�ْ*َم اْ	ِ�َ��بِ َوَ:Dِِ��+Aَ 9 ا	Rَْٰ*ى ْ(َ @َ��4ِ�ُKَ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� اِن� ا	�Tٖ�َ� َ��4ِ/*َن َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� 	Tَ(َ �ْRَُاٌب َ$ٌ�  …Nefis arzusuna uyma, 
yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli 
bir azap vardır. Sad, 38/26 
 …  �RَIََزْو �RَXْ.ِ %َ�َIَ ��ُp ٍة�ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ� dٍ5َْ- َواِ�َ O, sizi bir tek nefisten yarattı. Ve ondan eşini var etti…Zümer, 39/6 

�ٌ �ٖXُCَ�Rِْ� اَٰ��Kِ �XَِA' اْ:�Kَٰ9ِق َوKٖ' اَ-ْ   �Rٖ$َ ْ=ِ_ �َِ���َ@ اَ-�ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء�َْ� َ	اََو /a�َ '�+�َ �ْRِ�ِ5ُ�َ���َ+َ� 	Rَُْ� اَ-�ُ� اْ	َ  Biz onlara hem kâinattaki uçsuz 
bucaksız ufuklarda ve hem kendi nefislerinde Varlığımızın delillerimizi göstereceğiz ki, Kur'ânın gerçek olduğu 
kendilerine açıkça belli olsun. Rabbinin, her şeye şahit olması yetmez mi? Fussilet, 41/53 
   ٰ �(َ %َ�َIََوَ ْ�ِ�ٖ� َو �ٖ�ِ�ْCَ 'ٰ�(َ �َ+َUَُ� َ)�ٰ' ِ)ْ�ٍ� َو��	ا �ُ��zَََوا �ُv*ٰ,َ �ُRَٰ	ِا Tَ1َ�Aا �ِ.َ Sَ�ََْ�اKََا ِ���ٖRْ�َ �ْ�َKَ �7ََوًةBِ ُ�ونَ  ' 8َ�َِ�ٖه�&TَAَ bcَKََِ� ا��	ا �ِ�ْ�َ �ْ.ِ   Nefsi arzu- 
larını kendine tanrı edinen Allah'ın bir bilgiye dayalı olarak şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü 
perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala anlamıyor musunuz? 
Casiye, 45/23 

ZٍXَ ِ.ْ� َر��ٖ� َ&َ�ْ� ُز��َ� 	َُ� Cُ*ُء َ)َ�ِ�ٖ� َوا�Aَ�ُ�*ا اَْ,َ*اَءُ,�ْ   اKَََ�ْ� َ&�َن َ)�ٰ' َ���  Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü 
işi kendisine güzel görünen ve nefsinin heveslerine uyan kimse gibi olur mu? Muhammed, 47/14 

  ِ�� �XَJْ�َUَ اْ:9ِْ-َ��َن َوَ-ْ�َ�ُ� َ.� Cْ*َُAِ*ُس �ِٖ� -5َُْ�ُ� َوَ-ْ�ُ� اَْ َ�ُب اِ	َْ�ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ% ا	َْ*ٖر�ْJَ	ََو  Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona 
neler fısıldadığını biliriz, çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf, 50/16 

 ﴿ �َ�Xٖ ِ*�ُ�ِْ	 ٌت��اْ:9َْرِض اَٰ 'ِK8ِ�ُُْ�وَن ﴿٢٠َوA bcَKََاَ-5ُِْ�ُ=ْ� ا 'Kٖ٢١﴾ َو ﴾ Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde ve bizzat kendi 
benliklerinde bir çok deliller vardır. Hâlâ görmeyecek misiniz? Zariyat, 51/21 
   \�Jِ+َ�ْ.ُ �ٍ.َْا اَْ,َ*اَءُ,ْ� َو&ُ%/ ا*�ُ�َ�Aا َوا*�ُ �T&ََو  Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Oysaki her iş, Allah 
nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek ve değişmeyecektir. Kamer, 54/3 

ْرِض َوَ:Kٖ 9' اَ-5ُِْ�ُ=ْ� اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب ِ.ْ� َ ْ�ِ% اَْن -َْ�َ�اََ,� اِن� ٰذ	َِ@ َ)َ�' ا	��ِ� َ�ٖ���ٌ َ.� ا�Pَََب ِ.ْ� ُ.K Zٍ�َ�8ِٖ' اْ:9َ    Yeryüzüne, yahut kendi nefis- 
lerinize gelip çatan hiçbir felâket yoktur ki biz, onları yaratmadan önce onu, bir kitapta tespit etmemiş olalım; 
şüphe yok ki bu, Allah'a pek kolaydır. Hadid, 57/22 
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�َ} ا	�Jٖ�ََْ� ﴿TْUََ�Kَ٤٠-َ�ُه َوXُIُ*َدُه K �ْ,ُ�َ-Tْ�َXَKَِ' ا	َْ��� َوُ,َ* ُ.ٖ��ٌ� ﴿  ﴾ ٤١﴾ َوKٖ' َ)�ٍد اِْذ اَْرRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCَُ� ا	ّ�ٖ Kim Rabbinin huzurunda hesap 

vermekten korkar ve nefsini kötü istek ve arzulardan menederse, varacağı yer cennettir! Naziat, 79/40-41 
 ﴿ �Rَn�ٰzَُو dِ�ْ َ��ِء َوَ.� �RَnXٰ�َ ﴿٤﴾ َوا	�ْ�ِ% اَِذا َ��Rَn7ٰLْ ﴿٣﴾ َوا	�Rَ�Xِر اَِذا �Rَn��Iَ ﴿٢﴾ َوا	Jََْ�ِ� اَِذا �Rَnٰ�Aَ ﴿١َوا	�7 ��Rَn ﴿٥﴾ َوا	��ٰuَ �.ََوَ.�  ﴾٦﴾ َواْ:9َْرِض َو dٍ5َْ-َو

﴿ �Rَv �*Cَ٧﴿ �Rَv*ٰJْAََرَ,� َو*mُُK �Rَ�َRَْ	َ�Kَ ﴾٨﴿ �Rَn�&َز �ْ.َ {َ�َKَْا �ْ َ ﴾٩﴿ �Rَn �Cَد �َب َ.ْ�Uَ � ,Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına  ﴾١٠﴾ َوَ ْ
güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina 
edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham 
edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan 
etmiştir. Şems, 91/1…10 

NİMET 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�Rُ�� Cَ Dَ�ْCَٰ�َ*اٍت َوُ,َ* �ِ  �*�َKَ َ��ِء ُ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ ُ,َ* ا	�Tٖى  aَ�َUَ	K �.َ �ْ=َُِ' اْ:9َْرِض p ��ً��ٖIَُ�� اCَْ+ٰ*ى اِ	َ' ا	��  O, yeryüzünde ne varsa hepsini 
sizin için yarattı; sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, herşeyi bilir. Bakara, 2/29 

 �ُAَْء�Iَ �.َ �ْل -Zَ�َ�ِْ ا	��ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ ��ZٍXَ َوَ.ْ� ُ�َ� ���َ Zٍ�َٰا �ْ.ِ �ْ,ُ�Xَ�ْAَٰا �ْ&َ %َٖvَٔ�اCِْا 'Xٖ�َ %ْCَ َ$ �َ��	ِ�ن� اKَ ِب�Jَ�ِ	ْا �ُ��ٖ  İsrail oğullarına sor; kendilerine nice 
açık ayetler, deliller sunduk. Kim Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra onu değiştirirse hiç kuşkusuz 
Allah'ın azabı pek ağırdır. Bakara, 2/211 

اْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ ُ�وا -Sَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَ.� اَْ-Hََل َ)َ�ْ�ُ=ْ� ِ.َ� ا	ِْ=َ+�ِب َواْ	ِ�ْ=Zِ�َ َ�3ُ�ُِ=ْ� �ِٖ� َواJُ�A*ا ا	��َ� وَ َوَ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا اَٰ��ِت ا	��ِ� ُ,Hًُوا َواْذ&ُ   …Sakın 
Allah’ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini, size öğüt vermek için indirdiği Kitab’ı ve 
hikmeti hatırlayın. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bakara, 2/231 

 ْXُ& ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� اِْذ��	ا Sَ�َ�ِْ- ��5َ ُ*ا َواْذ&ُُ�واAَ 9:ََو ��ً��ٖIَ �ِ��	ا %ِ�ْ��ُ+ْ� �Xِِْ�َ�+ِٖ� اUَِْ*ا-ً� َو&Xُُْ+ْ� َ)�ٰ' َ$�5َ 5ْ�َُ�ٍة ِ.َ� ا	�X َواْ)َ+8ُِ�*ا �َِْ�َPَْ�Kَ �ْ=ُِ�*ُ�ُ  �َ�ْ�َ _َ�	َ�Kَ اًء��رِ ُ+ْ� اَْ)َ
�ونَ ُ+َRْAَ �ْ=ُ���َ	َ �ِٖA��ََُٰ=ْ� ا	ُ� ��	ا �ُ���َ�ُ @َِ	Tٰ&َ �RَXْ.ِ �ُْ&TَJَ-َْ�Kَ Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın 
size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz O, kalplerinizi uzlaştırdı. O'nun nimetiyle kar- 
deşler haline geldiniz. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. Allâh size 
âyetlerini böyle açıklıyor ki, yola gelesiniz. Al-i İmran, 3/103 

َ�&ُْ� َو	ُِ�+ِ�� -ِْ�َ�َ+ُ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ	�َ  �R[َ�ُِ	 ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ َ.� ُ�ٖ��ُ� ا	��ُ� 	mْ�ََِ�َ% َ)َ�ْ�ُ=ْ� ِ.ْ� َ�َ�ٍج َو	ٰـِ=ْ� ُ�ٖ��ُ  …Allah, size güçlük çıkarmak istemez. 
Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredebilesiniz. Maide, 5/6 

�ورِ  ا	��َ� اِن� ا	��َ� َ)ٖ���ٌ َواْذ&ُُ�وا -Zَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوٖ.��sََ ُ� ا	�Tٖى َواJَpَُ=ْ� �ِٖ� اِْذ  ُْ�ُ+ْ� �Xَ�ْ�ِCَ َوا�Xَ�ْuََ َواJُ�A*ا ُ �Tَِاِت ا	8/  Allah'ın üzerinizdeki nimetini 
ve: "İşittik ve itaat ettik" dediğinizde sizi, kendisiyle bağladığı sözünü/misakını anın. Allah'tan korkup sakının. 
Şüphesiz Allah, sinelerin özünde olanı bilendir. Maide, 5/7 

 ُX.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ ُ=Xْ(َ �ْRُ�َ�ْ� َواJُ�A*ا ا	��َ� َوَ)َ�' ا	��ِ� Kَْ�َ�َ+َ*&�ِ% اْ	Xُ.ِVْ�ُ*نَ *ا اْذ&ُُ�وا -Sَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� اِْذ َ,�� َ ْ*ٌم اَْن َ�ْ�ُ�]ُ*ا اِ	َْ�ُ=ْ� اَْ�ِ�َ�Kَ �ْRَُ=_� اَْ�ِ  Ey iman 
edenler! Allah'ın size olan nimetini unutmayın; hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah, onların 
ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler/ inanıp güvensinler. 
Maide, 5/11    

َم ٖز�ZَXَ ا	��ِ� ا	�ٖ+' اUََْ�َج 	ِِ�َ��ِدٖه َوا	]�  ���َ �ْ.َ %ُْ  �85َُ- @َِ	Tٰ&َ Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ Zً8َِ	�Uَ ��َْ- /�ُ% اْ:9َٰ��ِت 	Jَِْ*ٍم َ�ْ�َ�ُ�*نَ ��َ��ِت ِ.َ� ا	��ْزِق  ُْ% ِ,َ' 	Tٖ��ِ�َ� اَٰ.Xُ*ا Kِ' اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  De 
ki: “Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, bu dünya 
hayatında inananlar içindir, kıyamet gününde de yalnız onlara mahsustur”. İşte böylece biz ayetleri bilen bir 
topluluğa uzun uzun açıklıyoruz. A’raf, 7/32 

ً�ا -Zً�َ�ِْ اَْ-�Rَ�َ�َ َ)�ٰ' َ ْ*ٍم �َ  ��Lَ.ُ @ُ�َ �َْ	 �َ��	َِ@ �ِ�َن� ا	ٰذ ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCَ �َ��	َواَن� ا �ْRِ�ِ5ُْ-َ�ِ� �.َ ُ�وا��Lَ�ُ '�+  Bu böyledir, çünkü Allah, bir topluma 
bahşettiği nimeti ve esenliği, o toplum kendi gidişatını değiştirmedikçe asla değiştirmez ve bilin ki Allah her şeyi 
işiten, her şeyi bilendir. Enfal, 8/53 

َ��ِء َ.�ًء Uَْ�Kََ�َج �ِٖ� ِ.َ� ا	�sَ�َ�اِت ِرْزً � َ	  ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َواَ-Hََْل ِ.َ� ا	�� َ� 	َُ=ُ� اْ:�Rَْ-َ9رَ اَ	��ُ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�� �1Cَِ�ٖه َو.َْ�ِ� �ِ�َ� 	َُ=ُ� ا	 @َ�ْ5ُْ	mْ+َِِ�َى Kِ' ا	َْ�ْ �1Cََو �ْ=ُ  Allah, 
gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indirerek sizi rızıklandıran ve onunla size türlü meyveler çıkartan, emri 
gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. İbrahim, 14/32 

 َCَو �ِ�ْ�َِgَدا �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ َ� 	َُ=ُ� ا	�7 �1Cَرَ َو�Rَ�X	ْ�َ% َوا�	ا �ُ=َُ	 �َ �1  O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize 
sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. İbrahim, 14/33 

�8ُ*َ,� اِن� ُْA 9:َ �ِ��	ا Sَ�َ�ِْ- وا /��ُAَ ُه َواِْن*�ُ+ُ	َْ�Cَ �.َ �%ُ& �ْ.ِ �ْ=ُnٰAٰرٌ  َوا� اْ:9ِْ-َ��َن َ	�3َُ*ٌم َ&�5  Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın 
nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, 
pek nankördür. İbrahim, 14/34 

�Rَ�Kٖ �ْ=َُ	 �RَJَ�َUَ نَ  َواْ:9َْ-َ��َم*ُ�ُ&ْ�Aَ �RَXْ.َِو DُِK�Xَ.َِدْفٌء َو  Allah hayvanları da yarattı. Bunlar size soğuktan koruyucu yünler, 
kıllar ile başka birçok yararlar sağlarlar ve etlerini de yersiniz. Nahl, 16/5 

�Aَ 9:َ �.َ aُُْ�َ�ُ�*نَ َواْ	1َْ�َ% َوا	�Lَِ�َْل َوا	َْ�ٖ��َ� 	َِ+ْ�َ&ُ�*َ,� َوٖز�ZًXَ َوَ�1ْ   Hem binesiniz, hem de ziynet olsun diye atları, katırları, ve 
merkepleri yarattı. Ve şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratacak. Nahl, 16/8 



 241
 ِ�1ْ+َ�ْAََو �fv�ِuَ ��ً�َْ	 �ُXْ.ِ ا*ُ�ُ&ْ�+َِ	 �َ�َ� ا	َْ�ْ �1Cَ ىTٖ�	7ُْ=ُ�ونَ َوُ,َ* اAَ �ْ=ُ���َ	َ4ِْ�ٖ� َوKَ �ْ.ِ ا*Lُ+َ�ْ+َِ	َو �ِ�Kٖ �َUِ5ُْْ�َ@ َ.َ*ا	َ�ى اAََو �Rََ-*�ُ�َ�ْAَ Zً�َ�ْ�ِ �ُXْ.ِ ا*Iُ  Taze et 

yemeniz ve takındığınız süs eşyalarını ondan çıkarmanız için denizi sizin istifadenize sunmuştur. O’nun lütfun- 
dan nimetlerini aramanız için gemilerin denizi yara yara gittiğini görürsün. Artık belki şükredersiniz. Nahl, 16/14 

�8ُ*َ,� اِن� ا	��َ� َ	5ُLَ*ٌر َرٖ���ٌ ُْA 9:َ �ِ��	ا Zَ�َ�ِْ- وا /��ُAَ َواِْن Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir 
genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. Nahl, 16/18 

*-�Rََ َ�ْ*َم  /51ِ+َ�ْAَ �Aً*�ُ�ُ ِِد اْ:9َْ-َ��م*ُ�Iُ �ْ.ِ �ْ=َُ	 %َ�َIََو �Xً=َCَ �ْ=ُِA*�ُ�ُ �ْ.ِ �ْ=َُ	 %َ�َIَ �ُ��	َوا ْPَا �ْ*َم اَِ �َ.+ُِ=ْ� َوِ.ْ�َوَ �ْ=ُِX�ْkَ ٍ���ٖ 'ٰ	َِوَ.َ+�ً)� ا �pً�pَََواَْوَ��ِرَ,� َواَْ$َ��ِرَ,� ا �RَِKا*َ  
Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek 
ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onların yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye 
kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. Nahl, 16/80 

 ُ�=ُ�JٖAَ %َ��َٖ�اCَ �ْ=َُ	 %َ�َIََو �ً-�Xَ&ََْ��ِل اmِ	ْا �َ.ِ �ْ=َُ	 %َ�َIَ9 َو:ًbcَkِ aَ�َUَ � ��.ِ �ْ=َُ	 %َ�َIَ �ُ��	َوا َA %َ��َٖ�اCََو ���Tٰ&َ �ْ=ُCَْ��َ �ْ=ُ�Jٖ	ُ @َِ�َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ �ُ+َ�َ�ِْ- /�ِ+	A �ْ=ُ���َُْ�ِ�ُ�*نَ  اْ	َ  
Allah yarattığı şeylerde size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan ve soğuktan 
koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah üzerinizdeki nimetlerini tamamlar 
ki O’na teslimiyetle itaat edesiniz. Nahl, 16/81 

ُِ��/ ٰ,Vَُ:9ِء َوٰ,Vَُ:9ِء ِ.ْ� َ)َ]�ِء َر��َ@ َوَ.� َ&�َن َ)َ]�ُء َر��َ@ َ.ْ�3ُ*ًرا- b fcُـ& Rabbiniz herkese, dünyayı isteyenlere de, âhireti iste- 
yenlere de nimetlerinden verir/Hiç kimse Rabbinin nimetlerinden mahrum edilmez. Onun bağış kapısı herkese 
açıktır. İsra, 17/20 

 ْ�,ُ�Xَ�ْ �4Kَ]���َ��ِت َو	ا �َ.ِ �ْ,ُ�Xَ َْوَرَز �ِ�ْ.Xٖ�َ �Xَ' اَٰدَم َوK �ْ,ُ�Xَ�ْ�َ�َِ' ا	َْ��� َوا	َْ�ْ ��&َ �ْJَ	ََو  َ& 'ٰ�(َbcً�4ٖ5ْAَ �XَJْ�َUَ �ْ ��.ِ �ٍ�sٖ  Andolsun ki, biz Âdem oğulla- 
rını aziz, saygıdeğer kıldık; karada ve denizde onları taşıyacak araçlar verdik; onları yararlı, temiz ve iyi 
nimetlerle rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. İsra, 17/70 

 ِ�Kَ اف�*َPَ �Rَ�ْ�َ(َ �ِ��	ا �َCْْذ&ُُ�وا ا�Kَ �ٌ�ْUَ �Rَ�Kٖ �ْ=َُ	 �ِ��	ا �ِِg��َ$َ �ْ.ِ �ْ=َُ	 �,َ�Xَ�ْ�َIَ َن�ْ�-َ�َ,� 	َُ=ْ� َوا	ُْ�ْ �1Cَ @َِ	Tٰ&َ ��+َ�ْ�ُْ	َوا Dَِ-�Jَْ	ا ا*�ُ�ِuََْوا �RَXْ.ِ ا*ُ�=ُKَ �Rَ�ُ*XُIُ Sْ�َIََذا َو
 َA �ْ=ُ���َ	َ َ7ُْ=ُ�ون  Biz o büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın kutsallık nişanları arasına koyduk. Sizin için onlarda 

hayır vardır. Onlar sıralanmış halde ayakları üzerine dururken, üzerlerine Allah'ın ismini anın. Yanları yere yas- 
landığı zaman da onlardan yiyin; isteyen yoksulu da istemeyen yoksulu da doyurun. Allah o hayvanları sizin 
hizmetinize verdi ki, şükredebilesiniz. Hac, 22/36 

 ��=َ+ُِ	 �ْ=َُ	 �,َ�َ �1Cَ @َِ	Tٰ&َ �ْ=ُXْ.ِ ى*ٰJْ�+	ا �ُُ	�Xَ�َ �ْ=ِٰـ	َوَ:9 ِدَ.�ُؤَ,� َو �Rَ.ُ*�ِ� اْ	ُ�ْ��Xٖ�ِ�َ َ	ْ� َ��Xََل ا	��َ� 	ُُ ُ�وا ا	��َ� َ)�ٰ' َ.� َ,ٰ�vُ=ْ� َو�7�َ  Bu hayvanların Onların 
etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan şey, sadece gönlünüzdeki Allah saygısıdır, takvadır. 
Bu şekilde onları yararınıza sunduk ki, sizi doğru yola ilettiği gerekçesi ile Allah'ın yüceliğini dile getiresiniz. Ey 
Muhammed, iyi ameller işleyenleri müjdele. Hac, 22/37 

َ��ءَ  َ� 	َُ=ْ� َ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوا	mْAَ @َ�ْ5ُْٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �ِ�َْ.ِ�ٖه َوُ�ْ�ِ�ُ@ ا	�� �1Cَ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َا  َ�(َ DَJَAَ ََ�ُؤٌف َرٖ���ٌ اَْن	ِس ��X	�ِ� �َ��	اْ:9َْرِض اِ:�9 �ِِ�ْذ-ِٖ� اِن� ا '  Gör- 
müyor musun ki, Allah yeryüzündeki tüm varlıkları ve emri uyarınca denizde yüzen gemileri yararınıza sundu. 
Ve gök cisimlerini, kendi izni olmadıkça yeryüzüne düşmemeleri için, yerlerinde/yörüngelerinde tutan O’dur. Hiç 
şüphesiz Allah, insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Hac, 22/65 

ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوا�kَ �ُ�َ�َِ- �ْ=ُ�ْ�َ(َ �َ�َCَِْ,َ�ةً  َ� 	َُ=ْ� َ.� Kِ' ا	�� �1Cَ �َ��	َ�ْوا اَن� اAَ �َْ	ََ  ا�َوِ. ZًXَuِ��ََو  ٍ��Xٖ.ُ ى َوَ:9 ِ&َ+�ٍب�ا	��Xِس َ.ْ� ُ��mَِدُل Kِ' ا	��ِ� �Lَِْ�ِ� ِ)ْ�ٍ� َوَ:9 ُ,ً  
Allah, göklerde ve yerde bulunanları emrinize verdiğini ve açık ve gizli olarak nimetlerini bol bol verdiğini 
görmediniz mi? Yine de insanlardan bazıları ne bilgisi ne yol göstereni ne de aydınlatıcı bir Kitab'ı olmadan 
Allah hakkında tartışır. Lokman, 31/20 

َ��ِء َوا  KَVُْAُ=*نَ  ْ:9َْرِض َ:9 اِ	َٰ� اِ:��Kَ *َ,ُ 9َ-�'َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اْذ&ُُ�وا -Sَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ,ْ% ِ.ْ� �Uَ	Bَ aٍِْ�ُ� ا	��ِ� َ�ْ�ُز ُُ=ْ� ِ.َ� ا	��  Ey insanlar! Allah’ın size 
olan nimetini hatırlayın. Allah’tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? O’ndan 
başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Fatır, 35/3 

ٰ�َ*اِت   dَ�ْ َواْ	aَ�َUَ َ�Jَ ا	�� َ� ا	�7 �1Cَْ�ِ% َو�	َر َ)َ�' ا�Rَ�X	ُر ا ُر ا	�ْ�َ% َ)َ�' ا	�Rَ�Xِر َوُ�َ=*� �*=َ�ُ �a��رُ َواْ:9َْرَض �ِ�ْ	َ �5Lَ	ْا Hُ�Hٖ�َْ	اََ:9 ُ,َ* ا ' f��َ.ُ %ٍIََ9ِ: ٖ�ىmْ�َ \%ُ& �َ  Gökleri ve 
yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine 
örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp 
gitmektedir. İyi bilin ki O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Zümer, 39/5 

َ.Sْ اَْ�ٖ��Kَ �ْRِِ�ن� اْ:9ِْ-َ��َن َ&5ُ*رٌ  ْ)zُ�َ*ا Kََ�� اَْر�Xَ�ْCََك َ)Rِ�ْ�َْ� �3ً�5ٖ�َ اِْن َ)َ�ْ�َ@ اِ:�9 ا	bcَ�َُْغ َواِ-�� اَِذا اََذْ �Xَ اْ:9ِْ-َ��َن ِ.Kَ��Xِ�ْن اَ   �� َ ��َِ� Zٌiَ ��Cَ �ْRُ�ْ8ُِA َواِْن �Rَِ� ِ�َحKَ Zً�َ�َْر  
Eğer yüz çevirirlerse bilesin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen, sadece tebliğdir. Gerçekten biz 
insana katımızdan bir rahmet/nimet tattırdığımızda ona sevinir; ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir 
kötülük dokunursa, o zaman da insan pek nankördür. Şura, 42/48 

َوا	�Tٖى aَ�َUَ اْ:9َْزَواَج &�Rَ��ُ َوIََ�َ% 	َُ=ْ� ِ.َ� ا	5ُْْ�ِ@ َواْ:9َْ-َ��مِ َ.� Aَْ�َ&ُ�*نَ    Ki O, bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve 
hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti. Zuhruf, 43/12 

َ� َ	�Xَ ٰ,ـTَا َوَ.� &�Xُ  	َِ+ْ�َ+ُ*ا َ)�ٰ' Rُُk*ِرهٖ   �1Cَ ىTٖ�	َن ا��َ�ْCُ ا*ُ	*JُAََو �ِ�ْ�َ(َ �ْ+ُ�ْ*َ+َCَْر��ُ=ْ� اَِذا ا Zَ�َ�ِْ- ُُ�وا&TْAَ ��ُp َ��-ٖ�ِJْ.ُ �ُ	َ �  Böylece onların sırtına binip, 
üzerlerine yerleşince, Rabbinizin nimetini anarak “Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir, yoksa 
biz bunlara güç yetiremezdik” demeniz içindir. Zuhruf, 43/13 
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  َA �ْ=ُ���ََ	4ِْ�ٖ� َوKَ �ْ.ِ ا*Lُ+َ�ْ+َِ	ِ�ٖه َو.َْ�ِ� �ِ�Kٖ @ُ�ْ5ُْ	ِ�َى اmْ+َِ	 �َ�َ� 	َُ=ُ� ا	َْ�ْ �1Cَ ىTٖ�	ُ� ا��	7ُْ=ُ�ونَ اَ  O öyle bir Allah’tır ki, emri gereğince içinde 

gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ve de şükredesiniz diye denizi size hazır hale getir- 
miştir. Casiye, 45/12 

ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض Xْ.ِ ��ً��ٖIَُ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت   َ� 	َُ=ْ� َ.� Kِ' ا	�� �1Cََ+5َ=�ُ�ونَ َو�ٍم َ*ْJَِ	  Gökte olanları, yerde olanları, hepsini sizin 
emrinize vermiştir. Doğrusu bunlarda, düşünen kimseler için dersler vardır. Casiye, 45/13 

��ُن ﴿﴾ َواْ	 ZٌRَ&ِ�Kَ �Rَ�Kٖ١١ َوا	1ْ�Xُ% َذاُت اْ:9َْ&َ��مِ ﴿﴾ ١٠َواْ:9َْرَض َو �Rَ�َzَ	bcَِْ-َ�مِ ﴿َ�ْ َ��ِن ﴿١٢َ�[/ ُذو اْ	8ْ�َِ_ َوا	�� �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ ﴾١٣ ﴾  Allah, 
yeryüzünü canlılar için yaratmıştır. Orada türlü türlü meyveler, salkımlı hurma ağaçları var. Yine orada 
yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler var. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkâr edebilirsiniz? 
Rahman, 55/10-11-12-13 

ُ,َ* ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� اْ:9َْرَض َذ	ُ*ً:�Kَ 9ْ.7ُ*ا �Rَِ�&ِ�Xَ.َ 'Kٖ َو&ُ�ُ*ا ِ.ْ� ِرْزِ ٖ� َواِ	َْ�ِ� ا	X/7ُ*رُ    O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. 
Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah’ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O’nadır. Mülk, 67/15 

 ﴿ �Aً�5َ&ِ اْ:9َْرَض %ِ�َmْ-َ �َْ	َ٢٥ا﴿ �Aً٢٦﴾ اَْ�َ��ًء َواَْ.َ*ا ﴾﴿ �Aًَُ�اK ًء�.َ �ُْ&�Xَ�ْJَCَْ�1ٍَت َوا.ِ�$َ 'َCَِرَوا �Rَ�Kٖ �Xَ�ْ�َIَ٢٧َو �T=َ�ُ�ِْ	 Tٍِi.َ*ْ�َ %ٌ�ْ﴿﴾ َو �٢٨ٖ��َ﴾  Biz, 
yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı?  Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı, size tatlı bir 
su içirmedik mi? Bütün bu nimetleri inkâr edenlerin o gün vay haline! Mürselat, 77/25-26-27-28 

 n�َِٰ@ َد	ٰذ �﴾ ٣٣﴾ َ.َ+�ً)� 	َُ=ْ� َو:9َِ-َْ��ِ.ُ=ْ� ﴿٣٢﴾ َوا	mَِْ��َل اَْر�RَnCٰ ﴿٣١﴾ اUََْ�َج ِ.�RَXْ َ.�َءَ,� َوَ.ْ�ٰ)�Rَn ﴿�Rَ٣٠ ﴿َواْ:9َْرَض َ�ْ�َ Sonra da yerküreyi 
döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları 
sağlam bir şekilde yerleştirdi. Naziat, 79/30-31-32-33 

َ��نِ  �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ Öyleyse, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rahman, 55/13 
NİYET 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
  ُTUِاVَ�ُ 9:َ ٌ���ٖ�َ 5ُ*ٌرBَ �ُ��	َوا �ْ=ُ�ُ*ُ�ُ  Sْ�َ�َ&َ ��َِ� �ُْ&TُUِاVَ�ُ �ْ=ِٰ	َ��-ُِ=ْ� َو�اَْ 'Kٖ *ِLْ��	�ِ� �ُ��	ا �ُُ&  Allah, sizleri ağız alışkanlığıyla yaptığınız 

yeminlerden dolayı cezalandırmaz. Ancak gönüllerinizin bilinçli yaptığı yeminlerden sorumlu tutar. Allah, çok 
bağışlayıcı, çok halimdir. Bakara, 2/225 

� ُ*ا َو	ََ�ْ�َ�َ��� ا	َْ=�ِذٖ���َ  َPَ �َ�Tٖ�	ُ� ا��	ا ���َ�َ�ْ�َ�َKَ �ْRِِ��ْ َ �ْ.ِ �َ�Tٖ�	ا ��X+َKَ �ْJَ	ََو  Andolsun, onlardan öncekileri sınadık; Allah, 
gerçekten doğruları da bilmekte yalancıları da bilmektedir. Ankebut, 29/3 

�ْت  ُ�ُ*ُ�ُ=ْ� َوَ&�َن ا	��ُ� 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً�� َ ���َAَ �.َ �ْ=ِٰـ	َو �ِٖ� �ُْAْ�[َUَْا ��َ�Kٖ ٌح�XَIُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ dَ�َْ	َو  …Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir 
günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir. Ahzab, 33/5 

 Allah, gönüllerinizde ne varsa bilir ve Allah, her şeyi bilir, azap… َوا	��ُ� َ�ْ�َ�ُ� َ.� Kٖ' ُ �ُ*�ُِ=ْ� َوَ&�َن ا	��ُ� َ)ٖ��ً�� َ�ٖ��ً�� 
etmede de acele etmez. Ahzab, 33/51 

�وا َ$�lً�ْ اَْو 5ُ1ُْA*ُه Kَِ�ن� ا	��َ� َ&�َن �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ��ً�� ُ�ُْA اِْن  Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her 
şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab, 33/54 

�ورُ ُ  َ Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mümin, 40/19�ZَXَِg�Uَ �ُ�َ�ْ اْ:9َْ)ُ�ِ� َوَ.� 5ِ1ُْA' ا	8/
ORTA YOL 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
… �اَء َ)َ�' ا	��Xِس َوَ�ُ=*َن ا	��Cُ*ُل َ)َ��ْ  َRَ$ُ ا*ُ-*=ُ+َِ	 �[ًCََو Zً �ا َوَ.�َوَ&Tٰ	�Xَ�ْ�َIَ @َِ&ُْ� اُ.�ً�Rٖ$َ �ْ=ُ İşte sizi orta yolu benimseyen bir ümmet 

yaptık ki, siz insanlara örnek olasınız ve peygamber de size örnek olsun… Bakara, 2/143 
َوا	�Tٖ�َ� اَِذا اَ-Jُ5َْ*ا 	َْ� ُ�K�ِ�ُْ*ا َو	َْ� َ�Jُْ+ُ�وا َوَ&�َن َ�ْ�َ� ٰذ	َِ@ َ َ*اً.�   Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi 

arasında orta bir yol tutarlar. Furkan, 25/67 
ORUÇ 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
َ��ُم َ&َ�� &ُ+َِ[ َ)�َ   ' ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ�  �ْ=ُِ��ْ َ	Jُ�+Aَ �ْ=ُ���ََ*نَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا &ُ+َِ[ َ)َ�ْ�ُ=ُ� ا	�8  Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten 

sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.  Bakara, 2/183 
َع Uَْ�ً�ا RKَُ  اَ���ً.� َ.ْ�ُ�وَداٍت Kََ�ْ� َ&�َن ِ.Xُْ=ْ� َ.ٖ���4ً اَْو َ)�ٰ'      �*[َAَ �ْ�َKَ �ٍ�=ٖ�ْ.ِ َ��ُمuَ Zٌ�َ�ِْK �ُ-َ*Jُ�[ُٖ� �َ�Tٖ�	َوَ)َ�' ا �َUٍَُم ا���اَ �ٌة ِ.ْ ���ِKَ �ٍ5َCَ �ٌ�ْUَ 8ُ*ُ.*اAَ َواَْن �َُ	 �ٌ�ْUَ *َ
 Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca 	َُ=ْ� اِْن &Aَ �ْ+ُXُْْ�َ�ُ�*نَ 
başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim 
fidyeyi fazla verir bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha 
hayırlıdır.  Bakara, 2/184 

  ِ. �َRِ$َ �ْ�َKَ 5ُْْ�َ �ِن	ى َوا�ٰRُْ	ا �ٍت ِ.َ�Xَ���َِس َو��X�ِ	 ى�ةٌ ِ.ْ� اَ���َ$Rُْ� َرَ.�4ََن ا	�Tٖى اُ-Hَِْل �Kِٖ� اْ	Jُْ�اُٰن ُ,ً ���ِKَ �ٍ5َCَ 'ٰ�(َ �4ً اَْو�َ&�َن َ.ٖ� �8ُ�َ�ْْ�ُ� َوَ.ْKَ �َRْ ٍم اXْ �َUَُُ=ُ� ا	�7
َة َو	ُِ+َ=��ُ�وا ا	��َ� َ)�ٰ' َ.� ,َ  ����ُ=ْ� َو	ََ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ ُ�ٖ��ُ� ا	��ُ� �ُِ=ُ� ا	ُْ�ْ�َ� َوَ:9 ُ�ٖ��ُ� �ُِ=ُ� ا	ُْ�ْ�َ� َو	ُِ+ْ=ِ��ُ*ا ا	ِْ�ٰ  O sayılı günler Ramazan ayıdır ki, Kur’an 



 243
o ay içinde indirilmiştir. O Kur’an, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran ve insanları doğru yola ulaştıran apaçık 
belgeleri kapsar. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa 
tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da; sayıyı 
tamamlamanız ve doğru yola ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.  Bakara, 2/185 
      َ( ��Rَُ	 َِ��ٌس	َُ=ْ� َواَْ-ُ+ْ� 	َِ��ٌس 	 ��,ُ �ْ=ُِg��َِ- 'ٰ	ِا �ُKَ��	َ��مِ ا �َِ� ا	��ُ� اَ-�ُ=ْ� &1ْAَ �ْ+ُXَُْ+�-ُ*َن اَ-Kَ �ْ=ُ�َ5َُْ+�َب َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَ)�Kَ �ْ=ُXْ(َ �5َ	lَْٰ� َ��ِ$ُ�وُ,�� اُِ�%� 	َُ=ْ� 	Zَ�َ�َْ ا	�8

�  Cَْ9َ*ِد ِ.�َ َواْ�َ+Lُ*ا َ.� َ&َ+َ[ ا	��ُ� 	َُ=ْ� َو&ُ�ُ*ا َواْ$َ�ُ�*ا َ�+�' َ�َ+َ���َ� 	َُ=ُ� ا	1َْْ�ُ� اْ:tُ�َ�َْ9 ِ.َ� اْ	1َْ�ِ� ا:ْ ِIِ��َ�َْ	ا 'ِK َواَْ-+ُْ� َ)�ِ&5ُ*َن ��ُ�وُ,$ِ��َُA 9:َْ�ِ% َو�	َ' ا	َ��َم اِ *ا ا	�8 /�ِAَا ��ُp �ِmْ5َْ	ا
�وُد ا	��ِ� Tٰ&َ �,َ*�ُ�َJْAَ bcَKَ	َِ@ ُ�َ���ُ� ا	��ُ� اَٰ�� �ِٖA	��X�ِِس َ	َ �ْRُ���َ�Jُ�+*نَ ُ�ُ @َ�ِْA Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. 
Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize 
yazık ettiğinizi bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir 
etmiş olduğu şeyi arayın. Beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilinceye kadar/tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için. 
Sonra da akşama kadar orucu tam tutun.Bununla birlikte siz mescitlerde ibadete çekilmiş iken eşlerinize yaklaş- 
mayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sınırları koruyun. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, 
ayetlerini insanlara böylece açıklar.  Bakara, 2/187 
   ُJ�ِ�ْAَ 9:َِى َو�ْRَْ	ا �َ.ِ �َ�َ�ْ+َCْا ��َKَ �ُْA�ْ8ِ�ُِْ�ْن اKَ �ِ��ِ	 ُْ�ْ�َ�َة	َوا �w�*ا اْ	َ /�ِAََوا Zٌ�َ�ْ5ِKَ �ٖCَِْرا ��4ً اَْو �ِٖ� اًَذى ِ.ْ��ٖ.َ �ْ=ُXْ.ِ َن�&َ �ْ�َKَ �ُ����ُى َ.ِْRَْ	ا �َُ��ْ�َ '�+�َ �ْ=ُCَا ُرُؤ*

 َ�.ِ �َ�َ�ْ+َCْا ��َKَ �w��َ Zٍ اَْو -ُُ�ٍ@ Kَِ�َذا اَِ.ْ�َKَ �ْ+ُXْ� Dَ�+�َAَ �ِ�	ُْ�ْ�َ�ِة اِ	َ' ا	ََْPَ َ��ٍم اَْوPِ �ْ.ِ ْ�Rَْ	ا  Zٌَ�.ِ�&َ ٌ7ََ�ة(َ @َ�ِْA �ْ+ُ�ْIَاَِذا َر Zٍ�َ�ْCََو �w�� 8ِKََ��ُم Zِsَٰ�pَ اَ���ٍم Kِ' اْ	َْmِ�َ �َْ	 �ْ�َKَ ِی
� اْ	�ِ ُ��� اْ	َ�َ�امِ َواJُ�A*ا ا	��َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� َ$ِٖmِ�ْ�َْ	ِ�ى اzِ��َ �ُُ�,َْا �ُ=ْ�َْ� َ	 �َِ�ْ	َِ@ 	بِ ٰذ�Jَ  Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer 

düşman, hastalık ve benzer sebeplerle engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Kurban, 
yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da 
tıraş olmak zorunda kalırsa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. 
Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. 
Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere tam on gün oruç tutar. Bu 
durum, ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının 
çetin olduğunu bilin.  Bakara, 2/196 
�ٖ��ُ� َرَ ZٍXَ.ِVْ.ُ Zٍ�َ َوِدَ�Zٌ�َ���َ.ُ Zٌ اِ	ٰ' اَْ,�ِٖ� اِ:�9 اَْن �َ َوَ.� َ&�َن 	Vْ�ُِِ.ٍ� اَْن َ��Xً.ِVْ.ُ %َ+ُJْ اِ   ْ+َKَ ً�[َUَ �Xً.ِVْ.ُ %َ+َ َ �ْ.ََو ً�[َUَ 9�: �ٌ.ِVْ.ُ *َ,َُُ=ْ� َو	و; ��� ُ*ا Kَِ�ْن َ&�َن ِ.ْ� َ ْ*ٍم َ)ُ �8

 ُ=Xَ�ْ�َ َ ْ*ٍم �َواِْن َ&�َن ِ.ْ ZٍXَ.ِVْ.ُ Zٍ�َ ََر �ُ��ٖ�ْ+َKَ ْR$َ 8َِ��ُمKَ �ْmِ�َ �َْ	 �ْ�َKَ ZٍXَ.ِVْ.ُ Zٍ�َ ََر �ُ��ٖ�ْAَٰ' اَْ,ِ�ٖ� َو	اِ Zٌ�َ���َ.ُ Zٌ�َ�ِKَ ٌق�sَ�.ٖ �ْRُXَ�ْ�َُ� َ)ٖ��ً�� ْ� َو��	ِ� َوَ&�َن ا��	ا �َ.ِ Zً�َ*ْAَ �ِ�ْ�َِ��+َ+َ.ُ �ِ�ْ�َ
��ً�=ٖ�َ Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yan- 
lışlıkla öldürürse bir mümin köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldü- 
rülen kimse mümin olur ve düşman olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azad etmek gerekir. Eğer 
aranızda antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azad etmek gerekir. 
Bunlara imkân bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay kesintisiz oruç tutması gerekir. Allah 
hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisâ, 4/92 
   ُ�ُAَر� �5=َKَ َ��َن�اْ:9َْ �ُُA�ْ �J(َ ��َِ� �ُْ&TُUِاVٰ�ُ �ْ=ِٰـ	َ��-ُِ=ْ� َو�اَْ 'Kٖ *ِLْ��	�ِ� �ُ��	ا �ُُ&TُUِاVٰ�ُ 9:َ  َ*�ْ&ِ َن اَْ,ٖ��ُ=ْ� اَْو*�ُ�ِ[ُْA �.َ �ِCَاَْو �ِ.ْ �َ��ُم َ)7ََ�ِة َ.َ��ٖ&�َuِْا �ُ��ٖ�ْAَ اَْو �ْRُُA

�َرُة اَْ�َ��-ُِ=ْ� اَِذا 5ْ�َ�َُ+ْ� َوا3ُ5َ�ْ*ا اَْ�َ��َ-  � 8ِKََ��ُم Zِsَٰ�pَ اَ���ٍم ٰذ	َِ@ َ&�5ْmِ�َ �َْ	 �ْ�َKَ Zٍ�َ َ7ُْ=ُ�ونَ َرAَ �ْ=ُ���ََ	 �ِٖA��ََُٰ=ْ� ا	ُ� ��	ا �ُ���َ�ُ @َِ	Tٰ&َ �ْ=ُ  Allah, boş bulunarak 
ettiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda ye- 
minin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle 
azat etmektir. Kim bu imkânı bulamazsa onun kefareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yemin- 
lerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.  Maide, 5/89 
� َواَْ-+ُ   َ�ْ �ُ=ُ� �ِٖ� َذَوا َ)ْ�ٍل ِ.Xُْ=�ْ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:JْAَ 9ُ+�ُ*ا ا	�8ْ�َ �ِ�َ�X	ا �َ.ِ %َ+َ َ �.َ %ُsْ.ِ اٌءHَmَKَ ا�ً ���َ+َ.ُ �ْ=ُXْ.ِ �ُ�َ+َ َ �ْ.ََ��ُم ْ� ُ�ُ�ٌم َوuَ َرٌة� �ً�� َ��	َِ� ا	َْ=Zِ�َ�ْ اَْو َ&�5ْ,َ 

� Cََ�َ_ َوَ.ْ� َ)�َد Jِ+َXْ�َKَُ� ا	��ُ� ِ.Xُْ� َوا	��ُ� َ)Hٖ�Hٌ ُذو اْ-ِ+�Jَمٍ َ.َ��ٖ&�َ� اَْو َ)ْ�ُل ٰذ	َِ@  �.ً��َPِ	Tُ�َِوَق َوَ��َل اَْ.ِ�ٖه َ)�5َ ا	��  ��(َ �ُ  Ey iman edenler! İhramlı iken av 
hayvanı vurmayınız. Kim bu durumdayken bilerek bir av hayvanı vurursa, işlediği suçun cezası için, içinizden iki 
adil kişinin vurulan av hayvanının dengi olduğuna karar verecekleri bir kurbanlığı, ceza olarak, Kabe’ye ulaştırıp 
kesmesi veya işlediği suça karşılık yoksulları doyurması ya da bunlara denk olacak kadar gün oruç tutması 
gerekir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha aynı suçu işlerse Allah ondan öç alır. Hiç kuşkusuz 
Allah üstün iradeli ve öç alıcıdır. Maide, 5/95 
�وَن اْ:9ِٰ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوا	��Xُ,*نَ   ُIِ� اِ&ُ�*َن ا	�� �*َن ا	��ُِg� �وَن ا	��ُ.ِ��ِ� اْ	�Xٖ.ِVْ�ُ�َ  َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� وَ اَ	+��gُِ�*َن ا	َْ���ُِ�وَن اْ	َ �وِد ا	��ِ� َو�7�َُ�ا	َْ��3ُKِ*َن 	ُِ  Müminler; 
tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten 
alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. İşte böylelerini Cennet’le müjdele.  Tövbe, 9/112 
�ِدٖ �َ� َوا	�8    ��َِ�اِت َواْ	�1َِ$ٖ��َ� َواْ	�1َِ$َ��ِت َوا	ُْ�َ+8َ�� ٖ اِن� اْ	ُ�ْ��ِٖ��َ� َوا	ُْ�ْ�ِ�َ��ِت َوا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� َوا	�Xَ.ِVْ�ُِْت َواْ	�Jَ-ِٖ+�َ� َواْ	�Jَ-َِ+�ِت َوا	�8 ��ِٖ��َ� َوا	�8 �َ� �ِدَ �ِت َوا	�8

�sٖ&َ �َ��	ا �َ�اِ&ٖ� �T	�3َِت َواKِ���gَِ��ِت َوا	َْ��َ�3ٖKِ� Kُُ�وRُIَْ� َوا	َْ �gِٖ��َ� َوا	�8 َ �ِت َوا	�8 ��اِ&َ�اِت اََ)�� ا	��ُ� 	5ِLْ.َ �ْRََُ�ًة َواIًَْ�ا َ)�3ًٖ��َوا	ُْ�َ+8َ �T	ً�ا َوا  Şüphesiz Müslüman 
erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru 
erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a 
derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan 



 244
kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça 
anan kadınlar var ya, işte bunlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.  Ahzab, 33/35 

� ٰذ	ِ وَ   �C��َ+َ�َ اَْن %ِ�ْ َ �ْ.ِ Zٍ�َ ََر �ُ��ٖ�ْ+َKَ ُ*ا	َِ�� َ �	ُدوَن *�ُ�َ ��ُp �ْRِِg��َِ- �ْ.ِ �3َِ,ُ�وَن�ُ �َ�Tٖ�	ا ٌ���ٖUَ َن*ُ��َ�ْAَ ��َِ� �ُ��	3ُ*َن �ِٖ� َوا(َ*ُA �ْ=ُ  Zihar yaparak 
hanımlarından ayrılanlar ve sonra da sözlerinden dönenler birbirleriyle ilişkiye girmeden önce bir köleyi özgürlü- 
ğüne kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah, yaptıklarınızı haber alandır. 

  ِ�Kَ Dْ[ِ+َ�ْ�َ �َْ	 �ْ�َKَ � �C��َ+َ�َ اَْن %ِ�ْ َ �ْ.ِ �ِ�ْ�َِ��+َ+َ.ُ �ِ�ْ�َRْ$َ 8َِ��ُمKَ �ْmِ�َ �َْ	 �ْ�َKَ اٌبTَ(َ �َ��ٖKِ�=َ�ِْ	ِ� َو��	وُد ا�ُ�ُ @َ�ِْAَو �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	ا �ِ�*ُX.ِVُْ+ِ	 @َِ	ٰذ �Xً�=ٖ�ْ.ِ �َ�ّٖ+Cِ َ��ُمuْ
 Kim köle azat etme imkânı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ardı ardına iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de اَ	ٖ��ٌ 
buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bu, Allah'a ve Elçisi'ne inancınızın bir ispatıdır. Bunlar Allah'ın 
koyduğu sınırlardır ve inkâr edenleri şiddetli bir azap beklemektedir. Mücadele, 58/3-4 

ÖFKE 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

اِء َوا	َْ=�kِٖ��َ� ا	Lَْْ�َ� َواْ	�Kٖ��ََ� َ)ِ� ا	��Xِس َوا	��ُ� ُ�ِ�[/ اْ	 اَ  �� اِء َوا	�4 �� ��Xٖ�ِ� َ	�Tٖ�َ� ُ�Jُ5ِXْ*َن Kِ' ا	��ْ�ُ  Onlar ki hem bolluk hem de darlık 
zamanında Allah yolunda harcarlar, öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel 
davranışta bulunanları sever. Âl-i İmran, 3/134 

 Onlar öyle kimselerdir ki büyük günahlardan ve çirkin işlerden َوا	�Tٖ�َ� َ�X+َmُِْ�*َن َ&g��ََِ� اْ:pْ9ِِ� َوا	5ََْ*اِ�َ� َواَِذا َ.� 4ِBَُ�*ا ُ,ْ� َ�5ِLُْ�ونَ 
kaçınırlar, kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler. Şura, 42/37 

ÖĞÜT 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ْ� ِ.َ� ا	ِْ=َ+�ِب َواْ	ِ�ْ=Zِ�َ َ�3ُ�ُِ=ْ� �ِٖ� َواJُ�A*ا ا	��َ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)ٖ���ٌ َوَ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا اَٰ��ِت ا	��ِ� ُ,Hًُوا َواْذ&ُُ�وا -Sَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَ.� اَْ-Hََل َ)َ�ْ�=ُ   … 
Sakın Allah’ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini, size öğüt vermek için indirdiği Ki- 
tab’ı ve hikmeti hatırlayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bakara, 2/231 

&�ُ�ونَ  �T�َ ٍم*ْJَِ	 ِت��اْ:9َٰ �Xَ�ْ �8Kَ �ْ َ ��ً�Jٖ+َ�ْ.ُ @ََ�اُط َر��Pِ اTََوٰ,ـ Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak 
bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık. En’âm, 6/126 

ُه َواَْوKُ*ا ا	َْ=ْ�َ% َواْ	Hَ��ٖانَ  ���	ُ*ا َوَ	  َوَ:JْAَ 9َ�ُ�*ا َ.�َل ا	َْ�ٖ+�ِ� اِ:�9 �ِ�	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ�ُ� َ�+�' َ�ْ��َُ� اَُ$ِ(ْ�Kَ �ْ+ُ�ُْ  َواَِذا �Rَ�َCْ9 -َُ=��ُ_ -5ًَْ�� اِ:�9 ُو:َ �ِ�ْJِ	ْ�ِ� �ِRْ�ََِن َذا  ُْ��ٰ' َو��&َ *ْ
َ �ِٖ� �ْ=ُn	TَAَ �ْ=ُ���َ&�ُ�ونَ  �Pُِ=ْ� َو	ا ٰذ*ُKِ� اَْو��	ا Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar malını en güzel bir şekilde koru- 
yup çoğaltmak maksadı dışında yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz kişiyi ancak gücünün yettiği 
kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa âdil olun. Allah’a verdiğiniz 
sözü tutun. İşte Allah, ola ki düşünüp öğüt alırsınız diye size bu emirleri veriyor. En’âm, 6/152 

�+َ&ِ َ��Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 َر �ِٖ� َوِذْ&ٰ�ىTِXُْ+ِ	 �ُXْ.ِ رَِك َ�َ�ٌج�ْPَ 'Kٖ �ْ=ُ�َ bcَKَ @َ�َْ	َِل اHِ-ٌُْب ا  Bu Kur'anı, insanları uyarasın ve müminlere öğüt 
veresin diye sana indirdik. O halde bu görevi yaparken sakın ruhun sıkılmasın. A’raf, 7/2 

  ْ�=ُLُ���َُنَ  ا*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �.َ �ِ��	ا �َُ=ْ� َواَْ)َ�ُ� ِ.َ	9ِت َر�ّٖ' َواَ-8َُْ} :َ�Cَِر  "Size Rabbimin vahiylerini tebliğ ediyorum, size öğüt 
veriyorum. Allah'ın yardımıyla, sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum." A’raf, 7/62 

ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َ)�ٰ' َر �ْ=ُXْ.ِ %ٍIُ	TِXْ�َُِر&ُْ� َو	َِ++�Jُ*ا َو	ََ���ُ=ْ� Aُْ�َ�ُ�*نَ اََوَ)mِْ�ُ+ْ� اَْن �Iََء&ُْ� ِذْ&ٌ�    Kötülüklerden sakınasınız ve bu sayede 
merhamete eresiniz diye sizi uyarmak için içinizden biri aracılığı ile Rabbinizden size bir mesaj/öğüt gelmiş 
olması tuhafınıza mı gitti? A’raf, 7/63 

  ِ.Vْ�ُ�ِْ	 Zٌ�َ�ْى َوَر��وِر َوُ,ًُ �Xٖ�َ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ� �IََءZٌ3َ(ِ*ْ.َ �ْ=ُAْ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َوِ$�5ٌَء 	َِ�� Kِ' ا	8/ Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, 
kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara yol gösterici ve rahmet gelmiştir. Yunus, 10/57 

َ #ِLْ� �ْ=ُ3ُ�ِ	TَAَ �ْ=ُ���ََ&�ُ�ونَ اِن� ا	��َ� َ��ُْ.ُ� �ِ�ْ	َ�ْ�ِل َواْ:9ِْ�َ��ِن َواٖ�َ+�ِٸ ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َوَ�RٰXْ' َ)ِ� ا	5َْْ��7َِء َوا	Xْ�َُْ=ِ� َوا	ْ�َ   Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik 
yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız 
diye size öğüt veriyor. Nahl, 16/90 

���َ َ* اَْ)�َ اُْدُع اِ	ٰ' Cَٖ��ِ% َر��َ@ �ِ�ْ	ِ�ْ=Zِ�َ َوا	َْ�ْ*ِ)Zِ3َ اْ	َ�ZِXَ�َ َو�Iَِد	Rُْْ� �ِ�	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ�ُ� اِن� َر��َ@ ,ُ  ٖ+َRْ�ُ	ْ�ِ� �ُ�َ(ََْوُ,َ* ا �ٖ�ِ��ٖCَ �ْ(َ �%zَ �ْ�َِ� �ُ  İnsanları 
Rabbinin yoluna hikmetli bir yöntemle ve güzel öğütlerle çağır, onlarla en güzel, en etkili bir biçimde tartış. Hiç 
Şüphesiz Rabbin, yolundan sapanları ve doğru yolda olanları da herkesten iyi bilir. Nahl, 16/125 

  ٖJ�+�ُ�ِْ	 Zً3َ(ِ*ْ.ََ ْ��ُِ=ْ� َو �ا ِ.ْ*ْ�َUَ �َ�Tٖ�	ا �َ.ِ bcًsَ.ٍَت َو�Xَ���َ.ُ ٍت��َْ�ُ=ْ� اَٰ	اِ �Xَْ	Hَ-َْا �ْJَ	ََو َ��  Muhakkak ki size dinin hükümlerini açıklayan 
ayetler, sizden önce gelip geçenlerin hallerinden örnekler ve Allah’a karşı gelmekten sakınacaklar için bir öğüt 
indirdik. Nur, 24/34 

ُ�Xُ.ِVْ*نَ اََو	َْ� َ�ْ=Rِ5ِْ� اَ-�� اَْ-ْHَ	�Xَ َ)َ�ْ�َ@ ا	ِْ=َ+�َب ُ�ْ+�ٰ' َ)Rِ�ْ�َْ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ	Zً�َ�ْ�َ َوِذْ&ٰ�ى 	Jَِْ*ٍم   Kendilerine okunan Kitabı sana indirmemiz, 
onlara yetmedi mi? Bunda inanan bir toplum için bunda bir rahmet ve öğüt vardır. Ankebut, 29/51    

ْ�َ� َوَ.� َ�Lٖ�َXْ' َ	ُ� اِْن ُ,َ* اِ:�9 ِذْ&ٌ� َو ُْ�اٌٰن ُ.ٖ���ٌ   َوَ.� َ)���Xَ�ُْه ا	�7  Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O sadece bir öğüt 
ve apaçık bir Kur'ân'dır. Yasin, 36/69  
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�  �Xَ�ْ�َzَ	��X�ِِس Kٖ' ٰ,ـTَا اْ	Jُْ�اِٰن ِ.ْ� &ُ%� َ.َ %ٍsَ	َ �ْRُ���َ�Tَ+َ&�ُ�ونَ  ْJَ	ََو  Andolsun Biz, bu Kur'an'da insanlara, öğüt alsınlar diye her 

türlü misali verdik. Zümer, 39/27 
Tِْ&ٌ� 	ََ@ َو	Jَِْ*ِ.َ@ َوCَْ*َف �lَ�ُْAُ*نَ َواِ-�ُ� َ	    Doğrusu bu Kur'an sana ve ümmetine bir öğüttür, ondan sorumlu tutu- 

lacaksınız. Zuhruf, 43/44 
ْ�-َ�ُه �ِِ�َ��-َِ@ َ	َ �ْRُ���َ�Tَ+َ&�ُ�ونَ  ���َ ��َ�-�ِKَ Biz, O Kur’an’ı düşünüp öğüt alsınlar diye senin dilinle kolaylaştırdık. Duhan, 

44/58 
  ِ��ُ� اَْ)َ�ُ� �َِ�� َ�Jُ*	ُ*َن َوَ.� اَْ-���mَِ� �ْRِ�ْ�َ(َ Sٍَر ْ�ِ� �ْ�&TَKَ	Jُْ�اِٰن َ.ْ� َ��1َُف َوٖ)�ْ-َ  Biz onların ne dediklerini biliyoruz. Sen onların 

üstünde bir zorlayıcı değilsin, sadece tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Kaf, 50/45 
  ٍ�&ِ ��.ُ �ْ.ِ %ْRَKَ �ِ&ْ �T�ِ	 ْ�اَٰنJُْ	ا �َ-�ْ ���َ �ْJَ	ََو  Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? 

Kamer, 54/40 
َوَ.� ُ,َ* اِ:�9 ِذْ&ٌ� 	ِْ�َ��َ	ٖ���َ    Oysa Kur'an âlemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Kalem, 68/52 

﴾ ٥٤َ&b�c اِ-�ُ� TْAَِ&َ�ٌة ﴿  Gerçekten de Kur'an, bir öğüttür. 
﴾ Kَ٥٥َ�ْ� َ$�َء َذَ&َ�ُه ﴿  Artık kim dilerse, öğüt alıp düşünür. 

﴾ ٥٦ا	5ِLْ�ََْ�ِة ﴿ َوَ.� َ�Tْ&ُُ�وَن اِ:�9 اَْن َ��7ََء ا	��ُ� ُ,َ* اَْ,ُ% ا	+�Jْٰ*ى َواَْ,%ُ   Bununla beraber, Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. 
Koruyacak da O'dur, bağışlayacak da. Müddesir, 74/54-55-56 

ÖĞMEK- ÖĞÜNMEK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 �Tٖ�	ا ���َ�َ�ْAَ 9:َ َT�َْ	ا ��5َ�ََِزٍة ِ.َ� �ْRُ�X�َ�َ�ْAَ bcَKَ 5َْ��ُ*ا�َْ� َ	وا �َِ�� �ُ�َ�اِب َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَ	ٖ��ٌ َ� َ�5َْ�ُ�*َن �َِ�� اAََْ*ا َو�ُِ��/*َن اَْن ُ�ْ  Ettiklerine sevinen ve 
yapmadıkları işle övülmeyi seven kimseleri de sakın azaptan kurtulur sanma! Onlara elim bir azap vardır. Al-i 
İmran, 3/188 

�ِ�ِ[ �ِ�ْ	Xْmَِ[ َواْ�ِ� اَواْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َوَ:7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َو�Tِِى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��&ٖ   ٖ��ِ% َوَ.� �ِ� َواْ	�mَِر ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َواْ	�mَِر اْ	Xmُُِ[ َوا	�8 ��	
 -Sْ=َ�َ.َ Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akra اَْ�َ��-ُُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ َ.ْ� َ&�َن ُ.1ُKَ 9:ً�+َ1ْ*ًرا
baya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındaki 
köle ve işçilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa, 4/36 

  ْ�ِ	 �َ-�Tَاً�� ُ.Kِ�=َ�Xً�Rٖٖ��َ� )َ اَ	�Tٖ�َ� َ��1َ�ُْ*َن َوَ��ُْ.ُ�وَن ا	��Xَس �ِ�	1ْ�ُِْ% َوَ�ْ=ُ+ُ�*َن َ.� اRُnٰAُٰ� ا	��ُ� ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َواَْ)َ+ْ  Bunlar cimrilik eden, insanlara da 
cimriliği emreden ve Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere 
alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa, 4/37 

  ًZ�َ�َْر ��X.ِ اْ:9ِْ-َ��َن �Xَ ْاََذ �ِْiَ	ٌس َ&5ُ*رٌ  َو*lُ�ََ	 �ُ�-ِا �ُXْ.ِ �,َ�Xَ(ْHََ- ��ُp  Eğer insana önce rahmetlerimizi tattırıp sonra onu elinden 
alsak, o mutsuz bir nanköre dönüşür. 

���lَُت َ)Xّٖ' اِ-��ُ   ْ+ُ� 	Jُ�ََ*	َ�� َذَ,َ[ ا	�� اَء َ.�� ��zَ �	5ََِ�ٌح 1ُKَ*رٌ  َو	iَِْ� اََذْ �Xَُه -َْ�َ��َء َ�ْ�َ  Eğer insanın başına gelen bir sıkıntının ardından 
kendisine mutluluk tattıracak olursak, kesinlikle “Kötü günler artık geride kaldı” diyecektir. Mutlaka böbürlenir 
ve şımarır. Hud, 11/9-10 

  Kِ �ِ�ْAَ 9:َِس َو��X�ِ	 َك ��Uَ �ْ ��8َُA 9:َ1ُ*رٍ َوKَ 1َْ+�ٍل.ُ �%ُ& /]�' اْ:9َْرِض َ.َ�ً�� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ  İnsanları küçümseyip yüz çevirme! Yeryüzünde 
böbürlenerek yürüme! Allah, kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez. Lokman, 31/18 

 ﴿ �ُُp�=َ�+	ا �ُ=ُnRْٰ	َ١ا َ�ِ��Jَ�َ	ْا �ُُAَن ﴿٢﴿ ﴾ َ�+�' ُزْر*�ُ�َ�ْAَ َف*ْCَ b�c&َ ﴾َن ﴿٣*�ُ�َ�ْAَ َف*ْCَ b�c&َ ��ُp ﴾٤ ﴾ Çoklukla, Mal, mülk ve servette 
övünmek, sizi 'tutkuyla oyalayıp, kendinizden geçirdi.' Öyle ki sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır 
(bunlar hiç doğru değildir). İleride bileceksiniz. Elbette yakında bileceksiniz! Tekasür, 102/1-2-3-4  

ÖLÇÜ/TARTI 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�	ُ*ا َو	َْ* َ&� ِ(ْ�Kَ �ْ+ُ�ُْ  َواَِذا �Rَ�َCْ9 -َُ=��ُ_ -5ًَْ�� اِ:�9 ُو:َ �ِ�ْJِ	ْ�ِ� اَنHَ��ْٖ	َْ=ْ�َ% َوا	ا ا*ُKُ�ونَ  َن َذا  ُْ��ٰ'َواَْو�&TَAَ �ْ=ُ���َ	َ �ِٖ� �ْ=ُn �Pُِ=ْ� َو	ا ٰذ*ُKِ� اَْو��	ا �ِRْ�ََِو�  …Ölçüyü 
ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında 
konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa doğruyu söyleyin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size 
öğüt alasınız diye emretti. En’âm, 6/152  

  ���َ �ْ=ُAَْء�Iَ ��وا ZٌXَ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� �KََْوKُ*ا ا	ْ=َ َواِ	ٰ' َ.ْ�َ�َ� ا�Uََُ,ْ� ُ$َ�ْ�ً�� َ �َل َ�� َ ْ*مِ اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� اِ	ٍٰ� Bَْ�ُ�ُه َ ُْ�ِ5ُْA 9:ََس اَْ$َ��َءُ,ْ� َو��X	1َ�ُْ�*ا اAَ 9:َاَن َوHَ��ٖ	َْوا %َ�ْ
 َ��Xٖ.ِVْ.ُ �ْ+ُXُْ& اِْن �ْ=َُ	 �ٌ�ْUَ �ْ=ُِ	ٰذ �Rَ�ِbcَPِْا � K Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dediِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ
ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil 
gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde 
bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır." A’raf, 7/85 

ّٖ' ا�Uََُف َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ)Tَاَب َ�ْ*ٍم ُ.ٖ���ٍ َواِ	ٰ' َ.ْ�َ�َ� ا�Uََُ,ْ� ُ$َ�ْ�ً�� َ �َل َ�� َ ْ*مِ اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� اِ	ٍٰ� Bَْ�ُ�ُه َوَ:8ُJُXْAَ 9*ا اْ	�ِ   ّٖ' اَٰر�ُ=ْ� �1َِْ�ٍ� َواِ- ْ=َ��َل َوا	Hَ��ْٖاَن اِ-  
Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. 
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Sizin ondan başka hiçbir ilahiniz yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. 
Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum." Hud, 11/84 

ْرِض ُ.5ِْ�ٖ���َ َوَ�� َ ْ*مِ اَْوKُ*ا اْ	ِ�ْ=َ��َل َواْ	Hَ��ٖاَن �ِ�	Jِْْ�ِ� َوَ:1َ�ْAَ 9ُ�*ا ا	��Xَس اَْ$َ��َءُ,ْ� َوَ:sَ�ْAَ 9ْ*ا Kِ' اْ:9َ    "Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle 
tam yapın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarma- 
yın." Hud, 11/85 

َواْ:9َْرَض َ.َ�ْد-َ�َ,� َواَْ	�Rَ�Kٖ �Xَ�ْJَ َرَواCَِ' َواَْ-َ�ْ+�Rَ�Kٖ �Xَ ِ.ْ� &ُ%� َ$ْ#ٍء َ.ْ*ُزونٍ    Yere gelince, onu döşeyip yaydık, onda sarsılmaz dağlar 
bıraktık ve onda her şeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik. Hicr, 15/19 

 bcً�ْٖو�Aَ �ُ�َ�ََْوا �ٌ�ْUَ @َِ	ٰذ �ِ�Jٖ+َ�ْ�ُ	ِْس ا�[َ�ْJِ	ْ�ِ� َْ=ْ�َ% اَِذا ِ&ْ�ُ+ْ� َوزِ-ُ*ا	ا ا*ُKَواَْو  Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile 
tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. İsra, 17/35 

'Jٰ�ََْوا /� İşte Biz ölçüsüzce davrananları ve Rabbinin ayetlerine َوَ&Tٰ	Hٖmْ-َ @َِى َ.ْ� اCََْ�َف َو	َْ� ُ�Vِْ.ْ� �ِ�َٰ��ِت َر��ٖ� َو	Tَ�ََاُب اْ:Uِٰ9َ�ِة اََ$
inanmayanları böyle cezalandırırız; ahiretin azabı ise gerçekten daha şiddetli ve daha süreklidir. Ta-ha, 20/127 

 َ��Kٖ�ِ�ْ�ُْ	ا �Xَ=ْ�َ,َْ-�7ََُء َوا �َوَ.ْ �ْ,ُ�Xَ�ْmَ-َْ�Kَ ��ْ �Xَُ,ُ� ا	َْ*ْ)ََPَ ��ُp Sonra onlara verdiğimiz söze sadık kaldık, böylece onları ve 
dilediklerimizi kurtardık da ölçüsüz davrananları yıkıma uğrattık. Enbiya, 21/9 

ٍل ا�Rَِ� �Xَ�ْAََ َوَ&Cِ��َ �Xَِ� '5ٰٖ���َ َو-Dُ4ََ ا	َْ�َ*اٖز�َ� اْ	Jِْ�َ� 	َِ�ْ*مِ اْ	�lً�ْ$َ dٌ5َْ- �ُ�َ3ُْA bcَKَ Zِ�َ�ٰJِ َواِْن َ&�َن ِ.�Jَsَْل ْ.ِ Zٍ���َ� Uَْ�دَ   Kıyamet günü için öyle 
adalet terazileri kuracağız ki hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacak. Yapılan iş bir hardal tanesi 
ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak Biz yeteriz. Enbiya, 21/47 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َو	َْ� َ�+�Tْ1ِ َو	ًَ�ا َو	َْ� َ�ُ=�ْ   ��ً�ا اَ	�Tٖى َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��ٖJْAَ َرُه ��JَKَ ٍء#ْ$َ �%ُ& aَ�َUَُْ�ْ�ِ@ َو	ا 'ِK @ٌ��ٖ$َ �ُ	َ  O ki, göklerin ve yerin 
egemenliği O'nundur, çocuk edinmemiştir. Egemenlikte ortağı yoktur; O her şeyi yaratmış ve bir ölçüye göre 
düzenlenmiştir. Furkan, 25/2 

Aَ 9ُ=*-ُ*ا ِ.َ� ا	1ْ�ُِْ�ٖ���َ اَْوKُ*ا ا	َْ=ْ�َ% َو:َ    Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın.     ِ��Jٖ+َ�ْ�ُْ	ِس ا�[َ�ْJِْ	�ِ� َوزِ-ُ*ا Doğru terazi 
ile tartın.   َ���َوَ:1َ�ْAَ 9ُ�*ا ا	��Xَس اَْ$َ��َءُ,ْ� َوَ:sَ�ْAَ 9ْ*ا Kِ' اْ:9َْرِض ُ.5ِْ�ٖ  İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yer yüzünde 
bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın." Şuara, 26/181-182-183 

َ��َء َر�Rَ�َKَ َوَوDَzَ اْ	Hَ��ٖانَ   َوا	��  Allah, göğü yükseltti ve ölçüyü/dengeyi koydu.  ِانHَ��ٖ	ْا 'ِK ا*ْLَ[ْAَ 9�:َا Ölçüde haddi aşmayın. 
َن �ِ�	Jِْْ�ِ� َوَ:1ُْA 9ِ�ُ�وا اْ	Hَ��ٖانَ َواَٖ �ُ�*ا اْ	َ*زْ   Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Rahman, 55/7-8-9  

� Iََ�َ% ا	��ُ� 	ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ ْ�ًرا ْ َ  …Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Talak, 65/3 
 ﴿ �َ�5ٖ ﴾ ٥﴾ 	َِ�ْ*ٍم َ)�3ٍٖ� ﴿٤﴾ اََ:9 َ�3ُ�/ اُو	iَِٰ@ اَ-�p*�ُ�ْ.َ �ْRُُ*َن ﴿٣﴾ َواَِذا َ&�	ُ*ُ,ْ� اَْو َوَز-ُ*ُ,ْ� ُ�1ِْ�ُ�وَن ﴿٢َذا اْ&َ+�	ُ*ا َ)�َ' ا	��Xِس َ�ْ�َ+ْ*Kُ*َن ﴿﴾ اَ	�Tٖ�َ� اِ ١َوْ�ٌ% 	ِْ�ُ�َ]�5

﴾ ٦َ�ْ*َم َ�Jُ*ُم ا	��Xُس 	َِ�ب� اْ	َ��	َٖ��َ� ﴿  Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları 
zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. 
Onlar o mahşer günü gerçekten de tekrar dirilip kalkacaklarını ve âlemlerin Rabbinin huzuruna geleceklerini 
sanmıyorlar mı? Mutaffifin, 83/1 …6 

ÖMÜR-ECEL Ve ÖLÜM 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Ömür:  
�ُه pُ�� اَ  َXْ(ِ ' f��َ.ُ %ٌIَََوا bcًIََ4ٰ' ا َ ��ُp �ٍ�uٖ �ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ ىTٖ�	ُ�ونَ ُ,َ* ا+َ�ْAَ �ْ+ُ-ْ  O öyle bir Rabdır ki; sizi bir çamurdan yarattı, sonra 

ölüm zamanını takdir etti. Siz hala şüphe ediyorsunuz. En'am, 6/2 
  '4ٰJْ�ُِ	 �ِ�Kٖ �ْ=ُُs�َ�ْ�َ ��ُp ِر�Rَ�X	�ِ� �ْ+ُ�ْ�َIَ �.َ �ُ�َ�ْ�ََو %ِ�ْ�	�ِ� �ْ=ُn�K*َ+َ�َ ىTٖ�	نَ َوُ,َ* ا*ُ��َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُ ��Xَ�ُ ��ُp �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ِ�َْ	ِا ��ُp ' f��َ.ُ %ٌIََا  Geceleyin sizi 

öldüren/uyutan, gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ömür tamamlansın diye gündüzün sizi 
dirilten/uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. O, yaptıklarınızı size haber verecektir. En'am, 6/60 

  َ: �َ�Tٖ�	ُر اTَXَKَ �ْRُُ�Iََا �ْRِ�َْ	ِ4َِ' اJُ	َ �ِ�ْ1َ	ْ�ِ� �ْRَُ	�mَ�ِْ+Cْا �� ُ% ا	��ُ� 	��X�ِِس ا	�7 �m�َُ� *ْ	َنَ َو*Rُ�َ�ْ�َ �ْRِِ-��َLُْu 'Kٖ �َ-َء�Jَِ	 َن*Iُ�ْ�َ 9  Eğer Allah insanlara, hayrı 
çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi, onların ömürleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı 
beklemeyenleri Biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde kendi başlarına bırakırız. Yûnus, 10/11 

:�9 َو	�Rََ ِ&َ+�ٌب َ.ْ��ُ*مٌ َوَ.� اَْ,َ�ْ=ْ.ِ �Xَ� َ�ْ َ�Zٍ اِ    Biz, hiç bir memleketi, Tarafımızdan bilinen bir zamanı dolmadan yok 
etmedik. Hicr, 15/4 

  �ٍ�ْ(ِ �ن� ا	��َ� َ)ٖ��ٌ� َ ٖ���ٌ َ$�lً�ْ اِ َوا	��ُ� َ ��ُp �ْ=ُJَ�َUَ���K*َ+َُ=ْ� َوِ.Xُْ=ْ� َ.ْ� ُ�َ�د/ اِ	ٰ' اَْرَذِل اْ	ُ�ُ�ِ� 	َِ=ْ' َ:9 َ�ْ�َ�َ� َ�ْ�َ  Ve sizi Allah yarattı, günü gelince 
de öldürecek ve içinizden kimileri, ömrün o en düşkün çağına, bildiklerini bilemez olduğu yaşa kadar ömür 
verir. Gerçek şu ki Allah, her zaman kudretli olan yegâne ilim sahibidir! Nahl, 16/70 
   َ���ِٖ	�Uَ ]�َ��َم َوَ.� َ&�-ُ*ا	ْ&ُ�ُ*َن ا��ا َ:9 َ�ً�َIَ �ْ,ُ�Xَ�ْ�َIَ �.ََو  Biz onları/peygamberleri yemek yemez bir beden yapısında 
yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.  Enbiya, 21/8 
   ِ. �ِْ��Kََا �RُKَ �Sُ� اْ	�1َ	ُِ�ونَ َوَ.� �Xَ�ْ�َIَ 	7َ�ٍَِ� ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ اْ	1ُْ�َ  Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi 
sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Enbiya, 21/34  
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…   ِ%+ْJَ	َْ�ْ*ِت اَِو ا	اْ �َ.ِ �ُْAَ�ْرKَ 5َِْ�اُر اِْن	5ََ�ُ=ُ� اXْ�َ �ْ	َ %ُْ  De ki: "Eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, 

kaçmak size asla fayda vermeyecektir…”Ahzab, 33/16  
  ٖd�َ �ِ��	َِ@ َ)َ�' ا	ٍب اِن� ٰذ�+َ&ِ 'Kٖ 9�:ُِ)ُ�ِ�ٖه ا �0ُ ِ.ْJَXْ�ُ 9:ََو �ٍ ���َ.ُ �ْ.ِ �ُ َوَ.� ُ�َ��� …Bir kimsenin uzun ömürlü yahut kısa ömürlü 

olması kesinlikle bir kitapta/Levh-i Mahfuz'da  yazılıdır. Şüphesiz bu Allah için kolaydır. Fatır, 35/11 
ْ�ُه -K �ُ�ْ�=Xَُِ' اْ	aِ�ْ1َ اَ bcَKََ��Jِ�ُْ*نَ   َوَ.ْ� -َُ���  Kimin ömrünü uzatırsak, aynı zamanda onun güç ve yeteneklerinde alaşağı 

ederiz. Hiç düşünmüyorlar mı? Yasin, 36/68 
b) Ecel: 

�ُه pُ�� اَْ-ُ+ْ� Aَْ�َ+ُ�ونَ   َXْ(ِ ' f��َ.ُ %ٌIَََوا bcًIََ4ٰ' ا َ ��ُp �ٍ�uٖ �ْ.ِ �ْ=ُJَ�َUَ ىTٖ�	ا *َ,ُ  Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen 
O'dur. Adı konulmuş ecel O'nun katındadır. Siz yine kuşkuya kapılıyorsunuz. En’âm, 6/2 

�ُ.*نَ  ِJْ+َ�ْ�َ 9:ََو Zً(َ�Cَ ُ�وَنUِْ�+َ�ْ�َ 9:َ �ْRُُ�Iَََء ا�Iَ ِ�َذاKَ %ٌIََا Zٍ َو	ُِ=%� اُ.�  Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri 
kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. A'raf, 7/34 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� aَ�َUَ ا	��ُ� ِ.ْ� َ$ْ#ٍء َواَْن َ)ٰ�' اَْن َ�ُ=*َن َ ِ� اْ َ+َ�َب ا�Kَ �ْRُُ�Iََِ�َی� َ�ٖ�� اََو	َْ� َ�3ُXُْ�وا Kٖ' َ.َ�ُ=*تِ   �ُه ُ�X.ِVُْ*نَ ا	��َ�ْ�َ �ٍ  Onlar göklerdeki 
ve yerdeki sınırsız hükümranlık ve nizama , Allah’ın yarattığı her şeye, ecellerinin yaklaşmış olabileceğine hiç 
bakmadılar mı? Peki, bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? A'raf, 7/185 

 bcََK �ْRُُ�Iَََء ا�Iَ اَِذا %ٌIََا Zٍ ا َوَ:9 -5ًَْ�� اِ:�9 َ.� َ$�َء ا	��ُ� 	ُِ=%� اُ.� f�zَ '�ٖ5ْXَِ	 @ُ�ِ.ََْو:َ   ُْ% َ:9 ا Zً(َ�Cَ ُ�وَنUِْ�+َ�ْ�َ َن*.ُ�ِJْ+َ�ْ�َ 9  De ki: "Ben kendime bile 
Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar ne de bir menfaat verme gücüne sahibim." Her ümmetin bir eceli 
vardır. Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar ne de ileri giderler. Yûnus, 10/49 

  �ِ�ْAَ �.َ َُ�ونUِْ�+َ�ْ�َ �.ََو �Rَ�َIََا Zٍ aُ ِ.ْ� اُ.�  Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Hicr, 15/5 
  f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	اِ �ْ,ُ�ُ �UVَ�ُ �ْ=ِٰـ	َو Zٍَدا�� �ْ.ِ �Rَ�ْ�َ(َ َ�َكAَ �.َ �ْRِ�ِ�ْ3ُِ� َس��X	ُ� ا��	ا TُUِاVٰ�ُ *َْ	ِ�َذا َوKَ ' َن*.ُ�ِJْ+َ�ْ�َ 9:ََو Zً(َ�Cَ ُ�وَنUِْ�+َ�ْ�َ 9:َ �ْRُُ�Iَََء ا�Iَ  Eğer Allah, 

insanları zulümleri/yaptığı hataları yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat 
onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de 
öne geçebilirler. Nahl, 16/61 
   ْ�Rَُ	 %َ�َIََو �ْRُ�َsْ.ِ aَُ�1ْ�َ اِت َواْ:9َْرَض َ �ِدٌر َ)�ٰ' اَْن*َ�ٰ :�9 &5ُُ*ًرااbcًIََ َ:9 َرْ�َ[ �Kَ �ِ�Kََٖ�' ا	��3	ُِ�*َن اِ  اََو	َْ� َ�َ�ْوا اَن� ا	��َ� ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	��  Onlar gökleri ve yeri 
yaratan Allah'ın kendi benzerlerini bir kez daha yaratmaya gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Üstelik Allah 
onlar için, bir gün mutlaka sona erecek sınırlı bir yaşama süresi/ecel belirledi. Buna rağmen bu zalimler kâfirlikte 
direndiler. İsra, 17/99 

Zٍ ا�Rَ�َIََ َوَ.� َ�ْ�َ+�Uُِْ�ونَ   aُِ��ْAَ �.َ Hiçbir toplum, kendisi için tespit edilmiş ecelini ne öne alabilir, ne de ِ.ْ� اُ.�
erteleyebilir. Mü’minûn, 23/43 

َ� ا	��ُ� -5ًَْ�� اَِذا �Iََء ا�Rَُ�Iََ َوا	��   �UVَ�ُ �َْ	نَ َو*ُ��َ�ْAَ ��َِ� �ٌ��ٖUَ �ُ  Allah, eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, 
yaptıklarınızdan haberdardır. Münafikun, 63/11 
d) Ölüm: 

   ُ5Lَْ	ا Hُ�Hٖ�َْ	َوُ,َ* ا bcً�َ(َ �ُ�َ�َْ/ُ=ْ� ا�َِ�ْ��َُ*&ُْ� اَ	َة *�ٰ�*رُ اَ	�Tٖى aَ�َUَ ا	َْ�ْ*َت َواْ	َ  O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için 
ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Mülk, 67/2  
� َ)َ�' اْ	ُ�+��Jٖ�َ &ُِ+َ[ َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَِذا 4َ�ََ� اََ�َ�&ُُ� اْ	َ�ْ*ُت اِْن Aََ�َك Uَْ�ً�ا اَْ	َ*Zُ��Pِ 	ِْ�َ*ا	َِ�ْ�ِ� َواْ:9َْ �َ    fJ�َ َْ�ْ�ُ�وِف	�ِ� �َ��ٖ  Birinize ölüm geldiği zaman, 
eğer bir mal bırakacaksa anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine 
bir borçtur. Bakara, 2/180 
  *Jُ�Aا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��اِ:�9 َواَْ-ُ+ْ� ُ.ْ�ِ�ُ�*نَ َ ��ُA*�ُAَ 9:ََو �ِٖA�JَُA �a�َ �َ��	ا ا  Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve 
ancak Müslümanlar olarak Ölün. Al-i İmran, 3/102 

…………   �IVَ.ُ ��ً�+َ&ِ �ِ��	َت اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا*�ُAَ اَْن dٍ5ْXَِ	 َوَ.� َ&�َنbcً  Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye 
göre yazılmıştır… Al-i İmran, 3/145   

…   ِ��ِIِ�4َ.َ 'ٰ	ِا %ُ+ْJَ	ْا �ُRِ�ْ�َ(َ ]َ+ُِ& �َ�Tٖ�	ََ�َ�َز ا	 �ْ=ُِA*�ُ�ُ 'Kٖ �ْ+ُXُْ& *ْ	َ %ُْ …De ki: “Evlerinizde dahi olsaydınız, üzerlerine öldürül- 
mesi yazılmış bulunanlar mutlaka öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi… Al-i İmran, 3/154 

 ,Allah, yaşatır ve öldürür. Allah, yaptıklarınızı görmektedir. Al-i İmran… َوا	��ُ� ُ�ْ�ٖ�' َو�Sُ��ُٖ َوا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ 
3/156  
   ُ&Z�َ�ٰJِ	ْْ*َم ا�َر&ُْ� َ*Iَُُن ا*ْ�K*َُA ��َ�-َِ�ْ*ِت َوا	اْ ZُJَِgَذا dٍ5َْ- /% Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın 
karşılığı size tastamam verilecektir… Al-i İmran, 3/185 
&Kٖ �ْ+ُXُْ' �ُُ�وٍج ُ.��7ََ�ةٍ اَْ�َ� َ.� Aَُ=*-ُ*ا ُ�ْ�رِْ&ُ=ُ� ا	َْ�ْ*ُت َو	َْ*     Nerede olursanız olun, isterseniz sağlam ve tahkim edilmiş 
kaleler içinde bulunun ölüm yinede size ulaşacaktır…Nisâ, 4/78 
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 … Zِ��Pِ ا�Xَpِْن َذَوا َ)ْ�ٍل ِ.Xُْ=�ْ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ$�Rََدُة X�ْ�َُِ=ْ� اَِذا 4َ�ََ� اََ�َ�&ُُ� اْ	َ�ْ*ُت ٖ��َ� اْ	*َ    Ey iman edenler! Birinizin ölümü 

yaklaştığında vasiyet ederken aranızdan adaletli iki kişi şahitlik etsin. Eğer yolculukta başınıza ölüm musibeti 
gelirse, sizin dışınızdan başka iki kişi şahit olsun…Maide, 5/106 

ُ,ْ� َ:ُ 9�u��5َُ*نَ َ* اْ	Kَ �ُ,ِ�Jَْ*َق ِ)َ��ِدٖه َوُ�Zً3َ5َ�َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ %ُCِ�ْ َ�+�' اَِذا �Iََء اََ�َ�&ُُ� اْ	َ�ْ*ُت �K*َAَْ+ُ� ُر�Xَُ�Cُ وَ َو,ُ    O, kulları üzerinde kesin egemendir. 
Size koruyucu melekler gönderir. Sonunda birinize ölüm gelince, elçilerimiz hiçbir görev kusuru yapmaksızın 
onun canını alırlar. En’am, 6/61 

ُ� KَVُْA '�-َ�Kَُ=*نَ اِن� ا	��َ� �Kَ	aُِ اْ	َ�[� َوا	�Xٰ*ى �1ُِْ�ُج ا	َْ�#� ِ.َ� ا	Sِ���َْ َوُ.1ِْ�ُج اْ	Sِ���َ ِ.َ� ا	َْ�#� ٰذ	ُِ=ُ� ا	��    Tohumu ve çekirdeği çatlatan 
Allah'tır. O ölüden diriyi ve diriden ölüyü çıkartır. İşte Allah budur. Nasıl olur da bu gerçeği görmezlikten 
geliyorsunuz? En’âm, 6/95 
 ,Ey Muhammed! De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim  ُْ% اِن� AٖbcَPَ' َو-ُُ�ٖ=' َوَ.ْ�َ��َی َوَ.Aٖ��َ' 	ِ��ِ� َرب� ا	َْ��	َٖ���َ   
yaşamım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir."  En’am, 6/162 

ا�Kَََِ.َ� اَْ,ُ% اْ	Jُٰ�ى اَْن َ���Aً��َ�َ �XَCُْ��َ �ْRُ�َِAْ َوُ,ْ� -g�َُِ�*نَ    Yoksa o ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabı- 
mızın/ölümün gelmeyeceğinden emin mi oldular? A'raf, 7/97 

…   ُS��ُٖ�َو �ٖ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* ُ�ْ ا	�Tٖى 	َُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  …Semaların ve arzın mülkü O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh 
yoktur. O, diriltir ve öldürür…A’raf, 7/158  

  َ*�ٰ اِت َواْ:9َْرِض ُ�ْ�ٖ� َوُ�Sُ��ٖ َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ اِن� ا	��َ� َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Şüphe yok ki, göklerin ve yerin mülkü/ege- 
menliği yalnızca Allah'ındır. Hayat veren ve öldüren yalnızca O'dur ve Allah'tan başka sizi koruyabilecek, size 
yardım edebilecek kimse yoktur. Tövbe, 9/116 

�ٖ�' َوُ�Sُ��ٖ َواِ	َْ�ِ� Iَ�ُْAُ�*نَ  ْ�ُ *َ,ُ  Hayat veren ve öldüren Allah’tır. Sonunda hepiniz O'na dönmek zorundasınız. 
Yunus, 10/56 

  ُ��Jٖ�َْ	ا @َ�َِAْ��َ '�+�َ @ََر�� �َواْ)ُ�ْ  Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.  Hicr, 15/99 
  ُ��َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� Zَ�Xmَ	ْا ا*ُ�Uٌُم َ)َ�ْ�ُ=ُ� اْدbcَCَ َن*ُ	*Jُ�َ �َ��ٖ��uَ Zُ=َِiٰ��َ	ْا �ُRُ��K*َ+َAَ �َ�Tٖ�	َنَ ا*  Melekler iyi kulların canlarını alırken “Selam 

üzerinize olsun, yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığı olarak cennete giriniz” derler. Nahl, 16/32 
َوَ.� �Xَ�ْ�َIَ 	7َ�ٍَِ� ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ اْ	1ُْ�َ� اِْ��Kََ� RُKَ �S.ُِ� اْ	�1َ	ُِ�ونَ    Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen 

ölürsen, onlar ölümsüz mü olacaklar? Enbiya, 21/34 
�� َواْ	ZًXَ+ِْK �ِ�ْ1َ َواِ	Iَ�ُْA �Xَ�َُْ�*نَ &ُ%/ -dٍ5َْ َذا  ZُJَِg ا	َْ�ْ*ِت َو-َْ��ُ*&ُْ� �ِ�	�7  Her canlı, ölümü tadacaktır. Nasıl davranacağınızı görelim 

diye sizi kötülükle ve iyilikle sınavdan geçiririz. Sonunda bize döneceksiniz. Enbiya, 21/35  
�ٖ��ُ=ْ� اِن� اْ:9ِْ-َ��َن 	ََ=5ُ*رٌ  َوُ,َ* ا	�Tٖى  ْ�ُ ��ُp �ْ=ُ+ُ��ٖ�ُ ��ُp �ُْ&��َ�َْا  Sizi yaratan, sonra öldüren ve sonra tekrar diriltecek olan 
O'dur. Hiç kuşkusuz insan pek nankördür. Hac, 22/66 
&ُ%/ -dٍ5َْ َذاZُJَِg اْ	َ�ْ*ِت pُ�� اِ	Iَ�ُْA �Xَ�َُْ�*نَ     Her can ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz. Ankebût, 29/57 

  ٌ���ٖUَ �ٌ��ٖ(َ �َ��	ُت اِن� ا*�ُAَ ِ�َى� اَْرٍض� dٌ5َْ- ٖرى�ْAَ �.ََو …Hiç kimse dünyanın neresinde ve nasıl öleceğini bilemez. 
Lokman, 31/34 
ا	�Tٖى ُو&�َ% �ُِ=ْ� pُ�� اِ	ٰ' َر��ُ=ْ� Iَ�ُْAُ�*نَ   ُْ% َ�َ+َ*n�Kُ=ْ� َ.َ�ُ@ ا	َْ�ْ*تِ     De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, 
sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."  Secde, 32/11 

  َR.ِ�Xَ.َ 'Kٖ Sْ�ُAَ �َْ	 '+ٖ�	َوا �RَِA*ْ.َ �َ��ٖ dَ5ُْ-َ9:ْا '�K*َ+َ�َ �ُ��	َمٍ ا*ْJَِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ اِن� ' f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	ٰ�ى اِUُْ9:ْا %ُCِ�ْ�َُْ�ْ*َت َو	ا �Rَ�ْ�َ(َ '4ٰ َ '+ٖ�	ا @ُ�ِ�ْ�ُKَ � َ5َ=�ُ�ون+َ�َ  
Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin 
ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler 
vardır. Zümer, 39/42 

��ِت Cََ*اًء .َ  َِ	� ���lَِت اَْن -�&َ �ْRُ�َ�َmَْ	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8 �َ��ُ,ْ� َوَ.�Cَ �ْRُُA��ََء َ.� َ�ْ�ُ=ُ�*نَ اَْم َ�ِ�َ[ ا	�Tٖ�َ� اIَْ+َ�ُ�*ا ا	��ْ  Yoksa kötülükleri işleyen 
kimseler, kendilerini iman edip güzel ve hayırlı işler yapanlarla bir tutacağımızı mı sandılar? Yaşamaları ve 
ölmeleri bir olacak öyle mi? Ne kötü hüküm veriyorlar. Câsiye, 45/21 

  َ=Kَ ْ�,َُواَْدَ��َر �ْRُ,َ*Iُ4ِْ�ُ�*َن ُو�َ Zُ=َِiٰ��َ	ْا �ُRُ+ْ�K*َAَ اَِذا _َ�ْ  Melekler, münafıkların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını 
alırken hâlleri nasıl olacak? Muhammed, 47/27 

 �.َ ��ُp �ِ��	ا %ِ��ٖCَ �ْ(َ وا /�Pَ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا ْ�Rَُ	 �ُ��	5َِ� اLْ�َ �ْ�َKَ ٌر� Aُ*ا َوُ,ْ� &�5ُ  İnkâr eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da 
inkârcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Muhammed, 47/34  

  ٖ�Aَ �ُXْ.ِ SَXُْ& �.َ @َِ	ٰذ �a��ُ َو�Iََءْت Cَْ=َ�ُة ا	َْ�ْ*ِت �ِ�ْ	َ�  Ölüm sarhoşluğu kaçınılmaz bir gerçek olarak insana gelir de 
ona, “İşte bu, senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir” denir. Kaf, 50/19 

&ُ%/ َ.ْ� َ)�Kَ �Rَ�ْ�َنٍ    Göklerde ve yerde var olan her şey yok olup gitmeye mahkûmdur. Rahman, 55/26 
Iُْ� َر��َ@ ُذو اْ	bcَmَِل َواْ:9ِْ&َ�امِ َوَ�Jٰ�ْ' وَ     Ama kudret ve ihtişam sahibi olan Rabbinizin Zatı sonsuza dek kalıcıdır. 

Rahman, 55/27 
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  َ�� ٖ*�ُ�ْ�َِ� �ُ�ْر-َ� Xَ�ْ�َُ=ُ� اْ	َ�ْ*َت َوَ.� َ-ْ �� َ �ُ�ْ-َ  Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Bize mani olacak hiçbir güç yoktur. 

Vakıa, 56/60 
َل اَْ.�sَ	َُ=ْ� َو-Aَ 9:َ �.َ 'Kٖ �ْ=ُiَ7ِXُْْ�َ�ُ�*نَ   ��َ)�ٰ' اَْن -َُ�  Yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir 

şekilde yeniden oluşturacağız. Vakıa, 56/61 
﴾ Kَ٨٣َ�ْ*َ:9 اَِذا SِLَ�َ�َ اْ	ُ�Jُ�ْ*َم ﴿   Canın boğaza dayandığı an. 

﴾ ٨٤َواَْ-ُ+ْ� 3XْAَ TٍِiXَ��ُُٖ�وَن ﴿ , O sırada sizler gözlerinizi o can çekişen adama dikersiniz. 
﴾ ٨٥َوَ-ْ�ُ� اَْ َ�ُب اِ	َْ�ِ� ِ.Xُْ=ْ� َو	ٰـِ=ْ� َ:8ِ�ُْA 9ُ�وَن ﴿  O anda Biz ona, sizden daha yakınız, ama göremezsiniz. 

 َK﴿ �َ�Xٖ��ٖ.َ �َ�ْBَ �ْ+ُXُْ& ٨٦َ�ْ*َ:9 اِْن ﴾   Eğer yeniden diriltilip hesaba çekilmeyecekseniz. 
﴾ �Rََ-*�ُIِ�ْAَ٨٧ اِْن &�Pَ �ْ+ُXُِْدٖ �َ� ﴿   Eğer söylediğiniz doğru ise o çıkmak üzere olan canı geriye döndürsenize! 

��ٖ ��Jَ�ُ	ْا �اِْن َ&�َن ِ.َ � �.َ�Kَ﴿ �َ٨٨ ﴾  Eğer ölmek üzere olan kişi Allah'a yakın olanlardan ise. 
﴿ �ٍ��ٖ-َ Sُ�XIٌَن َو��﴾ Kَ٨٩َ�ْوٌح َوَرْ�َ   Rahatlık, huzur, mutluluk ve Nâim cenneti onundur. Vakıa, 56/83…89 

 ُA ��ُp �ْ=ُ� ٖbcَ.ُ �ُ�-�ِKَ �ُXْ.ِ �5ِ/وَنAَ ىTٖ�	َ�ْ*َت ا	نَ  ُْ% اِن� اْ*ُ��َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُ ��Xَ�ُKَ َدِة�Rَ وَن اِ	ٰ' َ)�	ِِ� ا	Lَْْ�ِ[ َوا	�7 َ�د/  De ki: Sizin kendisinden 
kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. O size 
bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Cum’a, 62/8 

﴾ ٢٦َ&b�c اَِذا SِLَ�َ�َ ا	+�َ�ا َِ# ﴿  Hayır hayır, can köprücük kemiğine dayandığı zaman.  
﴾ ٢٧َوٖ �َ% َ.ْ� َراٍق ﴿   Bu hastayı iyileştirecek biri yok mu? Diye sorarlar.  
﴾ ٢٨َوkَ�� اَ-�ُ� ا	5َِْ�اُق ﴿   Adam, ayrılma zamanının geldiğini anlar.  
�ِق ﴿ �ُق �ِ�	�� Sِ ا	�� ﴾ ٢٩َواْ	َ+�5   Bacağı bacağına dolaşır, ölüm acısıyla kıvranır.  
﴾ ٣٠اِ	ٰ' َر��َ@ َ�ْ*َ.Tٍِi ا	َْ�َ��ُق ﴿   O gün Rabbine doğru yolculuk vardır.  
﴿ '��Pَ 9:ََق َو ��Pَ bcَKَ٣١ ﴾   Adam ne inandı, ne namaz kıldı.  

َب َوAََ*	�' ﴿َو	ٰـ=ِ  �T&َ �ْ٣٢ ﴾   Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti.  
﴾ p٣٣ُ�� َذَ,َ[ اِ	ٰ' اَْ,ِ�ٖ� َ�َ+َ�]�' ﴿   Bir de yaptığından memnun olarak, çalımlı çalımlı kendi taraftarlarının yanına 

giderdi.  
﴾ ٣٤اَْو	ٰ' 	ََ@ �Kََْو	ٰ' ﴿  Yazık sana yazık!  

 ��ُp ﴿ 'ٰ	َْو�Kَ @َ	َ 'ٰ	٣٥اَْو ﴾   Yazıklar olsun sana yazıklar!  
�ى ﴿ًCُ ُْ+َ�َك�اْ:9ِْ-َ��ُن اَْن  ]ُ�َ�﴾ ٣٦اََ�ْ   İnsanoğlu, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?  
﴿ 'ٰX�ْ�ُ ;'ِX.َ �ْ.ِ Zً5َ[ُْ- @ُ�َ �َْ	َ٣٧ا ﴾   O fışkıran menin içinde bir sperm değil miydi? 
ى ﴿ �*�َKَ aَ�َ1َKَ ZًJَ�َ(َ َن�&َ ��ُp٣٨ ﴾  Sonra aşılanmış bir yumurtaya dönüştü, sonra Allah onu yaratıp biçimlendirdi. 
﴿ 'ٰs-ُْ9:َْوا �َ&َ �T	ا �ِ�ْIَْو �H	ا �ُXْ.ِ %َ�َmَKَ٣٩ ﴾   Sonra ondan erkek ve dişi çiftler türetti.  

﴾ �٤٠ٰ' اَْن ُ�ْ�nَِ# ا	َْ�ْ*Aٰ' ﴿اَ	dَ�َْ ٰذ	َِ@ ��Jَِِدٍر )َ    Bütün bunları yapan Allah, ölüleri diriltemez mi? Kıyamet, 75/26… 40 
﴿ Zُ�Xiِ�َ[ْ�ُ	ْا dُ5ْ�X	ا �Rَ+ُ��َا ��٢٧َ ﴾   Ey huzur içinde olan nefis! 
﴿ Zً��zِ�ْ.َ Zً�َzِٰ' َر��ِ@ َرا	اِ '�ٖIِ٢٨اِْر ﴾   Sen Rabbinden razı, O senden razı olarak dön Rabbine! 
﴾ �Kَ٢٩ْدKٖ '�ٖUُ' ِ)َ��ٖدی ﴿   Sen de katıl has kullarımın içine. 
﴿ #+ٖ�XIَ '�ٖUُ٣٠َواْد ﴾   Gir cennetime! Fecr, 89/27-28-29-30  

ÖRTÜNMEK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

… َو	َ�ْ�ِ4ْ�َْ� �,ِ�ِ�ُ1ُِ�� Rِِ�*�ُIُ 'ٰ�(َ��  �Xَ.ِVْ�ُ�ِْت َ�4ْ4ُLَْ� ِ.ْ� ا�8َ�َْرِِ,�� َوَ�ْ�َ3ْ5َ� Kُُ�وRُIَ�� َوَ:9 ُ�ْ�ٖ��َ� ٖز�Rُ+َXَ�� اِ:��RَXْ.ِ �َRَkَ �.َ 9َو ُْ% 	ِ   İnanan kadınlara 
söyle, onlar da gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler; iffetlerini korusunlar. Görünmesinde sakınca olma- 
yan yerleri dışında, güzelliklerini açığa vurmasınlar ve örtülerini, göğüslerini örtecek bir tarzda omuzlarından 
aşağıya doğru salsınlar…Nur, 24/31 

�� َوا	��ُ� Rِ�ْ�َ(َ dَ�ْ�َKَ ��ً ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCَ�� �XَIٌُح اَْن َ�َ�ْ4َ� Rُ�َ��َِp�� �Iَ���َ+َ.ُ �َ�ْBٍَت �Hِٖ�ZٍXَ َواَْن َ�ْ�َ+َ5ْ5ِ�ْ�  �ٌ�ْUَ	Rَُ َواْ	Jََ*اِ)ُ� ِ.َ� ا	�Xَ��ِء ا	�ٖ+' َ:َ 9�Iُ�ْ*َن -َِ=�  Evlenme 
arzu ve ümidi kalmamış/hayızdan kesilmiş olan ihtiyar kadınların, örtünmesi gereken yerlerini teşhir etmek- 
sizin, dış giysilerini çıkarmalarında bir sakınca yoktur. Ama yine de sakınmak için titiz davranmaları, onlar için 
daha hayırlıdır. Allah, her şeyi işitir, her şeyi bilir. Nur, 24/60 

�ٖ-�َ� َ)Rِ�ْ�َ�� ْ.ِ� Rِِ���ٖbcَIَ�� ٰذ	َِ@ اَْد-ٰ' اَْن �َKْ�َ�ُْ� ُ bcَKَ�Vَْذْ�َ� َوَ&�َن ا	�� َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xِ'/  ُْ% :9َِْزَواIَِ@ َوA�Xَ�ََِ@ َو-ِ ْ�ُ �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	ْ5ُ*ًرا َرٖ��ً��َ��ِء اBَ �ُ  Ey Peygamber! 
Hanımlarına, kızlarına ve mümin kadınlara söyle. Dışarı çıktıkları zaman dış giysilerini giysinler. Bu onların 
tanınması ve incitilmemesi için en etkili yoldur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ahzab, 
33/59  
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PEYGAMBERLER 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
 ْV�ُ 7َ�ٍَِ� اَْن	ْ َ.� َ&�َن �ٰـِ=	ِ� َو��	ُدوِن ا �ٖ' ِ.ْ	ِس &ُ*-ُ*ا ِ)َ��ًدا ��X�ِ	 َل*Jُ�َ ��ُp َة �*�ُ/X	َوا �َ=ْ�  &ُ*-ُ*ا َر���-ِٖ�َّ� �َِ�� &A �ْ+ُXَُُْ���ُ�*َن ا	ِْ=َ+�َب َو�َِ�� &A ْ�+ُXَُِْ�ُ� ا	��ُ� ا	ِْ=َ+�َب َوا	ُْ

�ُرCُ*نَ ْAَ  Hiçbir insana yakışmaz ki kendisine kitap, yetki ve peygamberlik verildikten sonra insanlara dönsün de 
“Allah'ı bırakarak bana kul olunuz” desin; tersine ona yakışan söz; “Okuyup öğrendiğiniz bu kitap gereğince 
Allah’ın istediği örnek ve dindar kullar olun” sözüdür. Al-i İmran, 3/79    

*نَ َ��ُْ.َ�&ُْ� اَْن Tُ1ِ�+Aَوا اْ	Zَ=َِiٰ��َ َوا	��Xِٖ�َّ� اَْرَ��ً�� اََ��ُْ.ُ�&ُْ� �ِ�	ُْ=5ِْ� َ�ْ�َ� اِْذ اَْ-ُ+ْ� ُ.ْ��ِ�ُ َوَ:9   Ve size: "Melekleri ve peygamberleri ilahlar 
edinin!" diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra, size inkârı emreder mi? Al-i İmran, 3/80 

 َ�&َ �.َ dٍ5َْ- /%ُ& '�K*َُA ��ُp Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �%Bَ ��َِ� ِْت��َ %ُْ�Lْ�َ �ْ.ََو �%Lُ�َ اَْن ;'ِ�Xَِ	 3َْ�ُ�*نَ َوَ.� َ&�َن�َوُ,ْ� َ:9 ُ Sْ�َ  Hiçbir peygamberin emanete 
hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü, hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da 
hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir. Al-i İmran, 3/161 

� ا	�/Cُِ% َوَ&�نَ َ�ْ�َ Zٌ �m�ُ �ِ��	ِس َ)َ�' ا��X�ِ	 َن*=ُ�َ b�ciَِ	 �َ�ٖرTِXْ.َُو �َ��ٖ �7�َ.ُ bcًCُا َ�ٖ=�ً�� ُرHً�Hٖ(َ �ُ��	ا  Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak 
peygamberler gönderdik ki, insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm 
ve hikmet sahibidir. Nisa, 4/165 

Sْ�َ ُرْ.ِ %ٌCُ� 8َKَ @َ�ِ�ْ ََ�ُ�و �Tُ& �ْJَ	َ-ََ��یِء َو �َءَك ِ.ْ�Iَ �ْJَ	ِ� َو��	َِ=ِ�َ��ِت ا	َل  ��ُ�*ا َواُوُذوا َ�+�' اRُ�ٰAَْ� -8َُْ�-َ� َوَ:9 ُ.َ� �Tُ& �.َ 'ٰ�(َ ا َ���ٖCَ�ْ�ُْ	ا  Andolsun ki 
senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar, yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen 
sabrettiler, sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini/kanunlarını değiştirebilecek hiçbir kimse 
yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi. En’âm, 6/34 

 َK �َ�ٖرTِXْ.َُو �َ��ٖ َ�ْ� اَٰ.َ� َواUَ bcَKَ {َ�َPَْْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�ْ�Hَ-ُ*نَ َوَ.� -Cِ�ُُْ% ا	Cَ�ْ�ُْٖ��َ� اِ:�9 ُ.�7�َ   Biz peygamberleri ancak müjdeci ve 
uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak 
değillerdir. En’âm, 6/48 

*َن َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَٰ��Aٖ' َوُ�TِXُْرو-َُ=ْ� 	�Jََِء َ�ْ*ِ.ُ=ْ� ٰ,ـTَ َ�� َ.7َ�َْ� ا	ْ  /8Jُ�َ �ْ=ُXْ.ِ %ٌCُُر �ْ=ُِAْ��َ �َْ	َا dِْ-9ِ:َْوا ��mِ 'ٰ�(َ وا�ُRِ$ََو ��َْ- /�RُAُْ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��Bََو �Xَ�ِ5ُ-َْا 'ٰ�(َ �َ-�ْRِ$َ ُ*ا	ا َ �
��ٖKِ�&َ ا*ُ-�&َ �ْRُ�-َا �ْRِ�ِ5ُْ-َا َ�  Ey insanlar ve cinler, size ayetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşacağınıza ilişkin sizi uyaran 

içinizden peygamberler gelmedi mi? Onlar da “Kendi aleyhimize şahitlik ederiz” derler. Dünya hayatı onları 
aldattı da kâfir olduklarına kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. En’âm, 6/130 

 Bu, şunu kanıtlar ki, Rabbin, gerçeklerden habersiz olan bir kentin ٰذ	َِ@ اَْن 	َْ� َ�ُ=ْ� َر�/َ@ ُ.Rِْ�َ@ ا	Jُْٰ�ى ��3ٍُِْ� َواَْ,�K�Bَ �Rَُِ�ُ*نَ 
halkını haksız yere asla helâk etmez. En’âm, 6/131 

 �َ�Tٖ�	ا ���َlَ�ْXَ�َKَ َ���ٖCَ�ْ�ُْ	ا ���َ¥َ�ْXَ	ََو �ْRِ�َْ	ِا %َCِاُْر  Kendilerine peygamber gönderilenleri de peygamberleri de sorguya 
çekeceğiz. A’raf, 7/6 

... ��Zً َوَ.� َ&�َن 	Cُ�َِ*ٍل اَْن �َ  � اَْر�Xَ�ْCَ ُرbcًCُ ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ َو �Xَ�ْ�َIَ	Rَُْ� اَْزَوا�Iً َوُذر�ْJَ	َِ َو���	اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا Zٍ�َٰ�ِ� 'َِAْ�  Andolsun, senden önce de 
peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize 
getiremez… Ra’d, 13/38 

�ى َ.ْ� َ��7َُء َوُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ�ٖ=��ُ َوَ.� اَْر�Xَ�ْCَ ِ.ْ� َرCُ*ٍل اِ:�9 �ِِ�َ��ِن َ ْ*ِ.ٖ� 	ِ ٖRْ�َ�7َُء َو�َ �ُ� َ.ْ��	4ِ�ُ%/ اKَ �ْRَُ	 �َ���َ�ُ  Biz, her peygamberi, onlara 
Allah’ın emir ve hükümlerini açık-seçik anlatsınlar diye kendi milletinin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini 
saptırır; dilediğini doğru yola iletir. İbrahim, 14/4 

9:ً*Cَُ��ِء َ.َ�ً=� َر ْ	Rِ�ْ�َ(َ �Xَْ� ِ.َ� ا	�� �HXََ	 �َ�ّٖXِi�َ[ْ.ُ 7ُ�ْ*َن�َ Zٌ=َِiٰ�.َ اْ:9َْرِض 'ِK َن�&َ *ْ	َ %ُْ  De ki: Eğer yeryüzünde yürüyen ve nimetle- 
rinden istifade eden melekler olsaydı; biz onlara elçi olarak gökten bir melek indirirdik. İsra, 17/95 

ٖ��َ� َوُ.TِXْٖر��َ …  ,Biz peygamberleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz… Kehf َوَ.� -Cِ�ُُْ% اْ	Cَ�ْ�ُٖ��َ� اِ:�9 ُ.�7�َ
18/56 

�ا َ:9 َ��ْ&ُ�ُ*َن ا	]�َ��َم وَ ً�َIَ �ْ,ُ�Xَ�ْ�َIَ �.ََو َ���ِٖ	�Uَ ا*ُ-�&َ �.َ  Biz peygamberleri yemek yemez birer ceset olarak yaratmadık. 
Dünyada ebediyen kalıcı da değildirler. Enbiya, 21/8 

��َق �ِ�	�Tٖ�َ� 1ِCَُ�وا ِ.RُXْْ� َ.� َ&�-ُ*ا �ِٖ� َ�ْ�َ+HِRُْٶنَ َKَ @َ�ِ�ْ َ �ْ.ِ %ٍCُ�ُِ� َئHِRْ+ُCْا �ِJَ	ََو Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay 
edildi de içlerinden alay edenleri, o alaya aldıkları şey kuşatıverdi. Enbiya, 21/41 

 ْX�َKَ �ِٖ+��ِX.ُْا 'Kٖ ُن�[َ�ْ �ِ=ُ� ا	��ُ� اَٰ��Aِٖ� َوا	��ُ� َ)ٖ��ٌ� َ�ٖ=��ٌ َوَ.� اَْر�Xَ�ْCَ ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ ِ.ْ� َرCُ*ٍل َوَ:9 -َ�ِ'; اِ:�9 اَِذا �X�َAَ' اَْ	Jَ' ا	�7ْ�ُ ��ُp ُن�[َ�ْ َ�ُ� ا	��ُ� َ.� ُ�Jِ�ْ' ا	�7  Sen- 
den önce hiç bir peygamber göndermedik ki, bir şeyi arzuladığı zaman, şeytan onun arzusuna vesvese 
karıştırmış olmasın. Ama Allah, şeytanın karıştırdığını giderir ve Allah, ayetlerini sağlamlaştırır. Allah her şeyi 
bilir ve her yaptığı yerindedir. Hac, 22/52   

 ٌ��8ٖ�َ Dٌ��ٖCَ �َ��	ِس اِن� ا��X	ا �َوِ.َ bcًCُُر Zِ=َِiٰ��َ	ْا �8َْ]5ٖ' ِ.َ�ُ� َ��	اَ Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Allah, 
işitendir, görendir. Hac, 22/75 
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ّٖ' �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن َ)ٖ���ٌ  �� اِ-ًِ	�Pَ ]���َ��ِت َواْ)َ��ُ*ا	ا �ا ِ.َ*ُ�&ُ %ُCُ/�	ا �Rَ/�َا ��َ Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve güzel işler 

yapın, çünkü ben ne yaparsınız tamamen bilirim. Mü’minun, 23/51  
 Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de َوَ.� اَْر�Xَ�ْCَ َ ْ�َ�َ@ ِ.َ� اْ	Cَ�ْ�ُٖ��َ� اِ:�9 اِ-�Rُْ� 	ََ��ْ&ُ�ُ*َن ا	]�َ��َم َوَ�7ُ�ْ*َن Kِ' اْ:Cَْ9َ*اقِ …

şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi…Furkan, 25/20 
 َJKَ ا*�ُ �T=َُA ُ َواِْن�ُ�ٖ��	ُغ اْbcَ�َْ	ِل اِ:�9 ا*Cُ��	َ ْ��ُِ=ْ� َوَ.� َ)َ�' ا �َب اَُ.ٌ� ِ.ْ �T&َ �ْ  “Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen 

ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen apaçık tebliğdir.” Ankebut, 29/18 
ِ� َوَ�7َ1ْْ*-َُ� َوَ:9 َ�7َ1ْْ*َن اََ�ً�ا اِ:�9 ا	��َ� َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� َ�ٖ��ً��اَ	�Tٖ�َ� ُ�Lُ���َ*َن ر�Cََِ:9ِت ا	��   Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah’ın 

vahiylerini bildiren, Allah’tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah, hesap görücü olarak 
yeter. Ahzab, 33/39  

 Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın َوَ.� اَْرَ�ْ َ 'Kٖ �Xَ�ْCَ�ْ.ِ Zٍ� Tَٖ-�ٍ� اِ:�9 َ �َل ُ.ْ+K�َُ*َ,� اِ-�� �َِ�� اُْرKِ�&َ �ِٖ� �ْ+ُ�ْCُِ�ونَ 
varlıklı ve şımarık kişileri: “Biz, size gönderilmiş şeyi inkâr ediyoruz” demişlerdir. Sebe, 34/34 

 ,Hiçbir peygamber, Allah’ın izni olmadan bir mucize getiremez… Mümin… َوَ.� َ&�َن 	Cُ�َِ*ٍل اَْن َ��َٰ�ِ� 'َِAْ�Zٍ اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا	���ِ …
40/78  

KUR’AN’DA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER 
  (Bu bölümde tekrar eden bazı ayetlerin Arapçası yazılmamıştır. Peygamber isimleri alfabetik sıraya 

göredir.) 
Âdem Peygamber: 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
 ْ�.َ �Rَ�Kٖ %ُ�َmْAََا ا*ُ	� َ Zً5َ��ٖUَ اْ:9َْرِض 'ِK %ٌ(ِ�Iَ 'ّٖ ّٖ' اَْ)َ�ُ� َ.� َ:9  َواِْذ َ �َل َر�/َ@ 	Zِ=َِiٰ��َ�ِْ اِ- ُس 	ََ@ َ �َل اِ- ��Jَُ-َك َو�ِ�ْ�َِ� {ُ���َُ- �ُ�َ.�َء َوَ-ْ ��� �Rَ�Kٖ َوَ�5ِ�ُْ@ ا	ُ�ِ5ْ�ُ

﴾ Aَ٣٠ْ�َ�ُ�*َن ﴿  Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk 
yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyo- 
ruz.” demişlerdi. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.  

 ْCَ�ِ� '-ٖ�ُ�ِْ-ََل ا�JَKَ Zِ=َِiٰ��َْ	ا '�َ(َ �ْRُzَ�َ(َ ��ُp �Rَ��ُ& َ��َءCَْ9:ْ﴿َوَ)��َ� اَٰدَم ا �ِدٖ �َ�Pَ �ُْ+Xُْ& 9ِء اِْن:َVُ٣١َ��ِء ٰ,ـ ﴾  Allah Âdem’e isimlerin hepsini öğretti. 
Sonra onları meleklere göstererek: "Eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin" dedi.   

 َX+َ�ْ��(َ �.َ 9�:ِا �Xَ	َ �َ�ْ(ِ 9:َ @َ-َ��َ�ْCُ ا*ُ	� َ﴿ �ُ�=ٖ�﴾ �٣٢ اِ-�َ@ اَْ-Sَ اْ	َ�ٖ��ُ� اْ	َ  Melekler, "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin 
bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan 
sensin", dediler. Bakara, 2/30-31-32  

ّٖ' اَْ)َ��ُ  � اَْ-َ��َُ,ْ� �Rِِg��َCَْ�ِْ� َ �َل اَ	َْ� اَ ُْ% 	َُ=ْ� اِ- ���َKَ �ْRِِg��َCَْ�ِ� �ْRُiْ�ِْ-َاَٰدُم ا ��َن ﴿َ �َل َ*�ُ+ُ=ْAَ �ْ+ُXُْ& �.َوَن َو�ُ�ُْA �.َ �ُ�َ(َْاِت َواْ:9َْرِض َوا*َ�ٰ ﴾ ٣٣ Bَْ�َ[ ا	��  Allah, 
şöyle dedi: “Ey Âdem! Onlara bunların isimlerini söyle.” Âdem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, “Size, 
göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim 
demedim mi?” dedi.  

 ُmCْا Zِ=َِiٰ��َ�ِْ	 �Xَ�ُْ  َواِْذ﴿ �َ��ٖKِ�=َْ	ا �َوَ&�َن ِ.َ �َ�َ=ْ+َCْاَ�ٰ' َوا dَ��ٖ�ِْوا اِ:�9 ا�ُmَ�َKَ وا :9َِٰدَم�ُ٣٤ ﴾  Hani meleklere, “Âdeme secde edin/Âdem 
için saygı ile eğilin" demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen secde eğilmişler, İblis bundan kaçınmış, 
büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.   

�ا َ�ْ�ُ� ِ$iْ+َُ�� َوَ:JْAَ 9َ�َ�� ٰ,ـTِِه ا	ًBََر �RَXْ.ِ bcَُ&َو Zَ�Xmَ	ْا @َIَُوَزْو Sَ-َْا �ْ=ُCْاَٰدُم ا ��َ �Xَ�ُْ ﴿َو �ِٖ��َ	��3	ا �َ.ِ �َ-*=ُ+َKَ َ�َةmَ �7٣٥ ﴾  Dedik ki: "Ey Âdem! Sen 
ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden 
olursunuz."   

�و\ َو	َ=ُ   ُ(َ tٍ�ْ�َِ	 �ْ=ُ4ُ�ْ�َ اْ,ِ�ُ]*ا �Xَ�ُْ َو �ِ�Kٖ �َ-�&َ � ��.ِ ��َRُIَ�َUَْ�Kَ �RَXْ(َ ُن�[َ�ْ ﴾ �٣٦ٌع اِ	ٰ' ٖ��ٍ� ﴿ْ� Kِ' اْ:9َْرِض ُ.ْ�َ+�Jَ\ َوَ.+َ �Kَََز	�Rَُ�� ا	�7  Derken, şeytan 
ayaklarını kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, "Birbirinize düşman 
olarak oradan inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır" dedik.  

' اَٰدمُ  �J�َ+َKَ ﴿ �ُ��ٖ��	اُب ا ﴾ ٣٧ِ.ْ� َر��ٖ� َ&ِ�َ��ٍت Kََ+�َب َ)َ�ْ�ِ� اِ-�ُ� ُ,َ* ا	+�*�  Derken Âdem, Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal 
tövbe etti. Rabbi de onu affetti. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.  

�اَى Uَ bcَKَْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�ْ�Hَ-ُ*َن ﴿ �Xَ�ُْ اْ,ِ�ُ]*ا .ِ  َ,ُ Dَِ�Aَ �ْ�َKَ ى�ً,ُ 'ّٖX.ِ �ْ=ُ�X�َِAْ��َ � �.�ِKَ ��ً��ٖIَ �RَXْ٣٨ ﴾  "Hepiniz cennetten inin. Tarafımdan 
size bir yol gösterici gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir" dedik. 
Bakara, 2/33…38 arası. 

 �َْ	 dَ��ٖ�ِْوا اِ:�9 ا�ُmَ�َKَ وا :9َِٰدَم�ُmُCْا Zِ=َِiٰ��َ�ِْ	 �Xَ�ُْ  ��ُp �ُْ&�َ-ْر �*Pَ ��ُp �ُْ&�XَJْ�َUَ �ْJَ	ََو﴿ �َ��ٖIِ� ﴾ ١١َ�ُ=ْ� ِ.َ� ا	��  Andolsun, sizi yarattık. Sonra size 
şekil verdik. Sonra da meleklere, "Âdem’e secde edin" dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O, secde 
edenlerden olmadı.  

﴿ �ٍ�uٖ �ْ.ِ �ُ+َJْ�َUََ�ٍر َو- �ْ.ِ 'Xٖ+َJْ�َUَ �ُXْ.ِ �ٌ�ْUَ �-َََل ا� َ @َُA�ْ.ََاِْذ ا �َmُ�ْAَ 9�:َا @َ�َXَ.َ �.َ ١٢َ �َل ﴾ Allah, "Sana emrettiğim zaman seni secde 
etmekten alıkoyan neydi?" dedi. O da "Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan 
yarattın" dedi. 7/11-12 
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� ِ$iُْ+َ�� َوَ:JْAَ 9َ�َ�� ٰ,ـ ُ�ْ�َ �ْ.ِ bcَ=ُKَ Zَ�Xmَْ	ا @َIَُوَزْو Sَ-َْا �ْ=ُCْاَٰدُم ا ��﴿َوَ �ِٖ��َ	��3	ا �َ.ِ �َ-*=ُ+َKَ َ�َةmَ ﴾ Tِ١٩ِه ا	�7 "Ey Âdem! Sen ve eşin cennette 

kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz." 
ْ�َ]�ُن 	ُِ�ْ�ِ�َى 	Rََُ�� َ.� ُورَِى َ)ْ.ِ ��َRُXْ� Cَْ*اٰ  mََ�ِة اِ:�9 اَْن Aَُ=*-َ� َ.َ�َ=ْ�ِ� اَْو Aَُ=*-َ� ِ.َ� اْ	�1َ	Cْ*َKَ َِ*َس 	Rََُ�� ا	�7 ��َ� ﴿RِِAَ�� َوَ �َل َ.� -nRَُٰ=َ�� َر�/ُ=َ�� َ)ْ� ٰ,ـTِِه ا	�7ٖ٢٠ ﴾

Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan cinsel organlarını/cinsellik duygularını onlara açmak için kendilerine 
vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbiniz size bu ağacı iki melek ya da ölümsüz olmamanız için yasakladı." 

﴿ �َ��ٖPِ��X	ا �َ�َِ	 ��َ=َُ	 'ّٖ ﴾ ٢١َوَ �Rُ�َCََ�� اِ- "Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim" diye de onlara yemin etti.  
� ذَ  ���َKَ ُ�وٍرLُِ� ��َRُn�	�َKَ َ�Rُ/َر� ��َRُvَو-َ�ٰد Zِ�Xmَ	َْوَرِق ا �ْ.ِ ��َRِ�ْ�َ(َ �5َ8ِ1ِْن�َ �Jَ5ِuََو ��َRُُAٰا*ْCَ ��َRَُ	 ْت�mََ�َة َ�َ mََ�ِة َواَ ُْ% 	َُ=َ�� اِن� اَ � ا	�7 � اَ	َْ� اَ-ْ(َ ��َ=ُRَْ� Aِْ�ُ=َ�� ا	�7

ْ�َ]�َن 	َُ=َ�� َ)ُ�و\ ُ.ٖ��ٌ� ﴿ ﴾ ٢٢ا	�7  Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında cinsel organlarını fark 
ettiler. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, "Ben size bu ağacı yasaklama-
dım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi?" diye seslendi.  

﴿ �َ��ٖCِ�1َْ	ا �َ.ِ ��-َ*=ُXَ	َ �Xَ�ْ�َ�ْAََو �Xَ	َ �ْ5ِLْAَ �َْ	 َواِْن �Xَ�َ5ُْ-َا �Xَ�ْ�َkَ �Xَ٢٣َ �َ:9 َر�� ﴾  Dediler ki: "Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer 
bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."  

�و\ َو	َُ=ْ� Kِ' اْ:9َْرِض ُ.ْ�َ+�Jَ\ َوَ.َ+�ٌع اِ	ٰ' ٖ��ٍ� ﴿َ �َل اْ,ِ� ُ(َ tٍ�ْ�َِ	 �ْ=ُ4ُ�ْ�َ ٢٤ُ]*ا ﴾  Allah dedi ki: "Birbirinizin düşmanı olarak inin 
oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır."  

 ُ�Aَ �Rَ�Kَٖن َو*ْ�َ�ْAَ �Rَ�Kٖ َن ﴿َ �َل*Iُ�َ1ُْA �RَXْ.َِن َو*ُA*٢٥ ﴾  "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan tekrar 
dirileceksiniz." 7/19…25 

� �XَJْ�َUَ ا:9ِْ-َ��َن ِ.ْ� �8َ�ْPٍَل ِ.ْ� َ�َ�ٍ� َ.Xُ�ْ*نٍ ْJَ	ََو Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilecek bir balçıktan 
yarattık. Hicr, 15/26 

Hani Rabbin meleklere demişti ki; "Ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilecek balçıktan bir insan 
yaratacağım.  

Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen secde edin"   
Bunun üzerine bütün melekler secde ettiler.   
Ancak İblis, secde etmekten kaçındı.   
Allah, "Ey İblis! Seni secde etmekten engelleyen nedir?" dedi.  
İblis dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için secde etmem."   
Allah, "Öyleyse defol oradan kovuldun!  
Şüphesiz hesap gününe kadar lanet sana!" dedi. Hicr, 15/28…35 
Hani meleklere, "Âdem için secde edin" demiştik, onlar da hemen secde etmişlerdi. Yalnız İblis secde 

etmemiş "Hiç ben, çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim" demişti. İsra, 17/61 
 ��&َ �ْJَ	ََو ٍ��sٖ&َ 'ٰ�(َ �ْ,ُ�Xَ�ْ �4Kَ]���َ��ِت َو	ا �َ.ِ �ْ,ُ�Xَ َْوَرَز �ِ�ْ� Xٖ�َ �Xَ.ْ bcً�4ٖ5ْAَ �XَJْ�َUَ' اَٰدَم َوK �ْ,ُ�Xَ�ْ�َ�َِ' ا	َْ��� َوا	َْ�ْ ��.ِ  Gerçek şu ki, Biz Adem 

oğullarını üstün ve onurlu kıldık; karada ve denizde onların ulaşımını sağladık; temiz besinlerle onları besledik 
ve onları yarattıklarımızın pek çoğundan üstün tuttuk. İsra, 17/70  

Hani biz meleklere, "Âdem için saygı ile eğilin" demiştik de İblis ’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. O 
cin kökenli idi ve Rabbi’nin buyruğu dışına çıktı. Şimdi siz Beni bırakıp onu ve soyunu dost mu ediniyorsunuz? 
Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Zalimlerin yaptığı bu dost değişimi ne kötü tercihtir! Kehf, 18/50  

Sizi topraktan yarattık, sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Ta-Ha, 20/55 
Andolsun, bundan önce biz Adem'e cennetteki şu ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu 

unutuverdi. Biz onda bir kararlılık, güçlü irade bulamadık. 
Hani meleklere, "Âdem için saygı ile eğilin" demiştik de, İblis’ten başka melekler hemen saygı ile 

eğilmişler; İblis bundan kaçınmıştı.  
Biz de şöyle dedik: "Ey Âdem! Şüphesiz bu İblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakin sizi cennetten 

çıkarmasın; sonra mutsuz olursun."  
"Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur."  
"Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın."  
Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: "Ey Âdem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir 

saltanatı göstereyim mi?"  
Bunun üzerine Adem ve eşi o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple cinsel organlarını fark ettiler ve 

cennet yapraklarıyla örtündüler. Böylece Âdem Rabbi’nin emrine karşı geldi ve yoldan çıktı.  
Sonra Rabbi onu seçkinlerden yaptı, tövbesini kabul ederek kendisini doğru yola iletti.   
Allah şöyle dedi: "Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici gelir 

de, kim benim yol göstericime uyarsa artik o, ne dünyada sapar ne de ahirette sıkıntı çeker." Ta-Ha, 20/ 
115…123 
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 ٍ��uٖ �ْ.ِ Zٍَ	bcَCُ �ْ.ِ اْ:9ِْ-َ��َن �XَJْ�َUَ �ْJَ	ََو Andolsun ki, biz insanı süzme çamurdan yarattık. Mü’minun, 23/12 
O ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başladı. Secde, 32/7  

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواْ	mَِ��ِل �Kَََ�ْ�َ� اَْن َ�ْ��RَXَ�ْ�ِ َواَ$ْ  َJْ5َ� �RَXْ.ِ َو�Rَ�َ�َ�َ اْ:9ِْ-َ��ُن اِ-�ُ� َ&�َن RُIَ �.ً*ُ�kَ*ً:9اِ-�� َ)�Xَzْ�َ اْ:Zََ-�.ََ9 َ)َ�' ا	��  Gerçekten Biz emaneti 
göklere, yere ve dağlara teklif ettik; ama onlar bunun sorumluluğundan korktuklar ve onu yüklenmekten çekin- 
diler. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Ahzab, 33/72 

Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: “Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım.” "Onu 
şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman ona hemen secde edin" Sad, 38/71-72 

Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde ettiler, ancak İblîs secde etmedi, büyüklük tasladı ve 
kâfirlerden oldu. Sad, 38/73-74 

Allah, “Ey İblîs ! Kudret elimle yarattığım şeye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, 
yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun ?” dedi. İblîs: Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise 
çamurdan yarattın, dedi. Sad, 38/75-76 

Allah sizi bir tek nefisten/Âdem'den yarattı, sonra ondan da eşini yarattı…Zümer, 39/6  
Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Rahman, 55/14 

 ُ+�ْ �H	َوا �+ّٖ�ِ	١*ِن ﴿َوا﴿ �َ�Xٖ�Cٖ ِر*ُu﴿٢﴾ َو �اْ:9َٖ.�ِ �� �XَJْ�َUَ اْ:9ِْ-َ��َن Kٖ' اَْ�َ�ِ� JْAَٖ*�ٍ� ﴿٣﴾ َوٰ,Tَا ا	َْ�َ�ِْJََ	 ﴾٤﴿ �َ��ٖKِ�Cَ %َ5َCََْرَدْد-َ�ُه ا ��ُp ﴾٥ ﴾   İncire, 
zeytine, Sina dağına ve şu emin beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu 
aşağıların aşağısına indirdik. Tin, 95/1…5 

El-Yesa Peygamber 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�Xَ�ْ َ)َ�' اْ	َ��َ	ٖ���َ  �4Kَ f bcُ&َو �uً*ُ	َو dَُ-*�َُو Dَ�َ�َْ	َوا %َ��ٖ�ٰCَِْوا İsmail'i, el-Yesa'yı, Yunus'u ve Lût'u da doğru yola ilettik. Hepsini 
de âlemlere üstün kıldık. En’âm, 6/86 

İsmail'i, El-Yesa’yı, Zü’l-Kifl'i de an! Hepsi seçkinlerdendi. Sad, 38/48 
Eyyüb Peygamber: 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
Biz, Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, 

İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davûd’a da 
Zebûr vermiştik. Nisa, 4/163 

اِ�ٖ���َ  �/ َواَْ-Sَ اَْرَ�ُ� ا	�� Xَِ' ا	4/ ��.َ 'ّٖ  Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine, “Şüphesiz ki ben derde َواَ�/*َب اِْذ -َ�ٰدى َر��ُ� اَ-
uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti. Enbiya, 21/83 

 ُ�َ	 �Xَ�ْmَ+َCْ�Kَ  َ����-َ� َوِذْ&ٰ�ى 	ِْ�َ���ِِٖXْ(ِ �ْ.ِ Zً�َ�َْر �ْRُ�َ.َ �ْRُ�َsْ.ُِه اَْ,َ�ُ� َو�Xَ�ْAََٰوا ;�zُ �ْ.ِ �ِٖ� �.َ �Xَ5ْ7َ=َKَ  Biz de onun duasını kabul edip 
kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret 
olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Enbiya, 21/84 

ْ�َ]�ُن �8ْXٍُِ[ َوَ)Tَابٍ  Xَِ' ا	�7 ��.َ 'ّٖ  Ey Muhammed! Kulumuz Eyyûb’u da an. O Rabbi’ne َواْذ&ُْ� َ)ْ�َ�-َ� اَ�/*َب اِْذ -َ�ٰدى َر��ُ� اَ-
“Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azab verdi” diye seslenmişti. Sad, 38/41 

 .Biz de ona “Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su” dedik اُْر&Iْ�ِِ� tُِْ�َ@ ٰ,ـTَا ُ.Lَْ+َ�ٌ% َ��ِرٌد َوَ$َ�ابٌ 
Sad, 38/42 

 �ْRُ�َ.َ �ْRُ�َsْ.ِاَْ,َ�ُ� َو �َُ	 �Xَ�ْ,ََْ��بِ َوَو	ِ' اْ:9َ	َوِذْ&ٰ�ى :9ُِو ��X.ِ Zً�َ�َْر  Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olarak 
ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık. Sad, 38/43 

ابٌ  �-َ�ُه ��Pًَِ�ا -ِْ�َ� اْ	َ�ْ�ُ� اِ-�ُ� اَو�ْIَاِ-�� َو …Biz onu sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o! Bize yönelen, yakaran biriydi o. Sad, 
38/44 

Harun Peygamber: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Biz, Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, 
İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davûd’a da 
Zebûr vermiştik. Nisa, 4/163 

Biz O'na İshak ve oğlu Yakub'u da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve 
O'nun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyûb'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik; Biz iyi 
davrananları işte böyle mükâfatlandırırız. En’âm, 3/84 

Musa ile otuz gece için vaatleştik. Ve bunu, bir on ekleyerek tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği 
süre kırk geceye ulaştı. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: "Toplumum içinde benim yerime sen geç, barışçı ol, 
bozguncuların yolunu izleme." A’raf, 7/142 
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 Musa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine döndüğünde şöyle dedi: "Benden sonra arkamdan ne kötü 

şeyler yaptınız! Rabbinizin emrini bekleyemediniz mi? Levhaları yere attı, kardeşinin başını tuttu, kendisine 
doğru çekiyordu. Kardeşi dedi ki: "Ey annem oğlu! Bu topluluk beni horlayıp hırpaladı. Nerdeyse canımı 
alıyorlardı. Bir de sen düşmanları bana güldürme. Beni şu zalim toplulukla bir tutma." A’raf, 7/150 

 Musa şöyle yakardı: "Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Rahmetine sok bizi. Sen, rahmet edenlerin en 
merhametlisisin." A’raf, 7/151 

Sonra onların ardından da Firavun ve toplumuna Musa ile Harun’u mucizelerimizle gönderdik, fakat onlar 
kibirlendiler ve günahkâr bir toplum oldular. Yunus, 10/75 

Biz de Musa ve kardeşine: Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler 
yapın, namazlarınızı da dosdoğru kılın. Ey Musa! Müminleri müjdele! diye vahyettik. Yunus, 10/87  

�f�ِ�َ- ُه ٰ,ُ�وَن�Uََا �Xَ+ِ�َ�َْر �ْ.ِ �َُ	 �Xَ�ْ,ََوَو Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak 
armağan ettik. Meryem, 19/53 
﴾ اِ-�َ@ &SَXُْ ٣٤﴾ َو-Tَْ&َُ�َك َ&�sًٖ�ا ﴿٣٣﴾ َ&ْ' -َُ���َ�َ@ َ&�sًٖ�ا ﴿٣٢﴾ َواَْ$ِ�ْ&ُ� Kٖ' اَْ.ٖ�ی ﴿٣١﴾ اُْ$ُ�ْد �ِٖ� اَْزٖری ﴿٣٠وَن اUَٖ# ﴿﴾ ٰ,�ُ ٢٩َواIَْ�ْ% 	ٖ' َوٖز�ً�ا ِ.ْ� اَْ,ٖ�# ﴿  

﴾ �Xَِ�٣٥ �8ٖ�ًَ�ا ﴿   Bana da ailemden yardımcı ver! Harun kardeşimi “Onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. 
Böylece seni bol bol tesbih edelim. Seni çokça analım. “Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.”Ta-Ha, 20/29…35 

'Cٰ*.ُ ��َ @َ	َVْCُ Sَ�Aٖاُو � Allah, şöyle dedi: “İstediğin sana verildi ey Musa!” Ta-Ha, 20/36 َ �َل َ ْ
Sen ve kardeşin birlikte âyetlerimi götürün. Beni anmayı ihmal etmeyin. Ta-Ha, 20/42 

� َ �َل 	Rَُْ� ٰ,ُ�وُن ِ.ْ� َ ْ�ُ% َ�� َ ْ*مِ اِ-�َ�� Xْ+ُِKُ+ْ� �ِٖ� َواِن� َر��ُ=ُ� ا	��ْ�ٰ�ُ� �A�Kَِ�ُ�*ٖ-' وَ ْJَ	َا اَْ.ٖ�ی ﴿َو*�ُ�uَٖ٩٠ا ﴾  Andolsun, Hârûn onlara daha önce 
şöyle demişti: “Ey kavmim! Siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman’dır. 
Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin.”  

﴿ 'Cٰ*.ُ �Xَ�َْ	ِا DَIِ�ْ�َ '�+�َ �َ�5ٖ&ِ�(َ �ِ�ْ�َ(َ -َْ�َ�َح �ْ	ُ*ا َ	٩١َ � ﴾  Onlar da, “Musa bize dönünceye kadar buzağıya ibadet etmeye 
devam edeceğiz” dediler. 

﴾ ٩٢َ �َل َ�� ٰ,ُ�وُن َ.� َ.Xََ�َ@ اِْذ َراَْ�َ+�zَ �ْRُ/*ا ﴿  Musa dedi: "Ey Hârun, onların saptıklarını gördüğün zaman seni ne 
engelledi.  

﴾ ٩٣اَ:�Aَ 9+�ِ�َ�ِ� اSَ�ْ8َ�َKََ اَْ.ٖ�ی ﴿  Neden bana uymadın. Emrime isyan mı ettin?" 
ّٖ' Sُ�7ٖUَ اَْن JُAَ*َل َ�ْ�َ Sَ ْ��Kَ� Xٖ�َ' اCَِْ�اvَٖٔ% وَ  �َ�ٖ+' َوَ:9 �َِ�اCْٖ' اِ-ْ�ِِ� TْUُْ�Aَ 9:َ ُ�م�Xَ�ْ�َ َل� َ﴿ #ٖ	*ْ َ ]ُْ �ْAَ �َْ	٩٤ ﴾  Harun: Ey annemin oğlu! dedi, 

saçımı sakalımı, yolma! Ben, senin: “İsrail oğullarının arasına ayrılık düşürdün; sözümü tutmadın!” demenden 
korktum. Ta-Ha, 20/90-91-92-93-94 

Ve andolsun ki Musa'ya ve Harun’a, hakkı bâtıldan/doğruyu yanlıştan ayıran ve çekinenlere ışık ve öğüt 
olan kitabı verdik. Enbiya, 21/48 

Sonra ayetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve kardeşi Harun'u Firavun'a ve ileri gelenlerine 
gönderdik. Onlar ise kibre kapıldılar ve ululuk taslayan bir kavim oldular. Mü’minun, 23/45-46 

� اCَ*.ُ �Xَ�ْAَٰ' ا	ِْ=َ+�َب َو�Xَ�ْ�َIَ َ.َ�ُ� ا�Uََُه ٰ,ُ�وَن َوٖز�ً�اْJَ	ََو Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik, kardeşi Harun'u da ona 
yardımcı yaptık. Furkan, 25/35 

“Göğsüm daralır. Akıcı konuşamam. Onun için, Harun’a da peygamberlik ver. Şuara, 26/13  
“Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür onu da beni destekleyen bir yardımcı olarak 

benimle gönder, çünkü beni yalanlayacaklarından korkarım.” dedi. Kasas, 28/34 
Allah; Seni kardeşinle destekleyeceğiz; ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, âyetlerimiz sayesinde onlar 

size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Kasas, 28/35 
Biz, Musa’ya ve Harun'a da lütufta bulunduk; Onları ve toplumlarını büyük sıkıntıdan kurtardık. Kendilerine 

yardım ettik de galip gelen onlar oldu. Ve ikisine de o açıkça bildiren kitabı verdik. Ve ikisini de dosdoğru yola 
sevk ettik. Sonra gelenler içinde, Musa ve Harun'a selam olsun, diye iyi bir nam bıraktık. Musa’ya ve Harun’a 
selâm olsun. İyileri işte böyle ödüllendiririz, O ikisi de bizim inanan kullarımızdandı. Saffat, 37/114 … 122 

Hûd Peygamber Ve Âd Kavmi: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

﴾ ٦٥َواِ	ٰ' َ)�ٍد ا�Uََُ,ْ� ُ,*ًدا َ �َل َ�� َ ْ*مِ اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� اِ	ٍٰ� Bَْ�ُ�ُه اJُ�+Aَ bcَKََ*َن ﴿  Ad kavmine de kardeşleri Hûd’u peygamber 
olarak gönderdik. Onlara, “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah’a 
karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” dedi. 

ُ ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ِ.ْ� َ ْ*ِ.ٖ� اِ-�� َ	Zٍ,َ�5َCَ 'Kٖ @َv�ٰXَ ِواِ-�� َ	X3ُXَ/َ@ ِ.َ� ا	َْ=�ِذ�ٖ�َ� ﴿ bcَ�َ	ْ٦٦َ �َل ا ﴾  Kavminin ileri gelen inkârcılar dediler ki: 
“Şüphesiz, biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz.” 

﴾ ٦٧َ �َل َ�� َ ْ*مِ 	Zٌ,َ�5َCَ '�ٖ dَ�َْ َو	ِٰ=Xّٖ' َرCُ*ٌل ِ.ْ� َرب� اْ	َ��	َٖ��َ� ﴿  Hûd, şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende akıl kıtlığı yok. Aksine 
ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. 
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﴾ ٦٨اLُ���َُُ=ْ� ر�Cََِ:9ِت َر�ّٖ' َواَ-َ� 	َُ=ْ� -Pِ�ٌَ} اَٖ.�ٌ� ﴿  Size Rabbimin buyruklarını tebliğ ediyorum.Ben sizin iyiliğinize çalışan, 

sizi uyaran güveneceğiniz bir insanım. 
� َ ْ*مِ -ُ*ٍح َوَزاَد&ُْ� Kِ' اْ	�Kَ Zً[َ8ْ�َ aِ�ْ1َْذ&ُُ�وا اَٰ:9َء ا	��ِ� َ	َ���ُ=ْ� اََوَ)mِْ�ُ+ْ� اَْن �Iََء&ُْ� ِذْ&ٌ� ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َ)�ٰ' َر �ْ=ُXْ.ِ %ٍIُ	TِXْ�َُِر&ُْ� َواْذ&ُُ�وا اِْذ �5َ�َUُ �ْ=ُ�َ�َIَءَ ِ�ْ�َ �ْ.ِ 

�*َن ﴿ُ�ِ5ُْA٦٩ ﴾  Aranızdan biri vasıtasıyla sizi uyarmak için Rabbinizden bir uyarı gelmesine şaşıyor musunuz? 
Düşünün ki O sizi, Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. O halde 
Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz." 

 SَXُْ& اِْن �َ-�ُ�ِAَ ��َِ� �XَِAْ�Kَ �َ-اَٰ��ُؤ �� ا	��َ� َوْ�َ�ُه َو-Tَََر َ.� َ&�َن َ�ْ�ُ�َُ�ُ�ْXَِ	 �Xَ+َiْIَُِ*ا ا	﴿َ � �ِدٖ �َ� ﴾ ٧٠ِ.َ� ا	�8  Dediler ki: "Sen bize yalnızca Allah'a 
kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarınızı bırakmamız için mi geldin? Eğer gerçekten doğru isen, 
bize vadettiğin şeyi getir, bakalım." 

ْ�+ُُ�*َ,� اَْ-ُ+ْ� َواَٰ��ؤُ  ��Cَ َ��ٍءCَْا 'Kٖ 'Xٖ-َ*ُ	ِد�mَُAَ4ٌَ[ اBََو dٌIَْر��ُ=ْ� ِر �ْ.ِ �ْ=ُ�ْ�َ(َ Dَ ََو �َل ا	��ُ� �ْ.ِ �Rَِ� Cُْ�َ]�ٍن �Kََ �َل َ ْ �H-َ �.َ �ُْ&﴿ �َ��ٖ3ِ+َXْ�ُْ	ا �َ.ِ �ْ=ُ�َ.َ 'ّٖ ﴾ ٧١ْ-َ+3ُِ�وا اِ-  

Hud onlara dedi ki: Rabbinizin azabı ve öfkesi hakkınızda kesinleşti. Allah'ın haklarında hiçbir kanıt indirmediği, 
kendiniz ve atalarınız tarafından takılmış birtakım adlar üzerine benimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? O halde 
bekleyin bakalım, ben de sizin ile birlikte bekliyorum. 

 ِ.Vْ.ُ َوَ.� َ&�-ُ*ا �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	َدا�َِ� ا �Xَ�ْ[َ ََو ��X.ِ Zٍ�َ�ْ�َِ� �ُ�َ.َ �َ�Tٖ�	ُه َوا�Xَ�ْmَ-َْ�Kَ﴿ �َ�Xٖ٧٢﴾  Biz de onu ve beraberinde olanları, 
tarafımızdan bir lütuf olarak kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp iman etmeyenlerin ise kökünü kestik. A’raf, 
7/65…72 

Âd kavmine de, kardeşleri Hûd’u peygamber olarak gönderdik. O da: "Ey benim halkım! Yalnız Allah’a 
ibadet edin, zaten sizin O’ndan başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla iftira etmekten başka bir şey 
yapmıyorsunuz!" Hud, 11/50 

“Ey halkım! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak beni yaratana aittir. Hâlâ 
aklınızı kullanmayacak mısınız?” "Ey halkım! Haydi Rabbinizden af dileyin, sonra ona tövbe edin, O’na dönün ki 
gökten size bol bol yağmur göndersin, gücünüze güç katsın, yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin!" Hud, 11/51-52 

Dediler ki; “Ey Hud, bize somut bir mucize getirmiş değilsin. Sırf öyle diyorsun diye ilahlarımızı 
bırakmayız, sana kesinlikle inanmıyoruz.” Hud, 11/53 

Biz sadece şunu söyleriz: “Seni, ilâhlarımızdan biri fena çarpmış.” Hûd, dedi ki: “İşte ben Allah’ı şahit 
tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin Allah’ı bırakıp da O’na ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Haydi, 
hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın.” Hud, 11/54-55 

  ِP 'ٰ�(َ 'ّٖاِن� َر� �Rَِ+�َPِ�Xَِ� TٌUِٰاِ:�9 ُ,َ* ا Zٍَدا�� �ِ� َر�ّٖ' َوَر��ُ=ْ� َ.� ِ.ْ��	ا '�َ(َ Sُ�ْ�&*َAَ 'ّٖ َ�اٍط ُ.ْ�َ+��Jٍٖ اِ-   “Ben, benim de Rabbim, sizin de 
Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir canlı varlık yoktur ki, O, onun perçeminden/anlından 
tutmuş olmasın/onu yönetmesin. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır.” Hud, 11/56 

Eğer benim çağrıma sırt dönecek olursanız, ben size gönderilen mesajı duyurdum. Rabbim, sizin yerinize 
başka bir toplum getirir. Siz O'na hiçbir zarar dokunduramazsınız. Hiç kuşkusuz, her şey Rabbimin gözetimi ve 
denetimi altındadır. Hud, 11/57 

Yok etme emrimiz geldiğinde Hûd'u ve beraberindeki müminleri, rahmetimizle kurtardık; onları ağır 
azaptan koruduk. Hud, 11/58 

 Âd kavmi Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler; O'nun peygamberlerine âsi oldular ve inatçı her zorbanın 
emrine uydular. Hud, 11/59 

Onlar, hem bu dünyada, hem de kıyamet gününde lânete uğratıldılar. Biliniz ki Âd kavmi, Rablerini inkâr 
etti. Yine biliniz ki Hûd’un kavmi Âd, Allah’ın rahmetinden uzaklaştı. Hud, 11/60 

﴿ �َ��ٖUَٰا �ً-�ْ َ �ْ,ِ�﴾ ٣٢ْ� اِ	ٍٰ� Bَْ�ُ�ُه اJُ�+Aَ bcَKََ*َن ﴿﴾ �KََْرRِ�Kٖ �Xَ�ْCَْ� َرRُXْ.ِ 9:ً*Cُْ� اَِن اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َ.� 	َُ=ْ� .ِ p٣١ُ�� اَْ-�7ََْ-� ِ.ْ� َ�ْ�ِ   Sonra onların (Nûh 
kavminin) ardından başka bir nesil/Âd kavmini yarattık. Onlara, kendilerinden, “Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan 
başka hiçbir ilâhınız yoktur, hâlâ O’na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” diye öğüt veren bir peygamber 
olarak Hûd’u gönderdik. Mü’minun, 23/31-32 

O peygamberin kavminden, Allah’ı inkâr eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol 
bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: “O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden 
yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor.” Mü’minun, 23/33 

Eğer kendiniz gibi bir insana itaat edip peşine takılırsanız o takdirde hüsrana uğrarsınız. "Size, ölüp toprak 
ve kemik haline geldikten sonra tekrar meydana çıkarılacağınızı mı vaat ediyor?" "Heyhat! Size vaat edilen o şey 
ne kadar uzak!" Mü’minun, 23/334-35-36 

"Hayat, şu dünya hayatımızdan başkası değildir. Ölürüz, yaşarız ama biz tekrar diriltilecek değiliz. O, 
yalan düzüp Allah'a iftira eden bir adamdan başkası değil. Biz ona inanmıyoruz." Mü’minun, 23/337-38 

O peygamber: Rabbim! dedi, beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol! Mü’minun, 23/39 
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Allah “Onlar yakında pişman olacaklardır” dedi. Derken onları o korkunç ses, kaçınılmaz olarak kıskıvrak 

yakalayıverdi de kendilerini çör çöp yığını hâline getirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme! Mü’minun, 
23/40-41 

Âd ve Semud kavimlerini, Ress halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helâk ettik. Furkan, 25/38 
Âd kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: “Siz Allah'tan korkmaz 

mısınız? Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”  Şuara, 26/123-124-125 
“Öyle ise Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. 

Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.” Şuara, 26/126-127 
Sizler her yüksek tepeye gösteriş amaçlı bir anıt dikerek boş işlerle mi oyalanıyorsunuz.? Hiç ölmemek 

ümidi ile sağlam köşkler mi yapıyorsunuz? Birini yakalayınca zorbaca yakalıyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve 
bana itaat edin. Şuara, 26/128-129-130-131 

“Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah’a karşı gelmekten 
sakının.” Şuara, 26/132-134 

Çünkü ben, sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.  Şuara, 26/135 
"Sen" dediler, "Ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin, bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki 

atalarımızın sürüp gelen âdetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz!" 
Şuara, 26/136-138 

 َ��Xٖ.ِVْ.ُ �ْ,ُ�ُsَ&ََْوَ.� َ&�َن ا Zً�َٰ9:َ @َِ	ٰذ 'Kٖ اِن� �ْ,ُ�Xَ=ْ�َ,َْ�Kَ ُه*�ُ �T=َKَ Böylece Hûd Peygamber'i yalanladılar. Biz de onları yok ettik. 
Şüphesiz ki bunda öğüt ve ibret vardır. Ne yazık ki onların çoğu imân etmedi. Şuara, 26/139  

Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Şuara, 26/140 
Âd ve Semud kavimlerini de helâk ettik. Bu, onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. 

Şeytan, onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Hâlbuki onlar gözü açık kimselerdi. 
Ankebut, 29/38 

Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, “Bizden daha güçlü kim var?” demişlerdi. 
Onlar, kendilerini yaratan Allah’ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkâr 
ediyorlardı. Fussilet, 41/15 

Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu 
bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Fussilet, 41/16 

Âd kavminin kardeşini Hûd'u an. Zira o, kendinden önce ve sonra uyarıcıların da gelip geçtiği Ahkaf 
bölgesindeki kavmine: Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan 
korkuyorum, demişti. Ahkaf, 46/21 

Onlar ise, “Sen bizi ilâhlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru söyleyenlerden isen bizi tehdit ettiğin 
şeyi başımıza getir de görelim” dediler. Ahkaf, 46/22 

Hûd, “Bu konudaki bilgi ancak Allah katındadır. Ben size, benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben 
sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum” dedi. Ahkaf, 46/23 

O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde, “Bu, bize yağmur getiren bir buluttur” 
dediler. Hûd, “Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu azabın bulunduğu bir rüzgârdır” 
dedi. Ahkaf, 46/24 

“O, Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder.” Derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hâle 
geldiler. İşte biz, suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Ahkaf, 46/25 

Andolsun, size vermediğimiz imkân ve iktidarı onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler 
vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah’ın ayetlerini inkâr 
ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onları kuşattı. Ahkaf, 46/26 

Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût’un kardeşleri, Eykeliler, 
Tübba’ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey 
gerçekleşti. Kaf, 50/12-13-14) 

Âd kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgârı göndermiştik. Üzerinden 
geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Zariyat, 51/41-42 

Şüphesiz O, önce Âd kavmini ve Semud kavmini helâk etti ve hiç kimseyi bırakmadı. Necm, 53/50-51 
Sْ�َ َ)�ٌد Kََ=ْ�َ_ َ&�َن )َ  �T&َ﴿ ِرTُُ-اٖ�' َوTَ١٨﴿ ;��ِ+َ�ْ.ُ dٍ�﴾ Kََ=ْ�َ_ َ&�َن ٢٠﴾ HِXْAَُع ا	��Xَس َ&�َ-�Rُْ� اَْ)�mَُز َ-JَXْ.ُ %ٍ1ِْ�ٍ� ﴿١٩﴾ اِ-�� اَْرRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCَْ� ٖر�ً�� Pَ�ْPًَ�ا Kٖ' َ�ْ*مِ َ-ْ

﴾ ٢١َ)Tَاٖ�' َو-Tُُِر ﴿   Ad kavmi Peygamberleri Hûd'u yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış gördüler. Biz, o uğursuz 
ve felâket yüklü günde, üzerlerine sert ve dondurucu bir kasırga saldık. O kasırga, insanları, sökülmüş hurma 
kütükleri gibi yere seriyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarım? Kamer, 54/18-19-20-21 

Semud ve Âd, kapılarını çalacak olan o felaketi yalan saymışlardı. Hakka, 69/4 
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﴿ Zِ�َBِ��[	�ِ� ا*=ُِ�,ُْ�Kَ ُد*�ُpَ � �.َ�Kَ٥﴿ Zٍ�َِA�(َ �ٍPَ�ْPَ {ٍ��ِٖ� ا*=ُِ�,ُْ�Kَ ٌد�(َ � َ�َ,� َ)Dَ�ْCَ �ْRِ�ْ�َ 	ََ��ٍل َوZَ�َِ-��َpَ اَ���ٍم ُ�ُ�*ً.� Kََ+َ�ى ا	Jَْ*ْ ٦﴾ َواَ.� �1Cَ ﴾ ُز�mَ(َْا �ْRُ�-َ�&َ '(ٰ�ْPَ �Rَ�Kٖ َم

﴿ Zٍ�َِو�Uَ %ٍ1ْ-َ٧﴿ Zٍ�َِ ��َ �ْ.ِ �ْRَُ	 ٰ�ىAَ %ْRَKَ ﴾٨ ﴾   Bunlardan Semud o korkunç zelzele ile yok edildi. Âd ise azgın bir kasırga ile 
imha edildi. Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin onların üzerine musallat etti. Öyle ki, o kavmi orada, 
içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor 
musun? Hakka, 69/5-6-7-8 

Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri/yüksek binaları olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış 
İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semud kavmine, kazıklar/çadırlar, ordular sahibi Firavun'a! Ki onların 
hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı 
yağdırdı. Çünkü Rabbin her an gözetlemededir. Fecr, 89/6…14 

Davud Peygamber: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ِت اْ:9َْرُض َو	ٰـِ=�� ا	��َ� ُذو HَRَKَ %ٍ4ْKَُ.*ُ,ْ� �ِِ�ْذِن ا	��ِ� َوَ َ+َ% َداُوُد �Iَ	ُ*َت َواnٰAُٰ� ا	��ُ� اْ	ُ�ْ�َ@ َوا	ِْ�ْ=Zَ�َ َوَ)���َ َ�َ5ََ	 tٍ�ْ�َِ� �ْRُ4َ�ْ�َ َس��X	ِ� ا��	ا DُKَْْ*َ:9 َد	�7َُء َو�َ � ��.ِ �ُ
 Böylece Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davud, Calut'u öldürdü, Allah kendisine hükümdarlık َ)َ�' اْ	َ��َ	ٖ���َ 
ve peygamberlik verdi ve ona dilediği şeyleri öğretti. Allah'ın insanları birbirleriyle önlemesi olmasaydı yer yüzü 
mutlaka bozulup gitmişti. Fakat Allah'ın bütün akıl sahibi varlıklara karşı bir iyiliği vardır. Bakara, 2/251 

Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, 
İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davud’a da 
Zebûr vermiştik. Nisa, 4/163 

Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nûh’u da hidayete 
erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yûsuf’u, Musa’yı ve Hârûn’u da. İyilik yapanları işte 
böyle mükâfatlandırırız. En’âm, 6/84 

 َK �ْJََ	اِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ َ� َ)�ٰ' tٍ�ْ�َ َوا�Xَ�ْAَٰ َداُوَد َزُ�*ًراَوَر�/َ@ اَْ)َ�ُ� �َِ�ْ� Kِ' ا	�� ٖ�ِّ��X	ا tَ�ْ�َ �Xَ�ْ �4  Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha 
iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik. İsra, 17/55 

Dâvûd'la Süleyman’ı da an, hani bir topluluğun koyunları, geceleyin birisinin tarlasına yayılmış, harap 
etmişti de bu hususta hüküm vermişlerdi ve biz de hükümlerine tanık olmuştuk. Enbiya, 21/78 

ْ�-َ� َ.Dَ َداُوَد ا �1Cََوِ)ْ�ً�� َو ��ً=ْ�ُ �Xَ�ْAَٰا bfcُ&َو �َ�ٰ�ْ�َCُ �,َ�Xَ�ْ �R5َKَ َ���ٖ(ِ�Kَ ��Xُ&]�ْ�َ� َو	َوا �َ�ْ	mَِ��َل ُ�َ���ْ  Biz çözüm getiren hükmü Süleyman ’a 
bildirdik. Bununla beraber, her birine bir hüküm ve bir ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud’un emrine verdik. 
Allah'ı noksanlıklardan tenzih etme konusunda dağları ve kuşları Davud'a boyun eğdirdik. Biz dilediğimiz her 
şeyi yapma kudretine sahibiz. Enbiya, 21/79 

 ,Biz Davud’a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki َوَ)���Xَ�ُْه Zَ�َXْPَ 	َُ�*ٍس 	َُ=ْ� 	ُِ+ْ�ْ.ِ �ْ=ُXَ8ِ� RَKَ �ْ=ُCِْ��َْ% اَْ-ُ+ْ� َ$�ِ&ُ�ونَ 
savaşlarda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz? Enbiya, 21/80 

�sٖ&َ 'ٰ�(َ �Xَ�ٍَ� ِ.ْ� ِ)َ��ِدِه ا	ْ  �4Kَ ىTٖ�	ا �ِ��ِ	 �ُ�ْ�� ا�Xَ�ْAَٰ َداُوَد َوCَُ�ْ�ٰ�َ� ِ)ْ�ً�� َوَ �َ:9 ا	َْْJَ	ََو َ��Xٖ.ِVْ�ُ  Andolsun ki biz, Davud'a ve Süleyman'a ilim 
verdik. Bizi, mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamd olsun, dediler. Necm, 27/15 

 َ���ٖ��ٖ' َ.َ�ُ� َوا	]�ْ�َ� َواََ	��X َ	ُ� اْ	َ � ا�Xَ�ْAَٰ َداُوَد ِ.َ bcً4ْKَ ��X�� Iَِ��ُل اَو�ْJَ	ََو Andolsun, Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. “Ey 
dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin” dedik. Onun için demiri yumuşattık. Sebe, 34/10 

ّٖ' �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ  �� اِ-ًِ	�Pَ ْ�ِد َواْ)َ��ُ*ا ْر Kِ' ا	�� �� Ona “İnsan vücudunu iyice saracak geniş zırhlar yap ve اَِن اْ)َ�ْ% �Lَِ��Cٍَت َوَ 
zırhların parçalarını birbirine ölçülü biçimde tak” dedik. Ey Davud oğulları, iyi ameller işleyiniz. Çünkü ben 
yaptıklarınızı görüyorum. Sebe, 34/11 

Sad Suresi, 38/17…26. ayetler. 
17-Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud’u hatırla. O, Allah’a çok 

yönelen bir kimse idi.  
18-19-Doğrusu biz akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları, toplu halde kuşları onun emri altına 

vermiştik. Hepsi O'na yönelmiştir.  
20-O'nun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, O'na hikmet ve açık, güzel konuşma yeteneği vermiştik.  
21-22-Ey Muhammed! Sana davacıların haberi ulaştı mı? Mabedin duvarına tırmanıp, Davud'un yanına 

girmişlerdi de Dâvud onlardan korkmuştu. “Korkma! Biz birbirine hasım iki davacıyız, aramızda adaletle hükmet, 
haksızlık etme; bize doğru yolu göster” dediler.  

23-Bu kardeşimin doksan dokuz dişi koyunu var. Benim ise bir tek dişi koyunum var. Böyle iken onu da 
bana ver dedi ve tartışmada beni yendi 

24-Davud: “Andolsun ki, senin dişi koyununu kendi dişi koyun- larına katmak istemekle, sana büyük 
haksızlık etmiştir. Doğrusu ortakların çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. İnanıp yararlı iyi iş yapanlar 
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bunun dışındadır ki, sayıları ne kadar azdır.” demişti. Davud kendisini denediğimizi sanmıştı da, Rabbi’nden 
mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapanmış, tövbe etmiş, Allah'a yönelmişti.  

25-Böylece onu bağışladık. Yanımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır.  
26-Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Hevâ ve 

hevese uyma, sonra bu seni Allah’ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah’ın yolundan sapanlara, hesap gününü 
unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır.  

İbrahim Peygamber Ve Nemrut: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 �� ّٖ'  @َُ�(ِ�Iَ	��X�ِِس اَِ.�ً.� َ �َل َوِ.ْ� ُذر� Rُ�� َ �َل اِ- ��Aََ�Kَ ﴿َواِِذ اْ�َ+�ٰ' اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َر�/ُ� �َِ=ِ�َ��ٍت �ِٖ��َ	��3	ى ا�ِRْ(َ ُل�Xَ�َ 9:َ ١٢٤ٖ+' َ �َل ﴾  Bir zaman Rabbi 
İbrahim’i birtakım kelimelerle sınamış, o da onları tamamlayınca: "Ben seni insanlara önder yapacağım" demişti. 
"Soyumdan da önderler yap, ya Rabbi!" dedi. Rabbi de: "zalimlere ahdim ermez/onlar için söz vermem!" diye 
buyurdu.  

َ�ا َ�ْ�+َِ' 	ِ�]���5ِٖgَ� َوا	َْ��ِ&�5َٖ� َوا	�/&�Dِ َواِْذ �Xَ�ْ�َIَ ا	 Zً�َ�sَ.َ Sَ�ْ�َْ	��X�ِِس َواَْ.�Xً َواTُ1ِ�Aوا ِ.ْ� َ.�Jَمِ اِْ��ٰ  �Ruَ اَْن %َ��ٖ�ٰCِْٰ' اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوا	اِ �َ-�ْRِ(ََو 'f�8َ.ُ �َ�,ٖ ﴿ ِد*mُ ﴾ ١٢٥ا	�/  

Kâbe’yi insanlar için toplanma yeri ve emniyet mahalli kılmış ve İbrahim’in makamını namazgâh edinin, İbrahim 
ve İsmail’e de: “Beyt’imi tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için temizleyin” diye emir 
vermiştik. 

 ��	�ِ� �ْRُXْ.ِ �َ.َٰا �َ�َ�اِت َ.ْ�s	ا �َواْرُزْق اَْ,َ�ُ� ِ.َ �Xً.ِٰا ا�ُه اِ	ٰ' َ)Tَاِب ا	��Xِر َو�dَiِْ ِ� َوا	َْ�*ْ َواِْذ َ �َل اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� َرب� اTَ,ٰ %ْ�َIْا َ�َ�ً /�[َzَْا ��ُp bcً��ٖ َ �ُ�ُ�+.َُ�Kَ �َ5َ&َ �ْ.ََل َو� َ �ِUِٰ9:ْمِ ا
﴾ ١٢٦اْ	�8ٖ�َُ� ﴿  Hani İbrahim: “Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir yap, halkından Allah’a ve ahiret günü-ne inananla- 

rı çeşitli ürünlerle rızıklandır,” demişti. Allah da: “İnkârcı olanı bile az bir süre geçindirir, sonra onu cehennem 
azabına atarım ne kötü bir akıbet!” diye buyurmuştu. 

﴾ Dُ��ٖ١٢٧ اْ	َ�ٖ��ُ� ﴿َواِْذ َ�DُKَ�ْ اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� اْ	Jََ*اِ)َ� ِ.َ� ا	Sِ�ْ�َْ َواCِْٰ�ٖ��ُ% َر����X.ِ %ْ��JَAَ �Xَ اِ-�َ@ َاْ-Sَ ا	��   İbrahim, İsmail’le birlikte Kâbe’nin 
temellerini yükseltiyor ve şöyle dua ediyorlardı: “Rabbimiz hizmetimizi kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, 
bilensin.” 

 �ِ�ْ.ُ Zً اُب ا	��ٖ��ُ� ﴿َر���Xَ َوا�Xَ�ْ�َIْ ُ.ْ�ِ�َ�ْ�ِ� َ	َ@ َوِ.ْ� ُذر���ِ+�Xَ اُ.� ﴾ Zً�َ١٢٨ 	ََ@ َواَرِ-َ� َ.�Xَ=َCِ�Xَ َو�Xَ�ْ�َ(َ ]ُْA اِ-�َ@ اَْ-Sَ ا	+�*�  Ey Rabbimiz! Bizi sana 
boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi 
kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. 

 ّٖ&Hَُ�َو Zَ�َ=ْ�﴾ Rِ�١٢٩ْ� اِ-�َ@ اَْ-Sَ اْ	Hٖ�َ�Hُ ا	َْ�ٖ=�ُ� ﴿َر���Xَ َواْ�َ�ْ� Rِ�Kْٖ� َرRُXْ.ِ 9:ً*Cُْ� َ�ْ+�ُ*ا َ)Rِ�ْ�َْ� اَٰ��Aَِ@ َوُ�Rُ�ُ���َُ� ا	ِْ=َ+�َب َواْ	ِ  Ey Rabbimiz! Onlara, 
içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir 
peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. 

 َJ	َ5َِ� -5ََْ�ُ� َوCَ �ْ.َ 9�:ِاِْ�ٰ�ٖ,�َ� ا Zِ��.ِ �ْ(َ ]ُBَ�ْ�َ �ْ.ََو﴿ �َ��ِٖ	� -َْ�� َواِ-�ُ� Kِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة 	َِ�َ� ا	�8 /�� ا�Xَ�ْ5َ[َPُْه Kِ' ا	ِ١٣٠ ﴾  İbrahim'in dininden kendini 
bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada seçip yücelttik. Şüphesiz o ahirette de 
iyilerdendir. 

﴾ ١٣١ُ� ا�Cَِْْ� َ �َل اSُ�ْ�َCَْ 	َِ�ب� اْ	َ��	َٖ��َ� ﴿اِْذ َ �َل َ	ُ� َر�/   Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde, “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” 
demişti. 

�َ� A*�ُAَ bcَKَُ�� اِ:�9 وَ  ٖ�' ��Rَِ اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� �Xٖ�َِ� َوَ�Jُ�ْ*ُب َ�� X�َِ'� اِن� ا	��َ� اPَْ]5ٰ' 	َُ=ُ� ا	ّ �P١٣٢اَْ-ُ+ْ� ُ.ْ�ِ�ُ�*َن ﴿َوَو ﴾  İbrahim, bunu kendi oğullarına da 
vasiyet etti, Yakub da öyle: “Oğullarım! Allah, din olarak size İslam’ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak 
ölün” dedi. 

�اَء اِْذ َ �َ4َ�َ�Jُ�ْ*َب ا	َْ�ْ*ُت اِْذ َ �َل 	ِ�َ َRَ$ُ �ْ+ُXُْ& اَْم ًRٰـ	اِ aَ�ٰCَِْوا %َ��ٖ�ٰCِْاِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوا @َِg��َٰٰـَ� ا	َواِ @َRَٰـ	اِ ��وَن ِ.ْ� َ�ْ�ٖ�ى َ �	ُ*ا -َْ�ُ�ُُ�ُ�ْAَ �.َ �ِ�Xٖ َن*�ُ�ِ�ْ.ُ �َُ	 �ُ�� َواِ�ً�ا َوَ-ْ
﴿١٣٣ ﴾  Yoksa siz, Yakub'un ölüm anında, orada şahitler miydiniz? O, oğullarına: "Benden sonra ki- me ibadet 

edeceksiniz?" dediğinde, onlar: "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha 
ibadet edeceğiz; bizler ona teslim olduk" demişlerdi. 

�  Sْ�َUَ	Sْ�َ�َ&َ �.َ �Rََ َو	َُ=ْ� َ.� َ&َ�ْ�ُ+ْ� َو:َ ْ َ Zٌ � َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*َن ﴿Aِْ�َ@ اُ.� ﴾ �lَ�ُْA 9١٣٤ُ*َن َ)��  Onlar bir ümmetti; gelip geçti. Onların 
kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz, onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz.  

�وا  ُْ% َ�ْ% ُ+َRْAَ ُ*ا &ُ*-ُ*ا ُ,*ًدا اَْو -�8ََٰرى	﴿َوَ � �7ْ�ُِْ�ٖ&�َ	ا ��5ً َوَ.� َ&�َن ِ.َ�Xٖ�َ �َ�,ٖ�ٰ�ِْا Zَ��.ِ١٣٥ ﴾  Onlar size; “Yahudi veya Hıristiyan olun 
ki, doğru yolu bulasınız” dediler. Onlara de ki; “Hayır, biz İbrahim'in dosdoğru dinine uyarız. O müşriklerden 
değildi.” 

 ِ���	�ِ� ��X.َٰا ا*ُ	*ُ   ُ. 'َِAَ��ِط َوَ.� اُوCَْ9:َْب َوا*Jُ�ْ�ََو aَ�ٰCَِْوا %َ��ٖ�ٰCِْٰ' اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوا	َل اِHِ-َُْوَ.� ا �Xَ�َْ	َِل اHِ-َُْوَ.� ا �*Cٰ' َوٖ)�ٰ�' َوَ.� اُوAَِ' ا	��Xِ�/*َن ِ.ْ� َر��Rِْ� َ:9 -��5َُُق َ�ْ�َ� اََ�ٍ
﴾ ١٣٦ِ.RُXْْ� َو-َْ�ُ� َ	ُ� ُ.ْ�ِ�ُ�*َن ﴿  Ve deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, Yakub’a, İshak’a ve 

torunlarına indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya verilenlere ve peygamberlere Rab’leri katından verilenlere iman ettik. 
Bunlardan hiç biri arasında ayırım yapmayız. Biz Allah’a teslim olanlarız.” Bakara, 2/124…136. Ayetler. 

“Allah, kendisine mülk verdi, diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya gireni görmedin mi? Hani 
İbrahim: "Benim Rabbim diriltir ve öldürür" demişti; o da: "Ben de öldürür ve diriltirim" demişti. İbrahim: "Şüphe 
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yok, Allah güneşi doğudan getirir, hadi sen de onu batıdan getir" deyince, o inkârcı böylece afallayıp kalmıştı. 
Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bakara, 2/258 

Hani İbrahim: "Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster" demişti. Allah ona: "İnanmıyor musun?" 
deyince, "Hayır inandım, ancak kalbimin tatmin olması için" dedi. "Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır, 
sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak, sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Bil 
ki, şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir." Bakara, 2/260 

Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün 
kıldı. Allah işiten ve bilendir. Al-i İmran, 3/34-35 

Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz 
hiç düşünmüyor musunuz? Al-i İmran, 3/65 

İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif/Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen bir Müslümanlı. 
Allah’a ortak koşanlardan da değildi. Al-i İmran, 3/67  

�َق ا	��ُ� �A�Kَِ�ُ�*ا ِ.��Zَ اِْ�ٰ�ٖ,�َ� �5ً�Xٖ�َ َوَ.� َ&�َن ِ.َ� اْ	7ْ�ُِ�ٖ&��َ َPَ %ُْ  De ki: “Allah, doğru söylemiştir. Öyle ise hakka yönelen 
İbrahim’in dinine uyun. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.” Al-i İmran, 3/95 

İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in, Allah'ı bir tanıyan dinine tâbi olan kimseden 
dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Nisa, 4/125 

Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, 
İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davûd’a da 
Zebûr vermiştik. Nisa, 4/163 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض �ِ�ْ	َ��a َوَ�*ْ  ّٖ' اَٰر�َ@ وَ َوُ,َ* ا	�Tٖى aَ�َUَ ا	�� ﴾ ٧٤َ ْ*َ.َ@ bcَzَ 'Kٍٖل ُ.ٖ��ٍ� ﴿َم َ�Jُ*ُل &ُْ� Kََ�ُ=*ُن َ ْ*	ُُ� َواِْذ َ �َل اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� :9َِٖ��ِ� اَٰزَر اTُ1ِ�+Aََ ا�XَPًَْ.� اٰ	ZًRَِ اِ-  

Hani İbrahim, babası Azer’e, “Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir 
sapıklık içinde görüyorum” demişti. 

﴿ �َ�Xٖ ِ*�ُْ	ا �َِ�ُ=*َن ِ.َ	اِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ ﴾ ٧٥َوَ&Tٰ	َِ@ -ُٖ�ى اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َ.َ�ُ=*َت ا	��  İşte böylece İbrahim’e göklerdeki ve yerdeki 
hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun. 

﴿ �َ��ِٖKٰ9:َْل َ:9 اُِ�[/ ا� َ %َKََا � ���َKَ 'ّٖا َر�Tَْ�ُ% َراٰ َ&ْ*َ&ً�� َ �َل ٰ,ـ��	ا �ِ�ْ�َ(َ ��Iَ � ���َKَ٧٦ ﴾ Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. 
“İşte Rabbim!” dedi. Yıldız batınca da, “Ben öyle batanları sevmem” dedi. 

 َ�Kَ ْ*Jَ	ْا �ِ.َ ��َر�ّٖ' َ:9َ&ُ*-َ '-ٖ�ِRْ�َ �َْ	 �ِْi	َ َل� َ %َKََا � ���َKَ 'ّٖا َر�Tََل ٰ,ـ� َ �Bًَ��ِز �َ�َJَ	َْراَ ا � ��﴿ �َ�ّٖ	� ﴾ ٧٧مِ ا	�4  Ay’ı doğarken görünce de, “İşte 
Rabbim!” dedi. Ay da batınca, “Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, mutlaka ben de sapıklardan 
olurum” dedi. 

ّٖ' َ�ٖ�یءٌ ِ.��  � اSْ�َKََ َ �َل َ�� َ ْ*مِ اِ- ���َKَ �ُ�َ&َْا اTَا َر�ّٖ' ٰ,ـTََل ٰ,ـ� َ ZًBََِ��ز dَ�ْ � َراَ ا	�7 ���َKَ﴿ 7ُِْ�&ُ*َنA �٧٨ ﴾  Güneşi doğarken görünce de, “İşte 
benim Rabbim! Bu daha büyük” dedi. O da batınca, “Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden 
uzağım” dedi. 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض �5ً�Xٖ�َ َوَ.� اَ-َ� ِ.َ� ا	7ْ�ُِْ�ٖ&�َ� ﴿ SُRْ َو 'َRِIْ	Tٖ��ِى Kََ]َ� ا	�� �Iَو 'ّٖ ﴾ ٧٩اِ-  “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri 
ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” 

�vِ� َوَ:9 ا�Uََُف َ.� 7ُْAِ�&ُ*َن �ِٖ� اِ:�9 اَْن َ��7ََء رَ ٰ,َ �*-ّٖ' Kِ' ا	��ِ� َوَ ْ /I��َُAََل ا� َ �ُ.ُ*ْ َ �ُ �I��ََو �&Tَ+َAَ bcَKَََر�ّٖ' &ُ%� َ$ْ#ٍء ِ)ْ�ً�� ا DَCَِو �lً�ْ$َ 'ّٖ�﴿ ٨٠ُ�وَن ﴾  Kavmi 
onunla tartışmaya girişti. Dedi ki: “Beni doğru yola iletmişken, Allah hakkında benimle tartışmaya mı 
kalkışıyorsunuz? Hem sizin O’na ortak koştuklarınızdan ben korkmam; ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması 
başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?” 

 َ[�ْCُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ �ِٖ� ْل �HXَ�ُ �َْ	 �.َ �ِ��	�ِ� �ْ+ُ&ْ�َ$ََْن اَ-�ُ=ْ� ا*ُK�1َAَ 9:َُف َ.� اَْ$َ�ْ&ُ+ْ� َو�Uَََن ﴿َوَ&ْ�َ_ ا*�ُ�َ�ْAَ �ُْ+Xُْ& اِْن �9َْ.ِ:ْ�ِ� /a�ََا �ِ�ْJَ��ٖ5َْ	َی/ ا�Kَ �ً-�٨١ ﴾ “Allah’ın, size, 
hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O’na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koştuğunuz 
şeylerden ne diye korkayım? Öyle ise iki taraftan hangisi güvende olmaya daha lâyıktır? Eğer biliyorsanız 
söyleyin.” 

�وَن ﴿اَ	�Tٖ�َ� اٰ.َ ُ+َRْ.ُ �ْ,َُو �اْ:9َْ.ُ �ُRَُ	 @َِiٰـ	3ُِْ�ٍ� اُو� �ْRَُ-��َ�ْٖ��ُِ�*ا ا�َْ� َ	ا َو*Xُ٨٢ ﴾  İman edip, imanlarına zulmü/şirki bulaştırmayanlar var 
ya; işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. 

 َ,�Xَ�ْAَٰا �Xَ+ُ �m�ُ @َ�ِْAَ-�7َُء اِن� َر��َ@ َ�ٖ=�ٌ� َ)ٖ��ٌ� ﴿َو �ٍت َ.ْ�Iََدَر DُKَ�ْ-َ �ٖ.ِ*ْ َ 'ٰ�(َ �َ�,ٖ�ٰ�ِْ�٨٣ ا ﴾  İşte kavmine karşı İbrahim’e verdiği- miz 
delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, 
hakkıyla bilendir. En’âm, 6/74…83. Ayetler.  

Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nûh’u da hidayete 
erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Hârûn’u da. İyilik yapaları işte böyle 
mükâfatlandırırız. En’âm, 6/84 

De ki: “Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk’a yönelen İbrahim’in dinine iletti. O, 
Allah’a ortak koşanlardan değildi.” En’âm, 6/161 
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 َ  �.ًbcَCَ ُ*ا	7ْ�ُْٰ�ى َ �	اِْ�ٰ�ٖ,�َ� �ِ� �Xَُ�Cَُءْت ُر�Iَ �ْJَ	ََو﴿ Tٍ�Xٖ�َ %ٍmْ�ِِ� َء�Iَ اَْن �َ�َِ	 ��َKَ ٌمbcَCَ �٦٩َل ﴾  Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri 

zaman; "Selam" dediler. O da: "Selam" dedi ve hemen gecikmeden kızartılmış bir buzağı getirdi. Hud, 11/69 
� َراٰ اَْ�ِ�َ�8ِAَ 9:َ �ْRُُ% اِ	َْ�ِ� َ-  ���َKَ﴿ ُ*ٍط	ٰ' َ ْ*مِ 	اِ �Xَ�ْCِ1َْ_ اِ-�� اُْرAَ 9:َ ا*ُ	� َ Zً5َ�Uٖ �ْRُXْ.ِ dَIَ٧٠ِ=َ�ُ,ْ� َواَْو ﴾  Ellerinin ona uzanmadığını görünce 

İbrahim bu durumdan hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki: "Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik." 
�َ aَ�Jُ�ْ*َب ﴿َواْ.َ�اَ ٰCَِْوَراِء ا �َوِ.ْ aَ�ٰCْ�ِِ� �,َ�َ-�ْ �7�َKَ Sْ=َ�ِ4َKَ Zٌ�َِg� َ �ُُA٧١ ﴾  Karısı ayaktaydı, bunun üzerine güldü. Biz ona İshak'ı, 

İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik. 
﴾ ٧٢َ$�1ً�ْ اِن� ٰ,ـTَا َ	7َْ#ٌء َ)َ� َ ﴿ ]ٌ�mٖ	Sْ َ�� َوْ�َ�+ٰ' َءاَ	ُِ� َواَ-َ� َ)mُ*ٌز َوٰ,ـTَا َ�ْ�ٖ�'  "Vay bana" dedi kadın. "Ben kocamış bir kadın ve 

kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım? Gerçekten bu, şaşırtıcı bir şey!" 
� ﴿َ �	ُ*ا اmَ�ْAََٖ��َ� ِ.ْ� اَْ.ِ� ا	��ِ� َرSُ�َ�ْ ا	��ِ� َوَ�َ�َ&�Aُُ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَ ٌ�mٖ.َ �﴾ ٧٣ْ,َ% ا	Sِ�ْ�َْ اِ-�ُ� َ�ٖ��ٌ  Melekler, “Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? 

Allah’ın rahmeti ve bereketi size olsun ey ev halkı! Şüphesiz O, övülmeye lâyıktır, şanı yücedir.” dediler. 
ْوُع َو�IََءAُْ� ا	ْ�ُ  � َذَ,َ[ َ)ْ� اِْ�ٰ�ٖ,�َ� ا	�� ���َKَ﴿ ُ*ٍط	مِ *ْ َ 'Kٖ �Xَُ	ِد�mَ�ُ 7ْ٧٤ٰ�ى ﴾  İbrahim’in korkusu gidip, kendisine müjde gelince Lût 

kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. 
﴿ ]ٌ�Xٖ.ُ اٌه ﴾ ٧٥اِن� اِْ�ٰ�ٖ,�َ� 	ََ�ٖ��ٌ� اَو�  Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden Allah'a yönelen biriydi. 
﴾ ٧٦َ�� اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� اَْ)ِ�ْض َ)ْ� ٰ,ـTَا اِ-�ُ� َ ْ� �Iََء اَْ.ُ� َر��َ@ َواِ-�Rُْ� اTَ(َ �ْRِ�Aٰٖاٌب Bَْ�ُ� َ.ْ�ُدوٍد ﴿  Elçilerimiz, “Ey İbrahim bundan vazgeç! Çünkü 

Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir” dediler. Hud, 
11/69…76. Ayetler. 

﴾ ٣٥َواِْذ َ �َل اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� َرب� اIَْ�ْ% ٰ,ـTَا ا	َْ�َ�َ� اِٰ.�Xً َواXٖ�ْXُIْ' َوX�َِ'� اَْن َ-ْ�ُ�َ� اْ:�XَPَْ9َم ﴿  Hani İbrahim demişti ki: “Rabbim! Bu şehri güvenli 
kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut.” İbrahim, 14/35 

﴾ ٣٦ ﴿َرب� اِ-�Rُ�� اَ�ْ�َzَْ� �sٖ&ًَ�ا ِ.َ� ا	��Xِس ْ�َKَ� X.ِ �ُ�-�ِKَ 'Xٖ�َ�ِAَّٖ' َوَ.ْ� َ)5ُBَ @َ�-�ِKَ '-ٖ�8َ*ٌر َرٖ���ٌ   “Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan 
birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz sen çok 
bağışlayan, çok merhamet edensin.” 

مِ َر�� �Xَ	�Jٖ�ُُِ�*ا ا	�8  ���� َ�ْ�ِ+َ@ ا	ُْ�ََXْ(ِ ٖذى َزْرٍع �ِ�ْBَ اٍد*َِ� '+ٖ�� ّٖ' اSُXْ=َCَْ ِ.ْ� ُذر� �ًة ِ.�َ َر���Xَ اِ-َِlKَْا %ْ�َIْ�Kَ 7ُْ=ُ�وَن  �ٰ*َة�َ �ْRُ���ََ	 َ�َ�اِت�s	ا �َ.ِ �ْRُ َْواْرُز �ْRِ�َْ	ِى ا*ٖRْAَ ِس��X	ا
﴿٣٧ ﴾  “Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. 

Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara 
meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.” 

��َ ﴾ ٣٨ِء ﴿َر���Xَ اِ-�َ@ Aَْ�َ�ُ� َ.� -5ٖ1ُْ' َوَ.� -ُْ�ِ�ُ� َوَ.� َ�5ٰ1ْ' َ)َ�' ا	��ِ� ِ.ْ� َ$ْ#ٍء Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:K 9ِ' ا	��  “Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi 
de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.” 

َ)�ِء ﴿ /��aَ اِن� َر�ّٖ' 	Dُ��ٖ�ََ ا	ٰCَِْوا %َ��ٖ�ٰCِِْْ=َ�ِ� ا	ٖ' َ)َ�' ا	ى َوَ,َ[ Tٖ�	ا �ِ��ِ	 �ُ�ْ�﴾ ٣٩اَْ	َ  “Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail’i ve 
İshak’ı veren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.” 

��ٖ+' َر���Xَ َو��JَAَْ% ُدَ)�ِء ﴿  �ٰ*ِة َوِ.ْ� ُذر� ﴾ ٤٠َرب� ا�Jٖ.ُ 'Xٖ�ْ�َIَْ� ا	�8  “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan 
da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.”   

﴾ ٤١َر���Xَ ا5ِBْْ� 	ٖ' َو	َِ*ا	َِ�ی� َو	�Xٖ.ِVْ�ُ�َِْ� َ�ْ*َم َ�Jُ*ُم اْ	ِ�َ��ُب ﴿  “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve 
inananları bağışla.” İbrahim, 14/35…41. Ayetler. 

Onlara İbrahim’in misafirlerinden de haber ver. Hicr, 15/51 
Hani misafirler İbrahim’in yanına girmiş ve “Selâm” demişlerdi. O da, “Gerçekten biz sizden korkuyoruz” 

demişti. Hicr, 15/52 
Onlar, “Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz” dediler. Hicr, 15/53 
Dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?" Hicr, 15/54 
“Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma” dediler. Hicr, 15/55 
O da, “sapıklardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser? demişti. Hicr, 15/56  
İbrahim, “Ey Elçiler! Göreviniz nedir?” dedi. Hicr, 15/57 
Dediler ki: "Gerçekte biz, suçlu, günahkâr olan bir topluluğa gönderildik." Hicr, 15/58 
"Yalnız Lût'un ailesi suçlu değildir. Biz onların hepsini kurtaracağız." Hicr, 15/59 
"Lût'un karısı hariç. O günahkârlarla geriye kalacaktır. Öyle takdir ettik." Hicr, 15/60 

 �+ًِ-� َ Zً	�5ً�Xٖ�َ �ِ��ِ َو	َْ� َ�ُ@ ِ.َ� ا	7ْ�ُِْ�ٖ&�َ� ﴿   ﴾ ١٢٠اِن� اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َ&�َن اُ.�  Şüphesiz İbrahim, Allah’a itaat eden, hakka yönelen bir 
önder idi. Allah’a ortak koşanlardan değildi. 

 ِ&�$َ﴿ �ٍ�Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٍطPِ 'ٰ	ِا �ُv�﴾ ١٢١ً�ا :9َِْ-ُ�ِ�ٖ� اn�ٰ+َIُِْ� َوَ,ٰ  O’nun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah, onu seçmiş ve 
doğru yola iletmişti.  

﴿ �َ��ِٖ	� -َْ�� ZًXَ�َ�َ َواِ-�ُ� Kِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة 	َِ�َ� ا	�8 /�﴾ ١٢٢َوا�Xَ�ْAَُٰه Kِ' ا	  Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de 
Salihlerdendir. 
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 ,Sonra da sana, “Hakka yönelen İbrahim’in dinine uy. O  ﴾p١٢٣ُ�� اَْو�Xَ�ْ�َ اِ	َْ�َ@ اَِن اZَ��.ِ Dِْ��A اِْ�ٰ�ٖ,�َ� �5ً�Xٖ�َ َوَ.� َ&�َن ِ.َ� ا	7ْ�ُِْ�ٖ&�َ� ﴿

Allah’a ortak koşanlardan değildi” diye vahyettik. Nahl, 16/120…123. Ayetler. 
Kitap’ta İbrahim’i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. Meryem, 19/41 
Hani babasına şöyle demişti: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin 

tapıyorsun?” Meryem, 19/42 
“Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim.” Meryem, 

19/43 
Babacığım, şeytana tapma ; çünkü gerçekten şeytan Rahman’a baş kaldırıp karşı gelmiştir. Meryem, 

19/44 
“Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece 

şeytana bir dost olmandan korkuyorum.” Meryem, 19/45  
Babası, “Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni 

taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!” dedi. Meryem, 19/46 
İbrahim, şöyle dedi: “Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O, beni nimetleriyle 

kuşatmıştır.” Meryem, 19/47 
“Sizi ve Allah’tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbi’me ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle 

de mutsuz olmayacağımı umuyorum.” Meryem, 19/48 
İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince, ona İshak ile Yakub’u bağışladık ve her birini 

peygamber yaptık. Meryem, 19/49 
Onlara rahmetimizden pay verdik. Her dilde saygı ile anılmalarını sağladık. Meryem, 19/50 
Andolsun, daha önce de İbrahim’e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk. 

Enbiya, 21/51 
O zaman, babasına ve kavmine şöyle demişti: “Sizin tapmakta olduğunuz heykeller nedir?” Enbiya, 21/52 
Dediler ki: Biz, babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk. Enbiya, 21/53 
İbrahim, “Andolsun, siz de, atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz” dedi. Enbiya, 21/54 
“Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen bizimle eğleniyor musun?” dediler. Enbiya, 21/55  
İbrahim, dedi ki: “Hayır! Rabbiniz, göklerin ve yerin Rabbidir. O, bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik 

edenlerdenim.” Enbiya, 21/56 
Allah’a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. 

Enbiya, 21/57 
Böylece o, yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti; belki ona başvururlar diye. Enbiya, 

21/58 
Onlar, “Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir” dediler. Enbiya, 21/59 
"Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik" dediler. Enbiya, 21/60 
O halde, dediler, onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler. Enbiya, 21/61 
Ey İbrahim! Bunu sen mi yaptın ilâhlarımıza? dediler. Enbiya, 21/62 
Dedi ki: “Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa, onlara sorun bakalım!” Enbiya, 21/63 
Bunun üzerine vicdanlarına başvurarak birbirlerine “asıl zalimler sizlersiniz” dediler. Enbiya, 21/64 
Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler: Sen bunların konuşmadığını pek âlâ biliyorsun, 

dediler. Enbiya, 21/65 
İbrahim, şöyle dedi: “Öyle ise siz, hâlâ Allah’ı bırakıp da, size hiç bir fayda, hiçbir zarar veremeyecek 

şeylere mi tapacaksınız?” Enbiya, 21/66 
“Yazıklar olsun, size de; Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak 

mısınız?” Enbiya, 21/67 
Dediler ki: "Eğer bir şey yapacaksanız, onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun." Enbiya, 21/68  

 �Xَ�ُْ   “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol” dedik. Enbiya, 21/69 َ�� َ-�ُر &ُ*ٖ-' َ�ْ�ًدا َوbcَCًَ.� َ)�ٰ' اِْ�ٰ�ٖ,��َ  
Onlar O'nu tuzağa düşürmek istediler. Biz ise onları en ağır hüsrana uğrattık. Enbiya, 21/70  
Arkasından İbrahim'i, Lut ile birlikte kurtararak onları insanlar için verimli ve bereketli kıldığımız bir bölgeye 

yerleştirdik. Enbiya, 21/71 
Üstelik İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan bir bağış olarak Yakub'u lütfettik ve hepsini de salih kimseler yaptık. 

Enbiya, 21/72 
Onları emrimiz uyarınca insanları doğru yola ileten önderler yaptık. Onlara yararlı işler yapmayı, namaz 

kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdi. Enbiya, 21/73 
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 ٖ�ِg�Jَ	َْوا ��5َِٖg��[�ِ	 'َِ+�ْ�َ �ْ �Ruََو �lً�ْ$َ '�ٖ 7ُِْ�ْكA 9:َ اَْن Sِ�ْ�َْ	اْ-َ� :9ِِْ�ٰ�ٖ,�َ� َ.َ=�َن ا mُ*ِد ﴿َواِْذ َ�*� ﴾ �٢٦َ� َوا	�/&�Dِ ا	�/  Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin 

yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” 
diye belirlemiştik. 

﴿ aٍ��ٖ(َ ;wKَ �%ُ& �ْ.ِ �َ�Aْٖ��َ �ٍ.ِ�zَ �%ُ& 'ٰ�(َ9 َو:ً�Iََك ِر*ُAْ��َ �w�ْن Kِ' ا	��Xِس �ِ�ْ	َ ﴾ ٢٧َواَذ�  İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya 
olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. 

�وا َ. DَِK�Xَ	Rَُْ� َوَ�Tْ&ُُ�وا اCَْ� ا	��ِ� Kٖ' اَ���ٍم َ.ْ��ُ*َ.�ٍت َ)�ٰ' َ.� َرَزَ ْ.ِ �ْRُ� Zِ�َ�Rٖ�َ اْ:9َْ- ُRَ7ْ�َِ	 ُ��ِuََْوا �RَXْ.ِ ا*ُ�=ُKَ َِ��م﴿ �َ�Jٖ5َْ	ا dَِg��َْ	٢٨*ا ا ﴾  Kendileri için bir 
takım yararlara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederek Allah'ın 
adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun. 

Kُ*ا �ِ�	Sِ�ْ�َْ ا	َْ�ٖ+� ��ُp ﴿ aِ	4ُJْ�َْ*ا ﴾ Rُsَ5َAَ٢٩ْ� َو	ُْ�*Kُ*ا -Tُُوَرُ,ْ� َو	َْ�]�*�  Sonra kirlerini giderip temizlensinler, adaklarını yerine 
getirsinler ve bu tarihi evi Kâbe'yi tavaf etsinler. Hac, 22/26-27-28-29 

Ey Muhammed! Onlara İbrahim’in haberini de oku.  
“Hani, babasına ve kavmine: "Siz neye kulluk ediyorsunuz?" demişti. “Putlara tapıyoruz ve onlara tapma- 

ğa devam edeceğiz” demişlerdi. İbrahim, dedi ki: “Onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?” “Yahut size fayda 
veya zararları dokunur mu?” “Hayır, ama biz babalarımızdan böyle gördük” dediler. Şuara, 26/69…74. ayetler. 

İbrahim, şöyle dedi: “Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü?”  
“Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah, dostumdur.” Şuara, 26/75-76-77 

﴿ �ِ��ٖRْ�َ *َRُKَ 'XٖJَ�َUَ ىTٖ�	َ٧٨ا﴿ �ِ�Jٖ�ْ�ََو 'Xٖ�ُ�ِ[ْ�ُ *َ,ُ ىTٖ�	﴿٧٩﴾ َوا ��5ٖ7ِْ�َ *َRَُK Sُzْ�ِ.َ ٨٠﴾ َواَِذا﴿ �ِ��ٖ�ْ�ُ ��ُp 'Xٖ+ُ��ٖ�ُ ىTٖ�	ٖ' ﴾ ٨١﴾ َوا	5َِ� Lْ�َ اَْن Dُ�َuَْى اTٖ�	َوا
﴿ �ِ� ٖ�﴾ lَ�[ٖUَ٨٢ٖ+' َ�ْ*َم ا	ّ  Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yediren, içiren O'dur. Hastalandığım 

zaman bana şifa veren O'dur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur. Ve hesap günü hatalarımı 
bağışlayacağını umduğum O'dur. Şuara, 26/78…82. ayetler. 

��َ� ﴿َرب� َ,ْ[ 	ٖ' ُ�ْ=ً�� وَ ِٖ	� �8	�ِ� 'XٖJْ��ٍق Kِ' اْ:Uِٰ9ٖ��َ� ﴿٨٣اَ	ِْْPِ َِ��َن	 'ٖ	 %ْ�َIْ٨٤﴾ َوا﴿ �ِ��ٖ�X	ا Zِ�XIَ Zِpََوَر �ْ.ِ 'Xٖ�ْ�َIْ٨٥﴾ َوا �َ�ّٖ	� ﴾ َوا5ِBْْ� :9َِٖ�' اِ-�ُ� َ&�َن ِ.َ� ا	�4
﴾٨٩﴾ اِ:�9 َ.ْ� اAََ' ا	��َ� �Cَ ]ٍ�ْJَِٖ��ٍ� ﴿٨٨َوَ:Xُ�َ 9*َن ﴿ ﴾ َ�ْ*َم َ:َ 9�Dُ5َXْ َ.�لٌ ٨٧َوَ:Hِ1ُْA 9ٖ-' َ�ْ*َم ُ�s�َ�ُْ*َن ﴿﴾ ٨٦﴿  Ya Rabbi, bana yararlı bilgi ve egemenlik 

ver ve beni iyi kullarının arasına kat. İlerdeki kuşaklar arasında doğruluğun sözcüsü olmamı nasip eyle. Beni bol 
nimetli cennette sürekli kalanlardan eyle. "Babamı da bağışla. Çünkü o, sapıklardandır. Ve insanların diriltilip 
kaldırılacakları gün beni zelil etme. O gün, ne mal fayda verir ve ne de oğullar. Ancak Allah'a selim bir kalp ile 
varan kimse müstesna. Şuara, 26/83…89. Ayetler. 

İbrahim’i de peygamber olarak gönderdik. Hani o, kavmine şöyle demişti: “Allah’a kulluk edin, O’na karşı 
gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.” Ankebut, 29/16 

Siz Allah'ı bırakıp birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki, Allah'ı bırakıp da 
taptıklarınız, size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Ancak 
O'na döndürüleceksiniz. Ankebut, 29/17 

Eğer peygamberinizi yalanlıyorsanız, biliniz ki, sizden önceki milletler de peygamberlerini yalanlamışlardı. 
Peygamberin görevi, ilahi mesajı açıkça duyurmaktan ibarettir. Ankebut, 29/18 

Görmezler mi ki Allah, nasıl yaratmaya başlıyor, sonra yaratışı, nasıl yeniliyor? Şüphe yok ki bu, Allah'a 
pek kolay. Ankebut, 29/19 

De ki:“Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bakın. İşte Allah bundan sonra aynı 
şekilde ahiret hayatını da yaratacaktır.” Gerçekten Allah her şeye kadirdir. Ankebut, 29/20 

O, dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Hepiniz O’nun huzuruna götürüleceksiniz. Ankebut, 
29/21 

Siz ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da 
bulamazsınız. Ankebut, 29/22 

Allah'ın ayetlerini ve O'nun karşısına çıkacaklarını yalanlayanlar var ya, onlar rahmetimden ümitlerini 
kesmiş kimselerdir. Onları acıklı bir azap beklemektedir. Ankebut, 29/23 

Kavminin İbrahim’e cevabı, sadece: "Onu öldürün yahut yakın!" demeleri oldu. Allah onu ateşten kurtardı. 
Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Ankebut, 29/24 

İbrahim soydaşlarına dedi ki; “Sizler dünya hayatında birbirinizin hatırı için Allah'ı bir yana bırakarak 
putları ilah edindiniz. Ama ilerde kıyamet günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek, birbirinize lânet okuyacaksınız. 
Varacağınız yer cehennemdir. Orada size yardım elini uzatan hiçbir kimse olmayacaktır.” Ankebut, 29/25 

İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. O'nun soyuna peygamberlik ve kitap sunduk. O'nu dünyada 
ödüllendirdiğimiz gibi hiç kuşkusuz ahirette de iyi kullarımız arasındadır. Ankebut, 29/27 

Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman, dediler ki: "Gerçek şu ki, biz bu ülkenin halkını 
yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular." Ankebut, 29/31 
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İbrahim “Ama orada Lût var” deyince, elçiler şöyle dediler: “Biz orada kimlerin olduğunu herkes- ten iyi 

biliyoruz. Lût'u ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşi orada kalarak azaba çarpılanlardan olacaktır.” Ankebut, 
29/32 

Şüphesiz İbrahim de onun yolunda olanlardan idi. Çünkü tertemiz bir kalp ile Rabbi’ne gelmişti. Saffat, 
37/83-84 

Babasına ve halkına şöyle dedi: "Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi 
Allah’tan başka mabut arıyorsunuz! Siz Rabbülâlemin’i ne zannediyorsunuz?" Saffat, 37/85-87 

İbrahim, yıldızlara baktı ve “Ben hastayım” dedi. Bunun üzerine milleti, ona arkalarını dönüp ayrıldılar. 
Saffat, 37/88-89-90 

Yavaşça putlarının yanına vardı. Yemiyor musunuz? Neyiniz var konuşmuyorsunuz? diyerek yaklaşıp 
onlara kuvvetli bir darbe indirdi. Saffat, 37/91-92-93 

Bir süre sonra, halkı koşarak İbrahim'e geldi. İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysaki 
sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı, dedi. Saffat, 37/94-95-96 

Onun için bir bina yapın, onu ateşin içine atın! dediler. 
İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler, biz de onların tuzaklarını boşa çıkardık, onları alçalttık. Oradan 

kurtulan İbrahim: Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Saffat, 37/97-98-99 
﴿ �َ��ِٖ	� ﴾ ١٠٠َرب� َ,ْ[ 	ٖ' ِ.َ� ا	�8  Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi. Saffat, 37/100 
ْ�-َ�ُه �bcَLٍُِم َ�ٖ��ٍ� ﴿ �7�َKَ١٠١ ﴾  Biz ona yumuşak huylu bir erkek çocuk müjdeledik. 

ّٖ' اَْذَ�ُ�َ@ �Kَْ-3ُْ� َ.�َذا Aَٰ�ى َ �لَ  ّٖ' اَٰرى Kِ' اْ	�Xَ�َمِ اَ- ْ�َ# َ �َل َ�� Xَ�ُ#� اِ- � َ�َ�َ� َ.َ�ُ� ا	�� ���َKَ  ْVُA �.َ %ْ�َKْا Sِ�ََا ��َ﴿ �َ��ِٖ�� �ٖ-' اِْن َ$�َء ا	��ُ� ِ.َ� ا	�8ُmِ+َCَ �ُ.َ١٠٢ ﴾
Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir 
düşün, ne dersin? dedi. O da Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi. 

﴿ �ِ��ٖmَ�ِْ	 �ُ��Aََو ��َ�َCَْا � ���َKَ١٠٣ ﴾  Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca. 
﴾ ١٠٤َو-َ�َدْ��Xَُه اَْن َ�� اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� ﴿  Ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! 

 َ��Xٖ�ِ�ْءَ�� اِ-�� َ&Tٰ	Hِmْ-َ @َِى ا	ُْ�ْ ْ Sَ ا	�/ ��Pَ �ْ َ ﴿١٠٥ ﴾  Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. 
﴾ ١٠٦اِن� ٰ,ـTَا 	Rََُ* ا	َْ��ُٰ�ا ا	ُْ�ٖ��ُ� ﴿  Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır. 
﴿ �ٍ�3ٖ(َ {ٍ�ْTِِ� ُه�Xَ�ْ�َKَ١٠٧َو ﴾  Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. 

 �Xَ&ْ�َAََو﴿ �َ��ٖUِٰ9:ْا 'ِK �ِ�ْ�َ(َ١٠٨ ﴾  Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. 
﴾ bcَCَ١٠٩ٌم َ)�ٰ' اِْ�ٰ�ٖ,�َ� ﴿  İbrahim'e selam! dedik. 
﴿ �َ�Xٖ�ِ�﴾ ١١٠َ&Tٰ	Hِmْ-َ @َِى ا	ُْ�ْ  Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. 

�Xٖ.ِVْ�ُ	ِْ)َ��ِد-َ� ا �﴿اِ-�ُ� ِ.ْ �١١١َ ﴾  Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. Saffat, 37/100 …111. ayetler. 
Sâlihlerden bir peygamber olarak O'na/İbrahim'e İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek/ kutlu ve 

bereketli eyledik. Lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de 
olacak. Saffat, 37/112-113 

Ey Muhammed! Güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Biz onları Ahiret 
yurdunu düşünen, gönülden bağlı kullar yaptık. Onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdir. Sad, 38/45-
46-47 

Hani İbrahim, babasına ve kavmine şöyle demişti: “Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım.” Ben 
yalnız beni yaratana taparım. Çünkü O, beni doğru yola iletecektir. Zuhruf, 43/26-27 

İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. 
İbrahim de selamı almış, içinden, “Bunlar, yabancılar” demişti. Zariyat, 51/24-25 

Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup 
"buyurmaz mısınız?" diye ikram etti. Zariyat, 51/26-27 

Yemediklerini görünce içine bir korku düştü. “Korkma” dediler ve ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler. 
Zariyat, 51/28 

Karısı hayretle çığlık içinde geldi. Yüzünü kapayarak “Ben kısır bir kocakarıyım” dedi. Onlar, "Evet, 
Rabbin böyle buyurdu, dediler. O, tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilir." Zariyat, 51/29-30 

İbrahim, onlara : “Ey elçiler! Sizin iş ve isteğiniz nedir?” dedi. “Biz, dediler, suçlu bir kavme gönderildik.” 
Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. Rabbinin katında, haddi aşanlar için işaretlenmiş 
taşlar. Zariyat, 51/31…34. ayetler. 

Biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. İkisinin soyuna da peygamberlik ve kitap verdik. 
Onların soylarından türeyenlerin bir bölümü doğru yola bağlı kaldı, fakat çoğu yoldan çıktı. Hadid, 57/26 
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İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır, onlar kavimlerine demişlerdi ki: 

“Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar 
sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir.” Yalnız İbrahim'in babasına: “Senin için mağfiret 
dileyeceğim, fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez.” demesi hariç. Rabbimiz! 
Yalnız sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Mümtehine, 60/4 

İdris Peygamber: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

��f�ِ�َ- �Jً ﴿َواْذ&ُْ� Kِ' ا	ِْ=َ+�ِب اِْدٖر�dَ اِ-�ُ� َ&� ٖ�ّPِ ٥٦َن ﴾  Kitapta İdris'i de an; çünkü o, son derece doğru sözlü ve dürüst bir 
peygamberdi. 

﴿ �f��ِ(َ �ً-�=َ.َ ُه�Xَ�ْKَ٥٧َوَر ﴾  Onu yüce bir makama yükselttik. Meryem, 19/56-57 
� ﴾ �٨٥ِٖ��َ� ﴿َواCِْٰ�ٖ��َ% َواِْدٖر�dَ َوَذا ا	ِْ=5ِْ% &ُ%\ ِ.َ� ا	�8  İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabreden- 

lerdendi. 
﴿ �َ��ِٖ	� ﴾ ٨٦َواَْدKٖ �ْ,ُ�Xَ�ْUَ' َرْ�َ�ِ+�Xَ اِ-�Rُْ� ِ.َ� ا	�8  Onları da rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdendi.  

Enbiya, 21/85-86 
İlyas Peygamber 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
 َ���ِٖ	�  Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da doğru yola ilettik. Hepsi de َوَزَ&ِ���� َوَ�ْ�ٰ�' َوٖ)�ٰ�' َواِ	َْ��َس &ُ%\ ِ.َ� ا	�8

iyilerdendi. En’âm, 6/85 
﴿ �َ��ٖCَ�ْ�ُْ	ا �َِ�َ	َْ��َس 	١٢٣َواِن� اِ ﴾  Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi. 
﴾ ١٢٤اِْذ َ �َل 	Jَِْ*ِ.ٖ� اََ:Jُ�+Aَ 9*َن ﴿  O vakit kavmine şöyle demişti: “- Siz Allah’dan korkmaz mısınız? 
﴿ �َ�Jِٖ	�1َ	ْا �ُروَن اَْ�َ�َTَAََو bcً�ْ�َ َن*(ُ�ْAََ١٢٥ا ﴾  Yaratanların en güzeli olan Allah'ı bırakıp da Ba'l putuna mı 

tapıyorsunuz? 
﴿ �َ�ٖ	 ﴾ ١٢٦اَ	��َ� َر��ُ=ْ� َوَرب� اg��َُِٰ=ُ� اْ:9َو�  Allah ki, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. 
�4َُ�وَن ﴿ْ�ُ	َ �ْRُ�-�ِKَ ُه*�ُ �T=َKَ١٢٧ ﴾  Allah'ın halis kulları dışında, onlar İlyas'ı yalanladılar. 
﴾ ١٢٨اِ:�9 ِ)َ��َد ا	��ِ� ا	�8ٖ�َ1ْ�َُْ� ﴿  Bu nedenle hesap Günü kesinlikle yargılanacaklardır. 
﴿ �َ��ٖUِٰ9:ْا 'ِK �ِ�ْ�َ(َ �Xَ&ْ�َAَ١٢٩َو ﴾  Biz, sonra gelenler arasında ona İlyas’a da iyi bir ün bıraktık. 
﴿ �َ�Cٖ��َ ٌم َ)�ٰ' اِْلbcَCَ١٣٠ ﴾  İlyas’a selâm olsun. 
﴿ �َ�Xٖ�ِ�﴾ ١٣١اِ-�� َ&Tٰ	Hِmْ-َ @َِى ا	ُْ�ْ  Güzel düşünüp güzel davrananları böyle ödüllendiririz Biz. 
﴿ �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	ِْ)َ��ِد-َ� ا �١٣٢اِ-�ُ� ِ.ْ ﴾  Çünkü o, gerçekten inanmış kullarımızdan biriydi! Saffat, 37/123…132. ayetler. 

İsa Peygamber Ve Annesi Meryem: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

“Andolsun, Musa’ya Kitab’ı/Tevrat’ı verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu 
İsa’ya mucizeler verdik. Onu Ruhu’l-Kudüs/Cebrail ile destekledik. Size herhangi bir peygamber, hoşunuza 
gitmeyen bir şey getirdikçe, kibirlenip bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi? Bakara, 2/87 

Biz peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Onlardan kimileri ile Allah konuştu, kimilerini 
de derecelerce yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik, O'nu Ruh’ül-Kudüs aracılığı ile destekledik. 
Eğer Allah öyle dileseydi, bu peygamberlerin arkasından gelen ümmetler, kendilerine açık belgeler geldikten 
sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi iman etti, kimi de kâfir oldu. 
Eğer Allah öyle dileseydi, onlar birbirlerini öldürmezlerdi. Ama Allah neyi dilerse onu yapar. Bakara, 2/253 

﴾ ٣٣اِن� ا	��َ� اPَْ]5ٰ' اَٰدَم َو-ُ*ً�� َواَٰل اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َواَٰل ِ)ْ�ٰ�َن َ)َ�' اْ	َ��	َٖ��َ� ﴿  Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini 
seçerek alemlere üstün kıldı.   

﴿ �ٌ��ٖ(َ Dٌ��ٖCَ �ُ��	َوا tٍ�ْ�َ �ْ.ِ �Rَ4ُ�ْ�َ Zً�� ﴾ ٣٤ُذر�  Bunlar birbirinden türemiş tek bir kuşaktır. Hiç şüphesiz Allah işiten ve 
bilendir. 

ًرا X.ِ %ْ��Jَ+َKَّٖ' اِ-�َ@ اَْ-Sَ ا	��  ���َ.ُ 'Xٖ[ْ�َ 'Kٖ �.َ @ََ	 ْرُتTََ- 'ّٖ ﴾ Dُ��ٖ٣٥ ا	َْ�ٖ��ُ� ﴿اِْذ َ �َ	Sِ اْ.َ�اَُت ِ)ْ�ٰ�َن َرب� اِ-  Hani, İmran’ın karısı, “Rabbim! Kar- 
nımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıy- 
la bilensin” demişti. 

 �T	ا dَ�َْ	َو Sْ�َzَُ� اَْ)َ�ُ� �َِ�� َو��	َوا 'ٰs-ُْا �Rَ+ُ�ْzََو 'ّٖ � َوَ� َ �Rَ+ْ�َzَ	Sْ َرب� اِ- ���َKَ﴿ �ِ�Iٖ��	ِن ا�[َ�ْ ��َ+�Rَ ِ.َ� ا	�7 ّٖ' اُٖ)�Tَُ,� �َِ@ َوُذر� ْ�ُ+�Rَ َ.ْ�َ�َ� َواِ- ��Cَ 'ّٖ ﴾ ٣٦َ&ُ� َ&�ْ:sْ-ُ9ٰ' َواِ-  

Onu doğurunca, Allah, ne doğurduğunu bilip dururken: Rabbim! Ben onu kız doğurdum. Oysa erkek, kız gibi 
değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu senin korumanı diliyorum, dedi. 
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�Rَ�َ َزَ&ِ���� &ُ��َ�� َد�Rَ�ْ�َ(َ %َUَ َز&َ  �َ,� رِْزً � َ �َل �َ �Rَ�َ��Jَ+َKَ َر�/Jَِ� �Rَُ�*ٍل َ�َ�ٍ� َواَ-َْ�َ+�Xً�َ�َ �Aً��ََ- �Rَ َوَ&�5َXْ(ِ �َIََ�اَب َو�� ا	��ِ� ِ���� اْ	ِ�ِْXْ(ِ �ْ.ِ *َ,ُ Sَْ	� َ اTَِ@ ٰ,ـ	اَ-�' َ �ُ�َ�ْ.َ �

﴾ ٣٧اِن� ا	��َ� َ�ْ�ُزُق َ.ْ� َ��7َُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��ٍب ﴿  Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi 
yetiştirdi. Zekeriya'yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: 
"Meryem, bu sana nereden geldi?" deyince, "Bu, Allah katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık 
verendir" dedi. Al-i İmran, 3/33…38. Ayetler. 

َ�ِك َواPَْ]�5ِٰ@ َ)�ٰ' -َِ��ِء ا	َْ��َ	ٖ��َ� ﴿َواِْذ َ �َ	Sِ ا	Zُ=َِiٰ��َْ َ�� َ.ْ�َ�ُ� اِ  �Ruَ�5ِٰ@ َو[َPَْ� ا��	٤٢ن� ا ﴾  Hani melekler, “Ey Meryem! Allah, seni seçti. 
Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.” 

�ى َواْرَ&ٖ�' َ.Dَ ا	��ا&ِ ٖmُCَْوا @ِ���َِ	 '+ٖXُ ُْ� ا�َ.ْ�َ ��﴿َ �٤٣ٖ��َ ﴾  Ey Meryem Rabbinin huzurunda saygı ile dur. Secdeye kapan ve 
rükua varanlarla birlikte sen de rükua var. 

 ْ�.َ %ُ5ُ=ْ�َ �ْRُ/�َا �ْRُ.َbcَ ََْن ا*Jُ�ْ�ُ اِْذ �ْRِ�ْ�ََ	 SَXُْ& �.ََْ�َ@ َو	اِ �ِ��ٖ*ُ- ]ِ�ْLَْ	اَ-َْ��ِء ا �َِ@ ِ.ْ	َ� َوَ.� &ُ ٰذ�1َْ+8ُِ�*َن ﴿َ�اِْذ َ �ْRِ�ْ�ََ	 SَXْ٤٤ ﴾  Bunlar sana vahiy yolu 
ile bildirdiğimiz gayb âlemine ilişkin haberlerdir. Onlardan hangisi Meryem'in sorumluluğunu üstlenecek diye 
kalemleri ile kur'a çekerlerken sen yanlarında değildin, bu konuda çekişirken de orada değildin. 

ُ�ِك �َِ=Xْ.ِ Zٍ�َ�ُِ� اCُِْ�ُ� ا	َْ�ٖ��ُ} ٖ)�َ�' اْ�ُ� َ.ْ�َ��َ  -َْ�� َواْ:Uِٰ9َ�ِة َوِ.َ� ا	���Jَ�ُْٖ�َ� ﴿ اِْذ َ �َ	Sِ اْ	Zُ=َِiٰ��َ َ�� َ.ْ�َ�ُ� اِن� ا	��َ� ُ��7�َ /�﴾ ٤٥َوK �Rً�Iِٖ' ا	  Hani melekler 
şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah, seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa 
Mesih’tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır.” 

﴿ �َ��ِٖ	� � َوَ&bcًRْ َوِ.َ� ا	�8ِRْ�َ	ْا 'ِK َس��X	َ=��ُ� ا�٤٦َوُ ﴾  O, beşikte de, yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlerden 
olacaktır. 

﴾ ٤٧ً�ا َ ��َ�-�ِKَ�Jُ*ُل 	َُ� &ُْ� Kََ�ُ=*ُن ﴿َ �َ	Sْ َرب� اَ-�' َ�ُ=*ُن 	ٖ' َو	ٌَ� َو	َْ� َ�Xٖ�ْ�َ�ْ' 7َ�ٌَ� َ �َل َ&Tٰ	ِِ@ ا	��ُ� َ�aُُ�1ْ َ.� َ��7َُء اَِذا َ 4ٰ' اَ.ْ   Meryem “Ey Rabbim, 
bana hiçbir insan dokunmamışken nasıl olur da çocuğum olabilir?” dedi. De ki: “İşte böyledir, Allah dilediğini 
yaratır. O bir şeyin olmasına karar verince ona sadece “ol” der o da hemen oluverir.” 

﴿ %َ�mٖ-ْ9ِ:َْوا Zَv+�ْ*ٰر	َوا Zَ�َ=ْ� .Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretecek  ﴾٤٨َوُ�َ���ُ�ُ� ا	ِْ=َ+�َب َواْ	ِ
 ْ�Rَ&َ �ِ� ّٖ' اaُُ�Uَْ 	َُ=ْ� ِ.َ� ا	]ّٖ � َٰ�ِ� �ْ=ُ+ُiْIِ�Zٍ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� اَ-ْ َ 'ّٖ اُْ�ِ�ُئ اْ:9َْ&َ�َ� واْ:9َْ�َ�َص َواُْ�ِ� Zِlَ ا	]�ْ�ِ� Kَ �ِ�Kٖ �ُ5ُْ-َ�Kََ�ُ=*ُن uَْ�ً�ا �ِِ�ْذِن ا	��ِ� وَ َوَرCُ*ً:9 اِ	ٰ' Xٖ�َ' اCَِْ�اvَٖٔ% اَ-

 	َ Zً�َٰ9:َ @َِ	ٰذ 'Kٖ اِن� �ْ=ُِA*�ُ�ُ 'Kٖ ُ�وَنUِ ��Aَ �.ََن َو*ُ�ُ&ْ�Aَ ��َِ� �ْ=ُiُ ﴾ ٤٩ُ=ْ� اِْن &�Xٖ.ِVْ.ُ �ُْ+Xَُْ� ﴿اْ	َ�ْ*Aٰ' �ِِ�ْذِن ا	��ِ� َواُ-َ�� O, İsrail oğullarına bir elçi olacak şöyle 
der: Size Rabbinizden bir mucize getirdim: Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izni ile o 
kuş oluverir. Yine Allah'ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yapıp ne 
biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz, bunda sizin için bir ibret vardır. 

 ٍZ�َٰ�ِ� �ْ=ُ+ُiْIَِم َ)َ�ْ�ُ=ْ� َو �ی� ِ.َ� ا	+�ْ*ٰر�Zِ َو: �%�ُِ9ِ	tَ�ْ�َ �ْ=َُ ا	�Tٖى ُ���َ�َ �َ�ْ�َ ��َِ	 � ً ��﴾ ٥٠ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� Jُ�A�Kَ*ا ا	��َ� َوا�uَُٖ�*ِن ﴿َوُ.8َ -“Benden önce gelen 
Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderildim ve Rabbinizden size 
bir mucize de getirdim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 

�وُه ٰ,ـُ�ُ(ْ�Kَ �ْ=ُ/َ� َر�ّٖ' َوَر���	اِن� ا﴿ �ٌ�Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٌطPِ اTَ٥١ ﴾  “Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse 
O’na ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur.” 

� اRُXْ.ِ '�ٰ�(ٖ �d�ََُ� ا	ُْ=5َْ� َ �َل َ.ْ� اَ-�8َْٖرى اِ	َ' ا	��ِ� َ �َل ا	َْ�َ*ارِ�/*َن -َْ�ُ� اَ-�8َُْر ا ���َKَ﴿ َن*�ُِ��ْ.ُ ��-َ�ِ� �ْRَ$َْوا �ِ��	�ِ� ��X.َِٰ� ا��	٥٢ ﴾  İsa, onlardaki inkâr- 
cılığı sezince: Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir? dedi. Havariler: Biz, Allah yolunun yardımcıla- 
rıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler Müslümanlarız, cevabını verdiler. 

﴿ �َ��ٖ,ِ� ﴾ ٥٣َر���Xَ اَٰ.��X �َِ�� اَْ-ْHَ	Sَ َوا�Xَ�ْ�َ�A ا	��Cُ*َل Dَ.َ �Xَ�ْ+ُ&ْ�Kَ ا	�7  Ey Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik, o peygambere de 
uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. 

﴾ Uَ٥٤ْ�ُ� ا	َْ��ِ&ٖ��َ� ﴿َوَ.َ=ُ�وا َوَ.َ=َ� ا	��ُ� َوا	��ُ�   Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en 
hayırlısıdır. 

�Tٖ�	ا %ُ(ِ�Iَ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	ا �ُ�َك ِ.َ �R[َ.َُ#� َو	اِ @َ�ُKَِوَرا @َ�ّٖK*َ+َ.ُ 'ّٖ َق ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اِ	ٰ' َ�ْ*مِ اْ	p Zِ�َ�ٰJُِ�� اِ	َ#� َ.Xَ�ْ�َ �ُ=ُ�َْ�Kَ �ْ=ُ�ُIِ�ُْ=ْ� َ� ا�Aَ�ُ�*َك Kَ*ْ اِْذ َ �َل ا	��ُ� َ�� ٖ)�ٰ�' اِ-
﴾ 1ْAَ �ِ�Kٖ �ْ+ُXُْ& ��َ�Kٖ٥٥َ+�5ُِ*َن ﴿  Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni 

kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar 
küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında 
aranızda ben hükmedeceğim.” 

Tَ(َ �ْRُ�ُا�ً  �T(َُ�Kَ 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	ا � �.َ�Kَ﴿ �َ��ٖPِ�َ- �ْ.ِ �ْRَُ	 �.ََ�ِة َوUِٰ9:َْوا ��َ-ْ /��ا Kِ' ا	ً��ٖ$َ �٥٦ ﴾  İnkâr edenlere gelince, onlara dünyada da, 
ahirette de şiddetli bir şekilde azab edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır. 

 ِ	� � ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8 ��ِت Rِ�ّٖK*َ�ُKَْ� اIُُ*َرُ,ْ� َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	��3	ِٖ��َ� ﴿َواَ.�َ٥٧ ﴾  İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah 
onların ödüllerini tastamam verecektir. Allah, zalimleri sevmez. 

 �ِ�=ٖ�ْ&ِ� اْ	َ �T	ِت َوا��اْ:9َٰ �َِ@ َ-ْ+�ُ*ُه َ)َ�ْ�َ@ ِ.َ	٥٨﴿ٰذ ﴾  Resulüm! Bu söylenenleri biz sana âyetlerden ve hikmet dolu 
Kur'an'dan okuyoruz. 
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� ا	��ِ� َ&sَ�َِ% اَٰدَم ْ.ِ �ُJَ�َUَ� Aَُ�اٍب pُ�� َ �َل َ	ُ� &ُْ� Kََ�ُ=*ُن ﴿َXْ(ِ '�ٰ�(ٖ %َsَ.َ ٥٩اِن� ﴾  Allah yanında İsa’nın durumu, aynen Âdem’ in 

durumu gibidir. Allah Âdem’i topraktan yaratıp "ol" dedi, o da derhal oluverdi. Al-i İmran, 3/43…59. Ayetler. 
Nisa, 4/156…172. ayetler. 

156-Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından;  
157-Ve “Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük” demeleri yüzünden onları lânetledik. Oysaki onu ne 

öldürdüler, ne de astılar; fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan 
dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir  bilgileri yoktur ve kesin olarak onu 
öldürmediler.  

158-Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.  
159-Ehli kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara 

şahit olacaktır.  
163-Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, 

İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davûd 
’a da Zebûr vermiştik.  

171-Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda aşırılığa sapmayınız, Allah hakkında gerçek olmayan sözler 
söylemeyiniz. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın sadece bir peygamberi, Meryem'e sunduğu bir kelimesi ve ondan 
gelen bir ruhtur. Allah'a ve peygamberine inanınız. Allah “üçtür” demeyiniz. Bundan vazgeçiniz, hayrınıza olan 
budur. Allah ancak tek bir ilahtır, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde ve yeryüzünde bulunan herşey 
onundur. Allah insan için yeterli bir vekildir. 

172-Mesih de, Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmek- 
ten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.  

Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa'yı arka- 
larından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunan, Tevrat'ı tasdik eden, sakınanlara bir 
hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. Maide, 5/46 

İncil'e inananlar, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar 
fâsık/günahkârlardır. Maide, 5/47 

�َ �َ-�&َ ZٌJَ��bcَُ&ِْن ا	]�   ٖ�ّPِ �ُ َ��َم اُ-ُ���َُ- _َ�ْ&َ �ُْ3ْ� 	Rَُُ� اْ:9َٰ��ِت pُ�� اْ-3ُْ� اَ-�' ُ�KَVُْ=*نَ َ.� ا	َْ�ٖ��ُ} اْ�ُ� َ.ْ�َ�َ� اِ:�9 َرCُ*ٌل َ ْ� Sْ�َUَ ِ.ْ� َ ْ�ِ�ِ� ا	�/Cُُ% َواُ./  Meryem oğlu 
Mesih, sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir 
kadındır. İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki, nasıl da haktan 
çevriliyorlar. Maide, 5/75 

Maide, 5/109…117. ayetler. 
109-Allah'ın peygamberleri toplayıp da “Size ne cevap verildi” dediği gün, “Bizim hiçbir bilgimiz yok, 

şüphesiz gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin” diyeceklerdir.  
110-Allah o zaman şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla! Hani 

seni mukaddes ruh/Cebrail ile desteklemiştim. Sen, beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyor- 
dun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan, kuş şeklinde bir şey yapıyordun 
da ona üflüyordun, hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı 
iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle hayata döndürüyordun. Hani İsrail oğullarını (seni öldürmekten) engellemiş- 
tim; kendilerine apaçık deliller/mucizeler getirdiğin zaman içlerinden inkâr edenler, Bu, apaçık bir sihirden başka 
bir şey değildir” demişlerdi.   

111-Hani bir de, “Bana ve Peygamberime iman edin” diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da “İman ettik. 
Bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol” demişlerdi.   

112-Hani havariler de, “Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?” demişlerdi. İsa 
da, “Eğer müminler iseniz, Allah’a karşı gelmekten sakının” demişti.   

113-Havariler O'na dediler ki, “İstiyoruz ki, o sofranın yemeklerinden yiyelim, kalplerimiz güven bulsun, 
bize doğru söylediğini kesinlikle bilelim ve olayın tanıklarından olalım.”   

114-Bunun üzerine Meryemoğlu İsa şöyle dedi; “Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki bu 
gün hem öncekilerimiz hem de sonrakilerimiz için bir bayram ve senin bize gösterdiğin bir mucize olsun. Bize 
rızık ver. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.”  

115-Allah da şöyle buyurdu: Ben onu size şüphesiz indireceğim; ama bundan sonra içinizden kim inkâr 
ederse, kâinatta hiç bir kimseye etmediğim azabı ona edeceğim!  

َ' اِ	ٰـRَْ�ِ� ِ.ْ� ُدوِن ا	���ِ   � َواِْذ َ �َل ا	��ُ� َ�� ٖ)�َ�' اْ�َ� َ.ْ�َ�َ� َءاَْ- Sَ�ُْ  Sَ	��X�ِِس اTُ1ِ�Aوٖ-' َواُ.�ْJَKَ �ُ+ُ�ُْ  SُXُْ& اِْن ;a�َِ� 'ٖ	 dَ�َْ	 �.َ ٖ' اَْن اَ ُ*َل	ُن *=ُ�َ �.َ @َ-َ��َ�ْCُ َل� َ 
ْ�َ+ُ� Kٖ �.َ �ُ�َ�ْAَ' -5َْٖ�' َوَ:9 اَْ)َ�ُ� َ.� Kٖ' -5َِْ�َ@ اِ-�َ@ اَْ-b�c(َ Sَُم ا	Lُُْ�*بِ َ)ِ�   Hani Allah “Ey Meryemoğlu İsa sen mi, Allah dışında beni ve 
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annemi ilah edinin dedin?” İsa; “Haşa seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim, gerçek olmadığını bildiğim bir 
sözü söylemek bana yakışmaz, eğer böyle bir şey söyleseydim sen bunu bilirdin, Sen benim içimdekini bilirsin, 
fakat ben Senin özündekini bilemem. Bilinmezleri bilen Senin. Maide, 5/116 

� SَXُْ& 'Xٖ+َ�ْ�K*َAَ اَْ-Sَ ا	�� َ.�   Sُ�ُْ	Rَُْ� اِ:�9 َ.� اََ.XٖAَ�ْ' �ِٖ� اَِن ا)ْ   ���َKَ �ْRِ�Kٖ Sُ.ْا َ.� ُد�ً�Rٖ$َ �ْRِ�ْ�َ(َ SُXُْ&َ� َر�ّٖ' َوَر��ُ=ْ� َو��	وا ا�ُ�ُ ٌ��Rٖ$َ ٍء#ْ$َ �%ُ& 'ٰ�(َ Sَ-ََْوا �ْRِ�ْ�َ(َ ]َ� ٖ  
Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, 
dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine gözetleyici idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine 
gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin. Maide, 5/117 

Rُ�-�ِKَ �ْRُ�ْْ� ِ)َ��ُدَك وَ   �T�َُA اِْن ُ��=ٖ�اِْن  �ْ5ِLْAَ	Kَ �ْRَُِ�-�َ@ َاْ-Sَ اْ	Hٖ�َ�Hُ اْ	َ Kendilerine azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır 
dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin dedi. Maide, 5/118 

  َ5Xْ�َ ْ*ُم�ا َTَُ� ٰ,ـ��	َل ا� َ ْX(َ �ُ��	ا 'َzِا َر���َ� �Rَ�Kٖ اََ�ًِٖ	�Uَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٌت��XIَ �ْRَُ	 �ْRُُ �ْPِ �َ� ِٖد� Rُْ� َوَرzُ*ا َ)Xُْ� ٰذ	َِ@ ا	5َْْ*ُز ا	Dُ ُ��3ٖ�َْ ا	�8  Allah dedi 
ki; Bugün, doğruların doğruluklarının yararını görecekleri gündür, onlar için altından nehirler akan ve içlerinde 
ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razıdır, onlar da ondan razıdırlar. İşte o büyük kurtuluş, o 
büyük başarı budur. Maide, 5/119 

120-Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin mülkiyeti Allah'ındır, O, her şeye hakkiyle kadirdir.  
Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.En’âm, 6/85  

Meryem, 19/16…37. ayetler. 
  f� ِ�ْ$َ �ً-�=َ.َ �Rَِ�,َْا �ْت ِ.ْTَ�َ+َ-َْ� اِِذ ا�ِْ=َ+�ِب َ.ْ�َ	ا 'ِK �ُْ&�١٦ ﴿َواْذ ﴾ Resulüm! Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden 

ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. 
﴿ �f�*ِCَ 7َ�ًَ�ا �Rََ	 %َ�s�َ+َKَ �Xَ�َُرو �Rَ�َْ	ِا �Xَ�ْCََْر�Kَ ��ً�mَ�ِ �ْRِِ-ُدو �ْت ِ.ْTَ1َ�A�Kَ١٧ ﴾  Kendisini onlardan gizlemek için bir de perde 

çekmişti. O’na ruhumuzu göndermiştik. O da tam bir insan suretinde görünmüştü ona. 
﴿ �f�JِAَ SَXُْ& اِْن @َXْ.ِ �ِ�ٰ�ْ��	�ِ� اَُ)*ُذ 'ّٖ ﴾ ١٨َ �َ	Sْ اِ-  Meryem, O'na “Ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer 

kötülük yapmaktan sakınan biri isen bana dokunma!” dedi. 
﴿ �f�&َِز �.ًbcَBُ @َِ	 ]َ,ََ9ِ: @ُِل َر��*Cُ١٩َ �َل اِ-�َ�� اَ-َ� َر ﴾  Ruh dedi: "Ben, sadece Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan 

bağışlamak için buradayım." 
﴾ ٢٠	َْ� اَُك َ� َ﴿ �f�Lِ�َ	Sْ اَ-�' َ�ُ=*ُن 	ٖ' bcَBٌُم َو	َْ� َ�Xٖ�ْ�َ�ْ' 7َ�ٌَ� وَ   Meryem: "Bana daha hiçbir erkek dokunmamışken, nasıl bir 

oğlum olabilir? Üstelik ben iffetsiz bir kadın da değilim" dedi. 
﴾ ٢١اَْ.ً�ا َ.�f�4ِJْ ﴿َ �َل َ&Tٰ	ِِ@ َ �َل َر�/ِ@ ُ,َ* َ)َ�#� َ,��ٌ� َو	mْXََِ�َ�ُ� اَٰ� Zً	��X�ِِس َوَر��X.ِ Zً�َ�ْ َوَ&�َن   Melek: “Bu, dediğin gibidir. Ancak Rabbin 

buyurdu ki: Bu iş benim için kolaydır. Bu olayı insanlara gücümüzü kanıtlayan bir mucize ve oğlunu da onlara 
rahmet kaynağı olarak sunmak istiyoruz. Bu olay kesinleşmiş bir hükümdür.'' 

 َ�Kَ﴿ �f�8ِ َ �ً-�=َ.َ �ِٖ� ْتTَ�َ+َ-ْ�Kَ �ُ+ْ�َ�َ٢٢ ﴾  Böylelikle ona gebe kaldı, sonra onunla uzak, ıssız bir yere çekildi. 
﴿ �f��ِXْ.َ ��ً�ْ-َ SُXُْ&ا َوTَـ,ٰ %َ�ْ َ /S.ِ 'Xٖ+َ�َْ	 ��َ Sْ	َ� َ Zِ�َ1ْ�X	ِع اTْIِ 'ٰ	ِ�1َ�َُض ا	َءَ,� اْ�Iََ�Kَ٢٣ ﴾  Bir süre sonra doğum sancıları onu bir 

hurma ağacına yöneltti. “Keşke, daha önce ölmüş ve unutulmuş olsaydım” dedi. 
﴿ �f��ِCَ @ِ+َ�ْAَ @ِ/َر� %َ�َIَ �ْ َ '-ٖHَ�ْAَ 9�:َا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ �Rَvٰد�XَKَ٢٤ ﴾  Derken, Ruh, ona aşağıdan şöyle seslendi: "Sakın üzülme!" 

dedi, "Rabbin senin alt yanında bir su arkı meydana getirdi. 
﴿ �f�ِXIَ ��ًuَُر @ِ�ْ�َ(َ �ِْ ��َُA Zِ�َ1ْ�X	ِع اTْmِِ� @ِ�َْ	ِى ا ٖHّ,ُ٢٥َو ﴾  “Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun 

hurma dökülsün.” 
 ِ�Kَ �Xً�ْ(َ ى ْ�ٰ�ِ� Kَ �.ً*ْPََ�ْ� اَُ&��َ� ا	َْ�ْ*َم اِْ-Kَ﴿ �f��ُِ=ٖ�' َواْ$َ�ٖ�' َوَ ّ�ٖ ّٖ' -Tََْرُت 	ِ��� � Aََ��ِ�� ِ.َ� ا	7َ�َِْ� اََ�ً�ا JُKَ*	ٖ' اِ- �.٢٦ ﴾  Ye, iç, gönlün rahat olsun. 

Eğer birini görecek olursan “Ben Rahman olan Allah'a konuşmama orucu adadım, bu yüzden bugün hiç kimse 
ile konuşmayacağım” de. 

﴿ �f��ِKَ �lً�ْ$َ SِiْIِ �ْJَ	َ �ُ�َ�ْ.َ ��َ ا*ُ	� َ �ُُ��ِ�ْAَ �Rَ.َ*ْ َ �ِٖ� SْAََ�Kَ٢٧ ﴾  Bebeğini kucağına alıp yakınlarının yanına gelince kendisine 
dediler ki; Ey Meryem, sen çok utandırıcı bir suç işledin. 

ِ@ �f�Lِ�َ ﴿َ�� اSَUُْ ٰ,ُ�و ﴾ ٢٨َن َ.� َ&�َن اَُ�*ِك اْ.َ�اَ Cَْ*ٍء َوَ.� َ&�َ-Sْ اُ./  “Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. 
Annen de iffetsiz değildi.” 

﴿ �f�ِ�Pَ �ِRْ�َْ	ا 'ِK َ&�َن �ُ*ا َ&ْ�َ_ -َُ=��ُ� َ.ْ	َْ�ِ� َ �	َرْت اِ�$ََ�Kَ٢٩ ﴾  Bunun üzerine Meryem, eli ile oğlunu göstererek onunla 
konuşmalarını önerdi. Onlar da “Biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz?” dediler. 

﴿ �f�ِ�َ- 'Xٖ�َ�َIَِْ=َ+�َب َو	ا 'َِ-�Aَِٰ� ا��	ا �ُ�ْ(َ 'ّٖ ﴾ ٣٠َ �َل اِ-  Çocuk konuşmaya başladı şöyle dedi: “Ben, Allah'ın kuluyum. O, 
bana Kitab'ı verdi ve beni peygamber yaptı.” 

﴿ �f��َ Sُ.ِْة َ.� ُد*ٰ&�H	ِة َوا*ٰ� �8	�ِ� '-ٖ�Pََواَْو SُXُْ& �.َ �َ�ََْ��َرً&� ا.ُ 'Xٖ�َ�َIَ٣١َو ﴾  Beni, bulunduğum her yerde kutsal ve bereketli kıldı. 
Yaşadığım sürece bana namazı, zekâtı emretti. 
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﴿ �f�Jِ$َ ًرا���Iَ 'Xٖ�ْ�َmْ�َ �َْ	َو 'Aٖ�ا �َِ*ا	َِ f��َ٣٢َو ﴾  Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı/ dik kafalı ve 

kötülük düşkünü biri olmaktan uzak tuttu.  
bcَُم َ)َ�#� َ�ْ*َم ُو	ِْ�ُت َوَ�ْ*َم اَُ.*ُت َوَ�ْ*َم اُ  � �f��َ ﴿َوا	��ُ�َ�ْ٣٣ ﴾  Doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar diriltileceğim gün 

Allah'ın selamı/rahmeti ve bağışı benimle birliktedir. 
﴾ ٣٤ٰذ	َِ@ ٖ)�َ�' اْ�ُ� َ.ْ�َ�َ� َ ْ*َل اْ	َ��a ا	�Tٖى �Kِٖ� َ�ْ�َ+ُ�وَن ﴿  İşte Meryem'in oğlu İsa budur! Hakkında kuşku ve çelişmeye 

düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür. 
��َ-ُ� اَِذا َ 4ٰ' اَْ.ً�ا َ ��َ�-�ِKَ�Jُ*ُل 	َُ� &ُْ� Kََ�ُ=*ُن ﴿َ�ْCُ �﴾ ٣٥َ.� َ&�َن 	ِ��ِ� اَْن َ�+�Tَ1ِ ِ.ْ� َو	ٍَ  Allah'ın bir evlât edinmesi, olacak şey değildir! 

O, bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman, ona sadece “Ol!” der ve hemen olur. 
﴿ �ٌ�Jٖ+َ�ْ.ُ َ�اٌطPِ اTَوُه ٰ,ـ�ُ�ُ(ْ�Kَ �ْ=ُ/َ� َر�ّٖ' َوَر���	٣٦َواِن� ا ﴾  İsa: Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. 

Öyle ise O'na kulluk ediniz. İşte doğru yol budur. 
� َ�ْ*ٍم َ)Uْ�Kَ﴿ �ٍ�3َٖ+َ�َ_ اِRَ7ْ.َ �ْ.ِ 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ��ِ	 %ٌ�ْ*َKَ �ْRِِX�ْ�َ �ْ.ِ اُبHَ�َْ9:ْ٣٧﴾  Gruplara ayrıldılar ve aralarında ayrılığa düştüler. Artık 

o büyük güne şahit olacak o inkarcıların vay hâline ! Meryem, 19/16…37. ayetler. 
  ْ�Kَ SْXَ8َ�َْٖ+' ا�	َوا َ���ٖ	َ��َ�ِْ	 Zً�َٰا �RَXَ�َْوا �,َ�Xَ�ْ�َIََو �Xَ�ُِرو �ْ.ِ �Rَ�Kٖ �Xَ1ْ5َXَKَ �RَIَ  Irzına dokundurtmayan Meryem'i de an. Ona 

ruhumuzdan bir soluk üfleyerek kendisini ve oğlunu tüm insanlar için gücümüzün sınırsızlığını kanıtlayan bir 
mucize yaptık. Enbiya, 21/91 

Meryemoğlu İsa ile annesini gücümüzün bir kanıtı olarak ortaya çıkardık. Onları yaşamaya elverişli ve 
akarsulu bir tepeye yerleştirdik. Mü’minun, 23/50 

Zuhruf, 43/57…60. ayetler. 
57-Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak 

bağrışmaya başladılar.  
58-Onlar dediler ki: “Bizim ilâhlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa İsâ mı?” Bu misali sırf seninle tartışmak 

için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.  
59-İsa, ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur 
60-Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.  

�Xَ�ْ �ِٖ��َ�' اْ�ِ� َ.ْ�َ�َ� َوا�Xَ�ْAَُٰه اْ:9ِ   �Xَ�ْ َ)�ٰ' ا�pَِٰرِ,ْ� ��Xَ�ِCُ�ُِ َوَ �5 �5 َ ��ُp َ�(َ �,َ�Xَ�ْ+َ&َ �.َ �,َ*(ُ�Rِ�ْْ� اِ:�9 اْ�ِ+�Lََء ْ-�mَٖ% َوKٖ �Xَ�ْ�َIَ'  ُ�ُ*ِب ا	�Tٖ�َ� ا�Aَ�ُ�*ُه َراZًKَْ َوَرZً�َ�ْ َوَرْ,َ��-Zً��ِ اْ�َ+َ
َ&JُCِ�Kَ �ْRُXْ.ِ �ٌ�sٖ*نَ رzَِْ*اِن ا	��ِ� Kََ�� َرَ)ْ*َ,� �a�َ ِرَ)�َ�+�Xَ�ْAَٰ�Kَ �Rَِ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ِ.RُXْْ� اIََْ�ُ,ْ� وَ   Sonra bunların izinden ardı ardına peygamberlerimizi 

gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik, ona İncil'i verdik; ona uyanların kalplerine şefkat ve 
merhamet vermiştik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazan- 
mak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükâfatlarını verdik. 
İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır. Hadid, 57/27 

  ْCِا 'Xٖ�َ ��َ �َ�َ�ْ.َ �ُ�َْواِْذ َ �َل ٖ)�َ�' ا ِ. 'Aْٖ��َ ٍل*Cُ�َِ� ً�ا �ی� ِ.َ� ا	+�ْ*ٰر�Zِ َوُ.�7�ََ�َ �َ�ْ�َ ��َِ	 � ً ��ّٖ' َرCُ*ُل ا	��ِ� اِ	َْ�ُ=ْ� ُ.8َ � �Iََءُ,ْ� �ِ�	�Xَ���َِْت َ�اvَٖٔ% اِ- ���َKَ ��ى اCُْ�ُ� اَْ�َ�ُِ�ْ�َ �ْ
 ٌ���ٖ.ُ �ٌ�ْCِ اTَا ٰ,ـ*ُ	� َ Hani, Meryem oğlu İsa: Ey İsrail oğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı 
doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti. 
Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler. Saf, 61/6 

İslam’a çağrılırken Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah zalimler topluluğunu doğru 
yola iletmez. Saf, 61/7 

Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki zalimler istemese de Allah nurunu 
tamamlayacaktır. Saf, 61/8 

Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun! Tıpkı Meryem oğlu İsa'da havarilere: “Allah yolunda benim 
yardımcılarım kimdir?” dediğinde Havariler: “Allah yolunun yardımcıları biziz” demeleri gibi. İsrail oğullarından bir 
zümre inandı, bir zümre inkar etti. Biz de inananları, düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler. Saf, 
61/14 

َ Sْ �َِ=ِ�َ��ِت َر���Rَ َو&ُ   ��Pََو �Xَ�ُِرو �ْ.ِ �ِ�Kٖ �Xَ1ْ5َXَKَ �RَIَ�ْKَ SْXَ8َ�َْٖ+' ا�	ْ�ٰ�َن ا(ِ SَXَ�َْ� ا�َوَ.ْ�َ َ��+ِٖ-�Jَ	ْا �َ.ِ Sْ-َ�&ََو �ِٖ�+ُ  İffetini korumuş olan, İmran 
kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz, onun içine ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini, kitaplarını 
tasdik etti. Ve o gönülden itaat edenlerdendi. Tahrim, 66/12 

İshak Peygamber: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, 
İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davûd’a da 
Zebûr vermiştik. Nisa, 4/163 
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Biz İbrahim’e İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nûh’u da hidayete 

erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud ’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Hârûn’u da. İyilik yapanları işte 
böyle mükâfatlandırırız.  En’âm, 6/84 

“Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail’i ve İshak’ı veren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı 
işitendir.” İbrahim, 14/39 

İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. O'nun soyuna peygamberlik ve kitap sunduk. O'nu dünyada 
ödüllendirdiğimiz gibi hiç kuşkusuz ahirette de iyi kullarımız arasındadır. Ankebut, 29/27 

�aَ َوَ�Jُ�ْ*َب اُو	ِ' اْ:9َْ�ٖ�ى َواْ:�8َ�َْ9رِ  ٰCَِْواْذ&ُْ� ِ)َ��َد-َ� اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوا  Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve 
Yakub'u da hatırla. Sad, 38/45 

ارِ اِ-�   ��� ا�1َِ� �ْ,ُ�Xَ8ْ�َUَْ	Zٍ8َِ ِذْ&َ�ى ا	  Biz onları Ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı kullar yaptık. Sad, 38/46 
�-َ� َ	ِ�َ� اْ	8ْ�َُ]5َْ�َ� اْ:Uَْ9َ��ِر  َXْ(ِ �ْRُ�-َِوا  Şüphesiz onlar, bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir. Sad, 38/47 

İsmail Peygamber: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

İbrahim, İsmail’le birlikte Kâbe’nin temellerini yükseltiyor ve şöyle dua ediyorlardı: “Rabbimiz hizmetimizi 
kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, bilensin.” Bakara, 2/127. 

Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet 
usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. 
Bakara, 2/128. 

Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, 
İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’- ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davûd’a da 
Zebûr vermiştik. Nisa, 4/163 

�Xَ�ْ َ)َ�' اْ	َ��َ	ٖ���َ َواCِْٰ�ٖ��َ% َوا	Dَ�َ�َْ وَ   �4Kَ f bcُ&َو �uً*ُ	َو dَُ-*�ُ  İsmail’i, Elyasa’ı, Yûnus’u ve Lût’u da doğru yola erdirmiştik. Her 
birini âlemlere üstün kılmıştık. En’âm, 6/86 

“Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail’i ve İshak’ı veren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı 
işitendir.” İbrahim, 14/39 

 �f�ِ�َ- 9:ً*Cَُوَ&�َن َر �َواْذ&ُْ� Kِ' ا	ِْ=َ+�ِب اCِْٰ�ٖ��َ% اِ-�ُ� َ&�َن �Pَِدَق ا	َْ*ْ)ِ  Kitapta İsmail’i de an. O, sözüne sadıktı. Peygamber olarak 
gönderilmişti. Meryem, 19/54 

Ailesine namaz ve zekâtı emrederdi. Rabbi’nin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Meryem, 19/55 
İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar 

hakikaten iyi kimselerdendi.  Enbiya, 21/85-86 
İsmail'i, Elyas'ı, Zülkifl'i de an. Hepsi iyilerdendir. Sad, 38/48 
Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; 

bir düşün, ne dersin? dedi. O da   Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, 
dedi. Saffat, 37/102 

Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle 
mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır, diye seslendik. Saffat, 37/103-106 

Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bırak- tık: 
İbrahim'e selam! dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. Saffat, 
37/107…111. ayetler. 

Lut Peygamber Ve Sedum Kavmi: 
�ِ ِ��ْ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

İsmail’i, Elyasa’ı, Yûnus’u ve Lût’u da doğru yola erdirmiştik. Her birini âlemlere üstün kılmıştık. En’âm, 
6/86  

  ٍ�﴾٨٠ِ.َ� اْ	َ��َ	ٖ��َ� ﴿ َو	ُ*�uً اِْذ َ �َل 	Jَِْ*ِ.ٖ� اAْ�Aََُ*َن ا	�Rَِ� �ْ=ُJَ�َCَ �.َ Zَ7َ�ِ�5َْ ِ.ْ� اََ�  Lût'u da peygamber olarak gönderdik. O 
soydaşlarına dedi ki: “Sizler daha önce dünyada hiç kimsenin işlemediği bir fuhuş türünü mü işliyorsunuz?” 

�Iََل َ$Rَْ*ًة ِ.ْ� ُدوِن ا	�Xَ��ِء َ�ْ% اَْ-ُ+ْ� َ ْ*ٌم  ﴾ ٨١ُ.K�ِ�ُْ*َن ﴿اِ-�ُ=ْ� َ	َ+�Aُْ*َن ا	��  Sizler kadınları bırakıp, erkeklere şehvetle 
yaklaşıyorsunuz. Kuşkusuz siz her türlü ölçüyü çiğneyen, azgın bir toplumsunuz. 

ُ�ونَ  �R[َ+َ�َ اُ-َ�ٌس �ْRُ�-ِا �ْ=ُِ+�َ�ْ َ �ْ.ِ �ْ,ُ*Iُ�ِUَُْ*ا ا	اَب َ ْ*ِ.ٖ� اِ:�9 اَْن َ �*َIَ ٨٢﴿ َوَ.� َ&�َن ﴾  Soydaşlarının verdikleri tek cevap şu oldu; “Lût'u 
ve arkadaşlarını kentinizden sürünüz, çünkü onlar temizliğe pek meraklı kimselermiş” dediler. 

﴿ �َ��ِٖ��Lَ	ْا �َ.ِ Sْ-َ�&َ �ُAََُه َواَْ,َ�ُ� اِ:�9 اْ.َ�ا�Xَ�ْmَ-َْ�Kَ٨٣ ﴾  Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. 
Karısı ise azab içinde kalanlardan oldu. 
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﴿ �َ�.ٖ�ِmْ�ُ	ْا Zُ�َ ِ�(َ 3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن-ْ�Kَ ً�ا[َ.َ �ْRِ�ْ�َ(َ �َ-�ْ[َ.َْ٨٤َوا ﴾  Onların üzerine müthiş bir taş yağmuru yağdırdık. Gör bakalım, 

günahkârların sonu nasıl oldu? A’raf, 7/80…84. Ayetler. 
Hani elçilerimiz İbrahim'e müjdeli haberi getirdiklerinde ona, “Selâm sana” dediler. O da onlara “Selâm 

size” dedi. Az sonra önlerine kızarmış bir buzağı getirdi.  Hud, 11/69 
Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumdan hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki: 

"Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik."  Hud, 11/70 
ْوُع َو�IََءAُْ� ا	7ْ�ُْٰ�ى ُ��mَِد	Kٖ �Xَُ' َ ْ*مِ 	ُ*ٍط ﴿  � َذَ,َ[ َ)ْ� اِْ�ٰ�ٖ,�َ� ا	�� ���َKَ٧٤ ﴾ İbrahim’in korkusu gidip, kendisine müjde gelince Lût 

kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. 
﴿ ]ٌ�Xٖ.ُ اٌه ﴾ ٧٥اِن� اِْ�ٰ�ٖ,�َ� 	ََ�ٖ��ٌ� اَو�  İbrahim, gerçekten hoşgörülü,yumuşak kalpli,kendini Allah'a adamış bir kimse idi. 

﴾ ��٧٦َ@ َواِ-�Rُْ� اTَ(َ �ْRِ�Aٰٖاٌب Bَْ�ُ� َ.ْ�ُدوٍد ﴿َ�� اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� اَْ)ِ�ْض َ)ْ� ٰ,ـTَا اِ-�ُ� َ ْ� �Iََء اَْ.ُ� رَ   Melekler: Ey İbrahim! bizimle tartışmaktan 
vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesindir ve onlara geri çevrilmesi mümkün olmayan bir azap gelecektir. 

� �Iََءْت ُر �Xَُ�Cُ	Cٖ �uً*ُ'َء �Rِِْ� َو�zََق  ﴾ Rِِ�٧٧ْ� َذْرً)� َوَ �َل ٰ,ـTَا َ�ْ*ٌم َ)�8ٌٖ[ ﴿َو	َ��  Ne zaman ki, elçilerimiz Lut'a geldiler, bunların 
gelişleri yüzünden Lut fenalaştı, eli ayağı birbirine dolaştı ve «Bu gün çetin bir gündür.» dedi.  

���lَِت َ �َل َ�� َ ْ*مِ ٰ,Vَُ:9ِء Aٖ�Xَ�َ' ُ,�� ا �ُRَuَْ	Jُ�A�Kَ �ْ=َُ*ا ا	��َ� َوَ:Hُ1ُْA 9وِن َو�Iََءُه َ ْ*ُ.ُ� ُ�Rَْ�ُ)*َن اِ	َْ�ِ� َوِ.ْ� َ ْ�ُ% &َ  ﴾ 5ٖ�ْzَ 'Kٖ٧٨' اَ	Xْ.ِ dَ�َُْ=ْ� َرIٌُ% َرٖ$�ٌ� ﴿�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*َن ا	��
Daha önce çirkin işler yapan halk, koşarak ona geldiler. Lût: “Ey kavmim, İşte bunlar, kızlarımdır. Onlar sizin için 
daha temizdir. Allah’tan korkun, misafirlerime beni rezil etmeyin. İçinizde hiç mi aklı başında doğru bir adam 
yok?” dedi. 

﴿ �� َ)َ �.َ Sَ�ْ�ِ	ْ.ِ @َِA�Xَ�َ 'Kٖ �Xَ� a�َ; َواِ-�َ@ 	ََ+ْ�َ�ُ� َ.� -ُٖ��ُْJَ	َ ُ*ا	٧٩َ � ﴾  Onlar, “İyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen 
bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun” dediler. 

﴿ �ٍ��ًة اَْو اٰٖوى اِ	ٰ' ُرْ&ٍ� َ$ٖ ﴾ ٨٠َ �َل َ	ْ* اَن� 	ٖ' �ُِ=ْ�  ُ*�  Lût onlara dedi ki: “Ah, keşke size karşı yetecek bir gücüm olsaydı 
veya çok sağlam bir yere sığınabilseydim” 

 ِ. Sْ5ِ+َ�ْ�َ 9:َْ�ِ% َو�	ا �َ.ِ Dٍ[ْJِِ� @َ�ِ,َْ�ِ� �ِCَْ�Kَ @َ�َْ	ِ�8ُِ*ا ا�َ �َْ	َر��َ@  %ُCُُ*ُط اِ-�� ُر	 ��ُ*ا َ	8/ َ �	ا �ُ,ُ�ْ�ُ} Xُْ=ْ� اََ�ٌ� اِ:�9 اْ.َ�اAَََ@ اِ-�ُ� ُ.�Rَ�ُ�8ٖ َ.� اRُ�َ�Pََْ� اِن� َ.ْ*ِ)َ ْ�ُ} اَ	dَ�َْ ا	8/
﴿ ]ٍ��ٖJَِ�٨١ ﴾  Melekler dediler ki: “Ey Lût! Şundan emin ol ki, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla zarar vere- 

mezler. Sen, gecenin bir kısmı olunca ailenle birlikte hemen buradan çık git. İçinizden hiç kimse geri kalmasın, 
eşinden başka. Çünkü onların başına gelen, onun da başına gelecektir. felaket zamanı ise sabah vaktidir. 
Sabah da yakın değil mi?" 

�ٍ% َ.4ُXْ*ٍد ﴿ ٖmّCِ �ْ.ِ َرًة�mَ�ِ �Rَ�ْ�َ(َ �َ-�ْ[َ.ََْوا �Rَ�َKِ�Cَ �Rَ�َِ	�(َ �Xَ�ْ�َIَ �َ-�ُ.ََْء ا�Iَ � ���َKَ٨٢ ﴾  Ne zaman ki, emrimiz geldi, o ülkenin altını 
üstüne getirdik ve üzerlerine istif edilip pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırdık. 

﴿ �� َر��َ@ َوَ.� ِ,َ' ِ.َ� ا	��3	ِٖ��َ� �َِ�ٖ��ٍَXْ(ِ Zً.َ �*�َ.ُ٨٣ ﴾  O taşlar ki, Rabbinin katında hazırlanmış, işaretlenmiştir. O taşlar, 
zalimlerin başından hiç eksik olmaz! Hud, 11/74…83. Ayetler. 

İbrahim, “Ey Elçiler! Göreviniz nedir?” dedi. Melekler şöyle dediler: “Biz suçlu bir kavmi cezalandırmak için 
gönderildik. Ancak Lût ailesi hariç. Onların hepsini kurtaracağız.” Hicr, 15/57…60. ayetler 

Bu elçiler Lût'un evine geldiklerinde. Lût; “Siz benim tanımadığım kimselersiniz” dedi. Hicr, 15/61-62 
"Yok" dediler, "Biz sana, onların şüphe ettikleri cezayı getirdik ve sana Hakkın emri ile geldik, emin ol biz 

sadık kimseleriz. Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar, sen de arkalarından git, içinizden hiç kimse dönüp 
ardına bakmasın, size emredilen yere geçin gidin." Hicr, 15/63-65 

Ona şu durumu kesin olarak bildirdik: “Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak.” Hicr, 15/66 
Şehir halkı, birbirlerini müjdeleyerek misafirlerin yanına geldi. Lût onlara “Bunlar benim misafirimdir. Sakın 

beni utandırmayın; Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin!” dedi. Hicr, 15/ 67-68-69 
Biz seni, el âlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? dediler. Lût dedi: "Eğer bir şey yapacaksanız, 

işte kızlarım!" Hicr, 15/70-71 
Hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içerisinde bocalayıp duruyorlar. Hicr, 15/72 
Güneşin doğuşuyla birlikte onları bir çığlık yakaladı. Oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan 

pişirilmiş taşlar yağdırdık. Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. Hicr, 15/73-74-75 
O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor. Şüphesiz ki, bunda iman edenler için bir ibret 

vardır. Hicr, 15/76/77 
� اِ-�Rُْ� َ&�-ُ*ا َ *ْ َو	ُ* َِg��َ1َ	ْا %ُ�َ�ْAَ Sْ-َ�&َ '+ٖ�	ا Zِ�َ�ْJَْ	ا �ُه ِ.َ�Xَ�ْ �m-َُه ُ�ْ=ً�� َوِ)ْ�ً�� َو�Xَ�ْAَٰا �uً َ��JٖCِ�Kَ ٍء*ْCَ َم  Lût'a da egemenlik ve bilgi verdik. 

Onu, halkı iğrenç işler yapan o kentten kurtardık. Onlar gerçekten çirkin davranışları huy edinmiş kötü bir 
toplumdu. Enbiya, 21/74  

Lût’un kavmi de peygamberleri yalanladı. O vakit ki kardeşleri Lût onlara demişti: siz Allah’tan korkmaz 
mısınız? “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” “Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve 
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bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
aittir.” Şuara, 26/160 …164. ayetler. 

 “Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? 
Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.” Şuara, 26/165-166 

Soydaşları “Ey Lût, eğer bu dediklerinden vazgeçmezsen kesinlikle seni buradan süreceğiz” dediler. Lût: 
“Doğrusu, dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim! Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten 
kurtar.” Şuara, 26/167-168-169 

Biz de geride kalanlar arasında yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra geride 
kalanları yerle bir ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, o yağmur ne kötü bir yağmurdu! Şuara, 26/ 
170-171-172-173 

Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdir. Ve şüphesiz, 
senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır esirgeyendir. Şuara, 26/174-7-175 

  ٖ�.ِ*ْJَِ	 اِْذ َ �َل �uً*ُ	8ِ�ُُْ�وَن ﴿ َوA �ْ+ُْ-ََوا Zَ7َ�ِ�5َْ	َن ا*ُAْ�Aََ٥٤ا ﴾ Lût'u da Peygamber olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: 
Göz göre göre hâla o hayâsızlığı yapacak mısınız? 

 ْmAَ َ��ِء َ�ْ% اَْ-ُ+ْ� َ ْ*ٌم�X	ُدوِن ا �ًة ِ.ْ*َRْ$َ َل�Iَ ﴾ �Rَ٥٥ُ*َن ﴿اَ �ْ=ُ�Xِgَ	Aْ�+َُ*َن ا	��  Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz?  
Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz.” 

ُ�وَن ﴿ �R[َ+َ�َ اُ-َ�ٌس �ْRُ�-ِ+ُِ=ْ� ا�َ ْ�َ �ُ*ٍط ِ.ْ	ا اَٰل *Iُ�ِUَُْ*ا ا	اَب َ ْ*ِ.ٖ� اِ:�9 اَْن َ �*َIَ َن�&َ ��َKَ٥٦ ﴾  Fakat halkı ona şu cevabı verdi;“Lût'un 
yakınlarını şehrinizden çıkarınız, çünkü onlar temizliğe pek meraklı kimselermiş!” 

﴿ �َ��ِٖ��Lَْ	ا �ْر-َ�َ,� ِ.َ �� َ �ُAََُه َواَْ,َ�ُ� اِ:�9 اْ.َ�ا�Xَ�ْmَ-َْ�Kَ٥٧ ﴾  Karısı hariç Biz onu ve ailesini kurtardık. Karısı ise geride kalarak yok 
olmasını kararlaştırdık. 

﴾ ٥٨َواَْ.َ]ْ�-َ� َ)Rِ�ْ�َْ� َ.َ]ً�ا Kََ��َء َ.َ]ُ� اْ	TَXْ�ُٖر�َ� ﴿  Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki. Ne kötüdür o uyarılan fakat 
aldırmayanların yağmuru. Neml, 27/54…58. ayetler 

Lût’u da peygamber olarak gönderdik. Hani o, kavmine şöyle demişti: “Gerçekten siz, sizden önce 
dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayâsızlığı işliyorsunuz.” Ankebut, 29/28 

Sizler, kadınları bırakıp erkek erkeğe cinsel ilişkide bulunuyor, kervanların yolunu kesiyor ve aranızda 
düzenlediğiniz toplantılarda o çirkin eylemi işliyorsunuz. Öyle mi? Soydaşlarının tek cevabı “Eğer doğru 
söylüyorsan, Allah'ın azabını başımıza getir bakalım” demeleri oldu. Ankebut, 29/29 

Lût dedi ki; “Rabbim, şu bozgunculara karşı bana yardım et” Ankebut, 29/30 
Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman, dediler ki: "Gerçek şu ki, biz bu ülkenin halkını 

yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular." Ankebut, 29/31 
İbrahim, “Ama orada Lût var” dedi. Onlar, “Orada kimin bulunduğunu biliriz. Biz, onu ve ailesini elbette 

kurtaracağız. Ancak karısı başka. O, geri kalıp helâk edilenlerden olacaktır.” Ankebut, 29/32 
Elçilerimiz yanına varınca Lût'un canı sıkıldı, gelişleri yüzünden telaşa kapıldı. Bunun üzerine elçilerimiz 

ona dediler ki; “Korkma, tasalanma. Biz seni ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşin geride kalıp azaba çarpı- 
lanlardan olacaktır.” Ankebut, 29/33 

Biz bu kent halkının iğrenç sapıklığı yüzünden başlarına gökten ağır bir azap yağdıracağız. Ankebut, 
29/34 

Biz o yıkık kentten, geriye düşünen kimselerin ders çıkarmalarına yarayacak belirgin izler bıraktık. 
Ankebut, 29/35 

Şüphesiz Lût da peygamberlerdendi. Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın dışında 
bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra da diğerlerini yok ettik. Saffat, 37/133-134-135 

Şüphesiz sizler sabah akşam onların harap olmuş yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hâlâ düşünmeyecek 
misiniz? Saffat, 37/136/137 

Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût’un kardeşleri, Eykeliler, 
Tübba’ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey 
gerçekleşti. Kaf, 50/12-14 

Altı üstüne gelen Lût kavminin şehirlerini de O yerin dibine geçirdi. Necm, 53/53 
Lût kavmi de uyarıları yalanladı.Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lût 

ailesini seher vakti kurtardık; Tarafımızdan bir nimet olarak. İşte Biz, şükredenleri böyle ödüllendiririz. Kamer, 
54/33-34-35 

Andolsun ki, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. 
Kamer, 54/36 
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Onlar Lût'un misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silme kör ettik. 

Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!   Kamer, 54/37 
Yemin olsun, sabahleyin erkenden, kararlı ve oturaklı bir azap yakaladı onları. Tadın bakalım azabımı ve 

uyarılarımı! Kamer, 54/38-39 
  ِ	�Pَ �َ-َ��ِد(ِ �ْ.ِ �ِ�ْ�َ�ْ(َ Sَ�ْAَ �+َ-َ�&َ ُ*ٍط	5َُ�وا اْ.َ�اََت -ُ*ٍح َواْ.َ�اََت &َ �َ�Tٖ��ِ	 bcًsَ.َ �ُ��	َ�َب اzَ ْL�ُ �ْ�َKَ ��َ,ُ�+َ-َ�1َKَ �ِ�ْ�َ Dَ.َ َر��X	ا bcَUَُوٖ �َ% اْد �lً�ْ$َ �ِ��	ا �َ.ِ ��َRُXْ(َ �nَXِ

 َ���ٖUِا �� Allah, inkâr edenlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin ا	
nikâhları altında iken onlara hainlik ettiler. Ama kocaları, Allah’ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. 
Onlara, “Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi. Tahrim, 66/10 

Musa Peygamber Firavun Ve Medyen Halkı: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesin- 
den kurtarmıştık. Bunda, size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bakara, 2/49 

Hani, sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Bakara, 
2/50 

Hani Musa ile kırk geceliğine sözleşmiştik de siz onun arkasından buzağıyı ilâh edinerek zalimlerden 
olmuştunuz. Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik. Bakara, 2/51-52 

Hani doğru yola gelesiniz diye Musa'ya Kitab'ı ve Furkan'ı verdik. Bakara, 2/53 
Hani Musa, kavmine dedi ki: Ey kavmim, sizler buzağıyı ilâh edinmekle kendinize zulmettiniz. Gelin, 

yaratıcınıza tövbe edin ve nefislerinizi öldürün. Yaratıcınız katında bu sizin için hayırlıdır': Allah da tövbenizi 
kabul etti. Hiç şüphesiz O, tövbeleri kabul edendir ve merhametlidir. Bakara, 2/54 

Ve şöyle de demiştiniz: Ey Musa, biz Allah'ı apaçık görünceye kadar sana inanmayız. Bunun üzerine siz 
bakınıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün ardından tekrar 
diriltmiştik. Bakara, 2/55-56 

Üstünüze buluttan gölgelik çektik, size kudret helvası ile bıldırcın kuşu indirerek, “Bağışladığımız helâl 
yiyeceklerden istediğinizi yiyin” dedik. Ama onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı. Bakara, 2/57 

Hani “Şu kasabaya girin ve orada ne isterseniz bol bol yiyin, fakat kapıdan girerken secde ederek 'bizi 
bağışla' deyin ki, günahlarınızı affedelim. İyilik edenlere daha fazlasını vereceğiz” dedik. Bakara, 2/58 

Fakat zalimler o sözü kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Biz de yaptıkları bu kötülükten 
dolayı o zalimlere gökten ağır bir azap indirdik. Bakara, 2/59 

Hani Musa kavmi için su istedi de kendisine, “Elindeki değneği şu taşa vur” dedik. Bunun üzerine o taştan 
on iki tane pınar fışkırıvermişti. Her grubun hangi pınardan su içeceği belirlenmişti. “Allah'ın size bağışladığı 
rızıklardan yiyin, için ve yeryüzünde kargaşalık çıkararak azıtmayın” dedik. Bakara, 2/60 

Sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağının altında, size verdiğimizi kuvvetle tutun, onda bulunanları daima 
hatırlayın, umulur ki, korunursunuz” Bakara, 2/63 

Andolsun, Musa’ya Kitab’ı verdik. Ondan sonra ardı ardına peygamberler gönderdik… Bakara, 2/87 
Hatırlayın ki, Tûr dağının altında sizden söz almış: Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri 

anlayın, demiştik. Onlar: İşittik ve isyan ettik, dediler. İnkârları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De 
ki: Eğer inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor! Bakara, 2/93 

Söz vermeleri için Tûr'u üzerlerine kaldırdık ve onlara: "Secde ederek kapıdan girin!" dedik. Ve onlara: 
"Cumartesi yasağını çiğnemeyin!" dedik. Ve onlardan sağlam bir söz aldık. Nisa, 4/154 

Daha önce bazılarını sana anlattığımız, bazılarını da anlatmadığımız peygamberler gönderdik. Allah, 
Musa ile de bizzat konuştu. Nisa, 4/164 

Bir zamanlar Musa, kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah'ın nimetini hatırlayın; zira O, içinizden 
peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Âlemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Maide, 5/20 

Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin, geriye dönmeyin, yoksa kayba uğrarsınız. Maide, 
5/21 

Dediler ki, “Ya Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya kesinlikle girmeyiz. 
Eğer çıkarlarsa o zaman oraya gireriz.” Maide, 5/22 

Allah'tan korkan ve O'nun nimetine ermiş iki kişi dedi ki; “Onların üzerine şehrin kapısından yürüyünüz. 
Kapıdan içeri girince onları yendiniz demektir. Eğer müminseniz sırf Allah'a dayanınız.” Maide, 5/23 

Dediler ki, “Ey Musa, onlar orada olduğu sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Git sen Rabbin ile birlikte 
savaş, biz burada kalıyoruz.” Maide, 5/24 

Musa dedi ki; “Ya Rabbi, kendimden ve kardeşimden başka hiç kimseye söz geçiremiyorum. Bizi bu 
yoldan çıkmış kavimden ayır.” Maide, 5/25 
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Allah dedi ki; Kırk yıl boyunca orası onlara yasaklandı. Bu süre içinde orada burada şaşkın şaşkın 

dolaşacaklardır. Yoldan çıkmış bu kavim için sakın üzülme. Maide, 5/26 
Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nûh’u da hidayete 

erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yûsuf’u, Musa’yı ve Hârûn’u da. İyilik yapanları işte 
böyle mükâfatlandırırız. En’âm, 6/84 

Sonra iyilik edenlere yönelik nimetimiz tamama ersin, her şey ayrıntılı biçimde açıklansın, doğru yol 
kılavuzu ve rahmet olsun diye Musa' ya Tevrat’ı verdik. Ola ki, Rableri’nin huzuruna çıkacaklarına inanırlar. 
En’âm, 6/154 

A’raf, 7/103…166. ayetler 
  ْ*(َ�ِْK 'ٰ	ِا �XَِA��َٰ�ِ� 'Cٰ*.ُ �ْ,ِ�ِ�ْ�َ �ْ.ِ �Xَsْ�َ�َ ��ُp﴿ �َ��﴾ ١٠٣َن َوَ.3َKَ �ِٖgbcََ�ُ�*ا ��Kَ �Rَِْ-3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ اْ	5ْ�ُِ�ٖ Sonra onların ardından Musa 'yı 

mucizelerimizle Firavun ve kavmine gönderdik de o mucizeleri inkâr ettiler; ama bak ki, fesatçıların sonu ne 
oldu! 

 ْ�Kِ ��َ 'Cٰ*.ُ ﴿َوَ �َل �ٖ��َ	َ��َ	َرب� اْ �ٌل ِ.ْ*Cَُر 'ّٖ ﴾ ١٠٤َ)ْ*ُن اِ-  Musa dedi ki: “Ey Firavun! Şüphesiz ki ben âlemlerin Rabbi 
tarafından gönderilmiş bir peygamberim.”  

105-bana Allah hakkında sadece doğruyu söylemek yaraşır. Size Rabbinizden açık bir belge, bir mucize 
getirdim, İsrail Oğulları’nı benimle gönder.   

106-Firavun: Eğer doğru söylüyorsan ve getirdiğin bir mucize varsa onu göster bakalım, dedi. 
﴾ َْ�Kَ١٠٧	Jٰ' َ)�8َُه Kَِ�َذا ِ,َ' pُْ�َ��ٌن ُ.ٖ��ٌ� ﴿  Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir ejderha oluverdi! 
﴿ �َ��ٖkِ��X�ِ	 ِ�َذا ِ,َ' �4َ�ْ�َُءKَ ُه�﴾ ١٠٨َوَ-Hََع َ�َ  Elini koltuğuna sokup çıkarınca bakanlar gördüler ki bembeyaz, parıl-parıl 

parlayan bir el.  
109- Firavun’un kavminden ileri gelenler, dediler ki: “Şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır.”  
110-Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?  
111- Dediler ki: Onu da kardeşini de beklet; şehirlere toplayıcılar yolla.  
112-Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler.  
113-Büyücüler Firavun'a gelip dediler ki: "Eğer galip gelen biz olursak bize iyi bir ödül var mı?"  
114-"Evet, dedi, ayrıca siz benim en yakınlarımdan olacaksınız." 

﴿ �َ�Jٖ�ْ�ُ	ْا �ُ�� اَْن -َُ=*َن َ-ْ � اَْن Jِ�ُْAَ' َواِ.� ﴾ ١١٥َ �	ُ*ا َ�� ُ.*Cٰ' اِ.�  Sihirbazlar, Musa'ya: “Ey Musa! Önce sen mi hünerini ortaya 
koyacaksın, yoksa biz mi?” dediler. 

﴿ �ٍ�3ٖ(َ �ٍ��ُ�وا اَْ)ُ�َ� ا	��Xِس َواCَْ+ْ�َ,ُ�*ُ,ْ� َو�Iَُٶ �ِِ�َْCَ ا*ْJَ	َْا � ���َKَ ا*Jُ	َْ١١٦َ �َل ا ﴾  “Siz atın” dedi. Onlar atınca, insanların gözlerini 
büyülediler, onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler 

﴾ ١١٧َواَْو�Xَ�ْ�َ اِ	ٰ' ُ.*Cٰ' اَْن اَ	aِْ َ)�8ََك Kَِ�َذا ِ,َ' َ �.َ _ُJَ�ْAَ��Kُِْ=*َن ﴿  Biz de Musa'ya “Sen de âsâ’nı bırakıver.” diye vahyettik. 
Birdenbire âsâ, onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuverdi.  

118-Böylece hak yerini buldu, onların yapmakta oldukları boşa çıktı.  
119-Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi. 

﴿ �َ��ٖIِ�Cَ َ�ُة�َ ﴾ ١٢٠َواُْ	Jَِ' ا	��  Ve sihirbazlar secdeye kapandılar. 
﴾ ١٢١َ �	ُ*ا اَٰ.��X �َِ�ب� ا	َْ��	َٖ��َ� ﴿  Âlemlerin Rabbine iman ettik. 
﴾ ١٢٢َرب� ُ.*Cٰ' َوٰ,ُ�وَن ﴿  Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. dediler.  

123-Firavun onlara dedi ki; «Ben izin vermeden O'na inandınız, öyle mi? Bu, bu kentin halkını buradan 
çıkarabilmek için daha önceden burada tekrarladığınız bir komplodur, ama yakında başınıza neler geleceğini 
öğreneceksiniz!»  

124-Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazvari kestireceğim, sonra da hepinizi astıracağım.  
125- Onlar: Biz zaten Rabbimize döneceğiz.  
126-Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey 

Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, Müslüman olarak canımızı al, dediler.  
ُ ِ.ْ� َ ْ*مِ Kِْ�َ)ْ*َن اTَAََُر ُ.*Cٰ' َوَ ْ*َ.ُ� 	5ْ�ُِِ�ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض َوَ�Tََرَك َواٰ	Rََِ+َ@ َ �َل  bcَ�َ	َْء,ُ َوَ �َل ا�Xَ�َْا %ُ�+JَXُCَ﴿ ُ�وَن,ِ� َ �ْRُ َ*ْKَ ��-َِِ��َءُ,ْ� َوا- '�ٖ�﴾ ١٢٧ْ� َو-َْ�َ+ْ  

Firavun’un halkının yetkilileri ona: "Ne yapıyorsun, Musa ile kavmini, seni ve senin tanrılarını terk etsinler, ülkede 
bozgunculuk yapsınlar diye kendi hallerine mi bırakacaksın?" dediler. Firavun: "Hayır, onların erkek evlatlarını 
öldürüp, kız çocuklarını hayatta bırakacağız. Biz elbette onların üzerinde tam bir hâkimiyet sahibiyiz." diye cevap 
verdi. 

128-Musa, kavmine, “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Ona, kullarından 
dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır” dedi.  
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129-Onlar da, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler. Musa, “Umulur 

ki Rabbiniz düşmanınızı helâk eder ve onların yerine sizi yer yüzüne hakim kılar da nasıl hareket edeceğinize 
bakar” dedi.  

130-Andolsun biz, Firavun ailesini, öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliği ile cezalandırdık.  
 َC �ْRُ�ْ8ُِA ٖه َواِْنTِـ,ٰ �Xَ	َ ا*ُ	� َ ZُXَ�َ�� ا	��ِ� َو	ٰـِ=�� اَْ&sََ�ُ,ْ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*نَ Kَِ�َذا �IََءRُAُْ� اْ	ََXْ(ِ �ْ,ُ�ُِg�uَ ��َ�-َِ.َ�ُ� اََ:9 ا �َوَ.ْ 'Cٰ*�ُِ� ُ�وا���[�َ Zٌiَ �� ﴿١٣١ ﴾  Onlara bir iyilik 

gelince, “Bu bizim hakkımızdır” derler; eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve onunla beraber olanları 
uğursuz sayarlardı. Bilesiniz ki, onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır, fakat onların çoğu bunu bilmezler. 

﴿ �َ�Xٖ.ِVْ�ُِ� @َ	َ �ُ�ْ-َ ��َKَ �Rَِ� �َ-�َ�َ�ْ+َِ	 Zٍ�َٰا �ْ.ِ �ِٖ� �XَِAْ�Aَ ��َRْ.َ ُ*ا	١٣٢َوَ � ﴾  Musa'ya bizi büyülemek üzere ne kadar mucize 
gösterirsen göster, sana kesinlikle inanmayacağız dediler. 

bcٍَت Cْ�Kََ+ْ=َ�ُ�وا  َم اَٰ��ٍت ُ.�85َ ���5َِدَع َوا	 َ% َوا	�4 ��Jُْ	َ�اَد َواmَْ	َن َوا�Kَ*/[	ا �ُRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCََْر�Kَ﴿ �َ�.ٖ�ِmْ.ُ �.ً*ْ َ ١٣٣َوَ&�-ُ*ا ﴾  Bunun üzerine, ayrı ayrı muci- 
zeler olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine büyüklük tasladılar ve 
suçlu, günahkar bir kavim oldular.  

134-Üzerlerine azap çökünce, “Ey Musa! Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı 
üzerimizden kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve İsrail oğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz” 
dediler.  

135-Ne zaman ki, belli bir süreye kadar onlardan azabı kaldırdık, derhal yeminlerini bozdular.  
�Xَ ْ�َBَْ�Kَ �ْRُXْ.ِ �Xَ�ْJَ+َ-ْ�Kَ﴿ �َ��ِٖK�Bَ �RَXْ(َ َوَ&�-ُ*ا �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �ْRُ�-َ�ِ� ���َْ	ا 'ِK �ْ,ُ١٣٦ ﴾  Sonunda onlardan öç aldık. Ayetlerimizi 

yalanladıkları, onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.  
137-O güne kadar horlanan, toplumu bereketlerle donattığımız toprakların doğusuna ve batısına mirasçı 

kıldık. İsrail Oğulları’nın sabırlarına karşılık, Rabbinin onlara verdiği güzel söz gerçekleşti. Firavun'un ve 
soydaşlarının ortaya koydukları eserleri ve yükselttikleri yapıları yıkıp yok ettik.  

﴾ ١٣٨	ٰـ ��َ&َ �Rً	Rَُْ� اٰ	ZٌRَِ َ �َل اِ-�ُ=ْ� َ ْ*ٌم �RَmْAَُ*َن ﴿� �Xٖ�َِ' اCَِْ�اvَٖٔ% ا	َْ�ْ�َ� Aََ�Kَْ*ا َ)�ٰ' َ ْ*ٍم َ�ْ�ُ=5ُ*َن َ)�ٰ' ا�XَPٍَْم 	Rَُْ� َ �	ُ*ا َ�� ُ.*Cَ' اَ %ْ�َIْ	�Xَ اِ َو�Iََوْزَ-   İsrail 
oğullarını denizden geçirdik, orada kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun 
üzerine: Ey Musa! Onların tanrıları olduğu gibi, sen de bizim için bir tanrı yap! dediler. Musa: Gerçekten siz cahil 
bir toplumsunuz, dedi.  

139-Bunların uydukları sapık din yok olmaya mahkûmdur, işledikleri ameller de geçersizdir.  
140-"O sizi âlemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım?" 

﴾ ١٤١ٰذ	ُِ=ْ� bcَ�ٌَء ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َ)�3ٌٖ� ﴿ &ُْ� َوKٖ'َواِْذ اَْ-�Xَ�ْmَ&ُْ� ِ.ْ� اِٰل Kِْ�َ)ْ*َن َ�ُ�*ُ.*-َُ=ْ� Cُ*َء اْ	Tَ�َاِب ُ�Jَ+��ُ*َن ا�Xَ�ََْء&ُْ� َوَ�ْ�َ+ْ�ُ�*َن -َِ��ءَ   Hani size 
dayanılmaz işkenceler yapan, kadınlarınızı sağ bırakıp erkek çocuklarınızı öldüren Firavun ailesinden sizi kurtar- 
mıştık. Bunda Rabbinizden sizin için büyük bir imtihan vardı. 

 َp 'Cٰ*.ُ �َ-�﴾ Kٖ 'Xٖ5ُْ�١٤٢' َ ْ*ٖ.' َواPَِْ�ْ} َوَ:Cَ Dِْ��+Aَ 9ٖ��َ% اْ	5ْ�ُِ�ٖ��َ� ﴿�َ�sٰٖ� 	Zً�َ�َْ َوا�Jَ�.ٖ ��+َKَ �ٍ7ْ�َِ� �,َ�Xَ�ْ�َAَُْت َر��ٖ� اَْرَ�ٖ��َ� 	Zً�َ�َْ َوَ �َل ُ.*�Uَٖ9ِ: 'Cِٰ� ٰ,ُ�وَن اUْ َوٰوَ)ْ  

Musa ile otuz gece için vaatleştik. Ve bunu, bir on ekleyerek tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği süre kırk 
geceye ulaştı. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: "Toplumum içinde benim yerime sen geç, barışçı ol, bozguncuların 
yolunu izleme." 

� �Iََء ُ.* 'Cٰ	�XَِA�Jَ��ِٖ َوَ&��َ�ُ� َر�/ُ� َ �َل َرب� اَ  � ��mَAَ' َر�/ُ� 	Iَ %ِ�َmَ�َِْ�َ�ُ� رِٖ-' اَْ-3ُْ� اِ	َْ�َ@ َ �َل َ	ْ� Xٖv�ٰAَ' َو	ٰـِ=ِ� اْ-3ُْ� اِ	َ' اْ	Kَ %ِ�َmَِ�ِن اKَ �ُ-َ�=َ.َ ��Jَ+َCَْ�ْ*َف K 'Xٖv�ٰAََ َو	َ�� ���َ
��َ-َ@ Sُ�ُْA اِ	َْ�َ@ َواََ- َ�ْCُ َق َ �َل�Kََا � ���َKَ �Jً�ِPَ 'Cٰ*.ُ ��Uََو �f&َد﴿ �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	ُْل ا ﴾ �١٤٣ اَو�  Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi onunla 

konuşunca “Rabbim! Bana kendini göster; seni göreyim!” dedi. Rabbi: “Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa 
bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin!” buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça 
etti, Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim. Ben 
inananların ilkiyim.  

 َK '.ٖbcَ=ََِو� 'Aٖ9:َ�Cَ�ِِ� ِس��X	5َْ�ُ+َ@ َ)َ�' ا[َPْاِ-�' ا 'Cٰ*.ُ ��َ َل� َ﴿ �َ��ٖ&ِ� ﴾ Tْ1ُ١٤٤ َ.� اAَْٰ�ُ+َ@ َو&ُْ� ِ.َ� ا	�7  Allah, ya Musa dedi, ben sana 
peygamberlik vererek ve seninle konuşarak bütün insanlara üstün ettim seni, seçtim seni, sana verdiğimi al ve 
şükredenlerden ol.  

145-Bu levhalarda, Musa'ya her konuya ilişkin öğüt, her konuda ayrıntılı açıklama yazdık. Bunlara sımsıkı 
sarıl ve soydaşlarına da onlara en güzel biçimde uymalarını emret. Yoldan çıkmışların yurtlarının ne hale 
geldiğini yakında size göstereceğim.  

146-Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzak tutacağım: Onlar hangi mucizeyi 
görseler ona inanmazlar. Doğruya varan yolu görseler, onu yol edinmezler. Ama azgınlık yolunu görseler onu yol 
edinirler. Bu böyledir. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar ve onlara karşı kayıtsız kaldılar.  

147-Ayetlerimizi ve ahirete varılacağını yalan sayanların tüm yaptıkları boşa gitmiştir. Bulacakları karşılık, 
yapıp ürettiklerinden başkası olmayacaktır. 
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�ا َ	ُ� Uَُ*اٌر اَ	َْ� َ�َ�وْ ً�َIَ bcًmْ(ِ �ْRِ��ِ��ُ �ْ.ِ ٖه�ِ�ْ�َ �ْ.ِ 'Cٰ*.ُ ُم*ْ َ Tَ1َ�Aَوا﴿ �َ��ِٖ	�kَ وُه َوَ&�-ُ*اTُ1َ�Aِا bcً��ٖCَ �ْRِ��ٖRْ�َ 9:ََو �ْRُ�ُ��=َ�ُ 9:َ �ُ�-َ١٤٨ا ا ﴾  Musa'nın kavmi, 

o gittikten sonra ziynet eşyasından bir buzağı yaptılar. O buzağı, böğürüyordu da. O buzağının kendileriyle 
konuşmayacağını, onlara doğru yolu göstermeyeceğini görüp anlamadılar mı da ona sarıldılar ve kendilerine 
kıydılar, yazık ettiler. 

 	َ �Xَ	َ �ْ5ِLْ�ََو �Xَ/َر� �Xَ�ْ�َ�ْ�َ �َْ	 �ْiِ	َ ُ*ا	ا َ �*/�zَ �ْ َ �ْRُ�-َوَراَْوا َا �ْRِ��� Kٖ �َJِCُ' َاْ�ٖ  Pişman olup da kendilerinin  ﴾Xَ١٤٩ُ=*َ-�� ِ.َ� اْ	Cِ�1َٖ��َ� ﴿َو	َ��
gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki: Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka 
ziyana uğrayanlardan olacağız! 

 ْ�.ِ '-ٖ*�ُُ+5ْ�َUَ ��َ�َiِْ� �5ً َ �َلCَِ4َْ��َن اBَ �ٖ.ِ*ْ َ 'ٰ	ِا 'Cٰ*.ُ DَIََر � ُه اِ	َْ�ِ� َ �َل اْ�َ� اُم� اِ  َو	َ�� /�mُ�َ �ِ�Uََِٖ�اِْس ا� TَUَََ*اَح َوا	اْ:9َْ 'Jَ	َْاَْ.َ� َر��ُ=ْ� َوا �ُْ+�ْmِ(ََى ا�ن� ا	Jَْْ*َم َ�ْ�ٖ
﴾ ١٥٠ٖ��َ� ﴿اCَْ+5ُ�َ4ْ*ٖ-' َوَ&�ُدوا َ�Sْ�ِ7ُْA bcَKَ 'Xٖ-َ*ُ�+ُJْ �َِ' اْ:9َْ)َ�اَء َوَ:Dَ.َ 'Xٖ�ْ�َmْAَ 9 ا	Jَْْ*مِ ا	��3	ِ   Musa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine döndü- 

ğünde şöyle dedi: "Benden sonra arkamdan ne kötü şeyler yaptınız! Rabbinizin emrini bekleyemediniz mi? 
Levhaları yere attı, kardeşinin başını tuttu, kendisine doğru çekiyordu. Kardeşi dedi ki: "Ey annem oğlu! Bu 
topluluk beni horlayıp hırpaladı. Nerdeyse canımı alıyorlardı. Bir de sen düşmanları bana güldürme. Beni şu 
zalim toplulukla bir tutma." 

اِ�ٖ��َ� ﴿ ﴾ ١٥١َ �َل َرب� ا5ِBْْ� 	ٖ' َو:Uَٖ9ِ' َواَْدKٖ �Xَ�ْUِ' َرْ�َ�+َِ@ َواَْ-Sَ اَْرَ�ُ� ا	��  Musa şöyle yakardı: "Rabbim! Beni ve kardeşimi 
bağışla. Rahmetine sok bizi. Sen, rahmet edenlerin en merhametlisisin."  

152-Buzağıyı ilâh edinenler ise kesinlikle Rableri’nin öfkesine ve dünya hayatında alçaklığa uğrayacaklar- 
dır. Biz Allah hakkında asılsız iddialar ileri sürenleri, işte böyle cezalandırırız.  

153-Günahlar işlendikten sonra tövbe ile iman edenlere gelince, o tövbe imandan sonra Allah çok affedici, 
çok merhametli olacaktır.  

 ْ�ُ- 'Kَْٖ*اَح َو	اْ:9َ TَUََ4َُ[ اLَْ	ا 'Cَ*.ُ �ْ(َ Sَ=َCَ � �ى َوَر Zٌ�َ�ْ	Tٖ��ِ�َ�  �ْ,ُ	Rِ���َِْ� َ�ْ�َ,ُ�*َن ﴿َو	َ��ً,ُ �Rَِ+1َ١٥٤ ﴾  Musa'nın öfkesi yatışınca attığı 
levhaları yerden aldı. Levhalarda Rablerinden korkanlar için yolu gösteren, rahmet niteliğinde yazılar vardı. 

 ُIَر �َ��ٖ�ْCَ �ُ.َ*ْ َ 'Cٰ*.ُ َر�+َUَْوا َX=ُِ�RُْAََى ا���َواِ %ُ�ْ َ �ْ.ِ �ْRُ+َ=َْ�,َْا Sَiْ$ِ *ْ	َ َل َرب�� َ Zُ5َIْ � اRُAْTَUََُ� ا	�� ���ََK �XَِA�Jَ��ِٖ	 bcً �Rَِ� /%4ُِA @َ+ُXَ+ِْK 9�:ِاِْن ِ,َ' ا ��X.ِ ُء�Rَ5َ � �َِ�� Kََ�َ% ا	�/
 َX/�ِ	َو Sَ-َْ�7َُء اAَ �ْ.َ ى�ٖRْAَ�7َُء َوAَ �ْ.َ﴿ �َ��ٖKِ�Lَْ	ا �ُ�ْUَ Sَ-ََْوا �Xَ�ْ�ََواْر �Xَ	َ �ْ5ِBْ�Kَ �١٥٥ ﴾  Musa, bizimle buluşma vakti için toplumundan yetmiş 

adam seçti. Şiddetli sarsıntı onları yakalayınca Musa şöyle dedi: "Rabbim, dileseydin, onları da beni de daha 
önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanın- 
dan başka bir şey değildir. Onunla dilediğini şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sen bizim Veli'mizsin. O halde 
affet bizi, acı bize. Sen affedenlerin en hayırlısısın." 

-َْ�� ZًXَ�َ�َ َوKِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة اِ-�� ُ,ْ�-َـ� اِ	َْ�َ@ َ �َل َ)Tَاٖ�' ا�Pُُٖ[ �ِٖ� َ.ْ� اَ  /�َ$�ُء َوَرْ�َ�ٖ+' َوSْ�َCِ &ُ%� َ$ْ#ٍء  �Rَ�ُ+ُ&َْ��َKَ	Tٖ��ِ�َ� َ�Jُ�+*َن َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َواْ&ُ+ْ[ َ	Kٖ �Xَ' ٰ,ـTِِه ا	
 ِA��َٰ�ِ� �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َن ﴿َوا*Xُ.ِVْ�ُ �Xَ١٥٦ ﴾  "Bize hem bu dünyada güzellik yaz hem de ahirette. Dönüp dolaşıp sana geldik." 

Buyurdu ki: "Azabıma dilediğimi çarptırırım. Rahmetime gelince, o her şeyi çepeçevre kuşat- mıştır. Ben onu; 
sakınıp korunanlara, zekâtı verenlere, ayetlerimize inananlara yazacağım."  

159-Musa'nın kavminden doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır. 
� َ)�َِ� &ُ%/ اُ-َ�ٍس َ.Rُ�َ�َ7ْْ� �8ََك َوَ ]��Xَ�ُْ,ُ� اXَpَْ+ْ' َ)7َْ�َة ا�uً��َCَْ اَُ.ً�� َواَْو�Xَ�ْ�َ اِ	ٰ' ُ.*Cٰ' اِِذ اnJٰ�ْ+َCُْ� َ ْ*ُ.ُ� اَِن اzِْ�ْب �ِ�َ ْ َ �Xً�ْ(َ 7َْ�َة(َ �+َXَpْا �ُXْ.ِ Sْ�َmَ�َْ-�Kَ �َmَ�اْ	َ

ْ�ٰ*ى &ُ�ُ*ا ِ.ْ� ��uََ��ِت َ.� َرَزْ �Xَ&ُْ� وَ  ﴾ ١٦٠-Rُ�َ5ُْْ� َ��3ُِْ�*َن ﴿َ.� kََ�ُ�*-َ� َو	ٰـِ=ْ� َ&�-ُ*ا اَ َوRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْ��kَُ� اْ	Lََ��َم َواَ-ْHَْ	Rِ�ْ�َ(َ �Xَُ� اْ	َ��� َوا	��  Biz İsrail oğullarını 
oymaklar halinde on iki topluluğa ayırdık. Kavmi Musa’dan su isteyince ona: “Asanla taşa vur” diye vahyettik; 
taştan on iki pınar fışkırdı, herkes içeceği yeri öğrendi. Bulutla üzerlerine gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve 
bıldırcın indirdik. “Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin” dedik. Onlar, karşı gelmekle bize değil 
kendilerine zulmediyorlardı.  

161-Hani onlara denmişti ki; “Şu kasabada oturunuz, orada ne isterseniz yiyiniz, kasabanın kapısından 
girerken, başlarınızı eğerek 'Bağışla bizi' deyiniz ki, günahlarınızı affedelim ve iyilik edenlerin mükâfatını arttıra- 
lım”  

162-Fakat Yahudilerin zalimleri o sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de 
zalimliklerinden ötürü o zalimlere gökten ağır bir azap indirdik.  

163-Onlara, deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününe 
saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün, balıklar meydana çıkarak akın akın 
onlara gelirdi, cumartesi tatili yapmadıkları gün de gelmezlerdi. İşte böylece biz, yoldan çıkmalarından dolayı 
onları imtihan ediyorduk.  

164-Hani o kasabalılardan bir grup “Allah'a yok edeceği ya da ağır bir azaba çarptıracağı bir topluma ne 
diye öğüt veriyorsunuz” dedi de öğüt verenler “Rabbinize karşı haklı bir mazeretimiz olsun ve ola ki kötülükten 
sakınırlar” dediler.  

165-Onlar kendilerine yapılan hatırlatmaları unutunca kötülükten sakındıranları kurtardık ve zalimleri, 
yoldan çıkmışlıkları yüzünden ağır bir azaba uğrattık.  
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166-Sakındırıldıkları kötülüğü ısrarla ve küstahça işlemeye devam edince kendilerine “birer aşağılık maymun 

olunuz.” dedik. A’raf, 7/103…166. Ayetler. 
Yunus, 10/75…93. Ayetler 

75-Sonra onların ardından da Firavun ve toplumuna Musa ile Harun’u mucizelerimizle gönderdik, fakat 
onlar kibirlendiler ve günahkâr bir toplum oldular.  

76-Gerçek, katımızdan onlara geldiğinde şöyle demişlerdi: "Hiç kuşkusuz, bu, apaçık bir büyüdür."  
77-Musa, onlara; “Size gelen gerçek için böyle mi diyorsunuz? Bu bir büyü müdür? Oysa büyücüler iflah 

olmazlar, kurtuluşa eremezler.”  
78-Dediler ki: "Sen bizi, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden çeviresin de yeryüzünde büyüklük 

yalnız ikinize kalsın diye mi geldin? Biz size inanacak değiliz!"  
79-Firavun: “Usta bütün sihirbazları bana getirin” dedi. 
80-Büyücüler gelince Musa onlara, 'Atacağınızı atınız, hünerinizi gösteriniz' dedi.  
81-Onlar atacaklarını atıp, hünerlerini gösterince Musa, “Sizin gösterdiğiniz hüner büyüdür; ama Allah onu 

kesinlikle boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini amacına vardırmaz.”  
82-Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır.  
83- Firavun ve adamlarının belası korkusundan önceleri Musa'ya kavminin bir kısmından başka iman 

eden olmadı; çünkü Firavun o yerde çok üstün ve çok aşırı giden taşkınlardan idi.  
84-Musa dedi ki: Ey kavmim! Eğer Allah’a inandıysanız ve O’na teslim olduysanız sadece O’na güvenip 

dayanın.  
85-Onlar da dediler ki: Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma!  
86-Ve bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar! 
87-Biz de Musa ve kardeşine: Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler 

yapın, namazlarınızı da dosdoğru kılın. Müminleri müjdele! diye vahyettik.  
88-Musa dedi ki: “Ey Rabbimiz, sen Firavun'a ve adamlarına, dünya hayatında ziynet, ihtişam ve nice nice 

mallar verdin; ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, mallarını sil, süpür ve sıktıkça sık ki, o 
acı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.”  

89-Allah: İkinizin de duası kabul olunmuştur. O halde siz doğruluğa devam edin ve sakın o bilmezlerin 
yoluna gitmeyin! dedi.  

ِ�ٖ��َ� اَْدَرَ&ُ� ا	Lََْ�ُق َ �َل اَٰ.SُXْ اَ-�ُ� َ:9 اِ	ٰـَ� اِ:�9 ا	�Tٖى اَٰ.Xُ�َ �ِٖ� SْXَ*ا اCَِْ�اvَٖٔ% َواَ-َ� ِ.َ� اْ	ُ��ْ  َو�Iََوْز-َ� �Xٖ�َِ' اCَِْ�اvَٖٔ% ا	َْ�ْ�َ� Kِ �ْRُ�َ�َAَْ�Kَْ�َ)ْ*ُن َوXIُُ*ُدُه Lْ�ًَ�� َوَ)ْ�ًوا َ�+�' اَِذا 
﴿٩٠ ﴾  Biz, İsrail oğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları 

takip etti. Nihayet denizde boğulma haline gelince, Firavun: “Gerçekten, İsrail oğullarının inandığı Tanrı’dan 
başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım!” dedi. 

﴿ �َ��﴾ ٩١اْٰ	lَٰ� َوَ ْ� َ)Sَ�ْ8َ َ ْ�ُ% َو&SَXُْ ِ.َ� اْ	5ْ�ُِ�ٖ  “Şimdi mi aklın başına geldi? Daha önce Allah'a hep karşı gelmiş ve 
bozgunculardan biri olmuştun.” 

�-َِ@ 	َِ+ُ=*َن 	َِ�ْ� 5َ�ْUََ@ اَٰ�Zً َواِن� َ&�sًٖ�ا ِ.َ� ا	��Xِس َ)ْ� اَٰ��َ �XَِA	K�Lَِ�ُ*نَ َ�َِ� @َ� ٖmّXَُ- َم*ْ�َْ	�Kَ﴿ ٩٢ ﴾  O halde bugün biz de, senden sonra 
gelenlere ibret olasın diye yalnız cesedini kurtaracağız Gerçi insanların çoğu bizim ibret verici belgelerimizin 
farkına varmazlar. 

�ٍق َوَرَزْ �Xَُ,ْ� ِ.َ� ا	]���َ��ِت Kََ�� اUَْ+5ُ�َ*ا َ�+�' �Iََءُ,�ُ ْPِ َا �*�َ.ُ %َٖvَٔ�اCِْا 'Xٖ�َ �َ-ْا �*�َ �ْJَ	ََو  	1َْ+�5ُِ*َن ﴿اْ�َ �ِ�Kٖ ا*ُ-�&َ ��َ�Kٖ Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْRُXَ�ْ�َ '4ٖJْ�َ @َ٩٣ِ�ْ�ُ� اِن� َر�� ﴾
Yemin olsun, biz İsrail oğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve kendilerine temiz yiyeceklerden rızık verdik. 
Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Hiç kuşkusuz, Rabbin, tartışmakta oldukları şey hakkında 
kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Yunus, 10/75…93. ayetler 

Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. 
Fakat onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğru değildi. Hud, 11/96-97 

Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. O varılan yer de, ne kötü 
bir yerdir! 

Onlar, hem bu dünyada, hem de kıyamet gününde lânete uğratıldılar. Ne kötü destektir onlara verilen 
destek! Hud, 11/98-99 

Andolsun, biz Musa’ya Kitab’ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Hud, 11/110  
� اَْرَٰ�ِ� 'Cٰ*.ُ �Xَ�ْCَ���XَِA اَْن اUَِْ�ْج َ ْ*َ.َ@ ِ.َ� ا	3/�َُ��ِت اِ	َ' ا	X/*رِ َوَذ&�  ْJَ	ٍَر َ$ُ=*ٍر ﴿َو���Pَ �%=ُِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ ِ� اِن���	مِ ا���٥ْ�ُ,ْ� �ِ�َ ﴾ Andolsun, Musa’yı 

da, “Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın (geçmiş milletleri cezalandırdığı) günlerini hatırlat” 
diye âyetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, şükreden herkes için ibretler vardır. İbrahim, 14/5 

*Cُ �ْ=َُ-*.ُ*�ُ�َ َن*ْ(َ�ْKِ اِٰل �ْ.ِ �ْ=ُnmٰ-َِْ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� اِْذ ا��	ا Zَ�َ�ِْ- اْذ&ُُ�وا �ِ.ِ*ْJَِ	 'Cٰ*.ُ نَ َواِْذ َ �َل*�ُ��*َن ا�Xَ�ََْء&ُْ� َوَ�ْ�َ+ُْ��Tَ�ُاِب َوTَ�َ	َْر��ُ=ْ�  َء ا �ٌء ِ.ْbcَ�َ �ْ=ُِ	ٰذ 'Kَِٖ��َء&ُْ� َو-
﴿ �ٌ�3ٖ(َ٦ ﴾  Hani Musa kavmine, “Allah’ın size olan nimetini anın. Hani O sizi, Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar 
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sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar, oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakı- yorlardı. İşte bunda size 
Rabbinizden büyük bir imtihan vardır” demişti. İbrahim, 14/6 

﴿ �ٌ��َن َر�/ُ=ْ� 	ِْiَ� A�ْ=َ$َُْ� َ:9َٖز�َ�-�ُ=ْ� َوَ	ْiِ� A�ْ5َ&َُْ� اِن� َ)Tَاٖ�' 	7ََٖ ﴾ ٧َواِْذ �Aََذ�  Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: “Andolsun, eğer 
şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.” 
İbrahim, 14/7 

﴿ �ٌ��ٖ�َ \'ِXLََ	 �َ��	ِ�ن� اKَ ��ً��ٖIَ اْ:9َْرِض 'ِK �ْ.َ5ُُ�وا اَْ-ُ+ْ� َو=ْAَ اِْن 'Cٰ*.ُ ٨َوَ �َل ﴾  Musa, şöyle dedi: “Siz ve yeryüzünde bulunanların 
hepsi nankörlük etseniz de Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye lâyık olandır.” İbrahim, 14/8 

 bcً�&ُٖدوٖ-' َو �وا ِ.ْTُ1ِ�+Aَ 9�:َا %َٖvَٔ�اCِْا 'Xٖ�َِ	 ى�َواCَ*.ُ �Xَ�ْAَٰ' ا	ِْ=َ+�َب َو�Xَ�ْ�َIَُه ُ,ً  Musa’ya Kitab’ı/Tevrat’ı verdik ve onu, “Benden 
başkasını vekil edinmeyin” diyerek, İsrail oğullarına bir rehber yaptık. İsra, 17/2 

 'ّٖ � اDَ�ِْA 'Cٰ*.ُ �Xَ�ْAَٰ اَٰ��ٍت �Xَ���ٍَت Xٖ�َ %ْlَ�ْKَ' اCَِْ�اvَٖٔ% اِْذ �Iََءُ,ْ� �JَKََل َ	ُ� Kِْ�َ)ْ*ُن اِ-ْJَ	ََو  َ� @َ/Xُkَ9:َ﴿ ًرا*�ُ�ْ.َ 'Cٰ*.ُ �١٠١ ﴾ Andolsun, biz Musa’ya 
apaçık dokuz mucize verdik. İsrail oğullarına sor Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, “Ben senin 
kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa!” demişti. İsra, 17/101 

� َ)Sَ�ْ�ِ َ.� اَْ-Hَلَ ْJَ	َ ًرا ﴿ َ �َل*�ُsْ.َ ُن*ْ(َ�ْKِ ��َ @َ/Xُkَ9:َ 'ّٖ ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض g�8َ�ََِ� َواِ- ﴾ ١٠٢ٰ,Vَُ:9ِء اِ:�9 َرب/ ا	��  Musa Firavun'a: “Pek âlâ biliyorsun ki, 
dedi, bunları, birer ibret olmak üzere, ancak, göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! Ben de senin hakikaten 
mahvolduğunu sanıyorum!” İsra, 17/102 

﴿ ��ً��ٖIَ �ُ�َ.َ �ْ.َُه َو�Xَ ْ�َBَْ�Kَ اْ:9َْرِض �َ.ِ �ْ,ُ �H5ِ+َ�ْ�َ ََراَد اَْن�Kَ١٠٣ ﴾  Nihayet Firavun, Musa ve kavmini Mısır arazisinden çıkarmak 
istedi. Biz de hem kendisini, hem beraberindekileri toptan denizde boğuverdik. İsra, 17/103 

﴿ �5ً�5َٖ	 �ْ=ُِ� �XَiْIِ َ�ِةUِٰ9:ْا ��ٖه 	Xٖ�َِ' اCَِْ�اvَٖٔ% اXُ=ُCْ*ا اْ:9َْرَض Kَِ�َذا �Iََء َوْ)ُِ�ْ�َ �ْ.ِ �Xَ�ُْ ١٠٤َو ﴾  Onun ardından İsrail oğullarına “Bu ülkede 
oturunuz. Ahiret günü gelince sizleri hep birlikte mahşerde bir araya getiririz” dedik. İsra, 17/104 

Kehf, 18/60…82. ayetler. 
60-Hani Musa, genç arkadaşına “Hiçbir güç beni durduramaz, ya iki denizin birleştiği yere varırım, ya da 

yıllarca yol yürürüm” demişti.  
61-İki denizin birleştiği yere vardıklarında yanlarındaki balığı bir kenarda unuttular, o da bir yeraltı 

deliğinden kayarak denize kaçtı.  
62-İki denizin birleştiği yeri geçtiklerinde Musa, genç arkadaşına, “Azığımızı getir bakalım, gerçekten bu 

yolculuğumuzda çok yorgun düştük” dedi.  
93-Genç arkadaşı Musa’ya “Bak sen! Kayalığa vardığımızda balığı unutmuştum, bana onu hatırlatmayı 

unutturan mutlaka şeytandır, balık şaşırtıcı bir şekilde canlanarak denize kaçtı” dedi.  
64-Musa; “Bizim aradığımız da buydu zaten” dedi. Hemen geldikleri yoldan kendi izlerini sürerek geri 

döndüler. 
﴿ ��ً�ْ(ِ ��-��-َ� َوَ)���Xَ�ُْه ِ.ْ� 	َُِXْ(ِ �ْ.ِ Zً�َ�ُْه َر�Xَ�ْAَِٰ)َ��ِد-َ� ا �ا ِ.ْ��ا َ)ْ�ًَIَ*َKَ٦٥ ﴾  Derken, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve 

tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. 
� ُ)��Sَ�ْ ُرْ$ً�ا ﴿ ��.ِ �ِ�َ���َُA اَْن 'ٰ�(َ @َ�ُ�ِ�Aَا %ْ,َ 'Cٰ*.ُ �ُ	َ ٦٦َ �َل ﴾  Musa; “Sana öğretilen bu ilimden bana da bir şeyler öğretmen 

için sana arkadaş olabilir miyim?” dedi. 
 ْ�Pَ 'َ�ِ.َ Dَ�[ٖ+َ�ْAَ �ْ	َ @َ�-ِ٦٧ً�ا ﴿َ �َل ا ﴾  “Doğrusu” dedi, “sen benimle beraberliğe sabredemezsin. 

�ْ� �ِٖ� Uُْ�ً�ا ﴿ُِA �َْ	 �.َ 'ٰ�(َ �ُ�ِ8ْAَ _َ�ْ&َ٦٨َو ﴾  İçyüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin. 
�ٖ-' اِْن َ$�َء ا	��ُ� ��Pًَِ�ا َوَ:9 اَْ)8ٖ' َ	َ@ اَْ.ً�ا ﴿ُmِ+َCَ ٦٩َ �َل ﴾  “İnşallah” dedi Musa, “beni sabırlı bulacaksın ve senin hiç bir işine 

karışmayacağım.” 
﴾ ٧٠َ �َل Kَِ�ِن اXٖ�ْlَ�ْAَ bcَKَ 'Xٖ+َ�ْ�َ�A' َ)ْ� َ$ْ#ٍء َ�+�' اُْ�ِ�َث 	ََ@ ِ.Xُْ� ِذْ&ً�ا ﴿  Musa’ya dedi ki; “Eğer benimle birlikte geleceksen 

yapacağım hiçbir iş hakkında bana soru sorma, benim sana o konuda açıklama yapmamı bekle.” 
� �lً�ْ$َ SَiْIِ اِ ْJَ	َ �Rَ�َ,َِْ�َق اLْ+ُِ	 �Rَ+َ ْ�َUَََل ا� َ �Rَ َ�َUَ ZِXَ�5ٖ ﴾ ٧١ْ.ً�ا ﴿�Jَ�َ[َ-ْ�Kَ َ�+�' اَِذا َرِ&َ�� Kِ' ا	��  Böylece yola koyuldular. Bir süre sonra bir 

gemiye bindiler. O kulumuz bu gemide bir delik açtı. Musa ona, “İçindekileri boğmak için mi gemiyi deldin? 
Gerçekten çok kötü bir iş yaptın” dedi. 

﴾ ٧٢َ �َل اَ	َْ� اَ ُْ% اِ-�َ@ َ	ْ� Pَ 'َ�ِ.َ Dَ�[ٖ+َ�ْAَْ�ً�ا ﴿  O kul; Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi? 
﴾ ٧٣َ �َل َ:VَُA 9اSُ��ٖ-َ ��َِ� '-ٖTْUِ َوَ:XٖJْ,ِ�ُْA 9' ِ.ْ� اَْ.ٖ�ى ُ)ْ�ً�ا ﴿  Musa; “Unutkanlığım yüzünden beni azarlama ve bilginden 

yararlanma konusunda bana zorluk çıkarma” dedi. 
 ُ��َ+َJَKَ �.ًbcَBُ �nَJِ	َ اَِذا '�+�َ �Jَ�َ[َ-ْ�Kَ ﴿ ً�ا=ُْ- �lً�ْ$َ SَiْIِ �ْJََ	 dٍ5َْ- �ِ�ْLَِ� Zً��&ِ5ًَْ�� َز- Sَ�ْ+َ ََ٧٤َ �َل ا ﴾  Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa 

rastladıklarında o zat hemen onu öldürdü. Musa dedi ki: Tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksızın öldürdün 
ha! Gerçekten sen fena bir şey yaptın! 

﴾ ٧٥َ �َل اَ	َْ� اَ ُْ% َ	َ@ اِ-�َ@ َ	ْ� Pَ 'َ�ِ.َ Dَ�[ٖ+َ�ْAَْ�ً�ا ﴿  O kulumuz Musa’ya; “Ben sana benimle beraber olmaya katlanamazsın 
dememiş miydim?” dedi. 
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 َ��َ �ْ َ 'Xٖ�ْ�ِ�8َُA bcَKَ �,َ��-ّٖ' ُ)Tًْرا ﴿َ �َل اِْن �Cََْ	ُ+َ@ َ)ْ� َ$ْ#ٍء َ�ْ�ََُ	 �ْ.ِ SَLْ٧٦ ﴾  Musa  “Bundan sonra sana bir şey soracak olursam, 

artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu, bu son özür dileyişim” dedi. 
�اًرا ُ�ٖ��ُ� اَْن َ��Kَ �tJَXََْ �َ.ُ� َ �َل َ	ْ* ِ$َ Sَiْ	Tْ1َ�+َت َ)َ�ْ�ِ� اIًَْ�ا ﴿ �Jَ�َ[َ-ْ�Kَ َ�+�' اَِذا اAَََ�� اَْ,َ% َ ْ�َ�Zٍ اCَْ+ْ]َ�َ�� اَْ,�Kَ �Rَ�َََ�ْ*ا اَْن ُ�5ُ��4َ*ُ,َ��َIِ �Rَ�Kٖ ا�َIَ*َKَ٧٧ ﴾  Yine yola 

koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken 
orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. O kulumuz hemen o duvarı tamir etti. Musa, “İsteseydin bu iş için 
bir ücret alırdın” dedi. 

﴾ ٧٨َ �َل ٰ,ـTَا Kَِ�اُق Xٖ�ْ�َ' َوiُ��َ-ُ�Cَ @َXِ�ْ�ََ@ �َِ+�ْٖو�ِ% َ.� 	َْ� Pَ �ِ�ْ�َ(َ Dْ[ِ+َ�ْAَْ�ً�ا ﴿  “İşte” dedi, “seninle ayrılmamızın vakti geldi. Şimdi 
sana hak- kında sabırsızlık gösterdiğin o meselelerin içyüzlerini tek tek bildireceğim. 

Sْ-َ�=َKَ ZُXَ�5ٖ 	َِ�َ��ٖ&�َ� َ�ْ�َ��ُ*َن Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �Kَََرْدُت اَْن اَٖ)��Rَ�َ َوَ&�َن َوَراَءُ,ْ� َ.ِ�ٌ@ �َ  � ا	�� ﴾ 5Cَ �%ُ& TُUُْ�﴿ ��ً8ْBَ ZٍXَ�٧٩ٖ اَ.�  Gemiden başlayalım. O 
gemi, yoksul deniz işçilerinin malı idi. Onda bir kusur meydana getirmek istedim. Çünkü o gemiyi, rastladığı her 
sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar takip ediyordu. 

 ْV.ُ َن اََ�َ*اُه�=َKَ ُمbcَLُ	ْا � ﴾ ٨٠ِ.ِ�ْXَ� �Xَ�7ٖ1َKَ اَْن ُ�ْ�ِ,Lُْu ��َRُJََ��-ً� َو&5ًُْ�ا ﴿َواَ.�  Oğlan çocuğuna gelince, onun ana babası mümin 
kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkâra sürüklemesinden korktuk. 

﴾ ٨١َب ُرْ�ً�� ﴿�Kَََرْد-َ� اَْن ُ�ْ�ِ�	Rََُ�� َر�/Uَ ��َRُْ�ً�ا ِ.Xُْ� َز&ٰ*ًة َواَْ �َ   İstedik ki, Rab’leri onlara o delikanlıdan daha temiz ve daha 
iyiliksever bir evlat bağışlasın. 

�Pَ ��َ,ُ*�ََُوَ&�َن ا ��َRَُ	 HٌXْ&َ �ُ+َ�ْAَ َوَ&�َن ZِXَ���اُر Kََ=�َن 	ِ�ْ.َbcَLُِ� َ�ِ�ْ�َ�+ٖ� Kِ' ا	َْ�َٖmِ	ْا � ُ,َ�� َوَ�ْ�َ+HَXْ&َ �Iَ�ِ1ُْ,َ�� َرZً�َ�ْ ِ.ْ� َر��َ@ َوَ.� 	ًِ�� �Kَََراَد رَ َواَ.� ���/َ@ اَْن َ��Lَُ��ْ اَُ$
﴾ Kَ٨٢َ�ْ�ُ+ُ� َ)ْ� اَْ.ٖ�ى ٰذ	َِ@ �Aَْٖو�ُ% َ.� 	َْ� Pَ �ِ�ْ�َ(َ Dْ[ِ�ْAَْ�ً�ا ﴿  Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğundu; altında da onlara ait bir 

hazine vardı; babaları ise iyi bir kimseydi. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden 
bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bütün bunları kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında 
sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Kehf, 18/60…82. ayetler. 

 �f�ِ�َ- 9:ً*Cُاِ-�ُ� َ&�َن ُ.�8ً�َ1ْ َوَ&�َن َر 'Cٰ*.ُ ِْ=َ+�ِب	ا 'ِK �ُْ&َواْذ  Kitap’ta, Musa’yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir resul, 
bir nebî idi. Meryem, 19/51 

�Xَ�ُْه   -�f�mََِو-َ�َدْ��Xَُه ِ.ْ� �Iَ-ِِ[ ا	]/*ِر اْ:9َْ�َ�ِ� َوَ ��  Ona, Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice konuşmak 
için kendimize yaklaştırdık. Meryem, 19/52 

 �f�ِ�َ- ُه ٰ,ُ�وَن�Uََا �Xَ+ِ�َ�َْر �ْ.ِ �ُ	َ �Xَ�ْ,ََوَو  Rahmetimiz sonucu kardeşi Hârûn’u bir nebi olarak kendisine bahşettik. 
Meryem, 19/53 

Ta-Ha, 20/9…99. ayetler. 
 ﴿ 'Cٰ*.ُ �ُ��ٖ�َ @َ�ٰAَ٩َوَ,ْ% ا ﴾ Musa’nın haberi sana ulaştı mı? 

� َ)َ�' ا	ُIَِاَْو ا dٍ�َJَِ� �RَXْ.ِ �ْ=ُ�Aَٰٖ��ّٖ' ا	َ�ًرا َ- Sُ�ْ-َٰا 'ّٖ ﴾ ��X١٠ِر ُ,ً�ى ﴿اِْذ َراٰ -َ�ًرا �JَKََل :9َِْ,ِ�ِ� اْ.ُ=sُ*ا اِ-  Hani o bir ateş görünce ailesine dedi ki; 
“Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm. Ya oradan size bir kor getiririm, ya ateşin yakınlarında bize yol 
gösterecek birini bulurum.” 

﴿ 'Cٰ*.ُ ��َ ِدَى*ُ- �Rَ�ٰAَا � ���َKَ١١ ﴾  Fakat ateşe yaklaşınca "Ey Musa!" diye bir ses duydu. 
ِس uًُ*ى ﴿ ��Jَ�ُ	َْ*اِد ا	اِ-�َ@ �ِ�ْ @َ�ْ�َ�ْ-َ Dْ�َUْ�Kَ @َ/اََ-� َر� 'ّٖ ﴾ ١٢اِ-   O ses devam etti; “Hiç kuşkusuz ben senin Rabbi'nim. 

Pabuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal Tuva vadisindesin. 
﴿ '�ٰ*�ُ ��َِ	 Dْ�ِ+َCْ�Kَ @َُA�ْ+َUْ١٣َواَ-َ� ا﴾  Seni ben peygamber seçtim. Şimdi vahyedilecek mesajı dinle. 
�ٰ*َة 	Tِِْ&ٖ�ى ﴿ �ٖ-' َواَ ِِ� ا	�8ْ�ُ(ْ�Kَ �-َََٰ� اِ:�9 ا	ُ� َ:9 اِ��	اََ-� ا 'Xٖ�-ِ١٤ا ﴾  Hiç kuşkusuz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse 

bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. 
﴿ '�ٰ�ْAَ ��َِ� dٍ5َْ- /%ُ& ىHٰmْ+ُِ	 �Rَ�5ٖUُْاََ&�ُد ا Zٌ�َِAٰا Zَ(َ� ﴾ ١٥اِن� ا	��  Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Onun vaktini kullardan 

gizliyorum ki, herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun. 
 ُ�.ِVْ�ُ 9:َ �ْ.َ �RَXْ(َ @َ�- ��8ُ�َ bcَKَ ﴿ ْ�ٰدى+َKَ �ُv*ٰ,َ Dَ�َ�Aَوا �Rَِ�١٦ ﴾  O halde, sakın kıyamete inanmayıp kendi nefis arzusuna uyan 

kimse, seni ona inanmaktan alıkoymasın; sonra mahvolursun. 
﴿ 'Cٰ*.ُ ��َ @َXِ��ٖ�َِ� @َ�ِْA �.َ١٧َو ﴾  Sağ elinde tuttuğun nedir ey Musa? 

﴾ ١٨اAَََ*&�ُ�ا َ)�Rَ�ْ�َ َواَُ,�/ �XَBَ 'ٰ�(َ �Rَِٖ�' َو	َِ' �Rَ�Kٖ َ.�ِٰرُب اUُْٰ�ى ﴿ َ �َل ِ,َ' َ)�8َیَ   Musa dedi ki: “O benim değneğimdir. Ona 
dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm.”  

﴿ 'Cٰ*.ُ ��َ �RَJِ	َْ١٩َ �َل ا ﴾  Allah, “Onu yere at ey Musa!” dedi. 
﴿ '�ٰ�ْAَ Zٌ���َ 'َ,ِ ِ�َذاKَ �Rَ�Jٰ	َْ�Kَ٢٠ ﴾  Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, o sürünüp giden bir yılan değil mi! 
�َ,� �RَAَ�َ�Cٖ اْ:9ُو	ٰ' ﴿ُ��ٖXُCَ _ْ1َAَ 9:ََو �,َTْUُ ٢١َ �َل ﴾  Allah, şöyle dedi: “Tut onu. Korkma! Biz, onu yine eski duru- muna 

döndüreceğiz.” 
�َك اِ	ٰ' 1ْAَ @َ�ِ�XَIَُ�ْج �4َ�ْ�ََء ِ.ْ� Cُ �ِ�ْBَ*ٍء اَٰ�Zً اUُْٰ�ى ﴿َ�َ �ْ�ُzْ٢٢َوا ﴾  Elini koynuna sok, bir başka mucize olarak hastalıksız, 

kusursuz, bembeyaz çıksın. 
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﴾ ٢٣ى ﴿	Xُِِ�َ�َ@ ِ.ْ� اَٰ���XَِA ا	ُْ=ْ��ٰ   Böylece sana birkaç büyük mucizemizi göstermek istedik. 

﴿ 'Lٰuَ �ُ�-َِن ا*ْ(َ�ْKِ 'ٰ	ِ٢٤اِْذَ,ْ[ ا ﴾  Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. 
�ٖری ﴿ْPَ 'ٖ	 ٢٥َ �َل َرب� اْ$َ�ْح ﴾  Musa dedi ki: Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver. 

ْ� 	ٖ' اَْ.�ٖ  ﴾ ٢٦ی ﴿َوَ���  İşimi kolaylaştır, 
�ًة ِ.ْ� 	َِ��ٖ-# ﴿َJْ(ُ %ُْ��ْ٢٧َوا ﴾  Dilimdeki tutukluğu çöz ki, 
﴾ ٢٨َ�RُJَ5ْ*ا َ ْ*	ٖ# ﴿  Sözümü anlasınlar. 
﴾ ٢٩َواIَْ�ْ% 	ٖ' َوٖز�ً�ا ِ.ْ� اَْ,ٖ�# ﴿  Bana ailemden birini yardımcı ver. 
﴿ #Uَٖ٣٠ٰ,ُ�وَن ا ﴾  Kardeşim Harun’u. 

�ْد �ِٖ� اَْزٖری ﴿اُ$ْ ُ٣١ ﴾  Onunla gücümü artır. 
﴾ ٣٢َواَْ$ِ�ْ&ُ� Kٖ' اَْ.ٖ�ی ﴿  O'nu görevime ortak et. 
�َ@ َ&�sًٖ�ا ﴿َ���َُ- 'ْ&َ٣٣ ﴾  Böylece seni bol bol tesbih edelim, 
﴾ ٣٤َو-Tَْ&َُ�َك َ&�sًٖ�ا ﴿  Ve çok çok analım seni. 
﴾ ٣٥اِ-�َ@ &�Xَِ� SَXُْ �8ٖ�ًَ�ا ﴿  Şüphesiz sen bizi görüyorsun. 
﴿ 'Cٰ*.ُ ��َ @َ	َVْCُ Sَ�Aٖاُو �﴾ ٣٦َ �َل َ ْ  Ey Musa, bu istediklerin sana verilmiştir. 
ًة اUُْٰ�ى ﴿ ��.َ @َ�ْ�َ(َ ��XXَ.َ �ْJَ	َ٣٧َو ﴾  Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. 

 َ. @َ ﴾ �٣٨ ُ�*ٰ�' ﴿اِْذ اَْو�Xَ�ْ�َ اِ	ٰ' اُ.�  Hani annene ilham edilmesi gerekeni ilham etmiştik. 
﴿٣٩﴾ �ِ�ِ% َ��TْUُُْه َ)ُ�و\ 	ٖ' َوَ)ُ�و\    ���X.ِ Zًّٖ' َو	ُِ+DXَ8َْ  اَِن اْ K �ِ�KٖTِِ' ا	+��ُ�*ِت Kِ �ِ�KٖTِ ْ�Kَ' ا	َْ��� Jِ�ْ�ُ�ْKَِ� ا	َْ��/ �ِ�	��َ.َ @َ�ْ�َ(َ Sُ�ْJَ	ََْوا �ُ	َ #Xٖ�ْ(َ 'ٰ�(َ   Sandığa 

koy onu da nehre bırak, nehir onu kıyıya bırakır, benim düşmanım ve senin düşmanın, alır onu demiştim ve 
himayem altında yetişmen için sana karşı bir sevgi de vermiştim ona. 

�Xَ�َْك ِ.َ� اْ	��Lَ  اِْذ 7ٖ�ْAَ' اJُ+َKَ @َ+ُUُْ*ُل َ,ْ% اَُد	/ُ=ْ� َ)�ٰ' َ.�ْ  �mXَKَ ��ً5َْ- Sَ�ْ+َ ََن َوHَ�ْAَ 9:ََو �RَXُ�ْ(َ ��JَAَ 'ْ&َ @َ َو��X+َKََك َ�XٖCِ Sَsْ�ِ�َKَ �ً-*+ُُK� Kٖ' اَْ,ِ% َ�ْ=�Xَ�ْIَ�َKَ �ُُ�5َُك اِ	ٰ' اُ.�
﴿ 'Cٰ*.ُ ��َ ٍر�َ َ 'ٰ�(َ SَiْIِ ��ُp �َ�َ�ْ.َ٤٠ ﴾  Hani kız kardeşin gitmiş de onu yetiştirecek birisini bulayım mı size demişti, gözü 

aydın olsun, kederlenmesin diye tekrar anana kavuşturmuştuk seni ve birisini öldürmüştün de seni gamdan 
kurtarmıştık ve seni sınayıp durmuştuk ve yıllarca Medyen halkının içinde kalmıştın, son- ra da mukadder 
olduğu gibi buraya geldin ey Musa. 

﴿ #�ٖ5ْXَِ	 @َ+ُ�ْXَ[َPْ٤١َوا ﴾  Ben seni kendim için seçtim. 
﴾ ٤٢اِْذَ,ْ[ اَْ-Sَ َواUَُ*َك �ِ�َٰ��Aٖ' َوَ:Kٖ �nَXِAَ 9' ِذْ&ٖ�ى ﴿  Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin ve Beni anmakta gevşeklik 

etmeyin! 
﴾ �٤٣ اِ	ٰ' Kِْ�َ)ْ*َن اِ-�ُ� Lٰuَ' ﴿اِْذَ,�َ   Firavun'a gidin. Çünkü o, iyiden iyiye azdı. 

 �Xً	َ �ُ���ََ�Tَ+َ&�ُ� اَْو َ�7ٰ1ْ' ﴿ ��َ	 9:ً*ْ َ �َُ	 9:َ*JُKَ٤٤ ﴾  Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o, aklını başına alır veya korkar. 
﴾ ٤٥اَْن َ�5ُْ�َط َ)�Xَ�ْ�َ اَْو َاْن َ�ْ]Lٰ' ﴿َ �َ:9 َر���Xَ اِ-��Xَ َ-�1َُف   Dediler ki: Rabbimiz! Doğrusu biz, onun bize aşırı derecede kötü 

davranmasından yahut iyice azmasından endişe ediyoruz.  
﴾ ٤٦َ �َل َ:�Kَ�1َAَ 9 اِ-�Xٖ' َ.َ�ُ=َ�� اDُ�َCَْ َواَٰرى ﴿  Allah, şöyle dedi: Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve 

görürüm. 
 ٍZ�َٰ�ِ� َك�XَiْIِ �ْ َ �ْRُ�ْ �T�َُA 9:ََو %َٖvَٔ�اCِْا 'Xٖ�َ �Xَ�َ.َ %ْCَِْر�Kَ @َ9 َر��:َ*Cُ9 اِ-�� َر:َ*JُKَ َِ��ُهAْ�Kَ﴿ ى�ٰRُْ	ا Dَ�َ�Aا �ُم َ)�ٰ' َ.ِbcَ ﴾ ٤٧ ِ.ْ� َر��َ@ َوا	��  “Ona gidin ve şöyle 

deyin: ‘Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin 
katından bir mucize getirdik. Selâm, doğru yola uyanlara olsun.’ 

 �	*َAََب َو �T&َ �ْ.َ 'ٰ�(َ اَبTَ�َ	ْاَن� ا �Xَ�َْ	ِاُوِ�َ' ا �﴾ ٤٨' ﴿اِ-�� َ ْ  Bize gelen vahye göre Allah'ın ayetlerini yalanlayarak gerçeğe sırt 
çevirenler azaba uğrayacaklardır. 

﴿ 'Cٰ*.ُ ��َ ��َ=ُ/َر� �ْ�َKَ ٤٩َ �َل ﴾  Firavun, “Sizin Rabbiniz kim, ey Musa?” dedi. 
 ��ُp �ُJَ�ْUَ ى اَْ)]ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍءTٖ�	ا �Xَ/ى ﴿ َ �َل َر��ٰ,َ٥٠ ﴾  Musa, Bizim Rabbimiz, her varlığı farklı niteliklerle donatarak 

yaratan, sonra da bu varlıkları nitelikleri doğrultusunda doğruya yönlendiren Allah'dır. 
﴾ ٥١َ �َل Kََ�� َ��ُل اْ	Jُُ�وِن اْ:9ُو	ٰ' ﴿  Firavun, “Ya öyle ise gelip geçen nesillerin durumu ne oluyor?” dedi. 
﴿ '�ٰXْ�َ 9:َ4ِ%/ َر�ّٖ' َو�ٍب َ:9 َ�+َ&ِ 'Kٖ 'َّٖر� �َXْ(ِ �Rَ�ُ�ْ(ِ ٥٢َ �َل ﴾  Dedi ki: "Bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Benim 

Rabbim şaşırmaz ve unutmaz." 
 �ْ=َُ	 @َ�َCَا َو�ًRْ.َ اْ:9َْرَض �ُ=َُ	 %َ�َIَ ىTٖ�	َََ��ٍت َ$+�' ﴿ا- �ْ.ِ �Iًاَْزَوا �ِٖ� �XَIْ�َUَْ�Kَ َ��ِء َ.�ًء ﴾ bcً�ُCُ �Rَ�Kٖ٥٣ َواَْ-Hََل ِ.َ� ا	��  Sizin için yeryüzünü bir 

beşik yapan, onun üzerinde yollar açan, gökten su indiren ve onunla türlü türlü bitki çıkaran O'dur; 
﴾ ٥٤ُ=ْ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت :9ُِو	ِ' ا	Rٰ/X' ﴿&ُ�ُ*ا َواْرَ)ْ*ا اَْ-َ��.َ   Bu, hem sizin beslenmeniz, hem de hayvanlarınızı otlatmanız 

içindir. Şüphesiz, bütün bunlarda akıl sahipleri için çıkarılacak dersler vardır. 
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55-Sizi yerden yarattık; yine ona döndürecek ve sonra ondan tekrar diriltip çıkaracağız.  
56-Andolsun, biz ona/Firavun’a bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti.  
57-Ey Musa, dedi, bizi kendi toprağımızdan sihir ve büyünle çıkarmak için mi geldin ?  
58-Öyle ise, muhakkak surette biz de sana, aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim 

aramızda, ne senin, ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla.  
59-Musa, “Buluşma vaktimiz, bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir” dedi.  
60- Bunun üzerine Firavun ayrılıp, hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi.  
61-Musa onlara: Yazık size! dedi, Allah hakkında yalan uydurmayın! Sonra O, bir azap ile kökünüzü 

keser! İftira eden, muhakkak perişan olur.  
62-Sihirbazlar, işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular.  
63-Ve dediler ki; Bu iki adam büyücüdür, sizleri büyüleyerek yurdunuzdan çıkarmak, sizin örnek dininizi 

ortadan kaldırmak istiyorlar.  
64- Öyle ise hilenizi kurun; sonra sıra ile gelin! Muhakkak ki bugün, üstün gelen kazanmıştır. 
65-Büyücüler “Ey Musa, ya sen hünerini göster ya da önce biz hünerimizi ortaya koyalım” dediler.  
66-Musa, siz atın önce dedi. Derken büyüleriyle ipleri ve sopaları, Musa'ya doğru koşuyormuş gibi 

göründü.  
67-Bunun üzerine Musa'nın içine korku düştü.  
68-Allah ona dedi ki; Korkma, üstün gelecek olan sensin.  
69-Sağ elindeki değneğini yere atıver de onların gösterdikleri marifetleri yutuversin. Onların hünerleri, bir 

büyücü hilesinden ibarettir. Büyücü hiçbir yerde başarılı olamaz.  
70-(Musa’nın değneği, sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca) sihirbazlar hemen secdeye kapandılar 

ve, “Hârûn ve Musa’nın Rabbine inandık” dediler.  
71-Firavun Dedi ki: “Ben size izin vermeden önce O'na inandınız, öyle mi? Kuşkusuz o, size büyüyü öğre- 

ten büyüğünüzdür. O halde ben de ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dallarında 
sallandıracağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız.  

72-Büyücüler dediler ki; Biz seni, bize gelen açık delillere ve yaratıcımıza tercih edemeyiz. Vereceğin 
hükmü ver. Senin hükmün ancak dünya hayatında geçerli olabilir.  

73-Biz Rabbimize inandık. O'ndan günahlarımızı affetmesini ve bize zorla yaptırdığın büyücülüğümüzün 
suçunu bağışlamasını diliyoruz. Allah'ın ödülü, herkesinkinden daha üstün ve daha kalıcıdır.  

74-Kim Rabbine günahkâr olarak gelirse onun için cehennem vardır.  orada ne ölür ve ne de dirilir.  
75-Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak O'na varırsa, üstün dereceler var. 
76-İçinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri! İşte arınanların mükâfatı budur.  

� اَْو�Xَ�ْ�َ اِ	ٰ' ُ.*Cٰ' اَْن اCَِْ� �ِِ�َ��ٖدى zْ�Kَِ�ْب 	�ٖuَ �ْRَُ�K �Jًِ' ا	َْ�ْ�ِ� َ�َ�ً�� َ:�1َAَ 9ُف َدَرً&� ْJَ	َ7ٰ1ْ' ﴿َوAَ 9:َ٧٧َو ﴾  Musa'ya “Kullarımı geceleyin yola 
çıkar, denize değneğini vurarak onlar için kuru bir yol aç, ne yakalanmaktan kork ve ne de boğulma tan çekin” 
diye vahyettik. 

﴿ �ْRُ�َ7ِBَ �.َ ���َْ	ا �َ.ِ �ْRُ�َ7ِLَKَ ِدٖه*ُXmُِ� ُن*ْ(َ�ْKِ �ْRُ�َ�َAَْ�Kَ٧٨ ﴾  Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü 
de, deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. 

﴾ ٧٩َواKِ �%zََْ�َ)ْ*ُن َ ْ*َ.ُ� َوَ.� َ,ٰ�ى ﴿  Çünkü Firavun halkını saptırmış ve onlara doğru yolu göstermemişti. 
 َ( �ْ.ِ �ُْ&�Xَ�ْmَ-َْا �ْ َ %َٖvَٔ�اCِْا 'Xٖ�َ ��َ﴿ ى*ٰ�ْ ْ	�Xَ َ)َ�ْ�ُ=ُ� ا	َْ��� َوا	�� �Hَ-َو �َ�َ�]/*ِر اْ:9َْ	[ اَِ-�Iَ �ُْ&�َ-�&ُْ� َوٰوَ)ْ �و�ُ٨٠ ﴾  Ey İsrail oğulları! Sizi 

düşmanınızdan kurtardık; Tûr'un sağ tarafına gelmeniz için size vade tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın 
eti lütfettik.  

81-Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz, taşkınlık ve nankörlük de etmeyiniz; sonra 
sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa, hakikaten o, yıkılıp gitmiştir.  

82-Şu gerçek ki Ben, tövbe eden, inanan, yararlı iş yapan, sonra doğru yolda giden kimseyi bağışlarım.  
83-Seni toplumundan çabucak uzaklaştıran neydi, ey Musa?  
84-Musa, şöyle dedi: “Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim! Sen hoşnut olasın diye, acele ederek 

sana geldim.”  
85-Allah, “Şüphesiz, biz senden sonra halkını sınadık; Sâmirî onları saptırdı” dedi.  
86-Bunun üzerine Musa, öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim! dedi, Rabbiniz size güzel 

bir vaadde bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi, yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının 
inmesini mi istediniz ki, bana olan vadinizden döndünüz?  

87-Dediler ki: Sana verdiğimiz sözden, kendimize mâlik olarak caymadık biz, fakat Mısırlıların ziynet 
eşyalarını almıştık ya, onları, erisin diye ateşe attık, böyle telkin etti Sâmirî.  
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88-Samiri, o erimiş altınlardan böğüren bir buzağı heykelini yontarak İsrail oğullarının önlerine dikti. Onlar 

da birbirlerine “İşte sizin ve Musa'nın ilahı budur, fakat Musa onu unuttu” dediler.  
89-Onlar görmüyorlar mı ki o buzağı kendilerine bir söz söyleyemez; bir zarar, ve yarar veremez?  
90-Gerçekten Harun, onlara: Ey kavmim! demişti, siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. Sizin 

Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz.  
91-Onlar da, “Musa bize dönünceye kadar buzağıya ibadet etmeye devam edeceğiz” dediler.  
92-Musa : "Ey Hârun, onların saptıklarını gördüğün zaman seni ne engelledi de, 
93-Benim ardım sıra gelmedin. Emrime isyan mı ettin?"  
94-Harun: Ey annemin oğlu! dedi, saçımı sakalımı, yolma! Ben, senin: “İsrail oğullarının arasına ayrılık 

düşürdün; sözümü tutmadın!” demenden korktum.  
95-Musa: Ya senin zorun nedir, ey Sâmirî? dedi.  
96-Sâmirî, onların görmediklerini gördüm ben, sana gelen elçi meleğin izinden bir avuç toprak aldım, 

eriyen külçeye attım onu ve nefsim, bu işi bana böylece hoş gösterdi dedi.  
97-Musa ona dedi ki: “Çekil karşımdan” Sen hayatı boyunca insanlara 'Bana değmeyin' demeye mahkûm 

oldun. Ayrıca asla yakanı kurtaramayacağın başka bir cezan daha vardır. Şimdi tapmaya devam ettiğin ilahının 
başına neler geleceğini gör. Onu ateşte eriteceğiz, sonra da parçalarını denize atacağız.  

98-Sizin ilâhınız ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. 
99-Sana böylece geçmişin bazı olayların anlatıyoruz. Sana katımızdan öğüt içerikli bir kitap verdik.   
Sonra da Musa ile kardeşi Harun'u, Firavun'a ve onun yandaşlarına mucizelerle ve çok açık belge ve 

delillerle gönderdik. Onlar ise büyüklük tasladılar. Zaten dik başlı, kendilerini çok yükseklerde gören bir milletti. 
Mü’minun, 23/45-46 

Bu yüzden dediler ki: halkı bize kölelik ederken, bizim gibi olan bu iki adama inanır mıyız? Mü’minun, 
23/47 

Böylece onları yalanladılar ve yıkıma uğrayanlardan oldular. Mü’minun, 23/48 
Andolsun biz Musa'ya, belki onlar yola gelirler diye, o Kitab'ı verdik. Mü’minun, 23/49 

� اCَ*.ُ �Xَ�ْAَٰ' ا	ِْ=َ+�َب َو�Xَ�ْ�َIَ َ.َ�ُ� ا�Uََُه ٰ,ُ�وَن َوٖز�ً�ا ْJَ	ََو  Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik, kardeşi Harun'u da ona 
yardımcı yaptık. Furkan, 25/35 

Onlara, “Âyetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin” dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Furkan, 25/36 
Şuara, 26/10…68. ayetler. 

  10- Bir vakit Rabbin Musa'ya şöyle seslendi: Git o zalim kavme!  
11- Firavun'un kavmine git. Hâla sakınmayacaklar mı onlar?  
12-Musa, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Muhakkak ki ben, beni yalanlamalarından korkuyorum.”  
13- İçim daralır, dilim dönmez; onun için Harun'a da elçilik ver.  
14-Onların bana isnat ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum.  
15-Allah dedi ki; “Hayır, korkma, İkiniz birlikte ayetlerimizle gidiniz. Biz sizinle birlikteyiz ve söylenecek her 

sözü işitiriz.”  
16-Haydi Firavun'a gidip deyin ki: Gerçekten biz, âlemlerin Rabbi'nin elçisiyiz;  
17-İsrail oğullarını bizimle birlikte gönder. 
18-Firavun dedi ki: Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda 

geçirmedin mi?  
19-Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin!  
20-Musa, o işi yaptım ama dedi, o vakit cahillerdendim.  
21-Bu yüzden sizden korkunca yanınızdan kaçtım. Sonra Rabb'im bana hikmet bağışlayarak beni 

peygamberlerinden biri yaptı.  
22- O başıma kaktığın bir nimet de Beni İsrail’i kul, köle edinmiş olmandır.  

﴾ ٢٣َ �َل Kِْ�َ)ْ*ُن َوَ.� َرب/ ا	َْ��	َٖ��َ� ﴿  Firavun: "Bu âlemlerin Rabbi de kim oluyor?" dedi. 
﴿ �َ�Xٖ ِ*.ُ �ْ+ُXُْ& اِْن ��َRُXَ�ْ�َ �.َاِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ ﴾ ٢٤َ �َل َرب/ ا	��  Musa “Eğer kesin gerçeği öğrenmek istiyorsanız, O göklerin, 

yerin ve bu ikisi arasındaki bütün varlıkların Rabbidir” dedi. 
﴾ ٢٥﴿ َ �َل 	َِ�ْ� َ�ْ*َ	ُ� اََ:Aَ 9ْ�َ+ِ�ُ�*نَ   Firavun etrafında bulunanlara: İşitiyor musunuz? dedi. 

﴿ �َ�ٖ	 ﴾ ٢٦َ �َل َر�/ُ=ْ� َوَرب/ اg��َُِٰ=ُ� اْ:9َو�  Musa, “O, sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir” dedi. 
﴾ ٢٧َ �َل اِن� َرCُ*	َُ=ُ� ا	�Tٖى اُْرCَِ% اِ	َْ�ُ=ْ� َ	Xُmْ�َ*ٌن ﴿  Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi. 
﴾ ٢٨َ �َل َرب/ ا	7ْ�َِْ�ِق َوا	Lْ�َِْ�ِب َوَ.� RُXَ�ْ�ََ�� اِْن &�Jِ�ْAَ �ْ+ُXُُْ*َن ﴿  Musa, “Eğer düşünme yeteneğiniz varsa anlarsınız ki, O 

doğunun, batının ve bu ikisi arasındaki bütün varlıkların Rabbidir.” dedi. 
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29-Firavun “Eğer benden başka bir ilah edinirsen yemin ederim ki, seni hapse attırırım” dedi.  
30-Musa “Sana doğru söylediğimi kanıtlayan apaçık bir delil göstersem de mi?” dedi.  
31-Firavun “Eğer doğru söylüyorsan kanıtını göster bakalım” dedi.  
32-Bunun üzerine Musa elindeki değneği yere attı, değnek o anda sahici bir yılan oluverdi.  
33-Ve elini yeninin altından çıkardı; bakanlar, onun ak bir parıltı saçtığını gördüler.  
34-Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, “Şüphesiz bu, bilgin bir sihirbazdır” dedi.  
35-Sizi büyücülüğü ile yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Peki ne buyuruyorsunuz?  
36-Dediler ki; Onu kardeşi ile birlikte oyala ve adam toplayacak elçilerini bütün kentlere gönder.  
37-Sana bütün usta sihirbazları getirsinler.  
38-Böylece sihirbazlar, belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler.  
39-Halka da dediler ki, haydi toplanın bakalım.  
40-"Umarız ki büyücüler üstün gelirse biz de onlara uyarız."  
41-Büyücüler gelince Firavun'a “Eğer biz yenecek olursak herhalde bize bir ödül verilecek değil mi?” 

dediler.  
42-"Evet" dedi. "Üstelik şüphesiz siz en yakınlarım kılınanlardan olacaksınız."  
43-Musa onlara: “Ne atacaksanız atın!” dedi.  
44-Büyücüler, “Firavun'un ululuğuna andolsun ki, üstün gelen taraf biz olacağız” diyerek iplerini ve 

değneklerini attılar.  
45-Arkasından Musa değneğini atınca, değnek büyücülerin bütün göz boyayıcılıklarını yutuverdi.  
46-Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.  
47-48- Dediler ki: “Âlemlerin Rabbine iman ettik. Musa’nın ve Harun'un Rabbine.”  
49-Firavun, “ben izin vermeden O'na inandınız, öyle mi? Hiç kuşkusuz O size büyücülüğü öğreten 

elebaşınızdı. Ama yakında başınıza neler geleceğini öğreneceksiniz. Andolsun ki, sağlı sollu birer el ve ayağınızı 
kesecek ve arkasından hepinizi asacağım” dedi.  

50-Büyücüler de dediler ki, “zararı yok, nasıl olsa Rabbimize döneceğiz.” 
51-Bizler ilk inananlar olduğumuz için Rabbimizin kusurlarımızı bağışlayacağını umarız.  
52-Biz Musa’ya, “Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz” diye vahyettik.  
53-Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi;  
54-Toplanan askerlerine dedi ki, Bu adamlar, bir avuçluk, az sayıda bir toplulukturlar. 
55-Fakat bizi öfkelendiriyorlar.  
56-Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz. 
57-Böylece biz, Firavun ve soydaşlarını bahçelerden ve pınar başlarından, 
58- Hazinelerden ve konforlu köşklerden çıkardık.  
59-İşte böyle yaptık ve onlara, İsrail oğullarını mirasçı kıldık.  
60-Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular.  
61-İki topluluk birbirini görünce Musa’nın arkadaşları, “Eyvah yakalandık” dediler.  
62-Musa, “Hayır! Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir” dedi.  

﴾ ٦٣ْ*ِد ا	�Kَ﴿ �ِ�3ٖ�ََْْو�Xَ�ْ�َ اِ	ٰ' ُ.*Cٰ' اَِن اzِْ�ْب ��8َ�ََِك ا	َْ�ْ�َ� Kَ aَ�َ5َْ-�Kََ=�َن &ُ%/ Kِْ�ٍق َ&�	]�   Bunun üzerine, Musa'ya: "Asanla denize vur!" 
diye vahyettik. Musa söyleneni yapınca deniz ortadan yarıldı; öyle ki, açılan yolun her iki yanında sular koca 
dağlar gibi yükseldi. 

﴿ �َ��ٖUَٰ9:ْا ��pَ �Xَ5َْ	٦٤َواَْز ﴾  Arkadan gelenleri oraya yaklaştırdık. 
﴿ �َ��ٖ�َIََْ.َ�ُ� ا �َوَ.ْ 'Cٰ*.ُ �Xَ�ْmَ-َْ٦٥َوا ﴾  Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. 
﴿ �َ��ٖUَٰ9:ْا �Xَ ْ�َBَْا ��ُp٦٦ ﴾  Sonra ötekileri suda boğduk. 

67-Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Fakat insanların çoğu buna inanmadı.  
        68-Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.   

Neml, 27/7…14. ayetler. 
7-Hani Musa, ailesine, “Ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber, yahut ısınasınız diye bir kor ateş 

getireceğim” demişti.  
8-Ateşe varınca ona şöyle seslenildi: “Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutsal ve bereketli 

kılınmıştır. Âlemlerin Rabbi olan Allah, Sınırsız kudretiyle yüceler yücesidir ve eksikliklerden uzaktır.” 
9-Ya Musa, kesin olarak bil ki, ben üstün iradeli ve her işi yerinde olan Allah'ım.  
10-"Şimdi asânı yere bırak!" Bırakıp da onun bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan 

dönüp kaçtı. “Ey Musa, korkma! Benim yanımda peygamberler korkmaz.”  
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11-Yalnız zalimlerin durumu başka. Fakat eğer böyleleri kötülük yaptıktan sonra tutumlarını değiştirip iyilik 

yapmaya koyulurlarsa, hiç kuşkusuz ben affedici ve merhametliyim.  
12-Elini koynuna sok; Firavun’a ve onun kavmine gönderilen dokuz mucizeden biri olarak, kusursuz 

bembeyaz olarak çıksın. Firavun ve onun toplumuna git; çünkü onlar gerçekten yoldan çıkmış bir toplum haline 
geldiler!" 

13-Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince: “Bu, apaçık bir büyüdür” dediler.  
14-Gerçeği çok iyi anladıkları halde, sırf zalimlik ve kibirlerinden ötürü onları inkâr ettiler. Bozguncuların 

sonunun nice olduğuna bir bak! 
Kasas, 28/3…50. ayetler. 

﴾ ٣َ-ْ+�ُ*ا َ)َ�ْ�َ@ ِ.ْ� -ََ�ِ� ُ.*Cٰ' َوKِْ�َ)ْ*َن �ِ�ْ	َ� �a	Jَِْ*ٍم ُ�Xُ.ِVْ*َن ﴿  Ey Muhammed! İnanan bir kavim için. Musa ve Firavun olayının 
bir kısmını sana dosdoğru anlatacağız. 

�ٖ�# -َِ��َءُ,ْ� اِ-�ُ� َ&�َن ِ.َ� اْ	5ْ�ُِ�ٖ��َ� ﴿اِن� Kِْ�َ)ْ*َن َ)K bcَِ' اْ:9َْرِض َوIََ�َ% اَْ,َ ��ً�َ$ِ �Rَ�َ�ُ �ْRُXْ.ِ Zً5َِg�uَ _ُ�ِ4ْ+َ�ْ���Tَُ} ا�Xَ�ََْءُ,ْ� َوَ��ْ ْ+َ٤ ﴾  Firavun, ülkede 
hakimiyeti eline aldı ve halkı sınıflara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıf ve güçsüz bırakıyor, erkek çocuklarını, 
boğazlıyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardan idi. 

Zً َو-Rُ�َ�َmَُْ� اْ	*َ  ��ِgَا �ْRُ�َ�َmَْ-اْ:9َْرِض َو 'ِK 5ُ�ِ4ْ*ا+ُCْا �َ�Tٖ�	َ)َ�' ا ��اَْن -َُ� �﴾ ٥اِر�pَٖ� ﴿َو-ُٖ��ُ  Biz ise, ülkede güçsüz bırakılanlara iyilik etmek 
ve onları önderler yapmak ve onları oraya mirasçı kılmak istiyorduk. 

﴾ ٦َو-َُ�=�َ� 	K �ْRَُِ' اْ:9َْرِض َو-ُِ�َى Kِْ�َ)ْ*َن َوَ,�َ.�َن َوXُIُ*َدُ,َ�� ِ.RُXْْ� َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ�Tَُروَن ﴿  Ve onları o ülkede hakim kılalım. Firavun'a 
Hâmân ve askerlerine; başlarına gelmesinden korktukları şeyi gösterelim. 

 َH�ْAَ 9:ََو 'Kٖ�1َAَ 9:ََْ��� َو	ا 'ِK �ِ�Jٖ	َْ�Kَ �ِ�ْ�َ(َ Sِ5ْUِ ِ�َذاKَ �ِ��ٖzِاَْن اَْر 'Cٰ*.ُ ٰ' اُم�	اِ �Xَ�ْ�َوَواَْو ﴾ ٧ُه اِ	َْ�ِ@ َو�Iَِ)�ُ*ُه ِ.َ� اْ	Cَ�ْ�ُٖ��َ� ﴿ٖ-' اِ-�� َراد/  Musa’nın 
annesine, “Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize/Nil’e bırak, korkma, üzülme. 
Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız” diye ilham ettik. 

 َJ+َ	ْ�Kَ﴿ �َ�lٖuِ�Uَ َدُ,َ�� َ&�-ُ*ا*XُIَُن َوَ,�َ.�َن َو*ْ(َ�ْKِ اِن� �ً-Hَ�َا َو fو�ُ(َ �ْRَُ	 َِ�ُ=*َن	َن *ْ(َ�ِْK ٨َ]ُ� اُٰل ﴾  Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman 
ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri Hâmân ve onların askerleri hata 
yapıyorlardı. 

﴾ ٩ْ� َ:9 َ�7ُْ�ُ�وَن ﴿َوَ �َ	Sِ اْ.َ�اَُت Kِْ�َ)ْ*َن  ُ��ُت َ)ْ�ٍ� 	ٖ' َوَ	َ@ َ:JْAَ 9ُ+�ُ*ُه َ)ٰ�' اَْن َ��Xَ�َ5َXْ اَْو َ-+�Tَ1ُِه َو	ًَ�ا َو,ُ   Firavun’un karısı şöyle dedi: “Bana 
da, sana da göz aydınlığı bir çocuk! Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur, ya da onu evlat ediniriz.” 
Oysaki onlar olacakların farkında değillerdi. 

﴾ �١٠َ� ﴿X.ِVْ�ُٖ َواVُٰK {َ�َPَْاُد اُم� ُ.*�Kَ 'Cِٰر�Bً اِْن َ&�َدْت 	َ+ُْ�ٖ�ى �ِٖ� 	َْ*َ:9 اَْن َرَ�ْ]�Rَِ��ْ َ 'ٰ�(َ �Xَ 	َِ+ُ=*َن ِ.َ� ا	ْ   Musa'nın annesi, gönlü bomboş, 
sabaha kadar oğlunu düşündü. Eğer biz, vaadimize inananlardan olması için kalbini iyice pekiştirmemiş 
olsaydık, saraya alınan çocuğun oğlu olduğunu açığa vuracaktı. 

�ِ� 8ُ�َKََ�ْت �ِٖ� َ)�ْ  ٖ8ُّ  �ِٖ+Uُْ9ِ: Sْ	َ� َ7ُْ�ُ�وَن ﴿ َو�َوُ,ْ� َ:9 َ ]ٍُXIُ١١ ﴾  Annesi, Musa’nın kız kardeşine, “Onu takip et” dedi. O da 
Musa’yı, onlar farkına varmadan uzaktan gözledi. 

 ُ=َ	 �ُ-َ*ُ�5ُ=ْ�َ Sٍ�ْ�َ %ِ,َْ/ُ=ْ� َ)�ٰ' ا	اَُد %ْ,َ Sْ	َ�JَKَ %ُ�ْ َ �ْ.ِ Dَzَِْ�َ�ا	ا �ِ�ْ�َ(َ �Xَ.ْ �*َن ﴿َوَ���ُPِ�َ- �َُ	 �ْ,ُ١٢ْ� َو ﴾  Önceden, süt annelerinin memesini 
kabul etmemesini sağladık. Musa'nın ablası; “Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verip onu güzelce 
eğitecek bir aileyi göstereyim mi?” dedi 

 ��JَAَ #ْ&َ �ٖ �Hََن َو	َِ+ْ�َ�َ� اَن� َوْ)َ� ا	��ِ� a�َ\ َو	ِٰ=�� اَْ&sََ�ُ,ْ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*َن ﴿ Kََ�َدْد-َ�ُه اِ	ٰ' اُ.�ْAَ 9:ََو �RَXُ�ْ(َ١٣ ﴾  Böylece biz onu annesine geri verdik ki 
gözü aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin. Fakat insanların çoğu bunu bilmez. 

﴿ �َ�Xٖ�ِ�ُه َواCَْ+ٰ*ى ا�Xَ�ْAَُٰه ُ�ْ=ً�� َوِ)ْ�ً�� َوَ&Tٰ	Hِmْ-َ @َِى ا	ُْ�ْ ��� َ�َ�َ� اَُ$ ﴾ ١٤َو	َ��  Musa ergenlik çağına ulaşıp, olgunlaşınca, ona, 
anlayış ve bilgi verdik. İyileri işte böyle ödüllendiririz. 

 َB �ِ��ٖ 'ٰ�(َ ZَXَ��ٖه pَ�Lَ+َCْ�Kَُ� ا	� َوَدUََ% ا	َْ�ٖ � �Rَ�Kٖ َرِ�ْ�َIُ� َ�bcَِ++َJِْن ٰ,ـTَا ِ.ْ� ٖ$�َ�+ِٖ� َوٰ,Tَا ِ.ْ� َ)ُ�و�َIَ*َKَ �Rَِ�,َْا �ْ.ِ Zٍ�َ5ْ 'Cٰ*.ُ ُهHَ&َ*َKَ ٖه Tٖى ِ.ْ� ٖ$�َ�+ِٖ� َ)َ�' ا	�Tٖى ِ.ْ� َ)ُ�و�
ْ�َ]�ِن اِ-�ُ�  �و\ ُ.ٌ��ٖ.ُ \%4ِ� 4ٰJَKَ﴿' َ)َ�ْ�ِ� َ �َل ٰ,ـTَا ِ.ْ� َ)َ�ِ% ا	�7ُ(َ١٥ ﴾  Musa, halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri 

kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından; kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan, düşmanına karşı 
ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, “Bu şeytanın işidir. O, gerçekten apaçık 
bir saptırıcı düşmandır” dedi. 

ّٖ'  �ْ5ِBْ�Kَ '�ٖ5َْ- Sُ�ْ�َkَ	5َLَKَ 'َٖ� َ	ُ� اِ-�ُ� ُ,َ* اْ	5ُLَ*ُر ا	��ٖ��ُ� ﴿ ﴾ ١٦َ �َل َرب� اِ-  Ey Rabbim!" diye dua etti, "Ben kendime yazık ettim! 
Beni bağışla." Ve Allah da o'nu bağışladı. Çünkü O çok acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır. 

﴿ �َ�.ٖ�ِmْ�ُ�ِْ	 ً�ا�Rٖkَ اَ&ُ*َن �ْ�َKَ �#�َ(َ Sَ�ْ�َ-َْ١٧َ �َل َرب� �َِ�� ا ﴾  "Ey Rabbim!" dedi Musa, "Bana bahşettiğin nimetler hakkı için bir 
daha asla suçlulara arka çıkmayacağım!" 

﴾ ١٨-�َ@ 	Lََِ*ى\ ُ.ٖ��ٌ� ﴿K {َ�َPَْ�Kَِ' اْ	َ�ٖ��َ �5ًِg�Uَ ZِXَ�Kَ ]ُ� �َ+َِ�َذا ا	�Tِى ا8َXْ+َCَْ�ُه �ِ�ْ:َ dِ.َْ9�Uُ�ِ8ْ+َ�ُْ� َ �َل 	َُ� ُ.*Cٰ' اِ   Korkarak, etrafı gözetleyerek 
şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. 
Musa da ona, “Belli ki sen azgın bir kimsesin” dedi. 
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 Sَ�ْ+َ َ ��َ&َ 'Xٖ�َ+ُJْAَ اَْن �ُ��ُٖAَا 'Cٰ*.ُ ��َ َل� َ ��َRَُ	 \و�� اَْن اََراَد اَْن َ�ْ�ِ]َ� �ِ�	�Tٖى ُ,َ* َ)ُ ���َKَ  َ9:ْ�ِ� ��ً5َْ- �َ.ِ َن*=ُAَ اَْن �ُ��ُٖA �.َاْ:9َْرِض َو 'ِK ًرا���Iَ َن*=ُAَ اِ:�9 اَْن �ُ��ُٖA اِْن dِ.ْ

﴿ �َ��﴾ ١٩اْ	8ْ�ُِ�ٖ  Musa, iki sininde düşmanı olan kimseyi yakalamak isteyince: Ey Musa, dün birisini öldürdüğün gibi, 
beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen, ıslah edenlerden olmayı değil, ülkede bir zorba olmayı istiyorsun, dedi. 

��َ� ﴿َو�Iََء َرIٌُ% ِ.ْ� اَْ �8َ اْ	َ�ٖ��ZِXَ َ�ْ�ٰ�' َ �َل َ�� ُ.*Cٰ' اِن� اْ	َ َbcَ�َ��Aَِْ�ُ�وَن �َِ@ 	Jْ�َُِ+�ُ*َك Uْ�َKُ�ْج ٖPِ��X	ا �َ.ِ @ََ	 'ّٖ ﴾ ٢٠اِ-  Şehrin öteki ucundan bir 
adam koşarak geldi: Ey Musa! dedi. İleri gelenler seni öldürmek için görüşme yapıyorlar. Hemen çık git! Ben, 
senin iyiliğini isteyen biriyim. 

Xٖ' ِ.َ� اْ	Jَْ*مِ ا	��3	ِٖ��َ� ﴿ �m-َ َ+َ� �ُ[ َ �َل َرب���5ًِ َg�Uَ �RَXْ.ِ 1ََ�َجKَ٢١ ﴾  Bunun üzerine korku içinde etrafını gözetleyerek oradan çıkıp 
gitti. Rabbim, dedi. Beni zalimlerin elinden kurtar. 

﴿ %ِ��ٖ �َ�Cَ 'Xَٖ*اَء ا	��ِRْ�َ َل َ)ٰ�' َر�ّٖ' اَْن� َ �َ�َ�َ� �Jَ�ِْAَء َ.ْ �I*َAَ � ﴾ ٢٢َو	َ��  Medyen'e doğru yöneldiğinde: Umarım, Rabbim beni 
doğru yola iletir, dedi. 

� ِ.ْ� ُدو-Rُِِ� اْ.َ�اِ�ْAََ� TُAَوَداَIََن َوَو*Jُ�ْ�َ ِس��X	ا �َ.ِ Zً � َ)َ�ْ�ِ� اُ.�َIََو �َ�َ�� َوَرَد َ.�َء َ.ْ َ)�ُء َواَُ�*-َ� َ$ْ�ٌ� َ&ٖ��ٌ� ﴿َو	َ�� �َر ا	��ِ8ُْ� '�+�َ 'Jٖ�ْ-َ 9:َ �+ََ	� َ ��َ=ُ�ُ[ْUَ �.َ ٢٣ِن َ �َل ﴾
Medyen suyuna vardığı zaman, orada bir topluluğun hayvanlarını suladığını gördü. Onların aşağı- sında da iki 
kadının sürüsünü sudan uzak tuttuğunu gördü. Meseleniz nedir dedi? Dediler ki; Çobanlar suyun başından 
ayrılmadıkça biz sulayamayız. Babamız ise çok yaşlıdır. 

 َ�Kَ﴿ �ٌ�JٖKَ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ �#َ	ِا Sَْ	Hَْ-َا ��َِ	 'ّٖ ﴾  'Jٰ٢٤	Aَ ��ُp ��َRََُ*	�' اِ	َ' ا	�JَKَ �%�3َل َرب� اِ-  Bunun üzerine Musa onların koyunlarını suladı. 
Sonra gölgeye çekilip, “Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım” dedi. 

 ٰ�� �Iََءُه َوَ �mَKَ �0َءAُْ� اِْ� ���َKَ �Xَ	َ Sَ�ْJَCَ �.َ �َIَْا @َ�َHِmْ�َِ	 َك*(ُ��َ��ٍء َ �	Sَْ اِن� اَ�ٖ' َ�ْْ+ِCْ7ٖ�ْ' َ)َ�' اAَ ��َRُv �َ��ِٖ	��3	مِ ا*ْJَْ	ا �َت ِ.َ*ْmَ-َ _ْ1َAَ 9:َ 0َ8َ َ �َلJَ	ْا �ِ�ْ�َ(َ 
﴿٢٥ ﴾  O sırada iki kızdan biri utana utana Musa'nın yanına geldi; “Babam sulama ücretini ödemek için seni 

çağırıyor” dedi. Musa kızların babalarının yanına gelerek başından geçen olayları anlatınca O; “Korkma, o zalim 
kavimden kurtuldun” dedi. 

 ْCا �ِ.َ �َ�ْUَ ْ�ُه اِن�Iِْ�+َCْا Sِ�ََا ��َ ��َRُv�﴾ ٢٦َ+�Iَْْ�َت ا	Jَِْ*ى/ اْ:ُ�.َٖ9� َ� َ﴿	Sْ اِْ�ٰ  Kızlardan biri, “Babacığım, onu ücretle tut. Herhâlde 
ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır” dedi. 

ّٖ' اُٖر�ُ� اَْن اُ-ِْ=َ�َ@ اِْ�َ�ى اAَ�,َ �#+َXَ�ْْ�ِ� َ)�ٰ' اَْن  �ٖ-' اِْن $َ َ �َل اِ-ُmِ+َCَ @َ�ْ�َ(َ �a$َُاَْن ا ��َك َوَ.� اُٖر�ُِXْ(ِ �ْ�ِKَ 7ًْ�ا(َ Sَ�ْ�َAَِْ�ْن اKَ wٍmَ�ِ 'َِ-��َpَ '-ٖ�َIُْ�Aَ �َ.ِ �ُ��	َء ا�
﴿ �َ��ِٖ	� ﴾ ٢٧ا	�8  Kızların babası; “Bana sekiz yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. 

Eğer bu süreyi on yıla tamamlarsan o da senin tarafından bir iyilik olur. Ben sana zahmet vermek istemem. 
İnşallah, beni iyi kimselerden bulacaksın” dedi. 

�َواَن َ)َ�#� َوا	ْ(ُ bcَKَ Sُ�ْ4َ َ �ِ�ْ�َIََ9:َْ�� ا��اَ @َXَ�ْ�ََو 'Xٖ�ْ�َ @َِ	ُل َوٖ&�ٌ% ﴿َ �َل ٰذ*Jُ-َ �.َ 'ٰ�(َ �ُ��٢٨ ﴾  Musa, bu dedi, seninle benim aramda bir 
sözleşme. Hangi müddeti tamamlarsam tamamlayayım, demek bir haksızlık edilmeyecek bana ve Allah da şu 
sözlerimize tanık.  

29-Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafından bir ateş gördü. Ailesine: Siz 
bekleyin; ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm, dedi.  

30-Musa, ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: “Ey 
Musa! Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.”  

31-”Değneğini yere at“, diye ses geldi. Değneğin bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan 
dönüp kaçtı. “Ey Musa, gel, korkma, sen güven içindesin.”  

32-Elini koynuna koy da bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz, parıl parıl parlar bir halde çıksın, 
korkudan yanlarına düşen ellerini kavuştur göğsüne; bu iki şey, Rabbinden, Firavun'a ve ileri gelen adamlarına 
iki kesin delil; şüphe yok ki onlar, buyruktan çıkmış bir topluluktur.  

33-Musa, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni 
öldürmelerinden korkuyorum.”  

34-Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak 
benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.  

35-Allah Dedi ki: Seni kardeşinle destekleyip güçlendireceğiz; sizin ikinize de öyle bir 'güç ve yetki' 
vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler. Siz de, size uyanlar da galip olanlarsınız.  

36-Musa onlara apaçık âyetlerimizi getirince: Bu, olsa olsa uydurulmuş bir sihirdir. Biz önceki 
atalarımızdan böylesini işitmemiştik, dediler.  

37-Musa; “Rabbim, katında bir doğruluk rehberini kimin getirdiğini ve bu dünya hayatının sonunda güzel 
sonucun kime nasip olacağını daha iyi biliyor. Muhakkak ki, zalimler iflah olmaz” dedi.  

38-Firavun da: “Ey ileri gelenler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Hâman! Çamur üzerine 
benim için bir ateş yak ve tuğladan bana bir kule yap. Belki Musa’nın ilahına ulaşabilirim. Çünkü ben onun 
yalancılardan olduğunu sanıyorum” dedi.  
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39-Böylece o ve orduları, haksız yere ülkede büyüklük tasladılar ve huzurumuza dönüp hesap 

vermeyeceklerini zannettiler.  
40-Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize gömdük. Bak işte, zalimlerin sonu nice oldu!  
41-Biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir.  
42-Bu dünya hayatında biz onların peşine bir lânet taktık. Kıyamet günü de iğrenç kimselerden olacaklar.  
43-Andolsun ki daha önceki günahkâr nesilleri ortadan kaldırdıktan sonra, insanlar için bir aydınlanma 

kaynağı, bir doğru yol bilgisi ve bir rahmet olarak Musa'ya Tevrat’ı verdik ki, Umulur ki, öğüt alıp düşünürler diye.  
44-Ey Muhammed! Musa’ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı 

görenlerden de değildin.  
45-Biz Musa’dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen 

halkı arasında yaşıyor değildin, âyetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi sana 
bildiriyoruz.  

46-Yine  Biz Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yamacında değildin; Fakat Rabbinden bir 
rahmet olarak orada geçenleri sana bildirdik ki senden önce bir uyarıcı peygamber gelmemiş olan kavmi 
uyarasın; belki düşünüp öğüt alırlar.  

47-Kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir felaket geldiği zaman; “Rabbimiz ne olurdu 
bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsaydık” demesinler diye peygamber 
gönderdik.  

48-Onlara, katımızdan o hak peygamber geldiği zaman: “Musa’ya verilenin bir benzeri de ona verilmeli 
değil miydi?” dediler. Daha önce Musa’ya verileni inkâr etmemişler miydi? “Birbirini destek- leyen iki sihirbaz, biz, 
onların hiç birini tanımıyoruz” demediler mi?  

49-De ki: Eğer doğru ve samimi iseniz, Allah katından bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de, ben 
de ona tabi olayım.  

50-Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar, ancak arzularına tabi oluyorlar. Allah’ın gösterdiği doğru 
yolu bırakıp da arzularının peşinden giden kimseden daha sapık kim vardır? Şüphesiz Allah, zalim toplumu 
doğru yola iletmez.  . 

  ِ��Cَ اْ:9َْرِض َوَ.� َ&�-ُ*ا 'ِK َ�ُ�وا=ْ+َCْ�Kَ ِت�Xَ���َْ	�ِ� 'Cٰ*.ُ �ْ,َُء�Iَ �ْJَ	ََن َوَ,�َ.�َن َو*ْ(َ�ِْKَوَ �ُروَن َو َ��Jٖ  Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı yok ettik. 
Musa onlara açık kanıtlar getirdi. Fakat yeryüzünde büyüklük tasladılar, ama elimizden kurtulamadılar. Ankebut, 
29/39 

�Zُ َو.ِ  َ�ْ ْ.َ �ْRُXْ� �Xَ5ْ�َUَ �ِِ� اْ:9َْرَض َوِ.RُXْْ� َ.ْ� ا�Xَ ْ�َBَْ َوَ.� َ&�َن ا	��ُ� 	Rُ�َ�ِ3ْ�َِْ� َو	ٰـِ=ْ� َ&�-ُ*ا bfc=ُKَ اRُXْ�ِKَ �ٖ�ِْ-Tَِ� �-َTْUََْ� َ.ْ� اَْرPِ��َ �ِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCًَ�� َوِ.RُXْْ� َ.ْ� اAْTَUََُ� ا	�8
 ,Her birini teker teker suçüstü yakaladık. Kiminin üstüne taşlar savuran müthiş bir kasırga gönderdik اَ-Rُ�َ5ُْْ� َ�3ِْ�ُ�*نَ 
kimi korkunç bir ses yakaladı cansız yere düştü, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de denizde boğduk. Allah'ın 
onlara zulmetmesi söz konusu değildi, fakat onlar kendilerine zulmettiler. Ankebut, 29/40 

Şu bir gerçektir ki, sana verdiğimiz gibi Musa’ya da kitap vermiş, sana vahyettiğimiz gibi ona da 
vahyetmiştik. Dolayısıyla onun da böyle bir vahiy aldığından hiç tereddüdün olmasın. Biz ona verdiğimiz kitabı, 
İsrail oğullarına rehber kıldık. Secde, 32/23 

Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden, buyruğumuzla doğru yola 
götüren önderler yaptık. Secde, 32/24 

� َ.Cٰ*.ُ 'ٰ�(َ ��XXَ' َوٰ,ُ�وَن ﴿ ْJَ	َ١١٤َو ﴾ Biz, Musa’ya ve Harun'a da lütufta bulunduk; 
�Xَ�ُْ,َ�� َوَ ْ*َ.Rَُ�� ِ.َ� ا	َْ=ْ�ِب ا	�3ٖ�َِْ� ﴿ �m-َ١١٥َو ﴾  Onları ve toplumlarını büyük sıkıntıdan kurtardık. 
﴿ �َ��ِٖ	�Lَ	ْا ُ,ُ� ا*ُ-�=َKَ �ْ,ُ�َ-�ْ8ََ-١١٦َو ﴾  Kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu. 
﴾ ١١٧َوا�Xَ�ْAَُٰ,َ�� ا	ِْ=َ+�َب ا	ُْ�ْ�َ+ٖ��َ� ﴿  Ve ikisine de o açıkça bildiren kitabı verdik. 

َ�ا ﴾ ١١٨َط ا	ُْ�ْ�َ+�Jَٖ� ﴿َوَ,َ�ْ��Xَُ,َ�� ا	�8  Ve ikisini de dosdoğru yola sevk ettik. 
﴿ �َ��ٖUِٰ9:ْا 'ِK ��َRِ�ْ�َ(َ �Xَ&ْ�َAَ١١٩َو ﴾  Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık. 
﴾ bcَCَ١٢٠ٌم َ)�ٰ' ُ.*Cٰ' َوٰ,ُ�وَن ﴿  Musa ve Harun'a selam olsun. 

 -َ @َِ	Tٰ&َ ��-ِا﴿ �َ�Xٖ�ِ�﴾ Hِmْ١٢١ى ا	ُْ�ْ  İyileri işte böyle ödüllendiririz. 
﴿ �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	َْ��ِد-َ� ا(ِ �ْ.ِ ��َRُ�-ِ١٢٢ا ﴾  O ikisi de bizim inanan kullarımızdandı. Saffat, 37/114 … 122. ayetler. 

Mümin, 40/23…46. ayetler. 
 23-Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık yetki ile gönderdik.  

24-Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. “Bu yalancı bir büyücüdür” dediler.  
25-Musa, onlara katımızdan hakkı getirince: “Onunla beraber inananların oğullarını öldürün, kadınlarını 

sağ bırakın!” dediler. Fakat kâfirlerin tuzağı hep boşa çıkar.  
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26-Firavun: Bırakın beni, Musa’yı öldüreyim. O, Rabbine yalvarıp dursun. Ben, onun dininizi 

değiştirmesinden ya da yeryüzünde bozgunculuğu yaymasından korkuyorum, dedi.  
27-Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize 

sığındım, dedi.  
28-Firavun ailesinden olup da, inandığını gizleyen bir adam dedi ki: «Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı 

öldüreceksiniz? Oysa size Rabbinizden belgeler gelmiştir. Eğer yalancı ise yalanı kendinedir; eğer doğru sözlü 
ise, sizi tehdit ettiklerinin bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz Allah aşırı giden, yalancı kimseyi doğru yola 
iletmez.  

29-Ey kavmim! Bugün, yeryüzüne hakim kimseler olarak hükümranlık sizindir. Ama Allah'ın azabı bize 
gelip çatarsa, kim bize yardım eder? Firavun: Ben size kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru 
yolu gösteriyorum dedi.  

30-İnanan adam dedi ki: "Ey kavmim, ben üzerinize önceki toplulukların günü gibi bir günün gelmesinden 
korkuyorum.  

31-Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi bir durumla karşılaşma- nızdan 
korkuyorum. Allah kullara zulmetmek istemez.  

32-Ey kavmim, sizin için insanların korku ve dehşetten bağırıp birbirlerinden yardım isteyecekleri o 
çağırma gününden korkuyorum.  

33-Arkanıza dönüp kaçacağın gün Allah'a karşı sizi koruyan bulunmaz. Allah kimi şaşırtırsa artık ona yol 
gösteren olmaz.  

36-Firavun dedi ki: “Ey Hâmân, bana yüksek bir kule bina et; belki o yollara ulaşabilirim.”  
37-"Göklerin yollarına erişeyim de çıkıp Musa'nın tanrısına bakayım. Çünkü ben Musa'yı, yalancı 

sanıyorum." Böylece yaptığı kötü iş, Firavuna süslü gösterildi ve o yoldan çıkarıldı. Firavun'un tuzağı tamamen 
boşa çıktı.  

38-O iman eden kişi dedi ki: "Ey toplumum! Bana uyun, sizi doğru yola götüreyim."  
39-Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı, geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak yurttur.  
40-Kim bir kötülük işlerse, onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya erkek, mümin olarak faydalı bir iş 

yaparsa işte onlar, cennete girecekler, orada onlara hesapsız rızık verilecektir.  
41-“Ey kavmim! Bu ne hâl? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz.”  
42-Siz beni, Allah'ı inkâr etmeye ve hiç tanımadığım nesneleri O'na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben 

ise sizi, Aziz ve çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum.  
43-Sizin beni davet ettiğiniz şeyin ne dünyada, ne de ahirette hiçbir davet yetkisi yoktur. Gerçekte 

dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince, işte onlar ateş ehlidirler.  
44-Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah 

kulları görür.  
45-Allah o adamı, kurmak istedikleri tuzaktan korudu. Kötü azab, Firavun'un adamlarını sardı.  
46-Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün: "Firavun'un adamlarını azabın en ağırına 

sokun!" denir.  
53-Ve andolsun ki biz, Musa'ya doğru yolu gösteren kitabı verdik ve İsrail oğullarını da mirasçı ettik o 

kitaba ki. 
54-O, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberidir. 
A � اCَ*.ُ �Xَ�ْAَٰ' ا	ِْ=َ+�َب �Kٖ _َِ�+ُUْ�Kَِ� َو	َ  ْJَ	ََو ٍ]��ٖ.ُ �ُXْ.ِ ;@$َ '5َٖ	 �ْRُ�-َِوا �ْRُXَ�ْ�َ 'َ4ِJَُ	 @ََر�� �ْ.ِ SْJَ�َCَ Zٌ�َ�ِ&َ 9:َ*ْ  Andolsun ki Musa'ya kitap 

vermiştik de onda ayrılığa düşmüşlerdi. Rabb'inin verilmiş bir sözü olmasaydı, aralarında hükmedilmiş olurdu. 
Doğrusu onlar, Kur’an hakkında da şüphe içindedirler. Fussilet, 41/45 

Zuhruf, 43/46…56. ayetler. 
46-Andolsun, biz Musa’yı mucizelerimizle Firavun’a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, 

“Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim” demişti.  
47-Onlara âyetlerimizi getirince onlar o âyetlerle alay edip gülmeğe başladılar.  
48-Onlara gösterdiğimiz her bir âyet/mucize diğerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları 

azaba uğrattık.  
49-Onlar azabı görünce “Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak, bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz 

artık doğru yola gireceğiz” dediler.  
50-Fakat Biz, onlardan azabı giderince, hemen sözlerinden caydılar.  
51-Firavun kavmine şöyle seslenip dedi ki: “Ey kavmim, Mısır mülkü ve şu altından akıp giden ırmaklar 

benim değil mi? Görmüyor musunuz?” 
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52-Ben, şu zavallı ve doğru düzen söz bile söyleyemeyen adamdan daha hayırlı değil miyim?  
53-Eğer O'nun dediği doğru ise üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden 

melekler gelmeli değil miydi?  
54-İşte Firavun bu şekilde kavmini küçümsedi. Onlar da ona boyun eğdiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir 

kavimdi.  
55-Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öç aldık, hepsini suda boğduk.  
56-Böylece onları, sonrakiler için hem bir örnek, hem de bir ibret yaptık.  

Duhan, 44/17…33. ayetler. 
17-Andolsun, onlardan önce Firavun toplumuna da imkânlar vererek sınamıştık. Onlara saygın bir 

peygamber gelmişti.  
18-Ey Allah'ın kulları! Bana gelin, doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.  
19-Allah’a karşı üstünlük taslamayın. Ben size apaçık bir delil getiriyorum.  
20-Ben, beni taşlayıp öldürmenizden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım 
21-Eğer bana inanmadınızsa bari yolumdan çekilin.  
22-Sonra Musa, Rabbine, “Bunlar günahkâr bir toplumdur” diye seslendi.  
23-Allah, O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz, buyurdu.  
24-Denizi yarıp toplumunu geçirdikten sonra olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.  
25-Onlar geride nice şeyler bıraktılar: Bahçeler, çeşmeler.  
26-Nice ekinler, nice güzel konaklar!  
27-Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!  
28-İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık.  
29-Onlara gök ve yer ağlamadı. Ve kendilerine fırsat da verilmedi.  
30-Biz gerçekten, İsrail oğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık,  
31-Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.  
32-Andolsun biz, İsrail oğullarını, bir bilgiye göre âlemlere üstün kıldık.  
33-Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.  
Musa'nın başından geçenlerde de ibretler vardır. Onu apaçık bir delille Firavun'a gönderdik. Zariyat, 51/38 
Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş ve “Musa, ya bir büyücü ya da bir delidir” dedi. Zariyat, 51/39 
Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık, bu sırada kendini kınayıp duruyordu. Zariyat, 51/40 
Andolsun, Firavun’un ailesine ve halkına da uyarıcılar gelmişti. Kamer, 54/41 
Lâkin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize lâyık bir şekilde yakaladık. 

Kamer, 54/42 
ْ.ِ 'Xٖ� Kِ َوzََ�َب ا	��ُ� .َ   �m-ََو Zِ�Xmَ	ْا 'ِK �+ً�ْ�َ َك�َXْ(ِ 'ٖ	 �ِ�َْرب� ا Sْ	َ� َ َن اِْذ*ْ(َ�ْKِ ا اْ.َ�اََت*Xُ.َٰا �َ�Tٖ��ِ	 bcًsَ َ���ِٖ	��3	مِ ا*ْJَ	ْا �َ.ِ 'Xٖ �mَ-َن َوَ)َ�ِ�ٖ� َو*ْ(َ�ْ  Allah, 

inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O: Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap; beni 
Firavun'dan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar! demişti. Tahrim, 66/11 

Firavun, gönderdiğimiz peygambere karşı geldi de kendisini sert bir şekilde yakalayıverdik. Müzzemmil, 
73/16 

Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? 
Müzzemmil, 73/17 

Naziat, 79/15…25. ayetler. 
15-Musa'nın haberi sana geldi mi?  
16-Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:  
17-Firavun'a git! Çünkü o çok azdı.  
18-Ona de ki: "Temizlenmek ister misin?"  
19-Sana, Rabbine giden yolu göstereyim de O’ndan saygı ile korkasın.  
20-Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi.  
21-Fakat o, Musa’yı yalanladı ve isyan etti.  
22-Sonra sırtını döndü; çalışmağa koyuldu.  
22-Adamlarını toplayıp seslendi:  
23-Dedi ki: "Sizin en yüce rabbiniz benim."  
24-Allah da onu dünyada da, ahirette de şiddetle cezalandırdı.  
25-Şüphesiz bunda Allah’tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.  

Nuh Peygamber Ve Nuh Tufanı: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
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اِن� ا	��َ� اPَْ]5ٰ' اَٰدَم َو-ُ*ً�� َواَٰل اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َواَٰل ِ)ْ�ٰ�َن َ)َ�' اْ	َ��	َٖ���َ    Allah; Âdem'i, Nûh'u, İbrahim Ailesi'ni, İmran Ailesi'ni seçerek 

âlemlere üstün kılmıştır; Al-i İmran, 3/33 
Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, 

İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiş- tik. Davûd’a da 
Zebûr vermiştik. Nisa, 4/163 

Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nûh’u da hidayete 
erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Hârûn’u da. İyilik yapan- ları işte 
böyle mükâfatlandırırız. En’âm, 6/84 

ّٖ' ا�Uََُف   � اَْر�Xَ�ْCَ -ُ*ً�� اِ	ٰ' َ ْ*ِ.ٖ� �JَKََل َ�� َ ْ*مِ اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� اِ	ٍٰ� Bَْ�ُ�ُه اِ-ْJَ	َ﴿ �ٍ�3ٖ(َ ٍْ*م�اَب َTَ(َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ٥٩ ﴾ Andolsun, Nûh’u kendi 
kavmine peygamber olarak gönderdik de, “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh 
yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum” dedi. 

﴾ ٦٠َ �َل اْ	bcَ�َُ ِ.ْ� َ ْ*ِ.ٖ� اِ-�� َ	bcَzَ 'Kٖ @َv�ٰXٍَل ُ.ٖ��ٍ� ﴿  Kavminin ileri gelenleri, “Biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz” 
dediler. 

﴾ ٦١َ �َل َ�� َ ْ*مِ 	bcَzَ '�ٖ dَ�َْ	Zٌَ َو	ِٰ=Xّٖ' َرCُ*ٌل ِ.ْ� َرب� اْ	َ��َ	ٖ��َ� ﴿  Bunun üzerine Nûh dedi ki: “- Ey kavmim! Bende hiç bir 
sapıklık yoktur; lâkin ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir Peygamberim. 

﴾ ٦٢اLُ���َُُ=ْ� ر�Cََِ:9ِت َر�ّٖ' َواَ-8َُْ} 	َُ=ْ� َواَْ)َ�ُ� ِ.َ� ا	��ِ� َ.� َ:Aَ 9ْ�َ�ُ�*َن ﴿  “Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size 
nasihat ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum.” 

 ُ��َ�ُْA �ْ=ُ���َ	َا َو*Jُ�++َِ	َر&ُْ� َوTِXْ�ُِ	 �ْ=ُXْ.ِ %ٍIَُر��ُ=ْ� َ)�ٰ' َر �َء&ُْ� ِذْ&ٌ� ِ.ْ�Iَ اَْن �ْ+ُ�ْmِ(َ٦٣*َن ﴿اََو ﴾  Kötülüklerden sakınasınız ve bu sayede 
merhamete eresiniz diye sizi uyarmak için içinizden biri aracılığı ile Rabbinizden size mesaj gelmiş olması 
tuhafınıza mı gitti? 

*ُ-�&َ �ْRُ�-ِا �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	ا �Xَ ْ�َBَْ5ُْْ�ِ@ َوا	ا 'ِK �ُ�َ.َ �َ�Tٖ�	ُه َوا�Xَ�ْmَ-َْ�Kَ ُه*�ُ �T=َKَ﴿ �َ��ٖ(َ �.ً*ْ َ ٦٤ا ﴾  Onu yalanladılar. Bunun üzerine onu ve 
gemide onunla birlikte olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk. Kuşkusuz onlar kör bir kavim 
idiler. A’raf, 7/59…64. Ayetler. 

ِت ا	��ِ� Kََ�َ�' ا	��ِ� Iَْ�Kَ Sُ�ْ�&*َAَِ�ُ�*ا اَْ.َ�&ُْ� َوُ$َ�َ&�َء&ُْ� pُ�� َ:9 َ�ُ=ْ� اَْ.ُ�&ُْ� َواRِ�ْ�َ(َ %ُAْْ� -ََ��َ -ُ*ٍح اِْذ َ �َل 	Jَِْ*ِ.ٖ� َ�� َ ْ*مِ اِْن َ&�َن َ&ُ�َ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ.�Jَٖ.' َوTْAَٖ&�ٖ�ى �ِ�َٰ�� 
p Zًُ�� اْ 4ُ*ا اِ	َ#� َوَ:3ِXُْA 9ُ�وِن ﴿ ��Bُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ٧١ ﴾  Onlara Nûh'un haberini de oku! Hani, toplumuna şöyle demişti: "Eğer benim 

konumum ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa artık ben, Allah'a dayandım. Siz de ortaklarınızla 
beraber toplanıp yapacağınız işi kararlaştırın da işiniz başınıza dert olmasın. Sonra hükmünüzü bana uygulayın, 
bana hiç fırsat da vermeyin!"  

 َA ِ�ْنKَ﴿ �َ��ٖ�ِ�ْ�ُ	ْا �ِ� َواُِ.ْ�ُت اَْن اَ&ُ*َن ِ.َ��	ِ�َى اِ:�9 َ)َ�' اIَْاِْن ا �ٍIَْا �ْ.ِ �ْ=ُ+ُ	َْ�Cَ ��َKَ �ْ+ُ�ْ�	*َ٧٢ ﴾  "Yüz çevirdiyseniz çevirin. Ben sizden bir 
ücret istemedim. Benim ücretimi, Allah verecektir. Bana, Müslümanlardan olmam emredildi."  

 ِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	ا �Xَ ْ�َBََْوا _َِgbcَUَ �ْ,ُ�Xَ�ْ�َIَ5ُْْ�ِ@ َو	ا 'ِK �ُ�َ.َ �ْ.َُه َو�Xَ�ْ �mXَKَ ُه*�ُ �T=َKَ﴿ �َ�ٖرTَXْ�ُ	ْا Zُ�َِ �(َ 3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن-ْ�Kَ �Xَ٧٣ ﴾  Yine de halkı kendisini 
dinlemeyip onu yalanladılar. Biz de hem onu, hem de gemide beraberinde olanları kurtardık ve bunları, o ülkeye 
hükmedenlerin yerine geçirdik. Âyetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. İşte bak, uyarıldığı halde doğru 
yolu tutmayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör! Yunus, 10/71-72-73 

Hud, 11/25…49. Ayetler.  
 ﴿ �ٌ��ٖ.ُ �ٌ�Tَٖ- �ْ=َُ	 'ّٖ � اَْر�Xَ�ْCَ -ُ*ً�� اِ	ٰ' َ ْ*ِ.ٖ� اِ-ْJَ	َ٢٥َو ﴾ Andolsun, biz Nûh’u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara 

şöyle dedi: “Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.”   
'ّٖ �وا اِ:�9 ا	��َ� اِ-ُ�ُ�ْAَ 9:َ ٖ�ٍ� ﴿ اَْن	ْ*ٍم اَ�اَب َTَ(َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ ُف�Uََ٢٦ا ﴾  “Allah’tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben 

sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum.” 
ُ ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ِ.ْ� َ ْ*ِ.ٖ� َ.� َ-v�َٰ@ اِ:�9 7َ�ًَ�ا ِ.�Xَ�َsْ َو.َ  bcَ�َ	َْل ا�JَKَ /X3ُ-َ %ْ�َ %ٍ4ْKَ �ْ.ِ �Xَ�ْ�َ(َ �ْ=َُ	 اِْی َوَ.� -َٰ�ى ُ=ْ� َ&�ِذٖ��َ� � َ-v�َٰ@ ا�Aَ�َ�َ@ اِ:�9 ا	�Tٖ�َ� ُ,ْ� اََراِذ	�Xَُ َ��ِدَى ا	��

﴿٢٧ ﴾ Halkının ileri gelen inkârcılar: -Biz, seni sadece bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. Sana, görüşü 
kıymetsiz ayak takımından başka kimsenin uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bizim üzerimize bir üstünlüğünüzü 
de yok. Aksine, sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz, dediler. 

 ِ. Zً�َ�َْر 'XٖnٰAَٰر�ّٖ' َوا �ْ.ِ ZٍXَ ���َ 'ٰ�(َ SُXُْ& ُ+ْ� اِْن�َ ْ*مِ اََراَْ ��رُِ,*َن ﴿َ �َل َ�&َ �Rََ	 �ُْ+-ََْوا �,َ*�ُ=ُ.ُHِ�ُْ-َا �ْ=ُ�ْ�َ(َ Sْ�َ ���ُKَ ٖه�ِXْ(ِ �ْ٢٨ ﴾  Nuh: «Ey kavmim, ne 
dersiniz? Eğer ben Rabbimden açık bir delil üzerinde isem ve O, bana katından bir rahmet vermiş de size onu 
görecek göz verilmemişse, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız?  

﴾ bcَ.ُ �ْRُ٢٩ ُ*ا َر��Rِْ� َو	ٰـِ=Xّٖ' اَٰر�ُ=ْ� َ ْ*ً.� �RَmْAَُ*َن ﴿َوَ�� َ ْ*مِ َ:9 ا�lَCَُُْ=ْ� َ)َ�ْ�ِ� َ.�ً:9 اِْن اIَِْ�َى اِ:�9 َ)َ�' ا	��ِ� َوَ.� اَ-َ� �َِ]�ِرِد ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِ-�   “Ey kavmim! Buna 
karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükâfatım ancak Allah’a aittir. Ben o iman edenleri 
kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum 
olduğunuzu görüyorum.”   
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﴾ ٣٠ْ� َ�8ُXُْ�-ٖ' ِ.َ� ا	��ِ� اِْن uََ�ْدRُُAْ� اTَAَ bcَKََ&�ُ�وَن ﴿َوَ�� َ ْ*مِ .َ   “Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah’tan kim 

koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz?” 
�ى HَUَاgُِ� ا	��ِ� َوَ:9 اَْ)َ�ُ� اْ	Lَْ�َ[ َوَ:9 اَ ُ*ُل اِ ٖXْ(ِ �ْ=َُ	 اَ-ْ َوَ:9 اَ ُ*ُل 'Kٖ ��َِ� �ُ�َ(ُْ� َا��	ْ�ً�ا اَUَ �ُ��	ا �ُRُ�َِAVْ�ُ �ْ	َ �ْ=ُXُ�ُ(ََْدٖرى اHْAَ �َ�Tٖ��ِ	 -ّٖ' َ.َ�ٌ@ َوَ:9 اَ ُ*ُل �َِ�َ	اًِذا  'ّٖ Rِ�ِ5ُْ� اِ-

﴾ ٣١ا	��3	ِٖ��َ� ﴿  Size ben, “Allah’ın hazineleri yanımdadır”, demiyorum; gaybı da bilmem. “Ben bir mele- ğim” de 
demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, “Allah, onlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem. Allah, 
onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem, o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. 

�ِدٖ �َ� ﴿َ �	ُ*ا َ�� -ُ*ُح َ ْ� �Iََدْ	  �-َ� اِْن &SَXُْ ِ.َ� ا	�8ُ�ِAَ ��َِ� �XَِA�ْKَ �Xََ	ا�َIِ ْ�َتsَ&َْ�Kَ �Xَ+َ٣٢ ﴾  Dediler ki: “Ey Nûh! Bizimle tartıştın ve 
tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir.” 

﴾ �Aٖ�ْ٣٣ُ=ْ� �ِِ� ا	��ُ� اِْن َ$�َء َوَ.� اَْ-ُ+ْ� �Hٖmِ�ْ�ُِ�َ� ﴿َ �َل اِ-�َ�� �َ   Nûh dedi ki: “Onu size, dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah’ı âciz 
bırakamazsınız.” 

 ْL�ُ اَْن ��' اِْن اََرْدُت اَْن اَ-8ََْ} 	َُ=ْ� اِْن َ&�َن ا	��ُ� ُ�ٖ��ُٖ5َُ�ُ=ْ� -8ُْXْ�َ 9:ََن ﴿َو*�ُIَ�ُْA �ِ�َْ	ُِ=ْ� ُ,َ* َر�/ُ=ْ� َوا�٣٤ِ*َ ﴾  Ben size öğüt vermek istesem de, 
eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm size fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir ve O’na döndü- 
rüleceksiniz. 

 َ��َKَ �ُ+ُ�ْ�َ+َKْاِِن ا %ُْ   �ُv�ٰ+َKَْن ا*ُ	*Jُ�َ َن ﴿اَْم*.ُ�ِmُْA � ﴾ ٣٥#� اIَِْ�اٖ.' َواَ-َ� َ�ٖ�یٌء ِ.��  Yoksa "Kur’ân’ı, kendisi uydurdu!" mu diyorlar? De ki: 
"Eğer uydurdumsa günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan beriyim."  

 @َ.ِ*ْ َ �ْ.ِ �َ.ِVْ�ُ �ْ	َ �ُ�-َٰ' -ُ*ٍح ا	5َْ��ُ*َن ﴿َواُوِ�َ' اِ�ا َ*ُ-�&َ ��َِ� dِْi+َ�ْAَ bcَKَ �َ.َٰا �﴾ ٣٦اِ:�9 َ.ْ� َ ْ  Nuh’a şöyle vahyolundu: "Milletinden , daha 
önce inanmış olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecektir. Artık onların yaptıkları yüzünden tasalanıp durma." 

 Xِ�ُ(َْ�ِ� @َ�ْ5ُْ	ا DِXَPَْن ﴿َوا*ُ �َLْ.ُ �ْRُ�-ِا ا*�ُ�َkَ �َ�Tٖ�	ا 'ِK 'Xٖ�ْuِ�1َُA 9:ََو �Xَ�ِ�َْوَو �Xَ٣٧ ﴾  “Bizim gözetimimizde vahyettiğimiz şekilde gemi 
yap, Zulüm yapanlar hakkında da bana bir şey söyleme. Çünkü onlar boğulacaklardır. 

ٌ ِ.ْ� َ ْ*ِ.ٖ� 1ِCَُ�وا ِ.Xُْ� َ �َل اِْن 1َ�ْAَُ�وا ِ.1َ�ْAَ ��َ&َ �ْ=ُXْ.ِ �ُ1َ�ْ-َ ��-�ِKَ ��Xُ�وَن ﴿َوَ�DُXَ8ْ ا	5ُْْ�َ@ َو&ُ��َ�� َ.��  bcَ.َ �ِ�ْ�َ(َ٣٨ ﴾  Nuh gemiyi yapıyor, 
halkından ileri gelenler her ne zaman yanından geçseler onunla alay ediyorlardı. Nuh da: "Siz, dedi; şimdi 
bizimle alay ediyorsanız, elbet bizim de sizinle alay edeceğimiz bir gün gelir." 

﴿ �ٌ�Jٖ.ُ اٌبTَ(َ �ِ�ْ�َ(َ /%�﴾ Kَ٣٩َ�ْ*َف Aَْ�َ�ُ�*َن َ.ْ� َ��Tَ(َ �ِ�Aْٖاٌب ُ�Hٖ1ْ�ِ� َوَ�ِ  "Artık, ilerde bileceksiniz. Aşağılatıcı azab kime gelecek 
ve sürekli azab kimin üstüne çökecek."  

﴾ ٤٠ aَ�َCَ َ)َ�ْ�ِ� اْ	Jَْ*ُل َوَ.ْ� اَٰ.َ� َوَ.� اَٰ.َ� َ.َ�ُ� اِ:�9 َ ٖ��ٌ% ﴿َ�+�' اَِذا �Iََء اَْ.ُ�-َ� َو�Kََر ا	+�X/*ُر  �Xَ�ُْ اْ�ِ�ْ% �Rَ�Kٖ ِ.ْ� &ُ%; َزْوIَْ�ِ� اXَpْْ�ِ� َواَْ,َ�َ@ اِ:�9 َ.�ْ   Nihayet 
emrimiz gelip de sular yükselmeye başlayınca Nuh'a; her şeyden ikişer çift aleyhlerinde hüküm verilmiş olan 
dışında aileni ve iman edenleri ona bindir dedik. Zaten ona az sayıda kişi inanmıştı.  

﴾ ٤١َرٖ��ٌ� ﴿ َوَ �َل اْرَ&ُ�*ا �Rَ�Kٖ �ِْ�ِ� ا	��ِ� َ.�Rَv�ٰmْ َوُ.�RَnCٰ�ْ اِن� َر�ّٖ' َ	5ُLَ*رٌ   Nuh dedi ki; “Haydi gemiye bininiz. Onun sular içinde yol 
alması da, bir yerde durması da Allah'ın adı ile gerçekleşecektir. Hiç şüphesiz Rabbim affedicidir, 
merhametlidir.” 

 َX�َْ��ِل َو-َ�ٰدى -ُ*ٌح اmِ	ْ�&َ ٍج*ْ.َ 'Kٖ �ْRِِ� ٖ�ىmْAَ 'َ,َِو﴿ �َ��ٖKِ�=َْ	ا Dَ.َ �ْ=ُAَ 9:ََو �Xَ�َ.َ ]ْ&َاْر �#Xَ�ُ ��َ ٍلHِ�ْ.َ 'Kٖ ٤٢ُ� َوَ&�َن ﴾  Gemi, içindekilerle birlikte 
dağlar gibi dalgalar içinde akıp gidiyor- du, Nuh, oğluna bağırdı, ayrı bir yere çekilmişti, ey oğlum, gel bizimle 
beraber bin, kâfirlerle beraber olma dedi. 

﴾ ٤٣َل RُXَ�ْ�ََ�� ا	َْ�ْ*ُج Kََ=�َن ِ.َ� ا	Lْ�َُْ�ٖ �َ� ﴿َ �َل �Cَٰٖوى اِ	ٰ' َ %ٍ�َIَ�Xٖ�ُ8ِ�ْ' ِ.َ� ا	َْ��ِء َ �َل َ:Pِ�(َ 9َ� ا	َْ�ْ*َم ِ.ْ� اَْ.ِ� ا	��ِ� اِ:�9 َ.ْ� َرِ�َ� َوَ��  Oğlu cevap verdi: 
"Bir dağa sığınacağım, beni sudan korur." Nûh; "Allah'ın merhamet ettiği dışında bugün hiç kimse için Allah'ın 
kararından kurtaracak yoktur." Ve ikisi arasına dalga girdi de o, boğulanlar arasına katıldı. 

﴾ ٤٤اْ:9َْ.ُ� َواCَْ+َ*ْت َ)َ�' اْ	mُ*ِدى� َوٖ �َ% ُ�ْ�ً�ا 	Jَ�ِْْ*مِ ا	��3	ِٖ��َ� ﴿ َوٖ �َ% َ�� اَْرُض اْ�َ�ٖ�' َ.�َءِك َوَ�� Cََ��ُء اَْ �ِٖ�' َوtَ�Bٖ ا	َْ��ُء َو 4ُِ'َ   Bir süre sonra yere 
“Ey yer, suyunu yut” ve göğe “Ey gök, yağmurunu tut” dendi. Bunun üzerine sular çekildi, Allah'ın emri 
gerçekleşti ve gemi Cudi'ye oturdu. Bu sırada “Kahrolsun zalimler güruhu” diyen bir ses duyuldu. 

﴿ �َ��ٖ&ِ��﴾ ٤٥َو-َ�ٰدى -ُ*ٌح َر��ُ� �JَKََل َرب� اِن� اXٖ�ْ' ِ.ْ� اَْ,ٖ�' َواِن� َوْ)َ�َك ا	َْ�a/ َواَْ-Sَ اَْ�َ=ُ� اْ	َ  Nuh Rabbine dua edip dedi ki: “Ey Rabbim! 
Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vadettiğin ise elbette haktır. Sen hakimler hakimisin.” 

 ّٖ ﴾ ٤٦' اَِ)3َُ@ اَْن Aَُ=*َن ِ.َ� اْ	�mَِ,ٖ��َ� ﴿َ �َل َ�� -ُ*ُح اِ-�ُ� 	dَ�َْ ِ.ْ� اَْ,ِ�َ@ اِ-�ُ� َ)َ�ٌ% �Pَ �ُ�ْBَ	ِ�ْlَ�ْAَ bcَKَ {ٍِ�  �.َ	dَ�َْ 	ََ@ �ِٖ� ِ)�ٌْ� اِ-  Allah buyurdu ki: Ey 
Nuh! O asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi 
benden isteme! Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. 

ّٖ' اَُ)*ُذ �َِ@ اَْن ا �.َ @َ�َlَCَْ	dَ�َْ 	ٖ' �ِٖ� ِ)ْ�ٌ� َواِ:�9  ﴾ 5ِLْAَ٤٧ْ� 	ٖ' َوXٖ�ْ�َ�ْAَ' اَ&ُْ� ِ.َ� اْ	Cِ�1َٖ��َ� ﴿َ �َل َرب� اِ-  Nuh dedi ki: Ey Rabbim! Ben senden 
hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana 
uğrayanlardan olurum! 

Tَ(َ ��X.ِ �ْRُاٌب اَ	ٖ�ٌ� ﴿ٖ �َ% َ�� -ُ*ُح اْ,�ِْ� �bcَ�ٍَِم .ِ  /��َ�َ ��ُp �ْRُ�ُ�+�َXُCَ �ٌ.ََُوا @َ�َ.َ �ْ ﴾ ��X٤٨ َوَ�َ�َ&�ٍت َ)َ�ْ�َ@ َوَ)�ٰ' اَُ.ٍ� ِ.��  "Ey Nuh" denildi. Sana ve 
seninle birlikte olan ümmetler üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Daha birçok ümmetleri de 
ileride faydalandıracağız. Sonra Bizden onlara acı bir azap dokunacaktır.  
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 �ْ�ِPْ�َK اTََ ْ�ِ% ٰ,ـ �َوَ:9 َ ْ*ُ.َ@ ِ.ْ Sَ-َْا �Rَ�ُ�َ�ْAَ SَXُْ& �.َ @َ�َْ	ِا �Rَ��ٖ*ُ- ]ِ�ْLَ	ْاَ-َْ��ِء ا �ْ.ِ @َ�ِْA﴿ �َ�Jٖ�+�ُ�ِْ	 Zَ�َِ ��َ	ْ٤٩اِن� ا ﴾  Resulüm! İşte bunlar sana 

vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. 
Çünkü iyi sonuç  sakınanlarındır.   

Ey Nuh ile beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan gelenler! Hiç şüphesiz Nuh, şükür görevini yerine 
getiren bir kuldu. İsra, 17/3 

Nûh'dan sonra nice kuşakları yok ettik. Kullarının günahlarından haberli ve gören olarak Rabbin yeter. 
İsra, 17/17 

Ey Muhammed! Nûh’u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek, 
kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan/tufandan kurtarmıştık.Enbiya, 21/76 

Âyetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de 
onları topyekûn suda boğduk. Enbiya, 21/77 

Andolsun biz, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. 
Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yoktur. Allah’a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?” dedi. Mü’minun, 
23/23 

Kavminin önde gelen kâfirleri dediler ki; “Bu adam tıpkı sizin gibi bir insandır. Üzerinizde üstünlük kurmak 
istiyor. Eğer Allah dileseydi, bize bir melek gönderirdi. Onun söylediklerini eski atalarımızdan hiç duymamıştık.” 
Mü’minun, 23/24 

Bu adam bir deliden başka bir şey değildir. Bir süre için onu gözetim altında tutunuz. Mü’minun, 23/25 
Nuh “Ya Rabbi, onların bu yalanlamaları karşısında bana yardım et” dedi. Mü’minun, 23/26 
Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: Gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz 

gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift ile, daha önce kendisi aleyhinde hüküm 
verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma! Zira onlar 
kesinlikle boğulacaklardır. Mü’minun, 23/27 

Sen, yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğinde: “Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun” 
de. Mü’minun, 23/28 

Ve de ki: Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen, iskân edenlerin en hayırlısısın. Mü’minun, 23/29 
Bu olayda alınacak birçok dersler vardır. Biz Nuh'u ve soydaşlarını bu yolla sınavdan geçirmiş olduk. 

Mü’minun, 23/30 
Nûh kavmini de, Peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve 

zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Furkan, 25/37 
Nûh'un kavmi de peygamberlerini yalanladılar. O vakit, kardeşleri Nûh, onlara dedi: “inanmayacak mısı- 

nız? Şüphe yok, ben sizin için emin bir peygamberim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin.” Şuara, 26/105-108 
“Ve bunun mukabilinde sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım, ancak âlemlerin Rabbine aittir. 

Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.” Şuara, 26/109-110 
Onlar şöyle cevap verdiler: Sana düşük seviyeli ayak takımı kimseler tâbi dururken, biz sana iman eder 

miyiz hiç! Şuara, 26/111 
Nuh dedi ki; “Onların neler yaptıklarını ben bilemem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz! 

Ben iman edenleri asla kovamam. Ben sadece açıkça uyaran bir elçiyim." Şuara, 26/ 112-113-114-115 
Ey Nûh dediler, bu işten vazgeçmezsen seni mutlaka taşlarız. Nûh şöyle yakardı: "Rabbim, toplumum 

beni yalanladı." Onlar ile aramdaki meseleyi sen kesin çözüme bağla; beni ve yanımdaki müminleri kurtar.” 
Şuara, 26/116-117-118 

Bunun üzerine Nuh'u ve yanındakileri dolu bir gemiye bindirerek kurtardık. Sonra da geride kalanları suda 
boğduk. Şüphesiz bunda mutlak bir ibret vardır; öyle iken çoğu iman etmedi. Ve şüphesiz senin Rabbin, güçlü ve 
üstün olandır, esirgeyendir. Şuara, 26/119-120-121-122 

B � Rِ�Kْٖ� اَ	َْ_ ZٍXَCَ اِ:�َ��ٖ�ْUَ 9� TَUََ�Kَ �.ً�(َُ,ُ� ا	]/*�Kَُن وَ  َ�ِ�َKَ �ٖ.ِ*ْ َ 'ٰ	ِا ��ً*ُ- �Xَ�ْCَاَْر �ْJَ	َنَ َو*�ُِ	�kَ �ْ,ُ Biz Nuh'u, milletine peygamber olarak 
gönderdik. Dokuz yüz elli yıllık bir süre boyunca aralarında kaldı. Sonunda zalimliklerini inatla sürdürürlerken, 
Tufan'a yakalandılar. Ankebut, 29/14 

  َ	��َ�ِْ	 Zً�َٰا �,َ�Xَ�ْ�َIََو ZِXَ�5ٖ ��َب ا	��َPَُْه َوا�Xَ�ْmَ-َْ�Kَ َ���ٖ  Fakat Biz Nuh'u ve gemidekileri kurtararak bu olayı bütün insanların 
ders alacakları bir mucize yaptık. Ankebut, 29/15 

Ve andolsun ki Nûh, bize seslenmişti, biz de ne güzel şekilde cevap vermiştik. Onu ve ailesini o büyük 
sıkıntıdan kurtardık. Onun soyunu da devam ettirdik. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. 
Âlemler içinde Nuh’a selâm olsun! İşte biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız. Zira o, bizim inanmış 
kullarımızdan idi. Saffat, 37/75…81. ayetler 
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Bundan önce Nûh milletini de yok ettik. Çünkü onlar, din ve ahlâk sınırlarını aşan bir milletti. Zariyat, 51/46 
Daha önce Nûh milletini de yok edendir. Çünkü onlar, hem çok zâlim, hem çok azgın idiler. Necm, 53/52 
Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuz Nuh’u yalanladılar ve: "Delidir" dediler. O 

baskı altına alınıp engellenmişti.  Kamer, 54/9 
 ﴿ �ْ8ِ+َ-ْ�Kَ ٌب*ُ�Lْ.َ 'ّٖ �َ)� َر��ُ� اَ-َKَ١٠ ﴾ Nuh da “Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et” diye dua etti.  

 ِ�RَXْ.ُ َ��ِء �َِ��ٍء ��Xَ اَْ�َ*اَب ا	��ْ+َ5َKَ﴿ �ٍ١١ ﴾  Biz de seller gibi akan bir su ile göğün kapılarını açıverdik.   
�َر ﴿ُِ  �ْ�-َ� اْ:9َْرَض ُ)ُ�*-ً� ْ�Kَ	Jَ+َ' اْ	َ��ُء َ)�ٰ' اَْ.ٍ� َ ْ �mKَ١٢َو ﴾  Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki yönden gelen su 

belirlenen bir görevi yerine getirmek üzere birleşti. 
﴿ �ٍCَُ*اٍح َوُد	ُه َ)�ٰ' َذاِت اَْ�Xَ�ْ�َ�َ١٣َو ﴾  Onu çivilerle tutturulmuş tahtalardan yapılan bir gemiye bindirdik. 
﴾ mْAَ١٤ٖ�ى �ِ�َْ)HَIَ �XَXِ�ُاًء 	َِ�ْ� َ&�َن &5َُِ� ﴿  Gözlerimizin önünde akıp gitti. İnkâr edilen Nuh’a bir ödül olarak. 
﴿ �ٍ&ِ ��.ُ �ْ.ِ %ْRَKَ Zً�َٰا �,َ�Xَ&ْ�َAَ �ْJَ	َ١٥َو ﴾  Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur? Kamer,   

Benim azâbım ve uyarılarım nasılmış? Kamer, 54/16 
  ِ& ��.ُ �ْ.ِ %ْRَKَ �ِ&ْ �T�ِ	 ْ�اَٰنJُ	ْا �َ-�ْ ���َ �ْJَ	ََو ٍ�  Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp 

öğüt alan? Kamer, 54/17 
Andolsun, biz Nûh’u ve İbrahim’i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına 

da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir, ama içlerinden birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Hadid, 57/26 
Allah, inkâr edenlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin 

nikâhları altındaydılar. Kocalarına hainlik ettiler de kocaları, Allah’ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. 
Onlara, “Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi. Tahrim, 66/10 

Kuşkusuz, sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık. Öyle ki, onu sizlere bir ibret kılalım. Gerçeği belleyip 
kavrayabilen' kullar da onu belleyip kavrasın. Hakka, 69/11-12 

Andolsun, biz Nûh’u ve İbrahim’i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına 
da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir, ama içlerinden birçoğu da günahkâr kimselerdir. Hadid, 57/26 

Milletine can yakıcı bir azab gelmezden önce onları uyar diye Nuh'u milletine peygamber olarak 
gönderdik. Nuh, 71/1 

O da şöyle dedi: Ey milletim! Şüphesiz ben, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin; 
ondan sakının ve bana itaat edin. Ki Allah günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin; 
doğrusu Allah'ın belirttiği süre gelince geri bırakılmaz; keşki bilseniz. Nuh, 71/2-3-4 

Nûh dedi ki: Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim sadece onla- 
rın kaçmalarını artırdı. Doğrusu ben senin onları bağışlaman için kendilerini her çağrışımda, parmaklarını kulak- 
larına tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler, büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa 
da davet ettim. Sonra yine ben, açıktan duyuruda bulundum ve gizli gizli görüş- meler de yaptım ; Nuh, 71/5…9.  

Dedim ki: Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır.’ Üzerinize gökten bol yağmur 
yağdırsın. Sizi, mallar ve oğullarla desteklesin; sizşere bahçeler var etsin, ırmaklar akıtsın. Nuh, 71/10-11-12 

Nuh dedi ki: Rabbim doğrusu bunlar bana isyan ettiler. Ve malı, çocuğu kendisine sadece zarar geti- ren 
kimseye uydular. Birbirinden büyük düzenler kurdular. Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele 
Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğûs’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın.” Böylece birçoğunu saptırdılar; Rabbim! Sen bu 
zalimlerin sadece şaşkınlığını arttır. Nuh, 71/21-22-23-24 

Onlar, günahları yüzünden suda boğuldular; ateşe sokuldular, kendilerine Allah'tan başka yardımcı 
bulamadılar. Nuh, 71/25 

Ve Nûh, dedi ki: Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden bir tek kişi bile bırakma. Şüphe yok ki onları bırakacak 
olursan kullarını yoldan çıkarırlar ve ancak gerçekten sapan ve iyiden iyiye kâfir olan evlâtlar yetiştirirler. Nuh, 
71/26-27 

�َ� اِ:�Aَ 9َ��ًراَرب� ا5ِBْْ� 	ٖ' َو	َِ*ا	َِ�ی� َو	َِ�ْ� َد�Xً.ِVْ.ُ 'َِ+�ْ�َ %َUَ َو	�Xٖ.ِVْ�ُ�َِْ� َوا	�Xَ.ِVْ�ُِْت َوَ:HِAَ 9ِد ا	��3	ِ�ٖ    Rabbim, beni, annemi, babamı, mümin 
olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalim olanlara da yıkımdan başkasını 
arttırma! Nuh, 71/ 

Salih Peygamber Ve Semud/Hicr Kavmi; 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ْAَء�Iَ ��� َ �َل َ�� َ ْ*مِ اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� اِ	ٍٰ� Bَْ�ُ�ُه َ ًِْ	�Pَ �ْ,ُ�Uَََد ا*�ُpَ 'ٰ	َِوا ْ�.ِ ZٌXَ���َ �ْ=ُ  �,َ* /��َAَ 9:َِ� َو��	اَْرِض ا 'Kٖ %ُْ&ْ�Aَ �,َُروTَKَ Zً�ََُٰ=ْ� ا	ِ� ��	ا Zُ َ�َ- ٖهTَِر��ُ=ْ� ٰ,ـ
﴾ �٧٣ُِ�*ٍء Tَ(َ �ُْ&TَUُْ��َKَاٌب اَ	ٖ�ٌ� ﴿  Semud kavmine de kardeşleri Sâlih'i gönderdik: Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, 

sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. İşte şu, Allah'ın devesi, size bir 
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mucizedir; bırakın onu Allah'ın yeryüzünde yesin içsin, sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap 
yakalar. A’raf, 7/73 

�ُ+*َن اَواْذ&ُُ�وا ِXْAَ8ُُ*ًرا َو  �Rَِ	*RُCُ �ْ.ِ وَنTُ1ِ�+Aَ اْ:9َْرِض 'ِK �ُْ&َا ْ	mَِ��َل ُ�ُ�*�Kَ �Aًْذ&ُُ�وا اَٰ:9َء ا	��ِ� َوَ:sَ�ْAَ 9ْ*ا Kِ' اْ:9َْرِض ُ.5ِْ�ٖ��َ� اِْذ �5َ�َUُ �ْ=ُ�َ�َIََء ِ.ْ� َ�ْ�ِ� َ)�ٍد َوَ�*�
﴿٧٤ ﴾  Hatırlayın ki sizi Âd kavminden sonra hükümdar etti ve yeryüzüne yerleştirdi, ovalarında köşkler kuruyor, 

dağlarında, kayaları yontup evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini anın ve yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. 
A’raf, 7/74 

 �َ�Tٖ��ِ	 �ٖ.ِ*ْ َ �ْ.ِ َ�ُ�وا=ْ+َCْا �َ�Tٖ�	ا ُbcَ�َ	َْل ا� َ ُ. �ِٖ� %َCُِ*ا اِ-�� �َِ�� اُْر	َر��ٖ� َ � �ْ.ِ %ٌCَ�ْ.ُ ��ًِ	�Pَ َن اَن�*�ُ�َ�ْAََا �ْRُXْ.ِ �َ.َٰا �َِ�ْ	5ُ�ِ4ْ*ا +ُCَْن ﴿ا*Xُ.ِVْ٧٥ ﴾  Kavminin ileri 
gelenlerinden olup iman etmeyi kibirlerine yediremeyenler, âciz sayıp hor gördükleri kimselerden ona iman etmiş 
olanlara, siz Sâlih'i, Rabbinden gönderilmiş mi biliyorsunuz dediler. Onlar da biz dediler, onun vasıtasıyla 
gönderilenlere inandık. A’raf, 7/75 

﴾ ٧٦َ �َل ا	�Tٖ�َ� اCَْ+ْ=َ�ُ�وا اِ-�� �ِ�	�Tٖى اَٰ.Kِ�&َ �ِٖ� �ْ+ُXُْ�وَن ﴿  Kendini beğenmişler de onlara 'Biz sizin inandığınızı inkâr ediyor, 
reddediyoruz' dediler. A’raf, 7/76 

�-َ� اِْن &SَXُْ ِ.َ� اْ	ُ��ْ ُ�ِAَ ��َِ� �Xَ+ِgْا {ُِ	�Pَ ��َ ُ*ا	َوَ � �ْRِاَْ.ِ� َر�� �َوَ)َ+ْ*ا َ)ْ Zَ َ��X	ُ�وا اJَ�َKَ﴿ �َ��ٖCَ٧٧ ﴾  Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek 
öldürdüler ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar da: Ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerdensen bizi 
tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. A’raf, 7/77 

﴿ �َ��ِٖp�Iَ �ْ,َِداِر 'Kٖ ا*�ُ�َPَْ�Kَ Zُ5َIْ ﴾ RُAْTَUََ�Kَ٧٨ُ� ا	��  Bunun üzerine onları o korkunç sarsıntı/deprem yakaladı da 
yurtlarında diz üstü dona kaldılar. A’raf, 7/78 

 �X	َن ا*/��ُِA 9:َ �ْ=ِٰـ	َو �ْ=َُ	 Sُ�� اLْ�َ�َُْ+ُ=ْ� ر�Cَِ	Zََ َر�ّٖ' َو-8ََْْJَ	َ َِ ْ*م ��َوَ �َل َ �ْRُXْ(َ '�	*َ+َKَ﴿ �َ��ٖPِ�٧٩ ﴾  Gördüğü müthiş manzara karşısında 
Salih, yüzünü üzüntü ile öteye çevirip "Ey halkım!" dedi, "Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim, sizin iyili- 
ğinize çalıştım, size öğütler verdim. Lâkin siz, iyiliğinizi isteyip öğüt verenleri bir türlü sevmediniz gitti!" A’raf, 7/79 

َ َواِ   �� َ �َل َ�� َ ْ*مِ اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� اِ	ٍٰ� Bَْ�ُ�ُه ُ,َ* اَْ-�7ََ&ُْ� ِ.َ� اْ:9ًِ	�Pَ �ْ,ُ�Uَََد ا*�ُpَ 'ٰ	 ]ٌ�mٖ.ُ ]ٌ��ٖ َ 'َّْٖ�ِ� اِن� َر�	ا اِ*�ُ*ُA ��ُp 5ُِ�وُهLْ+َCْ�Kَ �Rَ�Kٖ �ُْ&�َ�َ�ْ+َCْْرِض َوا
﴿٦١ ﴾  Semud kavmine de kardeşleri Sâlih'i gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan baş- 

ka tanrınız yoktur. O sizi  topraktan yarattı, sizi orada yaşattı. O halde O'ndan mağfiret isteyin; sonra da O'na 
tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, dualarını kabul edendir. Hud, 11/61 

�Xَ�-ِاَٰ��ُؤ-َ� َوا �ُ�ُ�ْ�َ �.َ �ا َ ْ�َ% ٰ,ـTَا ا�XَnRٰXْAََ اَْن َ-ْ�ُ�َ f*Iُ�ْ.َ �Xَ�Kٖ SَXُْ& �ْ َ {ُِ	�Pَ ��َ ُ*ا	ٍ[ ﴿ َ ��َْ�ِ� ُ.ٖ�	اِ �َ-*(ُ�ْAَ � ��.ِ ;@$َ '5َٖ	٦٢ ﴾  Dediler ki: "Ey Sâlih, sen 
bundan önce bizim aramızda ümit beslenen kişi idin. Şimdi atalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi men mi 
ediyorsun? Biz senin bizi çağırdığın şeyden şüphe içindeyiz, kuşkulanıyoruz!" Hud, 11/62 

 ُ�Xْ.ِ 'XٖnٰAَٰر�ّٖ' َوا �ْ.ِ ZٍXَ ���َ 'ٰ�(َ SُXُْ& ُ+ْ� اِْن�َ ْ*مِ اََراَْ ��1ْٖ��ٍ� ﴿ َ �َل َAَ �َ�ْBَ 'Xٖ-َو�ُ�HٖAَ ��َKَ �ُ+ُ�ْ8َ(َ ِ� اِْن��	ا �8ُُ�ٖ-' ِ.َXْ�َ �ْ�َKَ Zً�َ�ْ٦٣َر ﴾  Ey halkım, 
baksanıza, eğer ben Rabbimden gelen açık bir belgeye dayanıyorsam, O bana kendi katından bir rahmet 
bağışladı ise, emrine karşı geldiğim taktirde beni O'ndan kim kurtaracak? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka 
hiç bir katkınız olamaz. Hud, 11/63 

 َTUُْ��َKَ ٍء*�ُِ� �,َ* /��َAَ 9:َِ� َو��	اَْرِض ا 'Kٖ %ُْ&�ْAَ �,َُروTَKَ Zً�ََُٰ=ْ� ا	ِ� ��	ا Zُ َ�َ- ٖهTَِ ْ*مِ ٰ,ـ ��ٌ[ ﴿َوَ�اٌب َ ٖ�Tَ(َ �ُْ&٦٤﴾  Ey kavmim, işte şu Allah'ın dişi 
devesi size bir mucizedir; bırakın onu, Allah'ın toprağında yayılsın ve ona kötü bir maksatla el sürmeyin. Yoksa 
sizi yakın bir azap yakalar! dedi. Hud, 11/64 

﴾ ٦٥ٍم ٰذ	َِ@ َوْ)ٌ� Tُ=ْ.َ �ُ�ْBَوٍب ﴿Jَ�َKَُ�وَ,� �JَKََل Aََ�+�ُ�*ا Kٖ' َدارِ&ُْ� Zَsَٰ�pَ اَ���  Onu, ayaklarını kesip öldürdüler. Sâlih de yurdunuzda üç 
gün daha yaşayıp geçinin dedi, bu, yalanlanmayacak bir tehdittir. Hud, 11/65 

 ٍZ�َ�ْ�َِ� �ُ�َ.َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َوا ��ًِ	�Pَ �Xَ�ْ �m-َ �َ-�ُ.ََْء ا�Iَ � ���َKَ ﴿ Hُ�Hٖ�َْ	ى/ ا*ِJَْ	اِن� َر��َ@ ُ,َ* ا Tٍِi.ِ*ْ�َ ِىHْUِ �ْ.َِو ��X.ِ٦٦ ﴾  Emrimiz geldiği zaman, 
tarafımızdan bir rahmetle Salih'i ve onunla birlikte iman edenleri o günün aşağılatıcı azabından kurtardık. 
Doğrusu senin Rabbin, güçlü olandır, aziz olandır. Hud, 11/66 

﴿ �َ��ِٖp�Iَ �ْ,ِِر��ِدَ 'Kٖ ا*�ُ�َPَْ�Kَ Zُ�َ�ْ ﴾ ٦٧َواTَUََ ا	�Tٖ�َ� kََ�ُ�*ا ا	�8  O zalimleri, korkunç bir ses yakalayıverdi de oldukları yerde 
çöküp kaldılar. Hud, 11/67 

﴾ Rُ٦٨ْ� اََ:9 ُ�ْ�ً�ا 	sَُِ�*َد ﴿َ&�َْن 	َْ� َ�XَLْْ*ا �Rَ�Kٖ اََ:9 اِن� pَُ�*َدا َ&5َُ�وا َر��   Sanki az önce o evlerde yaşayanlar onlar değildi. Semud, 
gerçekten de Rablerine küfretmişlerdi. Bak işte nasıl yok olup gittiler. Hud, 11/68 

 ﴿ �َ��ٖCَ�ْ�ُْ	ا �ِmْ���ُب اْ	َِPََْب ا �T&َ �ْJَ	َ٨٠َو ﴾ Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Hicr, 15/80 
 ﴿ �َ�zٖ�ِ�ْ.ُ �RَXْ(َ ا*ُ-�=َKَ �XَِA��َٰا �ْ,ُ�Xَ�ْAَٰ٨١َوا ﴾ Onlara delil ve mucizelerimizi verdik, ama onlar bu delillerden yüz çevirdiler. 

Hicr, 15/81  
 �َ�Xٖ.ِٰا �Aً*�ُ�ُ َ��ِلmِْ	ا �َن ِ.َ*+ُ�ِXْ�َ ٨٢﴿َوَ&�-ُ*ا ﴾  Onlar dağları oyup güvenli köşkler yapıyorlardı. Hicr, 15/82 

﴿ �َ��ٖ�ِ8ْ.ُ Zُ�َ�ْ ﴾ RُAْTَUََ�Kَ٨٣ُ� ا	�8  Derken, sabah vaktinde, onları o dayanılmaz çığlık yakalayıverdi. Hicr, 15/83 
﴾ Kَ٨٤َ�� اRُXْ(َ 'ٰXBَْْ� َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ=ِ�ُ�*َن ﴿  Oydukları köşkler hiçbir işlerine yaramadı. Hicr, 15/84 

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri yok ettik. Furkan, 25/38 
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Semud kavmi de Peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih, onlara şöyle demişti: Allah’a karşı 

gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyle ise Allah’a karşı gelmekten 
sakının ve bana itaat edin! Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi 
olan Allah’a aittir. Şuara, 26/141 …145. ayetler. 

Şu bulunduğunuz yerde, bağlar ve bahçelerde, pınarlar başında, ekinler içinde, gönül çekici salkım hur- 
malıklarda güven içinde kendi halinize bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz?  Böyle düşündüğünüz için mi dağlarda 
ince bir sanat eseri lüks villalar yontuyorsunuz? Şuara, 26/146-147-148-149 

Artık Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp nizamı 
bozmak olan, düzeltme için ise hiç bir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın. Şuara, 
26/150-152 

ٖ��َ� ﴿َ �	ُ*ا اِ-�   ��﴾ ١٥٣َ�� اَْ-Sَ ِ.َ� ا	ُْ�َ� “Sen" dediler, "bir sihire kapılmış birisin. Şuara, 26/153 
�ِدٖ �َ� ﴿ ﴾ ١٥٤َ.� اَْ-Sَ اِ:��Kَ �Xَُ�sْ.ِ �ٌ7َ�َ 9ِْت �ِ�َٰ�Zٍ اِْن &SَXُْ ِ.َ� ا	�8  Hem bize hiçbir üstünlüğün yok, bizim gibi bir insansın. Yok 

eğer böyle değil de, iddianda doğru isen mucize göster bize!" Şuara, 26/154 
﴾ ١٥٥َ �َل ٰ,Tِٖه -َ�َ  Zٌ	�Rََ ِ$ْ�ٌب َو	َُ=ْ� ِ$ْ�ُب َ�ْ*مٍ َ.ْ��ُ*ٍم ﴿  Dedi ki: “İşte bu bir dişi devedir. Bunun için belli bir günde bir su 

içme hakkı vardır, sizin için de malum bir günde bir su içme hakkı vardır. Şuara, 26/155 
*َ,� �ُِ�*ٍء Tَ(َ �ُْ&TَUُْ��َKَاُب َ�ْ*ٍم َ)�3ٍٖ� ﴿ /��َAَ 9:َ١٥٦َو ﴾  Ve buna bir kötülük ile dokunmayın, sizi hemen pek büyük bir günün 

azabı yakalar.” Şuara, 26/156 
�*ا -َ�ِدٖ.�َ� ﴿ُ�َPَْ�Kَ �,َُ�وJَ�َKَ١٥٧ ﴾  Derken onu kestiler. Fakat hemen pişman oldular. Şuara, 26/157  
﴿ �َ�Xٖ.ِVْ.ُ �ْ,ُ�ُsَ&ََْوَ.� َ&�َن ا Zً�َٰ9:َ @َِ	ٰذ 'Kٖ اُب اِن�Tَ�َ	ْا �ُ,ُTَUََ�Kَ١٥٨ ﴾  Arkasından azab, yakalarına yapıştı. Kuşku yok ki, bu 

olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi. Şuara, 26/158 
﴾ ١٥٩َواِن� َر��َ@ 	Rََُ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	��ٖ��ُ� ﴿  Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Şuara, 26/159 

�� اَِن اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� Kَِ�َذا ,ُ  ًِ	�Pَ �ْ,ُ�Uَََد ا*�ُpَ 'ٰ	ِا �Xَ�ْCَاَْر �ْJَ	َ1َْ+8ُِ�*َن ﴿َو�ِن َ�Jَ��ٖKَ �ْ٤٥ ﴾ Bir vakit Biz Semud halkına da, yalnız Allah’a 
ibadet edin diye çağrıda bulunmak için kardeşleri Salih’i gönderdik. O zaman onlar, birbiriyle çekişen, birbirine 
düşmanlık eden iki fırkaya ayrılmışlardı. Neml, 27/45 

Zِiَ َ ْ�َ% ا	َْ�َ ZِXَ�َ	5ِLْ+َ�ْAَ 9:َ*ُْ�وَن ا	��َ� 	ََ���ُ=ْ� Aُْ�َ�ُ�*َن ﴿َ �َل �َ  �� ﴾ �٤٦ َ ْ*مِ 	َِ� �mِ�ْ+َ�ْAَُ*َن �ِ�	��  "Ey halkım!" dedi, "İyiliği bırakıp da neden 
kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz. Niçin, merhametine nail olmak ümidiyle Allah’tan af dilemiyorsunuz?" 
Neml, 27/46 

� ا	��ِ� َ�ْ% اَْ-ُ+ْ� َ ْ*مٌ Xُ+َ5ُْA*َن ﴿َXْ(ِ �ُْ&�ُِg�uَ َ.َ�َ@ َ �َل �َو�َِ�ْ @َِ� �َ-�ْ���uُ*ا ا	٤٧َ � ﴾  "Biz" dediler, "senin ve sana bağlı olanların yüzünden 
uğursuzluğa uğradık."Salih: "Uğursuzluk dediğiniz şey Allah katında takdir edilmiştir. Doğrusu siz imtihana 
tutulan bir toplumsunuz." diye cevap verdi. Neml, 27/47  

﴾ ٤٨َوَ&�َن Kِ' ا	َْ�ٖ��Zُ�َ�ِْA ZِXَ َرْ,ٍ� ُ�5ِْ�ُ�وَن Kِ' اْ:9َْرِض َوَ:9 ُ�8ِْ�ُ�*َن ﴿  Şehirde dokuz çete vardı ki bunlar ülkede hep bozgun- 
culuk çıkarıyor, dirlik düzenlik bırakmıyorlardı. Neml, 27/48 

�-َ� َ.Rِْ�َ@ اَْ,ِ�ٖ� َواِ ْRِ$َ �.َ �ٖ��ِ	*َِ	 ��َ	*JُXَ	َ ��ُp �ُ�َ,ََْوا �ُ�X+َ ���َXُ	َ �ِ��	�ِ� ا*�ُCَ�JَAَ ُ*ا	�8ََِد ُ*َن ﴿َ �	٤٩-��  ﴾  Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler: 
Gece ona ve ailesine baskın yapalım. Sonra da velisine: "Biz Sâlih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik, 
inanın ki doğru söylüyoruz" diyelim. Neml, 27/49 

﴾ ٥٠َوَ.َ=ُ�وا َ.ْ=ً�ا َوَ.َ=ْ�-َ� َ.ْ=ً�ا َوُ,ْ� َ:9 َ�7ُْ�ُ�وَن ﴿  Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlara bir tuzak kurduk ve onların 
planlarını altüst ettik. Neml, 27/50 

﴿ �َ��ٖ�َIَْا �ْRُ.َ*ْ ََو �ْ,ُ�َ-�ْ ﴾ �Kَ٥١ْ-3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ َ.ْ=ِ�ِ,ْ� اَ-�� َد.�  Şimdi bak bakalım, onların tuzaklarının sonu nice oldu? Biz 
onları ve soydaşlarını hep birlikte yok ettik. Neml, 27/51 

﴾ �Uَ �ْRُُA*�ُ�ُ @َ�ِْ+Kَ٥٢ِوَ�kَ ��َِ� Zًَ�ُ�*ا اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:َٰ9� Zً	Jَِْ*مٍ َ�ْ�َ�ُ�*َن ﴿  İşte enkaz yığınına dönüşmüş evleri! Sebep zalimlikleridir. 
Allah'ın değişmez yasasını bilenlerin bu olaydan alacakları dersler vardır. Neml, 27/52 

﴾ ٥٣َواَْ-�Xَ�ْmَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ&�-ُ*ا َ�+�Jُ*َن ﴿  İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık. Neml, 27/53 

Âd ve Semûd'u da yok ettik. Gerçekten onların oturduğu yerlerin kalıntıları açık ve ortadadır. Şeytan, 
onlara amellerini süslemişti de böylece onları doğru yoldan alıkoymuştu. Halbuki kendileri gözü açık kimselerdi. 
Ankebut, 29/38 

Karun'u, Firavun'u, Hâmân'ı da öyle yaptık. Yemin olsun, Mûsa onlara açık seçik kanıtlarla geldiği halde, 
yeryüzünde büyüklük tasladılar. Ama öne geçemezlerdi. Ankebut, 29/39 

Nitekim, onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgâr- lar 
gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara 
zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı. Ankebut, 29/40 
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Semûd'a gelince onlara doğru yolu gösterdik, ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmak- 

ta oldukları kötülükler yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. İnananları ve Allah’a karşı gelmekten 
sakınanları kurtardık. Fussilet, 41/17-18 

Onlardan önce Nûh halkı, Ashab-ı Ress, Semûd, Âd, Firavun halkları. Lût’un hemşerileri, Ashab-ı Eyke ve 
Tübba’ halkı da hakkı yalanladılar. Evet onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidimi hak ettiler ve 
azaba çarptırıldılar. Kaf, 50/12-13-14 

Semûd ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da "Bir süre hayattan zevk alın bakalım!" 
denilmişti. Zariyat, 51/43 

Onlar ise azgınlık gösterip, Rablarının emrinin dışına çıkmışlardı. Bu yüzden bakıp dururken yıldırım 
onları yakalayıvermişti. Artık ayağa kalkmaya güç getiremediler, yardım da göremediler. Zariyat, 51/44-45 

Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini hiçbir iz bırakmayacak şekilde yok etti. Necm, 
53/50-51 

S pَ Sْ�َُ�*ُد �ِ�	Tُ/Xِر ﴿  �T&َ٢٣ ﴾ Semûd kavmi de Peygamberlerini yalancı saydılar Kamer, 54/23 
﴿ �ٍ�ُCٍُل َوbcَzَ '5َٖ	 ا َ-+�ِ�ُ�ُ� اِ-�� اًِذا�﴾ �JَKَ٢٤	ُ*ا ا7َ�ًََ�ا ِ.��X َواِ�ً  "Yani biz," dediler, "içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? 

Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz! Kamer, 54/24 
اٌب اَِ$ٌ� ﴿ �T&َ *َ,ُ %ْ�َ �XَXِ�ْ�َ �ْ.ِ �ِ�ْ�َ(َ �ُ&ْ �T	ا 'َJِ	ُْ٢٥َءا ﴾  Ne o, yani bu kitap, içimizden ona mı verildi? Hiç de öyle değil, bilakis 

o, yalancının, şımarığın tekidir Kamer, 54/25 
اُب اْ:$َِ9ُ� ﴿ �T=َْ	ا �ا َ.ِ�ًBَ َن*�ُ�َ�ْ�َCَ٢٦ ﴾  Yarın onlar, yalancı kim, şımarık kim bilecekler. Kamer, 54/26 
﴿ �ْ�ِ[َPَْوا �ْRُ�ْJِAَْر�Kَ �ْRَُ	 ZًXَ+ْKِ Zِ َ��X	ا ا*ُ�Cِ�ْ.ُ ��-ِ٢٧ا ﴾  Salih’e şöyle demiştik: “Şüphesiz biz, onlara bir imtihan olmak üzere, o 

dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret.”  Kamer, 54/27  
Ve haber ver onlara, su, aralarında paylaştırılmıştır, her kes nöbetinde hazır olur, su alır. Derken arkadaş- 

larını çağırdılar, o da bıçağını kapıp 'hayvanı ayağından biçip yere devirdi.' Kamer, 54/28-29 
﴾ Kَ٣٠َ=ْ�َ_ َ&�َن َ)Tَاٖ�' َو-Tُُِر ﴿ Ama azâbım ve uyarılarım nasıl oldu? Kamer, 54/30 
﴿ �ِ3ِ+َ��Zً َواِ�َ�ًة Kََ=�-ُ*ا َ&�7ٖRَِ� اْ	ُ�َْ�ْPَ �ْRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCَ٣١اِ-�� اَْر ﴾  Biz onlara bir sayha, müthiş bir ses gönderdik, davar ağılındaki 

kuru ot ve çırpı gibi oldular. Kamer, 54/31 
 ﴿ Zِ(َِر�Jَ	ْ�ِ� ُد َوَ)�ٌد*�ُpَ Sْ�َ �T&َ٤ ﴾ Semûd ve Âd, yürekleri hoplatan o felaketi yalan saymışlardı. Hakka, 69/4 

� pَُ�*ُد �Kَُْ,�ُِ=*ا  �.َ�Kَ﴿ Zِ�َBِ��[	�ِ�٥ ﴾  Semûd kavmi korkunç bir sesle yok edildi. Hakka, 69/5 
﴿ Zٍ�َِA�(َ �ٍPَ�ْPَ {ٍ��ِٖ� ا*=ُِ�,ُْ�Kَ ٌد�(َ � ﴾ ٦َواَ.�  Ve ama Âd, müthiş bir ses çıkaran, yıkıp götüren, silip süpüren soğuk bir 

kasırgayla yok edildi. Hakka, 69/6 
 َ( �,َ�َ �1Cَ َ�ِو�Uَ %ٍ1ْ-َ ُز�mَ(َْا �ْRُ�-َ�&َ '(ٰ�ْPَ �Rَ�Kٖ َم*ْJَ	َْ�ى ا+َKَ �.ً*�ُ�ُ ٍم���اَ Zَ�َِ-��َpَََ��ٍل َو	 Dَ�ْCَ �ْRِ�ْ�َ﴿ Zٍ٧ ﴾  Allah o kasırgayı üzerlerine yedi gece, 

sekiz gün kesintisiz olarak salıverdi. Öyle ki sen, o halkı içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün. 
Hakka, 69/7 

﴿ Zٍ�َِ ��َ �ْ.ِ �ْRَُ	 ٰ�ىAَ %ْRَKَ٨ ﴾  Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? Hakka, 69/8 
Ey Muhammed! Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu 

İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar/piramitler sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin 
mi? Fecr, 89/6…10. ayetler. 

Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Fecr, 89/11-12 
Artık Rabbin de onların üzerlerine bir azap kamçısı saldırdı. Şüphe yok ki, Rabbin görüp gözetmektedir. 

Fecr, 89/13-14 
Semud kavmi azgınlığı yüzünden Allah'ın elçisini yalanladı. Onların en bedbahtı deveyi kesmek için 

atıldığında, Allah'ın Resulü onlara: “Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!” dedi. Ama onlar, onu 
yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de 
hepsini helâk etti. Allah, bunun sonucundan korkacak değil ya! Şems, 91/11…15. Ayetler. 

Süleyman Peygamber Sebe Kavmi Ve Belkıs: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Biz, Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, 
İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiş- tik. Davûd’a da 
Zebûr vermiştik. Nisa, 4/163 

Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nûh’u da hidayete 
erdirmiştik. Zürriyetinden Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yûsuf’u, Musa’yı ve Hârûn’u da. İyilik yapan- ları işte 
böyle mükâfatlandırırız. En’âm, 6/84 
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 ﴿ �َ��ٖ,ِ�$َ �ْRِ�ِ=ْ�ُِ	 ��Xُ&مِ َو*ْJَ	ْا �ُXَBَ �ِ�Kٖ Sْ7َ5ََ- ْ�ِث اِْذ�﴾ ٧٨َوَداُوَد َوCَُ�ْ�ٰ�َ� اِْذ َ�ْ�ُ=َ��ِن Kِ' اْ	َ Davud'la Süleyman da an, hani bir 

topluğun koyunları, geceleyin birisinin tarlasına yayılmış, harap etmişti de bu hususta hüküm vermişlerdi ve biz 
de hükümlerine tanık olmuştuk. Enbiya, 21/78 

 -َ�ْ �1Cََوِ)ْ�ً�� َو ��ً=ْ�ُ �Xَ�ْAَٰا bfcُ&َو �َ�ٰ�ْ�َCُ �,َ�Xَ�ْ �R5َKَ﴿ �َ��ٖ(ِ�Kَ ��Xُ&]�ْ�َ� َو	َوا �َ�﴾ �٧٩ َ.Dَ َداُوَد ا	mَِْ��َل ُ�َ���ْ  Biz çözüm getiren hükmü Süleyman’a 
bildirdik. Bununla beraber, her birine bir hüküm ve bir ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud’ un emrine verdik. 
Allah'ı noksanlıklardan tenzih etme konusunda dağları ve kuşları Davud'a boyun eğdirdik. Biz dilediğimiz her 
şeyi yapma kudretine sahibiz. Enbiya, 21/79 

﴾ ٨٠َوَ)���Xَ�ُْه Zَ�َXْPَ 	َُ�*ٍس 	َُ=ْ� 	ُِ+ْ�ْ.ِ �ْ=ُXَ8ِ� RَKَ �ْ=ُCِْ��َْ% اَْ-ُ+ْ� َ$�ِ&ُ�وَن ﴿  Ona, sizi savaşta korumak için zırh yapma sanatını 
öğrettik, artık şükreder misiniz? Enbiya, 21/80 

�َ} َ)�mْAَ Zً5َPِٖ�ى �ِ�َْ.ِ�ٖه اِ	َ' اْ:9َْرِض ا	�ٖ+' َ��َرْ&�Rَ�Kٖ �Xَ َو&��Xُ �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)�	ِ�ٖ  ﴾ �٨١َ� ﴿َو	ُِ�َ�ْ�ٰ�َ� ا	ّ�ٖ  Şiddetle esen rüzgarları da Süleyman’ın 
emrine verdik. Rüzgar onun emriyle, bereketli kıldığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz. Enbiya, 21/ 81 

﴿ �َ�3ٖKِ��َ �ْRَُ	 ��Xُ&َِ@ َو	ُدوَن ٰذ bcً�َ(َ ْ�َ��ُ*َن�َُ� َوَ	َن *Pُ*Lُ�َ �ْ.َ �ِ�uٖ��َ ﴾ ٨٢َوِ.َ� ا	�7  Kendisi için dalgıçlık ve daha başka işler yapan 
bazı şeytânları da emrine vermiştik. Biz onları onun emrinde tutuyorduk. Enbiya, 21/82 

Neml, 27/15…44. ayetler.  
�sٖ&َ 'ٰ�(َ �Xَ�ٍَ� ِ.ْ� ِ)َ��ِدِه اْ	   �4Kَ ىTٖ�	ا �ِ��ِ	 �ُ�ْ�� ا�Xَ�ْAَٰ َداُوَد َوCَُ�ْ�ٰ�َ� ِ)ْ�ً�� َوَ �َ:9 ا	َْْJَ	ََو �َ�Xٖ.ِVْ�ُ﴿١٥ ﴾ Andolsun, Davud'a ve Süleyman'a bir 

ilim verdik: "Bizi inanmış kullarından birçoğuna göre üstün kılan Allah'a hamdolsun." dediler. 
﴾ ١٦ن� ٰ,ـTَا 	Rََُ* ا	4ْ5َُْ% اْ	ُ�ٖ��ُ� ﴿َوَوِرَث Cَُ�ْ�ٰ�ُ� َداُوَد َوَ �َل َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس ُ)��aَ[ِXْ.َ �Xَ�ْ ا	]�ْ�ِ� َواُو�Xَ�Aٖ ِ.ْ� &ُ%� َ$ْ#ٍء اِ   Süleyman, Davud’a varis oldu 

ve, “Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Bu, apaçık bir lütuftur” dedi. 
﴾ ١٧*َن ﴿َو �َ7ِ�ُ	َ�ٰ�ْ�َ�ُِ� XُIُ*ُدُه ِ.َ� ا	mِْ�� َواْ:dِْ-9ِ َوا	]�ْ�ِ� RُKَْ� ُ�*َز)ُ  Günün birinde, Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve 

kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, birlikte, düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu. 
*ُ�Uُاْد %ُ�ْ�X	ا �Rَ/�َا ��َ Zٌ�َ�ْ-َ Sْ	َ� َ %ِ�ْ�X	ا َ)�ٰ' َواِد ا*ْAََ7ُْ�ُ�وَن ﴿َ�+�' اَِذا ا�ُدُه َوُ,ْ� َ:9 َ*ُXIَُو �ُ�ٰ�ْ�َCُ �ْ=ُ�X�َ[ِ�ْ�َ 9:َ �ْ=ُXَ&ِ��َ.َ ١٨ا ﴾  Nihayet Karınca 

vadisine geldikleri zaman, bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan 
sizi ezmesin! dedi. 

 �=ً�ِ�zَ �َ ���َ+َKَ َ�(َْی� َواَْن ا���َ� ِ.ْ� َ ْ*	�Rَِ َوَ �َل َرب� اَْوِزْ)Xٖ' اَْن اَْ$ُ=َ� -ِْ�َ�َ+َ@ ا	�ٖ+' اَْ-Sَ�ْ�َ َ)َ�#� َوَ)�ٰ' َوا	َِِٖ	� �� nzٰ�ْAَُ� َواَْدKٖ @َ+ِ�َ�ْ�َِ� 'Xٖ�ْUِ' ِ)َ��ِدَك ا	�8ًِ	�Pَ %َ
﴿١٩ ﴾  Süleyman onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: Ey Rabbim! bana ve anamla babama verdiğin 

nimete şükretmemi ve benim hoşnut olacağın hayırlı iyi işler yapmamı sağla. Rahmetinle, beni iyi kulların 
arasına kat. 

﴿ �َ��ِٖg�Lَ	ْا �اَْم َ&�َن ِ.َ �َ,ُ�ْRُْ	َِ' َ:9 اََرى ا	َل َ.��JَKَ �َ�ْ�[	ا �َ �J5َAَ٢٠َو ﴾  Süleyman, kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi: “Hüdhüd’ü 
niçin göremiyorum? (bir kuş) Yoksa kayıplara mı karıştı?” 

�ا اَْو َ:9اَْذَ�َ��Xُ� اَْو 	X�َِAْ��ََّٖ' �ُِ�ْ�َ]�ٍن ُ.ٖ��ٍ� ﴿ً��Tَ(َ �ُ�X�َاً�� َ$ٖ �T(َُ9:َ٢١ ﴾  "Kuvvetli ve geçerli bir mazeret ortaya koymadığı takdirde, 
onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım yahut boynunu keseceğim." 

﴿ �ٍ�Jٖ�َ �ٍ�َXَِ� �ٍ�َCَ �ْ.ِ @َ+ُiْIَِو �ِٖ� �ْ�ُِA �َْ	 ��َِ� Sُ[ْ�َََل ا�JَKَ �ٍ��ٖ�َ �َ�ْBَ �َ=َ�َKَ٢٢ ﴾  Hüdhüd çok geçmeden çıkagelerek dedi ki: 
«Senin bilmediğin bir şeyi öğrendim, sana Saba'dan çok önemli bir haber getirdim.» 

�ُت اْ.َ�اًَة Rُ=ُِ��ْAَْ� َواُوSْ�َِA ِ.ْ� &ُ%� َ$ْ#ٍء َو	�Rََ َ)ْ�ٌش َ)�3ٌٖ� ﴿ْIََو 'ّٖ ﴾ ٢٣اِ-  Ben o yörenin halkını yöneten bir kadınla karşılaştım. 
Allah ona her şeyi vermiş, görkemli bir tahtı var. 

 ِ�(َ �ْ,ُ ��8ََK �ْRَُ	��َ(َُْن ا�[َ�ْ dِ�ْ ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َوَز��َ� 	Rَُُ� ا	�7 �وَن 	�7�ُِmُ�ْ�َ �Rَ.َ*ْ ََو �RَُA�ْIَوَن ﴿َو�ُ+َRْ�َ 9:َ �ْRُKَ %ِ��ٖ ﴾ ٢٤ ا	��  Ne var ki onun da 
halkının da Allah’ı bırakıp güneşe ibadet ettiklerini gördüm. Anlaşılan, şeytan yaptıkları bu kötü işleri kendilerine 
güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış, bu yüzden de hak yolu bulamıyorlar. 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� 5ُ1ُْA*نَ  �وا 	ِ��ِ� ا	�Tٖى ُ�1ِْ�ُج اْ	1َْ[َء Kِ' ا	��ُmُ�ْ�َ 9�:ََن ﴿ ا*Xُ�ِ�ُْA �.َ٢٥َو ﴾  Oysa göklerde ve yerde gizli olan her 
şeyi açığa çıkaran, sizin gizlediğinizi ve açıkladıklarınızı da bilen Allah’a secde etmeleri gerekmez mi? (Secde 

Ayeti) 

﴾ ٢٦اَ	��ُ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* َرب/ اْ	َ�ْ�ِش ا	�3ٖ�َِْ� ﴿  Oysaki O büyük Arş'ın sahibi olan Allah'tan başka ilah tapılacak yoktur. 
�ْ Sَ اَْم &SَXُْ ِ.َ� ا	َْ=�ِذٖ��َ� ﴿َPََ3ُُ� اXْXَCَ ٢٧َ �َل ﴾  Süleyman, Hüdhüd'e dedi ki; “Göreceğiz bakalım, doğru mu 

söylüyorsun yoksa yalancının biri misin?” 
﴾ َْ�Kَ٢٨	Jِْ� اِ	Aَ ��ُp �ْRِ�ََْ*ل� َ)�Kَ �ْRُXْْ-3ُْ� َ.�َذا َ�Iِ�ُْ�*َن ﴿اِْذَ,ْ[ �ِِ=َ+�ٖ�' ٰ,ـTَا   "Şu mektubu götürüp onlara at. Sonra onlardan uzaklaş 

da bak bakalım, nasıl davranacaklar." 
ّٖ' اُْ	Jَِ' اِ	َ#� ِ&َ+�ٌب َ&ٖ��ٌ� ﴿ ﴾ ٢٩َ �َ	Sْ َ�� اَ�/�Rَ اْ	َ�َ�ُ�ا اِ-  (Süleyman'ın mektubunu alan Sebe melikesi,) "Beyler, ulular! Bana 

çok önemli bir mektup bırakıldı" dedi. 
ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ��ِ� ﴿ ﴾ ٣٠اِ-�ُ� ِ.ْ� Cَُ�ْ�ٰ�َ� َواِ-�ُ� �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��  Mektup, Süleyman'dan geliyor, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı 

ile başlıyor. 
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﴾ ٣١:�Aَ 9ْ��ُ*ا َ)َ�#� َواAُْ*ٖ-' ُ.ْ�ِ�ٖ��َ� ﴿اَ   Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye yazmaktadır. 

�وِن ﴿ُRَ7ْAَ '�+�َ اَْ.ً�ا Zً�َuِ� َ SُXُْ& �.َ اَْ.ٖ�ى 'Kٖ '-ٖ*+ُKََْ�َ�ُ�ا ا	اْ �Rَ/�َا ��َ Sْ	َ� َ٣٢ ﴾  "Ey ileri gelenler, dedi, bu işimde bana bir fikir verin; 
ben, siz olmadıkça hiçbir işi kesip atmam." 

﴿ �َ��ٖ.ُْ�Aَ 3ُٖ�ى َ.�َذا-ْ�Kَ @ِ�َْ	َِواْ:9َْ.ُ� ا �ٍ��ٍة َواُو	ُ*ا َ��ٍْس َ$ٖ ﴾ ٣٣َ �	ُ*ا َ-ْ�ُ� اُو	ُ*ا  ُ*�  Dediler ki: "Biz güçlüyüz, yaman savaşçılarız ama 
karar senindir. Ne emir buyurursan onu yaparız" 

َة اَْ,��Rَِ اَِذ	�Zً َوَ&Tٰ	َِ@ َ�5َْ��ُ*نَ  �H(َِا ا*ُ��َIَوَ,� َو�ُ�َKَْا Zً�َ�ْ َ ا*ُ�Uَُْ��ُ*َك اَِذا َد	اِن� ا Sْ	َ� َ ﴿٣٤ ﴾  Kraliçe dedi ki; Hükümdarlar bir ülkeye ayak 
bastıklarında oranın düzenini alt üst ederler ve halkının seçkinlerini hor ve itibarsız duruma düşürürler. Onlar 
hep böyle yaparlar. 

���kِ�XَKَ Zٍَ�ٌة �َِ� َ�DُIِ�ْ اْ	�Cَ�ْ�ُُ*َن ﴿ِRَِ� �ْRِ�َْ	ِا Zٌ�َCِ�ْ.ُ 'ّٖ ﴾ ٣٥َواِ-  Onlara bir armağan göndereyim de bakalım elçiler, dönüp ne 
cevap getirecekler?  

 ���ِRَِ� �ْ+ُ-َْا %ْ�َ �ْ=ُnٰAٰا � ��.ِ �ٌ�ْUَ �ُ��	َی ا �ِnٰAٰا ��َKَ َِ��ٍل� �وَ-ِ /��ُِAََل ا� َ �َ�ٰ�ْ�َCُ َء�Iَ � ���َKَ﴿ 5َْ�ُ�*َنAَ �ْ=ُِ+٣٦ ﴾  Elçiler, Süleyman'a gelince 
Süleyman, bana dedi, mal göndererek yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdikleri, sizin getirdikle- rinizden 
daha da hayırlı, fakat siz, armağanınızla sevinir, övünürsünüz. 

 ُ�Bِ�Pَ �ْ,َُو Zً�	اَِذ �RَXْ.ِ �ْRُ�XIَ�ِ1ْXُ	ََو �Rَِ� �ْRَُ	 %َ�َِ  9:َ ٍد*Xُmُِ� �ْRُ�X�َِA�ْXَ�َKَ �ْRِ�َْ	ِا DْIِ٣٧وَن ﴿اِْر ﴾  Şimdi efendilerine dön. Yemin ederim ki, karşı 
koyamayacakları kadar güçlü bir ordu ile üzerlerine yürürüz. Ve onurlarını çiğneyerek burunlarını yere sürte 
sürte onları yurtlarından çıkarırız. 

 ُAْ��َ اَْن %َ�ْ َ �Rَ$ِ�ْ�َِ� 'Xٖ�Aٖ�ْ�َ �ْ=ُ/�ََ�َ�ُ�ا ا	اْ �Rَ/�َا ��﴿َ �َل َ �٣٨*ٖ-' ُ.ْ�ِ�ٖ��َ ﴾  Süleyman, “Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan 
önce hanginiz bana onun tahtını getirebilir?” 

ّٖ' َ)َ�ْ�ِ� َ	Jَِ*ى\ اَٖ.�ٌ� ﴿ ﴾ ٣٩َ �َل ِ)�ٖ5ْ�Sٌ ِ.َ� ا	mِْ�� اَ-َ� ا�Aَٰٖ@ �ِٖ� َ ْ�َ% اَْن JُAَ*َم ِ.ْ� َ.�Jَِ.َ@ َواِ-  Cinlerden bir ifrit: Sen makamından 
kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz, dedi. 

� َراُٰه ُ.�ْ  ���َKَ @َُK�ْuَ @َ�َْ	ِا ��Aَ�ْ�َ اَْن %َ�ْ َ �ِٖ� @َ�Aِْٰٖ=َ+�ِب اَ-َ� ا	ا �ُه ِ)ْ�ٌ� ِ.َ�َXْ(ِ ىTٖ�	َل ا� َ f�Jِ+َ ��َ�-�ِKَ �َ=َ$َ �ْ.ََِ�ْ��َُ*ٖ-' َءاَْ$ُ=ُ� اَْم اَْ&5ُُ� َو	4ِْ% َر�ّٖ' Kَ �ْ.ِ اTَُه َ �َل ٰ,ـ�َXْ(ِ ا
﴿ �ٌ��ٖ&َ \'ِXBَ 'ِّٖ�ن� َر�Kَ �َ5َ&َ �ْ.َ5ِْ�ٖ� َوXَِ	 �ُ=ُ7ْ�َ٤٠ ﴾  Kitaptan bilgisi olan biri, “Ben onu, gözünü kapayıp açmadan önce sana 

getiririm” dedi. Ve der demez de Süleyman tahtı önünde konmuş olarak gördü. Ve şöyle dedi; “Bu, şükür mü, 
yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için, Rabbimin bana bir lütfüdür. Kim şükrederse ancak ken- 
disi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir.” 

�وَن ﴿ُ+َRْ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	ا �ُن ِ.َ*=ُAَ ى اَْم�ٖ+َRْAََ3ُْ� اXْ-َ �Rَ$َ�ْ(َ �Rََ	 ٤١َ �َل -َ=�ُ�وا ﴾   Sonra yanındakilere dönerek “Tahtı kraliçenin 
tanımayacağı şekilde değiştirin! Bakalım onu tanıyabilecek mi, yoksa tanımayacak mı?” dedi. 

﴿ �َ��ٖ�ِ�ْ.ُ ��Xُ&َو �Rَِ��ْ َ �ْ.ِ �َ�ْ�ِ	ْا �Xَ�Aَٖواُو *َ,ُ �ُ�-�َ&َ Sْ	َ� َ @ِ$ُ�ْ(َ اTَ=َ,ََٰءْت ٖ �َ% ا�Iَ � ���َKَ٤٢ ﴾  Kraliçe Belkıs gelince kendisine: “Bu senin 
tahtın mıdır?” diye soruldu. O da dedi ki; “Sanki odur. Zaten bu mucizeden önce bize bilgi verilmiş ve biz senin 
çağrına boyun eğmeye hazırlanmıştık.” 

 َ���ٖKِ�&َ ٍم*ْ َ �ْ.ِ Sْ-َ�&َ �Rَ�-ِِ� ا��	ُدوِن ا �ْ.ِ �ُ�ُ�ْAَ Sْ-َ�&َ �.َ �,َ ��Pَ٤٣﴿َو﴾   O'nu, Allah'ı bir yana bırakarak taptığı putlar doğru yola 
girmekten alıkoymuştu. Çünkü kâfir toplumun bir üyesi idi. 

دٌ  Zً َوَ&ْ(َ Sْ5َ7َ� �Rَ�ْ َ�Cَ َ �َل اِ-�ُ� Pَْ�ٌح ُ.َ��� �mُ	 �ُ+ْ�َ�ِ�َ �ُAََْرا � ���َKَ ْ�َح ّٖ' Sُ�ْ�َkَ -5َْٖ�' وَ  ٖ �َ% 	�Rََ اْد�Uُِ' ا	�8 اCُ Dَ.َ Sُ�ْ�َCََْ�ْ�ٰ�َ� 	ِ��ِ� َرب� ِ.ْ� َ َ*اٖر�َ� َ �	Sَْ َرب� اِ-
﴾ ٤٤اْ	َ��	َٖ��َ� ﴿  Ona: Köşke gir! dendi. Melike o camdan döşemeyi görünce derin bir su sandı ve eteğini yukarı çekti. 

Süleyman: Bu, billûrdan yapılmış, şeffaf bir zemindir, dedi. Melike dedi ki: Rabbim! Ben gerçekten kendime 
yazık etmişim. Süleyman'la beraber âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum.  

Sebe, 34/12…21. ayetler.  
 ُ%�َ�ْ�َ �ْ.َ ��mِ	ْا �َوِ.َ �ِ[ْJِ	ْا �َ�ْ(َ �ُ	َ �Xَ�ْCَََوا �ٌRْ$َ �Rَ�َُوَرَوا �ٌRْ$َ �,َ �و/ُBُ {َ� ��ْ  َو	ُِ�َ�ْ�ٰ�َ� ا	ّ�َٖ�َ �َ�ْ�َ﴿ �ِ��ٖ ﴾ ١٢ِ� �ِِ�ْذِن َر��ٖ� َوَ.ْ� َ�Hِْغ ِ.RُXْْ� َ)ْ� اَْ.ِ�-َ� -ْ.ِ �ُ ْTُِ� Tَ(َاِب ا	��

 Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgârı da Süley- man'ın emrine verdik 
ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı, onun önünde 
çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık. 

ُ=*ُر ﴿ َ�ْ�َ��ُ*َن َ	ُ� َ.� َ��7َُء ِ.ْ� َ.َ��ٖر�َ[ َو�pٖ��َAََ% َو�5َIٍِن َ&�ْ	mََ*اِب َو ُُ�وٍر َراCَِ��ٍت اِْ)َ��ُ*ا اَٰل َداُودَ  ﴾ ١٣ُ$ْ=ً�ا َوَ ٖ��ٌ% ِ.ْ� ِ)َ��ِدَى ا	�7  Onlar, 
Süleyman'a, isteğine göre kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar 
yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükredin.  Kullarımdan şükredenler azdır. 

 َ( �Xَ�ْ4َ َ � ���َKَ ِm	ْا SِXَ���َAَ ��Uَ � ���َKَ �ُAََ��َXْ.ِ %ُ&ُْ�Aَ اْ:9َْرِض Zُاِ:�9 َدا�� �ِٖA*ْ.َ 'ٰ�(َ �ْRُ�	َ�ْ*َت َ.� َد	اْ �ِ�ْ�َ﴿ �ِ�Rٖ�ُ	ْاِب اTَ�َ	ْا 'ِK ا*ُs�َِ	 �.َ ]َ�ْLَ	ْْ�َ�ُ�*َن ا�ْ* َ&�-ُ*ا َ	/ اَْن َ�١٤ ﴾  

Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. 
Sonunda yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. 

� َ&�َن 	َِ�َ�ٍ� RِِX=َ�ْ.َ 'Kْٖ� اَٰ��XIَ Zٌَ+�ِن َ)ْ� َ�ٖ��ٍ� َوِ$َ��ٍل &ُ�ُ*ا ِ.�ْ ْJَ	َ ﴿ 5ُ*ٌرBَ \َوَرب Zٌ�َ��uَ ٌة�﴾ ١٥ِرْزِق َر��ُ=ْ� َواْ$ُ=ُ�وا َ	ُ� َ�ْ�َ  Andolsun, Sebe’ halkı için 
kendi yurtlarında bir ibret vardı: Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: “Rabbinizin 
rızkından yiyin ve O’na şükredin. Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabdir. 
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ْ	�XIَ �ْRِ�ْ+َ�Xmَِ� �ْ,ُ�Xََ+ْ�ِ� َذَواAَْ' اُ&ٍُ% Uَْ�ٍ� وَ  ���ٍر َ ٖ��ٍ% ﴿zُ�َ(َْ�Kَ*ا �KََْرCَ �ْRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCَْ�َ% اْ	َ�ِ�مِ َوَ�ْCِ �ْ.ِ َوَ$ْ#ٍء %ٍpَْ١٦ا ﴾  Fakat onlar bu buyruğa sırt 

çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine Arim selini göndererek o verimli ovalarını dikenli, kuru çalılıklı ve az sayıda 
sedir ağaçlı iki çorak ovaya dönüştürdük. 

﴾ ١٧ٰذ	َِ@ ْHَIَ��Xَُ,ْ� �َِ�� َ&5َُ�وا َوَ,ْ% -�mَُٖزى اِ:�9 ا	َْ=5ُ*َر ﴿  Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle 
cezalandırdık. Biz  ancak nankörleri cezalandırırız. 

 َR�Kٖ ُ�وا�Cٖ �َ�ْ ْر-َ� �Rَ�Kٖ ا	�� ��﴾ �١٨ 	ََ��	َِ' َواَ���ً.� اِٰ.�Xَٖ� ﴿َوRُXَ�ْ�َ �Xَ�ْ�َIَْ� َوَ�ْ�َ� ا	Jَُْ�ى ا	�ٖ+' َ��َرْ&�Rَ�Kٖ �Xَ  ًُ�ى �kَِ,َ�ًة َوَ   Sebe’ halkı ile kutsal kentler 
arasına âdeta birbirine bitişik nice şehirler kurduk. Ve o şehirlere gidip gelmeyi kolay bir hâle getirmiştik; 
Oralarda geceleri, gündüzleri korkusuzca gezin dolaşın, dedik. 

� َ�ْ�َ� ا�5َCَْرَِ-�ْ(ِ��َ �Xَا َر��*ُ	�JَKَ ���Pَ �%=ُِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ ٍق اِن��H�َ.ُ �%ُ& �ْ,ُ�Xَ ْ �H.ََو �﴾ ١٩ٍر َ$ُ=*ٍر ﴿َوkََ�ُ�*ا اَ-�Xَ�ْ�َmَKَ �ْRُ�َ5ُُْ,ْ� اََ��ٖد�َ  Bunun üzerine: Ey 
Rabbimiz! Aralarında yolculuk yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır, dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de 
onları, ibret hikâyeleri haline getirdik ve hepsini darmadağın ettik. İşte bunda, gereğince sabreden, yeterince 
şükreden herkes için elbette ibretler vardır. 

 �Jً��ٖKَ 9�:ُِه ا*�ُ�َ�A�Kَ �ُ�Xkَ dُ��ٖ�ِْا �ْRِ�ْ�َ(َ َق ��Pَ �ْJَ	ََو﴿ �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	ْا �٢٠ِ.َ ﴾  Şeytan, onlara ilişkin beklentisini gerçekleştirmiş ve bir 
grup mümin dışında hepsi ona uymuştu. 

ْ� ُ,َ* ِ.Kٖ �RَXْ' َ$@; َوَر�/  ٰ َوَ.� َ&�َن َ	ُ� َ)ْ.ِ �ْRِ�ْ�َ� Cُْ�َ]�ٍن اِ:� 9	ْ.َ �َ�َ�ْXَِ� ُ�ُ.ِVْ� �Uِٰ9:ْ�َِ�ِة ِ.�� ﴾ ٢١' &ُ%� َ$ْ#ٍء �5ٖ�ٌَ� ﴿َ@ َ)�  Oysa onun, kendilerine 
karşı hiç bir zorlayıcı gücü yoktu ancak biz ahirete iman edeni, ondan kuşku içinde olandan ayırt etmek için ona 
bu imkânı verdik. Senin Rabbin, her şeyin üzerinde gözetici, koruyucu olandır. 

Sad, 38/30…40. Ayetler.  
اٌب ﴿ �اُوَد Cَُ�ْ�ٰ�َ� -ِْ�َ� ا	َْ�ْ�ُ� اِ-�ُ� اَو�َِ	 �Xَ�ْ,َ٣٠َوَو ﴾  Biz Davud'a Süleyman'ı hediye ettik. Süleyman ne güzel kuldu! Doğrusu 

O daima Allah'a yönelirdi. 
��XَKُِت ا	mَِْ��ُد ﴿ ﴾ ٣١اِْذ ُ)ِ�َض َ)َ�ْ�ِ� �ِ�	7ِ�َْ'� ا	�8  Hani ona bir akşamüstü, üçayağının üstünde duran ve ön ayaklar- ından 

birini büküp tırnağını yere dayayan çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. 
ّٖ' اSُ�ْ�َ�َْ ُ�[� ا	1َْْ�ِ� َ)ْ� ِذْ&ِ� َر�ّٖ' َ�+�' Aََ*اَرْت �ِ�ْ	ِ��mَِب ﴿ ﴾ �JَKَ٣٢َل اِ-  "Ben güzel olan her şeyi severim, çünkü Rabbimi bana 

hatırlatır!" derdi; Atlar koşup toz perdesi arkasından kayboldular. 
*ِق َواْ:�Xَ(َْ9ِق ﴿ /�	�ِ� ��ً�ْ.َ aَ5ِ[َKَ �#�َ(َ �,َو ﴾ ٣٣ُرد/  “Onları bana geri getirin” dedi. Atlar gelince de bacaklarını ve 

boyunlarını okşamaya başladı.  
�ا pُ�� اَ-َ�َب ﴿ً�َIَ �ٖ��Cِ�ُْ& 'ٰ�(َ �Xَ�ْJَ	ََْوا �َ�ٰ�ْ�َCُ ��X+َKَ �ْJَ	َ٣٤َو ﴾  Andolsun, biz Süleyman’ı imtihan ettik. Onu tahtının üstünde 

oturan bir ceset haline getirdik. Nice günlerden sonra o, yine eski haline döndü. 
 ْBُب ﴿َ �َل َرب� ا� �ى اِ-�َ@ اَْ-Sَ ا	َْ*,�ٖ�ْ�َ �ْ.ِ �ٍ�ََ9ِ: 'Lٖ�َXْ�َ 9:َ �=ً�ْ.ُ 'ٖ	 ]ْ,َٖ' َو	5ِ٣٥ْ�  ﴾  "Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç 

kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz Sen, karşılıksız armağan edensin."  
36-Biz de armağan olarak rüzgârı onun buyruğuna verdik. Rüzgâr, onun emriyle dilediği yere hafif hafif 

eserdi.  
37-Bina ustalarını ve dalgıçlık yapan şeytanları da emrine verdik.  
38-Demir zincirlere bağlı diğer yaratıkları da onun emrine verdik.  
39-“İşte bunlar bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsızca ver yahut verme” dedik.  
40-Doğrusu onun, bizim yanımızda yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır. 

Şuayb Peygamber Ve Medyen/Eyke/Ress Kavmi: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ���َ �ْ=ُAَْء�Iَ ��وا ZٌXَ 'ِK ِ.ْ� َر��ُ=ْ� �KََْوKُ*ا ا	َْ=ْ�َ% َوا	Hَ��ْٖاَن َوَ:1َ�ْAَ 9ُ�*ا ا	��Xَس اَْ$َ��ءَ َواِ	ٰ' َ.ْ�َ�َ� ا�Uََُ,ْ� ُ$َ�ْ�ً�� َ �َل َ�� َ ْ*مِ اْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� اِ	ٍٰ� Bَْ�ُ�ُه َ ُْ�ِ5ُْA 9:ََو �ْ,ُ
﴿ �َ�Xٖ.ِVْ.ُ �ُْ+Xُْ& اِْن �ْ=َُ	 �ٌ�ْUَ �ْ=ُِ	ٰذ �Rَ�ِbcَPِْا �﴾ ٨٥اْ:9َْرِض َ�ْ�َ  Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. 

Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Rabbinizden size açık bir delil 
gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra 
yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.”  A’raf, 7/85 

�وا �ِ ُ�ُJْAَ 9:ََو �ْ+ُXُْ& َواْذ&ُُ�وا اِْذ �Iً*َ(ِ �Rََ-*Lُ�ْAَِٖ� َو� �اَٰ.َ �ِ� َ.ْ��	ا %ِ��ٖCَ �ْ(َ وَن /�8ُAَوَن َو�ُ(ِ*ُA َ�اٍطPِ �%=ُ﴿ �َ��﴾ ٨٦َ �s=َKَ bcً��َٖ�&ُْ� َواْ-3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ اْ	5ْ�ُِ�ٖ  

"Her yol üstünde oturup da tehdit savurarak inananları Allah yolundan çevirmeyin. Yolun çarpığını isteyip 
durmayın. Hatırlayın ki, siz az idiniz, O sizi çoğalttı. Nasılmış bozguncuların sonu! A’raf, 7/86 

 ُ��ِPْ�Kَ ا*Xُ.ِVْ�ُ �َْ	 Zٌ5َِg�uََو �ِٖ� Sُ�ْCِى اُْرTٖ�	�ِ� ا*ُX.َٰا �ْ=ُXْ.ِ Zٌ5َِg�uَ َواِْن َ&�َن﴿ �َ��ٖ&ِ��﴾ ٨٧وا َ�+�' َ�ْ�ُ=َ� ا	��ُ� �XَXَ�ْ�َ َوُ,َ* Uَْ�ُ� ا	َْ  Eğer içinizden bir gurup 
benimle gönderilene inanır, bir gurup da inanmazsa, Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hâkimlerin 
en iyisidir. A’raf, 7/87 
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 �َ�Tٖ�	ا ُbcَ�َ	َْل ا� َ ِ. 'Kٖ َ+ُ�*ُدن�	اَْو َ �Xَِ+�َ�ْ َ �ْ.ِ @َ�َ.َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َوا ]ُ�ْ�َ$ُ ��َ @َ�XIَ�ِ1ْXُ	َ �ٖ.ِ*ْ َ �ْ.ِ َ�ُ�وا=ْ+َCْ﴿ا �ِرٖ,�َ�&َ ��Xُ& *ْ	ََل اََو� َ �Xَ+ِ��٨٨ ﴾  Kavminden ileri 

gelen kibirliler dediler ki: “Ey Şuayb! Seni ve seninle beraber inananları memleketimizden kesinlikle çıkaracağız 
veya dinimize döneceksiniz” Şuayb: İstemesek de mi? dedi. A’raf, 7/88  

 َX	َ ُ=*ُن�َوَ.� َ �RَXْ.ِ �ُ��	ا �Xَn �m-َ اِْذ �َ�ْ�َ �ْ=ُ+ِ��.ِ 'Kٖ �-َ�َد �Rَ�Kٖ اِ:�9 اَْن َ��7ََء ا	��ُ� َر�/�Xَ َوDَCِ َر�/�Xَ &ُ%� َ$ْ#ٍء ِ)ْ�ً�� َ)َ�' ا	��ِ� �Xَ�ْ�&*َAَ � اَْن َ-ُ�*َ ِ� اْ�َ+َKْ��Xَ َ)َ�' ا	��ِ� َ&Tًِ�� اِْن ُ)ْ
﴿ �َ��ِٖA�5َْ	ا �ُ�ْUَ Sَ-ََْوا �a�َ	ْ�ِ� �Xَ.ِ*ْ َ �َ�ْ�ََو �XَXَ�ْ�َ {ْ+َKْا �Xَ٨٩َر�� ﴾  Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek 

Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemiş başka, yoksa ona geri dönmemiz bizim için olacak 
şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Rabbimiz! Bizimle kavmimiz 
arasında adaletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. A’raf, 7/89 

﴾ ٩٠َوَ �َل اْ	bcَ�َُ ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ِ.ْ� َ ْ*ِ.ٖ� 	iَِِ� ا�Aَ�ْ�ُ+ْ� ُ$َ�ْ�ً�� اِ-�ُ=ْ� اًِذا َ	Cِ�1َُ�وَن ﴿  Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Eğer Şuayb'e 
uyarsanız o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız. A’raf, 7/90 

﴿ �َ��ِٖp�Iَ �ْ,َِداِر 'Kٖ ا*�ُ�َPَْ�Kَ Zُ5َIْ ﴾ RُAْTَUََ�Kَ٩١ُ� ا	��  Derken o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında diz üstü 
donakaldılar. A’raf, 7/91 

�Rَ�Kٖ ا*ْXَLْ�َ �َْ	 ا ُ$َ�ْ�ً�� َ&�َْن*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	َا ﴿ �َ��ٖCِ�1َ	ْا ُ$َ�ْ�ً�� َ&�-ُ*ا ُ,ُ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	َ٩٢ا ﴾  Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç 
oturmamış gibiydiler. Asıl ziyana uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanların kendileridir. A’raf, 7/92 

� اَْ��َ ْJَ	َ َِ ْ*م ��َوَ �َل َ �ْRُXْ(َ '�	*َ+َKَ﴿ �َ��ٖKِ�&َ ٍم*ْ َ 'ٰ�(َ 'Cٰٰا _َ�ْ=َKَ �ْ=َُ	 Sُ�﴾ Lْ٩٣ُ+ُ=ْ� ر�Cََِ:9ِت َر�ّٖ' َو-8ََْ  Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi 
ki: “Ey kavmim! Ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kâfir bir kavme 
nasıl acırım!” A’raf, 7/93 

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin! Sizin için ondan başka 
tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum. Ve ben, gerçekten 
sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Hud, 11/84 

Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde 
bozguncular olarak dolaşmayın. Hud, 11/88 

“Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir 
bekçi değilim.” Hud, 11/86 

Dediler ki: “Ey Şuayb! Babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etme- 
mizi sana namazın mı emrediyor. Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın.” Hud, 11/87 

Şuayb, şöyle dedi: “Ey kavmim! Söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve 
katından bana güzel bir rızık vermişse!. Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece 
gücüm yettiğince düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben sadece O’na tevekkül ettim ve 
sadece O’na yöneliyorum.” Hud, 11/88 

“Ey Kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız, Nûh kavminin veya Hûd kavminin yahut Salih kavminin 
başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lût kavmi sizden 
uzak değildir.” Hud, 11/89 

“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok 
sevendir.” Hud, 11/90 

Dediler ki: Ey Şuayb! Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve içimizde seni cidden zayıf görüyoruz! Eğer 
kabilen olmasa, seni mutlaka taşlayarak öldürürüz. Sen bizden üstün değilsin. Hud, 11/91  

Şuayb, şöyle dedi: “Ey kavmim! Benim kabilem sizce Allah’tan daha itibarlı mı ki, O’na sırt çevirdiniz. 
Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır.” Hud, 11/92 

“Ey Kavmim! Elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve 
kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum.” Hud, 11/93 

Azap emrimiz gelince, Şuayb’ı ve onunla birlikte iman edenleri, katımızdan bir rahmetle kurtardık. 
Zulmedenleri ise o korkunç ses yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Hud, 11/94 

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen 
halkı da uzaklaştı. Hud, 11/85 

Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi. Onlardan da intikam aldık. İkisi de  belirgin bir anayol üzerinde 
idiler. Hicr, 15/78-79 

Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. Şuara, 26/176 
Hani Şuayb, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?Şüphesiz ben size gönderil- 

miş güvenilir bir peygamberim. Artık, Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.” Şuara, 26/177-178-179 
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. 

Ölçeği tam ölçün de hak yiyenlerden olmayın, Doğru terazi ile tartın.” Şuara, 26/180-181-182 
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"İnsanların eşyasını değerden düşürüp eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarma- 

yın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah’tan korkun.” Şuara, 26/183-184 
Onlar şöyle dediler: “Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin 

yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi gökten üzerimize bir parça düşür.” 
Şuara, 26/185-186-187 

Şuâyb onlara: “Rabbim yapa geldiğinizi çok iyi bilir” dedi. Sonunda onu yalanladılar, böylece onları o 
gölgelik gününün azabı yakaladı. Gerçekten o, büyük bir günün azabıydı. Şuara, 26/188-189 

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin, mutlak 
güç sahibi ve çok merhametli olandır. Şuara, 26/190-191 

Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. 
Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın” dedi. Ankebut, 29/36 

Buna karşı onu yalanladılar. O sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakalayıverdi, derken kendi yurtlarında 
dizüstü çöküp kaldılar. Ankebut, 29/37 

Yahya Peygamber 
�ِْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ     

 
Zekeriya’yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da doğru yola ilettik. Hepsi de iyilerdendi. En’âm, 6/85 

Al-i İmran, 3/38…41. Ayetler 
 َ@ِ	�Xَ,ُ ﴿ ِء�(َ /���Zً�َ��uَ Zً اِ-�َ@ Dُ��ٖCَ ا	 ﴾ ٣٨َدَ)� َزَ&ِ���� َر��ُ� َ �َل َرب� َ,ْ[ 	ٖ' ِ.ْ� 	َُ�ْ-َ@ ُذر�  Orada Rabbine dua etti; ‘Ey Rabbim, bana kendi 

tarafından temiz bir soy bağışla, hiç kuşkusuz sen duaları işitensin’ dedi.  
ً � �َِ=Zٍ�َ�ِ ِ.َ� ا	��ِ� َو�XَKَ َCَدAُْ� اْ	�َ  ��ُ�َك �َِ�ْ�ٰ�ـ' ُ.8َ ��َ� ﴿�Zُ=َِiٰ َوُ,َ* َ �ُ �ٌِg�Kِ 'ّٖ�8َ' اْ	ِ�ْ�َ�اِب اَن� ا	��َ� ُ��7�َِٖ	� �ا َو8ُ�َ*ًرا َو-�fn�َِ ِ.َ� ا	�8ً��٣٩ ﴾  Zekeriya 

durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler: Allah sana, kendisi tarafından gelen bir Kelime’yi tasdik 
edici, efendi, iffetli ve sâlihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.  

﴾ ٤٠﴿ �7َءُ َ �َل َرب� اَ-�' َ�ُ=*ُن 	ٖ' bcَBٌُم َوَ ْ� XLَ�َ�ََِ' ا	ِْ=َ�ُ� َواْ.َ�اAَٖ' َ)�ِ ٌ� َ �َل َ&Tٰ	َِ@ ا	��ُ� َ�%ُ�َ5ْ َ.� �َ   Zekeriya, “Ey Rabbim! Bana ihtiyarlık 
gelip çatmış iken ve karım da kısır iken benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi. Allah, “Öyledir, ama Allah dilediğini 
yapar” dedi. 

 Zَsَٰ�pَ َس��X	ا �َ��=َُA 9�:َُ+َ@ ا�َل اَٰ� َ Zً�َٰا 'ٖ	 %ْ�َIْ7ِ�َْ'� َواْ:9ِْ�َ=�ِر ﴿َ �َل َرب� ا	�ِ� {ْ��Cًَ�ا َو�sٖ&َ @َا َواْذ&ُْ� َر��Hً.ٍْم اِ:�9 َر���٤١اَ ﴾  Zekeriya ‘Rabbim, bana 
bunun belirtisini göster’ dedi. Allah ona şöyle buyurdu; ‘Senin belirtin üç gün boyunca, işaretleşme dışında 
insanlarla konuşmamandır. Rabbinin adını çokça an ve sabah akşam O’nu noksanlıktan tenzih et.  

Meryem, 19/2…15. ayetler.  
﴾ ٢ِذْ&ُ� َرSِ�َ�ْ َر��َ@ َ)ْ�َ�ُه َزَ&ِ���� ﴿  Bu ayetlerde Rabbinin, kulu Zekeriya’ya yönelik rahmeti anlatılıyor. 
﴿ �f�5ِUَ اًء�﴾ ٣اِْذ -َ�ٰدى َر��ُ� -َِ  Hani o, Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.  
﴿ �f�Jِ$َ َرب� @َِg�(َ�ّٖ' َوَ,َ� ا	X.ِ �ُ3ْ�َّْٖ' َواْ$َ+َ�َ% ا	��اُْس َ$ْ�ً�� َو	َْ� اَ&ُْ� �ُِ ﴾ ٤َ �َل َرب� اِ-  Ve demişti ki; Ey Rabbim, kemiklerim yıprandı, 

yaşlılık alevi başımı sardı. Şimdiye kadar sana dua edip de mutsuz olduğum hiç olmadı. 
﴿ �f�ِ	َو @َْ-�َُ	 �ْ.ِ 'ٖ	 ]ْRَKَ ً�ا ِ�(َ 'Aَٖاْ.َ�ا Sِ-َ�&ََو 'ٖgَوَرا �َِ' ِ.ْ	َْ�َ*ا	ا Sُ5ْUِ 'ّٖ ﴾ ٥َواِ-  Doğrusu ben, benden sonra yerime geçecek 

yakınlarımdan yana endişeliyim. Eşim de kısırdır. Bana kendi katından bir oğul bağışla.  
﴿ �f�zَِرب� َر �ُ�ْ�َIَْب َوا*Jُ�ْ�َ اِٰل �ِ�ُث ِ.ْ�َوَ 'Xُٖp�ِ�َ٦ ﴾  Bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim onu razı olaca- ğın 

bir kimse kıl.  
 	َ %ْ�َmْ-َ �َْ	 '�ٰ�ْ�َ �ُ�ُCٍْم اbcَLُِ� ُ�َك ﴾ ٧ُ� ِ.ْ� َ ْ�ُ% �f��ِCَ ﴿َ�� َزَ&ِ���� اِ-�� -�7�َُ  Allah dedi ki; “Ya Zekeriya, sana Yahya adında bir oğul 

müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermemiştik.”  
﴿ �f�ِ+(ِ �ِ�َ=ِْ	ا �َ.ِ SُLْ�َ�َ �﴾ ٨َ �َل َرب� اَ-�' َ�ُ=*ُن 	ٖ' bcَBٌُم َوَ&�َ-Sِ اْ.َ�اAَٖ' َ)�ِ ً�ا َوَ ْ  Zekeriya: Rabbim! Dedi, karım kısır olduğu, ben de 

ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir?  
﴿ �lً�ْ$َ @ُAَ �َْ	َو %ُ�ْ َ �ْ.ِ @َ+ُJْ�َUَ �﴾ ٩َ �َل َ&Tٰ	َِ@ َ �َل َر�/َ@ ُ,َ* َ)َ�#� َ,��ٌ� َوَ ْ  Allah dedi ki; Rabbin için bu iş kolaydır, bundan önce 

seni de, sen hiçbir şey değilken yaratmamış mıydım?  
﴿ �f�*ِCَ ََ��ٍل	 �َٰ�pَ َس��X	ا �َ��=َُA 9�:َُ+َ@ ا�َل اَٰ� َ Zً�َٰا 'ٖ	 %ْ�َIْ١٠َ �َل َرب� ا ﴾  “Rabbim, bana bir işaret ver!” dedi. “Senin işaretin, ardı 

ardınca üç gün üç gece insanlarla konuşmamandır.” buyurdu.  
﴿ �f�7ِ(َا ُ�ْ=َ�ًة َو*�ُ��Cَ اَْن �ْRِ�َْ	َِْوٰ�' ا�Kَ َ�اِب�﴾ 1َKَ١١َ�َج َ)�ٰ' َ ْ*ِ.ٖ� ِ.َ� ا	ِْ�ْ  Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına 

çıkarak onlara: “Sabah akşam tesbihte bulunun” diye işaret verdi.  
﴿ �f�ِ�Pَ �َ=ْ�ٍة َوا�Xَ�ْAَُٰه اْ	ُ �*Jُِ� ِْ=َ+�َب	ا TِUُ '�ٰ�ْ�َ ��َ١٢ ﴾  Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut! Dedik ve daha çocukken ona hikmet 

verdik.  
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﴿ �f�JِAَ َوَز&ٰ*ًة َوَ&�َن ��-�َُ	 �ْ.ِ �ً-�Xَ�َ١٣َو ﴾  Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O, çok sakınan bir 

kimse idi.  
﴿ �f�8ِ(َ ًرا���Iَ �ْ=ُ�َ �َْ	َو �ِ�ْ�ا �َِ*ا	َِ f��َ١٤َو ﴾  Ana-babasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba değildi. 
﴿ �f��َ �﴾ ١٥َوbcَCٌَم َ)َ�ْ�ِ� َ�ْ*َم ُو	َِ� َوَ�ْ*َم َ�ُ�*ُت َوَ�ْ*َم ُ�ْ�َ�ُ  Doğduğu gün, öleceği gün ve tekrar diriltileceği gün ona selâm 

olsun.  
Zekeriya’yı da hatırla. Hani O Rabbi’ne “Ya Rabbi, beni tek, evlatsız bırakma, gerçi en hayırlı mirasçı 

sensin, her şey sonunda sana kalacaktır” diye seslendi. Biz de duasını kabul ettik de kendisine Yahya'yı verdik 
ve onun için eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik…Enbiya, 21/89-90   

Yakup Peygamber: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

' ��Rَِ اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� �Xٖ�َِ� َوَ�Jُ�ْ*بُ  �Pاِ:�9 َواَْ-ُ+ْ� ُ.ْ�ِ�ُ�*نَ  َوَو ��ُA*�ُAَ bcَKَ �َ� ٖ�َ�� X�َِ'� اِن� ا	��َ� اPَْ]5ٰ' 	َُ=ُ� ا	ّ  İbrahim, bunu kendi oğullarına da 
vasiyet etti, Yakub da öyle: “Oğullarım! Allah, din olarak size İslam’ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak 
ölün” dedi. Bakara, 2/132. 

�وَن ِ.ْ� َ�ْ�ٖ�ى َ �	ُ*ا َ-ْ�ُ�ُ� اِ ُ�ُ�ْAَ �.َ �ِ�Xٖ�َِ	 َْ�ْ*ُت اِْذ َ �َل	َب ا*Jُ�ْ�َ �َ4َ�َ اَء اِْذ�َRَ$ُ �ْ+ُXُْ& نَ اَْم*�ُِ��ْ.ُ �َُ	 �ُ��aَ اِ	ٰـ�Rً َواِ�ً�ا َوَ-ْٰCَِْوا %َ��ٖ�ٰCِْاِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوا @َِg��َٰٰـَ� ا	َواِ @َRَٰـ	  
Yoksa siz, Yakub'un ölüm anında, orada şahitler miydiniz? O, oğullarına: "Benden sonra kime ibadet edecek- 
siniz?" dediğinde, onlar: "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet 
edeceğiz; bizler ona teslim olduk" demişlerdi. Bakara, 2/133. 

Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, 
İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davûd’a da 
Zebûr vermiştik. Nisa, 4/163 

 ٰ��ْ�َCَُداُوَد َو �ِٖ+�� �ْ��Xَ َو-ُ*ً�� َ,َ�ْ��Xَ ِ.ْ� َ ْ�ُ% َوِ.ْ� ُذر�َ,َ bfcَب &ُـ*Jُ�ْ�ََو aَ�ٰCِْا �ُ	َ �Xَ�ْ,ََوَو َ��Xٖ�ِ�َ� َواَ�/*َب َوُ�*Cَُ_ َوُ.*Cٰ' َوٰ,ُ�وَن َوَ&Tٰ	Hِmْ-َ @َِى ا	ُْ�ْ  Biz 
İbrahim’e İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nûh’u da hidayete erdirmiştik. 
Zürriyetinden Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Hârûn’u da. İyilik yapanları işte böyle ödül- 
lendiririz.  En’âm, 6/84 

Andolsun, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman; "Selam" dediler. O da: "Selam" dedi ve hemen 
gecikmeden kızartılmış bir buzağı getirdi. Hicr, 11/69 

Ellerinin ona uzanmadığını görünce İbrahim durumdan hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki: 
"Korkma. Biz Lût kavmine gönderildik." Hicr, 11/70 

Karısı ayaktaydı, bunun üzerine güldü. Biz ona İshak'ı, İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik. Hicr, 
11/71 

"Vay bana" dedi kadın. "Ben kocamış bir kadın iken ve şu kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım? 
Gerçekten bu, şaşırtıcı bir şey!" Hicr, 11/72 

Melekler, “Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve bereketi size olsun ey ev halkı! Şüphesiz O, 
övülmeye lâyıktır, şanı yücedir.” dediler. Hicr, 11/73 

Onlara İbrahim’in misafirlerinden de haber ver. Hicr, 15/51 
Hani misafirler İbrahim’in yanına girmiş ve “Selâm” demişlerdi. O da, “Gerçekten biz sizden korkuyoruz” 

demişti. Hicr, 15/52 
Onlar, “Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz” dediler. Hicr, 15/53 
Dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?" Hicr, 15/54 
“Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma” dediler. Hicr, 15/55 
İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince, ona İshak ile Yakub’u bağışladık ve her birini 

peygamber yaptık. Meryem, 19/49 
Onlara rahmetimizden pay verdik. Her dilde saygı ile anılmalarını sağladık. Meryem, 19/50 
Üstelik İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan bir bağış olarak Yakub'u lütfettik ve hepsini de salih kimseler yaptık. 

Enbiya, 21/72 
Onları emrimiz uyarınca insanları doğru yola ileten önderler yaptık. Onlara yararlı işler yapmayı, namaz 

kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdi. Enbiya, 21/73 
İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. O'nun soyuna peygamberlik ve kitap sunduk. O'nu dünyada 

ödüllendirdiğimiz gibi hiç kuşkusuz ahirette de iyi kullarımız arasındadır. Ankebut, 29/27 
�aَ َوَ�Jُ�ْ*َب اُو	ِ' اْ:9َْ�ٖ�ى َواْ:�8َ�َْ9ِر ﴿ٰCِْ٤٥َواْذ&ُْ� ِ)َ��َد-َ� اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوا ﴾  Ey Muhammed! Güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, 

İshak ve Yakub'u da an.  
 َX8ْ�َUَْاِر ﴿اِ-�� ا ��﴾ �٤٦ُ,ْ� ��1َِ	Zٍ8َِ ِذْ&َ�ى ا	  Biz onları Ahiret yurdunu düşünen, gönülden bağlı kullar yaptık.  
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�-َ� َ	ِ�َ� اْ	8ْ�َُ]5َْ�َ� اْ:Uَْ9َ��ِر ﴿ َXْ(ِ �ْRُ�-ِ٤٧َوا ﴾ Onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdir. Sad, 38/45-46-47 

Yunus Peygamber 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, 
İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davud’a da 
Zebûr vermiştik. Nisa, 4/163 

İsmail’i, Elyasa’ı, Yûnus’u ve Lût’u da doğru yola erdirmiştik. Her birini âlemlere üstün kılmıştık. En’âm, 
6/86 

 َXKَ �ِ�ْ�َ(َ َر�ِJْ-َ �ْ	َ اَْن ��3َKَ ��ًzِ�Lَ.ُ ]َ,َِن اِْذ َذ*/X	َ َوَذا ا�ِٖ��	��3	ا �َ.ِ SُXُْ& 'ّٖ ��َ-َ@ اِ-َ�ْCُ Sَْ-ََٰ� اِ:�9 ا	3/�َُ��ِت اَْن َ:9 اِ	ا 'ِK ٰدى�  Zünnûn'u/Yunus'u da an. 
O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: 
“Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!” diye niyaz etti. 
Enbiya, 21/87 

Bunun üzerine duasını kabul ederek kendisini içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte müminleri böyle 
kurtarırız. Enbiya, 21/88 

Saffat, 37/139…148. ayetler.  
﴿ �َ��ٖCَ�ْ�ُْ	ا �َ�َِ	 dَُ-*�ُ ١٣٩َواِن� ﴾  Şüphesiz Yûnus da peygamberlerdendi.  
﴾ ١٤٠اِْذ اaَ�ََ اِ	َ' ا	5ُْْ�ِ@ ا	7ْ�َُْ�*ِن ﴿  Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti.  
﴿ �َ�4ٖ�َ�﴾ Kَ �َ,َ��َKَ١٤١َ=�َن ِ.َ� ا	ُْ�ْ  Gemide olanlar arasında kura çekilmişti de kaybedenlerden olmuştu. 
﴾ ْ�Kَ١٤٢	Jَ+ََ�ُ� ا	ُْ�*ُت َوُ,َ* ُ.ٖ��ٌ� ﴿  Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu.  
﴿ �َ��﴾ Kَ١٤٣َ�ْ*َ:9 اَ-�ُ� َ&�َن ِ.َ� ا	ُْ�َ���ٖ  Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı.  

﴾ ١٤٤�s�َ�ُُْ*َن ﴿ 	ََ�ِ�َ� X[ْ�َ 'Kِٖٖ� اِ	ٰ' َ�ْ*مِ   İnsanların yeniden dirileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.  
﴿ �ٌ�JٖCَ *َ,َُ�َ�اِء َو	َ�ُه �ِ�ْ-Tْ�َXَKَ١٤٥ ﴾  Biz de onu halsiz bir durumda ağaçsız çıplak bir sahile attık.  
﴿ �ٍ�[ٖJْ�َ �ْ.ِ َ�ًةmَ$َ �ِ�ْ�َ(َ �Xَ+ْ�َْ-َ١٤٦َوا ﴾  Üstüne kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik.  
�وَن ﴿ُ�Hٖ�َ ٍْ_ اَْو	اَ Zَِg�.ِ 'ٰ	ُِه ا�Xَ�ْCَ١٤٧َواَْر ﴾  Onu yüz bin insan ya da daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik.  
﴾ Xُ.َٰ�Kَ١٤٨*ا �Xَ�ْ�+�َKَُ,ْ� اِ	ٰ' ٖ��ٍ� ﴿  Sonunda ona iman ettiler, Biz de onları bir süreye kadar yaşattık.  

�ْ=ِ� َر��َ@ َوَ:Aَ 9ُ=ْ� َ&�8َِ�ِ[ اْ	ُ�*ِت اِْذ -َ�ٰدى َوُ,َ* َ.ْ=3ُ*ٌم ﴿ُِ	 �ْ�ِPْ�Kَ٤٨ ﴾  Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi 
Yunus gibi olma, o pek üzgün olarak Rabbine seslenmişti. Kalem, 68/48 

�اَرَ&ُ� -Zٌ�َ�ِْ ِ.ْ� َر��ٖ� 	Tَِ�Xَُ �ِ�	َْ�َ�اِء َوُ,َ* َ.Tُْ.*ٌم ﴿َAَ ْ*َ:9 اَْن	٤٩َ ﴾  Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka, 
kınanacak bir halde çırılçıplak ıssız bir sahile atılacaktı. Kalem, 68/49 

 َ�mَKَ �ُ/َر� �ُn�ٰ+َIْ�Kَ﴿ �َ��ِٖ	� ﴾ ٥٠َ�ُ� ِ.َ� ا	�8  Fakat Rabbi O'nun duasını kabul etti de onu salih insanlardan yaptı. Kalem, 
68/50 

Yusuf Peygamber: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Yusuf Suresi, 12/3…102. Ayetler 
  /0Jُ-َ �ُ�ْ-َ ﴿ �َ��ِٖK�Lَْ	ا �َ�َِ	 �ٖ�ِ�ْ َ �ْ.ِ SَXُْ& ْ�اَٰن َواِْنJُ	ْا اTََْ�َ@ ٰ,ـ	اِ �Xَ�ْ�َ0ِ8َ �َِ�� اَْوJَ	ْا �٣َ)َ�ْ�َ@ اَْ�َ�َ﴾  Biz bu Kur'an'ı sana vahyederek, 

hikâyelerin en güzelini anlatıyoruz. Oysaki sen, bundan önce bunlardan tamamen habersizdin.  
 ِI�Cَ 'ٖ	 �ْRُ+ُ�ََْرا �َ�َJَْ	َوا dَ�ْ ّٖ' َراَْ�Sُ اََ�َ� َ)7ََ� َ&ْ*َ&ً�� َوا	�7 ��َ� ﴿اِْذ َ �َل ُ�*Cُُ_ :9َِٖ��ِ� َ�� اSِ�ََ اِ-ٖ٤ ﴾  Yusuf babasına şöyle demişti: 

"Babacığım, ben rüyada on bir yıldızla, Güneş'i ve Ay'ı gördüm; onları bana secde ediyorlar gördüm." 
ْ�َ]�َن 	bِcِْْ-َ��ِن َ)ُ�و\ .ُ  �وا َ	َ@ َ&ْ�ً�ا اِن� ا	�7ُ�=ٖ�َKَ @َِA*َUَِْك َ)�ٰ' ا��0ْ8ُ ُرْءَJْAَ 9:َ �#Xَ�ُ ��َ ﴿َ �َل �٥ٖ��ٌ ﴾  "Yavrucuğum, dedi, rüyanı kardeşlerine 

anlatma; sonra sana bir oyun oynarlar. Hiç kuşkusuz şeytan, insan için açık bir düşmandır."  
�aَ اِن� َر��َ@ َ)ٖ��ٌ� َ�ٖ=�ٌ� َوَ&Tٰ	َ @َِ�mَْ+ٖ��َ@ َر�/َ@ َو�َُ���ُ�َ@ ِ.ْ� �Aَْٖو�ِ% اْ:9ََ��ٖد�ِ� َوُ�+ِ�/ -ِْ�َ�َ+ُ� َ)َ�ْ�َ@ َوَ)�ٰ' اِٰل َ�Jُ�ْ*َب ٰCَِْ ْ�ُ% اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوا �َ@ ِ.ْ�اََ�َ*ْ 'ٰ�(َ �Rَ ��Aََا ��َ&َ 

﴿٦ ﴾  İşte böyle! Rabbin seni seçip yüceltecek, olayların ve sözleri yorumlamayı öğretecek ve hem senin hem 
Yakub soyunun üzerinde nimetini tamamlayacaktır. Tıpkı bundan önce ataların İbrahim ve İshak üzerine o nimeti 
tamamladığı gibi. Şu kesin ki, senin Rabbin Âlim’dir, Hakim’dir.  

﴿ �َ��ِٖg� � َ&�َن ُ 'Kٖ�Cُ*َ_ َواA*َUِِِْ� اَٰ��ٌت 	ِ���ْJَ	َ٧ ﴾  Yemin olsun ki, Yusuf ve kardeşlerinde istek ve arayış içinde olanlar için 
ibretler/işaretler vardır.  

�ُ� ُ)Zٌ�َ8ْ اِن� اََ��-َ� 	bcَzَ '5ٍَٖل ُ.ٖ��ٍ� ﴿اِْذ َ �	ُ*ا 	َُ�*Cُُ_ َواUَُ*ُه اََ�[/ اِ	ٰ' ا��X.ِ �Xَ��َٖ وَ ْ-َ٨ ﴾  O vakit onlar şöyle demişlerdi: "Yusuf ve 
kardeşi, babamıza bizden daha sevimli, bu bir gerçek. Ama biz de birbirini her hal ve şartta destekleyen bir 
ekibiz. Şu da kuşkusuz ki, bizim babamız, inkâr edilemez bir şaşkınlık içindedir." 
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﴿ �َ��ِٖ	�Pَ �.ً*ْ َ ٖه�﴾ ٩اُْ ُ+�ُ*ا ُ�*Cَُ_ اَِو اuَْ�ُ�*ُه اَْر�zً َ�1ُْ% 	َُ=ْ� َوIُْ� اَٖ��ُ=ْ� َوAَُ=*-ُ*ا ِ.ْ� َ�ْ�ِ  Yusuf'u öldürün, ya da bir yere atın ki, 

babanızın sevgisi size kalsın. sonra tevbe edip sâlih bir kavim olursunuz.  
 ُ+Xُْ& َرِة اِْن��� ﴾ ١٠ْ� �Kَِ)ٖ��َ� ﴿َ �َل َ �JْAَ 9:َ �ْRُXْ.ِ %ٌِgُ+�ُ*ا ُ�*Cَُ_ َواَْ	Jُ*ُه Sِ�َ��َBَ 'Kٖ اْ	َ �]mُ�tُ�ْ�َ �ُ[ْJِ+َ�ْ ا	��  İçlerinden söz alan biri şöyle konuştu: 

"Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın; gelip geçen kafilelerden biri onu bulup alır. Yapacaksanız 
böyle yapın!"  

11. Dediler ki: "Ey babamız, ne oluyor da Yusuf konusunda bize güvenmiyorsun. Oysaki biz ona hep öğüt 
vermekteyiz."  

12. "Yarın onu bizimle gönder, gezip oynasın. Kuşkun olmasın biz onu çok güzel korur, gözetiriz."  
13. Dedi ki: "Onu götürmeniz beni çok çok üzer. Ve korkarım ki siz ondan habersiz bir haldeyken onu kurt 

yer."  
14. Dediler ki: "Vallahi biz böylesine dayanışma içinde bir ekipken onu kurt yerse, o takdirde biz hüsrana 

uğrayan kişiler oluruz."  
 ِ�.َْ�ِ� �ْRُ�Xiَ��Xَ+َُ	 �ِ�َْ	ِا �Xَ�ْ�ََواَْو �]mُْ	ا Sِ�َ��َBَ 'Kٖ ُه*ُ��َmْ�َ ا اَْن*�ُ�َIََْذَ,ُ�*ا �ِٖ� َوا � ���َKَ﴿ 7ُْ�ُ�وَن�ا َوُ,ْ� َ:9 َTَ١٥ِ,ْ� ٰ,ـ ﴾  Onu götürüp kuyunun dibine 

koymaya karar verdiklerinde biz de ona şöyle vahyettik: Yemin olsun ki sen onlara, şu yaptıklarını hiç farkında 
olmayacakları bir sırada haber vereceksin."  

16. Akşamdan sonra babalarına geldiler; ağlıyorlardı.  
17. "Ey babamız, dediler, gittik, yarışıyorduk; Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık, kurt onu yemiş. 

Şimdi biz doğru da söylesek sen bize inanmayacaksın."  
18. Yusuf'un gömleği üstüne sahte bir kan çalmışlardı, getirdiler. Babaları dedi ki: "İş, söylediğiniz gibi 

değil. Nefisleriniz sizi aldatıp bir işe itmiş. Artık bana düşen, güzelce sabretmek. Anlattıklarınıza karşı yalnız 
Allah'tan yardım istenir."  

﴾ ��١٩ُ� َ)ٖ��ٌ� �َِ�� َ�ْ�َ��ُ*َن ﴿َو�Iََءْت ���Cََرٌة �Kََْر�Cَُ*ا َوارَِدُ,ْ� �Kََْد	ٰ' َد	َْ*ُه َ �َل َ�� 7ْ�ُٰ�ى ٰ,ـTَا bcَBٌُم َوا�Cََ/وُه �Zً(َ�4َِ َوا	  Bir yolcu kafilesi gelmişti. 
Sucularını gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. "Müjde! Bu bir oğlan!" diye haykırdı. Ticaret maksadıyla onu 
sakladılar. Allah ne yaptıklarını çok iyi biliyordu.  

 َ���اِ,ٖ �H	ا �َ.ِ �ِ�Kٖ وَدٍة َوَ&�-ُ*ا�﴾ ٢٠﴿ َوَ$َ�ْوُه �ٍ�َsَِ� dٍ1ْ�َ َدَراِ,َ� َ.ْ�ُ  Onu basit bir karşılıkla, birkaç paraya sattılar. Onlar, ona 
değer vermeyen kişilerdi.  

3 9َْرِض َو	ْ.ِ �ُ�َ���َXُِ� �Aَْٖو�ِ% اْ:9ََ��ٖد�ِ� َوا	��ُ� Tٰ	 ��X�=.َ @َِ	K _َCُ*�ُِِ' ا:ْ َوَ �َل ا	�Tِى اْ$َ+v�ُٰ� ِ.ْ� ِ.8َْ� :9ِْ.َ�اAَِٖ� اَْ&ِ�ٖ.' َ.v*ٰsُْ� َ)ٰ�' اَْن َ��Xَ�َ5َXْ اَْو َ-+�Tَ1ُِه َو	ًَ�ا َو&َ     ]ٌِ	�Bَ
﴾ ٢١َ)�ٰ' اَْ.ِ�ٖه َو	ٰـِ=�� اَْ&sََ� ا	��Xِس َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*َن ﴿  Onu satın alan Mısırlı, karısına şöyle dedi: "Ona iyi bak, kendisine güzel bir yer 

hazırla. Bize yararı dokunabilir. Belki de evlat ediniriz onu." İşte bu şekilde biz Yusuf'a yeryüzünde imkân verip o 
toprağa yerleştirdik ki, ona olayların/haberlerin yorumunu öğretelim. Allah, kendi emrine yine kendisi  hükmeder. 
Ama insanların çokları bilmiyorlar.  

هُ  ��� َ�َ�َ� اَُ$ ﴾ ٢٢ا�Xَ�ْAَُٰه ُ�ْ=ً�� َوِ)ْ�ً�� َوَ&Tٰ	Hِmْ-َ @َِى ا	ُْ�ْ��Xٖ�َِ� ﴿ َو	َ��  Yusuf gerekli olgunluğa ulaşınca ona hükmetme yeteneği ve 
ilim verdik. Güzel düşünüp güzel davrananları biz işte böyle ödüllendiririz.  

 -َ �ْ(َ �Rَِ+�ْ�َ 'Kٖ *َ,ُ '+ٖ�	ا �ُAْ5ْ َوَراَوَد�اَی اِ-�ُ� َ:9 ُ*َsْ.َ �َ�َ�َِْ� اِ-�ُ� َر�ّٖ' ا��	َل َ.َ��َذ ا� َ @َ	َ Sَ�ْ,َ Sْ	َ� َاْ:9َْ�َ*اَب َو SِJَ��Bَُِ�*َن ﴿5ِْ�ٖ� َو	��3	٢٣ِ�ُ} ا ﴾  Yusuf'un, 
evinde kaldığı kadın, onun nefsinden gönlünü tatmin etmek istedi. Kapıları kilitledi, "Hadi gel!" dedi. Yusuf: 
"Allah'a sığınırım, Rabbim beni güzel bir barınağa kavuşturmuştur. Zalimler iflah etmez." dedi.  

*َء َوا	5َْْ��7ََء اِ  Sْ �ِٖ� َوَ,�� ��Rَِ 	َْ*َ:9 اَْن َراٰ ُ�ْ�َ,�َن َر��ٖ� َ&Tٰ	 @َِ	8ْXَِِ�َف َ)Xُْ� ا	�/ ��,َ �ْJَ	َِ)َ��دِ َو �﴿-�ُ� ِ.ْ ��8ٖ�َ1ْ�َُ	٢٤-َ� اْ ﴾  Yemin olsun, kadın onu 
arzulamıştı. Eğer Rabbinin gerçeğe dikkat çeken delilini görmeseydi, o da onu arzulamıştı. Biz böylece ondan, 
kötülüğü ve fuhşu uzak tutuyorduk. Çünkü o, bizim samimi/seçkin kullarımızdandı.  

�ا ا	َْ��ِب َ �َ	HَIَ �.َ Sْاُء َ.ْ� اََراَد �ِ�َْ,ِ�َ@ Cُ*ءً َوا�Jَ�َ+َCْ اْ	 ََ	 �,َ�َ��Cَ ��َ5َْ	َُدُ�ٍ� َوا �ْت َ 8َ��ُٖ� ِ.ْ ��﴾ ٢٥ا اِ:�9 اَْن ُ�mَ�َْ� اَْو َ)Tَاٌب اَ	ٖ�ٌ� ﴿َ��َب َوَ   İkisi birden kapıya 
koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında kadının beyi ile yüzyüze geldiler. Kadın seslendi: 
"Senin ailene kötülük düşünenin cezası nedir; hapsedilmek mi, acıklı bir işkence mi?"  

 َ �َ8َKَ %ٍ�ُُ  �ْ.ِ ��� ِ.ْ� اَْ,��Rَِ اِْن َ&�َن َ 8ُ��ُٖ�  ٌُ,ِ�$َ �َRِ$َ5َْٖ�' َو- �ْ(َ 'XٖAْ﴿َ �َل ِ,َ' َراَوَد �َْ=�ِذٖ��َ	ا �َوُ,َ* ِ.َ Sْ٢٦ ﴾  Yusuf dedi ki: "O, gönlünü 
eğlendirmek için beni kullanmak istedi." Kadının ailesinden bir tanık da şu yolda tanıklık etti: "Eğer erkeğin 
gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor, bu durumda erkek yalancılardandır. 

�ِدٖ �َ� ﴿ ﴾ ٢٧َواِْن َ&�َن َ 8ُ��ُٖ�  ُ�� ِ.ْ� ُدُ�ٍ� Sْ�َTَ=َKَ َوُ,َ* ِ.َ� ا	�8  Eğer erkeğin gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söyle- 
miştir. Bu durumda erkek, doğru sözlülerdendir." 

� َراٰ َ 8َ��ُٖ�  ُ�� ِ.ْ� ُدُ�ٍ� َ �َل اِ-�ُ� ِ.ْ� &َ  ���َKَ﴿ �ٌ�3ٖ(َ ��ُ&��&ُ�� اِن� َ&ْ�َِ�ْ٢٨ ﴾  Gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle 
konuştu: "Bu sizin tuzaklarınızdandır. Sizin tuzaklarınız gerçekten çok yamandır." 

﴾ َ�lٖuِ٢٩� ُ﴿�Cُ*ُ_ اَْ)ِ�ْض َ)ْ� ٰ,ـTَا َوا5ِLْ+َCْٖ�ى 	Tَِ-ِْ�ِ@ اِ-�ِ@ &SِXُْ ِ.َ� اْ	�1َ  "Yusuf, sakın bundan bahsetme! Kadın, sen de 
günahının affını dile! Sen, gerçekten günahkârlardan oldun."  



 303
 َRv�ٰXََ	 ��-ِا �f��ُ �Rَ5َLَ$َ �ْ َ �ٖ�ِ5َْ- �ْ(َ �Rَn+ٰKَ َُ�اِوُدA Hِ�Hٖ�َْ	اْ.َ�اَُت ا ZِXَ��﴾ b٣٠ٍل ُ.ٖ��ٍ� ﴿� czَ 'Kَٖ َوَ �َل -ِْ�َ*ٌة Kِ' اْ	َ�ٖ  Şehirde bazı kadınlar şöyle 

konuştular: "Aziz’in karısı, genç uşağının nefsinden gönlünü eğlendirmek istemiş. Aşktan yüreğinin zarı delinmiş. 
Öyle anlıyoruz ki, kadın tam bir çılgınlığa düşmüş." 

  Sْ�َCَاَْر ��,ِ�ِ=ْ�َِ� Sْ�َ�ِCَ � ���َKَ  ���َKَ ��Rِ�ْ�َ(َ ُ�ْجUْا Sِ	َ� ََو �Xً� ٖ=ّCِ ��RُXْ.ِ ٍة�� َراَْ�Xَُ� اَْ&َ�ْ�-َُ� َوَ ]�ْ�َ� اَْ�ِ�َ�Rُ�� َو ُْ�َ� َ��َش 	ِ��ِ� َ.� اِ	Rِ�َْ�� َواَْ)َ+َ�ْت 	Rَُ�� ُ.+�َ=�ً َواSْAَٰ &ُ%� َواِ�َ
﴾ ٣١ٰ,ـTَا 7َ�ًَ�ا اِْن ٰ,ـTَا اِ:�9 َ.َ�ٌ@ َ&ٖ��ٌ� ﴿  Kadın onların oyunlarını işitince, onlara haber gönderdi. Kendilerine, yaslanarak 

yiyebilecekleri bir sofra hazırladı ve her birine bir bıçak verdi. Yusuf'a: "Karşılarına çık!" dedi. Nihayet Yusuf'u 
görünce onu öylesine yücelttiler ki, kendilerinin ellerini kestiler. Şöyle dediler: "Aman Allah’ım! Bu bir insan değil; 
asil bir melek bu!" 

� َراَوْدْ(َ �ُُA� Cْ�Kَ �ٖ�ِ5َْ-َ+8َ�َْ� َوَ	iِْ� 	َْ� َ�5َْ�ْ% َ.� اٰ ْJَ	ََو �ِ�Kٖ 'Xٖ�X+ُ�ُْ	 ىTٖ�	ا ��=ُِ	TٰKَ Sْ	َ� َ �8	ا �ََ�ُ=*-ً� ِ.َ	َو ��Xَmَ�ْ�َُ	 ُ�ُه.ُ﴿ �َ��ٖBِ�٣٢ ﴾  Kadın dedi ki: "İşte 
budur o, hakkında beni kınadığınız. Vallahi, ben onunla gönlümü eğlendirmek istedim de o masum bir tavırla 
bundan çekindi. Ama eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa yemin ediyorum hapse tıkılacak ve horlananlardan 
olacaktır." 

�ُ,�� اPَُْ[ اِ	Rِ�َْ�� وَ َ�ْ&َ 'ّٖX(َ 8ِْ�ْفAَ 9�:َِْ�ِ� َوا	اِ 'Xٖ-َ*(ُ�ْ�َ � mُْ� اََ�[/ اِ	َ#� ِ.�� ﴾ ٣٣اَ&ُْ� ِ.َ� اْ	�mَِ,ٖ��َ� ﴿َ �َل َرب� ا	��  Yusuf dedi: "Rabbim! Zindan 
benim için bunların beni çağırdığı şeyden daha sevimlidir. Eğer onların oyununu benden uzak tutmazsan onlara 
meyleder de cahillerden olurum."  

34. Rabbi onun duasını kabul etti de kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Her şeyi duyar O, her şeyi 
bilir.  

35. Bunca delili gördükten sonra bile Yusuf'u bir süreye kadar zindana atmaya karar verdiler.  
36. Onunla birlikte zindana iki genç daha girmişti. Biri dedi ki: "Rüyada, şarap sıkıyordum." Öteki de şöyle 

dedi: "Ben de, başımın üstünde ekmek taşıyorum, kuşlar ondan yiyor. Bunun yorumunu bize bildir. Biz senin, 
güzel düşünüp güzel davrananlardan olduğun kanısındayız." 

37. Yusuf dedi ki: "yiyeceğiniz herhangi bir yemek size gelmeden önce onun yorumunu ikinize mutlaka 
bildiririm." Bu, Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Ben, Allah'a inanmayan ve ahireti de tamamen inkâr eden 
bir toplumun milletini terk ettim." 

38. "Ve atalarım İbrahim'in, İshak'ın Yakub'un milletine uydum. Bizim herhangi bir şeyi Allah'a ortak 
tutmamız söz konusu olamaz. İşte bu, Allah'ın bize ve diğer insanlara bir lütfudur. Ama insanların çokları 
şükretmiyorlar."  

39. "Ey benim zindan arkadaşlarım! Parçalara bölünüp fırkalaşmış rabler mi daha hayırlıdır, Vâhid ve 
Kahhâr/Tek ve Kahredici olan Allah mı?"  

40. "O'nun yanında nelere kulluk ediyorsunuz? Sadece bir takım isimlere ki, bu isimleri siz ve atalarınız 
koymuştur. Allah, Onlar hakkında hiçbir kanıt indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O, yalnızca kendisine 
kulluk etmenizi emretti. İşte en doğru din budur. Ama insanların çokları bilmiyorlar."  

41. "Ey benim zindan arkadaşlarım! Rüyanıza gelince: biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise 
asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir 

42. Yusuf o iki kişiden, kurtulacağını düşündüğüne şöyle dedi: "Efendinin yanında beni an." Ama şeytan o 
adama, efendi edindiği kişiye hatırlatmayı unutturdu. Böylece Yusuf yıllarca zindanda kaldı. 

��َ �َUَُ4ٍْ� َواUُ ٍتbcَ�ُXْCُ Dَ�ْCٌَف َو�mَ(ِ Dٌ�ْCَ ��Rُُ�ُ&ْ��َ َ��ٍنCِ َ�اٍتJَ�َ Dَ�ْCَ اَٰرى 'ّٖ ْءَ�� Aَْ�ُ�ُ�وَن ﴿�َِ��ٍت َ�� اَ�/�Rَ اْ	bcَ�َُ اKٖ '-ٖ*+ُKَْ' ُرْءَ��َی اِْن َوَ �َل اْ	َ�ِ�ُ@ اِ- /��ِ	 �ُْ+Xُْ&٤٣ ﴾  

Kral dedi ki: "Düşümde yedi semiz inek görüyorum. Bunları yedi cılız inek yiyor. Ayrıca yedi yeşil başak, yedi de 
kuru başak görüyorum. Ey bendelerim! Eğer rüya tabir ediyorsanız, bu rüyam hakkında bana bir fetva verin." 

﴾ ٤٤َ �	ُ*ا ا�Lَzَُْث اbcَ�ٍَْم َوَ.� َ-ْ�ُ� �َِ+�ْٖو�ِ% اْ:bٰc�َْ9مِ �َِ��	ِٖ��َ� ﴿  Dediler ki: "Bunlar, demet demet hayallerden ibarettir. Biz, hayal 
ve kuruntuların yorumunu bilenler değiliz."   

� اُ.� َ�ْ�َ �َ&َ iُُ=ْ� �َِ+�ْٖو�ِ�ٖ� �Kََْر�Cُِ*ِن ﴿َوَ �َل ا	�Tٖى َ-RُXْ.ِ �mََ�� َواد� ﴾ Zٍ٤٥ اَ-َ� اُ-َ��  O ikiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra hatırladı 
da dedi ki: «Ben size o rüyanın tabirini haber veririm, hemen beni gönderin.»  

 َ�Cِ َ�اٍتJَ�َ Dِ�ْCَ 'Kٖ �Xَ+ِKَْا aُ� ٖ�ّ ﴾ ٤٦َ�ْ�َ�ُ�*َن ﴿ �ٍن َ��ْ&Rُُ�ُ�� �mَ(ِ Dٌ�ْCٌَف َوbcَ�ُXْCُ Dِ�ْCٍَت 4ْUٍُ� َواUََُ� َ���َِ��ٍت 	ََ��ّٖ' اَْرDُIِ اِ	َ' ا	��Xِس 	ُ ْ�Rُ���ََ�Cُ*ُ_ اَ�/�Rَ ا	�8 "Yusuf, 
ey özü-sözü doğru insan! Şu rüyayı yorumla bize. Yedi semiz inek var, yedi cılız inek bunları yiyor; yedi yeşil 
başak, bir yedi tane de kuru başak. Umarım buradan insanların yanına giderim, onlar da öğrenirler." 

� �Aَْ&ُ�ُ*َن ﴿ ��.ِ bcً��ٖ َ 9�:ِا �ِٖ��ُXْCُ 'Kٖ ُروُهTَKَ �ُْA�ْ8َ�َ ��َKَ ��ًََدا �َ�XٖCِ Dَ�ْCَ َرُ)*َنHْAَ ٤٧َ �َل ﴾  Yusuf dedi: "Alışılageldiği şekliyle yedi yıl ekin 
ekeceksiniz. Biçtiklerinizden yiyecek kadar az bir miktar alır, gerisini başağında bırakırsınız." 

�Xُ8ِ*َن ﴿ُْA � ��.ِ bcً��ٖ َ 9�:ِا ��Rَُ	 �ْ+ُ.ْ ���اٌد َ��ْ&ُْ�َ� َ.� َ َ$ِ Dٌ�ْCَ @َِ	ٰذ �ِ�ْ�َ �ْ.ِ 'Aْٖ��َ ��ُp٤٨ ﴾  "Bunun ardından yedi kurak yıl gelecek. Bu yıllar, 
saklayabile- ceğiniz bir miktar ekin hariç, önceden biriktirdiklerinizi yiyip tüketecek." 

� ٰذ	َِ@ َ)�ٌم ُ �ِ�Kٖ��Lَُث ا	��Xُس َو�Kِٖ� َ�8ِ�ُْ�وَن ﴿ِ�ْ�َ �ْ.ِ 'Aْٖ��َ ��ُp٤٩ ﴾  "Bunun arkasından bir yıl gelecek ki, halk onda bol yağmura 
kavuşup rahat edecek; meyve suyu sıkıp süt sağacaklar."  
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� �Iََءُه ا	��Cُ*ُل َ �َل اْرDْIِ اِ	ٰ' َر��َ@ lَ�ْKَْ�ُ� َ.� َ��ُل ا	�Xْ�َ*ِة ا	�  ���َKَ �ِٖ� '-ٖ*+ُgَْ�ِ�ُ@ ا	َوَ �َل اْ ِ�﴾ ٥٠ِ,�� َ)ٖ��ٌ� ﴿ٖ+' َ ]�ْ�َ� اَْ�ِ�َ�Rُ�� اِن� َر�ّٖ' �َِ=ْ�  Kral: "Bu yorumu 

yapanı bana getirin!" dedi. Elçi kendisine gelince, Yusuf dedi ki: " Rab edindiğin kişiye dön de sor bakalım, o 
ellerini kesen kadınların derdi neydi? Rabbim, o kadınların hilelerini çok iyi bilmektedir." 

  َU �.َ ْ َ �َل	اْ.َ�اَُت ا Sَِ	� َ ٍء*Cُ �ْ.ِ �ِ�ْ�َ(َ �Xَ�ِْ�(َ �.َ �ِ��ِ	 َ��َش �5َِْ�ٖ�  ُْ�َ- �ْ(َ _َCُ*�ُ ��ُAاِْذ َراَوْد ��ْ]ُ�ُ= �َِ�َ	5َِْ�ٖ� َواِ-�ُ� - �ْ(َ �ُُAاَ-َ� َراَوْد /a��0َ ا	ََْ8ْ�َ �َlْٰ	ا Hِ�Hٖ�َ
�ِدٖ �َ� ﴿ ﴾ ٥١ا	�8  Kral dedi: "Yusuf'un nefsinden murat almak istediğinizde, derdiniz ne idi?" Dediler ki: "Allah şahit, biz 

onun hiçbir kötülüğünü bilmiyoruz." Aziz'in karısı dedi ki: "İşte şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla gönül eğlen- 
dirmek istemiştim. O, özü-sözü doğru insanlardandı." 

�ى َ&ْ�َ� اْ	�Xِٖg�1ََ� ﴿ٰذ	َِ@ ٖRْ�َ 9:َ �َ��	َواَن� ا ]ِ�ْLَْ	�ِ� �ُXْUَُا �َْ	 'ّٖ ﴾ ٥٢	َِ�ْ�َ�َ� اَ-  "Gerçeği söylüyorum ki, Yusuf, gıyabında ona hainlik 
etmediğimi, Allah'ın, hainlerin tuzağını başarıya ulaştırmayacağını bilsin." 

*ِء اِ:�9 َ.� َرِ�َ� َر�ّٖ' اِن� َر�ّٖ' 5ُBَ*ٌر َرٖ��ٌ� ﴿ َوَ.� اَُ���ُئ -5َْٖ�' اِن�  �َرٌة �ِ�	�/ �.َ9:َ dَ5ْ�X	٥٣ا ﴾  "Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis, 
Rabbimin merhamet ettiği durumlar hariç, olanca gücüyle kötülüğü emreder. Ama Rabbim çok affedici, çok 
esirgeyicidir. 

� َ&��َ�ُ� َ �َل اِ-�َ@ ا	َْ�ْ*َم 	ََ�ْ��Xَ َ.ٖ=�ٌ� اَٖ.��ٌ  ���ََK '�ٖ5ْXَِ	 �ُ8ِْ�1ْ+َCَْا �ِٖ� '-ٖ*+ُgَْ��ُِ@ ا	٥٤ ﴿َوَ �َل اْ ﴾  Kral dedi ki: "Onu bana getirin, kendime özel 
dost edineyim." Yusuf'la konuşunca da şöyle dedi: "Artık bugün yanımızda mevkii olan, güvenilir bir dostsun." 

﴿ �ٌ��ٖ(َ �ٌ�5ٖ�َ 'ّٖ ﴾ ٥٥َ �َل اHَUَ 'ٰ�(َ 'Xٖ�ْ�َIْاgِِ� اْ:9َْرِض اِ-  Yusuf dedi ki: "Beni ülke hazinelerine bakan yap. Ben iyi bir 
koruyucuyum; bilgiliyim." 

 ْX.ِ ُا � َ��7َُء -�Xَ+ِ�َ�ْ�َِ� ]ُ�8ُٖ َ.ْ� َ-�7َُء َوَ:Dُ�4ُٖ- 9 اIََْ� اْ	ُ�ْ��Xٖ�َِ� ﴿َوَ&Tٰ	 ��X�=.َ @َِ	K _َCُ*�ُِِ' اْ:9َْرِض َ�َ+َ�*�ُ�ْ�َ �Rَ٥٦ ﴾  Böylece Biz Yusuf'a 
yeryüzünde imkân ve mevki verdik. Ülkede, istediği yerde konaklayabiliyordu. Biz dilediğimiz kimseye 
rahmetimizi ulaştırırız; güzel düşünüp güzel davrananların ödülünü yitirmeyiz. 

57. İman edip takvaya sarılanlar için ahiretteki ödül elbette daha değerlidir. 
58. Nihayet Yusuf'un kardeşleri çıkageldiler; Yusuf'un yanına girdiler, o onları tanıdı. Ama onlar onu 

tanıyamıyorlardı. 
59. Yûsuf, onların yüklerini hazırlatınca dedi ki: “Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor 

musunuz, ölçeği tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim.”  
60. Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda size zahire yok ve bana da yaklaşmayım 
61. Dediler: "Onu babasından isteyip getirmeye çalışacağız, herhalde bunu yapacağız da." 
62. Yusuf muhafızlarına dedi ki: "Onların sermayelerini yüklerinin içine koyun. Bakarsın ailelerine 

döndüklerinde onu fark eder de tekrar gelirler." 
63. Babalarına döndüklerinde dediler ki: "Ey babamız! Erzak bize yasaklandı. Şimdi kardeşimizi bizimle 

gönder ki, erzak alabilelim. Biz onu gerçekten iyi koruyacağız." 
64. Dedi: " Daha önce kardeşi için güvendiğim gibi yine güveneyim size, değil mi? koruyucu olarak 

Allah'tır en hayırlı olan. Merhamet edenlerin en merhametlisi de O'dur." 
65. Yüklerini açtıklarında sermayelerini buldular; onlara geri verilmişti. "Ey babamız, dediler, daha ne 

istiyoruz! İşte sermayemiz, bize geri verilmiş. Ailemize yeniden yiyecek alırız. Kardeşimizi koruruz. Bir deve yükü 
zahire de ilave ederiz. Zaten şu aldığımız az bir miktardır." 

66. Yakub dedi: "Hepinizin çepeçevre kuşatılması müstesna, onu bana mutlaka getireceğinize dair 
Allah'tan bir garanti vermedikçe, onu sizinle asla göndermem." Kardeşler ona garanti verince şöyle dedi: "Şu 
söylediğinize Allah Vekîl'dir." 

67. Yakub şunu da söyledi: "Oğullarım, bir tek kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben, 
Allah'ın takdir ettiği bir şeyi sizden savamam, hüküm yalnız Allah'ındır. Yalnız O'na dayandım ben, yalnız O'na 
güvenip dayansın tevekkül sahipleri." 

68. Babalarının emrettiği yerlerden kente girdiklerinde, bu onlardan Allah'ın herhangi bir takdirini uzak 
tutmamıştı; sadece Yakub'un içindeki bir isteği gerçekleştirmişti. Yakub, bizim ona öğretmemizden dolayı bilgi 
sahibi idi. Ama halkın çoğu bunu bilmezdi.  

ّٖ' اََ-� اUَُ*َك dِْi+َ�ْAَ bcَKَ �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*َن  � َد�Uَُ*ا َ)�ٰ' ُ�*Cَُ_ اٰٰوى اِ	َْ�ِ� ا�Uََُه َ �َل اِ- ﴾ ٦٩﴿َو	َ��  Yusuf'un yanına girdikleri zaman, o, 
kardeşini bağrına bastı; "Ben" dedi. "Senin gerçekten kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme."  

Kardeşler Yusuf'un yanına girdikle- rinde, Yusuf öz kardeşini yanına çekip dedi: "haberin olsun ben senin 
kardeşinim. Onların yapıp ettiklerine üzülme." 

70. Yusuf, kardeşlerinin yüklerini hazırlatırken su kabını öz kardeşinin yükü içinde koydu. Sonra bir 
ünleyici şöyle haykırdı: "Ey kafile, siz herhalde hırsızlık ettiniz!" 

71. Onlara dönüp şöyle dediler: "Ne kaybettiniz?" 
72. Dediler: "Kralın su tasını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Kefili benim." 
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73. Kardeşler dediler: "Vallahi, siz de iyi biliyorsunuz ki, biz bu toprağa bozgunculuk yapmak için 

gelmedik, hırsız da değiliz biz." 
74. Sordular: "Eğer yalan söylüyorsanız, hırsızlığı yapanın cezası nedir?" 
75. Kardeşler dedi: "Cezası şu: Çalınan mal kimin yükünde çıkarsa yükün sahibi çalınan mala karşılık 

olacaktır. Biz zalimleri böyle cezalandırıyoruz." 
76. Bunun üzerine Yusuf öz kardeşinin heybesinden önce, öteki kardeşlerin heybelerini aramaya başladı. 

Nihayet su kabını, öz kardeşinin heybesinden çıkardı. Yusuf'a böyle bir tuzak öğretmiştik. Yoksa Yusuf, Allah'ın 
dilemesi dışında, kralın dinine göre öz kardeşini alamazdı. Dilediklerimizi derece derece yükseltiriz biz. Her bilgi 
sahibinin üstünde bir başka bilen vardır. 

77.  Kardeşler dediler ki: "Bu çaldıysa, bundan önce de onun kardeşi çalmıştı." Yusuf bunu içinde sakladı, 
onlara açıklamadı. Şöyle düşündü; "Kötü bir konumdasınız. O sizin dilinize doladığınız şeyi Allah daha iyi 
biliyor." 

78. Kardeşler dediler ki: "Ey vezir! Bunun ihtiyar bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Senin 
iyilikseverlerden olduğuna inanıyoruz." 

79. "Ne, dedi Yusuf, Allah korusun. Eşyamızı yükünde bulduğumuz adamdan başkasını tutamayız. Öyle 
bir şey yaparsak zalimlerden oluruz." 

80. Yusuf'tan ümidi kesince bir kenara çekilip tartışmaya başladılar. Büyükleri dedi ki: "Babanızın sizden 
Allah adına garanti aldığını, daha önce Yusuf'a yaptığınız haksızlığı bilmez misiniz? Babam bana izin verinceye 
yahut da Allah hakkımda hükmedinceye kadar bu ülkeden ayrılmayacağım. Yargıçların en hayırlısıdır O." 

81. Babanıza dönüp şöyle deyin: "Ey babamız, oğlun hırsızlık etti. Biz sadece bildiğimize tanıklık ettik. Biz 
gaybı bilenler değiliz." 

82. "İçinde bulunduğumuz kente, beraberinde döndüğümüz kervana sor. Biz gerçeğin ta kendisini 
söylüyoruz." 

83. Yakub dedi ki: "Hayır, öyle değil, nefisleriniz sizi yine bir işe itmiş. Bana düşen yine güzel bir sabra 
sarılmak. Bakarsın Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü Âlim ve Hakîm olan O'dur." 

84. Ve yüzünü onlardan öteye döndürdü de şöyle inledi: "Ey Yusuf'a duyduğum gam, neredesin!" Ve 
kederden gözlerine ak düştü. Durmadan acısını içine atıyordu. 

85. Dediler ki: "Hâlâ Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda ya kederinden eriyeceksin yahut da helâk olup 
gideceksin." 

86.  Dedi ki: "Ben, içimi doldurup taşan özlemimi, kederimi Allah'a arz ederim. Ve Allah'ın yardımıyla sizin 
bilmediğiniz şeyleri bilirim." 

87. "Ey oğullarım! Gidin, artık Yusuf'u ve kardeşini bulmak için dikkat kesilin. Allah'ın rahmetin- den de 
ümit kesmeyin; çünkü Allah'ın rahmetinde de, küfre sapanlar topluluğundan başkası ümit kesmez." 

88. Tekrar Yusuf'un yanına girdiklerinde şöyle dediler: "Ey Vezir! Bize de ailemize de zorluk dokundu. 
Önemsiz bir sermaye ile geldik. Sen bize tam ölçü zahire ver, bize sadaka vermiş ol. Allah, karşılıksız verenleri 
ödüllendirir." 

89. Dedi: "O cahil zamanınızda Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyorsunuz, değil mi?" 
90. Dediler ki: "Sen, yoksa sen Yusuf musun?" "Evet, dedi, ben Yusuf'um. İşte şu da kardeşim. Allah bize 

lütufta bulundu. Kim Allah'tan korkar, sabrederse Allah güzel düşünüp güzel davrananların ödülünü yitirmez."  
91. Dediler: "Vallahi, Allah seni bizden üstün kıldı. Doğrusu biz de büyük suç işlemiştik." 
92. Yusuf: “Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.  

﴿ �َ��ٖ�َIَْا �ْ=ُِ�,َْ�ِ� '-ٖ*ُAِْْت �8ٖ�ًَ�ا َوا��اَ�ٖ' َ �ِIُْه َ)�ٰ' َو*Jُ	َْ�Kَ اTَ8ٖ��ٖ' ٰ,ـJَِ� ٩٣اِْذَ,ُ�*ا ﴾  "Şu gömleğimi götürün, babamın yüzü üstüne 
koyun ki, gözü görür hale gelsin. Ve sonra da bütün ailenizle toplanıp bana gelin." 

�وِن ﴿ُ�X5َُA 9 اَْن:َ*ْ	َ _َCُ*�ُ {َ�ٖر �ُIَِ9:َ 'ّٖ � Sِ�َ8َKَ اْ	ٖ��ُ� َ �َل اَ�ُ*ُ,ْ� اِ- ﴾ ٩٤َو	َ��  Kervan oradan ayrılanca, babaları şöyle seslendi: 
"Yemin olsun, ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum! Umarım bana bunaklık isnat etmezsiniz." 

﴿ �ِ��ٖJَ	ْا @َِ	bcَzَ '5َٖ	 @َ�-ِا �ِ��	�Aَ ُ*ا	٩٥َ � ﴾  Dediler: "Vallahi, sen hâlâ o eski sapıklığında diretiyorsun!" 
�� �8ٖ�ًَ�ا َ �َل اَ	َْ� اَ Aَْر�Kَ �ٖRِIَْو 'ٰ�(َ �ُnJٰ	َْ�7ٖ�َُْ� ا	َء ا�Iَ اَْن � ���َKَ﴿ َن*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �.َ �ِ��	ا �اَْ)َ�ُ� ِ.َ 'ّٖ ﴾ ٩٦ ُْ% 	َُ=ْ� اِ-  Müjdeci gelip gömleği yüzünün 

üstüne bırakınca, gözü derhal görür hale geldi. Yakub: "Ben size demedim mi? Allah'ın izniyle sizin bilmedikle- 
rinizi bilirim." diye konuştu. 

﴾ �٩٧-َ� اَ �ْ5ِLْ+َCْ	�Xَ ُذ-ُ*�Xَ�َ اِ-�� &�lٖuِ�Uَ ��Xَُ� ﴿َ �	ُ*ا َ�� اَ�َ   Oğulları dediler: "Ey babamız! Günahlarımızın affını dile. Gerçekten 
biz hata işledik." 

﴾ ٩٨َ �َل Cَْ*َف ا5ِLْ+َCَُْ� 	َُ=ْ� َر�ّٖ' اِ-�ُ� ُ,َ* ا	5ُLَْ*ُر ا	��ٖ��ُ� ﴿  Dedi: "Rabbimden sizin için af dileyeceğim. Çok affedicidir O, çok 
merhametlidir!" 
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﴿ �َ�Xٖ.ُِٰ� ا��	ا ِ.8َْ� اِْن َ$�َء ا*ُ�Uُِ� َوَ �َل اْد�َْ�ِ� اََ�َ*ْ	اٰٰوى اِ _َCُ*�ُ 'ٰ�(َ ا*ُ�Uََد � ���َKَ٩٩ ﴾  Nihayet, Yusuf'un huzuruna vardıklarında Yusuf, 

ana-babasına sarılıp kucakladı. Ve şöyle dedi: "Girin Mısır'a, Allah dilerse emniyet ve güven içinde olacaksınız." 
 َI ��ا َوَ �َل َ�� اSِ�ََ ٰ,ـTَا �Aَْٖو�ُ% ُرْءَ��َی ِ.ْ� َ ْ�ُ% َ ًْ �mCُ �َُ	 وا/�Uََ�ْ�ِش َو	ِ� َ)َ�' اْ�اََ�َ*ْ DَKَٖ�' اِ َوَر �اَْ�َ�َ �� َوَ ْ fJ�َ 'َّٖر� �Rَ�َ�َ ِو�mِْ� َو�Iََء �ُِ=ْ� ِ.َ� ا	َْ�ْ ْذ اXٖIَ�َUَْ' ِ.َ� ا	��

ْ�َ]�ُن Xٖ�ْ�َ' َوَ�ْ�َ� اAٖ*َUِْ' اِن� َر�ّٖ' َ	ٖ]�ٌ_ 	َِ�� َ��7َُء اِ-�ُ� ُ,َ* اْ	َ�ٖ��ُ� اْ	  � اَْن َ-Hََغ ا	�7ِ�ْ�َ �ْ.ِ﴿ �ُ�=ٖ�َ١٠٠ ﴾  Ana-babasını tahtın üstüne çıkardı. Hepsi, 
Yusuf'un önünde secde eder gibi eğildiler. Yusuf dedi: "Babacığım, işte bu, benim önceden gördüğüm rüyanın 
yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. O, bana çok güzel lütuflarda bulundu, şeytan, benimle kardeşlerim 
arasını bozduktan sora, O beni zindandan çıkardı. Sizi de çölden getirdi. Rabbim, dilediği şeyde çok ince lütuflar 
sergiliyor. Alim olan O'dur, Hakîm olan O'dur." 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض اَْ-Sَ َو	ِ   -َْ�� َوا:ْ َرب� َ ْ� اXٖ+َ�ْAَٰ' ِ.َ� اْ	ُ�ْ�ِ@ َوَ)��ْ�َ+ْ.ِ 'Xٖ� �Aَْٖو�ِ% اْ:9ََ��ٖد�ِ� uِ�Kََ� ا	�� /���َ� ﴿ّ�ٖ Kِ' ا	ِٖ	� �8	�ِ� 'XٖJْ�﴾ Uِٰ9١٠١َ�ِة Xٖ�K*َAَ' ُ.ْ�ِ�ً�� َواَْ	ِ  
"Rabbim, sen bana mülk ve saltanattan bir nasip verdin. Olayların ve düşlerin yorumundan bana bir ilim 
öğrettin/olayların ve düşlerin yorumu konusunda beni eğittin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Benim dünyada da 
ahirette de Velim sensin! Beni Müslüman olarak öldür ve beni dürüst ve erdemli kullar arasına kat!" 

�ْ�Rِْ� اِْذ اIََْ�ُ�*ا اَْ.َ�ُ,ْ� َوُ,ْ� َ�ْ�ُ=ُ�وَن ﴿ََ	 SَXُْ& �.ََْ�َ@ َو	اِ �ِ��ٖ*ُ- ]ِ�ْLَ	ْاَ-َْ��ِء ا �َِ@ ِ.ْ	١٠٢ٰذ ﴾  İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb 
haberlerindendir. Onlar birlikte karar verip tuzak kurarlarken sen yanlarında değildin. 

Zekeriya Peygamber: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da doğru yola ilettik. Hepsi de iyilerdendi. En’âm, 6/85 
Al-i İmran, 3/37…41. ayetler. 

�Rَ�َ َزَ&ِ���� &ُ��َ�� َد�Rَ�ْ�َ(َ %َUَ َز&َ  �,َ �Rَ�َ��Jَ+َKَ َر�/Jَِ� �Rَُ�*ٍل َ�َ�ٍ� َواَ-َْ�َ+�Xً�َ�َ �Aً��ََ- �Rَ َوَ&�5َXْ(ِ �َIََ�اَب َو�� ا	��ِ� ِ���� اْ	ِ�ِْXْ(ِ �ْ.ِ *َ,ُ Sَْ	� َ اTَِ@ ٰ,ـ	ُ� اَ-�' َ�َ.ْ�َ ��رِْزً � َ �َل َ �
﴾ ٣٧اِن� ا	��َ� َ�ْ�ُزُق َ.ْ� َ��7َُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��ٍب ﴿  Bunun üzerine Rabbi onu/Meryemi güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir 

şekilde yetiştirdi. Zekeriya’yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde 
yanında bir yiyecek bulurdu. “Meryem! Bu sana nereden geldi?” derdi. O da “Bu, Allah katından” diye cevap 
verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.  

َ)�ِء ﴿ُ,�Xَ	َِ@ َدَ)� زَ  /���Zً�َ��uَ Zً اِ-�َ@ Dُ��ٖCَ ا	 ﴾ ٣٨َ&ِ���� َر��ُ� َ �َل َرب� َ,ْ[ 	ٖ' ِ.ْ� 	َُ�ْ-َ@ ُذر�  Orada Rabbine dua etti; ‘Ey Rabbim, bana kendi 
tarafından temiz bir soy bağışla, hiç kuşkusuz sen duaları işitensin’ dedi.  

 Zُ=َِiٰ��َ	ْا �ُAَْد�XَKَ َا و�ً��Cَِ� َو��	ا �َ.ِ Zٍ�َ�ِ=َِ� � ً ��ُ�َك �َِ�ْ�ٰ�ـ' ُ.8َ ��َ� ﴿َوُ,َ* َ �ُ �ٌِg�Kِ 'ّٖ�8َ' اْ	ِ�ْ�َ�اِب اَن� ا	��َ� ُ��7�َِٖ	� ﴾ 8ُ�َ٣٩*ًرا َو-�fn�َِ ِ.َ� ا	�8  Zekeriya 
durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler: Allah sana, kendisi tarafından gelen bir Kelime’yi tasdik 
edici, efendi, iffetli ve sâlihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.  

﴾ �7َ٤٠ُء ﴿َ �َل َرب� اَ-�' َ�ُ=*ُن 	ٖ' bcَBٌُم َوَ ْ� XLَ�َ�ََِ' ا	ِْ=َ�ُ� َواْ.َ�اAَٖ' َ)�ِ ٌ� َ �َل َ&Tٰ	َِ@ ا	��ُ� َ�%ُ�َ5ْ َ.� �َ   Zekeriya, “Ey Rabbim! Bana ihtiyarlık 
gelip çatmış iken ve karım da kısır iken benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi. Allah, “Öyledir, ama Allah dilediğini 
yapar” dedi. 

﴾ 9�:٤١ َرْ.Hًا َواْذ&ُْ� َر��َ@ َ&�sًٖ�ا َو��Cَْ} �ِ�	7ِ�َْ'� َواْ:9ِْ�َ=�ِر ﴿َ �َل َرب� اIَْ�ْ% 	ٖ' اَٰ�Zً َ �َل اَٰ�ُ+َ@ اَ:�A 9َُ=��َ� ا	��Xَس Zَsَٰ�pَ اَ���ٍم اِ   Zekeriya ‘Rabbim, bana 
bunun belirtisini göster’ dedi. Allah ona şöyle buyurdu; ‘Senin belirtin üç gün boyunca, işaretleşme dışında 
insanlarla konuşmamandır. Rabbinin adını çokça an ve sabah akşam O’nu noksanlıktan tenzih et :  

Meryem, 19/2…11. ayetler.  
﴾ ٢ِذْ&ُ� َرSِ�َ�ْ َر��َ@ َ)ْ�َ�ُه َزَ&ِ���� ﴿  Bu ayetlerde Rabbinin, kulu Zekeriya'yı rahmetle anmasıdır.  
﴿ �f�5ِUَ اًء�﴾ ٣اِْذ -َ�ٰدى َر��ُ� -َِ  Hani o, Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.  
﴿ �f�Jِ$َ َرب� @َِg�(َ�ّٖ' َوَ,َ� ا	X.ِ �ُ3ْ�َّْٖ' َواْ$َ+َ�َ% ا	��اُْس َ$ْ�ً�� َو	َْ� اَ&ُْ� �ُِ ﴾ ٤َ �َل َرب� اِ-  Ve demişti ki; Ey Rabbim, kemiklerim yıprandı, 

yaşlılık alevi başımı sardı. Şimdiye kadar sana dua edip de mutsuz olduğum hiç olmadı.  
﴿ �f�ِ	َو @َْ-�َُ	 �ْ.ِ 'ٖ	 ]ْRَKَ ً�ا ِ�(َ 'Aَٖاْ.َ�ا Sِ-َ�&ََو 'ٖgَوَرا �َِ' ِ.ْ	َْ�َ*ا	ا Sُ5ْUِ 'ّٖ ﴾ ٥َواِ-  Doğrusu ben, benden sonra yerime geçecek 

yakınlarımdan yana endişeliyim. Eşim de kısırdır. Bana kendi katından bir oğul bağışla.  
﴿ �f�zَِرب� َر �ُ�ْ�َIَْب َوا*Jُ�ْ�َ اِٰل �ِ�ُث ِ.ْ�َوَ 'Xُٖp�ِ�َ٦ ﴾  Bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim onu razı olacağın bir 

kimse kıl.  
 ِ�Cَ %ُ�ْ َ �ْ.ِ �َُ	 %ْ�َmْ-َ �َْ	 '�ٰ�ْ�َ �ُ�ُCٍْم اbcَLُِ� ُ�َك ﴾ �f�٧ ﴿َ�� َزَ&ِ���� اِ-�� -�7�َُ  Allah dedi ki; “Ya Zekeriya, sana Yahya adında bir oğul 

müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermemiştik.”  
﴿ �f�ِ+(ِ �ِ�َ=ِْ	ا �َ.ِ SُLْ�َ�َ �﴾ ٨َ �َل َرب� اَ-�' َ�ُ=*ُن 	ٖ' bcَBٌُم َوَ&�َ-Sِ اْ.َ�َاAٖ' َ)�ِ ً�ا َوَ ْ  Zekeriya: Rabbim! dedi, karım kısır olduğu, ben de 

ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir?  
﴿ �lً�ْ$َ @ُAَ �َْ	َو %ُ�ْ َ �ْ.ِ @َ+ُJْ�َUَ �﴾ ٩َ �َل َ&Tٰ	َِ@ َ �َل َر�/َ@ ُ,َ* َ)َ�#� َ,��ٌ� َوَ ْ  Allah dedi ki; Rabbin için bu iş kolaydır, bundan önce 

seni de, sen hiçbir şey değilken yaratmamış mıydım?  
﴿ �f�*ِCَ ََ��ٍل	 �َٰ�pَ َس��X	ا �َ��=َُA 9�:َُ+َ@ ا�َل اَٰ� َ Zً�َٰا 'ٖ	 %ْ�َIْ١٠َ �َل َرب� ا ﴾  Rabbim, bana bir işaret ver! dedi. “Senin işaretin, ardı 

ardınca üç gün üç gece insanlarla konuşmamandır.” buyurdu.  
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﴿ �f�7ِ(َا ُ�ْ=َ�ًة َو*�ُ��Cَ اَْن �ْRِ�َْ	َِْوٰ�' ا�Kَ َ�اِب�﴾ 1َKَ١١َ�َج َ)�ٰ' َ ْ*ِ.ٖ� ِ.َ� ا	ِْ�ْ  Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına 

çıkarak onlara: “Sabah akşam tesbihte bulunun” diye işaret verdi.  
Zekeriya'yı da hatırla. Hani O Rabbi’ne “Ya Rabbi, beni tek, evlatsız bırakma, gerçi en hayırlı mirasçı 

sensin, her şey sonunda sana kalacaktır” diye seslendi. Enbiya, 21/89 
Biz de duasını kabul ettik de kendisine Yahya'yı verdik ve onun için eşini çocuk doğurmaya elverişli hale 

getirdik… Enbiya, 21/90 
Zülkifl Peygamber: 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Bunları da rahmetimizin içine aldık. 

Çünkü onlar gerçekten iyi kimselerdendirler. Enbiya, 21/85-86 
İsmail, el-Yesa’ ve Zülkifl’i de an. Onların her biri iyi kimselerdi. Sad, 38/48 

 
KUR’AN’DA BAHSİ GEÇEN DİĞER KİŞİLER 

Ashab-I Kehf/Ashab-I Rakîm: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Kehf: Geniş mağaraya denir.  
Rakîm: Uykuya dalanların bulunduğu köyün adı. Bir rivayette de uykuda kalanların adlarının yazılı 

bulunduğu kitabın ismidir.  
Kehf Suresi, 18/9…26 ayetleri. 

﴿ ��ًmَ(َ �XَِA��َٰا �ا ِ.ْ*ُ-�&َ �ِ� ٖ ��َب ا	َْ=Rِْ_ َوا	��َPَْاَن� ا Sَ�ْ�ِ�َ ٩اَْم ﴾  Resulüm! Yoksa sen, bizim âyetlerimizden Ashâb-ı Kehf ve 
Ashâb-ı Rakîm'in durumlarını şaşırtıcı mı buldun?  

�ْ-َ@ َرZً�َ�ْ َوَ,��ْ{ َ	�Xَ ِ.ْ� اَْ.ِ�-َ� َرَ$ً�ا ﴿اِْذ اََوى ا	Zُ�َ+ْ5ِْ اِ	َ' َُ	 �ْ.ِ �XَِAٰا �Xَا َر��*ُ	�JَKَ _ِRْ=َْ	١٠ا ﴾  Hani o zaman o yiğit gençler, mağaraya 
sığınmışlardı da Rabbimiz demişlerdi, katından bir rahmet bağışla ve şu işimizde bize çıkış yolu göster. 

 ْ��َ4َKَ﴿ ًدا�َ(َ �َ�XٖCِ _ِRْ=َْ	ا 'ِK �ْRِِ-اَٰذا 'ٰ�(َ �Xَ١١ ﴾  Bunun üzerine mağarada onları uykuya daldırdık. Nice yıllar öylece 
kaldılar.  

﴾  �ْ,ُ�Xَsْ�َ�َ ��ُp١٢	Xَِْ�َ�َ� اَى/ اْ	ِ�Hَْ�ْ�ِ� ا '8ٰ�َْ	 ��َِ	s�َُِ*ا اََ.ً�ا ﴿  Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap 
ettiğini belirtmek için onları uyandırdık.  

��a اِ-�Zٌ�َ+ْKِ �ْRُ اَٰ.Xُ*ا �Rِ���َِْ� َوِزْد-َ�ُ,ْ� ُ,ً�ى ﴿َ	ْ�ِ� �ْ,َُ��ََ- @َ�ْ�َ(َ /0Jُ-َ �ُ�ْ-َ١٣ ﴾  Biz sana onların hikâyelerini doğru olarak anlatıyoruz. 
Onlar Râbb'lerine inanmış, bir grup gençti; onların hidayet bilincini arttırmıştık.  

 ٰ ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َ	ْ� -َْ�ُ)َ*ا ِ.ْ� ُدو-ِٖ� اِ	 �  �Xَ�ُْ اًِذا َ$َ]ً]� ﴿َوَرَ�ْ]Rِِ�*ُ�ُ  'ٰ�(َ �Xَْ� اِْذ َ �ُ.*ا �JَKَ	ُ*ا َر�/�Xَ َرب/ ا	��ْJَ	َ �Rً١٤ ﴾  Kalplerini pekiştirip 
sağlamlaştırdık. Hani, kâfirlerin karşısına dikilip şöyle demişlerdi; “Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi’dir; 
O'ndan başkasına yalvarmayız, yoksa saçmalamış oluruz.”  

 ْ�Rِ�ْ�َ(َ َن*ُAْ��َ 9:َ*ْ	َ ZًRَِ	ُٰدو-ِٖ� ا �وا ِ.ْTُ1َ�Aا �Xَ.ُ*ْ َ 9ِء:َVُ,ٰ ﴿ ��ًTِ&َ �ِ��	ٰ�ى َ)َ�' ا+َKْا �ِ ��.ِ �ُ�َkَْا �ْ�َKَ �ٍ���َ �١٥ُِ�ْ�َ]�ٍن ﴾  Şu bizim halkımız, Allah'ı bir 
yana bırakarak çeşitli ilahlar edindiler, onların gerçekten ilah olduklarına ilişkin kesin delil göstermeleri gerekmez 
mi? Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? 

﴾ ١٦وُ���Rَْ{ 	َُ=ْ� ِ.ْ� اَْ.ِ�&ُْ� ِ.�JًKَ�ْ ﴿َواِِذ اْ)َ+Hَ	ُْ+ُ�*ُ,ْ� َوَ.� َ�ْ�ُ�ُ�وَن اِ:�9 ا	��َ� �Kَُْوا اِ	َ' ا	َْ=َ _ِRْ�7ُXْْ� 	َُ=ْ� َر�/ُ=ْ� ِ.ْ� َرْ�َ�ِ+ٖ�   İçlerinden biri dedi ki; 
"Madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde 
mağaraya sığının ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın."  

dَ�ْ اَِذا HَAَ Sْ�َ�َuَاَوُر َ)ْ� َ&Rِ5ِRْْ� َذاَت  � َوAََ�ى ا	�7ِRْ�َ �ْ.َ �ِ��	ِت ا��اَٰ �َِ@ ِ.ْ	ٰذ �ُXْ.ِ ٍة*َmْKَ 'Kٖ �ْ,َُ��ِل َو � َوَ.ْ� ا	َْ�ٖ��ِ� َواَِذا Rُzُ�ِJْAَ Sْ�َ�َBَْ� َذاَت ا	�7ِ+َRْ�ُْ	ا *َRُKَ �ُ��	ا
�ا ﴿ً$ِ�ْ.ُ �fnِ	َو �ُ	َ �َmِAَ �ْ�َKَ %ِْ�4ْ�ُ١٧ ﴾  Orada olsaydın görecektin ki, doğan güneşin ışınları mağaralarının sağına sapıyor, 

batan güneşin ışınları ise sol tarafa kayıyordu.Mağara tabanının geniş bir alanına dağılmış olarak uyudukları 
halde güneşten rahatsız olmuyorlardı. Bu olay, Allah'ın mucizelerinden biridir. Allah kimi doğru yola iletirse, o 
doğru yolu bulur. O kimi saptırırsa sen ona, doğru yola iletici bir önder bulamazsın. 

َ��ِل َوَ&Cِ��َ �ْRُ�ُ�ٌْ� ِذَراَ)ْ��ِ  �Rُ�ُ�َْ� اَْ��kً�Jَ َوُ,ْ� ُر ُ*ٌد َو-Rُ�ُ��Jَُْ� َذاَت ا	َْ�ٖ��ِ� َوَذاَت ا	�7ْAََو  ِR�ْ�َ(َ Sَ�ْ�َ�uا *ِ	َ �ِ�Pٖ*َ	ْ�ِ�﴿ ��ً(ُْر �ْRُXْ.ِ Sَiْ�ِ�ُ	ََ�اًرا َوKِ �ْRُXْ.ِ Sَ�ْ�	*َ	َ �ْ١٨ ﴾  

Onları görseydin, uyanık sanırdın; oysa uyuyorlardı. Biz onları gâh sağ yanlarına, gâh sol yanlarına çeviriyorduk. 
Köpekleri de ön ayaklarını mağaranın eşiğine dayamıştı. Eğer karşılarına çıksan hemen geri dönüp kaçardın, 
için korku ile dolardı.  

�&ُْ� �َِ*رِ ُِ=ْ� ٰ,Tِٖه اِ	َ' اْ	َ�ٖ��tَ �ْ3ُXْ�َ�ْKَ ZِXَ َ�ْ*ٍم َ �	ُ*ا َر�/ُ=ْ� اَْ)َ�ُ� �َِ�� 	s�َ�ْ�Kَ �ْ+ُsْ�َُِ*ا اَ�َ َوَ&Tٰ	�Xَsْ�َ�َ @َُِ,ْ� 	َِ�َ+َ��َء	ُ*ا RُXَ�ْ�َْ� َ �َل َ � �ْ&َ �ْRُXْ.ِ %ٌِg	sْ�َُِ+ْ� َ �	ُ*ا 	�Xَsْ�َِ َ�ْ*ً.� اَْو َ��ْ َ
﴾١٩اَ�/�Rَ اَْز&ٰ' Aْ��َ�ْKَ �.ً��َuَُِ=ْ� �ِِ�ْزٍق ِ.Xُْ� َو	َْ�َ+َ�]�ْ_ َوَ:9 ُ�7ِْ�َ�ن� �ُِ=ْ� اََ�ً�ا ﴿  Sonra da günün birinde onları uyandırdık. Uyanınca birbirlerine 

soru sormaya başladılar. İçlerinden biri arkadaşlarına “Burada ne zamandır uyuyoruz?” dedi. Arkadaşları “Bir 
gün ya da daha az bir süre” dediler. Arkasından dediler ki; “Ne zamandan beri burada olduğumuzu Allah hepiniz- 
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den iyi bilir. Şimdi siz, içinizden birini şu gümüş parayla şehre gönderin de, baksın, hangi yiyecek daha temiz ise 
size ondan yiyecek getirsin. Ama çok dikkatli davransın, sakın kimseye sizden bahsetmesin.  

�*ا اِذً ُ�ِ5ُْA �ْ	ََو �ْRِِ+��.ِ 'Kٖ �ُْ&و�﴾ ٢٠ا اََ�ً�ا ﴿اِ-�Rُْ� اِْن َ�Rَ3ُْ�وا َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ�Iُ�ُْ�*&ُْ� اَْو ُ�ٖ��ُ  Çünkü onlar sizi ellerine geçirirlerse ya taşlayarak 
öldürürler yahut da sizi kendi dinlerine döndürürler. O takdirde bir daha asla kurtulamazsınız."  

� Rِْ� َ �َل ا	�Tٖ�َ� Bََ�ُ�*ا َ)�ٰ' َ)Zَ َ:9 َرْ�َ[ �Rَ�Kٖ اِْذ َ�َ+�Xََزُ)*َن RُXَ�ْ�َْ� اَْ.َ�ُ,ْ� �JَKَ	ُ*ا اX�ُْ*ا َ)Xْ�ُ �ْRِ�ْ�ََ��-ً� َر�/Rُْ� اَْ)َ�ُ� �ِ َوَ&Tٰ	َِ@ اَْ)Rِ�ْ�َ(َ �َ-�ْsَْ� 	َِ�ْ�َ�ُ�*ا اَن� َوْ)َ� ا	��ِ� a�َ\ َواَن� ا	��
�ا ﴿ًmِ�ْ.َ �ْRِ�ْ�َ(َ ن�Tَ1ِ�+Xََ	 �ْ,ِ�ِ.َْ٢١ا ﴾  Böylece insanları onlar hakkında bilgilendirdik ki, Allah'ın vaadinin hak, kıyamet saatinin 

de kuşkusuz olduğunu bilsinler. Onlar, aralarında mağarada uyuyanları tartışıyorlardı. Bazıları: "Onların anısına 
bir bina yapın, biz gerçek durumlarını anlayamadık, Rableri onları daha iyi bilir.” derken, görüşleri ağır basanlar 
ise: "Mutlaka onların yanı başlarına bir mescid yapacağız." dediler.  

 َC َن*ُ	*Jُ�ََو ]ِ�ْLَْ	�ِ� ��ًIَْر �ْRُ�ُ�ْ&َ �ْRُCُِد�Cَ Zٌ�َ�ْUَ َن*ُ	*Jُ�ََو �ْRُ�ُ�ْ&َ �ْRُ�َُِرا� Zٌsَٰ�pَ َن*ُ	*Jُ�َCَ ْ%ُ  �ْRُ�ُ�ْ&َ �ْRُXُ.ِ�pََو Zٌ�َ�ْ  َُ��ِرA bcَKَ %ٌ��ٖ َ 9�:ِا �ْRُ�ُ�َ�ْ�َ �.َ �ْRِِA ��َر�ّٖ' اَْ)َ�ُ� �ِِ�
﴾ Rِ�Kٖ٢٢ْ� اِ:�9 ِ.َ�اًء �kَِ,ً�ا َوَ:RُXْ.ِ �ْRِ�Kٖ Sِ5ْ+َ�ْAَ 9ْ� اََ�ً�ا ﴿  Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: kimileri 

“Onlar üç kişi idi, dördüncüleri köpekleridir”, kimileri “beş kişi idiler, altıncıları köpekleridir” diyeceklerdir. Bu söz- 
ler karanlığa taş atmaktır. Kimileri de “yedi kişi idiler, sekizincileri köpekleridir” diyeceklerdir. De ki; “Onların 
sayısını hepimizden iyi Rabbim bilir.” Onlar hakkında derine dalan bir tartışmaya girme ve bu olay konusunda hiç 
kimseye bir şey sorma.  

�ا ﴿ًBَ @َِ	ٰذ %ٌ(ِ�Kَ 'ّٖ ﴾ ٢٣َوَ:JُAَ 9*َ	�� 	�7َِْىٍء اِ-  Hiçbir iş hakkında “Bunu yarın yapacağım” deme.  
�َ�ِ� َر�ّٖ' :9َِْ َ�َب ِ.ْ� ٰ,ـTَا َرَ$ً�ا ﴿ اِ:�9 اَْن َ��7ََء ا	��ُ� َواْذ&ُْ� َر��َ@ اَِذاِRْ�َ َو ُْ% َ)ٰ�' اَْن Sَ��ٖ-َ٢٤ ﴾  Ancak "İnşaallah/Allah dilerse yapa- cağım" 

de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve "Rabbimin beni bundan daha doğru olana ulaştırır"  de.  
gَ�.ِ �َٰ�pَ �ْRِ5ِRْ&َ 'Kٖ ا*ُs�َِ	َو﴿ ��ً�ِْA َواْزَداُدوا �َ�XٖCِ Zٍ٢٥ ﴾  Ve bazıları, onların mağaralarında üçyüz yıl kaldığını ileri sürüyor ve 

kimileri de bu sayıya dokuz yıl daha ekliyorlar.  
 ِ�Cَْاِت َواْ:9َْرِض ا8ِ�َْْ� �ِٖ� َوا*َ�ٰ ﴾  �.َ Dْ٢٦	Rَُْ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 ُ�7ِْ�ُك Kٖ' ُ�ْ=ِ�ٖ� اََ�ً�ا ﴿ ُِ% ا	��ُ� اَْ)َ�ُ� �َِ�� 	s�َُِ*ا َ	ُ� Bَْ�ُ[ ا	��  De ki: "Onların orada 

ne kadar kaldığını en iyi Allah bilir. Göklerin ve yerin gizli gerçekleri yalnızca O'nun elindedir; O ne eşsiz bir 
görücü, ne eşsiz bir işiticidir! Onların O'ndan başka koruyucusu, kayırıcısı yoktur; çünkü O hükmünde kimseyi 
kendine ortak etmez."  

Habil-Kabil/Âdem’in İki Oğlu: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Maide, 5/27…31. ayetler. 
 َ( %ُAَْوا ٰ َ��  ُْ�َ��-ً� ��Jُ+ُKََ% ِ.ْ� اََ�ِ�ِ,َ�� َو	َْ� ُ�َ+��Jَْ% ِ.َ� اْ:9 ﴾ Uَ٢٧ِ� َ �َل َ:�X�َ+ُ َْ9َ@ َ �َل اِ-�َ�� َ�َ+��Jَُ% ا	��ُ� ِ.َ� اْ	ُ�+�َ�Jٖ� Rِ�ْ�َ﴿ْ� -ََ�َ� اXَ�ْْ# اَٰدَم �ِ�ْ	َ��a اِْذ َ ��  Onlara 

Adem'in iki oğlunun gerçeğe dayalı hikayesini anlat. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı da birinin kurbanı kabul 
edilmiş öbürününki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeşine “yemin ederim ki seni öldüreceğim” 
deyince öbür kardeş şöyle dedi; Allah, ancak korkup sakınanlardan kabul eder.  

ّٖ' ا�Uََُف ا	��َ� َرب� ا	ْ  �َى اِ	َْ�َ@ َ:9َْ ُ+َ�َ@ اِ-ِ�َ �ٍCِ��َِ� �َ-َا �.َ 'Xٖ�َ+ُJْ+َِ	 َك�﴾ ٢٨َ��َ	ٖ��َ� ﴿َ	ِْi� Sَ[ْ�َ�َ اِ	َ#� َ�َ  Andolsun ki sen, öldürmek için bana 
elini uzatsan bile ben sana, el uzatacak değilim. Ben, âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. 

��ِب ا	��Xِر َوٰذ	َِ@ HٰIَُٶا ا	��3	ِٖ��َ� ﴿َPَْا �َن ِ.ْ*=ُ+َKَ @َ�ِpَِْوا '�ٖpْ�ِِ� َا*�ُAَ اَْن �ّٖ' اُٖر�ُ ﴾ ٢٩اِ-  Ben istiyorum ki, sen, hem benim günahımı hem 
de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın; zalimlerin cezası işte budur.  

﴿ �َ��ٖCِ�1َْ	ا �َ.ِ {َ�َPَْ�Kَ �ُ�َ+َJَKَ �ِ�Uَٖ5َُْ�ُ� َ ْ+َ% ا- �َُ	 Sْ(َ �*[َKَ٣٠ ﴾  Nihayet nefsi onu, kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü: bu 
yüzden de kaybedenlerden oldu.  

� Kِ' اْ:9َْرِض 	ِ ُ�� ا	��ُ� Bَُ�اً�� َ�ْ�ََ�َ�َKَ َC َُواِرَى�Kَ َ�اِبLُْ	ا اTَـ,ٰ %َsْ.ِ ُت اَْن اَ&ُ*َنHْmَ(َََ�+ٰ# ا�َوْ ��َل َ� َ �ِ�Uَٖاََة ا*ْCَ َ*اٖرى�ُ� َ&ْ�َ_ ُ�﴿ُ�ِ�َ �ِدٖ.�َ��X	ا �َ.ِ {َ�َPَْ�Kَ 'Uَٖ٣١ْ*اََة ا ﴾  

Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. (Katil 
kardeş) “Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar da olamadım mı ki, kardeşimin cesedini gömeyim” dedi ve ettiğine 
yananlardan oldu.  

Hârut-Mârut: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 َ��Aَ���ُ�*نَ َوا�5َُ�وا ُ&َ �َ�uٖ��َ ُ�uٖ��َ� Cُ @ِ�ْ.ُ 'ٰ�(ََ�ْ�ٰ�َ� َوَ.� َ&Cُ �َ5ََ�ْ�ٰ�ُ� َو	ٰـِ=�� ا	�7 �َ� َوَ.� اُْ-Hَِل َ)َ�' ا	َْ�َ�َ=ْ�ِ� �َِ���َِ% َ,�ُروَت َوَ.�ُروَت َوَ.� ُ�*ا َ.� Aَْ+�ُ*ا ا	�7ْ  ا	��Xَس ا	��
 َ:*Jُ�َ '�+�َ �ُ,ْ� َوَ:9 9 اِ-�َ�� َ-ْ�ُ� Kَ �ْ5ُ=ْAَ bcَKَ ZٌXَ+ِْKَ�َ+َ���ُ�*َن ِ.RُXَْ�� َ.� ُ���5َ ُ*َن �ِٖ� َ�ْ�َ� ا	َْ�ْ�ِء َوَزْوIِٖ� َوَ.� ُ�َ���َ��ِن ِ.ْ� اََ�ٍ ُ,ْ� ��4َِّرٖ�َ� �ِٖ� ِ.ْ� اََ�ٍ� اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا	��ِ� َوَ�َ+َ���ُ�*َن َ.� َ��4ُ/

� َ)ِ�ُ�*ا َ	 ْJَ	ََو �ْRُ�ُ5َXْ�َ َْ�َ�ُ�*ن�ا َ*ُ-�&َ *َْ	 �ْRُ�َ5ُْ-ََ�ْوا �ِٖ� ا$َ �.َ dَiْ�َِ	ٍق َوbcَUَ �ْ.ِ َ�ِةUِٰ9:ْا 'ِK �َُ	 �.َ �ُ��ٰ+َ$ْا �ِ�َ  Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, 
şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Oysaki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir 
oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki 
melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç 
kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. 
Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de 
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zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların  ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında 
kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı! Bakara, 2/102 

Hızır: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Kehf, 18/60…82. ayetler. 
60-Hani Musa, genç arkadaşına: “Hiçbir güç beni durduramaz, ya iki denizin birleştiği yere varırım, ya da 

yıllarca yol yürürüm” demişti.  
61-İki denizin birleştiği yere vardıklarında yanlarındaki balığı bir kenarda unuttular, o da bir yeraltı 

deliğinden kayarak denize kaçtı.  
62-İki denizin birleştiği yeri geçtiklerinde Musa, genç arkadaşına, «Azığımızı getir bakalım, gerçekten bu 

yolculuğumuzda çok yorgun düştük» dedi.  
93-Genç arkadaşı Musa’ya “Bak sen! Kayalığa vardığımızda balığı unutmuştum, bana onu hatırlatmayı 

unutturan mutlaka şeytandır, balık şaşırtıcı bir şekilde canlanarak denize kaçtı” dedi.  
64-Musa; “Bizim aradığımız da buydu zaten” dedi. Hemen geldikleri yoldan kendi izlerini sürerek geri 

döndüler.  
65-Derken, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz 

kullarımızdan bir kulu buldular.  
66-Musa; “Sana öğretilen bu ilimden bana da bir şeyler öğretmen için sana arkadaş olabilir miyim?” dedi. 
67-“Doğrusu” dedi, “sen benimle beraberliğe sabredemezsin.  
68-«İçyüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin?»  
69-“İnşallah” dedi Musa, “beni sabırlı bulacaksın ve senin hiç bir işine karışmayacağım.”  
 70-O kulumuz, Musa’ya dedi ki; «Eğer benimle birlikte geleceksen yapacağım hiçbir iş hakkında bana 

soru sorma, benim sana o konuda açıklama yapmamı bekle.»  
71-Böylece yola koyuldular. Bir süre sonra bir gemiye bindiler. O kulumuz bu gemide bir delik açtı. Musa 

ona, “İçindekileri boğmak için mi gemiyi deldin? Gerçekten çok kötü bir iş yaptın” dedi.  
72-O kul; Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi? Dedi.  
73-Musa; “Unutkanlığım yüzünden beni azarlama ve bilginden yararlanma konusunda bana zorluk 

çıkarma” dedi.  
74-Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında o zat hemen onu öldürdü. Musa dedi ki: 

Tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksızın öldürdün ha! Gerçekten sen fena bir şey yaptın!  
75-O kulumuz Musa’ya; “Ben sana benimle beraber olmaya katlanamazsın dememiş miydim?” dedi.  
76-Musa “Bundan sonra sana bir şey soracak olursam, artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu, bu son 

özür dileyişim” dedi.  
77-Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk 

etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. O kulumuz hemen o duvarı tamir etti. 
Musa, “İsteseydin bu iş için bir ücret alırdın” dedi.  

78-İşte dedi, seninle ayrılmamızın vakti geldi. Şimdi sana hakkında sabırsızlık gösterdiğin o meselelerin 
içyüzlerini tek tek bildireceğim:  

79-Gemiden başlayalım. O gemi, yoksul deniz işçilerinin malı idi. Onda bir kusur meydana getirmek 
istedim. Çünkü o gemiyi, rastladığı her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar takip ediyordu.  

80-Oğlan çocuğuna gelince, onun ana babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkâra 
sürüklemesinden korktuk.  

81-İstedik ki, Rab’leri onlara o delikanlıdan daha temiz ve daha iyiliksever bir evlat bağışlasın.  
82-Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğundu; altında da onlara ait bir hazine vardı; babaları ise iyi bir 

kimseydi. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini 
çıkarsınlar. Ben bütün bunları kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.  

Talut-Calut: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Bakara, 2/247…252. ayetler. 
 �Xَ�ْ�َ(َ @ُ�ْ�ُْ	َُ� ا	ُ=*ُن �ُ*ا اَ-�' َ	َت َ.�ًِ=� َ �*ُ	�uَ �ْ=َُ	 �َ�َ�َ �ن� ا	��َ� اn5ٰ[َPُْ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَ-ْ�ُ� اْ�ِ� /a�ََ	Xْ.ِ @ِ�ْ�ُُ� َو	َْ� �Vَُْت Zً�َCَ ِ.َ� اْ	َ��ِل َ �َل اِ َوَ �َل 	Rُ/�ِ�َ- �ْRَُْ� اِن� ا	��َ� َ ْ

﴿ �ٌ��ٖ(َ DٌCُِ� َوا��	�7َُء َوا�َ �ْ.َ �ُ=َ�ْ.ُ 'AٖVْ�ُ �ُ��	َوا �ِ�ْmِْ	ِْ�ْ�ِ� َوا	ا 'ِK Zً[َ�ْ�َ ٢٤٧َوَزاَدُه ﴾  Peygamberleri onlara; Allah size hükümdar olarak 
Talut'u gönderdi' deyince, 'O bize nasıl hükümdar olabilir? Hükümdarlık bize ondan daha çok yakışır. Çünkü ona 
bol servet verilmiş, değildir' dediler. Peygamberleri onlara; Allah onu hükümdar olarak seçerek başınıza getirdi, 
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Ona bilgi ve vücud gücü bakımından üstünlük bağışladı' dedi. Allah mülkünü/egemenlik yetkisini dilediğine verir, 
Allah'ın lütfü geniştir ve O, her şeyi bilir. 

 ��.ِ Zٌ��Jِ�ََر��ُ=ْ� َو �ْ.ِ ZٌXَ�=ٖCَ �ِ�Kٖ +��ُ�*ُت	ا �ُ=ُ�َِA�ْ�َ اَْن �ٖ=ِ�ْ.ُ Zَ�َٰاِن� ا �ْRُ/�ِ�َ- �ْRَُ	 َوَ �َل iِٰ��َ	ْا �ُُ��ِ�ْAَ َواُٰل ٰ,ُ�وَن 'Cٰ*.ُ َ�َك اُٰلAَ � �َ�Xٖ.ِVْ.ُ �ْ+ُXُْ& اِْن �ْ=َُ	 Zً�َٰ9:َ @َِ	ٰذ 'Kٖ اِن� Zُ=َ
﴿٢٤٨ ﴾  Peygamberleri onlara: Haberiniz olsun, onun hükümdarlığının alameti, içinde sizlere Rabbından bir 

rahatlık ve Musa ile Harun ailesinin bıraktıklarından bir kısmı bulunan bir sandığın gelmesi olacaktır. Onu 
melekler getirecektir. Eğer inanan kişilerseniz, elbette size bunda kesin bir delil vardır. demişti. 

� �uَ %َ8َKَ	ُ*ُت �ِ�ْ	Xmُُ*ِد َ �َل اِن� ا	��َ� ُ.ْ�َ+ٖ��ُ=ْ� �Kَ �ٍRَXََِ�ْ� َ$ِ�َب ِ.X.ِ dَ�ْ�َKَ �ُXّْٖ' َوَ.ْ�  ���َKَ ْ[�َ �َْ	 �ْRُXْ.ِ bcً��ٖ َ 9�:ِا �ُXْ.ِ 7َِ�ُ�*اKَ ٖه�ِ�َِ� ZًَK�ْBُ َ�َف+َBْا �اِ:�9 َ.ِ 'ّٖX.ِ �ُ�-�ِKَ �ُ�ْ�َ
 َ��Tٖ�	ِدٖه َ �َل ا*XُIَُت َو*ُ	�mَِ� َْ�ْ*َم	ا �Xَ	َ Zَ َ�uَ 9:َ ُ*ا	ا َ.َ�ُ� َ �*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َوَزُه ُ,َ* َوا�Iَ � ���َKَ ُ. �ْRُ�-ََن ا*/X3ُ�َ  �َ��ِٖ�� bcَ ُ*ا ا	��ِ� َ&ْ� ِ.ْ� �sٖ&َ ZًiَKِ Sْ�َ�َBَ Zٍ�َ��ٖ َ ZٍiَKَِ�ًة �ِِ�ْذِن ا	��ِ� َوا	��ُ� َ.Dَ ا	�8

﴿٢٤٩ ﴾  Talut orduyla birlikte ayrılıp, çıktığı vakit dedi ki: “Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse 
benden değildir. Kim de ondan tatmazsa şüphesiz ki bendendir. Yalnız eliyle bir avuç alanlar başka.” Derken 
onlardan birazı müstesna olmak üzere hepsi de ondan içiverdiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağı 
geçtikleri vakit dediler ki: “Nice az bir topluluk Allah’ın izniyle pek çok fırkaları mağlup etmişlerdir. Allah sabre- 
denlerle beraberdir.”  

� َ�َ�ُزوا 	�mَِ	ُ*َت َوXIُُ*ِدٖه َ �	ُ*ا َر���Xَ اKَِْ�ْغ َ)Pَ �Xَ�ْ�َْ�ً�ا َوSْ��pَ اَْ َ�اَ.�Xَ َوا-8ُْْ�-َ� َ)�َ  ﴾ ٢٥٠' اْ	Jَْ*مِ ا	َْ=�Kِٖ��َ� ﴿َو	َ��  Câlût ve ordusuyla karşılaş- 
tıklarında şöyle yakardılar: "Ey Rabb'imiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yere sağlam bastır. Ve küfre 
sapanlara karşı bize yardım et."  

�ِت اْ:9َْرُض َو	ٰـِ=�� ا	��َ� ُذو HَRَKَ َKُ.*ُ,ْ� �ِِ�ْذِن ا	��ِ� َوَ َ+َ% َداُوُد �Iَ	ُ*َت َواnٰAُٰ� ا	��ُ� اْ	ُ�ْ�َ@ َوا	ِْ�ْ=Zَ�َ وَ َ�َ5ََ	 tٍ�ْ�َِ� �ْRُ4َ�ْ�َ َس��X	ِ� ا��	ا DُKْْ*َ:9 َد	�7َُء َوَ�َ � ��.ِ �ُ�َ��(َ '�َ(َ %ٍ4ْ
﴾ ٢٥١اْ	َ��	َٖ��َ� ﴿  Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Câlût'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet 

verdi, dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerleriyle savması olmasaydı elbette 
yeryüzü altüst olurdu. Lâkin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir.  

 �a�﴾ ٢٥٢َواِ-�َ@ 	َِ�َ� ا	َ��ٖCَ�ْ�ُْ� A﴿ِْ�َ@ اَٰ��ُت ا	��ِ� َ-ْ+�ُ*َ,� َ)َ�ْ�َ@ �ِ�ْ	َ  İşte bunlar Allah’ın âyetleridir. Biz onları sana hak olarak 
okuyoruz. Şüphesiz sen, Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin.  

Lokman Ve Oğlu: 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

Lokman, 31/12…19. ayetler. 
 ِ�Kَ �َ5َ&َ �ْ.َ5ِْ�ٖ� َوXَِ	 �ُ=ُ7ْ�َ ��َ�-�ِKَ �ْ=ُ7ْ�َ �ْ.َِ��ِ� َو	اَِن اْ$ُ=ْ�  Zَ�َ=ْ�� ا �Xَ�ْAَٰ	Jُْٰ�َ� اْ	ِْJَ	ََو﴿ �ٌ��ٖ�َ \'ِXBَ �َ��	١٢ن� ا ﴾  Andolsun ki, biz Lokman'a hikmet 

verdik. «Allah'a şükret» dedik, kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim nankörlük ederse bilsin ki, Allah 
zengindir, övülmeye lâyık olandır.  

ْ�َك َ	3ُْ�ٌ� َ)�3ٌٖ� ﴿ ﴾ ١٣َواِْذ َ �َل 	ُ�ٰJُْ� X�ْ9ِ:ِٖ� َوُ,َ* َ�َ �ُ3ُ�ِ�� 7ُْA 9:َ �#Xَ�ُِ�ْك �ِ�	��ِ� اِن� ا	�7  Hani Lokman, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: 
“Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”  

ُ� َوْ,�Xً َ)�ٰ' َوْ,ٍ� َو�8َِK	Kٖ �ُُ' َ)�َ.ْ�ِ� اَِن اْ$ُ=ْ� 	ٖ' وَ  �Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ�ْ�ِ� َ�َ�َ�ْ+ُ� اُ./ �Pاِ َوَو @َ�ْ�﴾ ١٤	َ#� ا	�8ٖ�َُْ� ﴿	َِ*ا	َِ  Biz insana, ana babasına iyi 
davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl 
içinde olur. Bu nedenle önce Bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak 
banadır.  

-َْ�� َ.ْ�ُ�و /��اَك َ)�ٰ' اَْن 7ُْAِ�َك ٖ�' َ.� 	َ dَ�َْ	Rُ�ْ[ُِA bcَKَ �ٌ�ْ(ِ �ِٖ� @ََ�� َوK ��َRُ�ْ�ِ�Pَِ' ا	َ,َ�Iَ َواِْن �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُ ��َ-ُ�Kَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �#َ	ِا ��ُp �#َ	ِاَ-َ�َب ا �ْ.َ %َ��ٖCَ Dِْ��Aَوا �Kً
 َA﴿ ١٥ْ�َ��ُ*َن ﴾  Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat 

etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman 
size, yapmış olduklarınızı haber veririm.  

ٰ�َ*اِت اَْو Kِ' اْ:9َْرضِ  ﴾ ١٦َ��ِْت ��Rَِ ا	��ُ� اِن� ا	��َ� 	َٖ]�ٌ_ َ ﴿ �ٌ��ٖUَ�� Xَ�ُ#� اِ-��Rَ اِْن �Jَsْ.ِ @ُAََل ْ.ِ Zٍ���َ� Uَْ�َدٍل ْ=ُ+َKَ� 1ْPَ 'Kَٖ�ٍة اَْو Kِ' ا	��  Yavrucuğum! 
Yaptığın iş/iyilik veya kötülük, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya gök- lerde 
yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp 
bilmektedir ve her şeyden haberdardır.  

�ٰ*َة َواُْ.ْ� �ِ�ْ	  ﴾ ١٧َ�ْ�ُ�وِف َواْ-َ� َ)ِ� اْ	Xْ�َُ=ِ� َواPِْ�ْ� َ)�ٰ' َ.� ا�Pَََ�َ@ اِن� ٰذ	َِ@ ِ.ْ� َ)Hْمِ اْ:9ُُ.*ِر ﴿َ�� Xَ�ُ#� اَ ِِ� ا	�8  “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. 
İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş 
işlerdendir.”  

َك 	��X�ِِس َوَ:K �ِ�ْAَ 9ِ' اْ:9َْرِض َ.َ�ً�� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ &ُ%� ُ.1َْ+�ٍل 1ُKَ*ٍر ﴿ ��Uَ �ْ ��8َُA 9:َ١٨َو ﴾  Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve 
yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.  

﴿ �ِ��ٖ�﴾ ١٩َواْ 8ِْ� Kٖ' َ.7ِْ�َ@ َواْ.ِ tْ4ُBْ� A*ْPََِ@ اِن� اَ-َْ=َ� اْ:Pَْ9َ*اِت 	8ََْ*ُت اْ	َ  "Yürüyüşünde doğal ol, sesini alçalt. Şu bir gerçek 
ki, seslerin en çirkini eşeklerin sesidir."  

Üzeyir: 
ِ�ْ��ِ ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��    
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Y  َK �RَِA*ْ.َ �اَْو tَ�ْ�َ َ�ْ*ٍم َ �َل َ�ْ% �ََ.�Aَُ� ا	��ُ� ِ.�Zََg َ)�ٍم sَ�َ�َ ��ُpُ� َ �َل َ&ْ� 	Sَsْ�َِ َ �َل 	Sُsْ�َِ َ�ْ*ً.� اَْو َ&�	�Tٖى َ.�� َ)�ٰ' َ ْ�َ�Zٍ َوِ,َ' �Uَِوَ�Zٌ َ)�ٰ' ُ)ُ�وِ$�Rَ َ �َل اَ-�' ُ�ْ�ٖ� ٰ,ـTِِه ا	��ُ� َ�ْ�َ

 ًZ�َٰا @َ�َ�َmْXَِ	ٰ' ِ�َ��رَِك َو	َواْ-3ُْ� اِ �ْ�X�َ+َ�َ �َْ	 @ََِوَ$َ�ا� @َ.ِ��َuَ 'ٰ	ِ3ُْ� ا-ْ�Kَ ٍم�(َ Zََg�.ِ Sَsْ�َِ	  �َ���َAَ � ���َKَ ��ً�َْ	 �,َ*�ُ=َْ- ��ُp �,َHُ7ِXُْ- _َ�ْ&َ ِ�3َ�ِْم	َ' ا	ِس َواْ-3ُْ� اِ��X�ِ	 َل اَْ)َ�ُ� َان�� َ �ُ	َ
 ٌ��� Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş/alt üst olmuş bir ا	��َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ
kasabaya uğradı; “Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba!” dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 
yüz sene bıraktı; sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın? dedi. “Bir gün yahut daha az” dedi. Allah ona: Hayır, yüz 
sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım 
diye (yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik). Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl 
et giydiriyoruz, dedi. Durum kendisince anlaşılınca: Şimdi iyice biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir, dedi. 
Bakara, 2/259 

Zülkarneyn: 
Kehf, 18/83…98. ayetler. 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
﴾ ٨٣َوَ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ْ� ِذى ا	ِ�َْ-�ْJَْ�  �Aَْ�Cَ %ُُْ*ا َ)َ�ْ�ُ=ْ� ِ.Xُْ� ِذْ&ً�ا ﴿  Resulüm! Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: Size 

ondan bir hatıra okuyacağım.  
﴿ ��ً�َCَ &ُ%� َ$ْ#ٍء �ُه ِ.ْ�Xَ�ْAَٰاْ:9َْرِض َوا 'ِK �ُ	َ ��X ﴾ ٨٤اِ-�� َ.=�  Biz onu yeryüzünde egemen kıldık ve her amaca ulaştıracak sebebi 

buyruğuna sunduk.  
﴿ ��ً�َCَ Dَ�َAَْ�Kَ٨٥ ﴾  O da bir sebebe sarılarak yola koyuldu.  

 ْL.َ �َ�َ�َ اَِذا '�+�َ ُA اَْن � �َ,� َ ْ*ً.�  �Xَ�ُْ َ�� َذا اْ	Jَْ�-َْ�ِ� اِ.�َXْ(ِ �َIََوَو Zٍiَ�ِ�َ �ٍ�ْ(َ 'Kٖ ُ�ُبLْAَ �,َ�َIََو dِ�ْ � اَْن �Xً�ْ�ُ �ْRِ�Kٖ Tَ1ِ�+Aَ ﴿ِ�َب ا	�7 َب َواِ.� �T�َ٨٦ ﴾  Nihayet 
güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz: Ey 
Zülkarneyn! Onla- ra ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin, dedik. 

�ُُ� َ)Tَاً�� -ُْ=ً�ا ﴿ �T�َ�ُKَ �ٰٖ' َر��	َ�د/ اِ�ُ ��ُp �ُ�ُ �T�َُ- َف*ْ�َKَ �َ�َkَ �ْ.َ � ﴾ ٨٧َ �َل اَ.�  Zülkarneyn o topluma dedi ki; “Aranızdaki zalimleri 
cezaya çarptıracağız. Onlar, ilerde Rab’lerinin huzuruna vardıklarında eşi görülmemiş, ağır bir azaba uğrayacak- 
lardır.  

�� HَIَ �ُ�َKَاًء ا	ُْ�X�ْٰ' َوJُXَCَ*ُل َ	ُ� ِ.ْ� اَْ.�ِ ًِ	�Pَ %َ�ِ(ََو �اَٰ.َ �ْ.َ � ﴾ ٨٨-َ� ُ�ْ�ً�ا ﴿َواَ.�  İman edip iyi ameller işleyenlere gelince onları, 
ödüllerin en güzeli beklemektedir. Böylelerine kolay işler buyuracağız.  

﴿ ��ً�َCَ Dَ�َAَْا ��ُp٨٩ ﴾  Sonra Zülkarneyn yine bir yol tuttu.  
�,َ�َIََو dِ�ْ ﴾ Dُُ�[ْAَ٩٠ َ)�ٰ' َ ْ*ٍم 	َْ� َ- %ْ�َmْ	Rَُْ� ِ.ْ� ُدو-Cِ �Rَِْ+ً�ا ﴿ َ�+�' اَِذا َ�َ�َ� َ.ْ]�Dَِ ا	�7  Sonunda güneşin doğduğu yere varınca güneşi, 

öyle bir toplumun üzerine doğarken buldu ki, bu adamlar ile güneşin ışınları arasında hiçbir engel, hiçbir ev veya 
elbise gibi bir barınak koymamıştık. 

�ْ�ِ� Uُْ�ً�ا ﴿ََ	 ��َِ� �Xَ[ْ�ََا �﴾ ٩١َ&Tٰ	َِ@ َوَ ْ  İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun yanında olan her 
şeyi bilgimizle kuşatmıştık.  

﴿ ��ً�َCَ Dَ�َAَْا ��ُp٩٢ ﴾  Sonra gene bir yol tuttu.  
� ِ.ْ� ُدو-Rَِِ�� َ ْ*ً.� َ:9 َ�َ=�ُدوَن َ�RُJَ5ْ*َن َ ْ*ً:9 ﴿َ�+�' اَِذا َ�َ�َ� َ��ْ َIََو �ِ�ْ �� ﴾ ٩٣َ� ا	��  Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, 

hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. 
 Kِ وَن�ا ﴿َ �	ُ*ا َ�� َذا اْ	Jَْ�-َْ�ِ� اِن� َ��Iُْ*َج َوَ.�Iُْ*َج ُ.5ِْ�ُ f�Cَ �ْRُXَ�ْ�ََو �XَXَ�ْ�َ %َ�َmْAَ اَْن 'ٰ�(َ �Iً�ْUَ @َ	َ %ُ�َmْ-َ %ْRَKَ ٩٤' اْ:9َْرِض ﴾  Ey Zülkarneyn, dediler, 

Ye’cüc ve Me’cüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapman için sana vergi 
verelim mi?  

ٍة اXَ�ْ�َ %ْ�َIَُْ=ْ� َوRُXَ�ْ�َْ� َرْدً.� ﴿َ �َل َ.� َ.=�  �*Jُِ� '-ٖ*Xُ�(َٖ�Kَ �ٌ�ْUَ 'َّٖر� �ِ�Kٖ 'ّٖX٩٥ ﴾  Dedi ki: “Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve 
saltanat, sizin vereceğiniz şeyden daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına 
aşılmaz bir engel yapayım.”  

 ٖ-*ُAَٰ�ًرا َ �َل ا- �ُ�َ�َIَ َل ا-1ُ5ُْ*ا َ�+�' اَِذا� َ �ِ�ْKَ�َ � َ�+�' اَِذا �Cَٰوى َ�ْ�َ� ا	�8ِ��ٖ�﴾ ٩٦' اKُِْ�ْغ َ)َ�ْ�ِ� ِ ْ]ً�ا ﴿اAُٰ*ٖ-' ُزَ�َ� اْ	َ  “Bana, demir kütleleri getirin.” 
Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince “Üfleyin/körükleyin!” dedi. Artık onu kor haline sokunca: 
“Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim" dedi.  

﴿ ��ًJْ-َ �َُ	 ا*(ُ�[َ+َCُْ�وُه َوَ.� اRَ3ْ�َ ا اَْن*(ُ�[َCْا ��َKَ٩٧ ﴾  Ye'cüc ile Me'cüc, bu setin ne üzerinden aşabildiler ve ne de bir 
yerinde delik açabildiler.  

﴿ � fJ�َ 'َّٖر� �﴾ ٩٨َ �َل ٰ,ـTَا َرZٌ�َ�ْ ِ.ْ� َر�ّٖ' Kَِ�َذا �Iََء َوْ)ُ� َر�ّٖ' Iََ�َ�ُ� َد&��َء َوَ&�َن َوْ)ُ  Zülkarneyn “Bu set, Rabbimin rahmetidir. Fakat 
Rabbimin belirlediği an gelince onu yerle bir eder. Hiç kuşkusuz Rabbimin sözü gerçektir” dedi.  

PUT 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
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ّٖ' اَٰر�َ@ َوَ ْ*َ.َ@ bcَzَ 'Kٍٖل ُ.ٖ���ٍ   Hani İbrahim, babası Azer'e; "Sen putları ilahlar mı َواِْذ َ �َل اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� :9َِٖ��ِ� اَٰزَر اTُ1ِ�+Aََ ا�XَPًَْ.� اٰ	ZًRَِ اِ-

ediniyorsun? Doğrusu, ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum." En'am, 6/74 
 َ�Iْا 'Cَ*.ُ ��َ ا*ُ	� َ �ْRَُ	 ٍم�XَPَْْ�ُ=5ُ*َن َ)�ٰ' ا�ا َ)�ٰ' َ ْ*ٍم َ*ْAََ�Kَ �َ�� َ&َ�� 	Rَُْ� اٰ	ZٌRَِ َ �َل اِ-�ُ=ْ� َ ْ*ٌم �RَmْAَُ*نَ ْ% 	�Xََ اِ	ٰـRً َو�Iََوْز-َ� �Xٖ�َِ' اCَِْ�اvَٖٔ% ا	َْ�ْ  İsrail oğullarını 

denizden geçirdik. Derken kendilerine ait Putları olan rastladılar. Musa'ya dediler ki: "Ey Musa, onların ilahları 
gibi, sen de bize bir ilah yap." O: "Siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz" dedi. Araf, 7/138 

 Hani İbrahim şöyle demişti: "Bu şehri güvenli kıl, beni ve َواِْذ َ �َل اِْ�ٰ�ٖ,�ُ� َرب� اIَْ�ْ% ٰ,ـTَا ا	َْ�َ�َ� اِٰ.�Xً َواXٖ�ْXُIْ' َوX�َِ'� اَْن َ-ْ�ُ�َ� اْ:�XَPَْ9مَ 
çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut." İbrahim, 14/35 

 -X+َIْ�Kَ …Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söyleُِ�*ا ا	��dَIْ ِ.َ� اْ:9َْو�pَِن َواX+َIُِْ�*ا َ ْ*َل ا	H/ورِ 
mekten de kaçının. Hac, 22/30 

�وَن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� اَْو�pَ-ً� َوJُُ�1ْAَ*نَ  ُ�ُ�ْAَ ��َ�-ِْزَق وَ  ا��	ِ� ا��	ا �َXْ(ِ ا*Lُ+َ�ْ�Kَ � ًَُ=ْ� ِرْز	ْ��ُِ=*َن �ِ� َ:9 َ��	ُدوِن ا �وَن ِ.ْ�ُ�ُ�ْAَ �َ�Tٖ�	اِن� ا �=ًKِْنَ ا*�ُIَ�ُْA �ِ�َْ	ُِ� ا	وُه َواْ$ُ=ُ�وا َ�اْ)ُ�ُ  
"Siz yalnızca Allah'tan başka birtakım putlara tapıyor ve birtakım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin 
Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah'ın Katında arayın, O'na 
kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz." Ankebut, 29/17 

PİŞMANLIK 
ِ�ْ��ِ 	��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا   

� Kِ' اْ:9َْرِض 	ُِ�ِ�َ�ُ� َ&ْ�َ_ ُ�َ*اٖرى Cَْ*اََة ا�Uَِٖ� َ �َل َ�� َوْ�َ�+ٰ# اََ)Hْmَُت اَ ُ�� ا	��ُ� Bَُ�اً�� َ�ْ�ََ�َ�َKَ �X	ا �َ.ِ {َ�َPَْ�Kَ 'Uَٖاََة ا*ْCَ َُوارَِى�Kَ َ�اِبLُْ	ا اTَـ,ٰ %َsْ.ِ َ ْن اَ&ُ*َن�ِدٖ.��  
Derken, Allah, ona, yeri eşeleyerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. "Bana 
yazıklar olsun" dedi. "Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" Artık o, pişman 
olmuştu. Maide, 5/31 

�*ا َ)�ٰ' َ.� ا�Cََ/وا Kٖ' اَ-Tٖ �ْRِ�ِ5ُْ�َ� Rِِ�*ُ�ُ  'Kْٖ� َ.َ�ٌض ُ�َ��ِرُ)*َن َ �ْRِ�Kٖ�Jُ*	ُ*َن َ-7ٰ1ْ' اَْن �Xَ�َ�8ُٖA َداgَِ�ٌة Kََ�َ�' ا	��ُ� اَْن َ�Kَ 'َِA�َْ+َ�ى ا	� ُ�ِ8ْ�ُKَ ٖه�ِXْ(ِ �ْ.ِ �ٍ.َْ5َْْ+ِ} اَْو ا	�ِ�
 Kalblerinde hastalık bulunanların: «Bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz» diyerek, onların arasına -َ�ِدٖ.��َ 
koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah, bir zafer ihsan eder veya katından bir emir  getirir de içlerinde 
gizlediklerine pişman olurlar. Maide, 5/52 

 Sْ�َ�َkَ dٍ5َْ- �%=ُِ	 ْ* اَن�	َوُ,ْ�  َوَ �ِ�ْJِ	ْ�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ 'َ4ُِ اَب َوTَ�َ	َْراَُوا ا � ��َ	 Zَ.َا�َ�X	وا ا/�Cََْت �ِٖ� َوا�َ+َKْ9:َ اْ:9َْرِض 'ِK �.َ َ3َْ�ُ�*ن�9 ُ:َ  Zulüm yapmış herkes 
tüm yeryüzüne sahip olsaydı, azabı gördükleri zaman hepsi içten içe pişmanlık duyarak kendisini kurtarmak 
için onu feda ederdi; fakat aralarında hüküm adalet ile imza edilmiştir, hiçbirine zulmedilmez! Yunus, 10/54 

RAHİM 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

…  َZsَٰ�pَ ��Rِ�ِ5ُْ-َ�ِ� �َ8ْ���َ+َ�َ ُت�Jَ��[َ�ُْ	َوا  ��Rِ.ِ��َاَْر 'Kٖ �ُ��	ا aَ�َUَ �.َ �َ�ُْ+=ْ�َ اَْن ��Rَُ	 /%� Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç 'ay  ُُ�وٍء َوَ:9 َ�ِ
hali ve temizlenme süresi' beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde 
yarattığını saklamaları onlara helal olmaz…Bakara, 2/228 

…  ِ. ��ُp Zٍ5َ[ُْ- �ْ.ِ ��ُp َُ�اٍبA �ْ.ِ �ُْ&�XَJْ�َUَ ��-�ِKَ �' اْ:9َْرَ��مِ َ.� ْ� َ)ْ.ِ ��ُp ZٍJَ�َ� ZٍJَ��1َ.ُ ZٍLَ4ْ.ُ َو ZٍJَ��1َ.ُ �ِ�ْBَ	Xَُِ���َ� 	َُ=ْ� َو-Kِ /�Jُِ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِْن &Kٖ �ْ+ُXُْ' َرْ�ٍ[ ِ.َ� ا	َْ�ْ�ِ
'f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	�7َُء اِ-َ Ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, Biz sizi topraktan yarattık, sonra bir damla 
sudan, sonra bir alak'tan/embriyo, sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından; size kudretimizi 
açıkça göstermek için. Dilediğimizi, adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz... Hac, 22/5 

 َA َذا�.َ dٌ5َْ- ٖرى�ْAَ �.َاْ:9َْرَ��مِ َو 'ِK �.َ �ُ�َ�ْ�ََو �َ�ْLَ	ُْل ا �HXَُ�َو Zِ(َ� �ُه ِ)ْ�ُ� ا	��َXْ(ِ �َ��	ا َو.َ اِن� ا�ًBَ ]ُ�ِ=ْ �ٌ��ٖUَ �ٌ��ٖ(َ �َ��	ُت اِن� ا*�ُAَ ِ�َى� اَْرٍض� dٌ5َْ- ٖرى�ْAَ �  
Kıyamet saatinin bilgisi, şüphesiz Allah'ın Katındadır. Yağmuru yağdırır; rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse, yarın 
ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse de, hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdardır. 
Lokman, 31/34 

RAHİP 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ن� اَْ Rُ�َ�َْ� َ.َ*د�  َmِ+ََ	اَْ$َ�&ُ*ا َو �َ�Tٖ�	َد َوا*Rُ�َْ	ا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ��ِ	 اَوًة��ن� اََ$�� ا	��Xِس َ)ََmِ+َ	َا ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ��ِ	 9 ًة:َ �ْRُ�-ََوُرْ,َ��-ً� َوا �َ��ٖ� ٖ�ّ ِ �ْRُXْ.ِ َِ@ �ِ�َن�	ا اِ-�� -�8ََٰرى ٰذ*ُ	� َ �َ�Tٖ�	
 .İman edenlere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi Yahudiler ve Allah'a ortak koşanlardır َ�ْ�َ+ْ=ِ�ُ�ونَ 
Ve yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: «Biz Hıristiyanlarız» diyenleri bulursun. Çünkü 
onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük taslamazlar. Maide, 5/82 

� ُ�7ِْ�&ُ*نَ اTُ1َ�Aِوا اَْ�َ��َرُ,ْ� َوُرْ,َ��-Rَُْ� اَْرَ��ً�� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َوا	َْ�ٖ��َ} اْ�َ� َ.ْ�َ�َ�  ��(َ �ُ-َ��َ�ْCُ *َ,ُ 9�:َِٰ� ا	ا َ:9 اِ�َوَ.� اُِ.ُ�وا اِ:�9 	َِ�ْ�ُ�ُ�وا اِ	ٰـ�Rً َواِ�ً  Yahudiler Allah’ı 
bırakıp hahamlarını, Hıristiyanlar ise Allah’ı bırakıp rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı ilah edindiler. Oysa, 
bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların 
ortak koştukları her şeyden uzaktır. Tevbe, 9/31 

ْ,َ��ِن 	ََ��ْ&ُ�ُ*َن اَْ.َ*اَل ا	��Xِس �ِ� Zَ َوَ:ُ 9�Cَ 'Kٖ �Rََ-*Jُ5ِXْٖ��ِ% َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِن� َ&�sًٖ�ا ِ.َ� اْ:9َْ�َ��ِر َوا	�/ َ,َ[ َوا	�45ِْ �T	وَن اHُِX=ْ�َ �َ�Tٖ�	ِ� َوا��	ا %ِ��ٖCَ �ْ(َ وَن /�	uِ��َِْ% َوَ�8ُ
ْ�ُ,ْ� �Tَ�َِاٍب اَ	ٖ��ٍ  �7�َKَ �ِ��	ا Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla 
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yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcama- 
yanları elem dolu bir azapla müjdele. Tevbe, 9/34 

RAHMET 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َل َ)َ�ْ�ُ=ْ� ِ.ْ� Uَْ�ٍ� ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َوا	��ُ� َ�1ْ َ.� َ�َ*د/ ا	�   �HXَ�ُ اَْن �7ْ�ُِ�ٖ&�َ	ِْ=َ+�ِب َوَ:9 اْ	اَْ,ِ% ا �5َُ�وا ِ.ْ&َ �َ�Tٖ ِ��3ٖ�َْ	4ْ5َِْ% ا	ُ� ُذو ا��	�7َُء َوا�َ �0/ �َِ�ْ�َ�+ِٖ� َ.ْ+َ  Kitap 
Ehlinden olan kafirler ve müşrikler, Rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allah ise, 
dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah çok büyük lütuf ve iyilik sahibidir. Bakara, 2/105 

  ِ� ���� َواْ	َ�ْ�ُُْ	�ِ� /��� َواْ:Kَ 'ٰs-ُْ9:ْ�ِ� 'ٰs-ُْ9َ�ْ� ُ)5َِ' 	َُ� ِ.ْ� ا�Uَِٖ� َ$ْ'ٌء �A�Kََ��ٌع �ِ�ْ	َ�ْ�ُ�وِف َواََداٌء اِ	َْ�ِ� َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا &ُِ+َ[ َ)َ�ْ�ُ=ُ� اْ	�8َJُِص Kِ' اْ	Jَْ+�ٰ' اَْ	ُِ�ْ�َ	ْ�
 Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz �ِِ�ْ�َ��ٍن ٰذ	َِ@ �5ٖ1ْAٌَ_ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َوَرKَ Zٌ�َ�َْ�ِ� اْ)َ+ٰ�ى َ�ْ�َ� ٰذ	َِ@ Tَ(َ �ُ�َKَاٌب اَ	ٖ��ٌ 
kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi/öldü- 
rülenin vârisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek 
gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap 
vardır. Bakara, 2/178 

�وا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� اُو	ٰـَ @َiِ�Iُ�ْ*َن َرSَ�َ�ْ ا	��ِ� َوا	���ُ  ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,َ �َ�Tٖ�	ا َوا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	5ُ*اِن� اBَ  ٌ���ٌٖر َر  İman edenler, hicret edenler ve Allah 
yolunda savaşanlar; işte onlar, Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Bakara, 2/218 

�ْ-َ@ َرZً�َ�ْ اِ  َُ	 �ْ.ِ �Xَ	َ ]ْ,ََو �Xَ+َ�ْ�� اِْذ َ,ََ�ْ�َ �Xَ�َ*ُ�ُ  ْغHُِA 9:َ �Xَبُ َر��� -�َ@ اَْ-Sَ اْ	َ*,�  Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ve güzele yönelttikten 
sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bağışla.Şüphesiz Sen bol ihsan sahibisin. Ali İmran, 3/8 

��َ� َ:9 ُ��1ُِْ_ اْ	ٖ��َ��دَ َر���Xَ اِ-�َ@ Dُ.ِ�Iَ ا	��Xِس 	َِ�ْ*ٍم َ:9 َرْ�َ[ �Kِٖ� اِن� ا	   Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları 
mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. Ali İmran, 3/9 

 O, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah çok büyük iyilik, nimet ve َ�1َْ+0/ �َِ�ْ�َ�+ِٖ� َ.ْ� َ��7َُء َوا	��ُ� ُذو ا	4ْ5َِْ% ا	��3ٖ�َِْ 
yardım sahibidir. Ali İmran, 3/74 

� َ�mَْ�ُ�*نَ  ��.ِ �ٌ�ْUَ Zٌ�َ�ِْ� َوَر��	ا �5َِ�ٌة ِ.َLْ�ََ	 �ْ/+.ُ ِ� اَْو��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ �ْ+ُ�ِْ+ُ  �ِْiَ	َو Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, 
Allah'ın bağışlanma ve rahmeti, onların tüm topladıklarından daha hayırlıdır. Ali İmran, 3/157 

… *ا ِ.ْ� َ�ْ*	ِ@َ   /45َْ-9:َ ]ِ�ْJَ	ْا �َ��ٖBَ �f3Kَ SَXُْ& *ْ	ََو �ْRَُ	 SَXِْ	 �ِ��	ا �َ.ِ Zٍ�َ�َْر ��َ�ِKَ Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı 
yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi…Ali İmran, 3/159 

 bcً��ٖ َ 9�:َِن ا�[َ�ْ  Allah'ın üzerinizdeki nimet ve rahmeti olmasaydı, azınız hariç... َو	َْ*َ:4ْKَ 9ُ% ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَرْ�َ�ُ+ُ� َ:�A9َ�ْ�+ُُ� ا	�7

herhalde şeytana uymuştunuz. Nisa, 4/83 
��Rِْ� اِ	َْ��ِ ٖRْ�َ4ٍْ% َوKََو �ُXْ.ِ Zٍ�َ�َْر 'Kٖ �ْRُُ�Uِ�ْ�ُ�َKَ �ِٖ� ِ� َواْ)َ+8َُ�*ا��	ا �ِ�*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا � �.َ�Kَ ��ً�Jٖ+َ�ْ.ُ �uًَ�اPِ  Allah’a iman edip ona sımsıkı 

sarılanları ise Allah, kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola 
iletecektir. Nisa, 4/175 

 Zَ�َ�ْ	�X�َ�َmْ�ََُ=ْ� اِ	ٰ' َ�ْ*مِ اْ	  ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض  ُْ% 	ِ��ِ� َ&َ+َ[ َ)�ٰ' -5َِْ�ِ� ا	�� �َ� Uَِ�ُ�وا اَ-ُ 9:َ �ْRُKَ �ْRُ�َ5ُْ�Xُ.ِVْ*نَ Zِ�َ�ٰJِ َ:9 َرْ�َ[ �Kِٖ� اَ	� %ُْ  ٖT	ْ�َِ� K �.َِ' ا	��  De ki: 
"Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" De ki: "Allah'ındır." O, rahmeti Kendine farz kıldı. Andolsun sizi mutlaka 
kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar. 
En'am, 6/12 

َرٖ���ٌ  ُ� َ.ْ� َ)ِ�َ% ِ.Cُ �ْ=ُXْ*ًءا ��Rَmَِ	�Aَ ��ُp Zٍََب ِ.ْ� َ�ْ�ِ�ٖه َوا5ُBَ �ُ�-َ�Kَ {َ�َPَْ*رٌ َواَِذا �Iََءَك ا	�Tٖ�َ� �Xُ.ِVُْ*َن �ِ�َٰ��bcَCَ %ْJُKَ �XَِAٌم َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ&َ+َ[ َر�/ُ=ْ� َ)�ٰ' -5َِْ�ِ� ا	��Zَ�َ�ْ اَ-�   
Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, onlara de ki: "Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti Kendi 
üzerine farz kıldı ki, sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edip de kendini ıslah 
ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. En'am, 6/54 

Zِ�َ�ْ اِْن َ�ُ ْ�7َ�Tِْ,ْ�ُ=ْ� َوَ�ْ�َ+�1ِْْ_ ِ.ْ� َ�ْ�ِ�&ُْ� َ.� َ��7َُء َ&َ�� اَْ-�7ََ&ُْ� .ِ  ��Zِ َ ْ*ٍم اUَٰٖ���َ َوَر�/َ@ ا	XLَِْ'/ ُذو ا	�� ْ� ُذر�  Rabbin her bakımdan sınırsız 
zengindir, rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi yok eder ve sizden sonra 
da yerinize dilediğini getirir. En'am, 6/133 

�Xَ�ُْه َ)�ٰ' ِ)ْ�ٍ� ُ,ً�ى َوَر Zً�َ�ْ	Jَِْ*ٍم ُ�Xُ.ِVْ*نَ  �8Kَ ٍب�+َ=ِِ� �ْ,ُ�XَiْIِ �ْJَ	ََو Gerçekten onlara, bilgiye göre açıkladığımız, inanan bir 
toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap getirdik. Araf, 7/52 

 ِ���وا Kِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َ� ا�Rَ�ِbcَPِْ َواْدُ)*ُه �Kً*ْUَ َوuََ�ً�� اِن� َرSَ�َ�ْ ا	��ِ� َ ٖ��ٌ[ ِ.َ� اْ	ُ�ُْ�ِ5ُْA 9:ََو َ��Xٖ  Düzene konulmasından sonra yeryüzünde 
bozgunculuk çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara 
pek yakındır. Araf, 7/56 

 ْJCُ 9:ً�Jَِp ��ً��َCَ Sْ�� ََْى َرْ�َ�+ِٖ� َ�+�' اَِذا ا�َ��َح �7ًُْ�ا َ�ْ�َ� َ�َ �Xَُه 	َِ�َ�ٍ� َ.��ْHَ-َْ�Kَ Sٍ	�Xَ �ِِ� اْ	َ��َء �XَIْ�َUَْ�Kَ �ِٖ� ِ.ْ� &ُ%� ا	�sَ�َ�اِت َ&Tٰ	َِ@ -1ُِْ�ُج ا	َْ�ْ*Aٰ' َوُ,َ* ا	�Tٖى ُ�Cِ�ُْ% ا	��
 َ Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen O'dur. Bunlar ağırca bulutları kaldırıp	TَAَ �ْ=ُ���َ&�ُ�ونَ 
yüklendiğinde, onları ölmüş bir şehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden 
çıkarırız. İşte Biz, ölüleri de böyle diriltip, çıkarırız. Ki ibret alasınız. Araf, 7/57   
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  ِUٰ9:ْا 'ِKَو ZًXَ�َ�َ ��َْ- /�Tٖ�َ� َ�Jُ�+*َن َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َ�ِة اِ-�� ُ,ْ�-َـ� اِ	َْ�َ@ َ �َل َ)Tَاٖ�' ا�Pُُٖ[ �ِٖ� َ.ْ� اََ$�ُء َوَرْ�َ�ٖ+' َوSْ�َCِ &ُ%� َ$ْ#ٍء �Rَ�ُُ+&َْ��َKَ 	ِ�� َواْ&ُ+ْ[ 	Kٖ �Xََ' ٰ,ـTِِه ا	

 Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz Sana yöneldik. Dedi ki: "Azabımı َوا	�Tٖ�َ� َٰ�ِ� �ْ,ُ��ُ �XَِA�Xُ.ِVْ*نَ 
dilediğime isabet ettiririm, rahmetim ise herşeyi kuşatmıştır; onu korkup sakınanlara, zekâtı verenlere ve Bizim 
ayetlerimize iman edenlere yazacağım." Araf, 7/156 

  ًZXَ�َ�َ ��َْ- /�+ �Rَ�ُُ	Tٖ��ِ�َ� َ�Jُ�+*َن َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوKِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة اِ-�� ُ,ْ�-َـ� اِ	َْ�َ@ َ �َل َ)Tَاٖ�' ا�Pُُٖ[ �ِٖ� َ.ْ� اََ$�ُء َوَرْ�َ�ٖ+' َوSْ�َCِ &ُ%� َ$ْ#ٍء Kََ��َ&ْ  َواْ&ُ+ْ[ 	Kٖ �Xََ' ٰ,ـTِِه ا	
 Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman «Derleyip toplasaydın ya!» derler. De ki: «Ben ancak َوا	�Tٖ�َ� َٰ�ِ� �ْ,ُ��ُ �XَِA�X.ِVُْ*نَ 
Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım! Bütünüyle bu Kur'an Rabbinizden gelen kalp gözlerinizi 
açacak delillerdir. İman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir. Araf, 7/203 

 �X	ا �Rَ/�َا ��َ َ��Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 Zٌ�َ�ْى َوَر��وِر َوُ,ًُ �ُس َ ْ� �IََءZٌ3َ(ِ*ْ.َ �ْ=ُAْ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َوِ$�5ٌَء 	َِ�� Kِ' ا	8/  Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, 
sinelerde olana bir şifa ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi. Yunus, 10/57 

 َX ْاََذ �ِْiَ	ٌس َ&5ُ*رٌ َو*lُ�ََ	 �ُ�-ِا �ُXْ.ِ �,َ�Xَ(ْHَ-َ ��ُp Zً�َ�َْر ��X.ِ اْ:9ِْ-َ��َن �  Andolsun, Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra 
bunu kendisinden çekip alsak, kuşkusuz o, umudunu kesmiş bir nankördür. Hud, 11/9 

ا	��ِ� اِ-�ُ� َ:َ 9��ْ�dُlَ ِ.ْ� َرْوِح ا	��ِ� اِ:�9 ا	Jَْْ*ُم ا	َْ=�Kُِ�ونَ َوَ:ْ�Aَ 9�lَُ�*ا ِ.ْ� َرْوِح   … Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler 
topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf, 12/87 

�	/*نَ َ �َل َوَ.ْ� َ�XَJُْ� ِ.ْ� َرZِ�َ�ْ َر��ٖ� اِ:�9 ا	 �4  Dedi ki: Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser? Hicr, 
15/56 

	�Xَْ َ)َ�ْ�َ@ ا	ِْ=َ+�َب Aِْ�َ��ً-� 	ُِ=%� َ$ْ#ٍء َوُ,ً�ى َوَرZً�َ�ْ َو�7ُْٰ�ى 	ِْ�ُ�ْ��ِٖ���َ  �H-ََو …Biz Kitab'ı sana, her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara 
bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Nahl, 16/89 

 َ���ٖ	َ��َ�ِْ	 Zً�َ�َْك اِ:�9 َر�Xَ�ْCََوَ.� اَْر Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya, 21/107 
اٌب َ�ٖ=��ٌ  �*Aَ �َ��	ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَرْ�َ�ُ+ُ� َواَن� ا��	4ُْ% اKَ 9:َ*َْ	َو Eğer Allah'ın sizin üzerinizde nimeti ve rahmeti olmasaydı ve Allah 

gerçekten tövbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? Nur, 24/10 
ُ=ْ� Kٖ' َ.� اَ  -َْ�� َواْ:Uِٰ9َ�ِة 	ََ��� /�Tَ(َ �ِ�Kٖ �ْ+ُ4ْKَاٌب َ)��3ٌٖ َو	َْ*َ:4ْKَ 9ُ% ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَرْ�َ�ُ+ُ� Kِ' ا	  Eğer Allah'ın dünyada ve ahirette sizin üze- 

rinizde bol nimeti ve rahmeti olmasaydı, dedikodu yüzünden size büyük bir azap dokunurdu. Nur, 24/14 
ْ�َ]�ِن َوَ.�ْ   ��7َِء َوا	Xْ�َُْ=ِ� َوَ	ْ*َ:4ْKَ 9ُ% ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَرْ��َ  َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:Aَ 9+�ِ�ُ�*ا Uُ]َُ*اِت ا	�7ْ5َْ	�ِ� �ُ.ُْ��َ �ُ�-�ِKَ ِن�[َ�ْ ُ+ُ� َ.� َز&ٰ# ِ.Xُْ=ْ� ِ.ْ� اََ�ٍ� َ�+��Uُ Dُِْ]َ*اِت ا	�7

 ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCَ �ُ��	�7َُء َوا�َ �ْ.َ 'ّٖ&Hَ�ُ �َ��	ا ��ِٰ=	ا َو� -Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyar اََ�ً
sa, bilsin ki o hayâsızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah’ın size lütfu, rahmet ve merhameti olma saydı, sizden 
hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla 
bilendir. Nur, 24/21 

�ٰ*َة َواAُٰ*ا ا	�H&ٰ*َة َوا�uَُٖ�*ا ا	��Cُ*َل 	ََ���ُ=ْ� Aُْ�َ�ُ�*نَ   Dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Umulur َواَٖ �ُ�*ا ا	�8
ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz. Nur, 24/56 

 َK ِ	َوَ)�ٰ' َوا �#�َ(َ Sَ�ْ�َ-َْٖ+' ا�	اَْن اَْ$ُ=َ� -ِْ�َ�َ+َ@ ا 'Xٖ(َْوَ �َل َرب� اَْوِز �Rَِ	*ْ َ �ْ.ِ �=ً�ِ�zَ �َ ���َ+َ َ���ِٖ	� �� nzٰ�ْAَُ� َواَْدKٖ @َ+ِ�َ�ْ�َِ� 'Xٖ�ْUِ' ِ)َ��ِدَك ا	�8ًِ	�Pَ %َ�َ(َْی� َواَْن ا�َ  
Süleyman karıncanın bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama 
verdiğin nimete şükretmemi ve benim, hoşnut olacağın hayırlı bir iş yapmamı sağla Beni rahmetinle salih 
kulların arasına kat." Neml, 27/19 

 َ��Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 Zٌ�َ�ْى َوَر�ًRَُ	 �ُ�-َِوا Gerçekten o/Kur’an, müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Neml, 27/ 77 
 Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �ِ�َٰ��ِت ا	��ِ� َو	g�Jَِِٖ� اُو	َ @َiِٰ�iُِ�*ا ِ.ْ� َرْ�َ�ٖ+' َواُو	 @َiِٰ	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَ	ٖ��ٌ 

var ya işte onlar, Benim rahmetimden umut kesmişlerdir. Acı azap onlarındır. Ankebut, 29/23 

 ْX.ِ aٌ��ٖKَ اَِذا Zً�َ�َْر �ُXْ.ِ �ْRُ َاَِذا اََذا ��ُp �ِ�َْ	ِا �َ��ٖ�Xٖ.ُ �ْRَُدَ)ْ*ا َر�� \�zُ َس��X	ا �d.َ 7ُِْ�&ُ*نَ َواَِذا� �ْRِ���َِ� �ْRُ  İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, 
Rablerine yönelerek O’na dua ederler. Sonra Allah, onlara kendinden bir rahmet tattırınca da, bir bakarsın ki 
içlerinden bir grup, Rablerine ortak koşuyorlar. Rum, 30/33 

 َi ��Cَ �ْRُ�ْ8ُِA َواِْن �Rَِ� ا*�ُ�ِKَ Zً�َ�َْس َر��X	ا �Xَ ْنَ َواَِذا اََذ*[ُXَJْ�َ �ْ,ُ اَِذا �ْRِ��َ.Sْ اَْ�ٖ �� َ ��َِ� Zٌ  Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, 
onunla sevinirler; kendi ellerinin takdim ettiği dolayısıyla onlara bir kötülük isabet ettiğinde, hemen umutsuzluğa 
kapılırlar. Rum, 30/36 

���ٌ ا�pَِٰر َرSِ�َ�ْ ا	��ِ� َ&ْ�َ_ ُ�ْ�ِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َ� َ.ْ*�RَِA اِن� ٰذ	َِ@ َ	ُ�ْ�ِ� ا	َْ�ْ*Aٰ' َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء �Kَْ-3ُْ� اِ	ٰ' ٖ َ  Şimdi Allah'ın rahmetinin 
eserlerine bak; ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltmektedir? Şüphesiz O, ölüleri de gerçekten diriltecektir. 
O, her şeye güç yetirendir. Rum, 30/50 

 ْ�Rَُ	 وَن�ُmِ�َ 9:ََو Zً�َ�ًْءا اَْو اََراَد �ُِ=ْ� َر*Cُ �ْ=ُِ� ِ� اِْن اََراَد��	ا �8ِ�ُْ�ُ=ْ� ِ.َ�ى َTٖ�	َذا ا �َوَ:9 -�8ًَٖ�ا ُْ% َ.ْ �fnِ	ِ� َو��	ُدوِن ا �ْ.ِ  De ki: “Eğer Allah size bir 
kötülük dilese, sizi Allah’tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir?” Onlar 
kendilerine Allah’tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. Ahzab, 33/17 
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 َRَ	 @َ�ِ�ْ.ُ bcَKَ Zٍ�َ�َْر �ِس ِ.ْ��X�ِ	 �ُ��	5َْ+ِ} ا�َ �.َ ُ��=ٖ��ٖه َوُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	َِْ�ْ�َ �ْ.ِ �ُ	َ %َCِ�ْ.ُ bcَKَ @ْ�ِ�ْ�ُ �.ََو �  Allah'ın insanlara açtığı bir rahmeti hiç 

kimse alıkoyamaz. O'nun alıkoyduğunu da O'nun dışında hiç kimse salamaz. O üstün iradelidir ve her işi yerin- 
de yapar. Fatır, 35/2 

�Tَُر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ�Iُ�ْ*ا َرZَ�َ�ْ َر��ٖ�  ُْ% َ,ْ% َ�ْ�َ+ِ*ى اَ ْ�َ ��ًِg� َا َو�ًIِ�Cَ %ِ�ْ�	اٰ-َ�َء ا Sٌِ-� َ *َ,ُ �ْ ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�َ�ُ�*َن َوا	�Tٖ�َ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*َن اِ-�َ�� َ�َ+Tَ&�ُ� اُو	ُ*ا اْ:9َ	َْ��بِ .�  Yoksa 
geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen 
kimse o inkârcı gibi midir? Resulüm! De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri 
bunları hakkıyla düşünür. Zümer, 39/9 

�ُ)*َن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� اِْن اََراَد-َِ' ا	��ُ� �ِ َو	ِْiَ� َْ�Cَ	ْ.َ �ْRُ+َ� aَ�َUَ اْAَ �.َ �ْ+ُ�ََْ�اKََُ�  ُْ% ا��	ا ��ُ	*Jُ�ََ	 اِت َواْ:9َْرَض*َ�ٰ ��	 ��,ُ %ْ,َ Zٍ�َ�ْ�َِ� '-ٖٖه اَْو اََراَد ��zُ َ&�ِ$�5َُت ���4ُ; َ,ْ% ُ,
َ*&�ُ% اْ	ُ�َ+َ*&��ُ*نَ ُ.ْ�ِ�َ=�ُت َرْ�َ�ِ+ٖ�  ُْ% َ�ْ��َِ' ا	��ُ� َ)َ�ْ�ِ� َ�+َ   Ey Muhammed! Andolsun ki, onlara, “Gökleri ve yeri yaratan kimdir?” diye 

sorsan; “Allah'dır” derler. De ki: “Öyleyse bana bildirin; Allah bana zarar vermek isterse, Allah'ı bırakıp da taptık- 
larınız, O'nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, O'nun rahmetini önleyebilir mi?” De ki: 
“Allah bana yeter. Dayananlar O'na dayanır.” Zümer, 39/38 

 ُ�5ِLْ�َ �َ��	ِ� اِن� ا��	ا Zِ�َ�َْر �ا ِ.ْ*[ُXَJْAَ 9:َ �ْRِ�ِ5ُْ-َا َ)�ٰ' ا*ُK�َCَْا �َ�Tٖ�	ِ)َ��ِدَى ا ��ٖ���ُ   ُْ% َ��	5ُ*ُر اLَ	ْاِ-�ُ� ُ,َ* ا ��ً��ٖIَ َب*ُ- /T	ا  De ki: Ey kendilerine kötülük 
edip, aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü 
O çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Zümer, 39/53 

 ُz�َ(َِْ�ْن اKَ َ��َْر ��X.ِ اْ:9ِْ-َ��َن �Xَ ُْغ َواِ-�� اَِذا اََذbcَ�َْ	�3ً�5ٖ�َ اِْن َ)َ�ْ�َ@ اِ:�9 ا �ْRِ�ْ�َ(َ َك�Xَ�ْCَاَْر ��َKَ ِ�ن� اْ:9ِْ-َ��َن َ&5ُ*رٌ *اKَ �ْRِ��َ.Sْ اَْ�ٖ �� َ ��َِ� Zٌiَ ��Cَ �ْRُ�ْ8ُِA َواِْن �Rَِ� ِ�َحKَ Zً  
Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. 
Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına 
bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür! Şura, 42/48 

 -Bu Kur'an insanların kalb gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek iste  ٰ,ـTَا  �ُِg�8َ�َ	��X�ِِس َوُ,ً�ى َوَر Zٌ�َ�ْ	Jَِْ*ٍم ُ�*ِ Xُ*نَ 
yen bir toplum için de yol gösterici ve rahmettir. Casiye, 45/20 

�َ� اََ)�� 	Tَ(َ �ْRَُاً�� اَ	ٖ�ً��ُ�ْ�Uُِ% َ.ْ� َ��7َُء Kٖ' َرْ�َ�+ِٖ� َوا	��3	ِ�ٖ   Dilediğini Kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir 
azap hazırlamıştır. İnsan, 76/31 

RAMAZAN AYI 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ى َوا	5ُْْ�َ �نِ ............ٰRُْ	ا �ٍت ِ.َ�Xَ���َِس َو��X�ِ	 ى� Rْ$َ Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun veُ� َرَ.�4ََن ا	�Tٖى اُْ-Hَِل �Kِٖ� اْ	Jُْ�اُٰن ُ,ً
doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır… Bakara, 2/185 

RİYA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�َ �Aُِ=ْ� �ِ�ْ	َ��� َواْ:9َٰذى َ&�	�Tٖى ُ�aُ5ِXْ َ.�َ	ُ� رgَِ�َء ا	��Xسِ    َPَ ا*ُ�[ِ�ُْA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ َs�َKَ �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	َوا �ِ��	�ِ� �ُ.ِVْ�ُ 9:ََوا�ٌِ%  َو �ُ�َ�Pََ�Kَ َُ�اٌبA �ِ�ْ�َ(َ 5َْ*اٍنPَ %ِsَ�َ&َ �ُُ�
 َ���ٖKِ�=َْ	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	ا َوا*�ُ�َ&َ � �ُروَن َ)�ٰ' َ$ْ#ٍء ِ.��ِJْ�َ 9:َ ا�ً�ْPَ �ُ&َ�َ+َKَ Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde 
insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak sure- 
tiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, sağanak halindeki bir yağmura tutulunca, çır çıplak kalan toprakla 
örtülü bir kayaya benzer. Bunlar yaptıkları iyilikten hiçbir şey elde edemezler. Allah kâfir topluluğu doğru yola 
iletmez. Bakara, 2/264 

 ,Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız َوَ.� اَ-ْ.ِ �ْ+ُJْ5َْ� ZٍJَ5ََ- اَْو -Tََْرْ.ِ �ُْA� Tَْ-ٍر Kَِ�ن� ا	��َ� َ�ْ�َ�ُ�ُ� َوَ.� 	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.ْ� اَ-�8َْرٍ 
şüphesiz Allah onu bilir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Bakara, 2/270 

ْ�َ]�ُن 	َُ� َ ٖ��Kَ �Xًَ��َء َ ٖ���Xًَوا	�Tٖ�َ� ُ�Jُ5ِXْ*َن اَْ.َ*ا	Rَُْ� رgَِ�َء ا	��Xِس َوَ:ُ 9�Xُ.ِVْ*َن �ِ�	��ِ� َوَ:9 �ِ�	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ.ْ� َ�ُ=ِ�  ا	�7  Bunlar, mallarını insanlara 
gösteriş için harcayan, Allah’a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne 
kötü arkadaştır. Nisa, 4/38 

RIZIK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

-َْ�� َوَ�1َ�ُْ�وَن ِ.َ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوا	�Tٖ�َ� اJَ�Aْ*ا Rُ َ*ْKَْ� َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ َوا	��ُ� َ�ْ�ُزُق َ.ْ�  ُز��َ� 	Tٖ��ِ�َ� َ&5َُ�وا اْ	َ�ٰ�*ةُ  /�َ��7َُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��بٍ ا	  İnkâr edenlere dünya 
hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet 
günü bunların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. Bakara, 2/212 

ْ�ِ� Iَ�ُْAُ�*نَ َ.ْ� َذا ا	�Tٖى ُ�Jِْ�ُض ا	��َ� َ �4َ�ُKَ �Xً�َ�َ �zً�ِْ)5َُ� 	َُ� ا�sٖ&َ �Kً��َzََْ�ًة َوا	��ُ� َ�tُِ�Jْ َوَ�8ُ�ُْ� َواَِ	   Kimdir o ki Allah'a güzel bir surette borç 
versin de Allah onu, o kimseye fazlasıyla ve kat kat ödemesin? Allah rızkı kısar da, açar da. Hep O'na döndürü- 
leceksiniz. Bakara, 2/245 

اْ	َ�#� ِ.َ� اْ	Sِ���َ َو1ُْAِ�ُج ا	Sَ���َْ ِ.َ� اْ	َ�#� َوAَْ�ُزُق َ.ْ� �7َAَُء �Lَِْ�ِ� ِ�َ��بٍ *ُA	wُِ ا	�ْ�َ% Kِ' ا	�Rَ�Xِر َو*ُA	wُِ ا	�Rَ�Xَر Kِ' ا	�ْ�ِ% َو1ُْAِ�ُج   Geceyi gündüze katar, 
gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin. 
Al-i İmran, 3/27 
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Dَ�ْ واْ:�8َ�َْ9َر َوَ.ْ� �1ُِْ�ُج ا	َْ�#� ِ.َ� اْ	  ْ� َ�ْ�ِ�ُ@ ا	�� َ��ِء َواْ:9َْرِض اَ.� Sِ���َ َوُ�1ِْ�ُج ا	Sَ���َْ ِ.َ� ا	َْ�'� َوَ.ْ� ُ�َ���ُ� اْ:Jُ�َ�َKَ �َ.َْ9*	ُ*َن ا	��ُ� JُKَْ% اbcَKََ  ُْ% َ.ْ� َ�ْ�ُز ُُ=ْ� ِ.َ� ا	��

 Jُ�+Aَ De ki: "Sizi göğün ve yerin ürünleriyle rızıklandıran kimdir? Yahut kimdir, işitme ve görme yetisi üzerinde*نَ 
mutlak egemen olan? Kimdir, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaran? Yine kimdir var olan her şeyi sevk ve idare 
ederek çekip çeviren?" Şüphesiz, diyecekler ki: "Elbette Allah!" O hâlde, Allah’a karşı gelmekten sakınmayacak 
mısınız?” Yunus, 10/31 

�ُر اِ-�ُ� َ&�َن �ِِ�َ��ِدٖه Uَٖ��ً�ا �8ٖ�ًَ�ا ِJْ�َ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	ْزَق ��	ْ�ُ�ُ� ا�اِن� َر��َ@ َ  Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bolca, dilediğine de ölçülü, 
verir. Ve kullarının durumunu bütün açıklığıyla görerek haberdar olan da O'dur. İsra, 17/30 

 ٰ -َْ�� Kِ' اْ:9 /�-َْ�� َوَ.� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 /��ُر َوKَِ�ُ�*ا �ِ�ْ	َ�ٰ�*ِة ا	ِJْ�َ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	ْزَق ��	ْ�ُ�ُ� ا�ُ� َ��	َ�ِة اِ:�9 َ.َ+�عٌ اَUِ  Allah dilediğine rızkını bollaştırır da 
daraltır da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir 
şey değildir. Ra’d, 13/26 

 Ve yine orada hem sizin için, hem de rızkı size bağlı olmayan öteki bütün َو �Xَ�ْ�َIَ	�Rَ�Kٖ �ْ=َُ َ.َ���َِ� َوَ.ْ� 	َْ�ُ+ْ� 	َُ� �َِ�ازِٖ ��َ 
canlılar için besin kaynakları yarattık. Hicr, 15/20 

�ٍر َ.ْ��ُ*مٍ َJَِ� 9�:ِا �ُُ	 �HXَُ- �.ََو �ُXُِgاHَUَ �َ-�َXْ(ِ 9�:َِ$ْ#ٍء ا �َواِْن ِ.ْ  Hiçbir şey yoktur ki, kaynağı Bizim katımızda olmasın; Ama biz onu 
ancak kusursuz ölçüde ve uyumda indiririz. Hicr, 15/21  

ى ِرْز Sْ=َ�َ.َ �.َ 'ٰ�(َ �ْRِِ اَ�ْ  �ُ*ا �َِ�اّدٖ �4ُK �َ�Tٖ�	ا ��َKَ ْزِق��	ا 'ِK tٍ�ْ�َ 'ٰ�(َ �ْ=ُ4َ�ْ�َ %َ �4Kَ �ُ��	ونَ َوا�ُ�َmْ�َ �ِ��	ا Zِ�َ�ِْX�ِKََاٌء ا*َCَ �ِ�Kٖ �ْRُKَ �ْRُُ-��َ  Allah rızık 
alanında bir bölümünüzü diğerlerinizden üstün kıldı. Üstün konumdakiler rızıklarını, buyrukları altındaki yoksul- 
larla paylaşmıyorlar ki, herkes eşit geçim düzeyine kavuşsun. Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? Nahl, 16/71 

�ٰ*ِة َوا�lَ�ْ-َ 9:َ �Rَ�ْ�َ(َ �ْ�ِ[َPَُْ@ ِرْزً � َ-ْ�ُ� َ-ْ�ُز َُ@ َواْ	َ��  Zُ�َِ	Jْ�+�ِٰ*ىَواُْ.ْ� اَْ,�َ  �8	�ِ� @َ  Ey Muhammed, yakınlarına namaz kılmayı emret, 
kendin de onu sürekli olarak kıl. Senden geçim peşinde koşmanı istemiyoruz. Biz geçimini sağlarız. Mutlu son, 
kötülüklerden sakınanların olacaktır. Ta-Ha, 20/132 

ازِٖ ��َ َوا	�Tٖ�َ� Iَ�,َُ�وا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� pُ��  ُ+ِ�ُ*ا اَْو َ.�Aُ*ا 	ََ�ْ�ُزَ Rُ�Xُ� ا	��ُ� ِرْزً � �Xً�َ�َ َواِن� ا	��  َ� 	Uَ *َRَُْ�ُ� ا	��  Allah yolunda hicret edip sonra 
öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, evet O, rızık 
verenlerin en hayırlısıdır. Hac, 22/58 

ازِٖ ��َ   Resulüm! Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin اَْم 1َKَ �Iً�ْUَ �ْRُُ�lَ�ْAََ�اُج َر��َ@ Uَْ�ٌ� َوُ,َ* Uَْ�ُ� ا	��
vereceği daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mü’minun, 23/72 

 َ  'َِAاُو �.َ %َsْ.ِ �Xَ	َ Sَ�َْ	 ��َ ��َْ- /��وَن اْ	َ�ٰ�*َة ا	ُ��ُٖ� �َ�Tٖ�	َل ا� َ �ٖ+ِXَ�ٖز 'Kٖ �ٖ.ِ*ْ َ 'ٰ�(َ 1ََ�َجKَ َ� وTَُ	 �ُ�-ِ��3ٍٖ �ُروُن ا(َ ;�  Kârûn, ziyneti ve görkemi 
içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, “Keşke Kârûn’a verilen servet gibi bizim de 
servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir” dediler. Kasas, 28/79 

ِه اْ:9َْرَض Kََ�� َ&�َن 	َُ� ِ.ْ� َ ZٍiَKِ�8ُXُْ�وَ-ُ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َوَ.� َ&�َن ِ.َ� ا	�ٖ8ِ+َXْ�ُ���Xَ5ْ�َ1َKَ َ �ِٖ� َو�َِ�اِر    Ve sonunda onu da, sarayını da yerin 
dibine batırdık: öyle ki, Allah'a karşı hiçbir şey, hiç kimse onun yardımına yetişmedi; pek tabii, kendi kendine 
yardım edebilecek durumda da değildi. Kasas, 28/81 

�ُر 	َْ*َ:9 اَْن َ.�� ا	��ُ� َ) �Xَ�ْ�َ	�Xَِ� _َ�َ1ََ َو�ْ َواPََْ�َ} ا	�Tٖ�َ� �X�َAَْ*ا َ.َ=�َ-ُ� �ِ�ْ:َ dِ.َْ9�Jُ*	ُ*َن َوْ�َ=�َن� ا	��َ� َ�ْ�ُ�ُ� ا	��ْزَق 	َِ�ْ� َ��7َُء ِ.ْ� )ِ  ِJْ�َُ�ونَ َ��ِدٖه َوKِ�=َْ	5ِْ�ُ} ا�9 ُ:َ �ُ�-َ�=َ  
Ve daha dün onun yerinde olmak isteyenler: "Vah bize!" dediler, "Demek ki, kullarından dilediğine rızkı geniş 
tutan, dilediğine de ölçülü, idareli veren Allah'mış! Ya Allah bize lütfetmemiş olsaydı, hiç şüphe yok, bizi de yerin 
dibine geçirirdi. Demek, hakkı inkar edenler iflah olmazmış!" Kasas, 28/82 

�وَن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َ:9 �َ  ُ�ُ�ْAَ �َ�Tٖ�	اِن� ا �=ًKَِْن ا*Jُُ�1ْAََو �ً-�pَِ� اَْو��	ُدوِن ا �وَن ِ.ْ�ُ�ُ�ْAَ ��َ�-ِاا �َXْ(ِ ا*Lُ+َ�ْ�Kَ � ًَُ=ْ� ِرْز	نَ ْ��ُِ=*َن *�ُIَ�ُْA �ِ�َْ	َُِ� ا	وُه َواْ$ُ=ُ�وا �	��ِ� ا	��ْزَق َواْ)ُ�ُ  
Sizler Allah'ı bir yana bırakarak birtakım putlara tapıyor, düzmece iddialar ortaya atıyorsunuz. Allah'ı bir yana 
bırakarak taptığınız putlar size rızık veremezler. Rızkınızı Allah katında arayınız, O'na kulluk ediniz, O'na 
şükrediniz, O'nun huzuruna döndürüleceksiniz. Ankebut, 29/17 

Dُ��ٖ اْ	َ�ٖ���ُ  �ِ�ُ% ِرْزَ �Rَ اَ	��ُ� َ�ْ�ُز �Rَُ َواِ���&ُْ� َوُ,َ* ا	��ْAَ 9:َ Zٍَدا�� �ِ.ْ �ْ��َوَ&�َ Nice hayvanlar var ki, rızıklarını sağlamaya güçleri 
yetmez. Onların ve sizin rızkınızı Allah sağlar. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Ankebut, 29/60 

�ُر اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم ُ�Xُ.ِVْ*نَ ِJْ�َ�7َُء َو�َ �َِ�ْ	ْزَق   ,Görmediler mi, Allah dilediğine rızkı genişletiyor da اََو	َْ� َ�َ�ْوا اَن� ا	��َ� َ�ْ�ُ�ُ� ا	��
daraltıyor da. Şüphesiz inanan bir toplum için bunda ibretler vardır. Rum, 30/37 

�ٖ��ُ=ْ� َ,ْ% ِ.ْ� ُ$َ�َ&�gُِ=ْ� َ.ْ� َ�5َْ�ُ% ِ.ْ� ذٰ ْ�ُ ��ُp �ْ=ُ+ُ��ٖ�ُ ��ُp �ْ=ُ ََرَز ��ُp �ْ=ُJَ�َUَ ىTٖ�	ُ� ا��	اَ ُC َ$ْ#ٍء �ُِ=ْ� ِ.ْ	7ِْ�&ُ*نَ �ُ � ��(َ 'ٰ	��َAََو �ُ-َ��َ�ْ  Sizi yaratan, sonra 
rızıklandıran, sonra öldüren daha sonra da dirilten Allah'dır. O'na koştuğunuz ortaklarınızdan böyle bir şey 
yapan var mıdır? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir. Rum, 30/40 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض  ُِ% ا	��ُ� َواِ-�� اَْو اِ���&ُْ� 	ََ��ٰ' ُ,ً�ى اَْو bcَzَ 'Kٍٖل ُ.�ٖ  ��ٍ  ُْ% َ.ْ� َ�ْ�ُز ُُ=ْ� ِ.َ� ا	��  De ki: "Göklerden ve yerden geçiminizi 
sağlayan kimdir?" De ki: Allah! O halde biz veya siz, ikimizden biri, ya doğru yol üzerinde veya açık bir sapıklık 
içindedir. Sebe, 34/24 
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 ْ1�ُ *َRُKَ ٍء#ْ$َ �ْ.ِ �ُْ+Jْ5َْ-ََُ� َوَ.� ا	ُر �ِJْ�َِ)َ��ِدٖه َو ��7َُء ِ.ْ�َ �َِ�ْ	ْزَق  ازِٖ ��َ  ُْ% اِن� َر�ّٖ' َ�ْ�ُ�ُ� ا	�� �5ُُِ� َوُ,َ* Uَْ�ُ� ا	��  De ki: "Rabbim, kullarından 

dilediğine bol rızık verir, dilediğine az ve başkaları için ne harcarsanız yerini daima doldurur: çünkü O, rızık 
verenlerin en hayırlısıdır". Sebe, 34/39 

��َ ِء َواْ:9َْرِض َ:9 اِ	َٰ� اِ:�KَVُْA '�-َ�Kَ *َ,ُ 9ُ=*نَ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اْذ&ُُ�وا -Sَ�َ�ِْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ,ْ% ِ.ْ� �Uَ	Bَ aٍِْ�ُ� ا	��ِ� َ�ْ�ُز ُُ=ْ� ِ.َ� ا	��  Ey insanlar! Allah'ın size 
bağışladığı nimetleri hatırlayın! Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? 
O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz? Fatır, 35/3 

َر&ُْ� َ�َ�َْ�Kَ� Pَُ*َر&ُْ� َوَرَزَ ُ=ْ� ِ.َ�  �*Pًَء َو�Xَِ� َ��َء ا	]���َ��ِت ٰذ	ُِ=ُ� ا	��ُ� َر�/ُ=ْ� Kََ+َ��َرَك ا	��ُ� َرب/ اْ	َ��	َٖ���َ اَ	��ُ� ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� اْ:9َْرَض َ َ�اًرا َوا	��  Yeri sizin için 
yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklan- 
dırandır.İşte sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir. Mümin, 40/64 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َ�ْ�ُ�ُ� ا	��ْزَق 	ِ�َ  � ا	��ُ�ٖ	�Jَ.َ �ُ	َ ٌ���ٖ(َ ُر اِ-�ُ� �ُِ=%� َ$ْ#ٍء�ِJْ�َ�7َُء َو�َ �ْ  Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur; O, dile- 
diğine bol rızık verir, dilediğine az. Çünkü O her şeyi bilendir. Şura, 42/12 

 ٖH�َْ	ى/ ا*ِJَْ	�7َُء َوُ,َ* ا�َ �ْ�ُزُق َ.ْ�ٖ]�ٌ_ �ِِ�َ��ِدٖه َ	ُ� َ��	اَ ُH�  Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, 
mutlak güç sahibidir. Şura, 42/19 

�ٍر َ.� َ��7َُء اِ-�ُ� �ِِ�َ��دِ َJَِ� ُل �HXَ�ُ �ْ=ِٰـ	اْ:9َْرِض َو 'ِK ا*ْLَ�ََ	 ِِ�َ��ِدٖه	ْزَق ��	ُ� ا��	ْ* َ�َ�َ� ا	8�َٖ َوَ �ٌ��ٖUَ ٖه ٌ��  Allah kullarının tümüne rızıklarını bol 
verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat O, dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O, kullarından hakkıyla haberdardır ve 
onları hakkıyla görendir. Şura, 42/27 

 ُRXَ�ْ�َ �Xَ�ْ�َ َ �ُ�-َْ�� َوَرKَ �ْRُ4َ�ْ�َ �Xَ�ْKَْ*َق tٍ�ْ�َ َدَر�Iٍَت 	َِ�+�1Cُ �4ً�ْ�َ �ْRُ4ُ�ْ�َ Tَ1ِْ اَُ,ْ� َ�Jِْ�ُ�*َن َرSَ�َ�ْ َر��َ@ َ-ْ /�� ْ� َ.K �ْRُ+َ7َ��ِٖ' اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 ��.ِ �ٌ�ْUَ @ََر�� Sُ�َ�َْوَر �fv�ِ
 ;َ Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliliklerini Biz taksim ettik�mَْ�ُ�*نَ 
birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların toplayıp 
yığdıklarından daha hayırlıdır. Zuhruf, 43/32 

�ونَ ُ(َ*ُA �.ََ��ِء ِرْز ُُ=ْ� َو  Rızkınız da, size vadedilen şeyler de göktedir. Zariyat, 51/22 َوKِ' ا	��
ِة ا	َْ�ٖ+��ُ  �*Jُ	ْز�اُق ُذو ا  Rızık veren ve sarsılmaz güç ve kuvvet sahibi ancak Allah'tır. Zariyat, 51/58 اِن� ا	��َ� ُ,َ* ا	��

*ا Kٖ' ُ)+ُ*; وَ  /m	َ %ْ�َ �ُ َْ�ُز ُُ=ْ� اِْن اَْ.َ�َ@ رِْز�ى َTٖ�	ا اTَـ,ٰ �ْ -5ُُ*ٍر اَ.�  Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan 
kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Mülk, 67/21 

RUH 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 Ey Muhammed! Sana ruhtan soruyorlar. De ki: “Ruh  ُِ% ا	�/وُح ِ.ْ� اَْ.ِ� َر�ّٖ' َوَ.� اُو�Aُٖ+ْ� ِ.َ� ا	ِْ�ْ�ِ� اِ:�bcً��ٖ َ 9َوَ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ِ� ا	�/وِح 
Rabbimin bildiği bir iştir ve size bu konuda çok az bilgi verilmiştir.” İsra, 17/85  

 َX1ْ5َXَKَ �RَIَ�ْKَ SْXَ8َ�َْٖ+' ا�	َوا َ���َٖ	��َ�ِْ	 Zً�َٰا �RَXَ�َْوا �,َ�Xَ�ْ�َIََو �Xَ�ُِرو �ْ.ِ �Rَ�Kٖ �  İffet ve namusunu koruyan o kadını/Meryem'i de an ki, 
biz ona ruhumuzdan üfledik; kendisini ve oğlunu âlemlere açık bir mucize yaptık. Enbiya, 21/91  
S  ْ�.ِ �ِ�Kٖ �َ5ََ-َو �ُv �*Cَ ��ُp  َ7ُْ=ُ�ونAَ �.َ bcً��ٖ َ َة�َِlKَْ9:َْواْ:�8َ�َْ9َر َوا Dَ�ْ ُروِ�ٖ� َوIََ�َ% 	َُ=ُ� ا	��  Sonra onu şekillendirip ruhundan üfledi. Sizin için 
işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz! Secde, 32/9 

�اُرُه Uَْ�ٖ��َ� اَ	َْ_ Aَ ٍZXَCَْ�ُ�ُج اْ	Zُ=َِiٰ��َ َوا	�/ َJْ.ِ ٍم َ&�َن*ْ�َ 'Kٖ �ِ�َْ	ِوُح ا  Melekler ve Ruh O’na süresi elli bin yıl olan bir günde 
yükselir. Meraiç, 70/4 

ُل ا	Zُ=َِiٰ��َْ َوا	�/وُح �Rَ�Kٖ �ِِ�ْذِن َر��Rِْ� ِ.ْ� &ُ%� اَْ.�ٍ  �HXَAَ Melekler ve Ruh o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 
Kadir, 97/4 

RUHBANLIK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 َIَو %َ�mٖ-ْ9ِ:ُْه ا�Xَ�ْAََٰ� َوا�َ.ْ�َ �اْ�ِ '�َ��ِٖ� �Xَ�ْ �Xَ�ْ َ)�ٰ' ا�pَِٰرِ,ْ� ��Xَ�ِCُ�ُِ َوَ �5 �5 َ ��ُp �:ِا �ْRِ�ْ�َ(َ �,َ�Xَ�ْ+َ&َ �.َ �,َ*(ُ�9 اْ�ِ+�Lََء Kٖ �Xَ�ْ�َ'  ُ�ُ*ِب ا	�Tٖ�َ� ا�Aَ�ُ�*ُه َراZًKَْ َوَرZً�َ�ْ َوَرْ,َ��-Zً��ِ اْ�َ+َ
 ْX.ِ �ٌ�sٖ&ََو �ْ,ُ�َIَْا �ْRُXْ.ِ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Xَ�ْAَٰ�Kَ �Rَِ+�َ�(َِر �a�َ �,َ*ْ(ََر ��َKَ �ِ��	اِن ا*َzِْنَ ر*JُCِ�Kَ �ْRُ  Sonra bunların izinden ardı ardına peygamberlerimizi 

gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik, ona İncil'i verdik; ona uyanların kalplerine şefkat ve 
merhamet vermiştik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu Biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını 
kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükâfatlarını verdik. 
İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır. Hadid, 57/27 

RÜŞVET 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�	ُ*ا ��Rَِ اِ	َ' اْ	ُ�=��مِ 	َِ+�ْ&ُ�ُ*ا �ٖKَ��Jً ِ.ْ� اَْ.َ*الِ ُْAَو %ِuِ��َْ	�ِ� �ْ=ُXَ�ْ�َ �ْ=َُ	ا اَْ.َ*ا*ُ�ُ&ْ�Aَ 9:َنَ َو*�ُ�َ�ْAَ �ْ+ُ-ََْوا �ِpْ9ِ:ْ�ِ� ِس��X	ا  Aranızda birbirinizin mallarını 
haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere 
rüşvet olarak vermeyin. Bakara, 2/188 

RÜZGÂR 



 318
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواbcَِ+Uِْف ا	�ْ�ِ% َوا	 َ��ِء ِ.ْ� َ.�ٍء اِن� aِ�ْUَ 'Kٖ ا	�� �Kََْ�َ�� �ِِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َ� َ.ْ*�Rَ�X �RَِAِر َوا	5ُْْ�ِ@ ا	�ٖ+' mْAَٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �َِ�� َ�Dُ5َXْ ا	��Xَس َوَ.� اَ-Hََْل ا	��ُ� ِ.َ� ا	��
 َ��ْ�َ �ِ ��ِب ا	�1�َ�َُْ َ��ِء َواْ:9َْرِض َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ��Jِ�ُْ*نَ  َوَ��� �Rَ�Kٖ ِ.ْ� &ُ%� َدا��Zٍ َو8ْAَٖ��ِ_ ا	����َِح َوا	�� ا	��  Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, 

gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah' ın yağdırdığı ve 
kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgârları estirme- 
sinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayet- 
ler vardır. Bakara, 2/164 

َ��َح �7ًُْ�ا �َ  ��ً�� �XَJْCُ 9:ً�Jَِpُه 	َِ�َ�ٍ� َ.��ْHَ-َْ�Kَ Sٍ	�Xَ �ِِ� اْ	َ��َء Uَ�Kَْ َوُ,َ* ا	�Tٖى ُ�Cِ�ُْ% ا	��َCَ Sْ�� ََْى َرْ�َ�+ِٖ� َ�+�' اَِذا ا�َ�َ �َ�ْ 'ٰA*ْ�َْ	1ُِْ�ُج ا- @َِ	Tٰ&َ َ�َ�اِت�s	ا �%ُ& �ْ.ِ �ِٖ� �XَIْ�َ
 َ Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen O'dur. O rüzgarlar, yağmur yüklü bulutları	TَAَ �ْ=ُ���َ&�ُ�ونَ 
yüklenince, onu kurak bir memlekete gönderir, sonra onunla yağmur yağdırır ve onunla her çeşit ürünü yetişti- 
ririz. İşte Biz, ölüleri de böyle diriltiriz. Gerekir ki düşünür, ibret alırsınız. Araf, 7/57 

�ُروَن ِ.�� ِJْ�َ 9:َ _ٍPِ�(َ ٍم*ْ�َ 'Kٖ {ُ� ْت �ِِ� ا	ّ�ٖ ��bcَُل ا	َْ�ٖ���ُ َ.sَُ% ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �Rِ���َِْ� اَْ)َ��	Rُُْ� َ&َ�َ.�ٍد اْ$َ+ � َ&َ�ُ�*ا َ)�ٰ' َ$ْ#ٍء ٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	�4  Rablerini inkâr 
edenlerin durumu tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Kazandıklarından hiçbir 
şeyi elde edemezler. İşte asıl uzak sapıklık budur. İbrahim, 14/18 

َ��ِء َ.�ًء �Xَ�ْJَCَْ�Kَ&ُُ�*ُه َوَ.� اَْ-ُ+ْ� َ	ُ� ��1َِزِٖ-��َ  َ��َح َ	َ*اِ َ} ْHَ-َْ�Kَ	�Xَ ِ.َ� ا	��  Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderdik. Sonra َواَْر�Xَ�ْCَ ا	��
gökten su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz. Hicr, 15/22 

َ��ِء Uْ�Kََ+َ�َ� �ِٖ� -ََ��ُت اْ:9َرْ  -َْ�� َ&َ��ٍء اَ-Hَْ	�Xَُْه ِ.َ� ا	�� /��ًراَواzِْ�ْب 	sَ.َ �ْRََُ% اْ	َ�ٰ�*ِة ا	ِ+َJْ.ُ ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء��	ُح َوَ&�َن ا��َ ِض TْAَ ��ً�7ٖ,َ {َ�َPَْ�Kَُروُه ا	��  Onlara 
dünya hayatının bir örneğini şöyle ver: Dünya hayatı; gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle 
yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgârın savurduğu kuru bir 
çer çöpe döner. Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir. Kehf, 18/45 

�َ} َ)�mْAَ Zً5َPِٖ�ى �ِ�َْ.ِ�ٖه اِ	َ' اْ:9َْرِض ا	�ٖ+' َ��َرْ&�Rَ�Kٖ �Xَ َو&��Xُ �ُِ=%� َ$ْ#ٍء َ)� 	ِٖ���َ َو	ُِ�َ�ْ�ٰ�َ� ا	ّ�ٖ  Şiddetle esen rüzgarları da Süleyman’ın 
hizmetine sunmuştuk. Rüzgar onun emriyle, bereketlendirdiğimiz yere doğru eserdi. Biz, her şeyi hakkıyla biliriz. 
Enbiya, 21/81  

 َX	ْHَ-َْْى َرْ�َ�ِ+ٖ� َوا�َ��َح 7ْ�ًُ�ا َ�ْ�َ� َ�َ َ��ِء َ.�ًء Rُuَ*ًراَوُ,َ* ا	�Tٖى اَْرCََ% ا	�� � ِ.َ� ا	��  Rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen 
O'dur. Furkan, 25/48   

َ�اٍت َو	Tٖ�ُِ�Jَُ=ْ� ِ.ْ� َرْ�َ�+ِٖ� َو	َِ+mِْ�َى ا	5ُْْ�ُ@ �ِ�َْ.ِ�ٖه َو	ِ  َ��َح ُ.�7�َ ٖ� َوَ	َ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ َ+ْ�َ+Lُ*ا ِ.ْ� 4ْKَِ� َوِ.ْ� اَٰ��Aِٖ� اَْن ُ�Cِ�َْ% ا	��  Rüzgârları müjdeciler 
olarak göndermesi, size rahmetini tattırması, buyruğu ile gemilerin yürümesi, böylece nimetlerinden faydalan- 
manız O'nun varlığının delillerindendir. Belki şükredersiniz. Rum, 30/46  

َ��ِء َ&ْ�َ_ َ��7َُء َوَ�Kَ �5ً�َ&ِ �ُُ��َmَْ+َ�ى اْ	َ*ْدَق َ�1ُْ�جُ اَ	��ُ� ا	�Tٖى ُ��ْ  ��ً�� K �ُ[ُ�ُ�ْ�َKَِ' ا	��َCَ �ُ�sٖ+ُKَ َح��َ ِ.ْ� bcَUِ	Kَ �ِِٖ�َذا ا�Pَََب �ِٖ� َ.ْ� َ��7َُء ِ.ْ� ِ)َ��ِدٖه اَِذا ُ,ْ�  Cُِ% ا	��
 Allah O'dur ki, rüzgârları gönderir, bunlar da bulutu kaldırır. Derken, Allah onu gökte dilediği gibi yayar َ�ْ�َ+7ِ�ُْ�ونَ 
ve parça parça eder; nihayet arasından yağmurun çıktığını görürsün. Allah dilediği kullarına yağmuru nasip 
edince, onlar seviniverirler. Rum, 30/48 

َ��َح  ��ً�� �XَJْ�ُKَُه اِ	ٰ' َ�َ�ٍ� َ.���Xَ�ْ�َ�َْ�Kَ Sٍ �ِِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َ� َ.ْ*Tٰ&َ �RَِA	َِ@ ا	X/7ُ*رُ َوا	��ُ� ا	�Tٖى اَْرCََ% ا	��َCَ �ُ�sٖ+ُKَ  Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar 
da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yer yüzünü diriltiriz. 
İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Fatır, 35/9 

�َ} 3ْ�َKََ�ْ�َ� َرَواِ&َ� َ)�ٰ' Rْkَِ�ٖه اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	ُِ=%� ���Pٍَر َ$ُ=*رٍ   O, dilerse rüzgârı durdurur da onlar denizin اِْن َ��7َْ ُ�ْ�ِ=ِ� ا	ّ�ٖ
üstünde durakalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Şura, 42/33 

 َRِA*ْ.َ �َ��ِء ِ.ْ� ِرْزٍق �Kََْ�َ�� �ِِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َ َ��ِح اَٰ��ٌت 	Jَِْ*ٍم َ�J�ِْ َواbcَِ+Uِْف ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر َوَ.� اَْ-Hََل ا	��ُ� ِ.َ� ا	�� �ُ*نَ � َو8ْAَٖ��ِ_ ا	��  Gecenin ve gündüzün 
değişmesinde, Allâh'ın gökten rızık indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesinde, rüzgârları estirmesinde 
düşünen bir toplum için ibretler vardır. Casiye, 45/5 

 َ��Jٖ�َ	ْا {َ�  Âd halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran َوKٖ' َ)�ٍد اِْذ اَْرRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCَُ� ا	ّ�ٖ
köklerini kurutan bir kasırga gönderdik. Zariyat, 51/41 

 ِ��Tَٖ- _َ�ْ&َ َن*�ُ�َ�ْ+َ�َKَ ��ًPِ��َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َCِ�ْ�ُ َ��ِء اَْن  Yahut göktekinin, üzerinize taş yağdıran bir kasırga اَْم اَِ.ْ.َ �ْ+ُXْ� Kِ' ا	��
göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman, uyarım nasılmış bileceksiniz! Mülk, 67/17 

SABIR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ٰ*ِة َواِ-��Rَ 	ََ=ٖ��َ�ةٌ اِ:�9 ْ�ِ� َوا	�8 َ)َ�' اْ	�1َِ$ٖ���َ  َواXُ��ٖ+َCْ*ا �ِ�	�8  Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bun- lar, 
Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Bakara, 2/45 
�ٰ*ِة اِن�   ْ�ِ� َوا	�8 ��ِٖ���َ  َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اXُ��ٖ+َCْ*ا �ِ�	�8 ا	��َ� َ.Dَ ا	�8  Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. 
Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Bakara, 2/153  
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 َ��s	َوا dِ5ُْ-َ9:ْاْ:9َْ.َ*اِل َوا �0ٍ ِ.َJَْ-ِع َو*mُْ	1َْْ*ِف َوا	ا �7َِْ'ٍء ِ.َ� �ْ=ُ�-*َُ��ْXَ	ََو َ���ِٖ�� ِ� ا	�8 َ�اِت َو�7�َ  Andolsun Biz, biraz korku, biraz açlık ve 

mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sizi den dayeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Bakara, 2/155 
 iِٰ��َْ	َوا �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ِ� َوا��	ِ�� �اَٰ.َ �ْ�ِ�� َ.ْ	ا ��ٰـِ=	َو ٖ� َ� َواAَٰ' اْ	َ��َل َ)�ٰ' ُ���ٖ� َذِوى ا	Jُْْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�َ� َواْ�َ� ا	�� ٖ�ِّ��X	ِْ=َ+�ِب َوا	َوا Zِ=َ ِب� َ �gِٖ��َ� َوKِ' ا	�� �ِ% َوا	��

 ِ�� �ِ,ْ� اَِذا َ)�َ,ُ�وا َوا	�8ِRْ�َِ� َن*ُK*�ُْ	َة َوا*ٰ&�H	ا 'Aََٰة َوا*ٰ� � ُ*ا َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	ُْ�+�Jُ*نَ َواََ �َم ا	�8َPَ �َ�Tٖ�	ا @َِiٰـ	َْ��ِْس اُو	ا �اِء َوٖ��َ �� ٖ��َ� Kِ' ا	�Cَْ��َِْء َوا	�4  …Asıl iyilik, o 
kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını göze- 
terek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz 
kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında 
sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır.  Bakara, 2/177 

��رِ َCَْ9:ْ�ِ� �َ��ٖ5ِLْ+َ�ْ�ُْ	َوا �َ�Jٖ5ِXْ�ُْ	َوا �َ�+ِٖ-�Jَ	َْوا �ِدٖ �َ� ��ِٖ��َ� َوا	�8  Sabredenler, özü-sözü doğru olanlardır, ilahî huzurda اَ	�8
duranlardır, mallarını Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir. Al-i İmran, 3/17 
Zٌiَ َ�5َْ�ُ�*ا ��Rَِ َواِْن 8ْAَِ�ُ�وا َوJُ�+Aَ*ا َ:9 َ��4ُ/&ُ    ��Cَ �ْ=ُ�ْ8ُِA َواِْن �ْ,ُVْ�ُAَ ZٌXَ�َ�َ �ْ=ُ�ْ�َ�ْAَ اِْن ٌ����ُ,ْ� َ$�lً�ْ اِن� ا	��َ� �َِ�� َ�ْ�َ��ُ*َن ُ.ُٖ�ْ&َ �ْ  Size bir iyilik doku- 
nursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer sabırlı olur, Allah'a karşı gelmekten sakı- 
nırsanız onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.  Al-i İmran, 3/120 

  ُJ�+Aَ8ِْ�ُ�وا َوAَ اِْن 'ٰ��َ َ��.ٖ �*�َ.ُ Zِ=َِiٰ��َ	ْا �اَٰ:9ٍف ِ.َ Zِ�َ�ْ1َِ� �ْ=ُ/ْد&ُْ� َر��*ا َوَ��ْ.ِ �ُْ&*ُAْ� Kَْ*رِِ,ْ� ٰ,ـTَا ُ�ْ�ِ  Düşmanlarınız, hemen şu anda üstü- 
nüze gelseler bile, eğer siz sabreder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, Rabbiniz sizi, üzerlerine nişan 
vurulmuş beş bin melekle destekler. Al-i İmran, 3/125 

  ُ5�ُzَ �.َِ� َو��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ �ْRُ�َ�Pَََِ�� ا	ا *Xُ,ََو ��َKَ �ٌ�sٖ&َ ِر���/*َن �ُ�َ.َ %َAَ� َ ;'ِ�َ- �ْ.ِ �ْ��َ�&ََو َ���ِٖ�� *ا َوَ.� اCَْ+َ=�-ُ*ا َوا	��ُ� ُ�ِ�[/ ا	�8  Nice peygamber var ki, 
çok sayıda taraftarı kendisi ile birlikte savaştı. Bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, 
yılmadılar ve boyun eğmediler. Allah sabırlıları sever. Al-i İmran, 3/146 

ِ�ن� ٰذ	َِ@ ِ.ْ� َ)Hْمِ اْ:9ُُ.*رِ ِ.َ� ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب ِ.ْ� َ ْ��ُِ=ْ� َوِ.َ� ا	�Tٖ�َ� اَْ$َ�&ُ*ا اًَذى َ&�sًٖ�ا َواِْن 8ْAَِ�ُ�وا َوJُ�+Aَ*ا Kَ  َ	ُ+ْ�َ�ُ*ن� Kٖ' اَْ.َ*ا	ُِ=ْ� َواَ-5ُِْ�ُ=ْ� َو	ََ+ْ�َ�ُ���    
Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenler- 
den ve Allah’a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Ama sabreder, Allah’a karşı gelmekten 
sakınırsanız işte bunlar, yapmağa değer işlerdendir. Al-i İmran, 3/186    
�*نَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اPِْ�ُ�وا َو��Pَُِ�وا َورَ   ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ �َ��	ا ا*Jُ�Aا�ُِ]*ا َوا   Ey iman edenler! Sabredin. ve sabırda yarışın, savaşa 
hazırlıklı olun. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.  Al-i İmran, 3/200  

  َ75ْ+َKَ َزُ)*ا�XَAَ 9:ََو �ُ	َ*Cَُ� َوَر��	ا ا*�ُ�uََٖوا َ���ِٖ�� �ُ*ا َوTْAََ,َ[ ٖر�ُ�ُ=ْ� َواPِْ�ُ�وا اِن� ا	��َ� َ.Dَ ا	�8   Allah'a ve Resul’üne itaat edin ve birbirinizle 
çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle bera- 
berdir.  Enfâl, 8/46  
   ْ�+ََg�.ِ ا*�ُِ�Lْ�َ ُِ�وَن��Pَ 7ُْ�وَن(ِ �ْ=ُXْ.ِ �ْ=ُ�َ ِل اِْن�+َJِ	ْا '�َ(َ �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	َْ���ِض ا /'ِ��X	ا �Rَ/�َا ��نَ َ*RُJَ5ْ�َ 9:َ ٌم*ْ َ �ْRُ�-َ�ِ� 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	ا ��5ًْ ِ.َ	ا اَ*�ُِ�Lْ�َ Zٌَg�.ِ �ْ=ُXْ.ِ �ْ=ُ�َ َواِْن �ِ   
Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelirler. 
Eğer içinizde sabırlı yüz kişi bulunursa, inkar edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir 
kavimdir.  Enfâl, 8/65 
َ_ ا	   �5Uَ �َlٰ	َْ.ِ ا �ُ=ْ�َواِْن َ �ِ�ْ+َgَ�.ِ ا*�ُِ�Lْ�َ َِ�ٌة��Pَ Zٌَg�.ِ �ْ=ُXْ.ِ �ْ=ُ�َ ِ�ْنKَ �5ً�ْzَ �ْ=ُ�Kٖ َوَ)�َِ� اَن� �ْ=ُXْ(َ �ُ�� َ���ِٖ�� Xُْ=ْ� اَ	ٌْ_ َ��Lُِْ�*ا اَ	5َْْ�ِ� �ِِ�ْذِن ا	��ِ� َوا	��ُ� َ.Dَ ا	�8   
Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı yüz kişi 
olursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı bin kişi olursa, Allah'ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. 
Allah sabredenlerle beraberdir.  Enfâl, 8/66 

���lَُت َ)Xّٖ' اِ-�ُ� 	5ََِ�ٌح 1ُKَ*رٌ َو	iَِْ� اََذْ �Xَُه َ-   ْ+ُ� 	Jُ�ََ*	َ�� َذَ,َ[ ا	�� اَء َ.�� ��zَ �ْ�َ��َء َ�ْ�َ  Ona, bir sıkıntıdan sonra bir nimet tattırırsak, “Artık 
benden bütün kötülükler silinip gitti.” der, mutlaka böbürlenir ve şımarır.  ُ��َPَ �َ�Tٖ�	اِ:�9 ا �ٌIَْ5َِ�ٌة َواLْ.َ �ْRَُ	 @َiِٰـ	ِت اُو��َِ	� وا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8
 ٌ���ٖ&َ Zorluk ve sıkıntılara sabredip güzel iş yapanlar hiç böyle midir. İşte onlar için bir bağış ve büyük ödül vardır. 
Hud, 11/10-11  

 ِ���Xٖ�َ َواKَ �ْ�ِPِْ�ن� ا	��َ� َ:ُ 9�Dُ�4ٖ اIََْ� ا	ُْ�ْ   Sabret; çünkü Allah, iyi davranışları ödülsüz bırakmaz. Hud, 11/115  
 ًZ�َِ-bcَ(َا َو f�Cِ �ْ,ُ�Xَ َْرَز � �ٰ*َة َواَ-Jُ5َْ*ا ِ.�� Zَiَ اُو	iَِٰ@ َ	 َوا	�Tٖ�َ� Pََ�ُ�وا اْ�+�Lََِء َوIِْ� َر��Rِْ� َواََ �ُ.*ا ا	�8 �� اِر  َوَ�ْ�َرُؤَن �ِ�	َْ�ZِXَ�َ ا	�� ��Jْ(ُ �ْRَُ�' ا	   İnananlar, Allah'ın 

hoşnutluğunu kazanmak amacı ile sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizlice ve açıkça 
hayır yolunda harcarlar, kötülüğü iyilikle savarlar. İşte geçici dünyanın ardından gelecek olan mutlu akıbet onları 
bekliyor. Ra’d, 13/22 

� ا	��ِ� َ��ٍق َو	HِmْXَََ��� ا	�Tٖ�َ� Pََ�ُ�وا اIََْ�ُ,ْ� �ِ�َْ�َ�ِ� َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ��َ َXْ(ِ �.ََو �ُ5َXْ�َ �ُْ&�َXْ(ِ �.َ َن*ُ�  Sizin yanınızdaki tükenir, fakat Allah'ın 
katındaki kalıcıdır, süreklidir. Biz sabredenleri, yaptıklarının en iyisiyle ödüllendireceğiz. Nahl, 16/96  

� َ�ْ�ُ=ُ�ونَ  ��.ِ aٍ�ْzَ 'Kٖ @ُAَ 9:ََو �ْRِ�ْ�َ(َ ْنHَ�ْAَ 9:َِ� َو��	ْ�ُ�َك اِ:�9 �ِ�Pَ �.ََو �ْ�ِPَْوا Sabret, sabretmeyi ancak Allah'ın yardımı ile 
başarabilirsin; onlar için üzülme, çevirdikleri ve kurdukları tuzaklar sakın canını sıkmasın. Nahl, 16/127  
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�f��ِCَ �َُ	 �ُ�َ�ْAَ %ْ,َ �ِٖAِِ�َ��َد	 �ْ�ِ[َPُْه َوا�ْ�ُ(ْ�Kَ ��َRُXَ�ْ�َ �.َاِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ  Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin َرب/ ا	��

Rabbidir. Şu halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O'nun adını taşıyan bir başkasını bili- 
yor musun?  Meryem, 19/65 

 � �ٰ*ِة َوِ.�� ��ِٖ��َ� َ)�ٰ' َ.� اRُ�َ�Pََْ� َواْ	�Jٖ�ُِ�' ا	�8 ُ�Jُ5ِXْ*نَ  َرَزْ �Xَُ,�ْ اَ	�Tٖ�َ� اَِذا ُذِ&َ� ا	��ُ� َوRُ�ُ*ُ�ُ  Sْ�َIِْ� َوا	�8  Onlar ki, yanlarında Allah'ın adı 
anıldığında kalpleri ürperir, başlarına gelen belalara karşı sabrederler, namaz kılar ve kendilerine verdiğimiz 
rızıkların bir bölümünü Allah yolunda harcarlar. Hac, 22/35  
ْ�َك 	3َُْ�ٌ� َ)��3ٌٖ َواِْذ َ �َل 	ُ�ٰJُْ� Xِ�ْ9ِ:ٖ� وَ    ُ,َ* َ�َ �ُُ3�ِ�� 7ُْA 9:َ �#Xَ�ُِ�ْك �ِ�	��ِ� اِن� ا	�7  "Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. 
Kötülükten alıkoy. Başına gelen bela ve musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş 
işlerdendir."  Lokman, 31/17 

-َْ�� ZٌXَ�َ�َ َواَْرُض ا	��ِ�  /���ُِ�وَن اLَِ� �ْ,ُ�َIَْْ�ِ� ِ�َ��بٍ  ُْ% َ�� ِ)َ��ِد ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اJُ�A*ا َر��ُ=ْ� 	Tٖ��ِ�َ� اXُ�َ�َْ*ا Tِ,ٰ 'Kِٖه ا	 َواZٌ�َCِ اِ-�َ�� ُ�َ*�K' ا	�8  De ki: "Ey iman 
eden kullarım, Rabbinizden sakının. Bu dünyada iyilik edenler için bir iyilik vardır. Allah'ın arz'ı geniştir. Ancak 
sabredenlere mükâfatları hesapsız ödenecektir." Zümer, 39/10 
 �(ً*ُ�,َ aَِ�Uُ اِن� اْ:9ِْ-َ��َن Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.  Mearic, 70/19 

 9:َ﴿ �﴾ ١اُْ ِ�ُ� �TَRِٰا ا	َْ�َ�ِ  Yoo, and içerim bu kente, 
﴿ �﴾ ٢َواَْ-TَRِٰ� \%�ِ Sَا ا	َْ�َ�ِ  Ki sen bu kentte oturmaktasın. 
﴿ �﴾ ٣َوَوا	ٍِ� َوَ.� َو	ََ  Babaya ve doğan çocuğa da yemin olsun ki, 
﴿ �ٍ�َ&َ 'Kٖ اْ:9ِْ-َ��َن �XَJْ�َUَ �ْJَ	َ٤ ﴾  Biz insanı, imtihan ve çile yüklü bir hayata gönderdik. 
﴿ ��َر َ)َ�ْ�ِ� اََ�ٌِJْ�َ �َْ	 اَْن ]ُ�َ�﴾ ٥اََ�ْ  İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 
�ا ﴿ً�َُ	 9:ً�.َ Sُ=ْ�َ,َُْل ا*Jُ�َ٦ ﴾  “Yığınla mal harcadım” diyor.. 

� ﴿اََ�ْ�َ�ُ[ اَْن 	َْ� َ�َ�ُه اَ ٌ�َ٧ ﴾  Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? 
﴿ �ِ�ْXَ�ْ(َ �ُ	َ %ْ�َmْ-َ �َْ	َ٨ا ﴾  Biz ona iki göz, 
﴾ ٩َو	َِ��-ً� َو5َ$ََ+ْ�ِ� ﴿  Bir dil ve iki dudak vermedik mi? 
﴿ �ِ�ْ�َmْ�X	ُه ا�Xَ�ْ�﴾ ١٠َوَ,َ  Ona iki yolu/ doğru ve eğriyi göstermedik mi? 

bcَKَ ﴿ Zَ�َJَ�َ	ْا �َ�﴾ ١١اْ َ+َ  Fakat o, o sarp yokuşu denemedi. 
﴿ Zُ�َJَ�َ	ْا �.َ @َv١٢َوَ.� اَْدٰر ﴾  O sarp yokuş nedir bilir misin? 
﴿ Zٍ�َ ََر /@Kَ١٣ ﴾  Köle azat etmek, 
﴿ Zٍ�َLَ�ْ.َ ٍم ٖذى*ْ�َ 'Kٖ َ��ٌمuِْ١٤اَْو ا ﴾  Veya açlığın kol gezdiği günlerde, 

 ٖ+�َ﴿ Zٍ�َ�َJْ.َ �١٥ً�� َذا ﴾  Yakını olan bir yetimi, 
﴿ Zٍ�َ�َ+ْ.َ َذا �Xً�=ٖ�ْ.ِ ١٦اَْو ﴾  Yahut aç ve açıkta kalmış boynu bükük bir yoksulu doyurmaktır. 
﴿ Zِ�َ�َ�ْ�َ	ْ�ِ� ا*ْPَا*َAََو �ِ�ْ ﴾ p١٧ُ�� َ&�َن ِ.َ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوAََ*اPَْ*ا �ِ�	�8  Ve imana ermişlerden ve birbirine sabrı ve merhameti 

tavsiye edenlerden olmaktır. 
﴿ ZِXَ�َ�ْ�َ	ُْب ا��َPَْا @َiِٰ	١٨اُو ﴾  İşte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir. Beled, 90/1…18 

﴾ ١َواْ	8ْ�َِ� ﴿  Zamana yemin ederim ki, 
﴿ �ٍ�ْUُ '5َٖ	 ٢اِن� اْ:9ِْ-َ��َن ﴾  İnsan gerçekten ziyan içindedir.  
﴿ �ِ�ْ ��ِت َوAََ*اPَْ*ا �ِ�ْ	َ��a َوAََ*اPَْ*ا �ِ�	�8َِ	� ﴾ ٣اِ:�9 ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Ancak iman edenler, iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı 

ve sabrı öğütleyenler bunun dışındadır. Asr, 103/1-2-3 
SADAKA/ALLAH YOLUNDA HARCAMAK 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
ٖ��ِ% َوَ.� َ*ُ��َ5ْAَ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ.�َذا ُ�Jُ5ِXْ*َن  ُْ% َ.� اَ-ْ.ِ �ْ+ُJْ5َْ� �Kَ �ٍ�ْUَِْ�َ*ا	َِ�ْ�ِ� َواْ:9َْ َ�ٖ��َ� َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ��َ  ا ِ.ْ� Kَ �ٍ�ْUَِ�ن� ا	��َ� �ِٖ� َ)ٖ���ٌ �ٖ&�ِ� َواْ�ِ� ا	��   Sana Allah 

yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve 
yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir. Bakara, 2/215 

� َر��Rِْ� َوَ:Uَ 9ْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�ْ�Hَ-ُ*َن ﴿ Tٖ�َ� ُ�Jُ5ِXْ*َن اَْ.َ*ا	Cَ 'Kٖ �ْRَُٖ��ِ% ا	��ِ� pُ�� َ:9 ُ�ْ+�ُِ�*َن َ.� اَ-Jُ5َْ*ا َ.�fX َوَ:9 اًَذى 	Rَُْ� اIَُْ�ُ,�ْ اَ	� َXْ(ِ٢٦٢ ﴾  Mallarını 
Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, 
Rab’leri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. 

﴿ �ٌ��ٖ�َ \'ِXBَ �ُ��	اًَذى َوا �Rَ�ُ�َ+ْ�َ Zٍ َ�َPَ �ْ.ِ �ٌ�ْUَ 5َِ�ٌةLْ.َ٢٦٣َ ْ*ٌل َ.ْ�ُ�وٌف َو ﴾  Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen 
sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur.  

�َ �Aُِ=ْ� �ِ�ْ	َ��� َواْ:9َٰذى َ&�	�Tٖى ُ�aُ5ِXْ َ.�َ	ُ� رgَِ�َء ا	��Xسِ َPَ ا*ُ�[ِ�ُْA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��وَ َ �ِ��	�ِ� �ُ.ِVْ�ُ 9:ََوا�ٌِ%  َو �ُ�َ�Pََ�Kَ َُ�اٌبA �ِ�ْ�َ(َ 5َْ*اٍنPَ %ِsَ�َ&َ �ُُ�sَ�َKَ �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ا
﴿ �َ��ٖKِ�=َْ	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	ا َوا*�ُ�َ&َ � �ُروَن َ)�ٰ' َ$ْ#ٍء ِ.��ِJْ�َ 9:َ ا�ً�ْPَ �ُ&َ�َ+َKَ٢٦٤ ﴾  Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı 
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halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa 
çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet 
etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. 
Allah, kâfirleri doğru yola iletmez. 

 َ�ِ� Zٍ�XIَ %ِsَ�َ&َ �ْRِ�ِ5ُْ-َا �ْ.ِ �+ً��ٖsْAَِ� َو��	ِت ا�zَ�ْ.َ َء�Lَ+ِ�ْا �ُRَُ	َن اَْ.َ*ا*Jُ5ِXْ�ُ �َ�Tٖ�	ا %ُsَ.ََو َR�َ�Pََُ� �َِ�� ْ�َ*ٍة ا��	َوا \%[َKَ %ٌَِوا� �Rَ�ْ8ِ�ُ �َْ	 ِ�ْنKَ �ِ�ْ5َ�ْzِ �Rَ�َُ&ُا SْAَٰ�Kَ %ٌَِوا� �
﴾ Aَ٢٦٥ْ�َ��ُ*َن �8ٖ�ٌَ� ﴿ Allah’ın rızasını kollamak ve ruhlarındaki imanı kökleştirmek için mallarını harcayanların durumu 

ise, bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Bir bahçe ki ona bol yağmur yağar, meyvelerini iki kat verir. 
Bol yağmur düşmese de hafif bir yağmur, bir çisenti de yetişir. Allah ne yaparsanız hepsini görür.  

���5َ�َzُ Zٌُء R�َ�Pََ�Kََ  اََ�َ*د/ اََ�ُ�&ُْ� اَْن Aَُ=*َن 	َُ� Zٌ�XIَ ِ.ْ� َ-�1ٍٖ% َواَْ)�Xٍَب mْAَٖ�ى �+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9ُر َ	ُ� �Rَ�Kٖ ِ.ْ� &ُ%� ا	�sَ�َ�اِت َوا�Pَََ�ُ� ا	ِْ=َ�ُ� َو	َُ� ُذر�ْAَ �ْ.ِ َ�ٌر- �ِ�Kٖ اِْ)�8ٌَر �
﴾ Tٰ&َ Sْ َ�َ+َ�ْ�Kَ٢٦٦	َِ@ ُ�َ���ُ� ا	��ُ� 	َُ=ُ� اْ:9َٰ��ِت َ	َ���ُ=ْ� Aََ+5َ=�ُ�وَن ﴿  Sizden biriniz arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, 

arasından sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyve bulunan bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk 
çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp 
kül etsin! İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size âyetleri açıklar.  

 َA 9:َاْ:9َْرِض َو �َ.ِ �ْ=َُ	 �XَIْ�َUَْا � ُ�*ا ا	1َْٖ��َ� ِ.Jُ5ِXُْA �ُXْ*َن َوَ	 َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَ-Jُ5ِْ*ا ِ.ْ� ��uََ��ِت َ.� َ&َ�ْ�ُ+ْ� َوِ.�� ْ�ُ+ْ� �TٖUِٰ�ِ�ِ� اِ:�9 اَْن 4ُ�ِLُْA*ا �Kِٖ� َواْ)َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� َ���
﴿ �ٌ��ٖ�َ \'ِXBَ٢٦٧ ﴾  Ey iman edenler, kazandıklarınızın temiz ve kaliteli olanları ile sizin için topraktan yetiştirdikleri- 

mizden sadaka verin, sakın kendiniz gönül hoşluğuyla almayacağınız, adi ve kalitesi bozuk şeyleri vermeye 
kalkışmayın. İyi bilin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, övülmek O'na mahsustur. Bakara, 2/262…267 

﴾�٢٧٠	ِٖ��َ� ِ.ْ� اَ-�8ٍَْر ﴿َوَ.� اَ-ْ.ِ �ْ+ُJْ5َْ� ZٍJَ5ََ- اَْو -Tََْرْ.ِ �ُْA� Tَْ-ٍر Kَِ�ن� ا	��َ� َ�ْ�َ�ُ�ُ� َوَ.� 	�3�ِ   Allah yolunda her ne harcar veya her ne 
adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.   

� ِ,َ' َواِْن 5ُ1ُْA*َ,� َوAVُْAُ*َ,� ا	Jَ5َُْ�اَء Uَ *َRُKَْ�ٌ� 	َُ=ْ� َو�ُ  ���ِXِKَ ِت� َ�َ �وا ا	�8ُ�ُْA اِْن﴿ �ٌ��ٖUَ َن*ُ��َ�ْAَ ��َِ� �ُ��	َوا �ْ=ُِA�lَ��Cَ �ْ.ِ �ْ=ُXْ(َ �ُ �5=َ٢٧١ ﴾  Eğer sadakaları 
açıktan verirseniz bu güzeldir. Ama onları kimse görmeden gizlice fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır 
ve bir kısım günahlarınızın silinmesine vesile olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

 ُJ5ِXُْA �.َ5ُِْ�ُ=ْ� َو-َbcِKَ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ ا*Jُ5ِXُْA �.َ�7َُء َو�َ �ى َ.ْ�ٖRْ�َ �َ��	ا ��ٰـِ=	َو �ْRُv�ٰ,ُ @َ�ْ�َ(َ dَ�َْ	 ْ�=ُ�َْ	ِف� ا*َ�ُ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ ا*Jُ5ِXُْA �.َِ� َو��	ا �ِIَْء َو�Lَِ+�ْ3َُْ�ُ�*َن  *َن اِ:�9 اA 9:َ �ْ+ُ-ََْوا
﴿٢٧٢ ﴾  Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah, dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcar- 

sanız, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah’ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcar- 
sanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tastamam ödenir.  

 XِBَْا %ُ,ِ�mَ	ْا �ُRُ�ُ�َ�ِ_ َ 9:َ �ْRُn�ٰ��ِٖ� �ْRُُK�ِ�ْAَ��lَ�ُْ*نَ 	Jَ5ُ�َِْ�اِء ا	�Tٖ�َ� ا8ِ�ُُْ�وا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� َ:9 َ�ْ�َ+ٖ]�ُ�*َن K ��ً�ْzَِ' اْ:9َْرِض َ�ْ ا	��Xَس اِ	َْ���Kً َوَ.� Jُ5ِXُْA*ا  َ��َء ِ.َ� ا	+�5�َ/
﴾ ٢٧٣ِ.ْ� Kَ �ٍ�ْUَِ�ن� ا	��َ� �ِٖ� َ)ٖ��ٌ� ﴿  Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yer yüzünde kazanç için 

dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları 
simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı Allah kesinlikle bilir.   

� َر��Rِْ� َوَ:9َXْ(ِ �ْ,ُ�ُIَْا �ْRُ�َKَ Zً�َِ-bcَ(َا َو f�Cِ ِر�Rَ�X	َوا %ِ�ْ�	�ِ� �ْRَُ	َن اَْ.َ*ا*Jُ5ِXْ�ُ �َ�Tٖ�	ََن ﴿ ا*ُ-Hَ�﴾ Uَ٢٧٤ْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�ْ  Mallarını gece-gündüz, gizli-
açık Allah yolunda harcayanların mükâfatı Allah katında verilecektir. Onlar için bir korku söz konusu değildir ve 
onlar üzülmezler de. Bakara, 2/270…274. Ayetler. 

�aُ ا	���ُ َ�ْ�َ  ٍ��pٍَٖر ا� �5&َ �%ُ& /]��َ �ِت َوا	��ُ� َ:9 ُ�َِ ٰ�*ا َوُ�ْ��ِ' ا	�8 ا	��  Allah faizi tüketir, sadakaları ise bereketlendirir. Allah 
küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Bakara, 2/276 

8َ�� ُ*ا Uَْ�ٌ� 	َُ=ْ� اِْن &Aَ �ْ+ُXُْْ�َ�ُ�*نَ  َواِْن َ&�َن ُذو ُ)ْ�َ�ٍة 3ِXَKََ�ٌة اِ	ٰ' َ.ْ�َ�َ�ةٍ Aَ َواَْن  Eğer borçlu, darlık içinde ise, ona ödemek için kolaylık 
sağlayın. Eğer borcu   sadaka olarak sayarsanız sizin için daha hayırlıdır. Bakara, 2/280 

 � ��/*َن َوَ.� Jُ5ِXُْA*ا ِ.ْ� َ$ْ#ٍء Kَِ�ن� ا	��َ� �ِٖ� َ)ٖ���ٌ َ	ْ� �XَAَ	ُ*ا ا	ْ�ِ�� َ�+�' Jُ5ِXُْA*ا ِ.��ُِA  Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça 
asla iyiliğe eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu bilir. Al-i İmran, 3/92 

  ِk�=َْ	اِء َوا �� ��اِء َوا	�4 ٖ��َ� اْ	Lَْ�َ� َوا	�Kٖ��ََْ� َ)ِ� ا	��Xِس َوا	��ُ� ُ�ِ�[/ اْ	ُ�ْ��Xٖ�ِ�َ اَ	�Tٖ�َ� ُ�Jُ5ِXْ*َن Kِ' ا	��  O Allah’tan hakkıyla korkanlar bollukta ve 
darlıkta Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah da, böyle iyi davrananları sever. 
Al-i İmran, 3/134 

ْ�َ]�ُن 	َُ� َ ٖ��Kَ �Xًَ��َء َ ٖ���Xً ﴿َوا	�Tٖ�َ� ُ�Jُ5ِXْ*َن اَْ.َ*ا	Rَُْ� رgَِ�َء ا	��Xِس َوَ:ُ 9�Xُ.ِVْ*َن �ِ�	��ِ� َوَ:9 �ِ�	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َوَ.ْ� َ�ُ=ِ�   ﴾ ٣٨ا	�7 Bu inkâr edenler 
başkalarına gösteriş olsun diye sadaka verirler, Allah'a ve ahiret gününe inanmazlar. Yoldaşı şeytan olanın ne 
kötü yoldaşı vardır! Nisâ, 4/38 

 ِRِ� �ُ��	ُ� َوَ&�َن ا��	ا �ُRُ ََرَز � ﴾ ٣٩ْ� َ)ٖ��ً�� ﴿َوَ.�َذا َ)Rِ�ْ�َْ� 	َْ* اَٰ.Xُ*ا �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َواَ-Jُ5َْ*ا ِ.��  Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman 
etselerdi ve Allah’ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah, onları en 
iyi bilendir. Nisâ, 4/39 

�ٰ*َة اِ:�9 َوُ,ْ� &َُ��	ٰ' َوَ:ُ 9�Jُ5ِXْ*َن اِ:�9 َوُ,ْ� َ&�ِرُ,*نَ  َوَ.� َ.Rُ�َXَْ� اَْن RُُA�Jَ5ََ- �ْRُXْ.ِ %َ�َJُْAْ� اِ:�9 اَ-�Rُْ� َ&5َُ�وا �ِ�	��ِ� َو�Cُ�َِ*	ِٖ� َوَ:9 َ��Aُْ*َن ا	�8  Onların 
Sadakalarının kabul edilmesine engel olan şudur: Onlar Allah'a ve elçisine karşı nankörlük ettiler; namaza da 
üşene üşene gelirler ve istemeye istemeye sadaka verirler. Tövbe, 9/54   
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  َ�Kَ �ْ,ُ�َRْIُ 9�:ِوَن ا�ُmِ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	ِت َوا� َ�َ ٖ)�َ� ِ.َ� ا	َ�Xٖ.ِVْ�ُْ� Kِ' ا	�8 1َ�ُْ�وَن ِ.1ِCَ �ْRُXَْ� ا	��ُ� ِ.RُXْْ� َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَ	ٖ��ٌ اَ	�Tٖ�َ� َ�Hُ�ِ�ْوَن ا	ُْ�]�*�  Sadaka/zekât 

vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldiği kadar verebilenlerle alay eden 
kimselere bu davranışlarının cezasını Allah verir. Onlara can yakıcı bir azap vardır. Tövbe, 9/79 

  �%Pََو �Rَِ� �ْRِ� ّٖ&HَُAَو �ْ,ُ�ُ �R[َُA Zً َ�َPَ �ْRِِ	اَْ.َ*ا �ْ.ِ TْUُ ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCَ �ُ��	َوا �ْRَُ	 �ٌ=َCَ @َAَ*ٰ�Pَ اِن� �ْRِ�ْ�َ(َ  Onların mallarının bir bölümünü 
zekât/sadaka olarak al ve bu yolla onları temizle, günahlardan arındır. Onlara dua et, çünkü senin duan onlara 
gönül huzuru sağlar. Allah her şeyi işitir ve bilir. Tövbe, 9/103 

�َ �ِت َواَن� ا	��َ� ُ,َ* ا	+�*�  َ اُب ا	��ٖ���ُ اَ	َْ� َ�ْ�َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� ُ,َ* َ�Jَْ�ُ% ا	+�ْ*Zَ�َ َ)ْ� ِ)َ��ِدٖه َوَ��TُUُْ ا	�8  Allah'ın, kullarının tövbesini kabul ede- 
ceğini, sadakaları/zekâtlarını geri çevirmeyeceğini ve Allah'ın tövbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen olduğu- 
nu hâla bilmezler mi? Tövbe, 9/104 

َ �تِ ………… ��ٖ �َ� َوا	ُْ�َ+8َ ��اََ)�� ا	��ُ� 	5ِLْ.َ �ْRََُ�ًة َواIًَْ�ا َ)Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar  ��ً�3ٖ…َوا	ُْ�َ+8َ  …İşte Allah, 
bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. Ahzab, 33/35 

 ٌ���ٖ&َ �ٌIَْا �ْRَُ	َو �ْRَُ	 _ُ(َ�4َ�ُ �Xً�َ�َ �zً�ْ َ �َ��	ا ا*zُ�َ َِْت َوا� َ �� ٖ �َ� َوا	�8�ُْ ��  Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren اِن� اْ	�8�ُ
kadınlara ve böylece Allah'a güzel bir ödünç verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir 
mükâfat vardır. Hadid, 57/18 

  ُ=َ	 �ٌ�ْUَ @َِ	ٰذ Zً َ�َPَ �ْ=ُv*ٰmْ-َ ْی�ُ.*ا َ�ْ�َ� َ�َ ��JَKَ َل*Cُ��	ا �ُ+ُ�ْIَ�َ- ا اَِذا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ ُ�Rَuَْ5ُ*ٌر َرٖ���ٌ  ْ� َواBَ �َ��	ِ�ن� اKَ وا�ُmِAَ �َْ	 ِ�ْنKَ  Ey iman edenler! 
Peygamber ile gizli bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha 
hayırlı ve daha temizdir. Şayet bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Mücadele, 58/12 

XٖAَ�ْ' اِ	ٰ' اَ   �Uَْ*َ:9 ا	َل َرب� َ*Jُ�َKَ َ�ْ*ُت	اْ �ُُ&�� َرَزْ �Xَ&ُْ� ِ.ْ� َ ْ�ِ% اَْن َ��Aَِْ' اََ�َ ���َ َواَ-Jُ5ِْ*ا ِ.��ِٖ	� َق َواَ&ُْ� ِ.َ� ا	�8 �� �Pَ�Kَ ]ٍ��ٖ َ %ٍIَ  Herhangi birinize ölüm 
gelip de: “Ey Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam” Demeden önce, 
size verdiğimiz rızıktan harcayın. Münafikun, 63/10 

 ﴿ 'JٰAَْ9:ْا �Rَ�ُ�Xmَ�ُCَ١٧َو ﴾ Allah’a karşı gelmekten çok sakınan ateşten uzak tutulur. 
'AٖVْ�ُ ىTٖ�	َا ﴿ '�&Hَ+َ�َ �ُ	َ�.َ١٨ ﴾  O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir. 

�ُه ِ.ْ� -HٰmُْA Zٍ�َ�ِْى ﴿َXْ(ِ �﴾ ١٩َوَ.� :9ََِ�ٍ  O yaptığı iyiliği bir karşılık görmek için yapmaz. 
﴾ ٢٠اِ:�9 اْ�ِ+�Lََء َوIِْ� َر��ِ� اْ:9َْ)�ٰ' ﴿  O ancak yüce Rabbinin hoşnutluğunu gözeterek yapar.  
﴿ 'zٰ�ْ�َ ََ�ْ*َف	٢١َو ﴾  Elbette kendisi de ileride hoşnut olacaktır. Leyl, 92/17…21. Ayetler.  

SADIK/SADAKAT 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ْ �Xَُ,ُ� اْ	َ*ْ)َ� �Xَ�ْmَ-َْ�Kَُ,ْ� َو.َ َPَ ��ُp َ��Kٖ�ِ�ْ�ُ	ْا �Xَ=ْ�َ,َْ�7َُء َوا-َ �ْ  Sonra onlara verdiğimiz söze sadık kaldık, böylece onları ve 
dilediğimizi kurtardık da ölçüsüz davrananları yıkıma uğrattık. Enbiya, 21/9 

َب اْ	�JٖKِ�Xَ�َُ� اِنْ  �T�َُ�َو �ْRِِ ��ِدٖ �َ� �8ِِْ َ$�َء اَْو َ�+ُ*َب َ)Rِ�ْ�َْ� اِن� ا	��َ� َ&�َن 5ُBَ*ًرا َرٖ��ً�� 	Hِmْ�ََِى ا	��ُ� ا	�8  Çünkü Allah sadakat gösterenleri 
sadakatleri sebebiyle ödüllendirir ve münafıkları da dilerse cezalandırır, dilerse tövbelerini kabul eder. Allah, 
bağışlayıcıdır, merhametlidir. Ahzab, 33/24 

�ِدَ �تِ … �ِدٖ �َ� َوا	�8  Allah onlara bir… اََ)�� ا	��ُ� 	5ِLْ.َ �ْRََُ�ًة َواIًَْ�ا َ)Sadık olan erkeklere ve sadık olan kadınlar…��ً�3ٖ… َوا	�8
bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamıştır. Ahzab, 33/35  

�وا �ِ�َْ.َ*ا	Rِِْ� َواَ-Cَ 'Kٖ �ْRِ�ِ5ُْٖ��ِ% ا	��ِ� اُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	�8 اِ-�َ�� اْ	X.ِVْ�ُُ*َن ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا �ِ ُ,َ�Iَا َو*�ُ�Aَ�ْ�َ �َْ	 ��ُp �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	ِد ُ*نَ ��  Mü'min olanlar, ancak o 
kimselerdir ki, onlar, Allah'a ve Resulü’ne iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla 
ve canlarıyla mücadele ettiler. İşte onlar, sadıkların ta kendileridir. Hucurat, 49/15 

 َ*zِِْ� َور��	ا �َ.ِ bcً4ْKَ َن*Lُ+َ�ْ�َ �ْRِِ	ِرِ,ْ� َواَْ.َ*ا��ِدَ �ا ِ.ْ*Iُ�ِUُْا �َ�Tٖ�	ا �َ��ٖIِ�Rَ�ُْ	َ�اِء اJَ5ُ�ِْ	 َ���	8ُُ�وَن اXْ�َِد ُ*نَ  ا-ً� َو� َوَرCُ*	َُ� اُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	�8  Sözü edilen o 
mallar, göçmen yoksullar içindir. Onlar ki, yurtlarından ve mallarından yoksun bırakılmışlardır; Allah'ın lütuf ve 
rızasını ararlar; Allah'a ve resulüne yardım ederler. İşte sadık olanlar bunlardır. Haşr, 59/8 

SAĞ-SOL 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َ�ُ�*َن bcً�+ٖKََ�ْ*َم -َْ�ُ)*ا &ُ%� اُ-َ�ٍس �ِِ�َ.�ِ.Kَ �ْRَِ�ْ� اُو�Kَ �ٖXِ��ٖ�َِ� �ُ�َ�+َ&ِ 'َِAُو	َ @َiِٰ�Jَْ�ُؤَن ِ&َ+�Rُ�َْ� َوَ:9 ُ�3ْ   Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte 
çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını güven içinde okurlar 
ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. İsra, 17/71 

﴿ Zًsَٰ�pَ �Iًاَْزَوا �ْ+ُXُْ&٧َو ﴾  O kıyamet günü sizler de üç sınıfa ayrılırsınız:  
﴿ ZِXَ�َ�ْ�َْ	ُب ا��َPَْا �.َ ZِXَ�َ�ْ�َ	ُْب ا��َPَْ�Kَ٨ ﴾  Sağdakiler/ahiret mutluluğuna erenler, ne mutlu o sağdakilere! 
﴿ Zِ�َlَ7ْ�َْ	ُب ا��َPَْا �.َ Zِ�َlَ7ْ�َْ	ُب ا��َPَْ٩َوا ﴾  Soldakiler/kötülüğe batanlara, ne bahtsızdırlar onlar!  

��Jُِ*َن ﴿َوا ��Jُِ*َن ا	�� ��	١٠﴾  Ve bir de ileri geçenler var ki herkesi geçmişlerdir.  Vakıa, 56/7-8-9-10 
��ُب ا	َْ�ٖ��ِ� ﴿َPََْ.� ا �َْ�ٖ��ِ	ُب ا��َPَْ٢٧َوا ﴾  Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere! 
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�ٍر َ.4ُ1ْ*ٍد ﴿ْCِ 'Kٖ٢٨ ﴾  Dikensiz kirazlar, 

 ْX.َ {ٍ�ْuَ4ُ٢٩*ٍد ﴿َو ﴾  Salkım salkım muzlar, 
�وٍد ﴿ُ�ْ.َ ;%kِ٣٠َو ﴾  Yayılmış sürekli bir gölge,  
﴾ ٣١َوَ.�ٍء َ.ْ�ُ=*ٍب ﴿  Çağlayan bir su başında,  
﴾ ٣٢َو�sٖ&َ ZٍRَ&ِ�Kََ�ٍة ﴿  Çeşitli meyveler içinde, 
﴿ Zٍ(َ*Xُ�ْ.َ 9:ََو Zٍ(َ*ُ[Jْ.َ 9:َ٣٣ ﴾  Hiç tükenmeyen ve yasaklanmayan, 
﴿ Zٍ(َ*ُK�ْ.َ ُُ�ٍشK٣٤َو ﴾  Ve yüksek döşekler üzerindedirler. Vakıa, 56/27…34. Ayetler. 

َ��ِل ﴿  ��ُب ا	�7َPََْ��ِل َ.� ا ��ُب ا	�7َPَْ٤١َوا ﴾ Soldakiler; ne yazık o soldakilere! 
﴾ Cَ 'Kٖ٤٢ُ�*ٍم َوَ�ٖ��ٍ� ﴿  Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. 
�ُ�*مٍ ﴿ْ�َ �ْ.ِ ;%kِ٤٣َو ﴾  Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler.  
﴾ ٤٤َ:9 َ��ِرٍد َوَ:9 َ&ٖ��ٍ� ﴿  Ne serin ve ne de yararlı, 
﴿ �َ�Kٖ�َ+ْ.ُ @َِ	ا َ ْ�َ% ٰذ*ُ-�&َ �ْRُ�-ِ٤٥ا ﴾  Çünkü onlar vaktiyle varlık içinde azıtmışlardı.  

� ا	�3ٖ�َِْ� ﴿وَ ِXْ�﴾ ٤٦َ&�-ُ*ا ُ��8ِ/وَن َ)َ�' اْ	ِ  O en büyük günahta ısrar ederlerdi. 
﴾ ٤٧َوَ&�-ُ*ا َ�Jُ*	ُ*َن اTَِ�َا ِ.ْ+�Xَ َو&A ��Xَُُ�اً�� َوِ)�3ًَ.� َءاِ-�� َ	َ�ْ�ُ�*pُ*َن ﴿  Ve şöyle derlerdi: "Ölünce mi, toprak ve kemik haline gelince 

mi, sahi o zaman mı yeniden diriltileceğiz?" Vakıa, 56/42…47. ayetler. 
﴿ Zٌ�َِK�Uَ �ْ=ُXْ.ِ '5ٰ1ْAَ 9:َ َن*zُ�َ�ُْA Tٍِi.َ*ْ�َ١٨ ﴾  O gün hesap için huzura alınırsınız. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. 

� َ.ْ� اُوJُ�َKَ �ٖXِ��ٖ�َِ� �ُ�َ�+َ&ِ 'َِA*ُل َ,�ُؤُم اْ َ�ؤُ  �.َ�Kَ﴿ �ْ�َِ��+َ&ِ ١٩ا ﴾  Kitabı sağ tarafından verilen der ki: Alın, kitabımı okuyun;  
ّٖ' ُ.bcٍَق ِ�َ���َِ�ْ� ﴿ ّٖ' SُXْXَkَ اَ- ﴾ ٢٠اِ-  Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, 
﴿ Zٍ�َzَِرا Zٍ7َ�(ٖ 'Kٖ *َRُKَ٢١﴾   Artık o, hoşnut bir yaşama içindedir.  
﴿ Zٍ�َِ	�(َ Zٍ�XIَ 'Kٖ٢٢ ﴾  Yüksek bir cennette.  Hakka, 69/19…22. ayetler. 
� َ.ْ� اُو��َ7ِِ� �ُ�َ�+َ&ِ 'َِA	Jُ�َKَ �ِٖ*ُل َ�� 	َْ�َ+Xٖ' 	َْ� اُوَت ِ&َ+��َِ�ْ� ﴿ ﴾ ٢٥َواَ.�  Kitabı sol tarafından verilen de der ki; Keşke kitabım bana 

verilmemiş olsa idi. 
﴾ ٢٦َو	َْ� اَْدِر َ.� ِ�َ���َِ�ْ� ﴿  Hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim, 
﴿ Zَ�َzِ�Jَ	ْا Sِ-َ�&َ �Rَ+َ�َْ	 ��َ٢٧ ﴾  Keşke o ölüm hayatımı kesip bitirmiş olsa idi.  
﴿ �ْ�َِ	�.َ 'ّٖX(َ 'ٰXBَْ٢٨َ.� ا ﴾  Malım bana bir yarar sağlamadı.  

 َ[�ْCُ 'ّٖX(َ @َ�َ,َ﴿ �ْ�َِ-�٢٩ ﴾  Güç ve kudretim yok olup gitti. 
﴾ TُUُ٣٠وُه �LُKَ/*ُه ﴿  Onu yakalayıp bağlayın.  
��َ� �Pَ/*ُه ﴿ٖmَ	ْا ��ُp٣١ ﴾  Sonra atın onu ateşe!  Hakka, 69/25…31. ayetler. 

﴿ �ٖXِ��ٖ�َِ� �ُ�َ�+َ&ِ 'َِAاُو �ْ.َ � �.َ�Kَ٧ ﴾  Kimin kitabı sağ eline verilirse, 
﴾Kَ٨َ�ْ*َف ُ�َ��Cَُ[ ِ�َ��ً�� َ�ٖ��ً�ا ﴿   Hesabı kolayca görülür.  
﴾ ٩َوَ�JَXِْ�ُ[ اِ	ٰ' اَْ,ِ�ٖ� َ.ْ�ُ�وًرا ﴿  Ve ailesine sevinç içinde döner.   
� َ.ْ� اُوAَِ' ِ&َ+�َ�ُ� َوَراَء Rْkَِ�ٖه ﴿ ﴾ ١٠َواَ.�  Fakat kime ki, kitabı arkası tarafından verilir, 

 َK﴿ ًرا*�ُُp ا*(ُ�﴾١١َ�ْ*َف َ�ْ   “Yetiş ey ölüm” çağırır.  
﴾ ١٢َوَ�Cَ 'ٰ�8ْٖ��ً�ا ﴿  Ve bir alevli ateşe yaslanacaktır. İnşikak, 84/7…12. Ayetler. 
﴿ Zِ�َ�َ�ْ�َ	ْ�ِ� ا*ْPَا*َAََو �ِ�ْ ﴾ p١٧ُ�� َ&�َن ِ.َ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوAََ*اPَْ*ا �ِ�	�8  Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden 

ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. 
﴿ ZِXَ�َ�ْ�َ	ُْب ا��َPَْا @َiِٰ	١٨اُو ﴾  İşte bunlar  sağ tarafta yerlerini alanlar.  
﴿ Zِ�َlَ7ْ�َْ	ُب ا��َPَْا �ْ,ُ �XَِA��َٰ�ِ� 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	١٩َوا ﴾  Âyetlerimizi inkâr edenler ise onlar soldakilerdir.  
�ٌة ﴿َPَVْ.ُ َ�ٌر- �ْRِ�ْ�َ(َ٢٠ ﴾  Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. Beled, 90/17…20. Ayetler. 

SANAT 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

��ِب DَXْPُ ا	��ِ� ا	�Tٖى اJَAََْ� &ُ%� َ$ْ#ٍء اِ-�ُ� Uَٖ��ٌ� �ِ َوAََ�ى اْ	 َ �ًة َوِ,َ' Aَُ��/ َ.�� ا	��َ.ِ�Iَ �Rَ�ُ�َ�ْAَ َ��َلmِ َ5َْ��ُ*نAَ ��َ  Sen dağları görürsün de, yerinde 
sabit sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah' ın 
sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberlidir. Neml, 27/88 

SAPIK/SAPIKLIK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
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 َ��ى Kََ�� َر�ِٰRُْ	�ِ� Zََ	bcَ ���َ اُو	ٰـiَِ@ ا	�Tٖ�َ� اْ$َ+َ�ُوا ا	�4ٖ+َRْ.ُ َوَ.� َ&�-ُ*ا �ْRُُAَر�mَِA Sْ  İşte onlar/münafıklar, hidayet karşılığında sapıklığı 

satın aldılar da, ticaretleri kâr etmedi, doğru yolu da bulamadılar. Bakara, 2/16 
�ى َوا	Tَ�َْاَب �ِ�	ْ�َ ٰRُْ	�ِ� Zََ	bcَ 5ِLَْ�ِة Kََ�� اPََْ�َ�ُ,ْ� َ)َ�' ا	��Xرِ اُو	ٰـiَِ@ ا	�Tٖ�َ� اْ$َ+َ�ُوا ا	�4  Onlar, hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanma- ya 

karşılık azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar! Bakara, 2/175 
 ُA �ْ	َ اْزَداُدوا &5ًُْ�ا ��ُp �ْRِِ-��َ�ٖا ��	/*نَ اِن� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ�ْ�َ Rُ+ُ�َ*ْAَ %َ�َJْْ� َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	�4  İman ettikten sonra inkâr edip, inkârlarını 

artıranların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Onlar sapıkların ta kendileridir. Ali İmran, 3/90 
�ا اِن� ا	��َ� َ:َ 9�5ِLُْ� اَْن ُ�7َْ�َك �ِٖ� َوَ�5ِLُْ� َ.� ُدونَ ً��ٖ�َ 9:ًbcَzَ �%zَ �ْJَKَ �ِ��	�ِ� 7ِْ�ْك�ُ ��7َُء َوَ.ْ�َ �َِ�ْ	َِ@ 	ٰذ  Şüphesiz Allah, kendisine ortak 

koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşku- 
suz, derin bir sapıklığa düşmüştür. Nisa, 4/116 

�ا ً��ٖ�َ 9:ًbcَzَ �%zَ �ْJَKَ �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	َوا �ٖ�ِCَُو&ُ+ُ�ِٖ� َوُر �ِٖ+=َِiٰ�.َِ� َو��	ْ=5ُْ� �ِ��َ �َوَ.ْ …Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini 
ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur. Nisa, 4/136 

�اً��ٖ�َ 9:ًbcَzَ ا*/�zَ �وا َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َ ْ /�Pَ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا Şüphesiz, inkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar gerçekten 
derin bir sapıklıkla sapmışlardır. Nisa, 4/167 

 َc �ى َو�ٖKَ�Rِ�ْ�َ(َ �a�َ �Jًُ� ا	�4ٰ,َ �Jً��ٖKَ َون�ُ+َRْ.ُ �ْRُ�-ََن ا*�ُ�َ��uٖ��ََ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َوَ�ْ b	Zَُ اِ-�Rُُ� اTُ1َ�Aوا ا	�7  Allah, bir kısmını doğru yola iletti, 
bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Çünkü onlar, Allah'ı bırakıp şeytanları dost edindiler. Bir de kendilerini doğru 
yolda sanırlar. Araf, 7/30 

ٍء َ)ٖ���ٌ َوَ.� َ&�َن ا	��ُ� 	�%4ِ�ُِ َ ْ*ً.� َ�ْ�َ� اِْذ َ,ٰ�ُ '�+�َ �ْRُv�َ���َ� 	َ �.َ �ْRَُ�Jُ�+*َن اِن� ا	��َ� �ُِ=%� َ$#ْ   Allah bir milleti doğru yola çıkardıktan sonra 
ne gibi şeylerden sakınmaları gerektiğini açıklamadıkça onları doğru yoldan saptıracak değildir. Şüphesiz ki 
Allah her şeyi yeterince bilendir. Tevbe, 9/115 

bcَُل K�َ8ُْA '�-َ�Kَُ*نَ   TٰKَ İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Haktan sonra	ُِ=ُ� ا	��ُ� َر�/ُ=ُ� اْ	َ�Kَ /aَ��َذا َ�ْ�َ� اْ	َ��a اِ:�9 ا	�4
sadece sapıklık vardır. O halde nasıl sırt çeviriyorsunuz. Yunus, 10/32 

وَن َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َوَ��Iً*َ(ِ �Rََ-*Lُ�ْ اُ  /�-َْ�� َ)َ�' اْ:Uِٰ9َ�ِة َوَ�8ُ /���/*َن ا	َْ�ٰ�*َة ا	ِ+َ�ْ�َ �َ�Tٖ�	َا ٍ�و	ٰـbcَzَ 'Kٖ @َiٍِل َ�ٖ��  Onlar, dünyayı âhirete tercih 
ederler, Allâh'ın yoluna engel olur ve o yolu eğri ve dolambaçlı göstermeye çalışırlar. İşte bunlar derin bir 
sapıklık içindedirler. İbrahim, 14/3 

 ُ{� ْت �ِِ� ا	ّ�ٖ ��bcَُل ا	َْ�ٖ���ُ  َ.sَُ% ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �Rِ���َِْ� اَْ)َ��	Rُُْ� َ&َ�َ.�ٍد اْ$َ+ � َ&َ�ُ�*ا َ)�ٰ' َ$ْ#ٍء ٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	�4 �ُروَن ِ.��ِJْ�َ 9:َ _ٍPِ�(َ ٍم*ْ�َ 'Kٖ  Rablerini inkâr 
edenlerin amelleri, fırtınalı bir günde rüzgârın tarumar ettiği küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey elde 
edemezler. İşte bu, dönüşü olmayan sapıklığın ta kendisidir. İbrahim, 14/18 

bcً��ٖCَ /%zَََ�ِة اَْ)ٰ�' َواUِٰ9:ْا 'ِK *َRُKَ '�ٰ(َْٖه اTِـ,ٰ 'Kٖ َ&�َن �َوَ.ْ Kim de bu dünyada gerçeği/hakkı görüp kabul etmeyecek şekilde 
kör olursa, artık o, ahirette de kördür ve yolunu da tam sapıtmıştır, şaşırmış gitmiştir. İsra, 17/72 

 Bizim karşımıza çıkacakları o Gün, gerçeği nasıl da apaçık اRِِ� Dْ�ِCَْْ� َوا8ِ�َْْ� َ�ْ*َم َ���Xَ-َ*ُAْ 	ِٰ=ِ� ا	��3	ُِ�*َن ا	َْ�ْ*َم bcَzَ 'Kٍٖل ُ.ٖ���ٍ 
işitecek ve görecekler! Ne var ki, o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Meryem, 19/38 

 ُ�bcَُل ا	َْ�ٖ�� ُه َوَ.� َ:َ 9�5َXُْ�ُ� ٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	�4 �ُ)*ا ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َ.� َ:9 َ��4ُ/ْ�َ O, Allah’ı bırakır da kendine ne zarar, ne de fayda veren 
şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Hac, 22/12 

َ.� اَْ-�Rَِ� Sَِدى ا	ُْ�ْ�ِ# َ)ْ� َbcَzَ	Rِِ+ْ� اِْن Dُ�ِ�ُْA اِ:�ْ.َ 9� ُ�ُ.ِVْ� �َٰ�ِ��RُKَ �XَِAْ� ُ.ْ�ِ�ُ�*نَ وَ   Sen körleri sapıplıktan çevirip doğru yola 
yöneltemezsin; Ayetlerimi ancak inanıp da teslim olmuşlara duyurabilirsin. Neml, 27/81 

�ى .ِ Kَِ�ْن َ	 ً,ُ �ِ�ْLَِ� �ُv*ٰ,َ Dَ�َ�Aا �ِ ��.ِ /%zََا �+�ِ�ُ�*َن اَْ,َ*اَءُ,ْ� َوَ.ْ�اَ-�َ�� َ �ْ�َ(ْ�Kَ @َ	َ ا*�ُ�mٖ+َ�ْ�َ �ْ َ���ِٖ	��3	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �َ��	ِ� اِن� ا��	ا �َ  Eğer senin davetini 
kabul etmezlerse, bilmiş ol ki, onlar sadece heveslerine uyarlar. Allah'tan doğruyu gösterir belge olmaksızın 
sadece kendi hevesine uyan kimseden daha sapık ve şaşkın kim vardır? Şüphesiz ki Allah zalim bir milleti 
doğru yola iletmez. Kasas, 28/50 

 ْ�ُA اِْن �ْRِِ+	َbcَzَ �ْ(َ #ِ�ْ�ُْ	ِد ا�Rَِ� Sَ-َْنَ َوَ.� ا*�ُ�ِ�ْ.ُ �ْRُKَ �XَِA��َٰ�ِ� �ُ.ِVُْ� �ْ.َ 9�:ِا Dُ�ِ  Sen kendi sapıklıkları içindeki körleri  doğru yola 
iletemezsin. Sen ancak ayetlerimize inanan Müslüman’lara duyurabilirsin.  Rum, 30/53 

 ْ�.ِ �َ�Tٖ�	ا aَ�َUَ َُروٖ-' َ.�َذا�Kَ �ِ��	ا aُ�ْUَ اTٍَ  ٰ,ـ�ٍل ُ.ٖ��bcَzَ 'Kٖ ُِ�*َن	��3	ُدو-ِٖ� َ�ِ% ا  İşte bu gördükleriniz, Allah’ın yarattıklarıdır. Haydi, 
Allah’ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığı bir şey bana gösterin! Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. 
Lokman, 31/11 

 ٍ�.ِVْ�ُِ	 َ  َوَ.� َ&�َن���	0ِ�ْ ا�َ �اَْ.ِ�ِ,ْ� َوَ.ْ �1َِْ�َ�ُة ِ.ْ	ا �ُRَُ	 ُ=*َن�اَْ.ً�ا اَْن َ �ُُ	*Cُُ� َوَر��	اَِذا َ 4َ' ا ZٍXَ.ِVْ.ُ 9:ََو�Xً��ٖ.ُ 9:ًbcَzَ �%zَ �ْJَKَ �َُ	*Cَُوَر  Allah ve 
Peygamberi bir iş, bir mesele hakkında hüküm verdiğinde, artık hiç bir mü'min erkeğe ve kadına kendi iş ve 
meselelerinde istediklerini seçme hakkı yoktur. Kim Allah ve Peygamberine karşı gelirse, gerçekten o, açık bir 
sapıklıkla sapıtmış olur. Ahzab, 33/36 
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�َرُه 	bcَCْbِcِْمِ RُKََ* َ)�ٰ' -ُ*ٍر ِ.ْ� َر�� ْPَ �ُ��	َ�َح ا$َ �ْ�َKٍََ ا�ٍل ُ.ٖ��bcَzَ 'Kٖ @َiِٰ	ِ� اُو��	ِذْ&ِ� ا �ْ.ِ �ْRُ�ُ*ُ�ُ  Zِ�َCِ�Jَ�ِْ	 %ٌ�ْ*َKَ �ٖ  Allah kimin gönlünü İslâm'a 

açmışsa o, Rabbinden bir nûr üzerinde değil midir? Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara 
yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Zümer, 39/22 

�َ) Zِ	bcَzَ '5ٍَٖل َ�ٖ���ٍ َ�ْ�َ+�Rَِ� %ُmِ�ْ ا	�Tٖ�َ� ُ 9:َ�Xُ.ِVْ*َن ��Rَِ َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ُ.Jُ5ِ7ْ*َن ِ.�RَXْ َوَ�ْ�َ�ُ�*َن اَ-��Rَ اْ	َ�a/ اَ  َ:9 اِن� ا	�Tٖ�َ� ُ�َ��ُروَن Kِ' ا	��  Kıyamet Saatine 
inanmayanlar, onun çabucak gelmesini isterler. Oysaki imana ermiş olanlar ondan korkarlar ve onun gerçek 
olduğunu bilirler. Kıyamet konusunda tartışanlar, derin bir sapıklık içindedirler. Şura, 42/18    

�ى ا	ُْ�ْ�َ# َوَ.�ْ ِRْAَ اَْو �� َ&�َن bcَzَ 'Kٍٖل ُ.ٖ���ٍ  اDُ�ِ�ُْA Sَ-َْ�Kََ ا	8/  Sağırlara sen mi duyuracaksın; yahut körleri ve apaçık bir 
sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Zuhruf, 43/40 

َ��ُء اُو	bcَzَ 'Kٖ @َِiٍٰل ُ.ٖ���ٍ َوَ.ْ� َ:ُ 9�mِْ[ َداِ)َ' ا	��ِ� K Hٍmِ�ْ�ُِ� dَ�ْ�َKَِ' اْ:9َْرِض َو	dَ�َْ 	َُ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� اَْو	ِ   Kim Allah'ın davetçisine uymazsa, bilsin 
ki, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. Onlar apaçık bir sapıklık 
içindedirler. Ahkaf, 46/32    

�Rِْ� َوُ�Rُ�ُ���َُ� ا	ِْ=َ+�َب َوا	ِْ�ْ=Zَ�َ َواِْن َ&�-ُ*ا ُ,َ* ا	�Tٖى َ�َ�َ� Kِ' اْ:9ُ.�   ّٖ&Hَ�َُو �ِٖA��َٰا �ْRِ�ْ�َ(َ ا*ُ�+ْ�َ �ْRُXْ.ِ 9:ً*Cَُر �َ ِ.ْ� َ ْ�ُ% 	bcَzَ '5ٍَٖل ُ.ٖ���ٍ ّ�ٖ  O Allah ki kendi 
içlerinden bir peygamber göndermiştir; onlara âyetlerini okumaktadır ve onları tertemiz bir hale getirmektedir ve 
onlara kitabı ve şer-î hükümlerin hikmetlerini öğretmektedir ve bundan önce onlar, elbette apaçık bir sapıklık 
içindeydiler. Cum'a, 62/2 

SARHOŞLUK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

��َ ��ًXُIُ 9:ََن َو*ُ	*JُAَ �.َ ا*�ُ�َ�ْAَ '�+�َ ٰرى�=َCُ �ُْ+ْ-ََة َوا*ٰ� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:JْAَ 9َ�ُ�*ا ا	�8  Ey iman edenler! Sarhoş iken namaz kılmaya 
kalkışmayın, ne dediğinizi bilinceye kadar bekleyin. Bir de -yolcu olmanız dışındacünüp iken/cinsel ilişkiden 
sonra yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Nisa, 4/43 

�Jِ�ُْ*نَ َوِ.ْ� pََ�َ�اِت ا	�1ٖ�Xِ% َواْ:�Xَ(َْ9ِب Tُ1ِ�+Aَوَن ِ.Cَ �ُXَْ=ً�ا َوِرْزً � �Xً�َ�َ اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:َٰ9� Zً	Jَِْ*ٍم �َ    Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve 
üzümlerden hem sarhoşluk veren içki ve hem de güzel rızık edinirsiniz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir 
millet için ibret, öğüt ve belge vardır. Nahl, 16/67 

  َ�Aََو �Rَ�َ�ْ�َ %ٍ�ْ�َ َذاِت /%ُ& Dُ4َAََو Sْ�َzَاَْر � ��(َ Zٍ�َzِ�ْ.ُ /%ُ& %ُ,َTْAَ �Rََ-َ�ْوAَ َم*ْ�َ ٌ���ى ا	��Xَس Cَُ=�ٰرى َوَ.� ُ,ْ� �ُِ�َ=�ٰرى َو	ِٰ=�� َ)Tَاَب ا	��ِ� َ$ٖ  O kıyamet 
gününde çocuk emziren kadınlar çocuklarını terk ederler. Hamile kadınlar çocuklarını düşürürler, insanları 
sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler. Ama Allah'ın azabı çok çetin ve şiddetlidir. Hac, 22/2 

  ُ���ٖAَ �ُXْ.ِ SَXُْ& �.َ @َِ	ٰذ �a�َو�Iََءْت Cَْ=َ�ُة ا	َْ�ْ*ِت �ِ�ْ	َ  Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde, “Ey insan! İşte bu senin 
öteden beri kaçtığın şeydir.” denir. Kaf, 50/19 

SECDE 
ِ�ْ��ِ ا	��ٖ���ِ  �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ��ِ    

 َ���ٖIِ� � َر��َ@ َو&ُْ� ِ.َ� ا	��ِ�ْ�َِ� {ْ���َKَ O halde hamd/övgü ile Rabbinin yüceliğini ifade et, ve secde edenlerden ol! 
Hicr, 15/98 

�انِ  َmُ�ْ�َ �ُmَ َوا	mْ�Xُ� َوا	�7  Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Rahman, 55/6 
SECDE AYETLERİ 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
�ونَ ُmُ�ْ�َ �َُ	َو �َُ-*�� َر��َ@ َ:9 َ�ْ�َ+ْ=ِ�ُ�وَن َ)ْ� ِ)َ��َدAِٖ� َو�َُ���َُXْ(ِ �َ�Tٖ�	اِن� ا Şüphesiz Rabbinin katında bulunanlar, ona kulluk 

etmekten çekinmezler ve onu noksan sıfatlardan tenzih ederler ve yalnız ona secde ederler. A’raf, 7/206   
�و� َواْ:�Pَٰ9لِ  ُLُ	ْ�ِ� �ْRُُ	bcَkَِوَ&ْ�ً,� َو �(ً*ْuَ اِت َواْ:9َْرِض*َ�ٰ � َ.ْ� Kِ' ا	��ُmُ�ْ�َ �ِ��ِ	َو  Göklerde ve yerde var olan her şey ve herkes 

gölgeleriyle birlikte isteyerek ya da zorunlu olarak Allah'a secde ederler. Ra’d, 13/15  
ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض ِ.ْ� َدا��Zٍ َوا	Zُ=َِiٰ��َْ َوُ,ْ� َ:9 َ�ْ�َ+ْ=�ُِ�ونَ   � َ.� Kِ' ا	��ُmُ�ْ�َ �ِ��ِ	َو  Göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve 

melekler, büyüklük taslamadan, Allah'a secde ederler. Nahl, 16/49 
�ا ُْ% اِٰ.Xُ*ا �ِٖ� اَْو َ:X.ِVُْA 9ُ*ا اِن� ا	�Tٖ�َ� اُوAُ*ا اْ	ِ�ْ�َ� ِ.ْ� َ ْ�ِ�ٖ� اَِذا ُ�ْ+�ٰ' َ)Rِ�ْ�َْ� َ��1ِ/وَن 	ِ  ً �mCُ َْذَ �ِنbcْ  De ki; “Siz bu Kur'an'a ister inanın, ister 

inanmayın, o bundan önce kendilerine bilgi verilenlere okunduğunda, onlar yüzleri üzerine secdeye kapanırlar.” 
İsra, 17/107   

ْ� Dَ.َ �Xَ�ْ�َ�َ -ُ*ٍح َوِ.�ْ   ��Zِ اَٰدَم َوِ.�� َ� ِ.ْ� ُذر� ٖ�ِّ��X	ا �َ.ِ �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ��	اَْ-َ�َ� ا �َ�Tٖ�	ا @َiِٰ	اُو /�Uَ �ِ�ٰ�ْ �ْ��Xَ َوا�Xَ�ْ�َ+َIْ اَِذا Rِ�ْ�َ(َ 'ٰ�+ُْAْ� اَٰ��ُت ا	��َ,َ �ْ وا  ُذر���Zِ اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َواCَِْ�اvَٖٔ% َوِ.��
�f�=ِ�ُا َو�ً �mCُ Bunlar nimete erdirdiği kimselerdir. Bunların kimi Âdem soyundan, kimi Nuh ile birlikte gemiye bindir- 
diklerimizin soyundan, kimi de İbrahim ile İsrail'in soyundan gelen peygamberler ile doğru yola ilettiğimiz seçkin 
müminlerdir. Bunlar rahmeti bol Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. 
Meryem, 19/58  

mَُ� َوا	��  اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	���َ   dُ�ْ َواْ	Jََ�ُ� َوا	mُ/X*ُم َواْ	mَِ��ُل َوا	�7 ٰ�َ*اِت َوَ.ْ� Kِ' اْ:9َْرِض َوا	�7 � 	َُ� َ.ْ� Kِ' ا	��ُmُ�ْ�َ �ْ.َاُب َوTَ�َْ	ا �ِ�ْ�َ(َ �a�َ �ٌ�sٖ&َِس َو��X	ا �َ.ِ �ٌ�sٖ&ََواب/ َو
َ�5َْ�ُ% َ.� َ��7َءُ ُ�Rِِ� ا	��ُ� Kََ�� َ	ُ� ِ.ْ� ُ.ْ=ِ�ٍم اِن� ا	��َ�   Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ağaç- 



 326
lar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Al- 
lah, kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar. Hac, 22/18 

� 	َِ�� �Aَُْ.ُ�-َ� َوَزاَدُ,ْ� -5ُُ*ًراُmُ�ْ-ََا �ُ�ٰ�ْ �وا 	ِ���ْ�ٰ�ِ� َ �	ُ*ا َوَ.� ا	��ُmُCْا �ُRَُ	 %َ� ٖ َواَِذا Onlara: "Rahman’a secde edin!" denildiğinde: 
"Rahman da ne imiş! Bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz?" dediler ve bu davet onları imandan büsbütün 
uzaklaştırdı. Furkan, 25/60   

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� 5ُ1ُْA*َن َوَ.� Xُ�ِ�ُْA*نَ   �وا 	ِ��ِ� ا	�Tٖى ُ�1ِْ�ُج ا	1َْْ[َء Kِ' ا	��ُmُ�ْ�َ 9�:َا  Şeytanın amacı, onları göklerdeki ve yer 
yüzündeki gizli şeyleri meydana çıkaran gerek saklı tuttukları ve gerekse açığa vurdukları tüm duygularını bilen 
Allah'a secde etmelerini engellemektir. Neml, 27/25 

  /�Uَ �Rَِ� اَِذا ُذ&�ُ�وا �َ�Tٖ�	ا �XَِA��َٰ�ِ� �ُ.ِVْ�ُ ��َ�-ِْ�َ+ْ=�ُِ�ونَ ا�َوُ,ْ� َ:9 َ �ْRَِر�� �ِ�ْ��*ا �َُِ��Cَا َو�ً �mCُ وا  Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu 
âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapananlar, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler 
inanırlar. Secde, 32/15 

  �ْJَ	َ َ �َل �	اِ:�9 ا tٍ�ْ�َ 'ٰ�(َ �ْRُ4ُ�ْ�َ 'Lٖ�ْ�ََ	 1َُ�َ]�ِء	اْ �ً�ا ِ.َ�sٖ&َ َواِن� �ٖIِ��َِ- 'ٰ	ِا @َ+ِmَ�ْ-َ اِلVَ�ُِ� @َ�َ�َkَ ُه��X+َKَ ��َ�-ََداُوُد ا ��kَِت َوَ ٖ��ٌ% َ.� ُ,ْ� َو��َِ	� Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8
ً�� َواَ-َ�َب 5َLْ+َCْ�Kََ� َر��ُ� َو��Uَ َرا&ِ   Davud: Andolsun ki, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta 

bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu, birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız iman edip de iyi işler 
yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az! dedi. Dâvud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret 
dileyerek eğilip secdeye kapandı, tövbe edip Allah'a yöneldi. Sad, 38/24 secde 

  ُ�mُCَْوا �ِ�َJَ�ِْ	 9:ََو dِ�ْ �وا 	�7�ُِmُ�ْAَ 9:َ �ُ�َJَ	َْوا dُ�ْ �ونَ َوِ.ْ� اَٰ��Aِِ� ا	�ْ�ُ% َوا	�Rَ�Xُر َوا	�7ُ�ُ�ْAَ ُه���اِ �ْ+ُXُْ& اِْن ��RُJَ�َUَ ىTٖ�	ِ��ِ� ا	وا   Gece, gündüz, güneş ve 
ay Allah’ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah’a kulluk ediyorsanız, 
onları yaratan Allah’a secde edin. Fussilet, 41/37   

�وا 	ِ��ِ� َواْ)ُ�ُ�وا ُmُCْ�Kَ  Hemen, Allah'a secde edin ve yalnızca O'na kulluk edin. Necm, 53/62 
�ونَ  ُmُ�ْ�َ 9:َ ْ�اُٰنJُ	ْا �ُRِ�ْ�َ(َ َواَِذا  ُِ�َئ  Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. İnşikak, 84/21 

� َواْ +َ ْmُCَْوا �ُ�ْ[ُِA 9:َ b�c&َ ِ�ْب  Hayır; sakın onu dinleme! Yalnızca Allah’a secde et ve yaklaş! Alak, 96/19   
(Kur’an’ı Kerimde toplam 14 adet secde ayeti vardır.) 

SELAM 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

��/*ا �ِ َKَ Zٍ���وَ,� اِن� ا	��َ� َ&�َن َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ�ٖ��ً��َواَِذا ُ�ّ�ٖ�ُ+ْ� �َِ+ِ �َْ�َ�َ� ِ.�RَXْ اَْو ُرد/  Bir selam aldığınızda daha güzel bir selam ile 
karşılık verin veya benzeri ile. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Nisa, 4/86 

Zَ�َ�ْ اَ-�ُ� َ.ْ� َ)ِ�َ% ِ.Cُ �ْ=ُXْ*ًءا �Rmََِ  َواَِذا �Iََءَك ا	�Tٖ�َ� ُ�Xُ.ِVْ*نَ  �	�Aَ ��ُp Zٍََب ِ.ْ� َ�ْ�ِ�ٖه َوا5ُBَ �ُ�-َ�Kَ {َ�َPَْ*ٌر َرٖ���ٌ �ِ�َٰ��bcَCَ %ْJُKَ �XَِAٌم َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ&َ+َ[ َر�/ُ=ْ� َ)�ٰ' -5َِْ�ِ� ا	��  
Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: “Selam olsun size! Rabbiniz rahmet ve 
merhameti kendisine ilke edinmiştir. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tövbe 
eder, kendini düzeltirse, muhakkak ki O, bağışlayan, esirgeyendir” En’âm, 6/54 

��Uُُ*ا ُ�ُ�*Aَ '�+�َ �ْ=ُِA*�ُ�ُ �َ�ْBَ �Aًْ�َ+�ْ-ُِ�*ا َوAَُ���ُ�*ا َ)�ٰ' اَْ,��Rَِ ٰذ	ُِ=ْ� Uَْ�ٌ� 	َُ=ْ� َ	 َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اٰ.َ ْAَ 9:َ ا*Xُ َُ�ون�&TَAَ �ْ=ُ���َ  Ey İman edenler! Kendi 
evlerinizin dışındaki evlere izin alıp halkına selam vermeden girmeyiniz. Böyle davranmak sizin için daha 
hayırlıdır. Ola ki düşünür sebebini anlarsınız. Nur, 24/27 

  ���َ�ُ @َِ	Tٰ&َ Zً�َ��uَ Zً&َِ� ُ.َ��َر��	ا �ِXْ(ِ �ْ.ِ Zً���ِAَ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َا َ)�ٰ' ا*�ُ���َKَ �Aً*�ُ�ُ �ْ+ُ�ْUَِ�َذا َدKَ ِJ�ْAَ �ْ=ُ���ََ	 ِت��َُ=ُ� اْ:9َٰ	ُ� ��	ا �نُ*ُ�  …. Ama bu evlerden 
herhangi birine her girdiğinizde Allah katından bolluk, bereket ve esenlik dileyerek birbirinize mutlaka selam 
verin. İşte Allah, size ayetleri böyle açıklamaktadır, umulur ki aklınızı kullanırsınız. Nur, 24/61 

SEVGİ/SAYGI 
ِ�ْ��ِ ��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	   

 ��ِ	 �َ��ٖ$ِ�Uَ �ْRِ�َْ	َِل اHِ-َُْْ�ُ=ْ� َوَ.� ا	َل اِHِ-َُْوَ.� ا �ِ��	�ِ� �ُ.ِVْ�ُ �ْ�ََ	 ِْ=َ+�ِب	اَْ,ِ% ا �َواِن� ِ.ْ ُRَ	 @َiِٰـ	اُو bcً��ٖ َ �Xً�َpَ �ِ��	ِت ا��7َْ+ُ�وَن �ِ�َٰ�9 َ:َ �ِ Dُ��ٖCَ �َ��	اِن� ا �ْRَِر�� �َXْ(ِ �ْ,ُ�ُIَْا �ْ
 Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah’a, size indirilene ve kendilerine indirilene, Allah’a derinden saygı اْ	ِ�َ��بِ 
duyarak inanırlar. Allah’ın âyetlerini az bir değere satmazlar. İşte onların, Rableri katında mükâfatları vardır. 
Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir Ali İmran, 3/199 

…  َ�ِgbcَJَ	َْى َوَ:9 ا�ْRَْ	َ�اَم َوَ:9 ا�Rَْ� اْ	َ ��/*ا َ$g��ََِ� ا	��ِ� َوَ:9 ا	�7ُِA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ  ُL+َ�ْ�َ َ�اَم��َ� ا	Sَ�ْ�َْ اْ	َ *َن bcً4ْKَ ِ.ْ� َر��Rِْ� َورzَِْ*ا-ً�َوَ:9 اّٰ.ٖ  Ey iman 
edenler, Allah’ın nişanelerine/Hac adetlerine, haram olan aya, hediye olan kurbanlığa, gerdanlıklar takılan 
hayvanlara, Rablerinden bol nimet ve rıza talep ederek Beyt-i Haram’a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin… 
Maide, 5/2 

 Onlar ki, Allah’ın gözetilmesini emrettiği hakları َوا	�Tٖ�َ� َ��8ُِ*َن َ.� اََ.َ� ا	��ُ� �ِٖ� اَْن ُ�*Pََ% َوَ�7َ1ْْ*َن َر��Rُْ� َوَ�K�1َُ*َن Cُ*َء ا	ِْ�َ��بِ 
gözetirler. Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar. Ra'd, 13/21 
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��Xَ 	َُ� َزْوIَُ� اِ-�Rُْ� َ&�-ُ*ا ُ�َ��ِرُ)*َن Kِ' اْ	1َْ�َ�اِت َو�َ ْ�َPََْوا '�ٰ�ْ�َ �َُ	 �Xَ�ْ,ََوَو �َُ	 �Xَ�ْmَ+َCْ�Kَ َ���ٖ$ِ�Uَ �Xََ	 َوَرَ,ً�� َوَ&�-ُ*ا ��ًBََر �Xَ-َ*(ُ�ْ  Onun duasını kabul 

ettik, eşini de doğum yapacak duruma getirerek Yahya'yı armağan ettik,. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı, 
umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi. Enbiya, 21/90 

 Onlar, Rablerine olan saygıdan dolayı titreyenler. Mü'minun, 23/57 اِن� ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ �ْ,ُ� Zِ�َ7ْUَ َر��Jُ5ِ7ْ.ُ �ْRِ*نَ 
bcً�Pَُٖه ُ�ْ=َ�ًة َوا*�ُ���َُAُ�وُه َو� *َُAُروُه َو �H�َُAَو �ِٖ	*Cُِ� َوَر��	ا �ِ�*Xُ.ِVْ+ُِ	 Allah’a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olup saygı 

gösteresiniz ve Allah’ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz diye peygamber gönderdik. Fetih, 48/9 
 Tٖ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب ِ.ْ� َ ْ�ُ% Kََ]�َل َ)Rِ�ْ�َُ� اْ:9ََ.ُ� Rُ�ُ*ُ�ُ  Sْ�َJَKَْ� َوَ&�RُXْ.ِ �ٌ�sْٖ اَ	َْ� َ��ِْن 	Tٖ��ِ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَْن  �ْRُ�ُ*ُ�ُ  Dَ7َ1ْAَ	Tِِْ&ِ� ا	��ِ� َوَ.� َ-Hََل ِ.َ� اْ	َ��a َوَ:9 َ�ُ=*-ُ*ا َ&�	� 

 JُCِ�Kَ İman edenlerin Allah'ı anma ve O'ndan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin saygıyla ürpermesi zamanı daha*نَ 
gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti 
de kalpleri katılaştı. Onlardan bir çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Hadid, 57/16 

�sَ.َْ9:ْا @َ�ِْAِ� َو��	ا Zِ�َ7ْUَ �ْ.ِ �(ً ��8َ+َ.ُ ��ً$ِ�Uَ �ُ+َ�ََْ�ا	َ %ٍ�َIَ 'ٰ�(َ ْ�اَٰنJُ	ْا اTَـ,ٰ �Xَْ	Hَ-َْْ* ا	5َ=�ُ�ونَ َ+َ�َ �ْRُ���ََ	 ِس��X�ِ	 �Rَ�ُ�ِ4َْ- ُل  Şayet Biz bu Kur'an'ı bir dağın 
üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. 
İşte Biz, belki düşünürler diye, insanlara böyle örnekler veririz. Haşr, 59/21  

SIĞINMA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ُق َ�ْ�َ� اََ�ٍ� ِ.ْ� ُرCُِ�ٖ� َوَ �	ُ*ا �Xَ�ْ�ِCَ َوا5ْBُ �Xَ�ْuَََ�اَ- اَٰ.َ� ا	��Cُ*ُل �َِ�� اُْ-Hَِل اِ	َْ�ِ� ِ.ْ� َر��ٖ� َواْ	X.ِVْ�ُُ*َن &ُ%\ اَٰ.َ� �ِ�	��ِ� َوَ.�iَِٰ=ِ+ٖ� َو&ُُ+ِ�ٖ� َورُ  ��5َُ- 9:َ �ٖ�ِCُ ُ��8ٖ�َ	َْْ�َ@ ا	َواِ �Xََر�� @َ  
Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah'a, meleklerine, kitapla- 
rına, peygamberlerine iman ettiler. “Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat 
ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır” dediler. Bakara, 2/286 

�ِ�ْ% )َ َ:9 ُ�َ=��ُ_ ا	��ُ� -5ًَْ�� اِ:�9 ُو �Rَ�َCْ	Sْ�َ�َ&َ �.َ �Rََ َوَ)�Rَ�ْ�َ َ.� اْ&َ+Sْ�َ�َ َر��VُٰA 9:َ �XَاTْUَِ-� اِْن  ْAَ 9:ََو �Xََر�� �َ-ْ�[َUَْاَْو ا �Xَ��ٖ-َ �ْ.ِ �َ�Tٖ�	ً�ا َ&َ�� َ�َ�ْ�َ+ُ� َ)َ�' اPِْا �Xَ�ْ�َ
 َXnٰ	*ْ.َ Sَ-َْا �Xَ�ْ�ََواْر �Xَ	َ �ْ5ِBَْوا ��X(َ _ُ(َْوا �ِٖ� �Xَ	َ Zَ َ�uَ 9:َ �.َ �Xَ�ْ ���َُA 9:ََو �Xََر�� �Xَ�ِ�ْ َ َ���ٖKِ�=َْ	مِ ا*ْJَ	ْ8ُْْ�-َ� َ)َ�' ا-�Kَ �  Allah hiç kimseye kapasitesini aşacak 

bir yükümlülük yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına ve işlediği kötülük de kendi zararınadır. Ey 
Rabbimiz, eğer unutacak ya da yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklemiş 
olduğun gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü taşıtma, bizi affet, 
günahlarımızı bağışla, bize merhamet eyle, sen Mevlasızsın bizim. Kâfirlere karşı yardım et bize. Bakara, 2/286 

  ِ���	�ِ� Tْ�ِ+َCْ�Kَ ٌغHْ-َ ِن�[َ�ْ � َ��XBَHَXَْ@ ِ.َ� ا	�7 اِ-�ُ� Dٌ��ٖCَ َ)ٖ���ٌ  َواِ.�  Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah’a 
sığın. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. A’raf, 7/200 

  ِ��Iٖ��	ِن ا�[َ�ْ Kَِ�َذا َ َ�اَْت اْ	Jُْ�اَٰن Tْ�ِ+َCْ�Kَ �ِ�	��ِ� ِ.َ� ا	�7  Kur'an'ı okuduğun zaman, o kovulup taşlanmış şeytandan Allah'a 
sığın! Nahl, 16/98 

  ِ��uٖ��َ َو ُْ% َرب� اَُ)*ُذ �َِ@ ِ.ْ� َ,Hَ�َاِت ا	�7  De ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!   َواَُ)*ُذ �َِ@ َرب� اَْن
�4ُُ�ونِ ْ�َ Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, Rabbim! Mü’minun, 23/97-98 

�وِرِ,ْ� اِ:�9 ِ&ْ�ٌ� َ.� ُ,ْ� �ِ�َ  ُPُ 'Kٖ اِْن �ْRُ�ٰAٍَن ا�[َ�ْCُ �ِ�ْLَِ� �ِ��	ِت ا��اَٰ 'Kٖ ُ*َن	ِد�mَ�ُ �َ�Tٖ�	��8ٖ�َُْ اِن� ا	ا Dُ��ٖ �	Tْ�ِ+َCْ�Kَ �ِ�Lِٖ �ِ�	��ِ� اِ-�ُ� ُ,َ* ا	�� Allah'ın ayetlerini 
hiçbir bilgi ve kanıtları olmadan sorgulayanlara gelince; onların içinde asla ulaşamayacakları kendini beğenmiş- 
lik duygusu vardır. Öyleyse sen Allah'a sığın çünkü her şeyi işiten, her şeyi gören yalnız O'dur! Mümin, 40/56 

  ْ� � َ��XBَHَXَْ@ ِ.َ� ا	�7 Dُ��ٖ ا	َْ�ٖ���ُ َواِ.� َ]�ِن َ-Hٌْغ Tْ�ِ+َCْ�Kَ �ِ�	��ِ� اِ-�ُ� ُ,َ* ا	��  Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, 
hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işiten, bilendir. Fussilet, 41/36 

 ﴿ aِ�َ5َْ	١ ُْ% اَُ)*ُذ �َِ�ب� ا ﴾ De ki: De ki: Sığınırım karanlığı yarıp ışıtan sabahın Rabbine.  
﴿ aَ�َUَ �.َ ��$َ �ْ.ِ٢ ﴾  Yarattığı şeylerin şerrinden,  
﴾ ٣َوِ.ْ� َ$�� aٍCِ�Bَ اَِذا َوَ َ[ ﴿  Karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden,  
﴿ �ِJَ�ُ	ْا 'ِK ِت�pَ� �5�X	َ$�� ا �٤َوِ.ْ ﴾  Düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden  
﴿ �� اَِذا َ�َ�ٍَCِ��َ ��$َ �ْ.ِ٥َو ﴾  Ve kıskandığında kıskanç kişinin şerrinden. Felak, 113/1…5. ayetler. 

﴾ ١ ُْ% اَُ)*ُذ �َِ�ب� ا	��Xِس ﴿  Sığınırım insanların Rabbine,  
﴾ ٢َ.ِ�ِ@ ا	��Xِس ﴿  İnsanların sahibine, 

 �X	ِٰ� ا	�٣ِس ﴿اِ ﴾  İnsanların İlâhına, 
﴾ ٤ِ.ْ� َ$�� ا	َْ*Cَْ*اِس ا	��X1َِْس ﴿  O sinsi şeytanın şerrinden,  
�وِر ا	��Xِس ﴿ُPُ 'Kٖ ُس*ِCْ*َ�ُ ىTٖ�	َ٥ا ﴾  Ki o insanların kalplerine vesvese verir. (Öyle bir şeytan ki,) 
﴾ ٦ِ.َ� اْ	Zِ�Xmِ َو ا	��Xِس ﴿  O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da. Nas, 114/1…6. ayetler. 

SIKINTI 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
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…  /+Xِ(َ �.َ وا �ْ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا �َِ]�-Zًَ ِ.ْ� ُدو-ُِ=ْ� َ:َ 9��ْ	Uَ �ْ=َُ-*َُ��ً:9 َود/  Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş 

edinmeyin. Size kötülük ve zarar vermeye çalışırlar, sizin sıkıntıya düşmenizi isterler…Ali İmran, 3/118 
�وا Kٖ' اَْ-5ُ ُmِ�َ 9:َ ��ُp �ْRُXَ�ْ�َ �َmَ$َ ��َ�Kٖ َك*�ُ�=�� َ Sَ�ْ4َ َوُ�َ���ُ�*ا bcَKَ��ً��ٖ�ْAَ َوَر��َ@ َ:ُ 9�Xُ.ِVْ*َن َ�+�' ُ�َ ��.ِ �Iً�َ�َ �ْRِ�ِ  Hayır öyle değil; Rabbine 

andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı 
duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar. Nisa, 4/65 

اِء َ	Rُ���َْ� َ�َ+��4َُ)*نَ  �� � اَْر�Xَ�ْCَ اِ	ٰ' اَُ.ٍ� ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ �ِ� �ْ,ُ�َ-TْUََ�Kَ	�Cَْ��َِْء َوا	�4ْJَ	ََو Andolsun, senden önceki ümmetlere de peygam- 
berler gönderdik ama dinlemediler. Biz de onları yalvarıp yakarsınlar diye darlık ve sıkıntı ile yakalayıp 
cezalandırdık. En'am, 6/42 

�ُ=ْ� ِ.�RَXْ َوِ.ْ� &ُ%� َ&ْ�ٍب pُ�� اَْ-ُ+ْ� 7ُْAِ�&ُ*نَ  ٖmّXَ�ُ �ُ��	ا %ُِ  De ki: "Onlardan/karanın ve denizin karanlıklarından ve her türlü 
sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine yine de şirk koşmaktasınız." .En'am, 6/64 

�Jً��zَ َرُه�ْPَ %ْ�َmْ�َ �ُ��4ِ�ُ ِ�ْد اَْن�ُ �مِ َوَ.ْbcَCْbِcِْ	 َرُه�ْPَ 7َْ�ْح�َ �ُ�َ�ِRْ�َ ُ� اَْن��	ِ�ِد ا�ُ �ْ�َKَ  ْI��	ُ� ا��	ا %ُ�َmْ�َ @َِ	Tٰ&َ َ��ِء � Kِ' ا	��ُ �� �8�َ ��َ�-َ�&َ �Iً�َ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	ا '�َ(َ dَ
 ,ُ Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar; kimi saptırmak isterse, onun göğsünü�Xُ.ِVْ*نَ 
sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah inanmayanları işte böyle rezil eder. En'am, 6/125 

��ُ)*نَ َوَ.�  �4�َ �ْRُ���َ	َ اِء �� اَْرَ�ْ َ 'Kٖ �Xَ�ْCَ�Zٍ ِ.ْ� -َ�ِ'; اِ:�9 اTْUََ-َ� اَْ,�ِ� �Rَ�َ	�Cَْ��َِْء َوا	�4  Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun 
halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve sıkıntıyla sıkmışızdır. Araf, 7/94 

� �Iََء&ُْ� َرCُ*ٌل ِ.ْ� اَ-Hٖ(َ �ْ=ُ�ِ5ُْ��ٖ�َ �ْ/+Xِ(َ �.َ �ِ�ْ�َ(َ Hٌ��ِ� �ْ=ُ�ْ�َ(َ 0ٌ	�Xٖ.ِVْ�َُْ� َرُؤٌف َرٖ���ٌ ْJَ	َ Andolsun, size kendi içinizden öyle bir 
peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı da çok 
şefkatli ve merhametlidir. Tevbe, 9/128 

���lَُت َ)Xّٖ' اِ-�ُ� 	5ََِ�ٌح 1ُKَ*رٌ  ْ+ُ� 	Jُ�ََ*	َ�� َذَ,َ[ ا	�� اَء َ.�� ��zَ � Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir َو	iَِْ� اََذْ �Xَُه -َْ�َ��َء َ�ْ�َ
nimet tattırsak, kuşkusuz; "Kötülükler benden gidiverdi" der. Çünkü o, şımarıktır, böbürlenendir. Hud, 11/10 

َوَ.ْ� اَْ)َ�َض َ)ْ� ِذْ&ٖ�ى Kَِ�ن� َ	ُ� َ.Xْzَ Zً7َ��ًٖ=� َوَ-ْ�7ُُ�ُه َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ اَْ)ٰ�'   "Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için 
sıkıntılı bir geçim vardır ve Biz onu kıyamet günü kör olarak diriltiriz." Ta-ha, 20/124 

*َء َوَ��5َ�َUُ �ْ=ُُ��َmَْء اْ:9َْرِض َءاِ	ٌٰ� َ.Dَ ا	��ِ� َ ٖ�� ْ� ُ��mُٖ[ اْ	4ْ�َُ]�� اَِذا َدَ)�ُه َوَ�ْ=7ُِ_ ا	�/ TَAَ �.َ bcً&�ُ�ونَ اَ.�  Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, 
kendisine dua ettiği zaman karşılık veren, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile 
beraber başka bir ilah mı? Ne kadar da az öğüt alıp düşünüyorsunuz. Neml, 27/62 

SIR/SIRDAŞ 
ْ��ِ ِ� �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

… ْ�/+Xِ(َ �.َ وا  Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا �َِ]�-Zًَ ِ.ْ� ُدو-ُِ=ْ� َ:َ 9��ْ	Uَ �ْ=َُ-*َُ��ً:9 َود/
edinmeyin. Size kötülük ve zarar vermeye çalışırlar, sizin sıkıntıya düşmenizi isterler…Ali İmran, 3/118  

�ْ�Rِْ� َ�ْ=ُ+ُ�*نَ  ََ	 �Xَُ�Cَُوُر 'ٰ��َ �ْRُv*ٰmْ-ََو �ْ,ُ��Cِ Dُ�َ�ْ-َ 9:َ ��-ََن ا*�ُ�َ�اَْم َ�ْ  Yoksa onlar, sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi 
mi sanıyorlar? Hayır, öyle değil; yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadırlar. Zuhruf, 43/80 

  ُ�ِgَ�ا َ�ْ*َم Aُْ�َ�' ا	��  Bütün sırların ortaya döküleceği o kıyamet gününü hatırla, Tarık, 86/9 
SORUMLULUK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

… ً�� اِ:�9 ُو �Rَ�َCْ	Sْ�َ�َ&َ �.َ �Rََ َوَ)�Rَ�ْ�َ َ.� اْ&َ+Sْ�َ�َ َر��VُٰA 9:َ �XَاTْUَِ-� اِْن َ-�Xَ��ٖ اَْو اUََْ]�َْ-�َ:9 ُ�َ=��ُ_ ا	��ُ� -5َْ   Allah hiç kimseye kapasitesini aşacak 
bir yükümlülük yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına ve işlediği kötülük de kendi zararınadır. Ey 
Rabbimiz, eğer unutacak ya da yanılacak olursak bizi sorumlu tutma… Bakara, 2/286 

  ٖT�	ُ=_� َ��َْس ا�ُ� اَْن َ��	ا '�َ(َ �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	ْاِ:�9 -5ََْ�َ@ َوَ���ِض ا _ُ��=َُA 9:َ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ %ِْA�JَKَ /��Cًْ��َ َواََ$�/ bcً�=ٖXْAَ �َ� َ&5َُ�وا َوا	��ُ� اََ$  Allah yolunda savaş. 
Kendinden başkasından sorumlu değilsin. İnananları da teşvik et. Umulur ki Allah, küfre sapanların gücünü 
kırar. Allah, kuvvetçe daha üstün, cezalandırmada daha güçlüdür. Nisa, 4/84 

  ً�pِْْ=ِ�ْ[ ا�َ �ُ� َ)ٖ��ً�� َ�ٖ=�ً��َوَ.ْ��	5َِْ�ٖ� َوَ&�َن ا- 'ٰ�(َ �ُ�ُ�ِ=ْ�َ ��َ�-�ِKَ �  Kim bir suç işlerse o suçu kendi aleyhine kazanmıştır, zararı 
kendine ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa, 4/111 

�Aَ �ُْ+Xُْ& ��َِ� �ْ=ُiُْ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَ-5ُْ  ��Xَ�ُKَ ��ً��ٖIَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ِ��	َ' ا	اِ �ْ+ُ�ْ�َ��ُ*نَ َ�ُ=ْ� َ:َ 9�ْ.َ �ُْ&/�4ُ� zَ%� اَِذا اْ,َ+َ  Ey imana edenler! Siz 
yalnız kendinizden sorumlusunuz: Sapkınlığa düşenler, eğer doğru yolda iseniz, size hiçbir zarar veremezler. 
Hepinizin dönüşü Allaha olacaktır: Ve o zaman Allah, size hayatta yapmış olduğunuz her şeyi bildirecektir. 
Maide, 5/105 

1ْAَ �ِ�Kٖ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiَُ+�5ُِ*نَ   ��Xَ�ُKَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ْ=ُٰ' َر��	اِ ��ُp ٰ�ىUُُْر َوازَِرٌة ِوْزَر اHِAَ 9:ََو  …Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. 
Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günahı ile sorumlu tutulmaz. Sonra dönüşünüz ancak Rabbi- 
nizedir. O size, ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. En’âm, 6/164 
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�ونَ َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	 ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ Zِ�Xmَْ	ُب ا��َPَْا @َiِٰـ	اُو �Rَ�َCِْت َ:9 -َُ=��ُ_ -5ًَْ�� اِ:�9 ُو��َِ	� �8  İman edip iyi ameller işleyenlere 

gelince; Biz hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazla yük yüklemeyiz. Onlar orada ebedi olarak kalmak 
üzere cennetliktirler. A’raf, 7/42 

  �%zَ �ْ.َ5ِْ�ٖ� َوXَِ	 ى�ٖ+َRْ�َ ��َ�-�ِKَ ى� ,َ ��َ�-�ِKَ  De ki: Ey insanlar��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ.� اََ-� َ)َ�ْ�ُ=ْ� �َِ*ٖ&�%ٍ  ُْ% َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ� �Iََء&ُُ� اْ	َ�a/ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� Kََ�ِ� اْ,َ+ٰ
gerçekten de Rabbinizden hak ve hakikat gelmiştir size. Artık kim doğru yola giderse faydası kendisinedir ve 
kim saparsa zararı kendine. Ben sizden sorumlu değilim. Yunus, 10/108 

�ى 	5ْXَِِ�ٖ� َوَ.ْ� َ ��َ�-�ِKَ �%zَ��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ:HِAَ 9ُر وَ  ٖ+َRْ�َ ��َ�-�ِKَ ى�� َرCُ*ً:9َ.ِ� اْ,َ+َٰ�َ�َْ- '�+�َ �َ��ٖ �T�َ.ُ ��Xُ& �.َٰ�ى َوUُْاِزَرٌة ِوْزَر ا  Kim doğru yola gelirse 
kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü 
çekmez. Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azab edecek değiliz. İsra, 17/15 

 9:ًVُ�ْ.َ �ُXْ(َ َن�&َ @َِiٰـ	اَد &ُ%/ اُوVٰ5ُْ	8َ�ََْ� َوا	َوا Dَ�ْ َوَ: �.َ _ُJْAَ 9	dَ�َْ 	ََ@ �ِٖ� ِ)ْ�ٌ� اِن� ا	��  Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme; 
çünkü kulak, göz ve kalb, bunların hepsi ondan sorumludur. İsra, 17/36  

  ِ��اَك َواَن� ا	��َ� 	b�c3َِ� dَ�ٍَْم 	ِْ�َ�ٖ��َ�َ Sْ.َ ��ٰذ	َِ@ �َِ�� َ   O gün ona “Bu ceza, vaktiyle kendi ellerinle işlediğin günahların 
karşılığıdır; Allah kullarına asla haksızlık etmez” denecektir. Hac, 22/10 

��a َوُ,ْ� َ:9 ُ�3َْ�ُ�*نَ َوَ:9 -َُ=��ُ_ -َ  َ	ْ�ِ� aُ[ِXْ�َ ٌب�+َ&ِ �Xَ�ْ�5ًْ�� اِ:�9 ُو�Rَ�َCْ َو	ََ  Biz herkese taşıyabileceği kadar yük yükleriz. Bizim 
katımızda, gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlara asla haksızlık edilmez. Mü’minun, 23/62 

�ِ�ْ�ُ+ْ� اَ-��َ  َKََنَ ا*�ُIَ�ُْA 9:َ �Xَ�َْ	َِواَ-�ُ=ْ� ا �sً�َ(َ �ُْ&�XَJْ�َUَ �  Yoksa siz, Bizim sizi, boş yere yarattığımızı ve Bize döndürül- 
meyeceğinizi mi sandınız? Mü’minun, 23/115 

اََ�ِ�َ[ ا	��Xُس اَْن ُ�ْ+َ�&ُ*ا اَْن َ�Jُ*	ُ*ا اَٰ.��X َوُ,ْ� َ:ُ 9�Xُ+َ5ْ*نَ    İnsanlar, sadece "İnandık!" demeleriyle bırakılacaklarını ve sınava 
çekilmeyeceklerini mi sanıyorlar? Ankebut, 29/2 

���lَِت اَْن َ��Cَ �َ-*Jُ�ِ�َْء َ.� َ�ْ�ُ=ُ�*نَ   اَْم َ�ِ�َ[ ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�َ��ُ*َن ا	��  Yoksa kötülük işleyenler bizim elimizden kurtulabileceklerini mi 
sanıyorlar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar? Ankebut, 29/4 

�ونَ  ُRَ�ْ�َ �ْRِ�ِ5ُ-َْbcِKَ ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(َ �ْ.َ5ُُْ�ُه َو& �ِ�ْ�َ�َKَ �َ5َ&َ �ْ.َ  Her kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir; kim de iyi işler 
yaparsa onlar kendileri için rahat bir yer hazırlamış olurlar. Rum, 30/44 

 9:ًVُ�ْ.َ �ِ��	ا �ُRْ(َ /*َن اْ:9َْدَ��َر َوَ&�َن	َ*�َ ْ�ُ% َ:9 ُ �َ� ِ.ْ��	وا ا�� َ&�-ُ*ا َ)�َ,ُْJَ	ََو  Oysa arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah 'a 
söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözden sorumluydular. Ahzab, 33/15 

  �RَXْ.ِ �َJْ5َ$ََْوا �RَXَ�ْ�ِ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواْ	mَِ��ِل �Kَََ�ْ�َ� اَْن َ�ْ َو�Rَ�َ�َ�َ اْ:9ِْ-َ��ُن اِ-�ُ� َ&�َن RُIَ �.ً*ُ�kَ*ً:9اِ-�� َ)�Xَzْ�َ اْ:Zََ-�.ََ9 َ)َ�' ا	��  Biz emaneti, göklere, 
yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan 
yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Ahzab, 33/72 

� Aَْ�َ��ُ*نَ   ��(َ %ُlَ�ُْ- 9:ََو �Xَ.ْ�َIَْا �  �lَ�ُْA 9:َ %ُْ  De ki: “Bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizinُ*َن َ)��
işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız.” Sebe, 34/25 

�َ�ْ% ِ.Xُْ� َ$ْ#ءٌ َو	َْ* َ&�َن َذا  ُ  ُْ� 9:َ �Rَِ��ْ�ِ 'ٰ	ِا Zٌ�َJَsْ.ُ ُع�ْAَ ٰ�ى َواِْنUُُْر َواِزَرةٌ ِوْزَر اHِAَ 9:ََو ِ]�ْLَْ	�ِ� �ْRُ7َ1ْْ*َن َر���َ �َ�Tٖ�	ُر اTِXُْA ��َ�-ِا 'ٰ��ْ  ��َ�-�ِKَ '�&HَAَ �ْ.ََة َو*ٰ� َواََ �ُ.*ا ا	�8
 َ Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Eğer günah yükü ağır bir kimse, yükünün� '�&Hَ+َ	5ْXَِِ�ٖ� َواِ	َ' ا	��ِ� ا	��8ٖ�َُْ 
sırtından alınmasını istese, en yakını bile yükünün en küçük bölümünü kendi sırtına almaz. Sen sadece görme- 
den Rab'lerinden korkanları ve namaz kılanları uyarabilirsin. Kim kötülüklerden arınırsa kendi yararına arınmış 
olur. Sonunda Allah'a dönülecektir. Fatır, 35/18 

Aَ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُْ�َ��ُ*َن اِ-�ُ� zٰ' 	ِِ�َ��ِدِه ا	ُْ=5َْ� َواِْن 7ْAَُ=ُ�وا َ�zَ�ُْ� 	َُ=ْ� َوَ:HِAَ 9ُر َواِزَرٌة ِوْزَر اUُْٰ�ى pُ�� اِ	ٰ' َر��ُ=ْ� َ.I�ِْ اِْن Aَْ=5ُُ�وا Kَِ�ن� ا	��َ� Xْ(َ \'ِXBَُ=ْ� َوَ:9 َ��ْ   ��Xَ�ُKَ �ْ=ُ�ُ
�وِر ُ  Tَِ� �ٌ��ٖ(َ Eğer inkâr ederseniz bilin ki, Allah sizin imanınıza muhtaç değildir. Fakat kulları için küfre razıاِت ا	8/
olmaz. Eğer şükrederseniz sizden hoşnut olur. Hiçbir günahkâr, diğerinin günahını çekmez. Sonra dönüşü- 
nüz Rabbi’nizedir. O yaptıklarınızı haber verir. O, kalplerde olanı bilir. Zümer, 39/7 

ً)� ِ.ْ� Zِ�َ7ْUَ ا	��ِ� َوAِْ�َ@ اْ:�sَ.َْ9ُل -�4َِْ َ	ْ* اَْ-   ��8َ+َ.ُ ��ً$ِ�Uَ �ُ+َ�َََْ�ا	 %ٍ�َIَ 'ٰ�(َ ْ�اَٰنJُ	ْا اTَـ,ٰ �Xَْ	Hَ َ5َ=�ُ�ون+َ�َ �ْRُ���َ	َ ِس��X�ِ	 �Rَ�ُ  Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa 
indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri 
insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Haşr, 59/21 

 Allah hiç kimseyi kendisine verdiğinden başkasıyla … َ:9 ُ�َ=��ُ_ ا	��ُ� -5ًَْ�� اِ:�9 َ.� اmْ�َCَ �RَnٰAَٰ�ُ% ا	��ُ� َ�ْ�َ� ُ)ْ�ٍ� ُ�ْ�ً�ا
sorumlu tutmaz. Allah bir zorluğun arkasından bir kolaylık yapar. Talak, 65/7  

  ٌZXَ�,َٖر Sْ�َ�َ&َ ��َِ� dٍ5َْ- /%ُ&  Herkes tutumunun ve davranışlarının tutsağıdır. Müddesir, 74/38 
�ى ًCُ ُْ+َ�َك�اْ:9ِْ-َ��ُن اَْن  ]ُ�َ�اََ�ْ  İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder. Kıyame, 75/36 

SÛR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

… *رِ   َوَ	ُ� اْ	ُ�ْ�ُ@ َ�ْ*َم �K �ُ5َXُِْ' ا	8/  … Sûr'a üflendiği gün de mülk/hükümranlık O'nundur… En’âm, 6/73 
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  َ� 'Kٖ ُج*�ُ�َ Tٍِi.َ*ْ�َ �ْRُ4َ�ْ�َ �Xَ&ْ�َAَْ�ً��َوIَ �ْ,ُ�Xَ�ْ�َmَKَ ِر* tٍ�ْ َو-K �َ5ُِِ' ا	8/  O gün biz insan yığınlarını önce dalgalanmaya bırakırız. 

Sonra Sur'a üflenince hepsini bir araya toplarız. Kehf, 18/99 
*ِر َوَ-ْ�7ُُ� ا	َ�.ٖ�ِmْ�ُْ� َ�Tٍِi.َ*ْ ُزْرً �  َ�ْ*َم ُ�K �ُ5َXِْ' ا	8/  O günde Sûr’a üflenir ve biz o zaman günahkârları, gözleri gömgök bir 

halde mahşerde toplarız. Ta-Ha, 20/102 
*ِر bcَKَ اَْ-َ��َب َ �ْRُXَ�ْ�َ�Tٍِi.َ*ْ َوَ:9 َ�َ+َ��َء	ُ*نَ   Kَِ�َذا -K �َ5ُِِ' ا	8/  Sûr’a üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları 

kalmamıştır; birbirlerini de arayıp sormazlar. Mü’minun, 23/101 
ٰ�َ*اِت َوَ.ْ� Kِ' اْ:9َْرِض اِ:�9 َ.ْ� َ$�َء ا	��ُ� َو&ُ%\ اAََْ*هُ   *ِر Hِ5َKََع َ.ْ� Kِ' ا	�� َداUِٖ���َ  َوَ�ْ*َم ُ�K �ُ5َXِْ' ا	8/  Sûr'a üflendiği gün, Allah'ın diledikleri 

dışında kalan göklerdeki ve yeryüzündeki herkes dehşete kapılır. Herkes boyun eğerek O'nun huzuruna gelir. 
Neml, 27/87 

�اِث اِ	ٰ' َر��َ �ْRِ�Xِْ��ُ*نَ  َIَْ9:ْا �ِ�َذا ُ,ْ� ِ.َKَ ِر* َو-K �َ5ُِِ' ا	8/  Nihayet Sûr’a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden 
kalkıp koşarak Rablerine giderler. Yasin, 36/51 

�َق ا	�Cَ�ْ�ُُْ*نَ  َPََو �ْ�ٰ�ُ��	ا ��-َ� ٰ,ـTَا َ.� َوَ)َِ َ�ْ.َ �ْ.ِ �Xَsَ�َ�َ �ْ.َ �Xَ�َ�َْو ��ا َ*ُ	� َ  Şöyle derler: “Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip 
mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman’ın vadettiği şey midirdir? Desene  Peygamberler doğru söylemişler.” Yasin, 
36/52 

�4َُ�ونَ  ْ.ُ �Xَ�ْ�ََ	 Dٌ��ٖIَ �ْ,ُ ِ�َذاKَ ًة��Zً َواِ�ََ�ْPَ 9�:ِا Sْ-َ�&َ اِْن  Bütün olan korkunç bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların 
hemen hepsi huzurumuzda hazır bulunurlar. Yasin, 36/53 

  ٰ�Uُْا �ِ�Kٖ �َ5ُِ- ��ُp �ُ��	َ$�َء ا �اْ:9َْرِض اِ:�9 َ.ْ 'ِK �ْ.َاِت َو*َ�ٰ *ِر ْ.َ aَ�ِ8َKَ� Kِ' ا	�� ى Kَِ�َذا ُ,ْ�  َِ��ٌم َ�3Xُُْ�ونَ َو-K �َ5ُِِ' ا	8/ Sûr’a üflenmiştir; Allah'ın 
dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sura bir daha 
üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar. Zümer, 39/68 

  ِ�*ِر ٰذ	َِ@ َ�ْ*ُم ا	َْ*ٖ)� َو-K �َ5ُِِ' ا	8/  Sûr’a üfürülür. İşte bu da tehdit edilen azabın günüdür. Kaf, 50/20 
  َ�	ْ�ِ� Zَ�َ�ْ �a ٰذ	َِ@ َ�ْ*ُم اْ	1ُُ�وجِ َ�ْ*َم َ�ْ�َ�ُ�*َن ا	�8  O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi/kalk borusunun sesini 

işiteceklerdir. İşte bu, kabirlerden çıkış günüdür. Kaf, 50/42 
*ِر -Zٌ1َ5َْ َواِ�َ�ٌة ﴿  ﴾ Kَ١٣ِ�َذا -K �َ5ُِِ' ا	8/ Artık Sur’a bir defa üflendiği, 
�&�َ+� َد&�Zً َواِ�َ�ًة ﴿َوSِ�َ�ِ�ُ اُKَ َ��ُلmِْ	١٤ْ:9َْرُض َوا ﴾  Yeryüzündeki dağlar kaldırılıp birbirine çarptırıldığında, 

﴿ Zُ�َ َِ*ا	اْ Sِ�َ ََو Tٍِi.َ*ْ�َKَ١٥﴾  İşte o gün, olan olmuştur/kıyamet kopmuştur. Hakka, 69/13-14-15 
Kَِ�َذا -K �َJُِِ' ا	��X ُ*ِر   Sûr’a üfürüldüğü zaman var ya;   ٌ���ٖ(َ ٌم*ْ�َ Tٍِi.َ*ْ�َ @َِ	TٰKَ İşte o gün çetin bir gündür. Müddesir, 74/8-9 

 ﴿ �Iًا*َKََْن ا*ُAْ�+َKَ ِر* ﴾ ١٨َ�ْ*َم ُ�K �ُ5َXِْ' ا	8/ Sûr’a üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.  
َ��ُء Sْ-َ�=َKَ اَ�ْ  �Sِ ا	��َ+ُِK١٩َ*اً�� ﴿َو ﴾  Gök de açılmış artık kapı kapı oluvermiştir.  

﴾٢٠َو��Cَُ�ِت اْ	mَِ��ُل Cَ Sْ-َ�=َKََ�اً�� ﴿   Dağlar da yürütülmüş de, bir serap olmuştur. Nebe, 78/18-19-20 

ŞAHİTLİK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Allah’ın Şahitliği: 
 9:ً*Cُِس َر��X�ِ	 َك�Xَ�ْCَ5َِْ�َ@ َواَْر- �ْ�ِKَ Zٍiَ ��Cَ �ْ.ِ @َ�َ�Pََِ� َوَ.� ا��	ا �َ�ِKَ ZٍXَ�َ�َ �ْ.ِ @َ�َ�Pََاَ.� ا�ً�Rٖ$َ �ِ��	�ِ� '5ٰ&ََو  Sana gelen iyilik Allah'tandır. 

Başına gelen kötülük ise bil ki kendi nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. 
Nisâ, 4/79 

�اً�Rٖ$َ �ِ��	�ِ� '5ٰ&َوَن َو�ُRَ7ْ�َ Zُ=َِiٰ��َ	َْوا �ٖ�ِ�ْ�ِِ� �ُ	َHَ-ََْْ�َ@ ا	َل اِHَ-َْا ��َِ� �ُRَ7ْ�َ �ُ��	ا �ٰـِ=ِ	 Fakat Allah, sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş 
olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter. Nisâ, 4/166 

� Xٖ�ْ�َ' َوXَ�ْ�َُ=ْ� َواُوِ�َ' اِ	َ#� ٰ,ـTَا اْ	Jُْ�اُٰن :Tِْ-ُ9ِرَ ٌ�Rٖ$َ �ُ��	َدًة  ُِ% ا�Rَ$َ �ُ�َ&َْاَى/ َ$ْ#ٍء ا %ُْ  َR7ْ+ََ	 �ْ=ُ�Xِgََ�َ�َ� ا �اِ-�َ�� &ُْ� �ِٖ� َوَ.ْ %ُْ  �ُRَ$َْٰ�ى  ُْ% َ:9 اUُْا ZًRَِ	ِٰ� ا��	ا Dَ.َ وَن اَن��ُ
� 7ُْAِ�&ُ*نَ   De ki; “En büyük şahit kimdir?” De ki; “Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu ُ,َ* اِ	ٰـٌ� َواِ�ٌ� َواِ-�Xٖ' َ�ٖ�یءٌ ِ.��
Kur'an, gerek sizi gerekse ulaştığı herkesi uyarayım diye bana vahyedildi, sizler Allah ile birlikte başka ilâhlar 
olduğuna mı şahadet ediyorsunuz?” De ki; “Ben buna şahadet etmem; De ki; “O tek bir ilahtır ve ben sizin O'na 
koştuğunuz ortaklardan uzağım” En'am, 6/19 

�اً�Rٖ$َ �ِ��	�ِ� '5ٰ&َ %ُْ  ٖ��ً�ا �8ٖ�ًَ�اUَ اِ-�ُ� َ&�َن �ِِ�َ��ِدٖه �ْ=ُXَ�ْ�ََو 'Xٖ�ْ�َ  De ki: Benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah 
yeter. Zira O, kullarını hakikaten bilip görmektedir. İsrâ, 17/96  

�اءُ  َRَ$ُ �ْRَُ	 �ْ=ُ�َ �َْ	َو �ْRُIََن اَْزَوا*.ُ�ْ�َ �َ�Tٖ�	﴿ َوا �ِدٖ �َ� ﴾ ٦اِ:�9 اَ-�Rَ7َKَ �ْRُ�ُ5َُْدُة اََ�ِ�ِ,ْ� اَْر�Rَ$َ Dُ�ََداٍت �ِ�	��ِ� اِ-�ُ� َ	ِ�َ� ا	�8 Eşlerini zinayla suçlayan 
erkek, kendisinden başka şahidi yoksa; bu erkeklerden her biri doğru söylediklerine dair dört kere Allah'ı şahit 
tutsunlar. 

﴾ ٧َواْ	Zُ�َ.ِ�1َ اَن� 	SَXَ�َْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ِ� اِْن َ&�َن ِ.َ� ا	َْ=�ِذٖ��َ� ﴿  Beşincide, eğer yalancılardansa, “Allah'ın laneti üzerime olsun” 
diye yemin etsin. 
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� اَْر�Rَ$َ Dَ�ََداٍت �ِ�	��ِ� اِ-�ُ� 	َِ�َ� َRَ7ْAَ اَب اَْنTَ�َ	ْا �RَXْ(َ َرُٶا�﴾ ٨ا	َْ=�ِذٖ��َ� ﴿َوَ�ْ  Ve suçlanan kadın; kocasının yalan söylediğine dair 

Allah'ı dört defa şahit tutması bu suça verilecek cezayı ortadan kaldırır. Nûr, 24/6-7-8 
�ا…ً�Rٖ$َ �ْ=ُXَ�ْ�ََو 'Xٖ�ْ�َ �ِ��	�ِ� '5ٰ&َ %ُْ  De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter... Ankebut, 29/52 

�ٌ  �ٖXُCَ�Rِْ� اَٰ��K �XَِAِ' اْ:�Kَٰ9ِق َوKٖ' اَ-َ '�+�َ �ْRِ�ِ5ُْ�َ���َ+َ� 	Rَُْ� اَ-�ُ� ا	َْ�a/ اََو	َْ� َ�ْ=ِ_ �َِ���@َ �Rٖ$َ اَ-�ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء  Varlığımızın delillerini, kâinattaki 
uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur’anın gerçek olduğu onlara iyice 
belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi? Fussilet, 41/53 

Rُiُْ� �َِ�� َ)ِ��ُ*ا اn8ٰ�َُْ� ا	��ُ� َو-َُ�*ُه َوا	���ُ  ��Xَ�ُKَ ��ً��ٖIَ �ُ��	ا �ُRُُs�َ�ْ�َ َم*ْ�َ  ٌ��Rٖ$َ ٍء#ْ$َ �%ُ& 'ٰ�(َ  Allah’ın onları hep birden diriltip yaptıklarını 
kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp kaydetmiş, onlar ise yapıp ettiklerini unutmuşlardır. 
Allah her şeye şahittir. Mücadele, 58/6  

�ٌ اَ	�Tٖى َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	�Rٖ$َ ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء��	اِت َواْ:9َْرِض َوا*َ�ٰ ��  O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü/yönetimi kendisine aittir.Ve 
Allah her şeye şahittir. Bürûc, 85/9 
b)Peygamberin şahitliği: 

 َ( @َِ� �XَiْIَِو �ٍ�Rٖ7َِ� Zٍ �اKََ=ْ�َ_ اَِذا �XَiْIِ ِ.ْ� &ُ%� اُ.�ً�Rٖ$َ 9ِء:َVُ,ٰ 'ٰ�  Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara 
şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak! Nisâ, 4/41 

 ْ�Rِ�ْ�َ(َ ُن*=ُ�َ Zِ�َ�ٰJِْ	ْ*َم ا�َوَ �ِٖA*ْ.َ %َ�ْ َ �ِٖ� ��Xَ.ِVْ�َُ	 9�:ِِْ=َ+�ِب ا	اَْ,ِ% ا �ا َواِْن ِ.ْ�ً�Rٖ$َ  Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce 
ona/İsa'ya iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir. Nisâ, 4/159 

ً�ا َو-Tَٖ�ً�ا  Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xِ'/ اِ-�� اَْر�Xَ�ْCََك َ$�ِ,ً�ا َوُ.�7�َ
olarak gönderdik. Ahzab, 33/45 

ً�ا َو-Tَٖ�ً�ا  اِ-�� اَْر�Xَ�ْCََك َ$�ِ,ً�ا َوُ.�7�َ  Şüphesiz Biz seni, şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Fetih, 48/8 
c) Aza ve organların şahitliği: 

  َR7ْAَ ْ*َم�ْ�َ��ُ*نَ َ�ا َ*ُ-�&َ ��َِ� �ْRُُ�Iَُواَْر �ْRِ��� َ)Rِ�ْ�َْ� اَْ	Rُ+ُXَ�ِْ� َواَْ�ُٖ  O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarından dolayı 
aleyhlerinde şahitlik edecektir. Nûr, 24/24 

  ِR��� اَْرRُُ�Iُْ� �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=ِ�ُ�*نَ اَ	َْ�ْ*َم َ-1ْ+ُِ� َ)�ٰ' اKََْ*اِ,Rِْ� َو�Xَ�ُ��=َُA اَْ�ُٖRَ7ْAََو �ْ  O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize 
elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Yasin, 36/65 

� َ)Rُ�ُ�ْCَ �ْRِ�ْ�َْ� َوا�8َ�َُْرُ,ْ� َو�Iُُ*ُدُ,ْ� �َِ��  َRِ$َ �,َُؤ�Iَ �.َ ْ�َ��ُ*نَ َ�+�' اَِذا�ا َ*ُ-�&َ  Nihayet oraya/cehenneme geldikleri zaman ku- 
lakları, gözleri ve derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir. Fussilet, 41/20 

��Xَ�ْ�َ(َ �ُْA َ �	ُ*ا اَْ-َ]�XَJَ ا	��ُ� ا	�TٖىْRِ$َ �َِ	 �ْ,ِِد*ُ�mُِ	 ُ*ا	نَ  َوَ �*�ُIَ�ُْA �ِ�َْ	ٍِة َوا َل َ.�� اَْ-َ]aَ &ُ%� َ$ْ#ٍء َوُ,َ* Jَ�َUَُ=ْ� اَو�   Derilerine: "Niçin aleyhimizde 
şahitlik ettiniz?" deyince onlar: "Bizi konuşturan, her şeyi konuşturan Allah’tır. Zaten sizi ilkin yaratan O’dur. Ve 
sizler dönüp O’nun huzurunda toplanacaksınız. Fussilet, 41/21 

� َ)َ�ْ�ُ=ْ� Cَْ�ُ�ُ=ْ� َوَ:9 ا�8َ�َُْر&ُْ� َوَ:�Iُ 9ُ*ُد&ُْ� َو	ٰـِ=ْ� XْXَkَ+ُْ� اَ  َRَ7ْ�َ ُ�وَن اَْن+ِ+َ�ْAَ �ْ+ُXُْ& �.َنَ َو*ُ��َ�ْAَ � ن� ا	��َ� َ:َ 9��sٖ&َ �ُ�َ�ًْ�ا ِ.��  Siz ne kulaklarınızın, ne 
gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz ve yaptıklarınızdan çoğunu 
Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. Fussilet, 41/22 
d) Kulların şahitliği: 

 ٍ%ِK�Lَِ� �ُ��	ِ� َوَ.� ا��	ا �ُه ِ.َ�َXْ(ِ َدًة�Rَ$َ �َ+َ&َ �ْ ��.ِ �ُ�َkَْا �َوَ.ْ *ُ��َ�ْAَ � ��(َ  …Allah tarafından kendisine bildirilmiş bir şahitliği 
gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bakara, 2/140 

�ْ�ِ� ِ.ْ� ر�Iَِ	Kَ ْ�=ُِِ�ْن َ&�َن ا	�Tٖى َ)َ�ْ�ِ� اْ	َ��Rً�5ٖCَ /a اَْو �5ً��ٖzَ اَْو َ:َ 9�Dُ�[ٖ+َ�ْ اَْن ُ��ِ  …َ�Rٖ$َ وا�ُRِ7ْ+َCِْل َوا�%� ُ,َ* Kَْ�ُ�ْ��ِْ% َو	ِ�/ُ� �ِ�ْ	َ�ْ  …Şayet borçlu aklı 
ermeyen veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi adaletle yazdırsın. 
Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Bakara, 2/282 

…  ْ�+ُ�ْ�َ��َAَ وا اَِذا�ُRِ$ََْوا …Genellikle alışveriş yaptığınızda şahit tutun… Bakara, 2/282 

�Rََدَة َوَ.ْ� َ�ْ=+Kَ �Rَ�ُِْ�-�ُ� اpٌِٰ� َ ْ�ُ�ُ� َوا	��ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن َ)ٖ���ٌ   َوَ:Aَ 9ْ=ُ+ُ�*ا ا	�7  …Şahitlik yaptığınızda bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu 
gizlerse, bilsin ki onun kalbi günahkârdır. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Bakara, 2/283 

�وا َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� َ�ٖ��ً��ُRِ$َْ�Kَ �ْRَُ	اَْ.َ*ا �ْRِ�َْ	ِا �ْ+ُ�ْKَِ�َذا َدKَ …Yetimin mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit 
bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Nisâ, 4/6 

…   ْ�=ُXْ.ِ Zً�َ�َاَْر ��Rِ�ْ�َ(َ وا�ُRِ7ْ+َCْ�Kَ �ْ=ُِg��َِ- �ْ.ِ Zَ7َ�ِ�5َْ	ا �َ�Aْٖ��َ '+ٖ�	َوا Kadınlarınızdan fahişelik/fuhuş yapanlara karşı aranızdan 
dört şahit getirin… Nisâ, 4/15 

  ْ���اَء 	ِ��ِ� َو	َْ* َ)�ٰ' اَ-5ُِْ�ُ=ْ� اَِو ا	َْ*ا	ََِRَ$ُ �ِ�ْJِ	ْ�ِ� �َ�.ٖا �	ُ*اَ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا &ُ*-ُ*ا َ *�ِ�ْAَ ى اَْن*ٰRَْ	ا ا*�ُ�ِ�+Aَ bcَKَ ��َRِِ� 'ٰ	اَْو �ُ��	�Kَ ً�ا�JٖKَ اَْو �f�ِXBَ �ْ=ُ�َ اِْن �َواْ:9َْ َ�ٖ��َ �ِ 
 Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de َواِْن Aَْ�ُ*ا اَْو zُ�ِ�ُْA*ا Kَِ�ن� ا	��َ� َ&�َن �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن Uَٖ��ً�ا
olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir 
de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de sizlerden daha yakındır. Öyle ise adaleti yerine getirme- 
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de nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlik etmekten kaçınırsanız bilin ki 
şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberli olandır. Nisâ, 4/135 

…   ِ��ْJِ	ْ�ِ� اَء�َRَ$ُ �ِ��ِ	 �َ�.ٖا َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا &ُ*-ُ*ا َ *� Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik 
eden kimseler olun… Maide, 5/8 

اUََٰ�اِن ِ.ْ� Bَْ�ِ�&ُْ� اِْن اَْ-ُ+ْ� K �ْ+ُ�ْ�َzَِ' اْ:9َْرِض Tٖ Zُ�َ�8ٖ.ُ �ْ=ُ+ْ�َ�Pََ�Kَ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ$�Rََدُة X�ْ�َُِ=ْ� اَِذا 4َ�ََ� اََ�َ�&ُُ� اْ	َ�ْ*ُت ٖ��َ� اْ	َ*Zِ��Pِ ا�Xَpِْن َذَوا َ)ْ�ٍل ِ.Xُْ=ْ� اَْو َ�� اَ�/�Rَ ا	�  
� اِ�ْ�َ �ْ.ِ ��َRَُ-*�ُ�ِ�ْAَ َ�ْ*ِت	دَ اْ�Rَ$َ �ُ+ُ=َْ- 9:َْ* َ&�َن َذا  ُْ��ٰ' َو	َوَ �Xً�َpَ �ِٖ� 9 َ-7َْ+ٖ�ى:َ �ْ+ُ�ْAَِ� اِِن اْر��	ِ�َ��ِن �ِ�Jْ�ُKَ ِة*ٰ� �8	 َ���ِٖpٰ9:ْا �ِ�َ	ِ� اِ-�� اًِذا َ��	َة ا  Ey iman edenler! 

Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adalet sahibi kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut sefer- 
de iken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan, başka iki kişi şahit olsun. Eğer şüpheye düşerseniz o 
iki şahidi namazdan sonra alı korsunuz; “Bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız, akrabanız da 
olsa; Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyeceğiz, aksini yaparsak bu takdirde biz elbette günahkârlardan 
oluruz” diye Allah üzerine yemin ederler. Maide, 5/106 

*َن )َ   /8Jُ�َ �ْ=ُXْ.ِ %ٌCُُر �ْ=ُِAْ��َ �َْ	َا dِْ-9ِ:َْوا ��mِْ	َ.7َ�َْ� ا ��َ	ُة ا*�ٰ�RُAُْ� اْ	َ ��Bََو �Xَ�ِ5ُْ-َا 'ٰ�(َ �َ-�ْRِ$َ ُ*ا	ا َ �Tَْ*ِ.ُ=ْ� ٰ,ـ�َء َ�Jَِ	 �ْ=َُ-ُروTِXْ�َُو 'Aٖ��َٰوا َ)�ٰ' َ�ْ�ُ=ْ� ا�ُRِ$ََو ��َْ- /�
 َ���ٖKِ�&َ ا*ُ-�&َ �ْRُ�-َا �ْRِ�ِ5ُْ-َا Ey insanlar ve cinler, İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşacağınıza dair sizi 
uyaran peygamberler gelmedi mi? Derler ki: “Kendi aleyhimize şahitlik ederiz.” İşte böyle; dünya hayatı onları 
aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. En'am, 6/130 

�-َ� اَ َواِْذ اTَUََ َر�/َ@ ِ.ْ�  ْRِ$َ 'ٰ��َ ا*ُ	� َ �ْ=ُ���َِ� Sُ�ْ	ََا �ْRِ�ِ5ُْ-َا 'ٰ�(َ �ْ,ُ�َRَ$ََْوا �ْRُ+َ�� ْن JُAَ*	ُ*ا َ�ْ*َم ا	Zِ�َ�ٰJِْ اِ-�� &��Xُ َ)ْ� ٰ,ـTَا ��ِٖK�Bَ�Xٖ�َ َ' اَٰدَم ِ.ْ� Rُُk*رِِ,ْ� ُذر�  Allah 
kıyamet günü “bizim bundan haberimiz yoktu.” diyemeyesiniz diye, Ademoğullarının bellerinden onların soyla- 
rını dışarı aldı ve “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diyerek kendilerini birbirine şahit tutmuştu da onlar da “Evet 
şahidiz” demişlerdi. A'raf, 7/172 

� ا	��ِ� اَِذا َ)�َ,ْ�Aُْ� َوَ:9 ِRْ�َِ� ا*ُK5َْ��ُ  َواَْوAَ �.َ �ُ�َ�ْ�َ �َ��	اِن� ا bcً�5ٖ&َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ �َ��	ا �ُ+ُ�ْ�َIَ ��َ,� َوَ ِْ�&ٖ*ْAَ �*نَ 4ُJُXْAَ*ا اْ:9َْ�َ��َن َ�ْ�َ  Antlaşma yaptığınız 
zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. 
Şüphesiz Allah, yapacağınız şeyleri pek iyi bilir. Nahl, 16/91 

  ْJAَ 9:ًَة َو�َ�ْIَ �َ�-ٖ��َpَ �ْ,ُو�ُِ�Iْ�Kَ اَء�َRَ$ُ Zِ�َ�َا �ِ�َْر*ُAْ��َ �َْ	 ��ُp ِت�Xَ8َ�*نَ َ��ُ*ا 	�Rَ$َ �ْRََُدًة اََ�ً�ا َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	JCِ�5َُْ َوا	�Tٖ�َ� َ�ْ�ُ.*َن ا	ُْ�ْ  Namuslu kadınlara 
zina suçunu bulaştırıp, sonra bunu ispat için dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların 
şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar. Nûr, 24/4 

… ورَ   /H	وَن ا�ُRَ7ْ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	َوا İnananlar yalan yere şahitlik etmezler…Furkan, 25/72 

-َْ�� َوَ�ْ*َم َ�Jُ*ُم اْ:�Rَ$َْ9دُ   /�اِ-�� َ	8ُXْXَُ� ُر�Xَ�َCُ َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا Kِ' ا	َْ�ٰ�*ِة ا	  Elbette Biz, peygamberlerimize ve inananlara dünya 
hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. Mümin, 40/51 

  ٌ��Rٖ$ََو aٌِg�Cَ �Rَ�َ.َ dٍ5َْ- /%ُ& َءْت�Iََو  O gün her can yanında bir sürücü ve şahitle beraber gelir. Kaf, 50/21 
�Rََدَة 	ِ��ِ� ٰذ	ُِ=ْ� ُ�*َ)ُ� �ِٖ� َ.ْ� َ&�َن ُ�Vِْ.ُ� �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� وَ   َ.ْ� َ�+�aِ ا	��َ� َ�َ %ْ�َmْ	�Iً�َ1ْ.َ �َُواَٖ �ُ�*ا ا	�7  …Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, 

Allah'a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. 
Talâk, 65/2 

ŞEHİTLER Ve GAZİLER 
ِ�ْ��ِ ا	��ٖ���ِ  �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ��ِ    

 Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır َوَ:JُAَ 9*	ُ*ا 	َِ�ْ� ُ�Cَ 'Kٖ %ُ+َJْٖ��ِ% ا	��ِ� اَْ.َ*اٌت َ�ْ% اَْ�َ��ٌء َو	ِٰ=ْ� َ:7ْAَ 9ُ�ُ�ونَ 
onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız. Bakara, 2/154 

� َ�mَْ�ُ�*نَ  ��.ِ �ٌ�ْUَ Zٌ�َ�ِْ� َوَر��	ا �5َِ�ٌة ِ.َLْ�ََ	 �ْ/+.ُ ِ� اَْو��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ �ُْ+�ِْ+ُ  �ِْiَ	َو Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu 
bilin ki, Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların dünya ve ahiret için topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. Al-i 
İmran, 3/157 

� َر��Rِْ� ُ�ْ�َز ُ*نَ َXْ(ِ اَْ�َ��ٌء %ْ�َ �Aًِ� اَْ.َ*ا��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ ا*ُ�ِ+ُ  �َ�Tٖ�	ا ���َ�َ�ْAَ 9:ََو Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme! 
Bilakis onlar hayatta olup, Rab’lerinin katında yaşarlar, rızıklanırlar.  Al-i İmran, 3/169 

 �	�Kَ tٍ�ْ�َ �ْ.ِ �ْ=ُ4ُ�ْ�َ 'ٰs-َُْذَ&ٍ� اَْو ا �ْ.ِ �ْ=ُXْ.ِ %ٍ.ِ�(َ %َ�َ(َ Dُ�zُٖ9 ا:َ 'ّٖ �ُ*ا Tٖ�َ� Iَ�,َُ�وا َواIُ�ِUُْ*ا ِ.ْ� ِدَ��ِرِ,ْ� َواُوُذوا Cَ 'Kٖٖ��ٖ�' َوَ ��Aَُ*ا َو ُِ+ �mَ+َCْ�Kََب 	Rَُْ� َر�/Rُْ� اَ-
 �ِXْ(ِ �ْ.ِ ��ًا*َpَ ُر�Rَْ-َ9:ْا �Rَِ+�ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْRُ�X�َUَِوَ:9ُْد �ْRِِA�lَ��Cَ �ْRُXْ(َ َ�ن� �ُه ُ�ْ�ُ� ا	�sَ*ابِ َ:9َُ&�5َXْ(ِ �ُ��	ِ� َوا��	ا  Rableri onların dualarını kabul buyurdu 

ve dedi ki;“Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizden- 
siniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de 
andolsun, günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir ödül olarak onları içinden ırmaklar akan cennetlere 
koyacağım. Ödülün en güzeli Allah katındadır.” Al-i İmran, 3/195 

 �َ�Jٖ� ٖ�ّ َ� َوا	�8 ٖ�ِّ��X	ا �َ.ِ �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ��	اَْ-َ�َ� ا �َ�Tٖ�	ا Dَ.َ @َiِٰ	ُو�Kَ َل*Cُ��	َ� َوا��	ا Dِ[ِ�ُ �ْ.ََو َ���ِٖ	� �اِء َوا	�8َRَ َوَ�ُ�َ� اُو	ٰـiَِ@ َر�Jً�Kٖ َوا	7/  Kim Allah'a ve Resul’e 
itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sadıklar, şehitler ve salih 
kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır! Nisa, 4/69 
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-َْ�� �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة َوَ.ْ� ُ�Cَ 'Kٖ %ِْA�Jَٖ��ِ% ا	��ِ� Jْ�ُKََ+ْ% اَْو َ�Kَ ]ِْ�Lَْ�ْ*فَ  Cَ 'Kٖ %ِْA�Jَ�ُ�ْKَٖ��ِ% ا	���ِ  /� �AٖVُْ-  O hâlde, dünyaِ� اIًَْ�ا َ)�3ًٖ��ا	�Tٖ�َ� َ�7ُْ�وَن ا	َْ�ٰ�*َة ا	

hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür 
veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz. Nisa, 4/74 

 ْ�Rِِ	ِ� �ِ�َْ.َ*ا��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ وَن�ُ,ِ�mَ�ُْ	َ�ِر َوا �وَن ِ.َ� ا	َ�Xٖ.ِVْ�ُْ� Bَْ�ُ� اُو	ِ' ا	�4ُ(ِ�Jَ	ْْ�َ+ِ*ى ا�ْ�ُ  َ:9 َ	ُ� ا��	ا %َ �4Kَ �ْRِ�ِ5ُْ-ََوا ZًIََدَر �َ��ٖ(ِ�Jَ	ْا '�َ(َ �ْRِ�ِ5ُْ-ََوا �ْRِِ	ا*َ.َْ�ِ� �َ��ٖ,ِ�mَ
��َ� اIًَْ�ا َ)�3ًٖ��ٖ(ِ�Jَ	ْا '�َ(َ �َ��ٖ,ِ�mَ�ُ	ُْ� ا��	ا %َ �4Kََو 'ٰX�ْ� Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- oturanlarla malları َو&ُـbfc َوَ)َ� ا	��ُ� اْ	ُ
ve canlarıyle Allah yolunda savaşanlar bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından 
oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik/cennet vadetmiştir; ama Allah yolunda savaşanları, çok 
büyük bir ödülle, oturanlardan üstün kılmıştır. Nisa, 4/95 

� Kِ' ا	+�ْ*ٰر�Zِ َواْ:�mٖ-ْ9ِِ% َواْ	Jُْ�اِٰن َوَ.ْ� اَْوKٰ اِن� ا	��َ� اْ$َ+ٰ�ى ِ.َ� ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� اَ-Rُ�َ5ُْْ� َواَْ.َ*ا	Rَُْ� �ِ�َن� 	Rَُُ� ا	ُ Zَ�Xmَْ�A�Jَِ�ُ*َن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	 fJ�َ �ِ�ْ�َ(َ ا�' ��ِ� Jْ�َKَُ+�ُ*َن َوُ�Jَْ+�ُ*َن َوْ)ً
�ٖه ِ.َ� ا	��ِ� Cْ�Kََ+7ِ�ُْ�وا �َِ�ْ�ِ�ُ=ُ� ا	�Tٖى َ��َ�ْ�ُ+ْ� �ِٖ� َوٰذ	َِ@ ُ,َ* ا	5َْْ*ُز ا	��3ٖ�َُْ ِRْ�َِ� Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, kendile- 
rine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. 
Allah, bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak vadetmiştir. Kimdir sözünü Allah ’tan daha iyi yerine 
getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Tövbe, 9/111 

ازِٖ ��َ  ا	�Tٖ�َ� Iَ�,َُ�وا Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� pُ��  ُ+ِ�ُ*ا اَْو َ.�Aُ*ا 	ََ�ْ�ُزَ Rُ�Xُ� ا	��ُ� ِرْزً � �Xً�َ�َ َواِن� ا	���َ وَ  	Uَ *َRَُْ�ُ� ا	��  Allah yolunda yurtlarından göç ettikten 
sonra öldürülenlere ya da ölenlere gelince Allah onlara rızıkların en güzelini sunacaktır. Hiç kuşkusuz Allah 
rızık sunanların en hayırlısıdır. Hac, 22/58 

﴿ �ْRَُ	��َ(َْ4ِ%� ا�ُ �ْ�َKَ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ ا*ُ�ِ+ُ  �َ�Tٖ�	٤َوا ﴾ …Allah, yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarma- 
yacaktır.   

��Rِْ� وَ ٖRْ�َCَ﴿ �ْRَُ	��َ {ُ�ِ8ْ�ُ٥ ﴾  Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir.  
﴿ �ْRَُ	 �RَKَ ��(َ Zَ�Xmَ	ْا �ُRُُ�Uِ�﴾ ٦َوُ�ْ  Onları, kendilerine tanımladığı cennete sokacaktır. Muhammed, 47/4-5-6 

ŞERİAT/YOL 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ْ�=ُ�ْ�Kَ �ِ�ْ�َ(َ �Xً�ِ�ْRَ.ُِْ=َ+�ِب َو	ا �َ.ِ �ِ�ْ�َ�َ �َ�ْ�َ ��َِ	 � ً ��8َ.ُ �a�� �Iََءَك ِ.َ� ا	َْ��a َواَْ-ْHَ	�Xَ اِ	َْ�َ@ ا	ِْ=َ+�َب �ِ�ْ	َ 	ُِ=%; RُXَ�ْ�َ  �ْ=ُXْ.ِ �Xَ�ْ�َIَْ� �َِ�� اَْ-Hََل ا	��ُ� َوَ:Dِْ��+Aَ 9 اَْ,َ*اَءُ,ْ� َ)��
 ِ�+َCْ�Kَ �ْ=ُnٰAٰا �.َ 'Kٖ �ُْ&*َُ��ْ�َِ	 �ْ=ِٰـ	ًة َو�Zً َواِ�َ 1ْAَ �ِ�Kٖ �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiَُ+�5ُِ*نَ ِ$ْ�َ)Zً َوِ.�Iً�RَXْ َوَ	ْ* َ$�َء ا	��ُ� 	mَََ�َ�ُ=ْ� اُ.� ��Xَ�ُKَ ��ً��ٖIَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �ِ��	َ' ا	1َْ�َ�اِت اِ	ا اْ*Jُ  Sana da 

kendinden önceki kitapları tasdik edici ve onlara şahit olan Kur’an’ı indirdik. Allah’ın indirdiği ile aralarında 
hükmet; gerçek olan sana gelmiş bulunduğuna göre onların heveslerine uyma! Her biriniz için bir şeriat, bir 
yol tayin ettik; eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı, fakat bu, verdikleriyle sizi denemesi içindir; o 
halde iyiliklere koşun, hepinizin dönüşü Allah’adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size bildirecektir. Maide, 5/48 

Cِ�َ- �ْ,ُ �=ً�َXْ.َ �Xَ�ْ�َIَ Zٍُ=*هُ  ُ bcَKَ��Xَِزُ)K @َ�Xِ' اْ:9َْ.ِ� َواْدُع اِ	ٰ' َر��َ@ اِ-�َ@ 	ََ��ٰ' ُ,ً�ى ُ.ْ�َ+��Jٍٖ  	ُِ=%� اُ.�  Biz her ümmete bir ibadet tarzı 
belirledik. Öyleyse, yerine getirmeleri gereken iş hususunda seninle tartışmasınlar. Sen insanları Rabbinin yolu- 
na davet et! Çünkü sen gerçekten hakka götüren dosdoğru bir yolun üzerindesin. Hac, 22/67 

 'Cٰ*.ُاِْ�ٰ�ٖ,�َ� َو �ِٖ� �Xَ�ْ �Pَْ�َ@ َوَ.� َو	اِ �Xَ�ْ�َى اَْوTٖ�	َوا ��ً*ُ- �ِٖ� ' �Pَو �.َ �ِ� ٖ��َ� َوَ:Aَ 9َ+��5َ ُ*ا ��Kِٖ َ$َ�َع 	َُ=ْ� ِ.َ� ا	ّ ٖ�َ&ُ�َ� َ)َ�' اْ	7ْ�ُِ�ٖ&�َ� َ.�  َوٖ)�ٰ�' اَْن اَٖ �ُ�*ا ا	ّ
 ُ]�Xُٖ� �ْ.َ �ِ�َْ	ِى ا�ٖRْ�َ�7َُء َو�َ �َْ�ِ� َ.ْ	اِ '�ٖ+َmْ�َ �ُ��	ََْ�ِ� ا	اِ �ْ,ُ*(ُ�ْAَ  “Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin” diye Nuh'a 
tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat 
kendilerini çağırdığın bu kurallar, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine peygamber seçer 
ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Şura, 42/13 

�ِ� َ.� 	َْ� َ��َْذْن �ِِ� ا	��ُ� َوَ	ْ*َ:Zُ�َ�ِ&َ 9 ا	َ %ِ8ْ5َْ	RُXَ�ْ�َ 'َ4ِJُْ� َواِن� ا	��3	ِٖ��َ� اَْم 	Rَُْ� ُ$َ�&ُٰ�ا َ$َ�ُ)* ٖ�	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَ	ٖ��ٌ ا 	Rَُْ� ِ.َ� ا	ّ  Yoksa onların, Allah' ın izin 
vermediği bir dini yol edinecek ortakları mı var? Eğer azabı erteleme sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm 
verilirdi. Şüphesiz zalimler için can yakıcı bir azap vardır.  Şura, 42/21 

 .�Xَ�ْ�َIَ ��ُp Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldıkَك َ)�ٰ' َ$ٖ��Zٍ�َ ِ.َ� اْ:�Rَ�ْ�ِ�A�Kَ �ِ.َْ9 َوَ:Dِْ��+Aَ 9 اَْ,َ*اَء ا	�Tٖ�َ� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*نَ 
Sen ona uy; bilmeyenlerin isteklerine uyma. Casiye, 45/18 

ŞEYTAN 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Şeytan, Tağut, İblis: 
� Kِ' اْ:9َْرِض ��uَ 9:ًbcَ�ًَ�� َوَ:9  ْ�َ]�ِن اِ-�ُ� 	َُ=ْ� َ)ُ�و\ ُ.ٖ���ٌ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس &ُ�ُ*ا ِ.�� Aَ+��ُِ�*ا Uُ]َُ*اِت ا	�7   Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl 

ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden gitmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.  
*ِء َوا	5َْْ��7َِء وَ  اَْن JُAَ*	ُ*ا َ)َ�' ا	��ِ� َ.� َ:Aَ 9ْ�َ�ُ�*نَ اِ-�َ�� َ��ُْ.ُ�&ُْ� �ِ�	�/  O, size ancak kötülüğü, hayâsızlığı ve Allah’a karşı 

bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Bakara, 2/168-169 
� Aََ���َ� ا	�/ْ$ُ� ِ.َ� اْ	ْ�َKَ �'Lَ� َ��ِ� �ْ5ُ=ْ	Bُ��[*تِ ْ َ �ِ� ٖ�� اCَْ+ْ�َ�َ@ �ِ�	ُْ�ْ�َوِة ا	ُْ*Jٰpْ' َ:9 ا-�8َ5َِْم َ	�Rَ َوا	��ُ� Dٌ��ٖCَ َ)ٖ���ٌ  َ:9 اِْ&َ�اَه Kِ' ا	ِّJَKَ �ِ��	�ِ� �ْ.ِVْ�َُو  Dinde 

zorlama yoktur. Doğruluk ile sapıklık birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Kim Tağut'u/şeytanı reddederek Allah'a 



 334
inanırsa kopması söz konusu olmayan, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her 
şeyi bilir. Bakara, 2/256  

�ونَ Bُ*ُت ُ�Iُ�ِ1ْ*َ- اَ	��ُ� َو	ِ'/ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ُ�RُIُ�ِ1ْْ� ِ.َ� ا	3/�َُ��ِت اِ	َ' ا	X/*ِر َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اَْو	َِ��ُؤُ,ُ� ا	]��ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َiِٰـ	3/�َُ��ِت اُو	َ' ا	ِر اِ*/X	ا �َ.ِ �ْRُ  
Allah müminlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin dostu ise Tagut’tur. O da onları ay- 
dınlıktan çıkararak karanlıklara sokarlar. Onlar, orada ebedi olarak Cehennemliktirler. Bakara, 2/257 

�Xً��ٖ َ َ��َءKَ �Xً��ٖ َ �َُ	 ُن�[َ�ْ  Şeytan kime arkadaş olursa, artık o kişi, arkadaşların en kötüsünü arkadaş… َوَ.ْ� َ�ُ=ِ� ا	�7
edinmiş demektir. Nisa, 4/38 

 َC 'Kٖ َن*ُ�ِA�Jَ�ُ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َ�7 ا	ا �ْ�َ]�ِن اِن� َ&ْ�َ ْ�َ]�ِن َ&�َن �5ً��ٖzَٖ��ِ% ا	��ِ� َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ُ�A�Jَِ�ُ*َن Cَ 'Kٖٖ��ِ% ا	]��Bُ*ِت A�JَKَِ�ُ*ا اَْو	َِ��َء ا	�7  Müminler Allah 
yolunda, kâfirlerse Tağut uğrunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşınız. Çünkü şeytanın hilesi 
düzeni zayıftır. Nisa, 4/76 

 Onlar, Allah'ı bırakıp ancak dişil nesnelere tapıyorlar. Oysaki اِْن َ�ْ�ُ)*َن ِ.ْ� ُدو-ِٖ� اِ:�9 اِ-�pً�َ َواِْن َ�ْ�ُ)*َن اِ:�9 َ$ْ�َ]�-ً� َ.ٖ��ً�ا
böylece azgın bir şeytana tapmaktadırlar.  Nisâ, 4/117 

 َ�	َ�zًِ)َ��ِدَك -�8ًَٖ�� َ.5ُْ�و �ن� ِ.ْTَ1ِ�Aَ9:َ ُ� َوَ �َل��	ا �ُXَ  Allah, şeytanı lanetledi. Ve o da şöyle dedi: “Andolsun, kulların- dan, 
sayıları belirlenmiş olanları kendime uşak edineceğim. Nisâ, 4/118 

 ٰ ْ�]َ َوَ:Rُ�X��zُِ9ْ� َوَ:Rُ�X�َ�X.َُ9ْ� َوَ:9 � Uُ �َ�ِUَْ�َ�ا-ً� ُ.Kَ �ْRُ�-�َ.ُ�Xً��َٖ�ُ�َ�+�ُ=�� اَٰذاَن اْ:9َْ-َ��مِ َوَ:��Lَ�ُ�َKَ �ْRُ�-�َ.ُٰ9ُ�ن� aَ�ْUَ ا	��ِ� َوَ.ْ� َ�+�Tِ1ِ ا	�7ْJَKَ �ِ��	ُدوِن ا �ْ.ِ �fnِ	َن َو�  Onları 
doğru yoldan saptıracağım, olmaz isteklere sürükleyeceğim, putlara adadıkları hayvanların kulaklarını kemsele- 
rini, Allah'ın yarattığını bozmalarını emredeceğim. Allah'ı bırakıp Şeytan'ı kendisine dost edinen, apaçık bir 
zarara düşmüş, ziyana uğramıştır. Nisâ, 4/119 

ْ�َ]�ُن اِ:�Bُ 9ُ�وًراَ�ِ�ُ�ُ,ْ� َو�Rِ�ّٖX�َُْ� َوَ.� َ�ِ�ُ�ُ,ُ� ا	 �7  Şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir; oysaki şeytanın onlara söz 
vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. Nisâ, 4/120 

 ِ4Bَُ� َو��	ا �ُXَ�ََ	 �ْ.َ �ِ��	ا �َXْ(ِ Zً�َ*ُs.َ @َِ	ٰذ ��7َِ; ِ.ْ� �ْ=ُiُ ٖ��%ِ َ[ َ)َ�ْ�ِ� َوRُXْ.ِ %َ�َIَُ� اْ	Jَِ�َدَة َواْ	�Xَ1َٖز�َ� َوَ)َ�َ� ا	]��Bُ*َت اُو	ٰـiَِ@ َ$�\ َ.َ=�-ً� َواْ(َ /%zََ� Cََ*ا ُْ% َ,ْ% اُ-َ�� ِء ا	��  
De ki: Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah, 
kimlere lanet etmiş ve gazabına uğratmışsa; kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, 
işte bunlar daha kötüdür ve doğru yoldan daha çok sapmışlardır." Maide, 5/60   

 '�ٖ*�ُ ��mِْ	َوا dِْ-9ِ:ْا �َ�uٖ��َ$َ ا fو�ُ(َ ;'ِ�َ- �%=ُِ	 �Xَ�ْ�َIَ @َِ	Tٰ&َ5َْ+ُ�ونَ َو�ْرُ,ْ� َوَ.� َTَKَ ُه*ُ��َKَ �.َ @َ/ْ* َ$�َء َر�	ُ�وًرا َوَBُ ِل*ْJَ	ُْ�َف اUُْز tٍ�ْ�َ 'ٰ	ِا �ْRُ4ُ�ْ�َ  Böylece biz 
insan ve cin şeytanları her peygambere düşman kıldık. Bunlar birbirlerini aldatmak için yaldızlı sözler söylerler. 
Eğer Rabbin dileseydi, bunları yapamazlardı. Öyle ise onları düzmekte oldukları yalan ve asılsız uydurmalarıyla 
başbaşa bırak. En’am, 6/112  

�uٖ��ََ� 	َُ�*ُ�*َن اِ	ٰ' اَْو	ِ   � 	َْ� ُ�Tَْ&ِ� اCُْ� ا	��ِ� َ)َ�ْ�ِ� َواِ-�ُ� 	aٌ�ْ5َِ َواِن� ا	�7 � �ْRِِg	�mَ�ُِِد	ُ*&ُْ� َواِْن اuََْ�ُ+ُ�*ُ,ْ� اِ-�ُ=ْ� 	7ْ�َُِ�&ُ*نَ �َ َوَ:�Aَ 9ْ&ُ�ُ*ا ِ.��  Üzerine Allah'ın adı 
anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle 
mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar 
olursunuz. En’am, 6/121 

ْ�َ]�ِن اِ-�ُ� 	َُ=ْ� َ)ُ�و\ ُ.�ٖ  � َرَزَ ُ=ُ� ا	��ُ� َوَ:Aَ 9+�ِ�ُ�*ا Uُُ]َ*اِت ا	�7 ��ٌ &ُ�ُ*ا ِ.��  …Allah'ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de şeytanın 
adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. En’am, 6/142 

 َC��َِ	 ��َRُXْ(َ ُعHِXْ�َ Zِ�Xmَ	ْا �ُ=ْ� ِ.َ�َ�َج اََ�َ*ْUَُْن َ&َ�� ا�[َ�ْ  ��َRُ	َ�ِ�ُِ�Cَ ��َRُْ*اRِِAَٰ�� اِ-�ُ� َ�v�ُٰ=ْ� ُ,َ* َوَ ٖ���ُُ� ِ.ْ� َ�ْ�ُ� َ:Aَ 9َ�ْو-Rَُْ� اِ-�� َ �Xَ�ْ�َIَ�� Xٖ�َ' اَٰدَم َ:َ 9��XXَ+ِ5ُْ=ُ� ا	�7
�uٖ��ََ� اَْو	َِ��َء 	Tٖ��ِ�َ�  9:َ�Xُ.ِVُْ*نَ   -Ey Âdemoğulları, şeytan ana-babanızı elbiselerinden soyup cinselliklerinin farkına var ا	�7
dırarak cennetten çıkardığı gibi sizleri de ayartıp tuzağa düşürmesin. Şeytan ve yandaşları sizleri, sizin kendi- 
lerini göremeyeceğiniz yönden görürler. Biz şeytanları, inanmayanlara dost yaptık. Araf, 7/27 

�ى َو�ٖKَ�Rِ�ْ�َ(َ �a�َ �Jًُ� ا	�4 ٰ,َ �Jً��ٖKَ َون�ُ+َRْ.ُ �ْRُ�-ََن ا*�ُ�َ��uٖ��ََ� اَْو	َِ��َء ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َوَ�ْ bcَ	Zَُ اِ-�Rُُ� اTُ1َ�Aوا ا	�7  Allah kimine hidayet verdi, kimi de 
sapıklığı hak etti. Çünkü onlar, Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Birde kendilerini gerçekten doğru 
yolda sanırlardı. Araf, 7/30 

 ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCَ �ُ�-ِا �ِ��	�ِ� Tْ�ِ+َCْ�Kَ ٌغHْ-َ ِن�[َ�ْ � َ��XBَHَXَْ@ ِ.َ� ا	�7  Ne zaman şeytandan kötü bir düşünce seni dürtüklerse, Allah'a َواِ.�
sığın; çünkü O, işitendir, bilendir. Araf, 7/200 

 �Aا �َ�Tٖ�	ِ�َذا ُ,ْ� ُ.8ِ�ُْ�ونَ اِن� اKَ ُ�وا�&TَAَ ِن�[َ�ْ g�uَ �ْRٌُِ_ ِ.َ� ا	�7 Jَْ*ا اَِذا َ.��  Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, 
kendilerine şeytandan bir vesvese geldiği zaman iyice düşünürler ve anında Allah'ı hatırlarlar da hemen gözle- 
rini açarlar.  Araf, 7/201 

و-K �ْRَُِ' اْ	ُ 9:َ ��ُp �'Lَ�8ِJُْ�ونَ  /��ُ�َ �ْRُُ-ا*َUَِْوا Şeytanlara kardeş olanlara gelince, şeytanlar onları sürekli azgınlığa 
iterler, sonra da yakalarını bırakmazlar. Araf, 7/202 

� اَْر�Xَ�ْCَ اِ	ٰ' اَُ.ٍ� ِ.ْ� ْJَ	َ �ِ��	�Aَ ٌ��ٖ	َاٌب اTَ(َ �ْRَُ	َْ�ْ*َم َو	ا �ُRُ/�ِ	َو *َRُKَ �ْRَُ	��َ(َُْن ا�[َ�ْ َ ْ�ِ�َ@ HَKَ��َ� 	Rَُُ� ا	�7  Andolsun ki, senden önceki ümmetlere 
peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o günkü insanlara işlerini güzel gösterdi. O, bugün de onların dostudur 
ve onlar için elem dolu bir azap vardır.  Nahl, 16/63 
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 ِ��Iٖ��	ِن ا�[َ�ْ    .Kَ Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınِ�َذا َ َ�اَْت اْ	Jُْ�اَٰن Tْ�ِ+َCْ�Kَ �ِ�	��ِ� ِ.َ� ا	�7

Rِْ� َ�َ+َ*&��ُ*نَ اِ-�ُ� 	 dَ�َْ	Cُ �َُْ�َ]�ٌن َ)َ�' ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)�ٰ' َر��   Gerçek şu ki;  şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine güvenen 
kimseler üzerinde bir bir hâkimiyeti yoktur.  Nahl, 16/98-99 

ْ�َ]�ُن 	َِ���ٖ� َ&5ُ*ًرا �uٖ��َِ� َوَ&�َن ا	�7 ٖر�َ� َ&�-ُ*ا اUَِْ*اَن ا	�7 �T�َ�ُ	ْاِن� ا Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine 
karşı çok nankörlük etmiştir.  İsrâ, 17/27 

��َ-ْbِcِْ	 َن َ&�َن�[َ�ْ ْ�َ]�َن َ�HَXُْغ RُXَ�ْ�َْ� اِن� ا	�7 ا ُ.�Xً��َٖو ُْ% 	ِِ�َ��ٖدى َ�Jُ*	ُ*ا ا	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ�ُ� اِن� ا	�7 fو�ِن َ)ُ  Kullarıma söyle, sözün en güzelini 
söylesinler. Çünkü Şeytan insanların aralarını açmak için her zaman fırsat kollamaktadır. Şeytan gerçekten de 
insanın açık düşmanıdır! İsrâ, 17/53 

ُ,ْ� اَزfا �uٖ��ََ� َ)َ�' ا	َْ=��ٖKِ�َ� VُAَز/  Kâfirlerin/inkâr edenlerin üzerine günaha ve azgınlığa tahrik eden اَ	َْ� Aََ� اَ-�� اَْر�Xَ�ْCَ ا	�7
şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Meryem, 19/83 

 ٍ� İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah َوِ.َ� ا	��Xِس َ.ْ� ُ��mَِدُل Kِ' ا	��ِ� �Lَِْ�ِ� ِ)ْ�ٍ� َوَ�+��Dُِ &ُ%� َ$ْ�َ]�ٍن َ.ٖ��
hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın tuzağına düşer.  Hac, 22/3 

 ْX�َKَ �ٖ+ِ ��ِX.ُْا 'Kٖ ُن�[َ�ْ ْ�َ]�ُن pُ�� �ُ َوَ.� اَْر�Xَ�ْCَ ِ.ْ� َ ْ�ِ�َ@ ِ.ْ� َرCُ*ٍل َوَ:9 -َ�ِ'; اِ:�9 اَِذا �X�َAَ' اَْ	Jَ' ا	�7 �ِ=ُ� ا	��ُ� اَٰ��Aِٖ� َوا	��ُ� َ)ٖ��ٌ� َ�ٖ=��ٌ َ�ُ� ا	��ُ� َ.� ُ�Jِ�ْ' ا	�7ْ  Biz 
senden önce bir resul ve bir nebi göndermedik ki, o bir şey yapmak arzu ettiğinde, şeytan onun arzularına şüp- 
heler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi derhal giderir. Sonra da Allah, ayetlerini 
güçlendirir. Allah, bilendir, hikmet sahibidir. Hac, 22/52 

ْ�َ]�ُن  ZًXَ+ْKِ	Tٖ��ِ�َ� Rِِ�*ُ�ُ  'Kْٖ� َ.َ�ٌض َواْ	Rُ�ُ*ُ�ُ  Zِ�َCِ�Jَْ� َواِن� ا	��3	ِٖ�� َ� 	�Jَ$ِ '5ٍَٖق َ�ٖ���ٍ 	ُ �.َ %َ�َmْ�َِ�Jِ�ْ' ا	�7  Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi, 
kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz 
ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler.  Hac, 22/53 

 ِ��uٖ��َ   !Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım َو ُْ% َرب� اَُ)*ُذ �َِ@ ِ.ْ� َ,Hَ�َاِت ا	�7
 Onların yanıma gelmelerinden de sana sığınırım Rabbim. Mü’minun, 23/97-98 َواَُ)*ُذ �َِ@ َرب� اَْن َ�ْ�4ُُ�ونِ 

 ُU Dِْ��+�َ �ْ.َِن َو�[َ�ْ ��7َِء َوا	Xْ�َُْ=ِ� َو	َْ*َ:4ْKَ 9ُ% ا	��ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَرْ�َ�ُ+ُ� َ.� َز&ٰ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:Aَ 9+�ِ�ُ�*ا Uُُ]َ*اِت ا	�7ْ5َْ	�ِ� �ُ.ُْ��َ �ُ�-�ِKَ ِن�[َ�ْ # ِ.Xُْ=ْ� ِ.ْ� اََ�ٍ� ]َُ*اِت ا	�7
 ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCَ �ُ��	�7َُء َوا�َ �ْ.َ 'ّٖ&Hَ�ُ �َ��	ا ��ِٰ=	ا َو� Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına اََ�ً
uyarsa, bilsin ki o hayâsızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah' ın size lütfü ve merhameti olmasaydı sizden 
hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla 
bilendir. Nûr, 24/21 

 ُ��uٖ��َ ُل ا	�7 �HXَAَ �ْ.َ 'ٰ�(َ �ْ=ُiُ  Şeytanların kimin üzerine indiğini size haber vereyim mi? Şuara, 26/221 َ,ْ% اُ-َ��
 ٍ��pٍَٖك ا��Kَُل َ)�ٰ' &ُ%� ا �HXَAَ Onlar, her günahkar yalancıya inerler. Şuara, 26/222 

Dَ�ْ َواَْ&sَُ�ُ,ْ� َ&�ِذُ�*نَ ُ�Jُ�ْ*َن ا ��	  Onlar, şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır. Şuara, 26/223 
-�ُ=ْ� �ِ�	��ِ� ا	Lَُْ�ورُ   ��Lُ�َ 9:ََو  …O aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın.  Lokman, 31/33 

  ُd��ٖ�ِْا �ْRِ�ْ�َ(َ َق ��Pَ �ْJَ	ََو  َ��Xٖ.ِVْ�ُْ	ا �َ.ِ �Jً��ٖKَ 9�:ُِه ا*�ُ�َ�A�Kَ �ُ�Xkَ  Gerçekten İblis’in, insanlar hakkındaki tahminini doğru çıktı. 
İnanan bir gurubun dışında hepsi ona uydular. Sebe, 34/20 

  ُ�.ِVْ�ُ �ْ.َ �َ�َ�ْXَِ	 9�:ٍِن ا�[َ�ْCُ �ْ.ِ �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ	َ َوَر�/َ@ َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء ��5ٖ�ٌَ  َوَ.� َ&�َن ;@$َ 'Kٖ �RَXْ.ِ *َ,ُ �ْ �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة ِ.��  Oysaki İblis'in onlar üzerinde 
hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak Biz, ahirete inananları, kuşku içinde olanlardan ayırt edelim diye ona bu fırsatı 
verdik. Senin Rabbin, her şeyin üzerinde gözetici ve koruyucudur. Sebe, 34/21 

-�ُ=ْ� �ِ�	��ِ� اْ	   ��Lُ�َ 9:ََو ��َْ- /�-�ُ=ُ� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 ��LُAَ bcَKَ \a�َ �ِ��	ا �Lَُ�ورُ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِن� َوْ)َ  Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın 
dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Fatır, 35/5 

  ِ���ٖ ��ِب ا	��َPَْا �ا ِ.ْ*ُ-*=ُ�َِ	 �ُ�َHْ�ِ ا*(ُ�ا اِ-�َ�� َ�ْ fو�ْ�َ]�َن 	َُ=ْ� َ)ُ�و\ Tُ1ِ�A�Kَوُه َ)ُ اِن� ا	�7  Şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu 
düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını, cehennemlik olmaya davet eder. Fatır, 35/6 

Dُ��ٖ ا	َْ�ٖ���ُ   ْ�َ]�ِن -Hٌَْغ Tْ�ِ+َCْ�Kَ �ِ�	��ِ� اِ-�ُ� ُ,َ* ا	�� � َ��XBَHَXَْ@ ِ.َ� ا	�7 َواِ.�  Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek 
olursa, hemen Allah'a sığın, şüphesiz yalnız O, her şeyi işiten, her şeyi bilendir! Fussilet, 41/36  

  ٌ���ٖ َ �ُ	َ *َRُKَ �-ً�[َ�ْ$َ �ُ	َ tْ��Jَُ- �ِ�ٰ�ْ��	ِذْ&ِ� ا �ْ�ُ� َ)ْ�َ �َوَ.ْ  Kim Rahman’ın zikrini/Kur’ân’ını göz ardı ederse, Biz de 
yanından hiç ayrılmayan bir şeytanı ona arkadaş ederiz. Zuhruf, 43/36 

�ونَ  ُ+َRْ.ُ �ْRُ�-ََن ا*�ُ�َ�ٖ��ِ% َوَ�ْ و-Rَُْ� َ)ِ� ا	�� /�8ُ�ََ	 �ْRُ�-َِوا  Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise 
doğru yolda olduklarını sanırlar.  Zuhruf, 43/37 

  ْm�X	اِ-�َ�� ا ْ�Kَ �ِ��	ِ� َوَ)�َ' ا��	اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا �lً�ْ$َ �ْ,ِ ْ�َ]�ِن 	َِ�ْ�Hَُن ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َو	dَ�َْ ��4َِر� َ�َ+َ*&�ِ% ا	X.ِVْ�ُُْ*نَ ٰ*ى ِ.َ� ا	�7  O gizli konuşmalar şeytanların 
işidir. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zarar verecek değildir. Öyle ise müminler ancak 
Allah'a tevekkül etsinler/Allah’a güvensinler.  Mücadele, 58/10 
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 �[َ�ْ ْ�َ]�ِن اََ:9 اِن� Hْ�َِب ا	�7 ْ�َ]�ُن Rُn�ٰ-َْ�Kَْ� ِذْ&َ� ا	��ِ� اُو	Hْ�ِ @َiُِٰب ا	�7 �َ*َذ َ)Rِ�ْ�َُ� ا	�7ْ+َCُِْ�ونَ اCِ�1َ	ِْن ُ,ُ� ا  Şeytan onları etkisi altına aldı da 

kendilerine Allah'ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hep kayıp- 
tadırlar. Mücadele, 58/19 

  ّٖ � َ&5ََ� َ �َل اِ- ���َKَ �ْ5ُ&َْ��ِن ا-ْbِcِْ	 ِن اِْذ َ �َل�[َ�ْ ّٖ' ا�Uََُف ا	��َ� َرب� اْ	َ��َ	ٖ���َ َ&sَ�َِ% ا	�7 ' َ�ٖ�یٌء ِ.Xَْ@ اِ-  Münafıkların/ikiyüzlülerin durumu tıpkı 
şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana “İnkâr et” der. İnsan inkâr edince de: “Ben senden uzağım, 
çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım,” der. Haşr, 59/16 

﴾ ١ ُْ% اَُ)*ُذ �َِ�ب� ا	��Xِس ﴿  Sığınırım insanların Rabbine,  
﴾ ٢َ.ِ�ِ@ ا	��Xِس ﴿  İnsanların sahibine, 
﴾ ٣اِ	ِٰ� ا	��Xِس ﴿  İnsanların İlâhına, 
﴾ ٤ِ.ْ� َ$�� ا	َْ*Cَْ*اِس ا	��X1َِْس ﴿  O sinsi şeytanın şerrinden,  

�وِر ا	��Xِس ﴿ اَ	�Tٖى ُ�َ*Cِْ*سُ ُPُ 'Kٖ٥ ﴾  Ki o insanların kalplerine vesvese verir. (Öyle bir şeytan ki,) 
﴾ ٦ِ.َ� اْ	Zِ�Xmِ َو ا	��Xِس ﴿  O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da. Nas, 114/1…6. ayetler. 

ŞİFA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ِ.Vْ�ُ�ِْ	 Zٌ�َ�ْى َوَر��ورِ َوُ,ًُ �Xٖ�َ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ� �IََءZٌ3َ(ِ*ْ.َ �ْ=ُAْ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َوِ$�5ٌَء 	َِ�� Kِ' ا	8/  Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, 
kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet geldi. Yunus, 10/57 

  ِ��5ٖ7ْ�َ *َRُKَ Sُzْ�ِ.َ َواَِذا  "Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur;" Şuara, 26/80 
ٌء 	��X�ِِس اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:َٰ9� Zً	Jَِْ*ٍم َ�َ+5َ=�ُ�ونَ p �5َ$ِ �ِ�Kُٖ�� &ُٖ�' ِ.ْ� &ُ%� ا	�sَ�َ�اِت Cُ '=ُٖ�Cْ�Kَُ�َ% َر��ِ@ ُذ	bcًُ َ�1ُْ�ُج ِ.ْ� ُ�ُ]*-�Rَِ َ$َ�اٌب ُ.1َْ+�ٌِ_ اَْ	َ*ا-ُ�ُ     (Arı’ya 

hitaben) Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların 
karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphe- siz düşünen bir topluluk 
için gerçekten bunda bir ayet vardır. Nahl, 16/69 

� ا	��3	ِٖ��َ� اِ:�Uَ 9َ��ًرا ُ�Hٖ�َ 9:ََو �َ�Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 Zٌ�َ�ْْ�اِٰن َ.� ُ,َ* ِ$�5ٌَء َوَرJُْ	ا �ُل ِ.َ �HXَُ-َو  Biz Kur’an’dan, müminler için şifa ve rahmet olacak 
şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır. İsra, 17/82 

  *َ,ُ …O Kur’an, iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır… Fussilet, 41/44	Tٖ��ِ�َ� اَٰ.Xُ*ا ُ,ً�ى َوِ$�5َءٌ  …
ŞİMŞEK 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
  aِ(ِا*َ َ��ِء k �ِ�Kُٖ�َُ��ٌت َوَرْ)ٌ� َوَ�ْ�ٌق َ�mَْ��ُ*َن اKٖ �ْRُ�َِ��Pََ' اَٰذا-Rِِْ� ِ.َ� ا	�8 Tَ�ََر ا	َْ�ْ*ِت َوا	��ُ� ُ.ٖ��ٌ� �ِ�	َْ=�Kِٖ���َ اَْو َ&��8ٍَ[ ِ.َ� ا	��  Yahut onların/ 

inkârcıların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak hâlinde boşanan 
yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını ku laklarına 
tıkarlar. Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. Bakara, 2/19  

 Rِ�ِ�ْ�َِ�  Çakanْ� َوا�8َ�َِْرِ,ْ� اِن� ا	��َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َ ٖ���ٌ َ�1َْ]ُ_ ا�8َ�ََْرُ,ْ� &ُ��َ�� ا�zَََء 	Rَُْ� َ.7َْ*ا �Kِٖ� َواَِذا اRِ�ْ�َ(َ �َ�َkَْْ� َ �ُ.*ا َوَ	ْ* َ$�َء ا	��ُ� 	Tَََ,َ[ َ�َ=�ُد ا	َْ�ْ�ُق  
şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek; önlerini her aydınlattığında biraz yürürler, üzerlerine karanlık 
basıverince de kalakalırlar. Allah dileseydi, işitmelerini de görmelerini de gideriverirdi. Şüphesiz Allah, herşeye 
güç yetirendir. Bakara, 2/20 

  ِ7Xْ�َُو ��ً�َuََو �Kً*ْUَ َْ�ْ�َق	ُ=ُ� ا�ٖ��ى ُTٖ�	لَ ُ,َ* ا�Jَ�s	َب ا��َ ُ{ ا	��  Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve yağmur yüklü 
bulutları meydana getiren O'dur. Ra'd, 13/12 

��ً�� ُ ��ُp�Vَ	�َ ��ُp �ُXَ�ْ�َ _ُ�mَْ��ُُ� ُرَ&�ً.� Kََ+َ�ى اْ	َ*ْدَق َ�1ُْ�ُج ِ.�ْ  َCَ 'IٖHْ�ُ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َ�7َُء  ا�َ ��8ٖ�ُُ[ �ِٖ� َ.ْKَ َ�َ�ٍد �ْ.ِ �Rَ�Kٖ َ��ٍلIِ �ْ.ِ َ��ِء ُل ِ.َ� ا	�� �HXَ�َُو �ِٖ	bcَUِ
 Görmez misin ki Allah, bulutları sevk eder. Sonra, onları kaynaştırıp üst  َوَ�K�ِ8ُُْ� َ)ْ� َ.ْ� َ��7َُء َ�َ=�ُد َ �ٖ ِ�ْ�َ �XَCَ�Tَْ,ُ[ �ِ�ْ:�8َ�َْ9رِ 
üste yığar. Nihayet yağmurun, onların arasından yağdığını görürsün. Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi 
bulutlar indiriverir, onu dilediğine isabet ettirir de, dilediğinde ondan korur. Şimşeğinin parıltısı neredeyse 
gözleri kamaştırıp götürüverecektir. Nur, 24/43 

  ْ*.َ ��ٖ�' �ِِ� اْ:9َْرَض َ�ْ�َْ�ُKَ َ��ِء َ.�ًء ُل ِ.َ� ا	�� �HXَ�َُو ��ً�َuََو �Kً*ْUَ َْ�ْ�َق	ا �ُ=ُ��ٖ�ُ �ِٖA��َٰا �نَ َوِ.ْ*ُ�Jِ�ْ�َ ٍم*ْJَِ	 ٍت��َِ@ َ:9َٰ	ٰذ 'Kٖ اِن� �RَِA  Size bir korku ve umut 
arasında şimşeği göstermesi, gökten su indirerek ölümünden sonra yeri diriltmesi de, O'nun ayetle- rindendir. 
Şüphesiz bunda, aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Rum, 30/24 

ŞİRK/ALLAH’A ORTAK KOŞMAK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َ��ِء َ.�ًء Uَْ�Kََ�َج �ِٖ� ِ.َ� ا	�sَ�َ�اِت اَ	�  َ��َء ��Xًَِء َواَْ-Hََل ِ.َ� ا	�� ِرْزً � 	َُ=ْ� mْAَ bcَKََ��ُ*ا 	ِ��ِ� اَ-َْ�اًدا َواَْ-ُ+ْ� Aَْ�َ�ُ�*نَ Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� اْ:9َْرَض Kَِ�اً$� َوا	��  O, sizin için 
yeryüzünü döşedi ve gökyüzünü de bina etti. Gökten su indirip onunla size rızık olsun diye ürünler yetiştirdi. 
Öyleyse, bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Bakara, 2/22 
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َل َ)َ�ْ�ُ=ْ� ِ.ْ� Uَْ�ٍ� ِ.ْ� َر��=ُ   �HXَ�ُ اَْن �7ْ�ُِ�ٖ&�َ	ِْ=َ+�ِب َوَ:9 اْ	اَْ,ِ% ا �5َُ�وا ِ.ْ&َ �َ�Tٖ�	َ*د/ ا���3ٖ�َِْ  �ْ َ.� َ	4ْ5َِْ% ا	ُ� ُذو ا��	�7َُء َوا�َ �1َْ+0/ �َِ�ْ�َ�+ِٖ� َ.ْ�ُ� َ��	َوا  Ne Kitab 

ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah 
rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir.  Bakara, 2/105 

  f��ُ /��[� ا	��ِ� َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اََ$ُ&َ �ْRَُ-*/��َة 	ِ��ِ� Iَٖ��ً��َوِ.َ� ا	��Xِس َ.ْ� َ�+�Tُ1ِ ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� اَ-َْ�اًدا ُ�ِ �*Jُ	ْاَب اَن� اTَ�َْ	َ�ْوَن ا�ا اِْذ َ*�ُ�َkَ �َ�Tٖ�	َ�ى ا�َْ* َ	ِ��ِ� َو	َ�  � ��	َواَن� ا
� اْ	Tَ�َابِ ُ��ٖ$َ İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri O’na ortak tutuyorlar da onları, Allah'ı sever gibi severler. 
Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O ortak koşanlar azaba uğrayacakları zaman, bütün 
kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Bakara, 2/165  

…   ��.ِVْ�ُ '�+�َ 7ْ�ُِْ�َ&�ِت	ا ا*�ُ=ِXْAَ 9:ََو İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin… Bakara, 

2/221 
… �*ا ا	7ْ�ُِْ�ٖ&�َ� �َ  ُ=ِXُْA 9:ََو �+*Xُ.ِVْ�ُ ' …İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı 

evlendirmeyin … Bakara, 2/221 
�وا ِ�َك �ِٖ� َ$l�ًْ  ُْ% َ�� اَْ,َ% ا	ِْ=َ+�ِب Aََ��َ	ْ*ا اِ	ٰ' َ&Cَ Zٍ�َ�َِ*اٍء �XَXَ�ْ�َ َوXَ�ْ�َُ=ْ� اَ:�9 َ-ْ�ُ�َ� اِ:�9 ا	��َ� َوَ:9 -7ُْ  ُRَ$ْا ا*ُ	*JُKَ ا*ْ�	*َAَ ِ�ْنKَ �ِ��	ُدوِن ا ��4ً�ْ�َ اَْرَ��ً�� ِ.ْ �Xَ4ُ�ْ�َ Tَ1ِ�+�َ 9:ََو �

 De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah'a ibadet edelim. O’na �ِ�َ-�� ُ.ْ�ِ�ُ�*نَ 
hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin." Eğer onlar yine yüz çevirir- 
lerse, deyin ki: "Şahit olun, biz Müslümanlarız."  Al-i İmran, 3/64 

ْل �ِٖ�   �HXَ�ُ �َْ	 �.َ �ِ��	�ِ� /ْ)َ[ �َِ�� اَْ$َ�&ُ*ا�	5َُ�وا ا&َ �َ�Tٖ�	ِب ا*ُ�ُ  'Kٖ 'Jٖ�ْXُCَ َ���ِٖ	��3	ى ا*َsْ.َ dَiُِْر َو���X	ا �ُRُvَوَ.�ْٰو �ً-�[َ�ْCُ  Hakkında kesin bir kanıt 
indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı; inkâr edenlerin kalplerine korku salacağız. Barınakları 
da cehennemdir. Zalimlerin kalacakları yer ne kötüdür.  Al-i İmran, 3/151 

…  �lً�ْ$َ �ِٖ� 7ُِْ�&ُ*اA 9:ََ� َو��	وا ا�َواْ)ُ�ُ Allah'a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın… Nisâ, 4/36 

  َK �ِ��	�ِ� 7ِْ�ْك�ُ ��7َُء َوَ.ْ�َ �َِ�ْ	َِ@ 	5ُِ� َ.� ُدوَن ٰذLْ�َ7َْ�َك �ِٖ� َو�5ُِ� اَْن ُLْ�َ 9:َ �َ��	�3ًٖ��اِن� ا(َ ��ًpِْٰ�ى ا+َKْا �ِJَ  Şüphesiz Allah, kendisine ortak 
koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk 
koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Nisâ, 4/48 

� czَ �%zََ  اِن�  ْJَKَ �ِ��	�ِ� 7ِْ�ْك�ُ ��7َُء َوَ.ْ�َ �َِ�ْ	َِ@ 	5ُِ� َ.� ُدوَن ٰذLْ�َ7َْ�َك �ِٖ� َو�5ُِ� اَْن ُLْ�َ 9:َ �َ��	اا�ً��ٖ�َ 9:ًb  Şüphesiz Allah kendisine ortak 
koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan, kuşku- 
suz, derin bir sapıklığa düşmüştür. Nisâ, 4/116 

  ُ�� َ&5ََ� ا	�Tٖ�َ� َ �	ُ*ا اِن� ا	��َ� ُ,َ* ا	َْ�ٖ��ُ} اْ�ُ� َ.ْ�َ�َ� َوَ �َل ا	َْ�ٖ��ُ} َ�� Xٖ�َ' اCَِْ�اvَٖٔ% اْ)ُ�ْJَ	َ 7ِْ�ْك�ُ �َ� َر�ّٖ' َوَر��ُ=ْ� اِ-�ُ� َ.ْ��	وا ا �ُvَوَ.�ْٰو Zَ�Xmَ	ُْ� َ)َ�ْ�ِ� ا��	َم ا ���َ �ْJَKَ �ِ��	�ِ�
 Andolsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle ا	��Xُر َوَ.� 	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.ْ� اَ-�8َْرٍ 
demişti: "Ey İsrail oğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a 
ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir 
yardımcı yoktur."  Maide, 5/72  
 …   ُX.َٰا �َ�Tٖ��ِ	 اَوًة��ن� اََ$�� ا	��Xِس َ)ََmِ+َ	َاَْ$َ�&ُ*ا �َ�Tٖ�	َد َوا*Rُ�َْ	ا ا* Yemin olsun ki; İman edenlere en şiddetli düşman olarak 
Yahudileri ile Allah'a ortak koşanları görürsün. … Maide, 5/82  

�ُ=ْ� ِ.�RَXْ َوِ.ْ� &ُ%� َ&ْ�ٍب pُ�� اَْ-ُ+ْ� 7ُْAِ�&ُ*نَ   ٖmّXَ�ُ �ُ��	ا %ُِ  De ki: "Onlardan/denizdeki tehlikelerden ve her türlü sıkıntıdan sizi 
Allah kurtarır. Ama siz yine de O’na ortak koşuyorsunuz."  En’am, 6/64 

ْ	�Xَ&ُْ� َوَراَء Rُُk*رِ&ُْ� َوَ.�   �*Uَ �.َ �ُْ+&ْ�َAٍَة َو َل َ.�� � K �َ-*�ُ+ُiْIَُِ�اٰدى َ&َ�� �XَJْ�َUَ&ُْ� اَو�ْJَ	ََٰ�ى َو- �%zََو �ْ=ُXَ�ْ�َ Dَ�[JَAَ �ْJََ	 ُٰ�ا&�َ$ُ �ْ=ُ�Kٖ �ْRُ�-ََزَ)ْ�+ُْ� ا �َ�Tٖ�	5ََ��َء&ُُ� ا$ُ �ْ=ُ�َ.َ
 HْAَ �ْ+ُXُْ& �.َ �ْ=ُXْ(َ Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalıkُ)ُ�*نَ 
nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçileriniz nerede? Yanı- 
nızda görmüyoruz? Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını iddia ettikleriniz sizi 
yüzüstü bırakıp gitmiştir. En’am, 6/94 

� َ�5ُ8ِ*َوIََ��ُ*ا 	ِ   ��(َ 'ٰ	��َAََو �َُ-��َ�ْCُ �ٍ�ْ(ِ �ِ�ْLَِ� ٍت�Xَ�ََو �َ�Xٖ�َ �َُ	 ا*ُ �َUََو �ْRُJَ�َUََو ��mِْ	نَ ��ِ� ُ$َ�َ&�َء ا  Bir de cinleri Allah’a birtakım ortaklar 
yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların ileri sürdüğü vasıflar- 
dan uzaktır, yücedir. En’am, 6/100 

اDِْ��Aِ َ.� اُوِ�َ' اِ	َْ�َ@ ِ.ْ� َر��َ@ َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* َواَْ)ِ�ْض َ)ِ� ا	7ْ�ُِْ�ٖ&��َ    Ey Muhammed! Sen, Rabbinden sana vahyedilene uy. 
Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir.  En’am, 6/106 

�uٖ��ََ� 	َُ�*ُ�*َن اِ	ٰ' اَْو	ِ   � 	َْ� ُ�Tَْ&ِ� اCُْ� ا	��ِ� َ)َ�ْ�ِ� َواِ-�ُ� 	aٌ�ْ5َِ َواِن� ا	�7  �ْRِِg��َ	�mَ�ُِِد	ُ*&ُْ� َواِْن اuََْ�ُ+ُ�*ُ,ْ� اِ-�ُ=ْ� 	7ْ�َُِ�&ُ*نَ َوَ:�Aَ 9ْ&ُ�ُ*ا ِ.��  Üzerine Allah'ın adı 
anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle 
mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar 
olursunuz. En’am, 6/121 

� َ�5َْ+ُ�ونَ �RُXَْ� َوَ	ْ* َ$�َء ا	��ُ� َ.� Kََ��ُ*ُه TَKَْرُ,ْ� َو.َ َوَ&Tٰ	َِ@ َز��َ� 	َِ=�sٍٖ� ِ.َ� ا	7ْ�ُِْ�ٖ&�َ� َ ْ+َ% اَْوَ:9ِدِ,ْ� ُ$َ�َ&�ُؤُ,ْ� 	ُِ�ْ�ُدوُ,ْ� َو	َِ�ْ�ِ�ُ�*ا َ)Rِ�ْ�َْ� دٖ    Bunun gibi 
ortakları, Allah’a ortak koşanlardan çoğuna kız çocuklarını öldürmeyi hoş gösterdi ki, hem kendilerini mahvet- 
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sinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar! Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyle ise onları uydurdukları ile 
baş başa bırak! En'am, 6/137 

  �T&َ @َِ	Tٰ&َ ٍء#ْ$َ �ْ.ِ �Xَ.ْ �&ُْ� ِ.ْ� ِ)ْ�ٍ� Iُ�ِ1ُْ+Kَ*ُه َ	Jُ�َCَ�Xَ*ُل ا	�Tٖ�َ� اَْ$َ�&ُ*ا 	َْ* َ$�َء ا	��ُ� َ.� اَْ$َ�ْ&�Xَ َوَ:9 اَٰ��ُؤ-َ� َوَ:9 َ���َXْ(ِ %ْ,َ %ُْ  �XَCَْ��َ َذا ُ*ا '�+�َ �ْRِِ��ْ َ �ْ.ِ �َ�Tٖ�	َب ا 
 Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki: “Eğer Allah dileseydi, ne biz ve atalarımız O'na اِْن Aَ+�ِ�ُ�*َن اِ:�9 ا	�3�� َواِْن اَْ-ُ+ْ� اِ:�Pُ�ُ1ْAَ 9*نَ 
ortak koşar ve ne de bu şeyi yasaklardık.” Onlardan öncekilerde bu şekilde peygamberlerini yalanladılar da 
azabımızın acısını tattılar. Onlara de ki; “Bu konuda önümüze koyacağınız bir bildiği bir kanıtınız var mı? Siz 
sadece sanının, yakıştırmaların peşinden gidiyorsunuz, sırf tahminlere dayanıyorsunuz. En’am, 6/148 

َم َر��َ' ا	5َْ   ْل �ِٖ� Cُْ�َ]�-ً� َواَْن JُAَ*	ُ*ا َ)َ�' ا	��ِ� َ.� َ:Aَ 9ْ�َ�ُ�*نَ َ*اِ�َ� َ.� �RَXْ.ِ �َRَkَ َوَ.� َ�َ]َ� َواْ:pْ9َِ� َوا	Lَِ� #َLْ�َْْ�ِ� ا	َْ��a َواَْن 7ُْAِ�&ُ*ا �ِ�	��ِ� َ.� 	َْ� ُ��HXَ  ُْ% اِ-�َ�� َ���  De 
ki: "Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir 
şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır."  Araf, 7/33 

…  ُ�ُ	*Cَُوَر �7ْ�ُِْ�ٖ&�َ	ا �َ� َ�ٖ�یٌء ِ.َ��	اَن� ا …Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır… Tövbe, 9/3 

� ا	��ِ� َ$�ِ,ٖ��َ� َ)�ٰ' اَ-Rِ�ِ5ُْْ� �ِ�	ُْ=5ِْ� اُو	Sْ[َِ��َ @َِiٰ اَ)ْ  َIِ��َ.َ ْ�ُ�ُ�وا�اَْن َ �7ْ�ُ�ِِْ�ٖ&�َ	ونَ َ.� َ&�َن �ُِ	�Uَ �ْ,ُ ِر��X	ا 'ِKَو �ْRُُ	��َ  Allah'a ortak koşanların, 
inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün 
amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır. Tövbe, 9/17 

… � اْ	َ�َ�اَم َ��ْ  َmِ�ْ�َْ	ا ا*�ُ�َJْ�َ bcَKَ dٌmََ- 7ْ�ُِْ�&ُ*َن	ا اِ-�َ�� ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��اَTَـ,ٰ �ْRِ.ِ�(َ �َ Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak 

bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar…Tövbe, 9/28 
���ِ َ.� َ&�َن 	��X�ِِ'� َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَْن َ�ْ�َ+5ِLُْ�وا 	7ْ�ُ�ِِْ�ٖ&�َ� َوَ	ْ* َ&�-ُ*ا ٖmَ	ُْب ا��َPَْا �ْRُ�-َا �ْRَُ	 �َ���َAَ �.َ �اُو	ٖ'  ُْ��ٰ' ِ.ْ� َ�ْ�ِ  Cehennem ehli oldukları 

açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne Peygam- 
bere yaraşır ne de müminlere.  Tövbe, 9/113 

� ا	��ِ�  ُ َXْ(ِ �َ-9ِء ُ$5ََ��ُؤ:َVُ,ٰ َن*ُ	*Jُ�ََو �ْRُ�ُ5َXْ�َ 9:ََو �ْ,ُ � َوَ�ْ�ُ�ُ�وَن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� َ.� َ:9 َ��4ُ/ ��(َ 'ٰ	��َAََو �ُ-َ��َ�ْCُ اْ:9َْرِض 'ِK 9:َاِت َو*َ�ٰ ْ% اiُ��XَُAَ*َن ا	��َ� �َِ�� َ:َ 9�K �ُ�َ�ِْ' ا	��
 -Allah'ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve "İşte bunlar Allah katın ُ�7ِْ�&ُ*نَ 
da bizim şefaatçılarımızdır" diyorlar. De ki: "Siz, Allah'a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi mi haber veri- 
yorsunuz! O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir."  Yûnus, 10/18 

 ُRXَ�ْ�َ �Xَ�ْ��HَKَ �ُْ&اَْ$َ�&ُ*ا َ.َ=�َ-ُ=ْ� اَْ-ُ+ْ� َوُ$َ�َ&�ُؤ �َ�Tٖ��ِ	 ُل*Jُ-َ ��ُp ��ً��ٖIَ �ْ,ُ�ُ7ُ��ونَ َوَ�ْ*َم َ-ُْ�ُ�ْAَ �َ-���ِا �ْ+ُXُْ& �.َ �ْ,َُوَ �َل ُ$َ�َ&�ُؤ �ْ  O gün insanların hepsini 
bir araya toplarız da sonra bize ortak koşanlara, “Siz ve koştuğunuz ortaklar olduğunuz yerde kalınız” deriz. 
Sonra onları birbirinden ayırırız. O zaman bize ortak koşulan putlar, ortak koşanlara şöyle derler: “Siz bize 
tapmıyordunuz.” Yûnus, 10/28 

 ْ%ُ   ُA '�-َ�Kَ ُه�ُ��ٖ�ُ ��ُp aَ�ْ1َْ	ُٶا ا��ُه  ُِ% ا	��ُ� َ�ْ�َُ��ٖ�ُ ��ُp aَْ�1َ	ُْٶا ا�َ�ْ�َ �ْ.َ �ْ=ُِg�&َ�َ$ُ �ْ.ِ %ْ,َ َن*=ُKَVْ  De ki; “Allah'a ortak koştuğunuz putlar 
içinde, yaratma olayını ilk başta gerçekleştiren ve sonra tekrarlayan var mı?” De ki; “Allah yaratma olayını ilk 
başta gerçekleştirir, sonra da onu tekrarlar. Doğrudan nasıl saptırılıyorsunuz?” Yûnus, 10/34 

 /a�ََا �a��ى اِ	َ' اْ	َٖRْ�َ �ْ�َKََا �a��ى 	ِْ�َٖRْ�َ �ُ��	ا %ِ ُ �a��ى اِ	َ' اْ	َٖRْ�َ �ْ.َ �ْ=ُِg�&َ�َ$ُ �ْ.ِ %ْ,َ %ُْ   َن*�ُ=ُ�ْAَ _َ�ْ&َ �ْ=َُ	 ��َKَ ى�ٰRْ�ُ ى اِ:�9 اَْن ٖ�ّRِ�َ 9:َ �ْ اَْن ُ�+�Dَ�َ اَ.�  De ki: 
Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan gerçeğe eriştiren var mıdır? De ki: Allah, gerçeği gösterir. Gerçeği gösteren 
mi uyulmaya daha layıktır; yoksa birisi yol göstermezse, doğruya ulaşamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hüküm 
veriyorsunuz? Yûnus, 10/35 

�ِ� �5ً�Xٖ�َ َوَ:Aَ 9ُ=*َ-�� ِ.َ� ا	7ْ�ُِْ�ٖ&��َ  ٖ�ّ�ِ	 @َRَIَْواَْن اَ ِْ� َو Bana hanîf/Allah’ın birliğini tanıyıcı olarak yüzünü dine çevir Sakın 
Allah'a ortak koşanlardan olma diye emredildi. Yûnus, 10/104 

 De ki: "Ben ancak Allah'a kulluk etmek ve O'na ortak…  ُْ% اِ-�َ�� اُِ.ْ�ُت اَْن اَْ)ُ�َ� ا	��َ� َوَ:9 اُْ$ِ�َك �ِٖ� اِ	َْ�ِ� اَْدُ)*ا َواِ	َْ�ِ� َ.�ٰبِ  
koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O'na çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız O'nadır."  Ra’d, 13/36 

� ُ�7ِْ�&ُ*نَ  ��(َ 'ٰ	��َAَ �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض �ِ�	َْ  ,aَ�َUَ Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O ا	��
müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.  Nahl, 16/3 

'�َ(َ �ُُ-�[َ�ْCُ ��َ�-ِ7ِْ�&ُ*نَ  ا.ُ �ِٖ� �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َوا �ُ-َ*ْ�	*َ+َ�َ �َ�Tٖ�	ا  Şeytanın hâkimiyeti, Sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak 
koşanlar üzerindedir.  Nahl, 16/100 

�� َوَ:9 ُ�7ِْ�ْك �ِِ�َ��َدِة ًِ	�Pَ bcً�َ(َ %ْ�َ�ْ�َ�ْKَ �َٖء َر���Jَِ	 ا*Iُ�ْ�َ َن�&َ �ْ�َKَا�َر��ٖ� اََ�ً  …Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın 
ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın."  Kehf, 18/110 

َ��ِء Kََ+1َْ]5ُُ� ا	]�ْ��ُ  ��aٍ اَ  �5َXَ�َُء 	ِ��ِ� Bَْ�َ� ُ.7ِْ�ٖ&�َ� �ِٖ� َوَ.ْ� ُ�7ِْ�ْك �ِ�	��ِ� ��Uَ ��َ�-َ�=َKَ ِ.َ� ا	��ٖCَ ٍن�=َ.َ 'Kٖ {ُ� ْو RْAَٖ*ى �ِِ� ا	ّ�ٖ  Allah'ın birliğini onaylayan 
kimseler olunuz, O'na ortak koşmayınız. Kim Allah'a ortak koşarsa sanki gökten yere düşmüş de kuşlara yem 
olmuş ya da rüzgâr tarafından sürüklenerek ıssız bir köşeye atılmış gibi olur. Hac, 22/31 

� َر��ٖ� اِ-�ُ� َ:9 ُ�5ِْ�ُ} اْ	 َXْ(ِ �ُ�ُ��َ�ِ ��َ�-�ِKَ �ِٖ� �َُ	 9 ُ�ْ�َ,�َن:َ �َUَٰا �Rًٰ	ِِ� ا��	ا Dَ.َ ُع�َ=�Kُِ�ونَ َوَ.ْ� َ�ْ  Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı hâlde Allah 
ile birlikte başka bir ilâha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz inkâr edenler asla kurtuluşa 
eremezler. Mü’minun, 23/117 
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��Rَ اِ:�9 َزاٍن اَْو ُ.7ِْ�ٌك َوُ���َم   ُ=ِXْ�َ 9:َ Zُ�َِ-ا �H	َوا Zً&َ�ِ7ْ.ُ اَْو Zً�َِ-اِ:�9 َزا {ُ=ِXْ�َ 9:َ '-ٖا �H	َا َ��Xٖ.ِVْ�ُ	َِْ@ َ)َ�' ا	ٰذ  Zina eden erkek ancak, zina eden veya 
Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir 
erkek evlenir. Bunlar müminlere haramdır. Nûr, 24/3  

-�َ@ َ)ْ� اَٰ��ِت ا	��ِ� َ�ْ�َ� اِْذ اُْ-َHِ	Sْ اِ	َْ�@َ   /�َواْدُع اِ	ٰ' َر��َ@ َوَ:Aَ 9ُ=*َ-�� ِ.َ� ا	7ْ�ُِْ�ٖ&��َ  َوَ:َ 9�8ُ  Allah’ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın 
seni o ayetlerden çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma! Kasas, 28/87 

 ًX�ْ�ُ �ِ�ْ��Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ �Pَوَو ُ& ��َِ� �ْ=ُiُ ��َ-ُ�Kَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �#َ	ِا ��َRُ�ْ[ُِA bcَKَ �ٌ�ْ(ِ �ِٖ� @َ	َ dَ�َْ	 �.َ '�ٖ ُِ+7ِْ�َك	اَك �َ,َ�Iَ نَ � َواِْن*ُ��َ�ْAَ �ُْ+Xْ  Biz, insana, ana 
babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koş- 
man için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber 
vereceğim. Ankebut, 29/8 

  ُ. �ْ,ُ�ُsَ&ََْن ا�&َ %ُ�ْ َ �ْ.ِ �َ�Tٖ�	ا Zُ�َِ �(َ 3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن-ْ�Kَ اْ:9َْرِض 'ِK ُ�وا�Cٖ %ُْ  َ��&ٖ�ِ7ْ  De ki: "Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin 
sonlarının nasıl olduğuna bir bakın." Onların çoğu müşriklerdi. Rum, 30/42 

ْ�َك َ	3ُْ�ٌ� َ)��3ٌٖ   َواِْذ َ �َل 	ُ�ٰJُْ� X�ْ9ِ:ِٖ� َوُ,َ* َ�َ �ُ3ُ�ِ�� 7ُْA 9:َ �#Xَ�ُِ�ْك �ِ�	��ِ� اِن� ا	�7  Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: 
"Yavrum! Allah'a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür."  Lokman, 31/13 

  َ. ��َْ- /��اَك َ)�ٰ' اَْن 7ُْAِ�َك ٖ�' َ.� 	َ dَ�َْ	Rُ�ْ[ُِA bcَKَ �ٌ�ْ(ِ �ِٖ� @ََ�� َوK ��َRُ�ْ�ِ�Pَِ' ا	َ,َ�Iَ َواِْن �ْ+ُXُْ& ��َِ� �ْ=ُiُ ��َ-ُ�Kَ �ْ=ُ�ُIِ�ْ.َ �#َ	ِا ��ُp �#َ	ِاَ-َ�َب ا �ْ.َ %َ��ٖCَ Dْ�ِ�Aَوا �Kًْ�ُ�و
 Aَ "Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi Bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaatْ�َ��ُ*نَ 
etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de 
size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim."  Lokman, 31/15 

�ُ)*َن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� اَُروٖ-' َ.�َذا Jُ�َUَ*ا ِ.َ� اْ:9َْرِض اَ  ْAَ �َ�Tٖ�	ُ+ْ� ُ$َ�َ&�َء&ُُ� ا�ُِ�*َن  ُْ% اََراَْ	��3	ا �Xْ.ِ ZٍXَُ� َ�ْ% اِْن َ�ِ�ُ ���َ 'ٰ�(َ �ْRُKَ ��ً�+َ&ِ �ْ,ُ�Xَ�ْAَٰاِت اَْم ا*َ�ٰ ْم 	Rَُْ� ِ$ْ�ٌك Kِ' ا	��
 Rُ4ُ�ْ�َ De ki: "Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yerden neْ� �4ً�ْ�َ اِ:�Bُ 9ُ�وًرا
yaratmışlardır?" Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de, o kitaptan, 
açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka hiçbir şey vaat etmezler.  
Fâtır, 35/40 

� اُوِ�'َ  ْJَ	ََو  َ���ٖCِ�1َْ	ا �ِ.َ ��ََ+ُ=*َ-	َو @َُ��َ(َ ��[َ�َ�ْ�ََ	 Sَ&ْ�َ$َْا �ِْiَ	 @َ�ِ�ْ َ �ْ.ِ �َ�Tٖ�	َ' ا	َْ�َ@ َواِ	اِ  Andolsun, sana ve senden önceki peygam- 
berlere şöyle bildirildi: “Eğer Allah’a ortak koşarsan elbette emeklerin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlar- 
dan olursun.” Zümer, 39/65 

  Xِ��ٖ�َِ� ٌت���اُت َ.ْ]ِ**َ�ٰ �رِٖه َواْ:9َْرُض Iَٖ��ً�� َ 4َ�ُْ+ُ� َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ َوا	��ْ َ �a�َ �َ��	ُروا ا�� ُ�7ِْ�&ُ*نَ َوَ.� َ َ ��(َ 'ٰ	��َAََو �ُ-َ��َ�ْCُ �ٖ  Onlar Allah'ı hakkıyla 
tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun tasarrufundadır. Gökler O'nun kudret eliyle dürülmüş 
olacaktır. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.  Zümer, 39/67 

 %َ� ٖ ��ُp	Rَُْ� اَْ�َ� َ.� &7ُْA �ْ+ُXُِْ�&ُ*نَ   Onlara, "Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede?" Mümin, 40/73 
  َ���ٖKِ�=َْ	ُ� ا��	4ِ%/ ا�ُ @َِ	Tٰ&َ �lً�ْ$َ %ُ�ْ َ �ْ.ِ ا*(ُ�َْ- �ْ=َُ- �َْ	 %ْ�َ ��X(َ ا*/�zَ ُ*ا	ِ� َ ���	ُدوِن ا �ْ.ِ  Onlar da: “Bizi bırakıp kayboldular. Hayır, 

demek ki biz hiçbir şeye tapar değilmişiz.” İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır. Mümin, 40/74  
  ُ�5ِLْ+َCَْْ�ِ� َوا	ا اِ*�ُ�Jٖ+َCْ�Kَ �وُه َوَوْ�ٌ% 	7ْ�ُ�ِِْ�ٖ&��َ  ُْ% اِ-�َ�� اََ-� �sْ.ِ �ٌ7َ�َُُ=ْ� ُ�*ٰ�' اِ	َ#� اَ-�َ�� اِ	Rُُٰ=ْ� اِ	ٌٰ� َواِ�ٌ  De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir 

insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O'na yönelin ve O'ndan bağışlan- 
ma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline!" Fussilet, 41/6 

  ْ�.ِ %ُ�ِ�ْAَ �.ََو �Rَ.ِ��َ&َْا �َ�َ�اٍت ِ.ْpَ �ْ.ِ 1ُْ�ُجAَ �.ََو Zِ(َ� �ٍ  اِ	َْ�ِ� ُ�َ�د/ ِ)ْ�ُ� ا	���Rٖ$َ �ْ.ِ ��X.ِ �.َ ا اَٰذ-��َك*ُ	� َ 'ٖg�&َ�َ$ُ �َ�َْا �ْRِ�ٖد�Xَ�ُ ْ*َم�اِ:�9 �ِِ�ْ�ِ�ٖ� َوَ Dُ4َAَ 9:ََو 'ٰs-ُْا  
Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi O'na havale edilir. Allah'ın bilgisi dışında hiçbir ürün kabuğundan 
çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün 
şöyle derler: "Sana arz ederiz ki, içimizden onları gören hiçbir kimse yok."  Fussilet, 41/47  

  َc وُس ا	�� /�Jُْ	َ�ِ�ُ@ ا	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* اَْ	ى َ:9 اِTٖ�	ُ� ا��	7ِْ�&ُ*نَ ُ,َ* ا�ُ � ��َن ا	��ِ� َ)��َ�ْCُ �ُ��=َ+َ�ُْ	ُر ا���mَ	ْا Hُ�Hٖ�َْ	ا �ُ�ِ�ْRَ�ُ	ْا �ُ.ِVْ�ُ	ُْم اb  O, öyle bir Allah'tır ki, kendi- 
sinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibi, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güven- 
lik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz ve 
benzeri olmayan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.  Haşr, 59/23 

 ِ	 �a��ى َوٖد�ِ� اْ	َٰRُْ	�ِ� �َُ	*Cَُر %َCَى اَْرTٖ�	7ْ�ُِْ�&ُ*نَ ُ,َ* ا	ْ* َ&ِ�َه ا	َوَ �ٖ��ُ& �ِ� ٖ�Rِ3ْ�َُ�ُه َ)َ�' ا	ّ  Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere 
üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve hak ile gönderen O'dur. Saf, 61/9 

ŞÜKÜR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

� َ.ْ* �ْ=ُِA	7ْAَ �ْ=ُ���ََُ=ُ�ونَ ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ُْ&�Xَsْ�َ�َ ��ُp Ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Bakara, 2/56 
�Kَْذ&ُُ�وٖ-' اَْذ&ُْ�&ُْ� َواْ$ُ=ُ�وا 	ٖ' َوَ:Aَ 9ْ=5ُُ�ونِ    Öyle ise siz Beni anın ki Ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın Bana 

nankörlük etmeyin! Bakara, 2/152 
�و ُ�ُ�ْAَ ُه���اِ �ْ+ُXُْ& ِ��ِ� اِْن	َواْ$ُ=ُ�وا  �ُْ&�Xَ َْ��ِت َ.� َرَز��uَ �ْ.ِ ا &ُ�ُ*ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��نَ َ  Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz 

olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin. Bakara, 2/172 
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 Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı lütufkârdır. Lâkin insanların… اِن� ا	��َ� 	Tَُو 4ْKٍَ% َ)َ�' ا	��Xِس َو	ٰـِ=�� اَْ&sََ� ا	��Xِس َ:9 َ�7ُْ=ُ�ونَ  

çoğu Allah’a şükretmez. Bakara, 2/243 
 Jُ�A�Kَ … Allah'tan sakının ki O'na şükretmiş olasınız. Âl-i İmran, 3/123*ا ا	��َ� َ	َ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ  

  َ���ٖ&ِ�  Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır. Âl-i İmran, 3/144… َوHِmْ�َCَى ا	��ُ� ا	�7
  ُA�ْ=َ$َ ا�ُِ=ْ� اِْنTَ�َِ� �ُ��	5َْ�ُ% ا�ُ� َ$�ِ&ً�ا َ)ٖ��ً��َ.� َ��	َوَ&�َن ا �ُْ+Xْ.ََٰوا �ْ  Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap 

etsin! Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Nisâ, 4/147  
  ٖ� َ �َِ���َ.َ �Rَ�Kٖ �ْ=َُ	 �Xَ�ْ�َIَاْ:9َْرِض َو 'ِK �ُْ&��X�=.َ �ْJَ	َ7ُْ=ُ�ونَ َوAَ �.َ bcً�  Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size 

geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! A'raf, 7/10 
  ِ	Tٰ&َ ا�� َ:9 َ�1ُْ�ُج اِ:�9 -َِ=ًَ�ُUَ ىTٖ�	ِِ�ْذِن َر��ٖ� َوا� �ُُA��ََ- 1ُْ�ُج�]���ُ[ َ	ا �َ@ -��8َُُف اْ:9َٰ��ِت 	Jَِْ*ٍم َ�7ُْ=ُ�ونَ َوا	َْ�َ�ُ  Toprağı verimli güzel mem- 

leketin bitkisi, Rabbinin izniyle yeşerip çıkar; kötü olandan ise yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz, 
şükreden bir toplum için âyetleri böyle açıklarız. A'raf, 7/58 

�ً�� �fv�ِuَ َوIُ�ِ1ْ+َ�ْAَ*ا ِ.�Rََ-*�ُ�َ�ْAَ Zً�َ�ْ�ِ �ُXْ َوAََ�ى اْ	 َو,ُ  َْ	 �ُXْ.ِ ا*ُ�ُ&ْ�+َِ	 �َ�َ� ا	َْ�ْ �1Cَ ىTٖ�	7ُْ=ُ�ونَ َ* اAَ �ْ=ُ���َ	َ4ِْ�ٖ� َوKَ �ْ.ِ ا*Lُ+َ�ْ+َِ	َو �ِ�Kٖ �َUِ5ُْ�َ@ َ.َ*ا  O, taze et 
yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu 
yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar O'nun cömertliğinden bir pay ararsınız ve nimetine şükretmeniz 
içindir. Nahl, 16/14 

  ُ��َ�ْAَ 9:َ �ْ=ُِA�Rَ �َة َ	َ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ َوا	��ُ� اIَ�َUَُْ=ْ� ِ.ْ� ُ�]ُ*ِن اُ.�َِlKَْ9:َْواْ:�8َ�َْ9َر َوا Dَ�ْ *َن َ$�lً�ْ َوIََ�َ% 	َُ=ُ� ا	��  Siz, hiçbir şey bilmezken sizi 
analarınızın karnından çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Nahl, 16/78 

  ْ�=َُ	 �,َ�َ-�ْ �1Cَ @َِ	Tٰ&َ  َ7ُْ=ُ�ونAَ �ْ=ُ���َ	َ …Şükredesiniz diye hayvanları da böylece sizin hizmetinize verdik. Hac, 22/36 

�ونَ  ُ�ُ�ْAَ ُه���اِ �ْ+ُXُْ& ِ� اِْن��	ا Sَ�َ�ِْ- َواْ$ُ=ُ�وا ��ً��uَ 9:ًbcَ�َ �ُ��	َرَزَ ُ=ُ� ا � Kَُ=�ُ*ا ِ.��  Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak 
yiyin. Eğer gerçekten yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, O’nun nimetine şükredin. Nahl, 16/114 

َوَ)���Xَ�ُْه Zَ�َXْPَ 	َُ�*ٍس 	َُ=ْ� 	ِ+ُْ�ْ.ِ �ْ=ُXَ8ِ� RَKَ �ْ=ُCِْ��َْ% اَْ-ُ+ْ� َ$�ِ&ُ�ونَ    Davud’a, savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh 
yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? Enbiya, 21/80 

�َة َ 7ْAَ �.َ bcً��ُٖ=ُ�ونَ َِlKَْ9:َْواْ:�8َ�َْ9َر َوا Dَ�ْ  O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne de az َوُ,َ* ا	�Tٖى اَْ-�7ََ 	َُ=ُ� ا	��
şükrediyorsunuz! Mü’minun, 23/78 

&�َ� اَْو اََراَد ُ$ُ=*ًرا  �T�َ اََراَد اَْن �ْ�َِ	 Zً5َ�ْUِ َر�Rَ�X	ْ�َ% َوا�	ا %َ�َIَ ىTٖ�	َوُ,َ* ا  İbret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile 
gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur. Furkan, 25/62 

  ِ. �=ً�ِ�zَ �َ ���َ+َKَ َ%�َ(َْی� َواَْن ا����َ  ْ� َ ْ*	�Rَِ َوَ �َل َرب� اَْوِزْ)Xٖ' اَْن اَْ$ُ=َ� -ِْ�َ�َ+َ@ ا	�ٖ+' اَْ-Sَ�ْ�َ َ)َ�#� َوَ)�ٰ' َوا	َِِٖ	� �� nzٰ�ْAَُ� َواَْدKٖ @َ+ِ�َ�ْ�َِ� 'Xٖ�ْUِ' ِ)َ��ِدَك ا	�8ًِ	�Pَ  
Süleyman karıncanın sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: “Ey Rabbim! Bana, anne ve babama verdiğin 
nimete şükretmemi ve benim hoşnut olacağın iyi işler yapmamı sağla. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat. 
Neml, 27/19 

  ٌ���ٖ&َ \'ِXBَ 'َِّٖ�ن� َر�K �َ5َ&َ �ْ.َ5ِْ�ٖ� َوXَِ	 �ُ=ُ7ْ�َ ��َ�-�ِKَ �َ=َ$َ �ْ.ََو …Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden 
de bilsin ki, yüce Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve bağışı karşılıksızdır.” dedi. Neml, 27/40 

َواِن� َر��َ@ 	Tَُو 4ْKٍَ% َ)َ�' ا	��Xِس َو	ِٰ=�� اَْ&sََ�ُ,ْ� َ:9 َ�7ُْ=ُ�ونَ    Şüphesiz Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların 
çoğu şükretmezler. Neml, 27/73 

نَ َوِ.ْ� َرْ�َ�ِ+ٖ� Iََ�َ% 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر 	َِ+ْ�ُ=Xُ*ا �Kِٖ� َو	َِ+ْ�َ+Lُ*ا ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َو	ََ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�و   Allah dinlenmeniz için geceyi ve verdiği rızkı 
aramanız için gündüzü yaratmıştır. Bunlar O'nun rahmetidir. Belki artık şükredersiniz. Kasas, 28/73 

َ�اٍت َو	Tٖ�ُِ�Jَُ=ْ� ِ.ْ� َرْ�َ�ِ+ٖ� َو	َِ+mِْ�َى ا	5ُْْ�ُ@ �ِ�َْ.ِ�ٖه َو	ِ   َ��َح ُ.�7�َ ٖ� َوَ	َ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ َ+ْ�َ+Lُ*ا ِ.ْ� 4ْKَِ� َوِ.ْ� اَٰ��Aِٖ� اَْن ُ�Cِ�َْ% ا	��  Size rahmetinden tattırsın, 
emriyle gemiler yüzsün, cömertlik, ihsan ve kereminden nasibinizi arayasınız ve şükredesiniz diye hayat ve 
bereket müjdecileri olarak rüzgârları göndermesi de Allah'ın varlık ve kudretinin delillerindendir. Rum, 30/46 

  ِ�Kَ �َ5َ&َ �ْ.َ5ِْ�ٖ� َوXَِ	 �ُ=ُ7ْ�َ ��َ�-�ِKَ �ْ=ُ7ْ�َ �ْ.َِ��ِ� َو	اَِن اْ$ُ=ْ�  Zَ�َ=ْ�� ا �Xَ�ْAَٰ	Jُْٰ�َ� اْ	ِْJَ	ََو ٌ���ٖ�َ \'ِXBَ �َ��	ن� ا  Doğrusu Biz Lokman’a, “Allah’a 
şükret!” diye ilim ve anlayış verdik. Kim Allah’a şükrederse, ancak kendisi için şükreder. Nankörlük eden de 
bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır. Lokman, 31/12 

ُ� َوْ,�Xً َ)�ٰ' َوْ,ٍ� َو�8َِK	Kٖ �ُُ' َ)�َ.ْ�ِ� اَنِ   �Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ�ْ�ِ� َ�َ�َ�ْ+ُ� اُ./ �P��8ٖ�َُْ  َوَو	َ#� ا	اِ @َ�ْ�اْ$ُ=ْ� 	ٖ' َو	َِ*ا	َِ  Biz insana, ana-babasına iyi 
davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki 
yıl içinde olur. İşte bunun için önce Bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş 
ancak banadır. Lokman, 31/14 

ُ=%� ���Pٍَر َ$ُ=*ٍر اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	mْAَ @َ�ْ5ُْٖ�ى Kِ' ا	َْ�ْ�ِ� �Sِ�َ�ِْXِ ا	��ِ� 	ُِ�ِ�َ�ُ=ْ� ِ.ْ� اَٰ��Aِٖ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	ِ    Size varlığının delillerini göstermesi 
için, Allah'ın lütfüyle/koyduğu fizik kanunlarıyla gemilerin denizde nasıl yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bun- 
da, çok sabreden, çok şükreden herkes için dersler vardır. Lokman, 31/31 
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  َD�ْ vُ� َو-�Kٖ �َ5ََِ� ِ.ْ� ُروِ�ٖ� َوIََ�َ% 	َُ=ُ� ا	�� �*Cَ ��ُp  َ7ُْ=ُ�ونAَ �.َ bcً��ٖ َ َة�َِlKَْ9:َْواْ:�8َ�َْ9َر َوا  Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Ve 

sizin için kulaklar, gözler, kalpler yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz! Secde, 32/9 
ُ=*رُ   َوَ ٖ��ٌ% ِ.ْ� ِ)َ��ِدَى ا	�7  …Şükredin. Kullarımdan şükreden azdır! Sebe, 34/13 

 -Hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hâla şük َو	DُِK�Xَ.َ �Rَ�Kٖ �ْRَُ َوَ.�7َرُِب اbcَKََ َ�7ُْ=ُ�ونَ 
retmezler mi? Yasin, 36/73 

ِه ا	ُْ=5َْ� َواِْن 7ْAَُ=ُ�وا َ�zَ�ُْ� 	َُ=�ْ اِْن Aَْ=5ُُ�وا Kَِ�ن� ا	��َ� Xْ(َ \'ِXBَُ=ْ� َوَ:َ 9�zٰ�ْ' 	ِِ�َ��دِ   Eğer inkâr ederseniz bilin ki Allah’ın, sizin imanınıza 
ihtiyacı yoktur. Fakat kulları için küfre razı olmaz. Ve eğer şükrederseniz sizden hoşnut olur  Zümer, 39/7 

ُ=Xُ*ا �Kِٖ� َوا	�Rَ�Xَر ُ.8ِ�ًْ�ا اِن� ا	��َ� 	Tَُو 4ْKٍَ% َ)َ�' ا	��Xِس َو	ِٰ=�� اَْ&sََ� ا	��Xِس َ:9 َ�7ُْ=ُ�ونَ اَ	��ُ� ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% 	َِ+�ْ   İçinde dinlenesiniz diye 
geceyi, görmeniz için de gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların 
çoğu şükretmezler. Mümin, 40/61 

 Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz…َوَ.ْ� َ�Jَْ+ِ�ْف Hِ-َ ZًXَ�َ�َْد 	َُ� �Xً�ْ�ُ �Rَ�Kٖ اِن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َ$ُ=*رٌ 
Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir. Şûra, 42/23 

َ� 	َُ=ُ� ا	َْ�ْ�َ� 	َِ+mِْ�َى ا	�Kٖ @ُ�ْ5ُِْ� �ِ�َْ.ِ�ٖه َو	َِ+ْ�َ+Lُ*ا ِ.ْ� 4ْKَِ�ٖ� َو	ََ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ اَ	��ُ�  �1Cَ ىTٖ�	ا  O Allah ki, denizi hazırlayıp sizin hizmetinize 
verdi. Hem O’nun koyduğu fizik kanunları gereği denizde gemiler hareket etsin, hem de ihtiyaç duyduğunuz 
şeyleri elde edebilesiniz diye. Umulur ki şükredersiniz. Casiye, 45/12 

 ٰ �pَ �ُُ	�8َِKَوَ�ْ��ُُ� َو �,ً�ُْ& �ُ+ْ�َzََوَو �,ً�ُْ& �ُ �Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َ�َ�َ�ْ+ُ� اُ./ �Pً�ا َ�+�' اَِذا َ�َ�َ� اَ َوَوRْ$َ َن*ُs �َ=ُ$َْاَْن ا 'Xٖ(َْل َرب� اَْوِز� َ ZًXَCَ �َ��ٖ�َُه َوَ�َ�َ� اَْر ��$ُ
��ٖ+' اِ  �� nzٰ�ْAَُ� َوا {ْ�ِPَْ	Kٖ 'ٖ' ُذر�ًِ	�Pَ %َ�َ(َْی� َواَْن ا�ّٖ' ِ.َ� اْ	ُ�ْ�ِ�ٖ���َ -ِْ�َ�َ+َ@ ا	�ٖ+' اَْ-Sَ�ْ�َ َ)َ�#� َوَ)�ٰ' َوا	َِ -ّٖ' Sُ�ُْA اِ	َْ�َ@ َواِ-  Biz insana, ana-babasına iyilik 

etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay 
sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin 
nimete şükretmemi ve benim razı olacağın yararlı iş yapmamı sağla. Benim için de neslim için de iyiliği devam 
ettir. Doğrusu Sana yöneldim Rabbim, ve elbette ki ben Sana teslim olanlardanım.  Ahkaf, 46/15 

 Dileseydik onu/yağdırdığımız yağmuru tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez َ	ْ* َ-�7َُء �Xَ�ْ�َIَُه ا7ْAَ 9:َ*ْ�َKَ �Iً�Iَُُ=ُ�ونَ 
mi? Vakıa, 56/70 

ُ�*نَ   �T=َُA �ْ=ُ�-ََن ِرْزَ ُ=ْ� ا*ُ��َmْAََو  Allah'ın verdiği rızka O'nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Vâkıa, 56/82 
�َة َ 7ْAَ �.َ bcً��ُٖ=ُ�ونَ  ُْ% ُ,َ* ا	�Tٖى اَْ-�7ََ&ُْ� َوIََ�َ% 	َُ=ُ� ا	�� َِlKَْ9:َْواْ:�8َ�َْ9َر َوا Dَ�ْ  De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve 

kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz! Mülk, 67/23 
� َ&5ُ*ًرا � َ$�ِ&ً�ا َواِ.� ٖ��َ% اِ.�  .Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör اِ-�� َ,َ�ْ��Xَُه ا	��

İnsan, 76/3 
TEMİZ 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
�ونَ ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,َُ�ٌة َو �R[َ.ُ اَْزَواٌج �Rَ�Kٖ �ْRَُ	َو …Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedî 

kalıcılardır. Bakara, 2/25 
	ُ*ا ا	1َْٖ��َ� �ِ�	]���ِ[ َوَ:�Aَ 9ْ&ُ�ُ*ا اَْ.َ*ا	Rَُْ� اِ	ٰ' اَْ.َ*ا	ِ  ���َ+َAَ 9:ََو �ْRَُ	َْ�َ+�ٰ.' اَْ.َ*ا	ا ا*ُAٰاِ-�ُ� َ&�َن ُ�*ً�� َ&ٖ��ً�اَوا �ْ=ُ  Yetimlere mallarını verin, temizi pis 

olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak kendi malınızmış gibi yemeyin; çünkü bu, büyük 
bir günahtır. Nisâ, 4/2 

bcً�+ٖKَ 3َْ�ُ�*َن��7َُء َوَ:9 ُ�َ �ْ.َ 'ّٖ&Hَ�ُ �ُ��	ا %ِ�َ �ْRُ�َ5ُْ-ََن ا*/&Hَ�ُ �َ�Tٖ�	َ' ا	اِ �َAَ �َْ	َا Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin! Hayır, Allah 
dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez. Nisâ, 4/49 

 ً��sٖ&َ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ �ْ(َ �ْ,ِ ��ْ.��uَ �ْRِ�ْ�َ(َ �Xََ��ٍت ا Sْ���ُِ	Rَُْ� َو�8َِ ا3ُ�ِKَْ�ٍ� ِ.َ� ا	�Tٖ�َ� َ,�ُدوا َ���  Yaptıkları zulümler ve birçok insanı Allah 
yolundan alıkoymaları yüzünden daha önce kendilerine helal kılınmış tertemiz şeyleri, Yahudilere haram kıldık. 
Nisâ, 4/160 

 ُ�+َ�ْAَ 9:ََُ=ْ� َو	ُ� ��	َ��ِت َ.� اََ�%� ا��uَ ا*.ُ ���َُA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ َ���وا اِن� ا	��َ� َ:9 �ُِ�[/ ا	ُْ�ْ�َ+ٖ  Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı 
iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Maide, 5/87 

 َm(َْْ* ا	]���ُ[ َوَ	َوا ��*نَ  ُْ% َ:9 َ�ْ�َ+ِ*ى اْ	1َٖ��ُُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ َْ��ِب	ِ' اْ:9َ	اُو ��َ� َ��	ا ا*Jُ�A�Kَ �َ�َ@ َ&sَْ�ُة اْ	1َٖ��ِ  De ki: Pis ile temiz bir olmaz, pis 
olanın çokluğu tuhafına gitse bile. O halde, ey akıl ve gönül sahipleri! Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz. 
Maide, 5/100 

 ��َِ� �ٌ��ٖUَ �َ��	اِن� ا �ْRَُ	 'ٰ&َِ@ اَْز	ٰذ �ْRُIَُُ�وK 35َُ*ا�*ا ِ.ْ� ا�8َ�َِْرِ,ْ� َوَ�ْ /4Lُ�َ �َ�Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 %ُْ  َن*�ُXَ8ْ�َ  Mümin erkeklere söyle: Bakışlarını yere 
indirsinler. Irzlarını/cinsel organlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Kuşkusuz, Allah, yap- 
makta olduklarınızdan haberdardır. Nûr, 24/30 

TEMİZLİK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
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b)Ruhsal temizlik: 

 ً:*Cَُر �ْRِ�Kٖ �� َ.�� ا	��ُ� َ)َ�' ا	�Xٖ.ِVْ�َُْ� اِْذ َ�َ�َْJَ	َ ْ�.ِ َواِْن َ&�-ُ*ا Zَ�َ=ْ��Rِْ� َوُ�Rُ�ُ���َُ� ا	ِْ=َ+�َب َواْ	ِ ّٖ&Hَ�َُو �ِٖA��َٰا �ْRِ�ْ�َ(َ ا*ُ�+ْ�َ �ْRِ�ِ5ُْ-َا �ٍ  9 ِ.ْ�ٍل ُ.ٖ��bcَzَ '5َٖ	 %ُ�ْ َ  
Allah, müminlere kendi özlerinden bir peygamber göndermekle onlara karşı lütufta bulundu. Bu peygamber 
onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları temizliyor, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce 
açık bir sapıklık içinde idiler. Âl-i İmran, 3/164 

 ٖ��*ا �ُِ*Iُ*ِ,ُ=ْ� َواَْ�ُ�َ.ْ�Kَ ��ً��uَ ا�ً��ٖPَ ا*�ُ ���َ+َKَ وا َ.�ًء�ُmِAَ �ْ�َKَ5ُ*ًراBَ ا f*5ُ(َ َ� َ&�َن��	اِن� ا �ْ=ُ�  …Su bulamamışsanız o zaman temiz bir 
toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Nisâ, 4/43 

 �Rَِ� �ْRِ� ّٖ&HَُAَو �ْ,ُ�ُ �R[َُA Zً َ�َPَ �ْRِِ	اَْ.َ*ا �ْ.ِ TْUُ ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCَ �ُ��	َوا �ْRَُ	 �ٌ=َCَ @َAَ*ٰ�Pَ اِن� �ْRِ�ْ�َ(َ �%Pََو  Onların mallarından sadaka/zekât al; 
bununla onları günahlardan temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onları 
yatıştırır. Allah işitendir, bilendir. Tövbe, 9/103 

  َ���ٖ �R�[�ُْ	ا /]�َوا	��ُ� ُ�ِ  …Allah, temizlenip arınanları sever. Tövbe, 9/108 
َوَ.ْ� َ ��َ�-�ِKَ '�&HَAَ� '�&Hَ+َ	5ْXَِِ�ٖ� َواِ	َ' ا	��ِ� اْ	��8ٖ�َُ    Kim temizlenirse o, kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır. 

Fatır, 35/18 
﴾ bcَKَ٧٥ اُْ ِ�ُ� �َِ�َ*ا Dِِ ا	mُ/X*مِ ﴿  Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,  

﴾ ٧٦َواِ-�ُ� 	 �ٌ�َJََ	Aَ *َْْ�َ�ُ�*َن َ)�3ٌٖ� ﴿  Eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir.  
﴾ ٧٧اِ-�ُ� َ	Jُْ�اٌٰن َ&ٖ��ٌ� ﴿  Bu kitap, pek değerli, şerefli bir Kur’ân’dır.  
﴾ Kٖ٧٨' ِ&َ+�ٍب َ.ْ=Xُ*ٍن ﴿  Titizlikle saklanan bir Kitap'tadır. 
ُ�وَن ﴿ �R[َ�ُْ	اِ:�9 ا �ُ /��َ�َ 9:َ٧٩ ﴾  Ona, temizlenip arınmış olanlardan başkası dokunamaz. Vakıa, 56/75…79. Ayetler. 

 '�&HَAَ �ْ.َ {َ�َKَْا �ْ َ  Doğrusu, temizlenip arınan kurtuluşa ermiştir. A'la, 87/14 
﴿ �Rَn�ٰzَُو dِ�ْ َ��ِء َوَ.� �RَnXٰ�َ ﴿٤﴾ َوا	�ْ�ِ% اَِذا َ��Rَn7ٰLْ ﴿٣﴾ َوا	�Rَ�Xِر اَِذا �Rَn��Iَ ﴿٢َوا	Jََْ�ِ� اَِذا �Rَnٰ�Aَ ﴿﴾ ١َوا	�7 ��Rَn ﴿٥﴾ َوا	��ٰuَ �.َ٦﴾ َواْ:9َْرِض َو �Rَv �*Cَ �.ََو dٍ5َْ-َو ﴾

﴿٧ ﴾﴿ �Rَv*ٰJْAََرَ,� َو*mُُK �Rَ�َRَْ	َ�Kَ٨ ﴾  Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkart- 
tığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve 
ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, 

﴿ �Rَn�&َز �ْ.َ {َ�َKَْا �ْ َ٩ ﴾  Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş,  
﴿ �Rَn �Cَد �َب َ.ْ�Uَ �﴾ ١٠َوَ ْ  Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Şems, 91/ 1…10 ayetler. 

﴾ ١٨﴾ اَ	�Tٖى ُ��.َ 'AٖVْ	َ �َُ�Hَ+َ&�' ﴿�Rَ�ُ�Xmَ�ُCَ١٧ اْ:JٰAَْ9' ﴿وَ   Allah’a karşı gelmekten çok sakınan ve kendini temizlemek için 
Allah yolunda mal harcayan ise cehennemden uzak tutulur. Leyl, 92/17-18 
c) Fiziksel temizlik:  

ْ�َن �Kَْ َوَ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ)ِ� اْ	�َ   �R[َAَ ِ�َذاKَ ْ�َنRُ[ْ�َ '�+�َ ��,ُ*�ُ�َJْAَ 9:ََو tِ��ا�ٖ�َ� ٖ��tِ  ُْ% ُ,َ* اًَذى Hِ+َ(ْ�Kَ	ُ*ا ا	�Xَ��َء Kِ' ا	َْ�ٖ � اََ.َ�&ُُ� ا	��ُ� اِن� ا	��َ� �ُِ�[/ ا	+�*�ُ�ْ�َ �ْ.ِ ��,ُ*ُA
 َ���ٖ �R[َ+َ�ُْ	ا /]� -Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlar َوُ�ِ
dan temizleninceye kadar uzak durun. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şu- 
nu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Bakara, 2/222 

�ٰ*ِة Bْ�Kَِ��ُ*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ� َواَْ�ِ�َ�ُ=ْ� اِ	َ' ا	َْ�َ�اaِِK َوا  ُ�وا َواِْن &Xُْ+ُ�ْ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَِذا  ُْ�ُ+ْ� اِ	َ' ا	�8 �R�u�Kَ ��ًXُIُ �ُْ+Xُْ& َواِْن �َْ=ْ�َ�ْ�ِ	َ' ا	اِ �ْ=ُ�َIَُواَْر �ْ=ُCِا �ُِ�ُؤ*�ُ�َ.ْ 
 ���َ+َKَ وا َ.�ًء�ُmِAَ �ْ�َKَ َ��َء�X	َٰ�ْ�+ُُ� ا	اَْو  �ِِg�Lَ	ْا �َ.ِ �ْ=ُXْ.ِ �� ا	��ُ� 	ْ.ِ �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َ�َmْ�َِ� zٰ�ْ.َ' اَْو َ)�ٰ' 5َCٍَ� اَْو �Iََء اََ�ٌُ��ٖ�ُ �.َ �ُXْ.ِ �ْ=ُ���*ا �ُِ*Iُ*ِ,ُ=ْ� َواَْ�ُٖ�َ.ْ�Kَ ��ً��uَ ا�ً��ٖPَ ا*�ُ

 ٰ َ�&ُْ� َو	ُِ�+ِ�� -ِْ�َ�َ+ُ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ	َ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ َ�َ�ٍج َو	 �R[َ�ُِ	 �ـِ=ْ� ُ�ٖ��ُ  Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü, ellerinizi ve 
dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Başınızı meshedin ve topuğa kadar her iki ayaklarınızı da. Veya yıkayın. 
Eğer boy abdestini gerektiren bir halde iseniz banyo yapıp kendinizi temizleyin. Ama eğer hasta iseniz veya 
seyahatteyseniz ya da tuvalet ihtiyacınızı gidermişseniz yahut bir kadınla birlikte olmuşsanız buna karşın su bu- 
lamıyorsanız, o zaman, temiz toprağa ellerinizi sürün ve onunla yüzünüzü ve kollarınızı hafifçe ovun/teyemmüm 
edin Allah, size zorluk çıkarmak istemez. Allah sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. 
Umulur ki şükredersiniz. Maide, 5/6 
d)Kıyafet temizliği:   

  ��َ﴿ �ُ�p ��﴾ ٣﴾ َوَر��َ@ Kََ=��ْ� ﴿٢﴾  ُْ� Tِْ-َ�Kَْر ﴿١اَ�/�Rَ اْ	ُ� Ey örtüye bürünüp örtünen! Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin 
büyüklüğünü an. 

﴿ �ْ �R[َKَ @َ�َ��َِp٤َو ﴾  Elbiseni tertemiz tut. Müddesir, 74/1-2-3-4 
e)Yiyeceklerin temizliği:   

…  ��َ ��ً��uَ 9:ًbcَ�َ اْ:9َْرِض 'ِK � اَ�/�Rَ ا	��Xُس &ُ�ُ*ا ِ.�� Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yiyin… 
2/168 

�ونَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا &ُ�ُ*ا ِ.ْ� ��uََ��ِت َ.� َرَزْ �Xَ&ُْ� َواْ$ُ=ُ�وا 	ِ��ِ� اِْن &Xُُْ+ْ� اِ��� ُ�ُ�ْAَ ُه  Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz 
olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin. Bakara, 2/172 
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...   َuَُ=ْ� َو	ِْ=َ+�َب ِ�%\ 	ا ا*ُAاُو �َ�Tٖ�	َ��ُم اuَ]���َ��ُت َو	َُ=ُ� ا	َْ�ْ*َم اُِ�%� 	اَ ْ�Rَُ	 \%�ِ �ْ=ُ.ُ��َ Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılınmıştır. 

Kendilerine kitap verilenlerin/Yahudi, Hıristiyanların yiyeceği size helâldir, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. … 
Maide, 5/5 

 �Iًاَ-5ُِْ�ُ=ْ� اَْزَوا �ْ.ِ �ْ=َُ	 %َ�َIَ �ُ��	َوا  َ��ِْXَِن َو�*Xُ.ِVْ�ُ %ِuِ��َْ	�ِ�Kََ]���َ��ِت ا	ا �ًة َوَرَزَ ُ=ْ� ِ.َ�Sِ ا	��ِ� ُ,ْ� َ�ْ=5ُُ�ونَ َوIََ�َ% 	َُ=ْ� ِ.ْ� اَْزَوا�Xٖ�َ �ْ=ُIَِ� َو5َ�ََ  Allah size 
kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla 
rızıklandırdı/besledi  Onlar hâla bâtıla/geçersiz inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Nahl, 16/72 

� �XَJْ�َUَ اَْ-َ��ً.� َواََ-��sٖ&َ �'Cًِ�ا  ��.ِ �ُ�َJِ�ُْ-ًة َ.ْ�ً+� َو�َ�ْ�َ �ِٖ� 'َِ��ْXُِ	  Rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. 
Biz, ölü toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz su 
indirdik. Furkan, 25/49 

  َ�Kَ �ُْ&َر �*Pًَء َو�Xَِ� َ��َء ْ�َ�َ� Pَُ*َر&ُْ� َوَرَزَ ُ=ْ� ِ.َ� ا	]���َ��ِت ٰذ	ُِ=ُ� ا	��ُ� َر�/ُ=ْ� Kََ+َ��َرَك ا	��ُ� َرب/ اْ	َ��	َٖ���َ اَ	��ُ� ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� اْ:9َْرَض َ َ�اًرا َوا	��  Yeri sizin için 
yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle 
rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz Allah, Âlemlerin Rabbi Allah, ne yücedir. Mümin, 40/64 
f)Kâbe’nin/yaşanan yerlerin temizliği:   

mُ*دِ  َ�ا َ�ْ�+َِ' 	ِ�]���5ِٖgَ� َواْ	َ��ِ&�5َٖ� َوا	�/&�Dِ ا	�/ �Ruَ اَْن %َ��ٖ�ٰCِْٰ' اِْ�ٰ�ٖ,�َ� َوا	اِ �َ-�ْRِ(ََو …İbrahim ve İsmail'e: Tavaf edenler, ibadete 
kapananlar, rükû ve secde edenler için Evim'i temiz tutun, diye emretmiştik. Bakara, 2/125 

  ٖ�ِg�Jَ	َْوا ��5َِٖg��[�ِ	 'َِ+�ْ�َ �ْ �Ruََو �lً�ْ$َ '�ٖ 7ِْ�ْكAُ 9:َ اَْن Sِ�ْ�َْ	اْ-َ� :9ِِْ�ٰ�ٖ,�َ� َ.َ=�َن ا mُ*دِ �َ� َوا	�/ َواِْذ َ�*� &�Dِ ا	�/  Bir zamanlar İbrahim'e Kâbe’nin 
yerini hazırlatmış ve ona; “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde 
edenler için temizle” diye belirlemiştik. Hac, 22/26 

TESBİH 
ِ�ْ��ِ �ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ��   

�ونَ ُmُ�ْ�َ �َُ	َو �ُ-َ*�� َر��َ@ َ:9 َ�ْ�َ+ْ=�ُِ�وَن َ)ْ� ِ)َ��َدAِٖ� َوُ�َ���َُXْ(ِ �َ�Tٖ�	اِن� ا Şüphesiz Rabbin katındaki melekler O'na ibadet et- 
mekten büyüklenmezler. O'nu tesbih ederler ve yalnız O'na secde ederler.  Araf, 7/206 (Secde Ayeti) 

…   ٖ�ِ+5َ�Uٖ �ْ.ِ Zُ=َِiٰ��َ	ْٖه َوا�ِ�ْ�َِ� �ُ(ْ َوُ�َ���ُ} ا	�� Gök gürlemesi O'na hamd ederek tesbih eder. Melekler de O'nun 
heybetinden dolayı tesbih ederler… Ra’d, 13/13 

 � � َر��َ@ َو&ُْ� ِ.َ� ا	��ِ�ْ�َِ� {ْ���َKَ َ���ٖIِ  O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Hicr, 15/98 
�ٖه َو	ٰـِ=ْ� :َ  ِ�ْ�Dُ�ْ َواْ:9َْرُض َوَ.ْ� Rِ�Kٖ�� َواِْن ِ.ْ� َ$ْ#ٍء اِ:�9 ُ�َ���ُ} �َِ ٰ�َ*اُت ا	�� �Rُْ� اِ-�ُ� َ&�َن َ�ٖ��ً�� Aَُ���ُ} 	َُ� ا	��َ��ٖ�ْAَ َن*RُJَ5ْAَ 95ُ*ًراBَ  Yedi kat gök, yer ve 

bunların içindeki varlıkların tümü O'nu tesbih ederler, noksanlıklardan uzak olduğunu dile getirirler. Evrendeki 
her varlık, O'nu överek tespih eder, fakat siz bu varlıkların tespihlerini anlayamazsınız. Hiç kuşkusuz O, kulla- 
rına karşı yumuşaktır, affedicidir. İsrâ, 17/44 

dِ�ْ َوَ ْ�َ% Bُُ�و��Rَِ َوِ.ْ� اٰ-َ�ِٸ ا	�ْ�%ِ   � َر��َ@ َ ْ�َ% uُ�ُ*ِع ا	�7ِ�ْ�َِ� {ْ��Cََن َو*ُ	*Jُ�َ �.َ 'ٰ�(َ �ْ�ِPْ�Kَ'zٰ�ْAَ @َ���ََ	 ِر�Rَ�X	َ�اَف اuََْوا {ْ���َKَ  O halde, onların 
söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitle- 
rinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın Ta Ha, 20/130 

�ُه َ:9 َ�ْ�َ+ْ=�ُِ�وَن َ)ْ� ِ)َ��دَ  َXْ(ِ �ْ.َاِت َواْ:9َْرِض َو*َ�ٰ Aِٖ� َوَ:9 َ�ْ�َ+ْ�ِ�ُ�ونَ َو	َُ� َ.ْ� Kِ' ا	��  Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. O'nun 
huzurunda bulunanlar, O'na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Enbiya, 21/19 

�*َن ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر َ:9 َ�5ُْ+ُ�ونَ  ُ���َ�ُ  Hiç ara vermeksizin gece gündüz tesbih ederler.  Enbiya, 21/20 
 َ���ٖ(ِ�Kَ ��Xُ&]�ْ�َ� َو	َوا �َ�ْ�-َ� َ.Dَ َداُوَد اْ	mَِ��َل ُ�َ���ْ �1Cََو…Davud ile birlikte, Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun 

emrine verdik. Bunları yapan Bizdik.  Enbiya, 21/79 
�ُ� َوا	��ُ� )َ  اَ	َْ� Aََ� اَن� ا	���َ  َ��ٖ�ْAََو �ُAَbcَPَ �َ�ِ(َ �ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوا	]�ْ�ُ� ��K�Pٍَت &ُ%\ َ ْ ٖ��ٌ� �َِ�� َ�5َْ��ُ*نَ ُ�َ���ُ} َ	ُ� َ.ْ� Kِ' ا	��  Göklerdeki ve yer- 

dekilerin tümü ve havada süzülen kuşların/uçakların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve 
tesbihini kesin olarak bilir. Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.  Nûr, 24/41 

�ٖه َوَ&Tُِ� �ِٖ� '5ٰ-ُ*ِب ِ)َ��ِدٖه Uَٖ��ً�ا ِ�ْ�َِ� {ْ��Cَُ�*ُت َو�ى َ:9 َTٖ�	ا �'�َوAََ*&�ْ% َ)َ�' اْ	َ  Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip 
dayan ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter. Furkan, 25/58 

�*نَ  ُ�ِ8ُْA �َ��َٖن َو*�ُ�ُْA �َ��ٖ �ِ��	َن ا��َ�ْ�ُKَ  Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, Allah'ı tesbih edin.  
Rum, 30/17 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ)�f�7ِ َوٖ��َ� Rِ3ُْAُ�ونَ   � Kِ' ا	��ُ�ْ�َو	َُ� ا	َْ  Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve 
öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tespih edin. Rum, 30/18 

� َر��Rِْ� َوُ,ْ� َ:9 َ�ْ�َ+ْ=�ُِ�ونَ اِ-�َ�� ُ�ُ.ِVْ� �َٰ�ِ���XَِA ا	�Tٖ�َ� اَِذا ُذ&�ُ�و ِ�ْ��*ا �َُِ��Cَا َو�ً �mCُ وا/�Uَ �Rَِ� ا  Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu 
âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler 
inanırlar.  Secde, 32/15 (Secde Ayeti) 

 bcً�Pَُٖه ُ�ْ=َ�ًة َوا*�ُ��Cََو  Allah’ı sabah akşam tesbih edin.  Ahzab, 33/42 
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  َ���ٖ�ٖ�' َ.َ�ُ� َوا	]�ْ�َ� َواََ	��X 	َُ� اْ	َ � ا�Xَ�ْAَٰ َداُوَد ِ.َ bcً4ْKَ ��X�� Iَِ��ُل اَو�ْJَ	ََو  Andolsun, Davud'a tarafımızdan bir lütuf verdik. “Ey dağlar 

ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin” dedik. Ona demiri yumuşattık. Sebe, 34/10 
  َ���Kََ�ْ*َ:9 اَ-�ُ� َ&�َن ِ.َ� ا	ُْ�َ���ٖ  Eğer o/Yunus, Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı,  َن*ُs�َ�ُْ� ِْ*م�ٰ' َ	اِ �ِٖX[ْ�َ 'Kٖ �َ�ِ�ََ	 

İnsanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.  Saffat, 37/144 
ْ�-َ� اْ	mَِ��َل َ.َ�ُ� ُ�َ���ْ�َ� �ِ�	7ِ�َْ'� َواْ:9ِْ$َ�اقِ   �1Cَ ��-ِا  Biz, dağları Davud’un emrine vermiştik. Akşam sabah onunla beraber 

tesbih ederlerdi.  ُ�	َ \%ُ& 7ُ*َرًة�ابٌ  َوا	]�ْ�َ� َ.ْ اَو�  Kuşları da toplu olarak onun emrine vermiştik. Hepsi de ona uyarak zikir ve 
tesbih ederlerdi. Sad, 38/18-19 

��a َوٖ �َ%  َ	ْ�ِ� �ْRُXَ�ْ�َ 'َ4ُِ َو �ْRَِر�� �ِ�ْ�� 	ِ َوAََ�ى اْ	K��َ Zَ=َِiٰ��َّٖ�َ� ِ.ْ� َ�ْ*ِل ا	َْ�ْ�ِش ُ�َ���ُ�*َن �َُِ�ْ���ِ� َرب� اْ	َ��	َٖ���َ اْ	َ Melekleri de, Rablerini hamd 
ile tesbih edip yücelterek Arş'ın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm 
verilmiş ve "Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur" denilmiştir.  Zümer, 39/75 

  َ��Tٖ�	َا  ْ�Rَِر�� �ِ�ْ��ِ��ُ*َن اْ	َ�ْ�َش َوَ.ْ� َ�ْ*َ	ُ� �َُ���ُ�*َن �َِْ�َ Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar melekler Rablerini 
hamd ederek tesbih ederler, Mümin, 40/7 

  ْ��َِ� {ْ��Cََو @َ�ِْ-Tَِ	 �ْ5ِLْ+َCَْوا \a�َ �ِ��	ا �� َر��َ@ �ِ�	7ِ�َْ'� َواْ:9ِْ�َ=�ِر Pْ�Kَِ�ْ� اِن� َوْ)َِ  Ey Muhammed! Sabret. Allah'ın vadi şüphesiz 
gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini hamd ederek tespih et. Mümin, 40/55 

� َر��َ@ �َُ���ُ�*َن 	َُ� �ِ�	��ْ  َXْ(ِ �َ�Tٖ�	�Kَ َ�ُ�وا=ْ+َCِْ�ِن اKَ َن*�ُlَ�ْ�َ 9:َ �ْ,ُِر َو�Rَ�X	َوا %ِ  Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin 
yanında bulunanlar, gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler. Fussilet, 41/38 

�*نَ  ُ���َ�ُ Zُ=َِiٰ��َْ	َوا ��Rِِ *ْKَ �ْ.ِ َ+5َ]�ْ�َن�اُت َ*َ�ٰ � َر��Rِْ� َوَ�ْ�َ+5ِLُْ�وَن 	َِ�ْ� Kِ' اْ:9َْرِض اََ:9 اِن� ا	��َ� ُ,َ* اْ	5ُLَ*ُر ا	��حٖ  Aََ=�ُد ا	��ِ�ْ�َِ��ُ�  Neredeyse yuka- 
rılarından gökler çatlayacak! Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar. 
İyi bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Şûrâ, 42/5 

dِ�ْ َوَ ْ�َ% اْ	Lُُ�وبِ   � َر��َ@ َ ْ�َ% uُ�ُ*ِع ا	�7ِ�ْ�َِ� {ْ��Cََن َو*ُ	*Jُ�َ �.َ 'ٰ�(َ �ْ�ِPْ�Kَ  O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin 
doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et. Kaf, 50/39  

mُ*دِ   �ُ� َواَْدَ��َر ا	�/ْ���َKَ %ِ�ْ�	ا �َوِ.َ  Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et.  Kaf, 50/40 
�ُ� َواِْدَ��َر ا	mُ/X*مِ  ْ���َKَ %ِ�ْ�	ا �َوِ.َ  Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O'nu tespih et. Tur, 52/49 

Cْ�ِ� {ْ���َKَِ� َر��َ@ ا	��3ٖ�َِْ    Öyleyse ulu Rabbini ismiyle tesbih et. Vakıa, 56/96 
  ُ��=ٖ�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ  {َ��Cَ	K �.َ �ِ��ِِ' ا	��  Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, mutlak 

güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.  Hadid, 57/1 
  ُ��=ٖ�ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ  {َ��Cَ	K �.َ �ِ��ِِ' ا	�� Göklerde bulunanlar ve yerde olanlar tümü Allah’ı tesbîh 

etmektedir O, Aziz’dir, hikmet sahibidir. Haşr, 59/1 
ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض   ُر َ	ُ� اْ:Cَْ9َ��ُء اْ	ُ�ُ 'ٰX�ْ� {ُ���َ	K �.َ �َُِ' ا	�� َوُ,َ* ا	Hٖ�َْ�Hُ اْ	َ�ٖ=��ُ ُ,َ* ا	��ُ� ا	�1َْ	aُِ ا	َْ��ِرُئ اْ	8َ�ُ*�  O, yaratan, yoktan var eden, şekil 

veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, 
hüküm ve hikmet sahibidir.  Haşr, 59/24 

  ِ��=ٖ�وِس ا	Hٖ�َْ�Hِ اْ	َ /�Jُ	َْ�ِ�ِ@ ا	اْ:9َْرِض اْ 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ ُ�َ���ُ} 	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��  Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, 
mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder. Cum’a, 62/1 

 bcً�*ٖuَ bcً�َْ	 �ُ�ْ��Cََو �َُ	 �ْmُCْ�Kَ %ِ�ْ�	ا �َوِ.َ  Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et.  
İnsan, 76/26 

� َر��َ@  ِ�ْ�َِ� {ْ���َKَ��ًا �*Aَ 5ِْ�ُه اِ-�ُ� َ&�َنLْ+َCَْوا  Artık, Rabbine hamd ederek tesbih et ve yargılanma dile. Şüphe yok ki O, 
bütün tövbeleri kabul eder. Nasr, 110/3  

TESLİMİYET 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 َ��َCَْا �نَ  َ��ٰ' َ.ْ*ُ-Hَ�� َر��ٖ� َوَ:Uَ 9ْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�َْXْ(ِ ُ�ُهIَْا �ُ�َKَ �ٌ�ِ�َوRَIُْ� 	ِ��ِ� َوُ,َ* ُ.ْ  Hayır! Kim samimi olarak kendisini Allah'a 
tertemiz teslim ederse, işte onun Rabbi katında mükafatı vardır. Onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun da 
olmayacaklardır. Bakara, 2/112 

 �Xَ�ْ�َ(َ ]ُْAَو �Xَ=َCِ�Xَ.َ �َ-َِواَر @َ	َ Zً�َ�ِ�ْ.ُ Zً ��ِ+�Xَ اُ.� اُب ا	��ٖ���ُ َر���Xَ َوا�Xَ�ْ�َIْ ُ.ْ�ِ�َ�ْ�ِ� َ	َ@ َوِ.ْ� ُذر� اِ-�َ@ اَْ-Sَ ا	+�*�  “Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş 
kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadetin yer ve ilkelerini gös- ter. Tövbemizi 
kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul eden, çok merhametli olansın.” Bakara, 2/128  

�aَ َوَ�Jُ�ْ*َب َواْ:Cَْ9َ��ِط َوَ.� اُوCٰ*.ُ 'َِA' َوٖ)�ٰ�' َوَ.� اُوAَِ' ا	��Xِ�/*َن ِ.ْ� رَ  ُ*	ُ*ا اَٰ.��X �ِ�	��ِ� َوَ.� اُْ-Hَِل اِ	�Xَ�َْ َوَ.� اُْ-Hَِل اِ	ٰ' اِ�ْ  ٰCَِْوا %َ��ٖ�ٰCَِْوا �َ�,ٖ�ٰ ���Rِْ� َ:9 -��5َُُق َ�ْ�َ� اََ�ٍ
 RُXْ.ِ Onlara deyin ki; Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarınaْ� َو-َْ�ُ� 	َُ� ُ.ْ��ُِ�*نَ 
indirilene; Musa'ya ve İsa'ya verilene ve diğer peygamberlere Rableri tarafından verilene inanırız. Onlar arasın- 
da ayırım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız. Bakara, 2/136 
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*َك JُKَْ% اSُ�ْ�َCَْ وَ   /I��َ ِ�ْنKَ ِ�JَKَ ا*�ُ�َCَِْ�ْن اKَ �ْ+ُ�ْ�َCََْءا �َ ٖ�ّ اْ,َ+َ�ْوا َواِْن Aََ*	�ْ*ا Kَِ�-�َ�� َ)َ�ْ�َ@ ا	bcَ�َُْغ َوا	��ُ� RِIْ  �ٌ�8ٖ�ََ' 	ِ��ِ� َوَ.ِ� ا�Aَ�َ�ِ� َو ُْ% 	Tٖ��ِ�َ� اُوAُ*ا ا	ِْ=َ+�َب َواْ:9ُ.�

 Eğer seninle tartışmaya kalkışırlarsa de ki; “Ben bana uyanlar ile birlikte tüm varlığım ile Allah 'a teslim �ِ�ْ	ِ�َ��دِ 
oldum.” Kendilerine kitap verilenler ile kitapsız müşriklere ”Siz de teslim oldunuz mü?” diye sor. Eğer teslim 
olurlarsa doğru yola girmiş olurlar. Eğer sırt dönerlerse sana düşen sadece duyurmaktır. Allah kullarını hakkıyla 
görür. Al-i İmran, 3/20 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض uَْ*ً)� َوَ&ْ�ً,� َواِ	َْ�ِ� ُ�Iَ�ُْ�*نَ   اLَKََْ�َ� ٖد�ِ� ا	��ِ� َ�Lُ�ْ*َن َو	َُ� اْ.َ �َ�َCَْ� Kِ' ا	��  Yoksa onlar Allah'ın dininden başka bir din mi 
arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde bulunanların tümü ister istemez O'na teslim olmuşlardır ve O'nun huzuruna 
döndürüleceklerdir. Al-i İmran, 3/83 

ْ� اCََْ�َ� َوRَIُْ� ِ	��ِ� َوُ,َ* ُ.ْ�ِ�ٌ� َواZَ��.ِ Dَ�َ�A اِْ�ٰ�ٖ,�َ� �5ً�Xٖ�َ َواTَ1َ�A ا  ��.ِ �Xً�ٖد �اَْ�َ�ُ �َوَ.ْ ��	 ً%��ٖUَ �َ�,ٖ�ٰ�ِْا �ُ Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah’a 
teslim eden ve hakka yönelen İbrahim’in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah, İbrahim’i dost 
edindi. Nisa, 4/125 

  ��ِ	 'Aٖ��َ.ََ��َی َو�ِ� َرب� اْ	َ��	َٖ���َ  ُْ% اِن� AٖbcَPَ' َو-ُُ�ٖ=' َوَ.ْ  De ki: Benim namazım, ibadetlerim ve diriliğim ve ölümüm 
âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. En’âm, 6/162 

 Zُ�َِ �(َ �ِ��	َ' ا	َواِ 'Jٰpْ*ُْ	ُْ�ْ�َوِة ا	�ِ� @َ�َ�ْ+َCْا �ِJَKَ �ٌ�ِ�ْ:9ُُ.*رِ اَوَ.ْ� ُ�ْ��ِْ� َوRَIُْ� اِ	َ' ا	��ِ� َوُ,َ* ُ.ْ  Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim 
ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah’a varır. Lokman, 31/22 

َواَٖ-�ُ�*ا اِ	ٰ' َر��ُ=ْ� َواCَِْ�ُ�*ا 	َُ� ِ.ْ� َ ْ�ِ% اَْن َ��Aَِْ�ُ=ُ� اْ	Tَ�َاُب 8َXُْA 9:َ ��ُpُ�ونَ    Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O’na 
teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Zümer, 39/54 

� �Iََء-َِ' ا	�Xَ���َُْت ِ.ْ� َر�ّٖ' َواُِ.ْ�تُ   �ُ)*َن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� 	َ��ْAَ �َ�Tٖ�	ا �ّٖ' -Sُ�Rُٖ اَْن اَْ)ُ�َ �	َٖ���َ  اَْن ا�Cَُِْ� 	َِ�ب� اْ	�َ  ُْ% اِ-  De ki: “Rabbimden bana apaçık 
deliller gelince, Allah’ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana, âlemlerin Rabbine teslim 
olmam emredildi.” Mümin, 40/66 

TEVAZU 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�.ًbcَCَ ُ*ا	َن َ �*ُ�,ِ�mَ	ْا �ُRُ�َuَ�Uَ 7ُ�ْ*َن َ)َ�' اْ:9َْرِض َ,ْ*-ً� َواَِذا�َ �َ�Tٖ�	ا �ْ�ٰ�ِ��	َوِ)َ��ُد ا Rahman’ın has kulları, yeryüzünde tevazu ile 
yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin "Selam!" deyip geçerler. Furkan, 25/63 

َك 	��X�ِِس َوَ:K �ِ�ْAَ 9ِ' اْ:9َْرِض َ.َ�ً�� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ &ُ%� ُ.1َْ+�ٍل 1ُKَ*رٍ   ��Uَ �ْ ��8َُA 9:ََو  Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve 
yeryüzünde böbürlenerek/çalımlı yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. 
Lokman, 31/18 

 ِ���ٖ� Yürüyüşünde tabiî ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en“  َواْ 8ِْ� Kٖ' َ.7ِْ�َ@ َواْ.ِ tْ4ُBْ� A*ْPََِ@ اِن� اَ-َْ=َ� اْ:Pَْ9َ*اِت 	8ََْ*ُت ا	َْ
çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir!” Lokman, 31/19 

TEVEKKÜL/ALLAH’A GÜVENMEK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 Müminler yalnız ve ancak Allah’a tevekkül etsinler/güvenip dayansınlar.  Al-i… َوَ)َ�' ا	��ِ� Kَْ�َ�َ+َ*&�ِ% اْ	X.ِVْ�ُُ*نَ 
İmran, 3/122 

*ا ِ.ْ� َ�ْ*	َِ@ RُXْ(َ _ُ(ْ�Kَْ� َوا �ْ5ِLْ+َCْ	Rَُْ� َوَ$�وِ  Kَِ�َ�� َرZٍ�َ�ْ ِ.َ� ا	���ِ   /45َْ-9:َ ]ِ�ْJَ	ْا �َ��ٖBَ �f3Kَ SَXُْ& *َْ	َو �ْRَُ	 SَXِْ	 �َ��	ِ� اِن� ا��	ا '�َ(َ %ْ�&*َ+َKَ Sَ.ْHَ(َ ِ�َذاKَ �ِ.َْ9:ْا 'ِK �ْ,ُْر
�[/ ا	ُْ�َ+َ*&�ٖ���َ ِ�ُ Allah'tan gelen merhamet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer sert, katı kalpli biri olsaydın, 
kuşkusuz çevrenden uzaklaşırlardı. Onları bağışla, kendileri için Allah'tan af dile, yapacağın işler hakkında onla- 
rın görüşlerini al, ama karar verince artık Allah'a tevekkül et/güvenip dayan. Hiç kuşkusuz Allah kendisine 
güvenenleri sever. Al-i İmran, 3/159 

�ٖه َوَ)َ�' ا	��  ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ُْ&�ُ8ُXْ�َ ىTٖ�	َذا ا �ْ�َKَ �ْ=ُْ	Tُ1ْ�َ َواِْن �ْ=َُ	 ]َِ	�Bَ bcَKَ �ُ��	8ُْ�&ُُ� اXْ�َ نَ اِْن*Xُ.ِVْ�ُ	ْا %ِ�&*َ+َ�َ�ْKَ �ِ  Eğer Allah size yardım ederse 
sizi hiç kimse yenemez. Fakat eğer sizi yüzüstü bırakırsa O'ndan başka size kim yardım edebilir? Müminler 
sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Al-i İmran, 3/160 

 bcً�&ِٖ� َو��	اْ:9َْرِض َوَ&5ٰ' �ِ� 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ َو	ِ��ِ� َ.� Kِ' ا	��  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. 
Nisa, 4/132 

  ْ�RُAَْزاَد �ُُA��َٰا �ْRِ�ْ�َ(َ Sْ�َِ�Aُ َواَِذا �ْRُ�ُ*ُ�ُ  Sْ�َIُِ� َو��	اَِذا ُذِ&َ� ا �َ�Tٖ�	َن ا*Xُ.ِVْ�ُ	ْنَ  اِ-�َ�� ا*ُ��&*َ+َ�َ �ْRَِ��ً-� َوَ)�ٰ' َر���اٖ  Gerçek müminler ancak o 
müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar 
yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Enfâl, 8/2 

ْ�ِ�  {ْXَIْ�Kَ	�Rََ َوAََ*&�ْ% َ)�َ' ا	��ِ� اِ-�ُ� ُ,َ* ا	  �*ا 	ِ���ُXَIَ َْ�ٖ���ُ َواِْن	ا Dُ��ٖ ��  Ama eğer onlar barıştan yana eğilim gösterirlerse, sen de 
barıştan yana ol ve Allah’a tevekkül et/güven. Çünkü O, gerçekten her şeyi işiten, her şeyin aslını bilendir! 
Enfâl, 8/61 
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  ُ, �Xَ	َ �ُ��	اِ:�9 َ.� َ&َ+َ[ ا �Xَ�َ�8ٖ�ُ �ْ	َ %ُْ  َن*ُX.ِVْ�ُ	ْا %ِ�&*َ+َ�َ�ْKَ �ِ��	َوَ)َ�' ا �Xَnٰ	*ْ.َ *َ  De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesin- 

likle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler." Tövbe, 
9/51 

JُKَْ% َ�ْ��َِ' ا	��ُ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�Sُ�ْ�&*َAَ �ِ�َْ�(َ *َ,ُ 9 َوُ,َ* َرب/ ا	َْ�ْ�ِش ا	Kَ  ِ��3ٖ�َِْ�ْن Aََ*	�ْ*ا  Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka 
ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın sahibidir. Tövbe, 9/129 

  َ*Aَ 'ّٖ Sُ�ْ�& ٍ��Jٖ َ)َ�' ا	��ِ� َر�ّٖ' َوَر��ُ=ْ� َ.� ِ.ْ� َدا��Zٍ اِ:�9 ُ,َ* ا�Rَِ+�َPِ�Xَِ� TٌUِٰ اِن� َر�ّٖ' َ)�ٰ' Pَِ�اٍط ُ.ْ�+َ اِ- Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin 
de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun Yeryüzünde, alnından yakalayıp denetlemediği/yönetip idare 
etmediği hiç bir canlı yoktur. Benim Rabbim, hiç şüphe yok ki, dosdoğru yoldadır. Hud, 11/56 

�ُه َوAََ*&�ْ% َ)َ�ْ�ِ� َوَ.� َر�/@َ  ْ�ُ(ْ�Kَ �ُ/�ُ& �ُ.َْ9:ْا DُIَ�ْ�ُ �ِ�َْ	ِاِت َواْ:9َْرِض َوا*َ�ٰ �َو	ِ��ِ� Bَْ�ُ[ ا	�� ��(َ %ٍِK�Lَِ�   َن*ُ��َ�ْAَ  Göklerin ve yerin gizli bilgileri Allah'a 
aittir. Tüm iş ve oluş O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et, O'na tevekkül et/dayanıp güven! Rabbin, 
yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Hud,11/123 

  ِ.Vْ�ُ	ْا %ِ�&*َ+َ�َ�ْKَ �ِ��	نَ َوَ)َ�' ا*Xُ  … Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar." İbrahim, 14/11 
اِ-�ُ� 	َ dَ�َْ	Cُ �ُْ�َ]�ٌن َ)َ�' ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)�ٰ' َر��Rِْ� َ�َ+َ*&��ُ*نَ    Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine güvenip dayanlar 

üzerinde şeytanın hiç bir etki ve hâkimiyeti yoktur. Nahl, 16/99  
�ٖه َوَ&Tُِ� �ِٖ� '5ٰ-ُ*ِب ِ)َ��ِدٖه Uَٖ��ً�ا ِ�ْ�َِ� {ْ��Cَُ�*ُت َو�ى َ:9 َTٖ�	ا �'�َوAََ*&�ْ% َ)َ�' اْ	َ  Sen ölümsüz ve diri olan Rabbi’ne dayanıp güven. 

O’nu överek her türlü eksik noksanlıktan tenzih et. Kullarının günahlarından O'nun haberli olması yeterlidir. 
Furkan, 25/58 

َوAََ*&�ْ% َ)َ�' اْ	Hٖ�َ�Hِ ا	��ٖ���ِ    Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. Şuara, 26/217 
bcً�&ِٖ� َو��	ِ� َوَ&5ٰ' �ِ���	ا '�َ(َ %ْ�&*َAََو Sadece Allah'a dayanıp güven. Koruyucu olarak Allah yeter. Ahzab, 33/3 

 bcً�&ِٖ� َو��	ِ� َوَ&5ٰ' �ِ���	ا '�َ(َ %ْ�&*َAََو �ْRُvَوَدْع اَٰذ �َ�JٖKِ�Xَ�ُ	َْوا �َ��ٖKِ�=َْ	ا Dِ[ُِA 9:ََو Allah'a güven! Vekil olarak Allah yeter/hiç kimse 
Allah kadar güven verici olamaz. Ahzab, 33/48 

ِ,ْ� َ$�lً�ْ اِ:�9 �ِِ�ْذِن ا	��ِ� َوَ)َ�' اِ-�   ْ�َ]�ِن 	َِ�ْ�Hَُن ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َو	dَ�َْ ��4َِر� ا	��ِ� Kَْ�َ�َ+َ*&�ِ% اْ	Xُ.ِVْ�ُ*نَ َ�� ا	mْ�Xٰ*ى ِ.َ� ا	�7  Gizli konuşmalar şeytandandır. 
Bu, iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zarar veremez. Mümin- 
ler Allah'a dayanıp güvensinler. Mücadele, 58/10 

…   ُ��ُ�ْ�َ *َRُKَ �ِ��	َ+َ*&�ْ% َ)َ�' ا�َ �َوَ.ْ  …Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Talak, 65/3 

TÖVBE 
�ِ ِ��ْ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

اُب ا	��ٖ���ُ  ' اَٰدُم ِ.ْ� َر��ٖ� َ&ِ�َ��ٍت Kََ+�َب َ)َ�ْ�ِ� اِ-�ُ� ُ,َ* ا	+�*� �J�َ+َKَ Âdem, Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tövbe etti. 
Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır. Bakara, 2/37 

… اٖ���َ   اِن� ا	��َ� ُ�ِ�[/ ا	+�*�  …Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever. Bakara, 2/222 

�	/*نَ   اِن� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ�ْ�َ� اٖ�َ��-p �ْRُِِ�� اْزَداُدوا &5ًُْ�ا َ	ْ� Rُ+ُ�َ*ْAَ %َ�َJُْAْ� َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	�4  Şüphesiz iman ettikten sonra inkâr eden, sonra 
da inkârını inatla sürdürenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.  Al-i 
İmran, 3/90 

  َK ]ٍ��ٖ َ �ْ.ِ َن*�ُ*ُ+�َ ��ُp Zٍَ	�Rَmَِ� َء* �ُو	iَِٰ@ َ�+ُ*ُب ا	��ُ� َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ&�َن ا	��ُ� َ)ٖ��ً�� َ�ٖ=�ً��اِ-�َ�� ا	+�ْ*Zُ�َ َ)َ�' ا	��ِ� 	Tٖ��ِ�َ� َ�ْ�َ��ُ*َن ا	�/  Allah'ın kabul edeceği 
tövbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini 
kabul eder; Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Nisâ, 4/17 

  ٰl	ْا Sُ�ُْA 'ّٖ ���lَِت َ�+�' اَِذا 4َ�ََ� اََ�َ�ُ,ُ� ا	َْ�ْ*ُت َ �َل اِ- �ٌر اُو	ٰـiَِ@ اَْ)َ+ْ�-َ� 	Tَ(َ �ْRَُاً�� اَ	ٖ�ً��َو	Sِ�َ�َْ ا	+�ْ* Zُ�َ	Tٖ��ِ�َ� َ�ْ�َ��ُ*َن ا	�� َ� َوَ:9 ا	�Tٖ�َ� َ�A*�ُُ*َن َوُ,ْ� &�5ُ  Yoksa 
kötülükleri yapıp yapıp da ölüm gelip çatınca “Ben şimdi tövbe ettim” diyenlerin tövbesi, tövbe değildir. Kâfir 
olarak ölenlerin tövbesi de yoktur. Onlar için acı bir azap hazırladık. Nisâ, 4/18 

ْ�ِ� اِن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ ْ�َKَ� �Aََب ِ.ْ� َ�ْ�ِ� kُْ�ِ�ٖ� َواKَ {َ�َPَِْ�ن� ا	��َ� َ�ُ+*ُب َ)�َ    Her kim de işlediği suçun arkasından hemen tövbe 
edip durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışla- yandır, çok 
merhamet edendir. Maide, 5/39 

ا ��Rَmَِ	�Aَ ��ُp Zٍََب ِ.ْ� َ�ْ�ِ�ٖه َوا5ُBَ �ُ�-َ�Kَ {َ�َPَْ*ٌر َرٖ���ٌ اَ-�ُ� َ.ْ� َ)ِ�َ% ِ.Cُ �ْ=ُXْ*ءً  …Sizden kim cahillikle bir suç işler, sonra peşinden 
tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir." En’am, 6/54 

���lَِت �Aَ ��ُpُ�*ا ِ.ْ� َ�ْ�ِ�َ,� َواَٰ.Xُ*ا اِن� َر��َ@ ِ.ْ� َ�ْ�ِ�َ,� 	5ُLََ*ٌر َرٖ���ٌ َوا	�Tٖ�َ� َ)ِ��ُ*ا ا	��    Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe 
edenler ile imanları da sebat edenlere gelince şüphe yok ki, Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışla- 
yan, çok merhamet edendir. Araf, 7/153 

 Allah dilediğine tövbe nasip eder... Tövbe, 9/15… َوَ�ُ+*ُب ا	��ُ� َ)�ٰ' َ.ْ� َ��7َءُ …
�َ �ِت َواَن� ا	��َ� ُ,َ* ا	+�*�  َ ٖ���ُ اُب ا	�� اَ	َْ� َ�ْ�َ�ُ�*ا اَن� ا	��َ� ُ,َ* َ�Jَْ�ُ% ا	+�ْ*Zَ�َ َ)ْ� ِ)َ��ِدٖه َوَ��TُUُْ ا	�8  Bilmediler mi ki, kullarından tövbeyi kabul 

eden, sadakaları alan Allah'tır. Ve Allah, tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. Tövbe, 9/104 
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'f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	اِ �Xً�َ�َ �(ً�+َ.َ �ْ=ُ�ْ�+�َ�ُ �ِ�َْ	ِا ا*�ُ*ُA ��ُp �ْ=ُ5ُِ�وا َر��Lْ+َCْْ*ٍم َ&ٖ���ٍ  َواَِن ا�اَب َTَ(َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ ُف�Uََا 'ّٖ-�ِKَ ا*ْ�	*َAَ 4َْ�ُ� َواِْنKَ %ٍ4ْKَ ِت &ُ%� ٖذىVْ�َُو  

Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O'na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye/ömrünüzün sonuna 
kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her farklı derece sahibine hak ettiği ödülü versin. 

Jِ+َCْ�Kَْ� َ&َ�� اُِ.ْ�َت َوَ.ْ� �Aََب َ.َ�َ@ َوَ:Lَ[ْAَ 9ْ*ا اِ-�ُ� �َِ�� Aَْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ    Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki 
tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. 
Hud, 11/112 

�*ا اِن� َر��َ@ ِ.�ْ  ُ�َPََِْ@ َوا	ٰذ �*َء ��Rَmَِ	�Aَ ��ُp Zٍَُ�*ا ِ.ْ� َ�ْ�ِ �َ,� 	5ُLََ*ٌر َرٖ���ٌ  pُ�� اِن� َر��َ@ 	Tٖ��ِ�َ� َ)ِ��ُ*ا ا	�/ِ�ْ�َ  Sonra şüphesiz Rabbin, cahillik 
sebebiyle kötülük yapan, sonra da ardından tövbe edip durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin 
bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. bağışlayacaktır. Nahl, 16/119 

  َP ا*ُ-*=ُAَ اِْن �ْ=ُCِ*5ُُ- 'Kٖ ��َِ� �ُ�َ(َْ5ُ*ًراَر�/ُ=ْ� اBَ �َ��ٖا ��َ� Kَِ�-�ُ� َ&�َن 	bcَِْو�ِٖ	� Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler 
olursanız, şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. İsrâ, 17/25 

  ُp ��ًِ	�Pَ %َ�ِ(ََو �َب َواَٰ.َ�Aَ �ْ�َِ	 ٌر� �5Lَ	َ 'ّٖ �� اْ,َ+ٰ�ىَواِ-  "Şüphe yok ki Ben, tövbe edip inanan ve hayırlı ve güzel işler yapan 
sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim." Ta Ha, 20/82 

اٌب َ�ٖ=��ٌ   �*Aَ �َ��	ِ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َوَرْ�َ�ُ+ُ� َواَن� ا��	4ُْ% اKَ 9:َ*َْ	َو  Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul 
eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? Nûr, 24/10 

ُل ا	��ُ� �Xَ�َ�َ �ْRِِA�lَ��Cٍَت َوَ&�َن ا	���ُ   ���َ�ُ @َiِٰ	ُو�Kَ ��ًِ	�Pَ bcً�َ(َ %َ�ِ(ََو �َب َواَٰ.َ�Aَ �ْ.َ 9�:ِ5ُ*ًرا َرٖ��ً�� اBَ  Ancak tövbe edip de inanan ve hayırlı 
ve güzel işler işleyenler var ya. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir.  Furkan, 25/70 

�� Kَِ�-�ُ� َ�ُ+*بُ  ًِ	�Pَ %َ�ِ(ََب َو�Aَ �ْ.َِ� َ.َ+�ً�� َو��	َ' ا	اِ  Kim de tövbe eder ve hayırlı ve güzel işler yaparsa işte o, Allah'a, 
tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Furkan, 25/71 

َب ا	��ُ� ا	�JٖKِ�Xَ�َُْ� َوا	�JَKِ�Xَ�ُِْت َوا	7ْ�ُِْ�ٖ&�َ� َوا	7ْ�ُِْ�َ&�ِت َوَ�ُ+*َب ا	��ُ� َ)َ�'   �T�َ�ُِ	��ً��ٖ5ُ*ًرا َرBَ �ُ��	ِت َوَ&�َن ا�Xَ.ِVْ�ُ	َْوا �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	ْا  Allah, münafık 
erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek; 
mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok 
bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ahzab, 33/73 

���lَِت َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� 5ْAََ��ُ*نَ   َوُ,َ* ا	�Tٖى َ�Jَْ�ُ% ا	+�ْ*Zَ�َ َ)ْ� ِ)َ��ِدٖه َوَ�5ُ�ْ*ا َ)ِ� ا	�� O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan 
ve yaptıklarınızı bilendir. Şûrâ, 42/25 

 Kim de tövbe etmezse, onlar zalimlerin ta kendileridir. Hucurât, 49/11… َوَ.ْ� 	َْ� َ�ُ+ْ[ �Kَُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ  

… �+�Rَِ اْ:�Rَْ-َ9رُ  َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا Aُ*ُ�*ا اِ	َ' ا	��ِ� Zً�َ*ْAَ -8َُ*ً�� َ)ٰ�' َر�/ُ=ْ� اَنْ  ْAَ �ْ.ِ ٖ�ىmْAَ ٍت��XIَ �ْ=ُ�َUِ�َ� َ)A�lَ��Cَ �ْ=ُXُِْ=ْ� َوُ�ْ �5=َ�ُ  Ey iman edenler! 
Allah'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla birlikte iman 
edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. …Tahrim, 66/8 

UNUTMAK/UNUTULMAK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  َKَِْ=َ+�َب ا	َن ا*ُ�+ْAَ �ُْ+ْ-ََن اَ-5َُْ�ُ=ْ� َوا*ْ�َXْAَِْ��� َو	َس �ِ���X	ُ�وَن ا.ُْ�Aََنَ ا*ُ�Jِ�ْAَ bcَ   (Ey bilginler!) Sizler Kitab'ı okuduğunuz  halde, insanlara 
iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Bakara, 2/44 

�ِ�ْ% َ)�Xَ�ْ�َ اPًِْ�ا َ&َ�� َ�َ�ْ�َ+ُ� َ)َ�' َ:9 ُ�َ=��ُ_ ا	��ُ� -5ًَْ�� اِ:�9 ُو �Rَ�َCْ	Sْ�َ�َ&َ �.َ �Rََ َوَ)�Rَ�ْ�َ َ.� اْ&َ+َ��َ ْAَ 9:ََو �Xََر�� �َ-ْ�[َUَْاَْو ا �Xَ��ٖ-َ اِْن �َ-TْUِاVُٰA 9:َ �Xََر�� Sْ �ْ.ِ �َ�Tٖ�	ا
 Sَ-َْا �Xَ�ْ�ََواْر �Xََ	 �ْ5ِBَْوا ��X(َ _ُ(َْوا �ِٖ� �Xَ	َ Zَ َ�uَ 9:َ �.َ �Xَ�ْ ���َُA 9:ََو �Xََر�� �Xَ�ِ�ْ َ َ���ٖKِ�=َْ	مِ ا*ْJَ	ْ8ُْْ�-َ� َ)َ�' ا-�Kَ �Xَnٰ	*ْ.َ  Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği 

ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak ve 
ya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yük- 
leme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bakara, 2/286 
Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini unutmayın; hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah, 

onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun ve müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Maide, 5/11. 
*ِء َواTْUََ-َ� ا	�Tٖ�َ� kََ�ُ�*ا �Tَ�َِاٍب �َ  � َ-ُ�*ا َ.� ُذ&�ُ�وا �ِٖ� اَْ-�Xَ�ْmَ ا	�Tٖ�َ� َ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	�/ ���َKَ َ�ِ� dٍ�lٖ َن*Jُ�ُ5ْ�َ ا*ُ-�&َ �  Onlar kendilerine yapılan 

uyarıları unutunca, biz de kötülükten men edenleri kurtardık, zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden 
ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık. A'raf, 7/165 

 ْ�Rُ4ُ�ْ�َ ُت�JَKِ�Xَ�ُْ	َن َوا*JُKِ�Xَ�ُ	َْاِ  ا �ْRُ�َ�ِXَKَ �َ��	ا ا*�ُ-َ �ْRُ�َ�ن� ا	�JٖKِ�Xَ�َُْ� ُ,ُ� ا	JُCِ�5َْ*نَ ِ.ْ� tٍ�ْ�َ َ��ُْ.ُ�وَن �ِ�ْ	Xْ�َُ=ِ� َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�4ُِ�Jْ*َن اَْ�ِ  Münafık 
erkekler ve münafık kadınlar  birbirleri ne benzerler. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. 
Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu! Çünkü münafıklar fâsıkların kendileridir. Tevbe, 9/67 

  َTٰ,ـ �َر�ّٖ' :9َِْ َ�َب ِ.ْ �ِ�َ�ِRْ�َ َو ُْ% َ)ٰ�' اَْن Sَ��ٖ-َ ُ� َواْذ&ُْ� َر��َ@ اَِذا��	�7ََء ا�ااِ:�9 اَْن َ�ا َرَ$ً  Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun 
zaman Allah'ı an ve "Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir."de. Kehf, 18/24 

 َI ��-ِاُه ا�َ�َ Sْ.َ ��ْ� ُذ&�َ� �ِ�َٰ��ِت َر��ٖ� �Kََْ)َ�َض َ)�RَXْ َوَ-ِ�َ' َ.� َ  ��.ِ �َُ�kَْا �َوَ.ْ َ+Rْ�َ �ْ�َKَ ى�ٰRُْ	َ' ا	اِ �ْRُ(ُ�ْAَ َوْ ً�ا َواِْن �ْRِِ-اَٰذا 'Kُٖه َو*RُJَ5ْ�َ اَْن Zً�X&َِا �ْRِِ�*ُ�ُ  'ٰ�(َ �Xَ�ْ�َ وا�ُ
 Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden, kendi elleriyle yaptıklarını unutandan daha اًِذا اََ�ً�ا
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zalim kim vardır! Biz onların kalplerine, Kur’anı anlamalarına engel olan bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik. 
Sen onları hidayete/doğru yola çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyeceklerdir.  Kehf, 18/57 

�f��ِ-َ @َ/َوَ.� َ&�َن َر� …Senin Rabbin unutkan değildir. Meryem, 19/64 
'�ٰXُْA َْ�ْ*َم	ا @َِ	Tٰ&ََو �Rَ+َ��ٖXَKَ �XَُA��َٰا @َ+ْAََا @َِ	Tٰ&َ َل� َ  Allah buyurur ki: İşte böyle. Çünkü sana âyetlerimiz geldi; ama sen 

onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun! Taha, 20/126 
��َ-َ@ َ.� َ&�َن َ�َ 'Lٖ�َXْ	�Xَ اَْن َ-+�Tَ1ِ ِ.ْ� ُدو-َِ@ ِ.ْ� اَْو	َِ��َء َو	ٰـِ=ْ� َ.+�ْ�َ+Rُْ� َواَٰ��َءُ,ْ� �َ َ �	ُ*َ�ْCُ َوَ&�-ُ*ا َ ْ*ً.� ُ�*ًراا �َ&ْ �T	ا ا*�ُ-َ '�+  Onlar: Seni tenzih ederiz. 

Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz; fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, 
sonunda Seni anmayı unuttular ve helâki hak eden bir kavim oldular, derler.  Furkan, 25/18 

… ��َْ- /�اَر اْ:Uِٰ9َ�َة َوَ:dَXْAَ 9 -�8ََٖ�َ@ ِ.َ� ا	 �� Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu iste; ama dünyadan َواْ�َ+ِ� �Kَٖ�� اnٰAَٰ@ ا	��ُ� ا	
da nasibini unutma… Kasas, 28/77 

 TُKَ  Bu güne kavuşmayı unutmanızın cezasınıو ُ*ا �َِ�� َ-ٖ��ُ+ْ� 	�Jََِء َ�ْ*ِ.ُ=ْ� ٰ,ـTَا اِ-�� َ-�Xَ��ٖ&ُْ� َوُذو ُ*ا َ)Tَاَب اْ	1ُْ�ِ� �َِ�� &Aَ �ْ+ُXُْْ�َ��ُ*نَ 
şimdi tadın bakalım! Doğrusu Biz de sizi unuttuk; yaptıklarınızdan ötürü ebedî azabı tadın! Secde, 32/14 

 İnsan kendi yaratılışını unutarak "Şu çürümüş kemikleri kim َوzََ�َب َ	bcًsَ.َ �Xَ َوَ-ِ�َ' Jَ�ْUَُ� َ �َل َ.ْ� �ُْ�ِ� ا	�3َ�َِْم َوِ,َ' َرٖ.��ٌ 
diriltecek?" diye Bize karşı misal getirmeye kalkışıyor.  Yasin, 36/78 
� �َِ�� َ-ُ�*ا َ�ْ*َم ا	ِْ�َ��بِ  .ٌ�� Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü… اِن� ا	�Tٖ�َ� َ��4ِ/*َن َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� 	Tَ(َ �ْRَُاٌب َ$ٖ
unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. Sad, 38/26 

...  ُ(�َ	ُ� -Xْ.ِ Zً�َ�ُِْ� َ-ِ�َ' َ.� َ&�َن َ�ْ �*Uَ اَِذا ��ُp �ِ�َْ	ِا ��ً�Xٖ.ُ �َُدَ)� َر�� \�zُ اْ:9ِْ-َ��َن �d.َ َ ْ�%ُ َواَِذا �َْ�ِ� ِ.ْ	ا اِ*  İnsanın başına bir sıkıntı gelince, 
Rabbine yönelerek O'na yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu 
unutur… Zümer, 39/8 

 َ���ٖPِ�َ- �ْ.ِ �ْ=َُ	 �.َُر َو��X	ا �ُ=ُvا َوَ.�ْٰوTَْ*ِ.ُ=ْ� ٰ,ـ�َء َ�Jَِ	 �ْ+ُ��ٖ-َ ��َ&َ �ْ=ُn�ٰXْ-َ َْ�ْ*َم	َوٖ �َ% ا Denilir ki: Bu güne kavuşacağınızı unuttuğunuz 
gibi biz de bugün sizi unuturuz. Yeriniz ateştir, yardımcılarınız da yoktur!  Casiye, 45/34 

�[َ�ْ ْ�َ]�ِن اََ:9 اِن� Hْ�َِب ا	�7 ْ�َ]�ُن Rُn�ٰ-َْ�Kَْ� ِذْ&َ� ا	��ِ� اُو	Hْ�ِ @َiُِٰب ا	�7 �َ*َذ َ)Rِ�ْ�َُ� ا	�7ْ+َCُِْ�ونَ اCِ�1َْ	ِن ُ,ُ� ا  Şeytan onları etkisi altına aldı da 
kendilerine Allah'ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hep 
kayıptadırlar. Mücadele, 58/19 

 Allah'ı unutan ve bu nedenle Allah'ın da onlara kendilerini َوَ:Aَ 9ُ=*-ُ*ا َ&�	�Tٖ�َ� َ-ُ�*ا ا	��َ� Rُn�ٰ-َْ�Kَْ� اَ-Rُ�َ5ُْْ� اُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	JُCِ�5َْ*نَ 
unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.  Haşr, 59/19 

UYKU 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

*/�Jَ	ْا /#��ُه اِ:�9اَ	��ُ� َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ُ,َ* اَْ	ََXْ(ِ Dُ5َ7ْ�َ ىTٖ�	َذا ا �اْ:9َْرِض َ.ْ 'ِK �.َاِت َو*َ�ٰ �ِِ�ْذ-ِٖ� َ�ْ��َُ� َ.� َ�ْ�َ� اَْ�ٖ��Rِْ� َوَ.� Rُ5َ�ْUَْ� َوَ:9  ُم َ:TُUُْ�Aَ 9ُه ZٌXَCِ َوَ:9 َ-ْ*مٌ 	َُ� َ.� Kِ' ا	��
 ْ�ُ& DَCِِ)ْ�ِ�ٖ� اِ:�9 �َِ�� َ$�َء َو �َن �7َِْ#ٍء ِ.ْ*[ُ��ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ:َ 9�Vُُدُه Rُ3ُ5ْ�َِ�� َوُ,َ* ا	َْ��ِ'/ اْ	��3ٖ�َُ ُ�ٖ �Cِ/ُ� ا	��  Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima 

Hayy/diri, tüm varlığa hayat verendir.O, Kayyum’dur/var olan her şeyi varlığıyla ayakta tutan ve yönetendir. O'nu 
ne gaflet basar, ne de uyku.Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat ede- 
cek kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden 
hiç bir şey kavrayamazlar.O'nun kürsisi/yönetim merkezi, bütün gökleri ve yeri kapsamıştır.Onların her ikisini de 
koruyup gözetmek ve yönetmek O'na bir ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.(Ayetel Kürsi) Bakara, 2/255 

�ًداَ(َ �َ�XٖCِ _ِRْ=َْ	ا 'ِK �ْRِِ-اَٰذا 'ٰ�(َ �Xَ�ْ�َ4َKَ Böylece mağarada yıllar yılı onların kulaklarına perde koyduk/derin bir uyku 
verdik. Kehf, 18/11 

َ��ِل َوَ&Cِ��َ �ْRُ�ُ�ٌْ� ِذَراَ)ْ��ِ  �Rُ�ُ�َْ� اَْ��kً�Jَ َوُ,ْ� ُر ُ*ٌد َو-Rُ�ُ��Jَُْ� َذاَت ا	َْ�ٖ��ِ� َوَذاَت ا	�7ْAََو  Sَ�ْ�	*َ	َ �ْRِ�ْ�َ(َ Sَ�ْ�َ�uا *ِ	َ �ِ�Pٖ*َ	ْ�ِ� ��ً(ُْر �ْRُXْ.ِ Sَiْ�ِ�ُ	ََ�اًرا َوKِ �ْRُXْ.ِ  
Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki 
kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın, geri dönüp onlardan kaçardın, onlardan içini korku kaplardı. 
Kehf, 18/18 

 O, geceyi sizin için bir örtü, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü َوُ,َ* ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% 	�Cً��َِ َوا	�Xْ*َم �Aً��َCُ َوIََ�َ% ا	�Rَ�Xَر -7ُُ*ًرا
de çalışma zamanı kılandır. Furkan, 25/47 

 ْ�.َ �Xَ�َ�َْو ��ُ*ا َ	نَ  َ �*ُ�Cَ�ْ�ُ	َْق ا�َPََو �ُ�ٰ�ْ �-َ� ٰ,ـTَا َ.� َوَ)َ� ا	��ِ َ�ْ.َ �ْ.ِ �Xَsَ�َ�َ  Eyvahlar bize! Derler. Bizi kim uyuduğumuz yerden 
kaldırdı? İşte Rahmân'ın vadettiği şey budur. Demek peygamberler doğru söylemiş!" Yasin, 36/52 

A َ��ٖ dَ5ُ� �RَِA*ْ.َ َوا	�ٖ+' 	َْ� �Rَ.ِ�Xَ.َ 'Kٖ Sْ�ُAَاَ	��ُ� َ�َ+َ*�K' اْ:9َْ-   Allah, canları ölüm saati gelince alır; ölmeyeni de uykusunda bir 
tür ölüme sokar… Zümer, 39/42   

�Aً��َCُ �ْ=ُ.َ*ْ-َ �Xَ�ْ�َIََو Uykunuzu bir dinlenme sebebi yaptık. Nebe', 78/9 
ÜMİT/ÜMİTSİZLİK 

ِ�ْ��ِ ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِ�ْ   
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  ُ,�َ-TْUَا َا*ُAا �َِ�� اُو*�ُ�ِKَ اَْ�َ*اَب &ُ%� َ$ْ#ٍء َ�+�' اَِذا �ْRِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْ+َKَ �ِٖ� ا َ.� ُذ&�ُ�وا*�ُ-َ � ���َKَ َِ�َذا ُ,ْ� ُ.ْ�ِ�ُ�*نKَ Zً+َLْ�َ �ْ  Kendilerine yapılan uyarıları 

unuttuklarında, (indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp) üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet 
kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık, birdenbire bütün ümitlerini yitirdi- 
ler. En'am,6/44 

iِْ� اََذْ �Xَ اْ:9ِْ-َ��َن ِ.��X َرXْ.ِ �,َ�Xَ(ْHَ-َ ��ُp Zً�َ�ُْ� اِ-�ُ� 	lُ�ََ*ٌس َ&5ُ*رٌ َوَ	    Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır da sonra bunu 
ondan çekip alırsak, tamamen ümitsiz ve nankör olur. Hud, 11/9 

اِ-�ُ� َ:َ 9��ْ�dُlَ ِ.ْ� َرْوِح ا	��ِ� اِ:�9 اْ	Jَْ*ُم ا	َْ=�Kُِ�ونَ  َوَ:ْ�Aَ 9�lَُ�*ا ِ.ْ� َرْوِح ا	���ِ    … Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler 
topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf, 12/87 

  ِ7Xْ�َُو ��ً�َuََو �Kً*ْUَ َْ�ْ�َق	ُ=ُ� ا�ٖ��ى ُTٖ�	لَ ُ,َ* ا�Jَ�s	َب ا��َ ُ{ ا	��  O, size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu 
ağır bulutları meydana getirendir. Ra'd, 13/12 

 َ��[ِٖ-�Jَ	ْا �َ.ِ �ْ=ُAَ bcَKَ �a�ْ�-َ�َك �ِ�ْ	َ َ �َل   .Sana gerçeği müjdeledik, sakın ümitsizliğe düşenlerden olma! dediler َ �	ُ*ا �7�َ
�	/*نَ   Dedi ki: Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser? Hicr, 15/55-56 َوَ.ْ� َ�XَJُْ� ِ.ْ� َرZِ�َ�ْ َر��ٖ� اِ:�9 ا	�4

�/ َ&�َن   ُ� ا	�7 ٰ ��mَِ-ِِ�ٖ� َواَِذا َ.�� َ��CًVَُواَِذا اَْ-�Xَ�ْ�َ َ)َ�' اْ:9ِْ-َ��ِن اَْ)َ�َض َو-َ�  İnsana bir nimet verdiğimizde sırt çevirir ve yan çizer; ona 
bir şer dokunduğu zaman da hemen ümitsizliğe kapılır. İsra, 17/83 

 Allah'ın âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenler َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا �ِ�َٰ��ِت ا	��ِ� َو	g�Jَِِٖ� اُو	َ @َiِٰ�iُِ�*ا ِ.ْ� َرْ�َ�ٖ+' َواُو	 @َiِٰ	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَ	ٖ��ٌ 
var ya; işte onlar Benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için acıklı bir azap vardır. Ankebut, 29/23 

 َ. �� َ ��َِ� Zٌiَ ��Cَ �ْRُ�ْ8ُِA َواِْن �Rَِ� ا*�ُ�ِKَ Zً�َ�َْس َر��X	ا �Xَ ْنَ َواَِذا اََذ*[ُXَJْ�َ �ْ,ُ اَِذا �ْRِ��Sْ َاْ�ٖ  Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, 
onunla sevinirler; kendi ellerinin takdim ettiği dolayısıyla onlara bir kötülük isabet ettiğinde, hemen ümitsizliğe 
kapılırlar. Rum, 30/36 

-ُ*َب Iَٖ��ً�� اِ-�ُ� ُ,َ* ا	Lَْ  ُْ% َ�� ِ)َ��ِدَى ا	�Tٖ�َ� اَ   /T	5ُِ� اLْ�َ �َ��	ِ� اِن� ا��	ا Zِ�َ�َْر �ا ِ.ْ*[ُXَJْAَ 9:َ �ْRِ�ِ5ُْ-َا َ)�ٰ' ا*ُK�َCْ ُ���ٖ��	5ُ*ُر ا  De ki: " Ey kendi nefislerine 
kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları 
bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir." Zümer, 39/53 

�/ Vُ�َKٌَس َ Xُ*طٌ  ُ� ا	�7  َ 9:َ İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük�lَ�ُْ� اْ:9ِ-َْ��ُن ِ.ْ� ُدَ)�ِء اْ	1َْ�ِ� َواِْن َ.��
dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir. Fussilet, 41/49 

  َdِi�َ ��َ&َ َ�ِةUِٰ9:ْا �ا ِ.َ*�ُiِ�َ �ْ َ �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ��	4َِ[ اBَ �.ً*ْ َ ا*ْ�	*َ+َAَ 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��رِ َ*�ُJُ	ِْب ا��َPَْا �ُر ِ.ْ�  Ey iman edenler! Allah'ın gazap  ا	ُْ=�5
ettiği bir kavmi dost edinmeyin. Zira onlar, kâfirlerin kabirlerdekilerden/onların dirilmesinden ümit kestikleri gibi 
ahiretten ümit kesmişlerdir. Mümtehine, 60/13 

ÜSTÜNLÜK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

…   ٍt�ْ�َ 'ٰ�(َ �ْRُ4َ�ْ�َ �Xَ�ْ �4Kَ %ُCُ/�	ا @َ�ِْA Peygamberlerden bazısını bazısına üstün ettik…Bakara, 2/253 

  َ��Xٖ.ِVْ.ُ �ْ+ُXُْ& ا َواَْ-ُ+ُ� اْ:9َْ)َ�ْ*َن اِْن*ُ-Hَ�ْAَ 9:َا َو*XُRِAَ 9:ََو  Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün 
olan sizlersiniz. Ali İmran, 3/139 

َوُ,َ* ا	�Tٖى gbcَUَ �ْ=ُ�َ�َIََِ_ اْ:9َْرِض َوَرKَ �ْ=ُ4َ�ْ�َ DََKْ*َق tٍ�ْ�َ َدَر�Iَتٍ    Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi 
denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. En’am, 6/165 

� ا	��  َXْ(ِ ZًIَاَْ)3َُ� َدَر �ْRِ�ِ5ُْ-ََوا �ْRِِ	ِ� �ِ�َْ.َ*ا��	ا %ِ��ٖCَ 'Kٖ وا�ُ,َ�Iَُ�وا َوIَ�,َا َو*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َونَ اHُِg�5َْ	ا �ُ,ُ @َِiٰ	َواُو �ِ İman edip hicret eden ve Allah 
yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, 
başarıya erenlerin ta kendileridir. Tevbe, 9/20 

bcً�4ٖ5ْAَ �ُ�َ&ٍَْت َوا�Iََ�ُة اَْ&َ�ُ� َدَرUِٰbcَْ	َو tٍ�ْ�َ 'ٰ�(َ �ْRُ4َ�ْ�َ �Xَ�ْ �4Kَ _َ�ْ&َ �ْ3ُ-ُْا Onlardan kimini kimine nasıl üstün tuttuğumuzu gör. 
Muhakkak ahiret dereceler bakımından ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. İsra, 17/21 

ْ�ِ� َواَْ-ُ+ُ� اْ:9َْ)َ�ْ*َن َوا	��ُ� َ.َ�ُ=ْ� َوَ	ْ� َ�ِ+َ�&ُْ� اَْ)َ��	َُ=�ْ   �ُ)*ا اِ	َ' ا	��ْAَا َو*XُRِAَ bcَKَ  Üstün durumda iken gevşeyip barışa çağırmayın. 
Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Muhammed, 47/35 

�ا ً�Rٖ$َ �ِ��	�ِ� '5ٰ&ََو �ٖ��ُ& �ِ� ٖ��ى َوٖد�ِ� ا	َْ� �a	Rِ3ْ�َُِ�ُه َ)َ�' ا	ّٰRُْ	�ِ� �َُ	*Cَُر %َCَى اَْرTٖ�	ا *َ,ُ  O Resulünü hidâyet ve hak dinle gönderdi. Ki 
bu dini diğer bütün dinlere üstün kılsın. Buna şahit olarak Allah yeter. Feth, 48/28 

� ا	��ِ� اnJٰAَُْ=ْ� اِن� ا	��َ� َ)ٖ��ٌ� Uَٖ���ٌ  َ�َ.ُ=�ْ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس اِ-�� �XَJْ�َUَ&ُْ� ِ.ْ� َذَ&ٍ� َواُْ-sٰ' َو�Xَ�ْ�َIَ&ُْ� ُ$ُ�*ً�� َوَ g��ََِ% 	َِ+َ��َرKُ*ا اِن� اَ&ْ  َXْ(ِ  Ey insanlar, gerçekten, 
Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz, 
Allah Katında sizin en üstün olanınız, ırk ya da soyca değil takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilen- 
dir, haber alandır. Hucurat, 49/13 

�ِ� &ُ��ٖ� َوَ	ْ* َ&ِ�َه ا	7ْ�ُِْ�&ُ*نَ   ٖ��ى َوٖد�ِ� ا	َْ� �a	Rِ3ْ�َُِ�ُه َ)َ�' ا	ّٰRُْ	�ِ� �َُ	*Cَُر %َCَى اَْرTٖ�	ا *َ,ُ  O Allah ki, müşrikler hoşlanmasa da, dinini 
bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderdi. Saff, 61/9 
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VASİYET 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
� َ)َ�' ا	ُْ�+��Jٖ�َ &ُِ+َ[ َ)َ�ْ�ُ=ْ� اَِذا 4َ�ََ� اََ�َ�&ُُ� اْ	َ�ْ*ُت اِْن Aََ�َك Uَْ�ً�ا اَْ	  fJ�َ َْ�ْ�ُ�وِف	ِ�� �َواْ:9َْ َ�ٖ��َ �ِ�ْ�َ*Zُ��Pِ 	ِْ�َ*ا	َِ  Herhangi birinize ölüm yaklaş- 

tığında, eğer arkasında yeterli bir servet bırakıyorsa, ebeveynine ve diğer yakın akrabalarına uygun şekilde 
vasiyette bulunmak size farz kılındı: Bu, Allah'tan korkan/sorumluluk bilincine sahip olanlar için bir yükümlü- 
lüktür. Bakara, 2/180 

  ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCَ �َ��	اِن� ا �ُ-َ*ُ	 ���َ�ُ �َ�Tٖ�	ا '�َ(َ �ُ�ُpِْا ��َ�-�ِKَ �ُ�َ�ِCَ �.َ �َ�ْ�َ �َُ	 ���َ �ْ�َKَ  Her kim ölmüş bir insanın vasiyetini işittikten sonra 
vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla 
bilendir. Bakara, 2/181 

َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ ْ�َKَ� �Uََف ِ.ْ� ُ.*ٍص �5ًXَIَ اَْو اbcَKَ �ْRُXَ�ْ�َ {َ�َPَْ�Kَ ��ًpِْ اpَِْ� َ)َ�ْ�ِ� اِن� ا	��   Ama her kim vasiyet edenin bir yanlışlık yapma- 
sından veya bir günaha girmesinden endişe eder de iki tarafın arasını düzeltirse ona günah yoktur. Doğrusu 
Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır. Bakara, 2/182 

�َح َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ�ْ�َKَ �.َ 'Kٖ� Kٖ' اَ-Rِ�ِ5ُْ�� ِ.ْ� َ.ْ�ُ�وٍف َوا	��ُ� َ)Hٖ�Xْ.ِ Hٌُ=ْ� َوَ�Tَُروَن اَْزَوا�Iً َوZً��Pِ :9َِْزَواRِIِْ� َ.َ+�ً)� اِ	َ' اْ	َ�ْ*ِل Bَْ�َ� اUَِْ�اٍج Kَِ�ْن َIْ�َUَ� XIُ bcَKََ  َوا	�Tٖ�َ� ُ��K*َ+َْ*نَ 
 ٌ��=ٖ�َ Eğer içinizden biri ölür ve arkasında kadınlar bırakırsa, dul eşlerine, evini terk etmeksizin bir yıllık geçimle- 
rini vasiyet etsin. Bununla birlikte eğer kendileri çıkarlarsa, kendi haklarında yaptıkları yasal  bir hareketten do- 
layı size bir sorumluluk yoktur. Allah çok üstündür, çok güçlüdür ve hikmet sahibidir. Bakara, 2/240  

…  ْ�ٍل ِ.Xُْ=ْ� َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ$�Rََدُة X�ْ�َُِ=ْ� اَِذا 4َ�ََ� اََ�َ�&ُُ� اْ	َ�ْ*ُت ٖ��َ� اْ	َ*Zِ��Pِ ا�Xَpِْن َذَوا َ)  Ey iman edenler! Ölüm size yaklaştığında 
ve vasiyette bulunmak üzereyken yapacaklarınız için şahitler bulundurun…  Maide, 5/106   

�Rِ�ْ�َ(َ �aُ� اَ+َCْا �َ�Tٖ�	ا �َ.ِ ��َRُ.َ�Jَ.َ ِن�.َ*Jُ�َ َ�اِنUَٰ�Kَ ��ًpِْا � �J�َ+َCْا ��َRُ�-َا 'ٰ�(َ �َsِ(ُ ِ�ْنKَ َ�RِِAَد�Rَ$َ �ْ.ِ /a�ََا �XَُAَد�Rَ7ََ	 �ِ��	�ِ� ِ�َ��ِنJْ�ُKَ ََ��ِن	ْ:9َْو �َِ�َ	اِ-�� اًِذا  �Xَ�ْ�� َوَ.� اْ)َ+َ
 Ama sonradan bu iki şahidin bu günahı işledikleri ortaya çıkarsa, bu iki kişi tarafından hakları gasp ا	��3	ِٖ���َ 
edilenler arasından başka iki kişi onların yerini alacak ve Allah adına şöyle yemin edecekler: "Bizim şahitliğimiz 
öteki iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur ve biz hak ve adalet sınırlarını aşmadık yoksa zalimler arasına 
girmiş olurduk!" Maide, 5/107 

�Rََدِة َ)�ٰ' َو�RَRِIْ اَْو َ�K�1َُ*ا اَْن Aَُ�د� اَْ�َ��ٌن �َ  �ى ا	Jَْْ*َم ا	�JٖCِ�5َْ�َ ٰذ	َِ@ اَْد-ٰ' اَْن َ��Aُْ*ا �ِ�	�7ِRْ�َ 9:َ �ُ��	ا َوا*�ُ�َCَْ� َوا��	ا ا*Jُ�Aَوا �ْRِِ-��َ�َْا �َ�ْ   İşte bu yol, 
şahitliklerini gerektiği gibi yapmaları, yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmaları 
için en iyi yoldur. Öyleyse Allah’tan korkun ve O’na kulak verin: Zira Allah sapkın bir halka doğru yolu 
göstermez. Maide, 5/108 

VEKİL 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ْ�,ُ*ْ7َUْ�Kَ �ْ=َُ	 ا*�ُ�َIَ �HَKَاَدُ,ْ� اٖ�َ��-ً� َوَ �	ُ*ا �Xَ�ُ�ْ�َ ا	��ُ� َو-ِْ�َ� اْ	َ*ٖ&�%ُ  اَ	�Tٖ�َ� َ �َل 	Rَُُ� ا	��Xُس اِن� ا	��Xَس َ ْ  Onlar öyle kimselerdir ki, halk 
kendilerine, “İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun” dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı 
ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” dediler. Ali İmran, 3/173 

�َك Bَ �ْRُXْ.ِ Zٌ5َِg�uَ Sَ���َْ�َ� ا	�Tٖى JُAَ*ُل َوا	��ُ� َ�ْ=ُ+ُ[ َ.�  ِXْ(ِ �ْ.ِ ِ�َذا َ�َ�ُزواKَ Zٌ(َ�uَ َن*ُ	*Jُ�ََوbcً�&ِٖ� َو��	ِ� َوَ&5ٰ' �ِ���	ا '�َ(َ %ْ�&*َAََو �ْRُXْ(َ ِ�ْض(َْ�Kَ َن*+ُ���َ�ُ  Sana; 
"tamam, kabul" derler. Ama yanından çıktıkları zaman, onlardan bir grup, karanlıklarda senin söylediğinin tersini 
kurarlar. Allah, karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a güvenip dayan. Vekil 
olarak Allah yeter. Nisa, 4/81 

ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� َوٖ&�bcًَو	ِ��  ِ� َ.� Kِ' ا	��  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. 
Nisa, 4/132   

�وُه َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� $َ ُ�ُ(ْ�Kَ ٍء#ْ$َ �%ُ& aُِ	�Uَ *َ,ُ 9�:َِٰ� ا	ُ� َر�/ُ=ْ� َ:9 اِ��	ُِ=ُ� ا	ٍء َوٖ&�%ٌ ٰذ#ْ  İşte Rabbiniz Allah budur. O'ndan başka İlah 
yoktur. Herşeyin Yaratıcısı'dır, öyleyse O'na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir. En'am, 6/102 

 ْ��َ(َ Sَ-َْ�3ً�5ٖ�َ َوَ.� ا �ْRِ�ْ�َ(َ َك�Xَ�ْ�َIَ �.َُ� َ.� اَْ$َ�&ُ*ا َو��	ْ* َ$�َء ا	َوَ ٍ%�&ٖ*َِ� �ْRِ  Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazdı. Biz seni onlar 
üzerinde bir gözetleyici kılmadık; sen onlar üzerinde bir vekil değilsin. En'am, 6/107 

 ْR�َ ��َ�-�ِKَ ى��ى 	5ْXَِِ�ٖ� َوَ.ْ� َ ��َ�-�ِKَ �%zَ��Rَ�ْ�َ(َ /%4ِ َوَ.� اَ-َ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� �َِ*ٖ&�%ٍ  ُْ% َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس َ ْ� �Iََء&ُُ� اْ	َ�a/ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� Kََ�ِ� اْ,َ+ٰٖ+َ  De ki: "Ey insanlar, 
şüphesiz size Rabbinizden hak/Kur’an gelmiştir. kim doğru yola giderse faydası kendisinedir ve kim saparsa 
zararı kendine Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim." Yunus, 10/108 

 َI اَْو HٌXْ&َ �ِ�ْ�َ(َ َلHِْ-َُْ*َ:9 ا	ا *ُ	*Jُ�َ ُرَك اَْن�ْPَ �ِٖ� aٌِg�zََْ�َ@ َو	اِ '�ٰ*ُ� �.َ tَ�ْ�َ رٌِك�Aَ @َ���َ�َKَ ٌ%�&ُٖ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َو��	َوا �ٌ�Tَٖ- Sَ-ََْء َ.َ�ُ� َ.َ�ٌ@ اِ-�َ�� ا�  Şimdi 
onların: "Ona bir hazine indirilmeli veya onunla birlikte bir melek gelmeli değil miydi?" demeleri nedeniyle 
göğsün daralıp sana vahyolunanlardan bir kısmını terk mi edeceksin? Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah her 
şeye vekildir. Hud, 11/12 
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�وا 	َُ=ْ� َوٖ&�bcًاXْ.َِ�Kََُ+ْ� اَْن َ�1ْ ُmِAَ 9:َ ��ُp ��ًPِ��َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َCِ�ْ�ُ َْ��� اَْو	ا ]َِ-�Iَ �ْ=ُِ� _َ�ِ  Peki, karada sizi yerin dibine geçirmeye- 

ceğinden, yahut üzerinize taşlar savuran kasırga göndermeyeceğinden, emin misiniz? Sonra kendinize bu 
belalardan kurtaracak bir vekil de bulamazsınız. İsra, 17/68 

bcً�&ُٖن َ)َ�ْ�ِ� َو*=ُAَ Sَ-َْ�Kََا �ُv*ٰ,َ �ُRَٰ	ِا Tَ1َ�Aا �ِ.َ Sَ�َْاََرا Kendi istek ve tutkularını ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen 
mi vekil olacaksın? Furkan, 25/43 

َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� َوٖ&�bcً َوAََ*&�ْ% َ)َ�' ا	���ِ   Allah'a tevekkül et/güvenip dayan; vekil olarak Allah yeter. Ahzab, 33/3 
 Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir. Zümer, 39/62 اَ	��ُ� �Uَ	aُِ &ُ%� َ$ْ#ٍء َوُ,َ* َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء َوٖ&�%ٌ 

A ِ.ْ� ُدو-ِٖ� اَْو	َِ��َء ا	��ُ� Rِ�ْ�َ(َ �ٌ�5ٖ�َْ� َوَ.� اَْ-Rِ�ْ�َ(َ Sَْ� �َِ*ٖ&�%ٍ َوا	�Tٖ�َ� اTُ1َ�Aوا   Allah’tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima 
gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Şura, 42/6 

َ* Tْ1ِ�A�Kَُه َوٖ&�bcًَرب/ ا	7ْ�َِْ�ِق َوا	Lْ�َِْ�ِب َ:9 اِ	َٰ� اِ:�9 ,ُ   Allah, Doğunun ve batının Rabbidir. O'ndan başka İlah yoktur. Şu halde 
yalnızca O'nu vekil tut. Müzzemmil, 73/9 

VESVESE/KURUNTU 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  ��Lَ�ُ�َKَ �ْRُ�-�َ.ُٰ9:َاَٰذاَن اْ:9َْ-َ��مِ َو ��=ُ�+�َ�ُ�َKَ �ْRُ�-�َ.ُٰ9:ََو �ْRُ�X�َ�X.َُ9:ََو �ْRُ�X��zُِ9:ََو�Xً��ٖ.ُ �ً-ْ�َ�اUُ �َ�ِUَ �ْJَKَ �ِ��	ُدوِن ا �ْ.ِ �fnِ	َن َو�[َ�ْ ُ�ن� aَ�ْUَ ا	��ِ� َوَ.ْ� َ�+�Tِ1ِ ا	�7  Onları ne 
olursa olsun şaşırtıp saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara davarların kulaklarını kes- 
melerini emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim." Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı 
dost/veli edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır. Nisa, 4/119 

ْ�َ]�ُن اِ:�Bُ 9ُ�وًرا  �ُ,ْ� َو�Rِ�ّٖX�َُْ� َوَ.� َ�ِ�ُ�ُ,ُ� ا	�7ُ�ِ�َ  Şeytan onlara vaatler ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. 
Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey vadetmez. Nisa, 4/120 

  َ*Kَ ْ�(َ ��َ=ُ/َر� ��َ=ُnRَٰ- �.َ َوَ �َل ��َRِِAٰا*ْCَ �ْ.ِ ��َRُXْ(َ ُورَِى �.َ ��َRَُ	 َى�ْ�َ]�ُن 	ُِ�ْ�ِ mََ�ِة اِ:�9 اَْن Aَُ=*-َ� َ.َ�َ=ْ�ِ� اَْو Aَُ=*-َ� ِ.َ� اْ	�1َ	ِٖ���َ  Cَْ*َس 	Rََُ�� ا	�7 ٰ,ـTِِه ا	�7  Derken 
şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: “Rabbiniz size bu 
ağacı sırf melek olursunuz veya cennette ebedî kalanlardan olursunuz diye yasakladı” dedi. Araf Suresi, 7/20 

  �&TَAَ ِن�[َ�ْ g�uَ �ْRٌُِ_ ِ.َ� ا	�7 ُ�وا Kَِ�َذا ُ,ْ� ُ.8ِ�ُْ�ونَ اِن� ا	�Tٖ�َ� اJَ�Aْ*ا اَِذا َ.��  Şüphe yok ki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, 
kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler/derhal Allah’ı hatırlarlar da sonra hemen 
gözlerini açarlar. Araf Suresi, 7/201 

 َ[�ْ �ُن َ �َل َ�� اَٰدُم َ,ْ% اَُد	/َ@ َ)�ٰ' َ$mََ�ِة ا	1ُْْ�ِ� َوُ.ْ�ٍ@ َ:َ 9�Cْ*َKَ'ٰ��َْ*َس اِ	َْ�ِ� ا	�7  Sonunda şeytan ona vesvese verdi; dedi ki: "Sana 
sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?" Ta-ha, 20/120 

� �XَJْ�َUَ اْ:9ِْ-َ��َن َوَ-ْ�َ�ُ� َ.� ْJَ	ََو  ِ�Cْ*َُAِ*ُس �ِٖ� -5َُْ�ُ� َوَ-ْ�ُ� اَْ َ�ُب اِ	َْ�ِ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ% ا	َْ*ٖر�  Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsinin ona 
neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız. . Kaf, 50/16 

�وِر ا	��Xسِ  ُPُ 'Kٖ ُس*ِCْ*َ�ُ ىTٖ�	َا  Ki o şeytan, insanların göğüslerine vesvese verir. Nas, 114/5 
VİCDAN 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
 Iَ�َKَ (Hz. İbrahimi kırılan put için sorguya çekmeleri sonucu) Bunun üzerineُ�*ا اِ	ٰ' اَ-�JَKَ �ْRِ�ِ5ُْ	ُ*ا اِ-�ُ=ْ� اَْ-ُ+ُ� ا	��3	ُِ�*نَ 

kendi vicdanlarına başvurdular da; "Gerçek şu ki, zalim olanlar biziz" dediler. Enbiya, 21/64 
 َ���ا �Kَْ-3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ اْ	5ْ�ُِ�ٖ f*ُ�(َُو ��ً�ُْk �ْRُ�ُ5ُْ-َا �Rَ+ْXَJَ�ْ+َCَْوا �Rَِ� وا�ُ�َIََو  (Mucizelerin Allah tarafından olduğunu) Vic- 

danları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl 
bir sona uğratıldıklarına bir bak. Neml, 27/14 

YAĞMUR 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

  َ��َ�s	ا �َ�َج �ِٖ� ِ.َUَْ�Kَ َ��ِء َ.�ًء َ��َء ��Xًَِء َواَْ-Hََل ِ.َ� ا	�� اِت ِرْزً � 	َُ=ْ� mْAَ bcَKََ��ُ*ا 	ِ��ِ� اَ-َْ�اًدا َواَْ-ُ+ْ� Aَْ�َ�ُ�*نَ اَ	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� اْ:9َْرَض Kَِ�اً$� َوا	��  Yeri sizin için 
döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran O’dur. Öyleyse siz 
de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın. Bakara, 2/22 

�َ �Aُِ=ْ� �ِ�ْ	َ��� َواْ:9َٰذى &َ  َPَ ا*ُ�[ِ�ُْA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��5َْ*اٍن َ)َ��ْ َPَ %ِsَ�َ&َ �ُُ�sَ�َKَ �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	َوا �ِ��	�ِ� �ُ.ِVْ�ُ 9:َِس َو��X	َ�َء اgِر �َُ	�.َ aُ5ِXْ�ُ ىTٖ�	� %ٌَِوا� �ُ�َ�Pََ�Kَ َُ�اٌبA �ِ
�ى اْ	Jَْ*َم ا	ْ=َ ِRْ�َ 9:َ �ُ��	ا َوا*�ُ�َ&َ � �ُروَن َ)�ٰ' َ$ْ#ٍء ِ.��ِJْ�َ 9:َ ا�ً�ْPَ �ُ&َ�َ+َKَ َ���ٖKِ�  Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde 

insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle 
boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendi- 
sini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kâfirler 
topluluğunu hidayete erdirmez.  Bakara, 2/264 

ْن 	َْ� ُ��Rَ�ْ8ِ َوا�ٌِ% Kََ]%\ َوا	��ُ� �َِ�� �zَِت ا	��ِ� َوsْAَٖ��ً+� ِ.ْ� اَ-Zٍ�XIَ %ِsَ�َ&َ �ْRِ�ِ5ُْ �َِ�ْ�َ*ٍة ا�Rَ�َ�Pََ َوا�ٌِ% SْAَٰ�Kَ اُ&ِ�ْ5َ�ْzِ �Rَ�َُ� �Kَِ َوَ.sَُ% ا	�Tٖ�َ� ُ�Jُ5ِXْ*َن اَْ.َ*ا	Rَُُ� اْ�ِ+�Lََء َ.�ْ    
 -Aَ Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenleْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ 
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rin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiş- 
tir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisenti düşer.Allah, yaptıklarınızı görendir. Bakara, 2/265 

��ً�� ُ ��ُp�Vَ	�َ ��ُp �ُXَ�ْ�َ _ُ�mَْ��ُُ� ُرَ&�ً.� Kََ+َ�ى اْ	َ*ْدَق َ�1ُْ�ُج ِ.ْ� bcَUِ	ِ  اَ	َ�ْ  َCَ 'IٖHْ�ُ �َ��	اَن� ا �َAَ �7َُء�َ ��8ٖ�ُُ[ �ِٖ� َ.ْKَ َ�َ�ٍد �ْ.ِ �Rَ�Kٖ َ��ٍلIِ �ْ.ِ َ��ِء ُل ِ.َ� ا	�� �HXَ�َُو �ٖ
َ �ٖ ِ�ْ�َ �XَCَ�Tَْ,ُ[ �ِ�ْ:�8َ�َْ9ِر  َوَ�K�ِ8ُُْ� َ)ْ� َ.ْ� َ��7َُء َ�َ=�دُ   Görmedin mi ki, Allah bulutları sürmekte, sonra aralarını birleştirmekte, son- 

ra da onları üst üste yığmaktadır; böylece, yağmurun bunların arasından akıp çıktığını görürsün. O, gökten, 
dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir; dilediğinden de onu uzak tutar; bu 
bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır! Nur, 24/43 

  َRَ-َ�ْو�ا َ*ُ-*=ُ�َ �ْ�َKََِء ا*ْ � اAََْ*ا َ)َ�' ا	َ�ْJَْ�Zِ ا	�ٖ+' اُْ.ِ]َ�ْت َ.َ]َ� ا	��ْJَ	ََن -7ُُ*ًراَو*Iُ�ْ�َ 9:َ ا*ُ-�&َ %ْ�َ �  Andolsun, onlar, üstüne felaket yağmuru 
yağdırılmış olan o ülkeye uğramışlardır; yine de onu görmüyorlar mıydı? Hayır, görmesine görüyorlardı amma, 
onlar dirilmeyi ummuyorlardı. Furkan, 25/40 

  ُ%Cِ�ْ�ُ ىTٖ�	ُ� ا��	ْ  اَ�1ُْ�ُج ِ.�َ*ْدَق َ	َ�ى اْ+َKَ �5ً�َ&ِ �ُُ��َmْ�َ�7َُء َو�َ��ِء َ&ْ�َ_ َ ��ً�� K �ُ[ُ�ُ�ْ�َKَِ' ا	��َCَ �ُ�sُٖ+Kَ َح��َ bcَUِ	Kَ �ِِٖ�َذا ا�Pَََب �ِٖ� َ.ْ� َ��7َُء ِ.ْ� ِ)َ��ِدٖه اَِذا ُ,ْ�  ا	��
 -Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah, onları dilediği gibi yayar ve yo َ�ْ�َ+7ِ�ُْ�ونَ 
ğunlaştırır. Nihayet aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Onu kullarından dilediğinin üzerine yağdırıp onları 
sevince boğar. Rum, 30/48   

… � َوَ�ْ�َ�ُ� َ.� Kِ' اْ:9َ َ�ْLَ	ُْل ا �HXَ�ُْرَ��مِ َو  …Yağmuru yağdıran ve rahimlerdekini bilen O’dur... Lokman, 31/34 
  ُ���ٖ�� َ.� َ Xَُ]*ا َوَ�7ُXُْ� َرْ�َ�َ+ُ� َوُ,َ* ا	َْ*	ِ'/ ا	َِْ�ْ�َ �ْ.ِ �َ�ْLَ	ُْل ا �HXَ�ُ ىTٖ�	َوُ,َ* ا  O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indi- 

ren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye lâyık olandır. Şura, 42/28 
  �ِٖ� �ْ+ُ�ْmَ�ْ+َCْا َ)�ِرٌض ُ.ْ�ِ]ُ�-َ� َ�ْ% ُ,َ* َ.� اTَا ٰ,ـ*ُ	� َ �ْRِِ+�َاَْوِد %َِ�Jْ+َ�ْ.ُ �zًَِراَْوُه َ)�ر � ���َKَ ٌ��ٖ	َاٌب اTَ(َ �Rَ�Kٖ {ٌ�ٖر  O azabı vadilerine doğru yayılan 

bir bulut olarak gördüklerinde, “Bu, bize yağmur getiren bir buluttur” dediler. Hûd, “Hayır, o sizin acele gelmesini 
istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu azabın bulunduğu bir rüzgârdır” dedi. Ahkaf, 46/24 

  ٌ]�َِ	 ��َْ- /��َر َ-  اِْ)َ�ُ�*ا اَ-�َ�� اْ	َ�ٰ�*ُة ا	 � اَْ)mََ[ ا	ُْ=�5ٍ�ْBَ %ِsَ�َ&َ اْ:9َْ.َ*اِل َواْ:9َْوَ:9ِد 'ِK �ٌُp�=َAََو �ْ=ُXَ�ْ�َ �ٌUُ�5َAََو ZٌXَ�َوٖز *ٌRَْ	ُن ُ�َ]�ً.� َو*=ُ�َ ��ُp ا f�5َ8ْ.ُ �ُv�ٰ+َKَ wُ�Rٖ�َ ��ُp �ُُA��َ
� َوَ.5ِLَْ�ٌة ِ.َ� ا	��ِ� َوِر ٌ��-َْ�� اِ:�9 َ.َ+�ُع ا	Lُُْ�ورِ َوKِ' اْ:Uِٰ9َ�ِة َ)Tَاٌب َ$ٖ /�zَْ*اٌن َوَ.� ا	َْ�ٰ�*ُة ا	  Bilin ki, Dünya hayatı oyun ve eğlenceden, süsten, ara- 

nızda övünme ve böbürlenme aracı olmaktan, mal ve evlâdı çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, ekini ziraatçıların 
hoşuna giden yağmura benzer. Sonra da onu sararmış görürsün. Sonra da çer-çöp haline gelir. Ahirette şiddetli 
azâb ve Allah'tan bol bağışlama ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı ise, aldatıcı bir yararlanma ve geçimlikten 
ibarettir. Hadid, 57/20 

YASAK 
ِ�ْ��ِ ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��    

 َ��lٖCِ�Uَ ا ِ َ�َدًة*ُ-*ُ& �ْRَُ	 �Xَ�ْJُKَ Sِ�ْ � َ)ِ�ْ�ُ+ُ� ا	�Tٖ�َ� اْ)َ+َ�ْوا ِ.K �ْ=ُXِْ' ا	��ْJَ	ََو Andolsun, sizden cumartesi günü yasağı çiğne- yenleri 
elbette biliyorsunuz. İşte Biz, onlara: "Aşağılık maymunlar olun" dedik. Bakara, 2/65 

Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi 'onurlu/üstün' bir 
makama sokarız. Nisa, 3/31 

�mُ*ًراَ�ْ*َم َ�َ�ْوَن اْ	Zَ=َِiٰ��َ َ:9 7ْ�ُٰ�ى َ�ْ*َ. Tٍِi	mْ�ُ�ِِْ�ٖ.�َ� َوَ�Jُ*	ُ*َن mْ�ًِ�ا .َ  ْ  Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara müjde 
yoktur ve onlar; Size sevinmek yasaktır, yasak! derler. Furkan, 25/22 

YECÜC VE MECÜC 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�f َ �	ُ*ا َ�� َذا اْ	Jَْ�-َْ�ِ� اِن� Cَ �ْRُXَ�ْ�ََو �XَXَ�ْ�َ %َ�َmْAَ اَْن 'ٰ�(َ �Iً�ْUَ @ََ	 %ُ�َmْ-َ %ْRَKَ اْ:9َْرِض 'ِK وَن�اَ��Iُْ*َج َوَ.�Iُْ*َج ُ.5ِْ�ُ  Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, 
gerçekten Ye’cüc ve Me’cüc, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar, bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen 
için sana vergi verelim mi?" Kehf, 18/94 

�َ Sْ��Iُْ*ُج َوَ.�Iُْ*ُج َوُ,ْ� ِ.ْ� &ُ%� َ�َ�ٍب َ�Xِْ��ُ*نَ  َِ+ُK اَِذا '�+�َ  Ye’cüc ve Me’cüc’un sedleri açıldığında, onlar her bir tepeden 
akın ederler; Enbiya, 21/96 

YERYÜZÜ 
ِ�ْ��ِ ا	��ٖ���ِ  �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ��ِ    

 َ��َ�s	ا �َ�َج �ِٖ� ِ.َUَْ�Kَ َ��ِء َ.�ًء َ��َء ��Xًَِء َواَْ-Hََل ِ.َ� ا	�� اِت ِرْزً � 	َُ=ْ� mْAَ bcَKََ��ُ*ا 	ِ��ِ� اَ-َْ�اًدا َواَْ-ُ+ْ� Aَْ�َ�ُ�*نَ اَ	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� اْ:9َْرَض Kَِ�اً$� َوا	��  O, sizin için 
yeryüzünü döşedi ve gökyüzünü de tavan halinde bina etti. Gökten su indirip onunla size rızık olsun diye 
ürünler yetiştirdi. Öyleyse, bile bile Allah’a eş koşmayın. Bakara, 2/22 

…  	َ aَ�َUَ ىTٖ�	ا *َ,ُ ٌ��ً��ٖIَ اْ:9َْرِض 'ِK �.َ �ْ=ُ  O Allah ki, yeryüzündekilerin tümünü sizin için yarattı… Bakara, 2/29 
  ًZ5َ��ٖUَ اْ:9َْرِض 'ِK %ٌ(ِ�Iَ 'ّٖ َواِْذ َ �َل َر�/َ@ 	Zِ=َِiٰ��َ�ِْ اِ- Hani Rabbin meleklere: "Muhakkak Ben, yeryüzünde bir halife var 

edeceğim" demişti… Bakara, 2/30  
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ْ�َ]�نُ   �و\ َو	َُ=ْ� Kِ' اْ:9َْرِض ُ.ْ�َ+�Kَ  \�Jَََز	�Rَُ�� ا	�7ُ(َ tٍ�ْ�َِ	 �ْ=ُ4ُ�ْ�َ اْ,ِ�ُ]*ا �Xَ�ُْ َو �ِ�Kٖ �َ-�&َ � ��.ِ ��َRُIَ�َUَْ�Kَ �RَXْ(َ ٍ���ٖ 'ٰ	َِوَ.َ+�ٌع ا  Fakat şeytan, oradan 

ikisinin ayağını kaydırdı ve böylece onları içinde bulundukları durumdan çıkardı. Biz de: "Şeytan ile birbirinize 
düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar bir yerleşim ve nasip vardır" dedik. Bakara, 2/36 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواَِذا َ 4ٰ' اَْ.ً�ا َ ��َ�-�ِKَ�Jُ*ُل َ	ُ� &ُْ� Kََ�ُ=*نُ  ��Dُ ا	��ٖ�َ Gökleri ve yeryüzünü eşsiz ve örneksiz yaratan O’dur. O, bir 
işin olmasını diledi mi ona ancak “ol” der, o da hemen olur/oluş sürecine girer. Bakara, 2/117 

ْ�َ]�ِن اِ-�ُ� َ	   � Kِ' اْ:9َْرِض ��uَ 9:ًbcَ�ًَ�� َوَ:Aَ 9+��ُِ�*ا Uُُ]َ*اِت ا	�7 �و\ ُ.ٖ���ٌ َ�� اَ�/�Rَ ا	��Xُس &ُ�ُ*ا ِ.��ُ(َ �ْ=ُ  Ey insanlar, yeryüzünde olan şeylerden 
helal ve temiz olarak yiyin, şeytanın adımlarını izlemeyin. O, sizin için apaçık bir düşmandır. Bakara, 2/168 
� ْ.ِ Sْ�َUَ� ٌXَCُ �ْ=ُِ��ْ َ� Kَٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض �Kَْ-3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�نَ    ْ َ  َ���ٖ �T=َ�ُ	ْا Zُ�َِ �(َ  Sizden önce nice milletler gelip geçmiştir. 
Yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün. Ali İmran, 3/137 

  َ���ٖ �T=َ�ُ	ْا Zُ�َِ �(َ اْ-3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن ��ُp اْ:9َْرِض 'ِK ُ�وا�Cٖ %ُْ  De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın, Peygamberi yalanlayanların 
sonu nasıl oldu, bir görün." En'am, 6/11 

K �Xَuِْ' ا	ِْ=َ+�  ��Kَ �.َ �ْ=ُُ	�sَ.َْاِ:�9 اَُ.ٌ� ا �ِ�ْ�َ�Xَmَِ� �ُ�[ٖ�َ �ٍِg�uَ 9:َاْ:9َْرِض َو 'ِK Zٍَدا�� �ٰ' رَ َوَ.� ِ.ْ	اِ ��ُp َ$ْ#ٍء �7َُ�ونَ ِب ِ.ْ�ْ�ُ �ْRِ��  Yeryüzünde hiçbir canlı 
veya iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi bir topluluk olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan 
bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. En'am, 6/38 

  ِgbcَUَ �ْ=ُ�َ�َIَ ىTٖ�	ِب وَ َوُ,َ* ا�Jَ�ِ	ْا Dُ��ٖCَ @َاِن� َر�� �ْ=ُnٰAٰا �.َ 'Kٖ �ُْ&*َُ��ْ�َِ	 ٍت�Iََدَر tٍ�ْ�َ َق*ْKَ �ْ=ُ4َ�ْ�َ DَKَ5ُ*ٌر َرٖ���ٌ َ_ اْ:9َْرِض َوَرLَ	َ �ُ�-ِا  Sizi yeryüzünün 
halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. 
Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve O, bağışlayan, esirgeyendir. En'am, 6/165 

� َ.=�K �ُْ&��Xِ' اْ:9َْرِض َو �Xَ�ْ�َIَ	��َ.َ �Rَ�Kٖ �ْ=َُ�7ْAَ �.َ bcً��ٖ َ �َُِ=ُ�ونَ  ْJَ	ََو  Andolsun, size yeryüzünde imkân ve iktidar verdik. Sizin 
için orada birçok geçim imkânları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz! Araf, 7/10 

…………  �Rَ�ِbcَPِْا ��وا Kِ' اْ:9َْرِض َ�ْ�َُ�ِ5ُْA 9:ََو Yeryüzünde dirlik, düzen sağlandıktan sonra bozgunculuk çıkarma- 
yınız…Araf, 7/56 

َ:َ.َٰ9� ْ.َ� Kِ' اْ:9َْرِض &ُ�/Iَ �ْRُٖ��ً�� اA Sَ-َْ�Kََُْ=ِ�ُه ا	��Xَس َ�+�' َ�ُ=*-ُ*ا ُ.�Xٖ.ِVْ�َ َو	َْ* َ$�َء َر�/َ@    Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların 
hepsi topyekûn iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mümin olsunlar diye, insanları zorlayacaksın? Yunus, 10/99 

َوKِ' اْ:9َْرِض ِ َ]�mَ+َ.ُ Dٌِوَراتٌ     Yeryüzünde birbirine yakın kıtalar vardır… Ra’d, 13/4 
 

َ,� َوُ.ْ�َ+ْ*َدَ)Kٖ \%ُ& �Rَ' ِ&َ+�ٍب   ��Jَ+َ�ْ.ُ �ُ�َ�ْ�ََو �Rَُ ِ� ِرْز��	اْ:9َْرِض اِ:�9 َ)َ�' ا 'ِK Zٍَدا�� �َوَ.� ِ.ْ ٍ���ٖ.ُ  Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir 
canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir 
kitaptadır. Hud, 11/6 

  ْ�Rَُ	 اْ:9َْرِض َوَ.� َ&�َن 'ِK �َ�Hٖmِ�ْ.ُ ا*ُ-*=ُ�َ �َْ	 @َiِٰـ	8ِ�ُْ�ونَ  اُو�َوَ.� َ&�-ُ*ا ُ Dَ�ْ ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� اَْو	َِ��َء ُ� _ُ(َ�4َ	Rَُُ� اْ	Tَ�َاُب َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ+ٖ]�ُ�*َن ا	��  Bunlar, 
yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir ve bunların Allah'tan başka velileri yoktur. Azap onlar için kat kat 
artırılır. Bunlar gerçeği işitmeye güç yetirmezlerdi ve görmezlerdi de. Hud, 11/ 20 

 َXpْا �ِ�ْIََزْو �Rَ�Kٖ %َ�َIَ َ�َ�اِت�s	&ُ%� ا �ًرا َوِ.ْ�Rَْ-ََوا 'َCَِرَوا �Rَ�Kٖ %َ�َIَاْ:9َْرَض َو ��ٰ َوُ,َ* ا	�Tٖى َ. َ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ�َ+5َ=�ُ�ونَ ْ�ِ� �7ِLُْ' ا	�ْ�َ% ا	�Rَ�Xَر اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9  O yeri 
yaydı, dayayıp döşedi. Orada sarsılmaz dağlar ve nehirler var etti. Bütün ürünleri, bütün bitkileri çift olarak yarat- 
tı. O geceyi gündüzün üzerine örter. Kuşkusuz bunlar da düşünen kimseler için ibret dersleri vardır. Ra’d, 13/3  

 Ve yeryüzünü de döşeyip yaydık, üzerine yerinden َواْ:9َْرَض َ.َ�ْد-َ�َ,� َواَْ	�Rَ�Kٖ �Xَ�ْJَ َرَواCَِ' َواَ-َْ�ْ+�Rَ�Kٖ �Xَ ِ.ْ� &ُ%� َ$ْ#ٍء َ.ْ*ُزونٍ 
oynatılmaz sabit dağlar yerleştirdik. Ve onda her şeyden ölçüsü belirlenmiş bir şekilde büyüyüp yetişmesini 
sağladık. Hicr, 15/19  

9:ً*ُu َ��َلmِ	ْا �َُ��ْAَ �ْ	َ1ِْ�َق اْ:9َْرَض َوAَ �ْ	َ @َ�-ِاْ:9َْرِض َ.َ�ً�� ا 'ِK �ِ�ْAَ 9:ََو Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ağırlığınla 
ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin. İsra, 17/37 

 9:ً*Cَُ��ِء َ.َ�ً=� َر ْ	Rِ�ْ�َ(َ �Xَْ� ِ.َ� ا	�� �HXََ	 �َ�ّٖXiِ�َ[ْ.ُ 7ُ�ْ*َن�َ Zٌ=َِiٰ�.َ اْ:9َْرِض 'ِK َن�&َ *َْ	 %ُْ  Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan 
melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik. İsra, 17/95 

�ونَ ُ+َRْ�َ �ْRُ���َ	َ bcً�ُCُ �Iً�mَKِ �Rَ�Kٖ �Xَ�ْ�َIََو �ْRِِ� �َ��ٖAَ اَْن 'َCِاْ:9َْرِض َرَوا 'ِK �Xَ�ْ�َIََو Sarsılmayasınız diye yeryüzüne sabit dağlar 
yerleştirdik ve yol bulabilesiniz diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Enbiya, 21/31 

  ٍw�Rٖ�َ َزْوٍج �%ُ& �ْ.ِ Sْ+َ�َْ-ََوا Sْ�َْت َوَر�H+َ,َْ��َء ا	اْ �Rَ�ْ�َ(َ �Xَ	ْHَ-َِْ�َذا اKَ ًة�َوAََ�ى اْ:9َْرَض َ,�ِ.َ …Yeryüzünü ölü/kupkuru olarak görürsünüz ama 
Biz ona su indirdiğimiz de harekete geçer, kabarır ve her çeşit bitkiden çift çift yetiştirir. Hac, 22/5 

�َ�َ��� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ُ.Hٖmِ�ْ�َ� Kِ' اْ:9َْرِض َوَ.�ْٰوRُvُ� ا	��Xُر َو	dَiْ�َِ اْ	��8ٖ�َُ  ْAَ 9:َ  İnkar edenlerin, yeryüzünde Allah'ı aciz bıraka- 
caklarını sanma. Onların son barınma yerleri ateştir. Ne kötü bir dönüştür o. Nur, 24/57 

  َ��.ٖ�ِmْ�ُ	ْا Zُ�َِ �(َ 3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن-ْ�Kَ اْ:9َْرِض 'ِK ُ�وا�Cٖ %ُْ  De ki: «Hele bir yeryüzünde gezin de, günahkarların sonu nice 
oldu, bir bakın!» Neml, 27/69 
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ٰ�َ*اِت َوَ.�  َ� 	َُ=ْ� َ.� Kِ' ا	�� �1Cَ �َ��	َ�ْوا اَن� اAَ �َْ	َا ٍ��ْ(ِ �ِ�ْLَِ� �ِ��	ا 'ِK ِدُل�mَ�ُ �ْ.َ ِس��X	ا �َوِ.َ ZًXَuِ��ََ�ًة َو,ِ�kَ �ُ�َ�َِ- �ْ=ُ�ْ�َ(َ �َ�َCَْاْ:9َْرِض َوا 'ِK  ٍ��Xٖ.ُ ى َوَ:9 ِ&َ+�ٍب�َوَ:9 ُ,ً  

Allah, göklerde ve yerde bulunanları emrinize açık ve gizli olarak nimetlerini bol bol verdiğini görmediniz mi? 
Yine de insanlardan bazıları ne bilgisi ne yol göstereni ne de aydınlatıcı bir Kitab'ı olmadan Allah hakkında 
tartışır. Lokman, 31/20 

  ْ1.ُ �%ُ& /]�َك 	��X�ِِس َوَ:K �ِ�ْAَ 9ِ' اْ:9َْرِض َ.َ�ً�� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ ��Uَ �ْ ��8َُA 9:َ1ُ*رٍ َوKَ ٍل�+َ  İnsanları küçümseyip yüz çevirme! Yeryüzünde 
böbürlenerek yürüme! Allah, kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez. Lokman, 31/18 

  ِ. ��ٰ�َ*اِت َوَ:K 9ِ' اْ:9َْرِض اِ-�ُ� َ&�َن اََو	َْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض 3ُXْ�َKَُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Rِِ��ْ َْ� َوَ&�-ُ*ا اََ$ ًة َوَ.� َ&�َن ا	��ُ� 	Hَmِ�ْ�ُُِه ِ.ْ� َ$ْ#ٍء Kِ' ا	�� �*ُ  �ْRُXْ
��ً�اٖ َ ��ً��ٖ(َ Onlar yeryüzünü gezip daha önceki yoldaşlarının karşılaştıkları acı sonu görmezler mi? Oysa onlar 
kendilerinden daha güçlü idiler. Göklerde ve yeryüzünde Allah ile başa çıkabilecek hiçbir güç yoktur. Hiç kuşku- 
suz O her şeyi bilir ve gücü her şeye yeter. Fatır, 35/ 44 

  ��ِ	 %ٌ�ْ*َKَ 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	ا /�kَ @َِ	ٰذ bcًuِ��َ ��َRُXَ�ْ�َ �.ََ��َء َواْ:9َْرَض َو Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ِ.َ� ا	��Xرِ َوَ.� �XَJْ�َUَ ا	��  Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi 
arasında bulunan şeyleri boşuna yaratmadık, inkâr edenler, (kâinatın boş bir tesadüf eseri olduğunu söylerler) 
bu onların zannıdır. Vay ateşe uğrayacak inkârcıların haline. Sad, 38/27 

�ِر اَْم َ-   �m5ُْ	�&َ �َ�Jٖ�+�ُْ	ا %ُ�َmْ-َ اْ:9َْرِض اَْم 'ِK �َ����ِت َ&�ْ	5ْ�ُِ�َِٖ	� mَْ�ُ% ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8  Yoksa biz, iman edip de iyi işler yapanları, 
yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya Allah'tan korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayaca- 
ğız? Sad, 38/28   

  ��ًة َوا�pًَٰرا Kِ' اْ:9َْرِض TَUََ�Kَُ,ُ� ا	��ُ� �Rِِ�*ُ-Tُِْ� َوَ.� َ&�َن َ	 اََو 	َْ� َ�ٖ��ُ�وا Kِ' اْ:9َْرِض 3ُXْ�َKَُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ ا	�Tٖ�َ� َ&�-ُ*ا ِ.ْ� َ Rِِ��ْْ� َ&�-ُ*ا ُ,ْ� اََ$ �*ُ  �ْRُXْ.ِ �ِ��	ا �َ.ِ �ْRُ
 Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar ِ.ْ� َواقٍ 
kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Fakat Allah, onları günahları 
yüzünden yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyan da olmadı. Mü'min, 40/21 

َر&ُْ� َ�َ�َْ�Kَ� Pَُ*َر&ُْ� َوَرَزَ ُ=ْ� ِ.َ�   �*Pًَء َو�Xَِ� َ��َء 	َٖ���َ ا	]���َ��ِت ٰذ	ُِ=ُ� ا	��ُ� َر�/ُ=ْ� Kََ+َ��َرَك ا	��ُ� َرب/ ا	َْ��اَ	��ُ� ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� اْ:9َْرَض َ َ�اًرا َوا	��  Yeryüzünü 
sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle 
besleyen Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir. Mü'min, 40/ 64    

 ِ gََ  ُْ% ا�َٖ��	َ��	َِ@ َرب/ اْ	اًدا ٰذ��Xُ=ْ� َ	َ+ْ=5ُُ�وَن �ِ�	�Tٖى aَ�َUَ اْ:9َْرَض Kٖ' َ�ْ*َ.ْ�ِ� َوmْAََ��ُ*َن َ	ُ� اَ-َْ  De ki: “Siz mi yeri iki günde/iki evrede yaratanı 
inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.” Fussilet, 41/9 

ٰ�َ*اِت َوَ.� Kِ' اْ:9َْرِض Xْ.ِ ��ً��ٖIَُ� اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت 	Jَِْ*ٍم َ�َ+5َ=�ُ�ونَ وَ  َ� 	َُ=ْ� َ.� Kِ' ا	�� �1Cَ  Gökte olanları, yerde olanları, hepsini sizin 
emrinize vermiştir. Doğrusu bunlarda, düşünen kimseler için dersler vardır. Casiye, 45/13 

� اُْ-   ' َوا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َ)�� f��َ.ُ %ٍIَََوا �a�ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرَض َوَ.� RُXَ�ْ�ََ�� اِ:�9 �ِ�	َْ Tُِروا ُ.zُ�ِ�ْ*نَ َ.� �XَJْ�َUَ ا	��  Biz, gökleri, yeri ve onlar arasındaki 
her şeyi ancak hak olarak/bir anlam ve amaç üzere ve belirli bir süre için yarattık. Ama inkâr edenler, kendilerine 
tebliğ edilen uyarıdan yüz çevirirler. Kaf, 46/3  

 ٍw�Rٖ�َ َزْوٍج �%ُ& �ْ.ِ �Rَ�Kٖ �Xَ+ْ�َْ-َوَا 'َCَِرَوا �Rَ�Kٖ �Xَ�ْJَ	َْْد-َ�َ,� َوا� .Yeryüzünü de yayıp döşedik ve sabit dağlar yerleştirdik َواْ:9َْرَض َ.َ
Orada her türden iç açıcı her çeşit güzel bitkiler yetiştirdik. Kaf, 50/7  

��ُن ﴿١١﴾ ZٌRَ&ِ�Kَ �Rَ�Kٖ َوا	1ْ�Xُ% َذاُت اْ:9َْ&َ��مِ ﴿١٠َواْ:9َْرَض َو �Rَ�َzَ	bcَِْ-َ�مِ ﴿ َ�ْ َ��نِ ١٢﴾ َوا	َْ�[/ ُذو اْ	8ْ�َِ_ َوا	�� �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ ﴾ ﴿١٣ ﴾ Allah, 
yeryüzünü canlılar için yaratmıştır. Orada türlü türlü meyveler, salkımlı hurma ağaçları var. Yine orada 
yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler var. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkâr edebilirsiniz? 
Rahman, 55/10-11-12-13  

' ا	��ِ� َ�ٖ���ٌ ا�Pَََب ِ.ْ� ُ.K Zٍ�َ�8ِٖ' اْ:9َْرِض َوَ:Kٖ 9' اَ-5ُِْ�ُ=ْ� اِ:�Kٖ 9' ِ&َ+�ٍب ِ.ْ� َ ْ�ِ% اَْن -َْ�َ�اََ,� اِن� ٰذ	َِ@ َ)�َ َ.�    Yeryüzünde ve kendilerinizde 
meydana gelen bir musibet/kaza, bela, doğa felaketleri yoktur ki, Biz onu uygulamaya koymadan önce bir 
Kitapta yazılı olmasın. Bu ayrıntılı planlama Allah için kolay bir iştir. Hadid, 57/22 

ُل اْ:RُXَ�ْ�َ �ُ.َْ9�� 	َِ+ْ�َ�ُ�*ا اَن� ا	 �HXَ+َ�َ ��Rُ�َsْ.ِ اْ:9َْرِض �اٍت َوِ.َ*َ�ٰCَ Dَ�ْCَ aَ�َUَ ىTٖ�	ُ� ا��	اََ��َط �ُِ=%� َ$ْ#ٍء ِ)ْ�ً����َ� َ)�ٰ' &ُ%� َ$ْ#ٍء اَ ���ٌ� َواَن� ا	��َ� َ ْٖ َ  Allah, 
üstünüzde yedi kat göğü ve altınızda da yedi kat yeri yaratandır. O’nun emir ve iradesi/yönetim denetim ve 
kontrolü bu ikisi arasında etkin bir şekilde devam eder ki böylece Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten 
Allah'ın ilmiyle her şeyi sarıp kuşattığını bilip öğrenesiniz. Talak, 65/12 

 .O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir ُ,َ* ا	�Tٖى Iََ�َ% 	َُ=ُ� اْ:9َْرَض َذ	ُ*ً:�Kَ 9ْ.7ُ*ا �Rَِ�&ِ�Xَ.َ 'Kٖ َو&ُ�ُ*ا ِ.ْ� ِرْزِ ٖ� َواِ	َْ�ِ� ا	X/7ُ*رُ 
Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah’ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O’nadır. Mülk, 67/15 

﴿ �Aً�5َ&ِ اْ:9َْرَض %ِ�َmْ-َ �َْ	َ٢٥ا﴿ �Aً٢٦﴾ اَْ�َ��ًء َواَْ.َ*ا﴿ �Aًَُ�اK ًء�.َ �ُْ&�Xَ�ْJَCَْ�1ٍَت َوا.ِ�$َ 'َCَِرَوا �Rَ�Kٖ �Xَ�ْ�َIَ٢٧﴾ َو ﴾﴿ �َ��ٖ �T=َ�ُ�ِْ	 Tٍِi.َ*ْ�َ %ٌ�ْ٢٨َو﴾  Biz, 
yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı?  Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı, size tatlı bir 
su içirmedik mi? Bütün bu nimetleri inkâr edenlerin o gün vay haline! Mürselat, 77/25-26-27-28 

﴾ ٣٣﴾ َ.َ+�ً)� 	َُ=ْ� َو:9َِْ-َ��ِ.ُ=ْ� ﴿٣٢﴾ َواْ	mَِ��َل اَْر�RَnCٰ ﴿٣١﴾ اUََْ�َج ِ.�RَXْ َ.�َءَ,� َوَ.ْ�ٰ)�Rَn ﴿٣٠ْ:9َْرَض َ�ْ�َ� ٰذ	َِ@ َد�Rَn�ٰ ﴿َوا  Ondan sonra da yerküreyi 
döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları 
sağlam bir şekilde yerleştirdi. Naziat, 79/30-31-32-33 
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﴿ DِIْ��	َ��ِء َذاِت ا �ِع ﴿١١َوا	��ْ ﴾ ١٢﴾ َواْ:9َْرِض َذاِت ا	�8  Andolsun o dönüş sahibi olan semaya. Ve çatlayıp yarılan 

yeryüzüne. Tarık, 86/11-12 
YALAN 

ِ�ْ��ِ ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��    
 -Rِِ�*ُ�ُ  'Kٖ Kalplerinde ikiyüzlülükten kaynaklanan bir hastalık varْ� َ.َ�ٌض HَKَاَدُ,ُ� ا	��ُ� َ.�zً�َ َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَ	ٖ�ٌ� �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=Tُِ�*نَ 

dır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. 
Bakara, 2/10 

Kََ�ِ� اKَْ+ٰ�ى َ)َ�' ا	��ِ� ا	َْ=Tَِب ِ.ْ� َ�ْ�ِ� ٰذ	َِ@ �Kَُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ    Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte 
onlar zalimlerin ta kendileridir. Al-i İmran, 3/94 

َب �ِ�َٰ��Aِٖ� اِ-�ُ� َ:9 ُ�5ِْ�ُ} ا	��3	ُِ�*نَ   �T&َ اَْو ��ًTِ&َ �ِ��	ٰ�ى َ)َ�' ا+َKْا �ِ ��.ِ �ُ�َkَْا �َوَ.ْ  Allah'a karşı yalan uydurandan, ya da onun âyetlerini 
yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki, zalimler kurtuluşa eremez. En’am, 6/21 

Tُِ�*نَ Rِِ�*ُ�ُ  'Kٖ � ً�5َِ- �ْRُ�َJَ(َْ�Kَْ� اِ	ٰ' َ�ْ*مِ َ�Jَ�ْْ*-َُ� �َِ�� ا5ُ�َUَْ*ا ا	��َ� َ.� َوَ)ُ�وُه َو�َِ�� َ&�-ُ*ا َ�=ْ    Allah’a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan 
söyledikleri için O da onların kalplerine, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar sürecek bir anlaşmazlık soktu. 
Tövbe, 9/77 

… ُ�*ا ��Jَ�ِِِء ال  �T&َ �َ�Tٖ�	ا �َ�ِUَ �ْ َ …Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar ziyana uğramış ve doğru yolu bulama- 
mışlardır. Yûnus, 10/45 

َ)َ�' ا	��ِ� ا	َْ=Tَِب َ:9 ُ�5ِْ�ُ�*نَ  ُْ% اِن� ا	�Tٖ�َ� َ�5َْ+ُ�وَن    De ki: "Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler." 
Yûnus, 10/69 

اِ-�َ�� َ�5َْ+ِ�ى ا	َْ=Tَِب ا	�Tٖ�َ� ُ 9:َ�X.ِVُْ*َن �ِ�َٰ��ِت ا	��ِ� َواُو	ٰـiَِ@ ُ,ُ� ا	َْ=�ِذُ�*نَ    Yalanı, ancak Allah'ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. 
İşte onlar, yalancıların ta kendileridir. Nahl, 16/105 

�*نَ  ن� ا	�Tٖ�َ� َ�5َْ+ُ�وَن َ)َ�' ا	��ِ� ا	َْ=Tَِب َوَ:JُAَ 9*	ُ*ا 	َِ�� 8ِAَُ_ اَْ	Xَ�ُِ+ُ=ُ� ا	َْ=Tَِب ٰ,ـTَا bcَ�ٌَل َوٰ,ـTَا َ�َ�اٌم 	َِ+5َْ+ُ�وا َ)َ�' ا	��ِ� ا	َْ=Tَِب اِ  ُ�ِ5ْ�9 ُ:َ  Kendi 
dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz yalanı Allah’a mal ederek "Şu helâldir, Şu haramdır" 
demeyin. Şüphesiz, Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler. Nahl, 16/116 

�ى َ.ْ� ُ,َ* &َ ٖRْ�َ 9:َ �َ��	رٌ اِن� ا� �ِذٌب َ&�5  … Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Zümer, 39/3 

ٌة اَ	sْ.َ �َ�XRَIَ 'Kٖ dَ�ًَْ*ى 	ِْ�ُ�َ+=َ   ��ٖ���َ َوَ�ْ*َم اْ	Aَ Zِ�َ�ٰJَِ�ى ا	�Tٖ�َ� Tَ&َُ�*ا َ)َ�' ا	��ِ� ُوRُ,ُ*Iُْ� ُ.ْ�َ*د�  Uydurduğu şeyleri Allah’a mal edip O’nun 
adına yalan söyleyen kimselerin kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Allah’a karşı böyle kibirli 
davrananlar, büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Zümer, 39/60 

ابٌ   �T&َ ُ,َ* ُ.ْ�ِ�ٌف �ى َ.ْ�ٖRْ�َ 9:َ �َ��	اِن� ا …Şüphesiz Allah, aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriş- 
tirmez." Mümin, 40/28 

  ٍ��pٍَٖك ا��Kَُِ=%� ا	ٌ% �َوْ  Her günahkâr yalancının vay haline! Câsiye, 45/7 
  �ْ=ُXْ.ِ �ْ,ُ �.َ �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ��	4َِ[ اBَ �.ً*ْ َ ا*ْ�	*َAَ �َ�Tٖ�	َ' ا	اِ �َAَ �َْ	َْ�َ�ُ�*نَ ا�ِب َوُ,ْ� َTِ=َْ	5ُِ*َن َ)�َ' ا��َوَ:RُXْ.ِ 9ْ� َوَ�ْ  Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir 

topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin 
ederler. Mücadele, 58/14 

  �ُ�َkَْا �َ َوَ.ْ�ِٖ��	��3	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �ُ��	مِ َواbcَCْ9ِ:َْ' ا	اِ '(ٰ�ِ� اKَْ+ٰ�ى َ)َ�' ا	��ِ� ا	َْ=Tَِب َوُ,َ* ُ�ْ ��.ِ  İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı 
yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf, 61/7 

 bcً��ٖ َ �ْRُ�ْ �R.ََو Zِ�َ�ْ�X	ِ' ا	اُو �َ��ٖ �T=َ�ُ	َْوَذْرٖ-' َوا  Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları Bana bırak ve onlara biraz mühlet 
ver. Müzzemmil, 73/11 

YALANLAMA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ُ��Cٖ %ُْ  َ���ٖ �T=َ�ُ	ْا Zُ�َِ �(َ اْ-3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن ��ُp اْ:9َْرِض 'ِK وا  De ki: "Yeryüzünde gezin dolaşın da Peygamberleri yalan- 
layanların sonu nasıl olmuş bir görün." En’am, 6/11 

ُ�*ا ��Jَ�ِِِء ا	���ِ … �T&َ �َ�Tٖ�	ا �َ�ِUَ �ْ َ Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten mahvolmuşlardır … En’am, 
6/31 

ُ�*ا �ِ�َٰ���Pُ �XَِA\ َوُ�ْ=ٌ� Kِ' ا	3/�َُ��تِ … �T&َ �َ�Tٖ�	َوا  Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde bocalayan sağırlar ve 
dilsizlerdir... En’am, 6/39 

ُ�*َك JُKَْ% َر�/  �T&َ ِ�ْنKَ َ��.ٖ�ِmْ�ُْ	مِ ا*ْJَ	ْا �ِ(َ �ُCُْ��َ /َ�د�َوَ:9 ُ Zٍ�َCَِوا Zٍ�َ�ُْذو َر �ْ=ُ Eğer onlar seni yalanlarlarsa de ki; “Rabbim, son- suz 
rahmet sahibidir. Ama O'nun günahkârlara yönelik azabını hiç kimse geri çeviremez.” En’am, 6/147 

ُ�*ا  �T&َ �َ�Tٖ�	ونَ َوا�ُِ	�Uَ �Rَ�Kٖ �ْ,ُ ِر��X	ُب ا��َPَْا @َiِٰ	اُو �RَXْ(َ َ�ُ�وا=ْ+َCَْوا �XَِA��َٰ�ِ�  Ayetlerimizi yalanlayıp ve onlara uymayı kibirlerine 
yediremeyenler ise, orada ebedi kalmak üzere cehennemliktirler. Araf, 7/36 
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 �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	اِن� ا َC 'Kٖ %ُ�َmَْ	ا wَ�ِ�َ '�+�َ Zَ�Xmَْ	َن ا*ُ�Uُ�َ��ِء َوَ:9 َ�ْ �� ا	1َِْ��ِط َوَ&Tٰ	Hِmَْ- @َِى اْ	mْ�ُِ�ٖ.��َ َواCَْ+ْ=َ�ُ�وا َ) {ُ�+5َُA 9:َ �RَXْ	Rَُْ� اَْ�َ*اُب ا	��  

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, gök yüzü kapıları yüzlerine açıl- 
maz ve deve, iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Biz ağır suçluları işte böyle cezalandırırız. Araf, 
7/40 

َ��ِء َواْ:9َرْ  ُ�*ا TْUََ�Kَ-َ�ُ,ْ� �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=ِ�ُ�*نَ َوَ	ْ* اَن� اَْ,َ% ا	Jُْٰ�ى اَٰ.Xُ*ا َواJَ�Aْ*ا 	5َََ+ْ�Rِ�ْ�َ(َ �Xَْ� َ�َ�َ&�ٍت ِ.َ� ا	�� �T&َ �ْ=ِٰـ	ِض َو  Eğer o ülkelerin halkları 
iman edip kötülüklerden sakınsalardı, göğün ve yerin bereket kapılarını yüzlerine açardık. Fakat yalanladılar, 
biz de onları işlediklerinin cezasına çarptırdık. Araf, 7/96 

��Rَِ َواِْن َ�َ�ْوا Cَٖ��َ% ا	�/ْ$ِ� َ:َ 9�Tُ1ِ�+وُه bcً��ٖCَ َواِْن َ�َ�ْوا Cَٖ��َ% اْ	َ �'Lَ�Tُ1ِ�+وُه  Pَْ�Cَِ�ُف َ)ْ� اَٰ��Aَِ' ا	�Tٖ�َ� َ�َ+َ=��ُ�وَن Kِ' اْ:9َْرِض �Lَِْ�ِ� ا	َْ��a َواِْن َ�َ�ْوا &ُ%� اَٰ�ُ 9:َ Zٍ�Xُ.ِVْ*ا
ُ�*ا �ِ�َٰ���XَِA َوَ&�-ُ*ا َ)��ٖKِ�Bَ �RَXْ�bcً��ٖCَ َ ٰذ	ِ  �T&َ �ْRُ�-َ�ِ� @َ  Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi gereği gibi anlamak- 

tan uzaklaştıracağım. Onlar görecekleri hiçbir ayete inanmazlar, doğru yolu görseler de o yola girmezler, fakat 
sapık yolu görünce hemen ona koyulurlar. Evet, bu böyle! Çünkü onlar ayetlerimizi yalanlamayı âdet haline 
getirmiş ve umursamamışlardı. Araf, 7/146 

ُ�*ا �ِ�َٰ���XَِA َو	�Jَِِء اْ:Uِٰ9َ�ِة َ��َِ]Sْ اَْ)َ��	ُ %ْ,َ �ْRُُ�Hَmْْوَن اِ:�9 َ.� &َ  �T&َ �َ�Tٖ�	ْ�َ��ُ*نَ َوا�ا َ*ُ-�  Ayetlerimizi ve ahiret hesaplaşmasını yalan- 
layanların, tüm yapıp ettikleri boşa gitmiştir. Görecekleri ceza işlediklerinin karşılığından başka bir şey mi 
olacak ki. Araf, 7/147 

� اِ َ�َUَْا �ُ�X=ِٰـ	َو �Rَِ� ُه�Xَ�ْKَ�َ	َ �Xَiْ$ِ *ْ	َِ@َ َو	ٰذ �ْRَ�ْ�َ �ُ&ْ�ُ+ْAَ اَْو �ْRَ�ْ�َ �ِ�ْ�َ(َ %ْ�ِ�ْAَ َْ=ْ�ِ[ اِْن	ا %ِsَ�َ&َ �ُُ�sَ�َKَ �ُv*ٰ,َ Dَ�َ�Aاْ:9َْرِض َوا 'َ	 �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ �َ�Tٖ�	مِ ا*ْJَ	ْا %ُsَ.َ 
 �Kَ Eğer dileseydik bu ayetler aracılığı ile onun düzeyini yükseltirdik, fakat o yere saplandıْ 0ِ8ُ اْ	َ 0َ8َJَ	Rُ���َْ� َ�َ+5َ=�ُ�ونَ 
kaldı. Onun durumu üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp hırlayarak soluyan köpeğin duru- 
mu gibidir. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu budur. Bu hikâyeyi onlara anlat, ola ki, üzerinde düşünürler. 
Araf, 7/176 

ُ�*ا �ِ�َٰ���XَِA َواَ-Rُ�َ5ُْْ� َ&�-ُ*ا َ�3ِْ�ُ�*نَ  �T&َ �َ�Tٖ�	ُم ا*ْJَ	ْا bcًsَ.َ َء�Cَ Ayetlerimizi yalanlayarak ancak kendilerine yazık eden bir 
toplumun durumu ne kötüdür! Araf, 7/177 

ُ�*ا �ِ  �T&َ �َ�Tٖ�	ْ�َ�ُ�*نَ َوا�9 َ:َ �ُ�ْ�َ �ْ.ِ �ْRُIُِر�ْ+َ�ْXَCَ �XَِA��َٰ�  Ayetlerimizi yalanlayanları, hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır 
çöküşe götüreceğiz. Araf, 7/182 

� اَْ)َ�ُ% َواَ  ُ�*َك JُKَْ% 	ٖ' َ)َ�ٖ�' َو	َُ=ْ� َ)َ��ُُ=ْ� اَْ-ُ+ْ� َ�ٖ��ُ�َن ِ.�� �T&َ نَ َواِْن*ُ��َ�ْAَ � -َ� َ�ٖ�یٌء ِ.��  Eğer seni yalanlamakta ısrar ederlerse de ki: 
"Benim yaptığım bana ait, sizin yaptığınız da size! Benim yaptıklarımla sizin, sizin yaptıklarınızla da benim 
ilişiğim yoktur." Yûnus, 10/41 

 �T&َ �َ�Tٖ�	ا �َ.ِ ��-َ*=ُAَ 9:ََو َ���ٖCِ�1َ	ْا �َن ِ.َ*=ُ+َKَ �ِ��	ِت ا��ا �ِ�َٰ*�ُ  Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma! Yoksa 
zarara uğrayanlardan olursun. Yûnus, 10/95 

 َ���ٖ �T=َ�ُ	ْا Zُ�َِ �(َ 3ُُ�وا َ&ْ�َ_ َ&�َن-ْ�Kَ اْ:9َْرِض 'ِK ٖ��ُ�واKَ …Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların 
sonunun ne olduğunu bir görün. Nahl, 16/36 

 ٌ��Rٖ.ُ اٌبTَ(َ �ْRَُ	 @َِiٰ	ُو�Kَ �XَِA��َٰ�ِ� ا*�ُ �T&َ5َُ�وا َو&َ �َ�Tٖ�	َوا İnkâr edip ayetlerimizi yalanlamış olanlara gelince, onlar için de 
alçaltıcı bir azap vardır. Hac, 22/57 

�َ)Cَ Zِٖ��ً�ا َب �ِ�	�� �T&َ �ْ�َِ	 �َ-��َ)Zِ َواَْ)َ+ْ ُ�*ا �ِ�	�� �T&َ %ْ�َ Hayır, onlar Kıyameti de yalanladılar. Biz ise o Kıyameti 
yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi olarak hazırlamışızdır. Furkan, 25/11 

ْ�ُ+ْ� Kََ�ْ*َف َ�ُ=*ُن 	Hَِاً.� ُْ% َ.� َ�ْ�َ�ُ�ا �ُِ=ْ� َر�ّٖ' 	َ*ْ  �T&َ �ْJَKَ �ُْ&9 ُدَ)�ُؤ:َ  De ki; “Eğer duanız olmasa Rabbim size ne diye değer 
versin? Ama siz Allah'ın ayetlerini yalanladığınız için azap yakanızı hiç bırakmayacak.” Furkan, 25/77 

ِ� اKَْ+ٰ�ى َ)َ�' ��.ِ �ُ�َkَْا �َوَ.ْ  َ���ٖKِ�=َ�ِْ	 ى*ًsْ.َ �َ�XRَIَ 'Kٖ dَ�َْ	ََءُه ا�Iَ � ��	َ �a�َب �ِ�ْ	َ �T&َ اَْو ��ًTِ&َ �ِ��	ا  Allah’ hakkında yalan düzenden ya da 
gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kâfirlere cehennemde yer mi yok!  Ankebut, 29/68 

 ِ	 Tٍِi.َ*ْ�َ %ٌ�ْ*َKَ َ���ٖ �T=َ�ُ�ْ  Vay haline o Gün hakikati yalanlayanların. Tur, 52/11 

َ��نِ  �T=َُA ��َ=ُِ�َی� اَٰ:9ِء َر���Kَ  O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rahman, 55/13-16-18-21-
23-25-28-30-32-34-36-38-40-42-45-47-49-51- 53-55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77 

 ٌZ�َِذ�&َ �Rَِ+�َ ْ*َِ	 dَ�َْ	 Kıyamet koptuğunda, artık onu yalanlayacak kimse olmayacaktır.  Vakıa, 56/2 
ُ�*نَ  �T=َُA �ْ=ُ�-ََن رِْزَ ُ=ْ� ا*ُ��َmْAََو Allah'ın verdiği rızka O'nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Vâkıa, 56/82 

� َ:9 َ�ْ�َ�ُ�*نَ TَKَْرٖ-'  ُ�ْ�َ �ْ.ِ �ْRُIُِر�ْ+َ�ْXَCَ �ِ��ٖ�ُب �TَRِٰا اْ	َ �T=َ�ُ �ْ.ََو  O halde sen Kur’ân’ı yalan sayanı Bana bırak! Biz onları, 
bilmedikleri, farkına varmadıkları bir yerden, yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. Kalem, 68/44 

  ِ	 Tٍِi.َ*ْ�َ %ٌ�َْو َ���ٖ �T=َ�ُ�ْ  O gün (Peygamber'i ve ahireti) yalan sayanların vay haline! Mürselat, 77/15-19-24-28-
34-37-40-45-47-49 

 ﴿ �َ��ٖ �T=َ�ُ�ِْ	 Tٍِi.َ*ْ�َ %ٌ�ْ١٠َو ﴾ Vay haline! O gün yalanlayanların 
﴿ �ِ� ٖ�ُ�*َن �َِ�ْ*مِ ا	ّ �T=َ�ُ �َ�Tٖ�	َ١١ا ﴾  Ki onlar, din gününü yalanladılar. 
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﴿ �ٍ�pَٖا �ُب �ِٖ� اِ:�9 &ُ%/ ُ.ْ�َ+ٍ �T=َ�ُ �.َ١٢َو ﴾  Onu ancak sınırı aşan ve günaha düşkün olanlar yalanlar.  
﴿ �َ�ٖ	 ﴾ ١٣اَِذا Aُْ+�ٰ' َ)َ�ْ�ِ� اَٰ���XَُA َ �َل ا�uٖ�Cََُ� اْ:9َو�  Böyle birine âyetlerimiz okununca “Eskilerin masalları” der. Mutaffifin, 

83/10 ile 13. ayetler. 
YARDIM/YARDIMLAŞMA 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
 Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha, 1/5 اِ���َك َ-ْ�ُ�ُ� َواِ���َك َ-ْ�َ+ٖ���ُ 

  ْCَ َوا��1َِْ$ٖ��	ٖ��َ�ٌة اِ:�9 َ)َ�' ا=ََ	 �Rَ�-ِِة َوا*ٰ� ْ�ِ� َوا	�8 َ+Xُ��ٖ*ا �ِ�	�8  Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. 
Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Bakara, 2/45 

�ٌل َوَ:ُ �ْ,ُ 9�8َXُْ�ونَ  َواJُ�A*ا َ�ْ*ً.� َ:HٖmْAَ 9ى ْ(َ �RَXْ.ِ TُUَVْ�ُ 9:ََو Zٌ(َ�5َ$َ �RَXْ.ِ %ُ�َJْ�ُ 9:ََو �lً�ْ$َ dٍ5َْ- �ْ(َ dٌ5َْ-  Ve hiçbir insanın ötekine en ufak bir 
yararının dokunmayacağı, hiç kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, kimseden fidye alınmayacağı ve hiç 
kimsenin yardım görmeyeceği Günden korkun. Bakara, 2/48 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ   اَ	َْ� Aَْ�َ�ْ� اَن� ا	��َ� َ	ُ� ُ.ْ�ُ@ ا	��  Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı 
Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Bakara, 2/107 

  َ���ِٖ�� �ٰ*ِة اِن� ا	��َ� َ.Dَ ا	�8 ْ�ِ� َوا	�8 َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اXُ��ٖ+َCْ*ا �ِ�	�8  Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan 
yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara, 2/153 

َوَ.� 	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.ْ� اَ-�8َْرٍ    …Zalimler için asla bir yardımcı yoktur. Bakara, 2/270 

 َ���ٖPِ�َ- �ْ.ِ �ْRَُ	 �.ََ�ِة َوUِٰ9:َْوا ��َْ- /��ا Kِ' ا	ً��Tَ(َ �ْRُ�ُاً�� َ$ٖ �T(َُ�Kَ 5َُ�وا&َ �َ�Tٖ�	ا � �.َ�Kَ “İnkâr edenlere gelince, onlara dünyada da, ahirette 
de şiddetli bir şekilde azab edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır.”  Al-i İmran, 3/56 

�ٌر ْ�َKَ� �Jَُْ�َ% ِ.ْ� اََ�ِ�ِ,ْ� ِ.ْ%ُء اْ:9َْرِض   �ى �ِٖ� اُو	ٰـ @َِi	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَ	ٖ�ٌ� َوَ.� 	ْ.ِ �ْRَُ� Pِ�َ-ٖ���َ اِن� ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا َوَ.�Aُ*ا َوُ,ْ� &�5ُٰ+َKَِْ* ا	َذَ,ً�� َو  Gerçeği inkâr 
ederek küfre sapmış olarak ölenlere gelince, onlar kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verse de asla kabul 
edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. Hiçbir yardımcıları olmayacaktır. Al-i İmran, 3/91 

  َ���ٖPِ��X	ا �ُ�ْUَ *َ,َُو �ْ=ُnٰ	*ْ.َ �ُ��	ا %ِ�َ  Sizin Mevlâ’nız Allah'tır ve O, yardımcıların en hayırlısıdır.  Al-i İmran, 3/150 
َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� َو	�f�ِ َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� -�8ًَٖ�ا   …Allah, dost olarak yeter. Allah, yardımcı olarak da yeter. Nisa, 4/45 

� اْ	�Jَ�ِبِ َوAََ��َو-ُ*ا َ)َ�' ا	ِْ��� َوا	+�Jْٰ*ى َوَ:Aَ 9َ��َو-ُ*ا َ)َ�' اْ:pْ9ِِ� َوا	ُْ�ْ�َواِن َواJُ�A*ا ا	��َ� اِن� ا	��َ� $َ  ُ��ٖ …İyilik etmek ve fenalıktan sakınmak 
hususunda birbirinizle yardımlaşın, günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde yardımlaşmayın. Allah’dan korkun, 
çünkü Allah’ın azabı çok şiddetlidir. Maide, 5/2 

� اْ	�Jَ�ِبِ َوAََ��َو-ُ*ا َ)َ�' ا	ِْ��� َوا	+�Jْٰ*ى َوَ:Aَ 9َ��َو-ُ*ا َ)َ�' اْ:pْ9ِِ� َواْ	ُ�ْ�َواِن َواJُ�A*ا ا	�� ُ��َ� اِن� ا	��َ� َ$ٖ  …İyilik ve takva/Allah’a karşı gelmekten 
sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. 
Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir. Maide, 5/8 

�ُ)*َن .ِ  ْAَ �َ�Tٖ�	8ُُ�ونَ َواXْ�َ �ْRُ�َ5ُ-َْْ�َ+ٖ]�ُ�*َن -8ََْ�&ُْ� َوَ:9 ا�ُدو-ِٖ� َ:9 َ �ْ  Allah’tan başka taptıklarınızın ise size yardım etmeğe 
güçleri yetmez. Onlar kendilerine de yardım edemezler. A’raf, 7/197 

َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.ْ� َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ    …Sizin Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı. Tövbe, 9/116 

  ُA 9:َ ��ُp َِ��َء	اَْو �ِ� ِ.ْ��	ُدوِن ا �َُ=ْ� ِ.ْ	ُر َوَ.� ��X	ا �ُ=ُ ���َ+َKَ ا*�ُ�َkَ �َ�Tٖ�	َ' ا	ا اِ*Xُ&َ�ْAَ 9:َ8َُ�ونَ َوXْ  Sakın zalimlere eğilim, yakınlık göster- 
meyiniz. Yoksa cehennem ateşi yakalar sizi; O zaman Allah'dan başka bir dostunuz, bir dayanağınız olmadığı 
gibi. O'nun yardımını da göremezsiniz. Hud, 11/113 

… َواPِْ�ْ� َوَ.� Pَْ�ُ�َك اِ:�9 �ِ�	���ِ   Sabret, sabretmeyi ancak Allah'ın yardımı ile başarabilirsin…  Nahl, 16/127 

�ْ-َ@ Cُْ�َ]�-ً� -�8ًَٖ�ا َُ	 �ْ.ِ 'ٖ	 %ْ�َIٍْق َوا�ْPِ 1َْ�َج.ُ 'XٖIْ�ِUٍَْق َوا�ْPِ %َUَ�ْ.ُ 'Xٖ�ْUَِو ُْ% َرب� اَْد  De ki; Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle 
girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir 
kuvvet ver. İsra, 17/80 

 ٌH�Hٖ(َ \ى*ِJَ	َ �َ��	8ُُ�ُه اِن� اXْ�َ �ْ.َ �ُ��	8َُ�ن� اXْ�ََ	َو …Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. 
Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Hac, 22/40  

 Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Hac, 22/71… َوَ.� 	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.ْ� -��8ٍَٖ 
  ُ��8ٖ�X	ٰ' َو-ِْ�َ� ا	َْ�ْ*	ا �َ�ِْXKَ �ْ=ُnٰ	*ْ.َ *َ,ُ �ِ��	�ِ� َة َواْ)َ+8ُِ�*ا*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ� �Kََٖ �ُ�*ا ا	�8  …Artık namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve 

Allah’a sarılın. O, sizin sahibinizdir. O, ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır! Hac, 22/78 
 ��ٖPِ�َ- �ْ.ِ �ْRَُ	 �.َُ� َو��	ا �%zََا �ى َ.ْ�ٖRْ�َ �ْ�َKَ �ٍْ�(ِ �ِ�ْLَِ� �ْ,ُا اَْ,َ*اَء*�ُ�َkَ �َ�Tٖ�	ا Dَ�َ�Aا %ِ�َ َ�  Gel gör ki haksızlık edenler, bilgisizce kötü 

arzularına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Onlar için herhangi bir yardımcı yoktur. 
Rum, 30/29 

  ٍ��8َٖ- �ْ.ِ �َ��ِٖ	��3�ِ	 ��َKَ  …Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” Fatır, 35/37 
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  ْCَٰ' َر��ُ=ْ� َوا	8َُ�ونَ َواَٖ-�ُ�*ا اِXُْA 9:َ ��ُp اُبTَ�َ	ْا �ُ=ُ�َِAْ��َ َ ْ�ِ% اَْن �َُ� ِ.ْ	ا *�ُ�ِ  Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O’na 

teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Zümer, 39/54 
َو	ِ'; َوَ:9 -��8ٍَٖ  َوَ.� اَْ-ُ+ْ� �Hٖmِ�ْ�ُِ�َ� Kِ' اْ:9َْرِض َوَ.� 	َُ=ْ� ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ِ.�ْ    Yeryüzünde O'nu âciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan 

başka hiçbir dost ve yardımcınız yoktur. Şura, 42/31 
َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اِْن 8ُXْAَُ�وا ا	��َ� َ�8ُXْْ�&ُْ� َوُ�Sْ��sَ اَْ َ�اَ.ُ=�ْ    Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz O da size 

yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Muhammed, 47/7 
  Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun!...Saf, 61/14 َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا &ُ*-ُ*ا اَْ-�8ََر ا	���ِ 

YEMİN 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 َ( Dٌ��ٖCَ �ُ��	ِس َوا��X	ا �ا َ�ْ�َ*�ُ�ِ8ُْAا َو*Jُ�+Aَوا َو /��َAَ َ��-ُِ=ْ� اَْن�9َِْ: Zًzَ�ْ(ُ �َ��	ا ا*ُ��َmْAَ 9:ََو ٌ���ٖ  Sakın Allah adına yaptığınız yeminler, iyilik 
etmeye, günahlardan sakınmaya ve insanların arasını bulmaya engel teşkil etmesin. Hiç şüphesiz Allah işiten 
ve bilendir. Bakara, 2/224 

ٖ���ٌ َ:ُ 9�VَاTُUِ&ُُ� ا	��ُ� �ِ�	��Kٖ *ِLْ' اَْ�َ��-ُِ=ْ� َو	ِٰ=ْ� ُ�VَاSْ�َ�َ&َ ��َِ� �ُْ&TُUِ  ُ�ُ*ُ�ُ=ْ� َوا	��ُ� 5ُBَ*ٌر �َ    Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden 
sorumlu tutmaz. Lâkin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah çok affedicidir ve çok 
yumuşak davranır. Bakara, 2/225 

َرٖ���ٌ 	Tٖ��ِ�َ� ُ�Vْ	ُ*َن ِ.ْ� -Aَ �ْRِِg��ََِ��/0ُ اَْرZِ�َ�َ اَْ$Kَ �ٍRُِ�ْن �Kَُؤ Kَِ�ن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر    Kadınlarına cinsel yönden yaklaşmamaya yemin eden- 
ler dört ay beklerler. Eğer bu müddet içinde kadınlarına dönerlerse, şüphe siz Allah çokça bağışlayan ve esirge- 
yendir. Bakara, 2/226  

  ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCَ �َ��	ِ�ن� اKَ َقbcَ�[	ا ا*.ُHَ(َ َواِْن  Eğer yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını boşamaya karar 
verirlerse ayrılırlar. Biliniz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bakara, 2/227 

  9:َ @َiِٰـ	اُو bcً��ٖ َ �Xً�َpَ �ْRِِ-��َ�َِْ� َوا��	ا �ِRْ�َِ� 7َْ+ُ�وَن�َ �َ�Tٖ�	وَ اِن� ا �ْRِ� ّٖ&Hَ�ُ 9:ََو Zِ�َ�ٰJِ	َْم ا*ْ�َ �ْRِ�َْ	ِ3ُُ� اXْ�َ 9:َُ� َو��	ا �ُRُ�ُ��=َ�ُ 9:ََ�ِة َوUِٰ9:ْا 'ِK �ْRَُ	 َقbcَUَ ٌ��ٖ	َاٌب اTَ(َ �ْRَُ	  
Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı 
yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar 
için acı bir azap vardır. Âl-i İmran, 3/77 

  ُ�ُA�ْ �J(َ ��َِ� �ُْ&TُUِاVٰ�ُ �ْ=ِٰـ	َ��-ُِ=ْ� َو�اَْ 'Kٖ *ِLْ��	�ِ� �ُ��	ا �ُُ&TُUِاVٰ�ُ 9:َ  َA اَْو �ْRُُA*َ�ْ&ِ َن اَْ,ٖ��ُ=ْ� اَْو*�ُ�ِ[ُْA �.َ �ِCَاَْو �ِ.ْ �َ��ُم َ)7ََ�ِة َ.َ��ٖ&�َuِْا �ُAَُر� �5=َKَ َ��َن�اْ:9َْ �ُ��ٖ�ْ
�َرُة اَْ�َ��-ُِ=ْ� اَِذا 5ْ�َ�َُ+ْ� َوا3ُ5َ�ْ*ا اَْ��َ  � 8ِKََ��ُم Zِsَٰ�pَ اَ���ٍم ٰذ	َِ@ َ&�5ْmِ�َ �َْ	 �ْ�َKَ Zٍ�َ َ7ُْ=ُ�ونَ َرAَ �ْ=ُ���َ	َ �ِٖA��ََُٰ=ْ� ا	ُ� ��	ا �ُ���َ�ُ @َِ	Tٰ&َ �ْ=َُ-�  Allah, kasıtsız olarak 

ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden 
dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek 
veya giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bunları yapmaya gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalıdır. Yemin 
ettiğinizde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetlerini açıklıyor; umulur ki 
şükredersiniz! Maide, 5/89 

Zَ ا	ُْ=5ِْ� اِ-�Rُْ� َ:9 اَ  ��ِgَا ا*ُ�ِA�JَKَ �ْ=ُِX�ٖد 'Kٖ ا*ُX�َuََو �ْ,ِ�ِRْ(َ �ِ�ْ�َ �ْ.ِ �ْRَُ-��َ�َْا ا*ُs=ََ- نَ َواِْن*Rُ+َXْ�َ �ْRُ���ََ	 �ْRَُ	 َ��َن�ْ  Eğer onlarla antlaşma yaptıktan 
sonra antlarını bozarlar da dininize dil uzatırlarsa kâfirlerin elebaşları ile savaşınız. Çünkü onlar için yeminin bir 
anlamı yoktur. Belki can korkusu ile saldırılarına son verirler. Tövbe, 9/12 

� ا	��ِ� اَِذا َ)�َ,ْ�Aُْ� َوَ:4ُJُXْAَ 9*ا اْ:9َ�ْ  ِRْ�َِ� ا*ُK5َْ��ُ*نَ َواَْوAَ �.َ �ُ�َ�ْ�َ �َ��	اِن� ا bcً�5ٖ&َ �ْ=ُ�ْ�َ(َ �َ��	ا �ُ+ُ�ْ�َIَ ��َ,� َوَ ِْ�&ٖ*ْAَ �َ��َن َ�ْ�َ  Antlaşma yaptığınızda, 
Allah'a verdiğiniz söze saygı gösterin. Bağlayıp pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Çünkü kendinize 
Allah'ı kefil yapmış durumdasınız. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Nahl, 16/91 

Zٍ اِ-�َ�� َ�ْ��ُ*&ُُ� ا	��ُ� �ِ�ٖ  Zٌ ِ,َ' اَْر�ٰ' ِ.ْ� اُ.� 1َْ+�5ُِ*نَ  َو	Xَ���َ�َُ�� 	َُ=ْ� َ�ْ*َم اْ	Tُ1ِ�+Aَ َA �ِ�Kٖ �ْ+ُXُْ& �.َ Zِ�َ�ٰJِوَن اَْ�َ��-َُ=ْ� َدXَ�ْ�َ bcًUَُ=ْ� اَْن Aَُ=*َن اُ.� …Taraflardan biri 
diğerinden daha kalabalık, daha güçlüdür diye yeminlerinizi birbirinize karşı hile aracı olarak kullanmayınız. 
Çünkü Allah sizi bu yolla sınavdan geçirir. Nahl, 16/92 

�ْدْ(َ �ُْA� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� َو	َُ=ْ� َ)Tَاٌب َ)��3ٌٖ  َوَ:Tُ1ِ�+Aَ 9وا اَْ�َ��-َُ=ْ� َدHِ+َKَ �ْ=ُXَ�ْ�َ bcًUَل�  َPَ ��َِ� َء* �ٌم َ�ْ�َ� �RَِA*�ُُp َوTُAَو ُ*ا ا	�/َ َ  Birbirinizi aldatmak için 
yemin etmeyin. Eğer böyle yaparsanız, yere sağlamca basan ayak birden katıverir. Böylece Allah yolundan 
saptığınız için azabı tadarsınız. Ayrıca ahirette de büyük bir azaba çarpılırsınız. Nahl, 16/94 

� اَْر�Rَ$َ Dَ�ََداٍت �ِ�	��ِ� اِ-�ُ� 	َِ�َ� ا	َْ=�ِذٖ���َ  َRَ7ْAَ اَب اَْنTَ�َ	ْا �RَXْ(َ َرُٶا�َوَ�ْ  Kadının, kocasının yalan söylediğine dair dört defa Allah 
adına yemin ve şahitlik etmesi, kendisinden cezayı kaldırır. Nûr, 24/8 

  َC 'Kٖ �َ��ٖIِ�Rَ�ُ	َْوا �َْ�َ��ٖ&�َ	َوا 'ٰ��ْJُ	ِْ' ا	ا اُو*ُAVْ�ُ اَْن Zِ�َ ��/*َن اَْن َ�5Lِْ َوَ:َ 9��Aَِْ% اُو	ُ*ا ا	Xْ.ِ %ِ4ْ5َُْ=ْ� َوا	��ُِA 9:ََا ا*�َ� ا	��ُ� 	َُ=ْ� َوا	��ُ� 5ُBَ*ٌر ٖ��ِ% ا	��ِ� َو	5ُ�ْ�َْ*ا َو	5َ8ْ�َُْ
 Aranızdaki erdemli ve varlıklı kimseler; yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda yurtlarından göç edenlere َرٖ���ٌ 
yardım etmeyeceklerine dair yemin etmesinler. Allah sizi affetsin istemez misiniz? Allah affedicidir, merhamet- 
lidir. Nûr, 24/22 

  ٌ��Rٖ.ُ اٌبTَ(َ �ْRُ�َKَ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ �ْ(َ وا /�8َKَ Zً�XIُ �ْRَُ-��َ�َْوا اTُ1َ�Aِا  Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah’ın dininden 
alıkoydular. Allah'ın yoluna engel oldular. Onlara küçük düşürücü azap vardır. Mücadele, 58/16 
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وا َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� اِ-��Cَ �ْRَُء َ.� َ&�-ُ*ا َ�ْ�َ��ُ*نَ   /�8َKَ Zً�XIُ �ْRَُ-��َ�َْوا اTُ1َ�Aِا  O ikiyüzlüler, yeminlerini kalkan yaptılar ve böylece 

insanları Allah’ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür! Münafikun, 63/2 
  ُ��=ٖ����Zَ اَْ�َ��-ُِ=ْ� َوا	��ُ� َ.ْ*	nُٰ=ْ� َوُ,َ* ا	َْ�ٖ��ُ� اْ	َِAَ �ْ=َُ	 �ُ��	َ�َض اKَ �ْ َ  Allah size yeminlerinizi kefaretle geri almanızı meş- 

ru/helal kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir. Tahrim, 66/2 
  ٍ��Rٖ.َ ٍفb�c�َ �%ُ& Dْ[ُِA 9:ََو  Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aşağılık. Kalem, 68/10 

YETİMLER 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 ُJ	َْ��َل َ)�ٰ' ُ���ٖ� َذِوى ا	اْ 'Aََٰ �بِ َوا��	ا 'ِKَو �َ��ِٖg� ٖ��ِ% َوا	�� ْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�َ� َواْ�َ� ا	�� …Sevdiği malını yakınlara, yetimlere, 
yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve köle ve esirlere verir… Bakara, 2/177 

ٖ��ِ% َوَ.� 5ْAََ��ُ*ا ِ.ْ� َ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ.�َذا ُ�Jُ5ِXْ*َن  ُْ% َ.� اَ-5َْ  Kَ �ٍ�ْUَِ�ن� ا	��َ� �ِٖ� َ)ٖ���ٌ ْ.ِ �ْ+ُJْ� �Kَ �ٍ�ْUَِْ�َ*ا	َِ�ْ�ِ� َواْ:9َْ َ�ٖ��َ� َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�ِ� َواْ�ِ� ا	��  Sana Allah 
yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Vereceğiniz nafaka, ana, baba, en yakınlar, yetim ve öksüzler, 
yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.” Bakara, 
2/215 

  ْ�,ُ*[ُِ	�1َُA َواِْن �ٌ�ْUَ �ْRَُ	 ٌحbcَPَِْْ�َ+�ٰ.'  ُْ% ا	ا �ِ(َ @َ-َ*ُ�lَ�ْ�ََ�ِة َوUِٰ9:َْوا ��َْ- /�Uْ�ِKََ*ا-ُُ=ْ� َوا	��ُ� َ�ْ�َ�ُ� ا	5ْ�ُِْ�َ� ِ.َ� اْ	8ْ�ُِ�ِ} َو	َْ* َ$�َء ا	��ُ� َ:Xَ(َْ9َ+ُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ)Hٖ�K  Hٌِ' ا	
 ٌ��=ٖ�َ Sana Dünya ve ahiret hakkında ve yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onları iyi yetiştirmek yüz üstü 
bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, 
işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi de zahmet ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür, 
hakîmdir. Bakara, 2/220 

	ُ*ا اْ	1َٖ��َ� �ِ�	]���ِ[ َوَ:�Aَ 9ْ&ُ�ُ*ا اَْ.َ*ا	Rَُْ� اِ	ٰ' اَْ.َ*ا	ُِ=ْ� اِ-�ُ� َ&�َن ُ�*ً�� &َ َواAُٰ*ا ا	َْ�َ+�ٰ.' اَْ.َ*ا  ���َ+َAَ 9:ََو �ْRَُ	ٖ��ً�ا  Yetimlere mallarını verin ve iyisinin 
yerine kötüsünü koyup değiştirmeyin ve onların mallarını, kendi mallarınıza katıp yemeyin; çünkü bu, pek büyük 
bir suçtur. Nisa, 4/2 

  ُRَ	اَْ.َ*ا �ْRِ�َْ	ِا ا*�ُKَْد�Kَ ا�Kَْ�َ�ْ�َ+5ِ�ْْ_ َوَ.ْ� َ&�َن ْ� َوَ:�Aَ 9ْ&ُ�ُ*َ,� اCَِْ�ا�Kً َو�َِ�اًرا اَْن َ�ْ=َ�ُ�وا َوَ.ْ� َ&�َن �fnXِBَ َواْ�َ+�ُ*ا ا	َْ�َ+�ٰ.' َ�+�' اَِذا Lُ�َ�َ*ا ا	�Xَ=�َح Kَِ�ْن اَٰ-ْ�ُ+ْ� ِ.RُXْْ� ُرْ$ً
�وا َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ&5ٰ' �ِ�	��ِ� �َ ُRِ$َْ�Kَ �ْRَُ	اَْ.َ*ا �ْRِ�َْ	ِا �ْ+ُ�ْKَِ�َذا َدKَ َ�ْ�ُ�وِف	ْ�ِ� %ُْ&ْ��َ�ْKَ ً�ا�JٖKَ��ً��ٖ  Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip 

deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de geri 
alacaklar diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan veli iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da 
ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğinizde yanlarında şahit bulundurun. Hesap 
sorucu olarak da Allah yeter. Nisa, 4/6 

  َ. 9:ً*ْ َ �ْRَُ	 ُ*ا	َو ُ* �ُXْ.ِ �ْ,ُ*ُ ْرُز�Kَ �ُ�&ٖ��َ�َْ	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َوا 'ٰ��ْJُْ	ُ*ا ا	اُو Zَ�َ�ْJِْ	ً�َواَِذا 4َ�ََ� اKْ�ُ�و  Mirasın bölüştürülmesi sırasında uzak 
akrabalar, yetimler ve muhtaçlar hazır bulunduklarında, onlara geçinmeleri için bir kısmını ayırın ve on larla 
nazik bir şekilde konuşun. Nisa, 4/8 

��K�Uَ �Kً��َzِ Zًُ*ا َ)Jُ�+�َ�ْKَ �ْRِ�ْ�َ*ا ا	��َ� َو	ْ�َ   �اَو	1ْ�ََْ� ا	�Tٖ�َ� 	Aَ *ََْ�&ُ*ا ِ.ْ� Rِ5ِ�ْUَْ� ُذر�ً��ٖCَ 9:ً*ْ َ ا*ُ	*Jُ  Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar 
bıraktıkları takdirde “halleri ne olur” diye korkanlar yetimlere de haksızlık etmekten korkup titresinler; Allah'tan 
sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Nisa, 4/9 

 *ُ�ُ&ْ��َ �َ�Tٖ�	ٖ��ً�ااِن� اCَ 8ْ�ََ�ْ*َنCََ�ًرا َو- �ْRِِ-*[ُ�ُ 'Kٖ ْ&ُ�ُ*َن��اِ-�َ�� َ ��ً�ُْk '.ٰ�+َ�َْ	َن اَْ.َ*اَل ا  Yetimlerin mallarını haksızca yiyenler, sadece 
karınlarını ateşle doldurmuş olurlar. Çünkü onlar yakıcı bir ateşe mahkum olacaklar. Nisa, 4/10 

ٖ��ِ% َوَ.� ا	��َ� َوَ:7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َو�Tِِى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�ِ� َواْ	�mَ َواْ)ُ�ُ�وا  �ِ�ِ[ �ِ�ْ	Xْmَِ[ َواْ�ِ� ا	�� ِر ِذى اْ	Jُْ��ٰ' َواْ	�mَِر اْ	Xmُُِ[ َوا	�8
�[/ َ.ْ� َ&�َن ُ.1ُKَ 9:ً�+َ1ْ*ًراَ.َ�َ=Sْ اَْ�َ��-ُُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ِ�ُ  Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, 

akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında 
bulunanlara/köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip 
duran kimseyi sevmez. Nisa, 4/36  

… َوَ:JْAَ 9َ�ُ�*ا َ.�َل ا	َْ�ٖ+�ِ� اِ:�9 �ِ�	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ��ُ   "Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar malını en güzel bir 
şekilde koruyup çoğaltmak maksadı dışında yaklaşmayın… En’âm, 6/152 

� اِن� ا	ْ�َ  ِRْ�َ	ْ�ِ� ا*ُKُه َواَْو ��� َ&�َن َ.Vُ�ًْ:9َوَ:JْAَ 9َ��ُ*ا َ.�َل ا	َْ�ٖ+�ِ� اِ:�9 �ِ�	�ٖ+' ِ,َ' اَْ�َ�ُ� َ�+�' َ�ْ��َُ� اَُ$َRْ  Yetimin malına, kendisi erginlik çağına 
varıncaya kadar, onu değerlendirmek amacı dışında sakın yaklaşmayın. Verdiğiniz her sözü yerine getirin, 
çünkü verdiğiniz sözden mutlaka sorguya çekileceksiniz! İsra, 17/34 

  ْ�RَJْAَ bcَKَ �َ�+ٖ�َْ	ا � �.َ�Kَ  Öyle ise, sakın yetimi güçsüz bulup hakkını yeme, onu üzüp kahretme. Duha, 93/9 
i   ِ�� ٖ�ُب �ِ�	ّ �T=َ�ُ ىTٖ�	ا Sَ�َْاََرا  Dini yalanlayanı gördün mü? Maun, 107/1 

TٰKَ	َِ@ ا	�Tٖى َ�ُ�ع/ ا	َْ�ٖ+��َ    Yetimi itip kakan işte odur. Maun, 107/2  
YILDIZLAR 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
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 َJِ	 ِت��اْ:9َٰ �Xَ�ْ �8Kَ �ْ َ �ِ��وا �k 'Kٖ �Rَُِ�َُ��ِت ا	َْ��� َوا	َْ�ُْ+َRْ+َِ	 َم*mُ/X	ا �ُ=َُ	 %َ�َIَ ىTٖ�	ْ�َ�ُ�*نَ َوُ,َ* ا�ٍم َ*ْ  O, kara ve denizin karanlıklarında 

kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Gerçekten biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş 
geniş açıkladık. En'am, 6/97. 

َ�اٍت �ِ�َْ.ِ�ٖه اََ:9 َ	ُ� اْ	aُ�ْ1َ َواْ:Aَ �ُ.َْ9َ��َرَك ا	��ُ� َرب/ ا	َْ��	َ   dَ�ْ َواْ	Jََ�َ� َوا	mُ/X*َم ُ.�1�َ ���ٖ َوا	�7 … Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş 
durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne 
yücedir! A'raf, 7/54 

  َ���ٖkِ��X�ِ	 �,َ��X��َوَز �Iًَ��ِء ُ�ُ�و � K �Xَ�ْ�َIَِ' ا	��ْJَ	ََو  Andolsun, Biz gökte birtakım yıldız sistemleri yarattık ve seyredenler 
için onları görüş mesafesin getirdik. Hicr, 15/16 

َ�اٌت �ِ�َْ.ِ�ٖه اِن� Kٖ' ٰذ	َِ@ َ:9َٰ��ٍت   dَ�ْ َوا	Jََْ�َ� َوا	mُ/X*ُم ُ.�1�َ َ� 	َُ=ُ� ا	�ْ�َ% َوا	�Rَ�Xَر َوا	�7 �1Cَنَ َو*ُ�Jِ�ْ�َ ٍم*ْJَِ	  Ve sizin için gece ile gündüzü, Güneş 
ile Ay'ı ve yıldızları belli kanunlarına bağlayıp, sizin hizmetinize verdi. Doğrusu bunda aklını kullanan bir millet 
için nice öğütler, ibretlerde belgeler vardır. Nahl, 16/12 

�ونَ  ُ+َRْ�َ �ْ,ُ �ِmْ�X	�ٍِت َو��.َbcَ(ََو  Daha nice işaretler yarattı. İnsanlar geceleyin de Allah'ın yarattığı yıldızlarla 
yönlerini bulurlar. Nahl, 16/16 

dُ�ْ َوا	Jََْ�ُ� َوا	mُ/X*ُم َواْ	   ٰ�َ*اِت َوَ.ْ� Kِ' اْ:9َْرِض َوا	�7 � َ	ُ� َ.ْ� Kِ' ا	��ُmُ�ْ�َ �َ��	اَن� ا �َAَ �َْ	َِس َو&َ ا��X	ا �َ.ِ �ٌ�sٖ&ََواب/ َو ��mَُ� َوا	 �a�َ �ٌ�sٖ َ)َ�ْ�ِ� اْ	Tَ�َاُب َوَ.ْ� mَِ��ُل َوا	�7
 -ُ Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıkların, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçla�Rِِ� ا	��ُ� Kََ�� َ	ُ� ِ.ْ� ُ.ْ=ِ�ٍم اِن� ا	��َ� َ�5َْ�ُ% َ.� َ��7َءُ 
rın, hayvanların ve çok sayıda insanın Allah'a secde ettiklerini, O'nun buyruğuna boyun eğdiklerini görmüyor 
musun? Çoğu insan da azaba çarpılmayı hak etmiştir. Allah'ın alçalttığı kimseye hiç kimse onur ve saygınlık 
kazandıramaz. Hiç şüphesiz Allah dilediğini yapar. Hac, 22/18 (Secde Ayeti) 

-َْ�� �Hِٖ�ZٍXَ ا	َْ=َ*اِ&[ِ اِ-�� َز����X ا	��  /�َ��َء ا	  Biz yakın göğü, yıldızlarla süsledik. Saffat, 37/6 
�ُ� َواِْدَ��َر ا	mُ/X*مِ ْ���َKَ %ِ�ْ�	ا �َوِ.َ Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra O'nu tesbih et. Tur, 52/49 

  /X	ا Dِِ اُْ ِ�ُ� �َِ�َ*ا bcَKَ ِم*mُ  Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, Vakıa, 56/75 
…   َ{��ٖ�8َ�َِ� ��َْ- /�َ��َء ا	 � َز����X ا	��ْJَ	ََو Yemin olsun ki Biz yakın göğü yıldızlarla donatıp süsledik …Mülk, 67/5 

  ْS�َ�ُِu ُم*mُ/X	ِ�َذا اKَ  Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, Mürselat, 77/8 
َواَِذا ا	َْ=َ*اِ&ُ[ اْ-َ+sََ�تْ    Yıldızlar döküldüğü zaman. İnfitar, 82/2 

YOKSUL 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 Yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz… Bakara, 2/83… َوِذى ا	Jُْْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&��ِ  …

… �gِٖ��َ� َوKِ' ا	�� َ  ٖ��ِ% َوا	�� �ِب َواAَٰ' اْ	َ��َل َ)�ٰ' ُ���ٖ� َذِوى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َواْ	َ�َ��ٖ&�َ� َواْ�َ� ا	�� …Sevdiği malını yakınlara, yetimlere, 
yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve köle ve esirlere verir… Bakara, 2/177 

...   ٖ[�ُ �َ�Tٖ�	َوَ)َ�' ا �َUٍَُم ا���اَ �ٌة ِ.ْ ���ِKَ �ٍ5َCَ 'ٰ�(َ �4ً اَْو��ٖ.َ �ْ=ُXْ.ِ َن�&َ �ْ�َKَ وَداٍت��َ�uَ Zٌَ��ُم ِ.ْ�ٖ=��ٍ اَ���ً.� َ.ْ�ُِْK �ُ-َ*Jُ�  Oruç, sayılı günlerdedir. 
Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü 
yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir… Bakara, 2/184 

ٖ��ِ% َوَ.� 5ْAََ��ُ*ا ِ.ْ� Kَ �ٍ�ْUَِ�ن� ا	��َ� �ِٖ� َ)ٖ���ٌ �ٖ&�َ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ.�َذا ُ�Jُ5ِXْ*َن  ُْ% َ.� اَ-ْ.ِ �ْ+ُJْ5َْ� �Kَ �ٍ�ْUَِْ�َ*ا	َِ�ْ�ِ� َواْ:9َْ َ�ٖ��َ� َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ��َ  ِ� َواْ�ِ� ا	��  Sana Allah 
yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, 
yoksullara ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.” Bakara, 
2/215 

  َ. 9:ً*ْ َ �ْRَُ	 ُ*ا	َو ُ* �ُXْ.ِ �ْ,ُ*ُ ْرُز�Kَ �ُ�&ٖ��َ�َْ	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َوا 'ٰ��ْJُْ	ُ*ا ا	اُو Zَ�َ�ْJِْ	َواَِذا 4َ�ََ� ا�Kًْ�ُ�و  Miras paylaşımı sırasında akrabalar, ye- 
timler öksüzler, yoksullar hazır bulunurlarsa, onlara da bir şey verin ve onlara güzelce sözler söyleyerek 
gönüllerini alın. Nisa, 4/8 

ٖ��ِ% َوَ.� �ِ� َواْ	�mَِر َواْ)ُ�ُ�وا ا	��َ� َوَ:7ُْA 9ِ�&ُ*ا �ِٖ� َ$�lً�ْ َو�ِ�ْ	َ*ا	َِ�ْ�ِ� اِْ�َ��-ً� َو�Tِِى اْ	Jُْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��&ٖ   �ِ�ِ[ �ِ�ْ	Xْmَِ[ َواْ�ِ� ا	�� ِذى ا	Jُْْ��ٰ' َواْ	�mَِر اْ	Xmُُِ[ َوا	�8
 ,Sْ=َ�َ.َ Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya اَْ�َ��-ُُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ:9 ُ�ِ�[/ َ.ْ� َ&�َن ُ.1ُKَ 9:ً�+َ1ْ*ًرا
akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altın- 
dakilere/yanınızda çalışan işçilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa, 4/36 

�َرAُُ� اuَِْ��ُم َ)7ََ�ِة َ.َ��ٖ&�َ� ِ.ْ� اَْوُ 9:َ  ُ��ِ[ُْA �.َ �ِCَ�VٰاTُUِ&ُُ� ا	��ُ� �ِ�	��Kٖ *ِLْ' اَْ�َ��-ُِ=�ْ   �5=َKَ َ��َن�اْ:9َْ �ُُA�ْ �J(َ ��َِ� �ُْ&TُUِاVٰ�ُ �ْ=ِٰـ	َو �ُ��ٖ�ْAَ اَْو �ْRُُA*َ�ْ&ِ َن اَْ,ٖ��ُ=ْ� اَْو*
�َرُة اَْ��َ  � 8ِKََ��ُم Zِsَٰ�pَ اَ���ٍم ٰذ	َِ@ َ&�5ْmِ�َ �َْ	 �ْ�َKَ Zٍ�َ َ7ُْ=ُ�ونَ َرAَ �ْ=ُ���َ	َ �ِٖA��ََُٰ=ْ� ا	ُ� ��	ا �ُ���َ�ُ @َِ	Tٰ&َ �ْ=َُ-��َ�َْاَِذا 5ْ�َ�َُ+ْ� َوا3ُ5َ�ْ*ا ا �ْ=ُِ-�  Allah, kasıtsız olarak 

ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi 
sorumlu tutar. Bunun da kefareti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on yoksulu yedirmek veya 
giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bunları yapmaya gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiği- 
nizde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetlerini açıklıyor; umulur ki şükreder- 
siniz! Maide, 5/89 
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ْر Tٖ�ْAَ�ً�ا  �T�َُA 9:ََو %ِ��ٖ ُ� َوا	ِْ�ْ�ٖ=�َ� َواْ�َ� ا	�� �J�َ 'ٰ��ْJُ	َْواِٰت َذا ا Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek 

saçıp savurma. İsra, 17/26 
*َن َ)�ٰ' uََ��مِ ا	ِْ�ْ�ٖ=��ِ   /z��َAَ 9:ََو  Yoksulu yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Fecr, 89/18 

YOLCU 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

…  ُJ	َْ��َل َ)�ٰ' ُ���ٖ� َذِوى ا	اْ 'Aَِٰب َوا� َ �gِٖ��َ� َوKِ' ا	�� ٖ��ِ% َوا	�� ْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َواْ	َ�َ��ٖ&�َ� َواْ�َ� ا	�� …Sevdiği malını yakınlara, yetimlere, 
yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve köle ve esirlere verir… Bakara, 2/177 

…   َ. �ْ=ُXْ.ِ َن�&َ �ْ�َKَ وَداٍت��َ�uَ Zٌَ��ُم ِ.ْ�ٖ=��ٍ اَ���ً.� َ.ْ�ُِْK �ُ-َ*Jُ�[ٖ�ُ �َ�Tٖ�	َوَ)َ�' ا �َUٍَُم ا���اَ �ٌة ِ.ْ ���ِKَ �ٍ5َCَ 'ٰ�(َ �4ً اَْو��ٖ  Oruç, sayılı günlerdedir. 
Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü 
yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir… Bakara, 2/184 

ٖ��ِ% َوَ.� 5ْAََ��ُ*ا ِ.ْ� Kَ �ٍ�ْUَِ�ن� ا	��َ� �ِٖ� َ)�ٖ َ��lَ�ُْ*َ-َ@ َ.�َذا ُ�Jُ5ِXْ*َن  ُْ% َ.� اَ-ْ.ِ �ْ+ُJْ5َْ� �Kَ �ٍ�ْUَِْ�َ*ا	َِ�ْ�ِ� َواْ:9َْ َ�ٖ��َ� َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ��َ   ��ٌ �ٖ&�ِ� َواْ�ِ� ا	��  Sana Allah 
yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, 
yoksullara ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.” Bakara, 
2/215 

�ٰ*َة َواَْ-+ُْ� Cَُ=�ٰرى َ�+�' Aَْ�َ�ُ�*ا َ.� JُAَ*	ُ*َن َوَ:XُIُ 9ً�� اِ:�9 َ)��ِٖ�ى Cَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�   ٖ��ٍ% َ�+�' LْAََ+ِ��ُ*ا َواِْن &zٰ�ْ.َ �ْ+ُXُْ' اَْو َ)�ٰ' 5َCٍَ� اَْو �Iََء اََ�ٌ� Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:JْAَ 9َ�ُ�*ا ا	�8
�*ا �ُِ*Iُ*ِ,ُ=ْ� َواَْ�ٖ��ُ=ْ� اِن� ا	��َ� َ&�َن )َ ِ.Xُْ=ْ� ِ.َ� ا	g�Lَِِْ� اَْو 	َٰ�ْ�ُ+ُ� اُ�َ.ْ�Kَ ��ً��uَ ا�ً��ٖPَ ا*�ُ ���َ+َKَ وا َ.�ًء�ُmِAَ �ْ�َKَ َ��َء�X	5ُ*ًراBَ ا f*5ُ  Ey iman edenler! Sarhoşken, 

ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de cünüpken -yolcu olmanız müstesna- gusül yapmadıkça namaza yaklaş- 
mayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz yahut herhangi biriniz tuvalet ihtiyacını gidermişse veya kadınlara 
yaklaşmışsanız ve bu durumlarda su bulamamışsanız pak bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize 
sürün. Şüphesiz ki Allah, çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Nisa, 4/43 

�ٰ*ِة Bْ�Kَِ��ُ*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ� َواَْ�ِ�َ�ُ=ْ� اِ	َ' اْ	َ�َ�اaِِK َوا  �*ا �ُِ�ُؤCُِ=ْ� َواَْرIَُ�ُ=ْ� اِ	َ' ا	َْ=ْ�َ�ْ�ِ� َواِْن &�XُIُ �ْ+ُXًُْ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَِذا  ُْ�ُ+ْ� اِ	َ' ا	�8ُ�َ.ْ �ُْ+Xُْ& ُ�وا َواِْن �R�u�Kَ �
 ���َ+َKَ وا َ.�ًء�ُmِAَ �ْ�َKَ َ��َء�X	َٰ�ْ�+ُُ� ا	اَْو  �ِِg�Lَ	ْا �َ.ِ �ْ=ُXْ.ِ �� ا	��ُ� 	zٰ�ْ.َ ْm�َِ' اَْو َ)�ٰ' 5َCٍَ� اَْو �Iََء اََ�ٌُ��ٖ�ُ �.َ �ُXْ.ِ �ْ=ُ���*ا �ُِ*Iُ*ِ,ُ=ْ� َواَْ�ُٖ�َ.ْ�Kَ ��ً��uَ ا�ً��ٖPَ ا*�ُ �ْ.ِ �ْ=ُ�ْ�َ(َ %َ�َ

َ�&ُْ� َو	ُِ�+ِ�� -ِْ�َ�َ+ُ� َ)َ�ْ�ُ=ْ� َ	َ���ُ=ْ� 7ْAَُ=ُ�ونَ  �R[َ�ُِ	 � Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü, ellerinizi ve َ�َ�ٍج َو	ٰـِ=ْ� ُ�ٖ��ُ
dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Başınızı meshedin ve topuğa kadar her iki ayaklarınızı da. Veya yıkayın. 
Eğer boy abdestini gerektiren bir halde iseniz banyo yapıp kendinizi temizleyin. Ama eğer hasta iseniz (su olsa 
bile) veya seyahatteyseniz ya da tuvalet ihtiyacınızı gidermişseniz yahut bir kadınla birlikte olmuşsanız buna 
karşın su bulamıyorsanız, o zaman, temiz toprağa ellerinizi sürün ve onunla yüzünüzü ve kollarınızı hafifçe 
ovun/teyemmüm edin Allah, size zorluk çıkarmak istemez. Allah sizi arındırmak ve üzerinizdeki nimetini 
tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Maide, 5/6 

  ْ�ٍل ِ.Xُْ=ْ� اَْو اUََٰ�اِن ِ.ْ� Bَْ�ِ�&ُْ� اِْن اَْ-ُ+ْ� K �ْ+ُ�ْ�َzَِ' اْ:9َْرِض Zُ�َ�8ٖ.ُ �ْ=ُ+ْ�َ�Pََ�Kَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ$�Rََدُة X�ْ�َُِ=ْ� اَِذا 4َ�ََ� اََ�َ�&ُُ� اْ	َ�ْ*ُت ٖ��َ� اْ	َ*Zِ��Pِ ا�Xَpِْن َذَوا َ)
�ٰ*ِة Jْ�ُKَِ�َ��ِن �ِ�	��ِ� اِِن اْرAَْ�ُ+ْ� َ:9 َ-7َْ+ٖ�ى �ِٖ� �Xً�َpَ َو	َْ* َ&�نَ اْ	�َ  � ا	�8ِ�ْ�َ �ْ.ِ ��َRَُ-*�ُِ��ْAَ ِت*ْ  َ���ِٖpٰ9:ْا �َِ�َ	ِ� اِ-�� اًِذا ��	َدَة ا�Rَ$َ �ُُ+=َْ- 9:ََذا  ُْ��ٰ' َو  Ey imana edenler! 

Ölüm size yaklaştığında ve vasiyette bulunmak üzereyken yapacaklarınız için şahitler bulundurun: Kendi aranız- 
dan iki dürüst kişi, yahut; eğer evinizden uzakta, seyahatte iken ölüm işaretleri baş göstermişse namazdan 
sonra, misafir olduğunuz topluluktan iki kişiyi alıkoyun; eğer içinize bir şüphe düşerse her birini Allaha şöyle 
yemin ettirin:"Bu sözümüzü, yakın bir akrabanın hatırı için olsa da hiçbir bedel karşılığında satmayacağız; ve Al- 
lah’ın huzurunda şahit olduğumuz hiçbir şeyi gizlemeyeceğiz, yoksa günahkarlar arasına gireriz". Maide, 5/106  

… ٖ��%ِ َواْ)َ�ُ�*ا اَ-�َ�� XِBَْ�ُ+ْ� ِ.ْ� َ$ْ#ٍء �Kََن� 	ِ��ِ� Uُُ�َ�ُ� َو	Cُ���ِ*ِل َو	Tِِى ا	Jُْْ��ٰ' َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ��َ   �ٖ&�ِ� َواْ�ِ� ا	�� Bilin ki, 'ganimet olarak ele 
geçirdiğiniz' şeylerin beşte biri, muhakkak Allah'ın, Resulün, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcunundur 
… Enfal, 8/41   

ZAMAN/ZAMANIN GÖRECELİĞİ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

ونَ  /��ُAَ � ��.ِ ZٍXَCَ _ِْ	َ�&َ @ََر�� �َXْ(ِ �.ً*ْ�َ َواِن�… Rabbinin Katında bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir. Hac, 22/47 

 � ��.ِ ZٍXَCَ _َْ	َاُرُه ا�َJْ.ِ ٍم َ&�َن*ْ�َ 'Kٖ �ِ�َْ	ِْ�ُ�ُج ا�َ ��ُp َ' اْ:9َْرِض	َ��ِء اِ ونَ  ُ�َ���ُ� اْ:9َْ.َ� ِ.َ� ا	�� /��ُAَ  Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. 
Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde O’na yükselir. Secde, 32/5 

  ِ. @َِ	Tِٰ� �ْRَُ	 �.ََو �ُ,ْ ��-َْ�� َ-ُ�*ُت َوَ-ْ�َ�� َوَ.� ُ��Xَ=ُِ�Rْ اِ:�9 ا	 /�ْ� ِ)ْ�ٍ� اِْن ُ,ْ� اِ:�َ 9�X3ُ/*نَ َوَ �	ُ*ا َ.� ِ,َ' اِ:��XَُA��َ�َ 9 ا	  Dediler ki: Hayat ancak bu 
dünyada yaşadığımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de 
yoktur. Onlar sadece zanlarına göre hüküm veriyorlar. Casiye, 45/24 

  َ���ٖ�ْUَ اُرُه�َJْ.ِ ٍم َ&�َن*ْ�َ 'Kٖ �ِ�َْ	ِ/وُح ا�	َوا Zُ=َِiٰ��َ	ْْ�ُ�ُج اAَ  ٍZXَCَ _َْ	َا  Melekler ve Ruh/Cebrail O’na, süresi elli bin yıl olan bir 
günde çıkabilmektedir. Mearic, 70/4 

ْ,ِ� 	َْ� َ�ُ=ْ� َ$Tْ.َ �lً�ْ&ُ*ًرا  ��َ,ْ% اAَٰ' َ)َ�' اْ:9ِْ-َ��ِن ٖ��ٌ� ِ.َ� ا	  Gerçekten insan üzerine zaman olarak öyle bir süre geçti ki o 
anılmaya değer bir şey bile değildi. İnsan, 76/1  
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َواْ	�8ْ�َِ    Zamana yemin olsun ki,    ٍ��ْUُ '5َٖ	 اِن� اْ:9ِْ-َ��َن   İnsan gerçekten ziyandadır. Asr, 103/1-2 

ZAN 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

 َA 9�:َُ� �8ٖ�ٌَ� �ِ َوَ�ِ�ُ�*ا ا��	َوا �ْRُXْ.ِ �ٌ�sٖ&َ ا* /�Pَا َو*�ُ(َ ��ُp �ْRِ�ْ�َ(َ �ُ��	َب ا�Aَ ��ُp ا* /�Pَا َو*�ُ�َKَ ZٌXَ+ِْK نَ ُ=*َن*ُ��َ�ْ�َ ��َ  Peygamberleri yalanlayıp 
öldürmeleri sonrasında başlarına  bir zarar bir felaket gelmeyeceğini zannettiler. Gözleri kör ve kulakları sağır 
oldu. Sonra Allah tövbelerini kabul etti, fakat arkasından çoğu yine kör ve sağır oldu. Hiç şüphesiz Allah onların 
ne yaptıklarını görüyor. Maide, 5/71 

َ�+�ِ�ُ�*َن اِ:�9 ا	�3�� َواِْن ُ,ْ� اِ:�َ 9�Pُ�ُ1ْ*نَ  َواِْن Dْ[ُِA اَْ&ْ.َ �َsَ� Kِ' اْ:9َْرِض ُ��4ِ/*َك َ)ْ� Cَٖ��ِ% ا	��ِ� اِنْ    Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan 
seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. 
En'am, 6/116 

َب ا	�Tٖ�َ� ْ.ِ� Jُ�َCَ'�+�َ �ْRِِ��ْ َ*ُل ا	�Tٖ�َ� اَْ$َ�&ُ*ا 	َْ*   �T&َ @َِ	Tٰ&َ ٍء#ْ$َ �ْ.ِ �Xَ.ْ �&ُْ� ِ.ْ� ِ)ْ�ٍ� Iُ�ِ1ُْ+Kَ*ُه َ	�Xَ  َ$�َء ا	��ُ� َ.� اَْ$َ�ْ&�Xَ َوَ:9 اَٰ��ُؤ-َ� َوَ:9 َ���َXْ(ِ %ْ,َ %ُْ  �XَCَْ��َ َذا ُ*ا
 َA 9�:َِواِْن اَْ-ُ+ْ� ا ���3	َن اِ:�9 ا*�ُ�ِ�+Aَ نَ اِْن*Pُ�ُ1ْ  Ortak koşanlar diyecekler ki; “Eğer Allah dileseydi, ne biz ve atalarımız O'na ortak 

koşar ve ne de bu şeyi yasaklardık.” Onlardan öncekilerde bu şekilde peygamberlerini yalanladılar da azabımı- 
zın acısını tattılar. Onlara de ki; “Bunun böyle olduğuna dair önümüze koyacağınız bir bildiri bir kanıtınız var mı? 
Siz ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak zan ve tahminle yalan söylüyorsunuz.” En'am, 6/148 

ا	��َ� َ)ٖ��ٌ� �َِ�� َ�5َْ��ُ*نَ  َوَ.� َ�+��Dُِ اَْ&sَُ�ُ,ْ� اِ:��fXkَ 9 اِن� ا	�3��  9:َ�XٖLُْ' ِ.َ� اْ	َ��lً�ْ$َ �a اِن�    Onların çoğu sadece zanna uymaktadırlar. Oysa 
zan, gerçeğin yerini tutamaz. Gerçekten Allah onların yaptıklarını bütünüyle bilmektedir. Yunus, 10/36 

ٰ�َ*اِت َوَ.ْ� Kِ' اْ:9َْرِض َوَ.� �َ   �ُ)*َن ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� ُ$َ�َ&�َء اِْن َ�+��ُِ�*َن اِ:�9 ا	�3�� َواِْن ُ,ْ� اِ:�َ 9�Pُ�ُ1ْ*نَ اََ:9 اِن� 	ِ��ِ� َ.ْ� Kِ' ا	��ْ�َ �َ�Tٖ�	ا Dُِ��+  İyi bilin ki, göklerde 
ve yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. O halde Allah'tan başkasına tapanlar neyin ardına düşüyorlar! Onlar, 
zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. Yunus, 10/66 

 9:ًVُ�ْ.َ �ُXْ(َ َن�&َ @َiِٰـ	اَد &ُ%/ اُوVٰ5ُْ	8َ�ََْ� َوا	َوا Dَ�ْ َوَ: �.َ _ُJْAَ 9	dَ�َْ َ	َ@ �ِٖ� ِ)ْ�ٌ� اِن� ا	�� Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine 
düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar. İsra, 17/36 

َ��َء َواْ:9َْرَض َوَ.� bcًuِ��َ ��َRُXَ�ْ�َ ٰذ	َِ@ kَ�/ ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا ْ*َKَ� %ٌ	Tٖ��ِ�َ� َ&5َُ�و  ا ِ.َ� ا	��Xرِ َوَ.� �XَJْ�َUَ ا	��  Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş 
yere yaratmadık. Bu yaratılanların boş yere yaratıldığı iddiası, inkâr edenlerin zannıdır. Vay o inkâr edenlerin 
ateşteki haline! Sad, 38/27 

�ُ+ْ� ِ.َ� اْ	1َ  ْ�َPَْ�Kَ �ْ=ُvاَْرٰد �ْ=ُ���َِ� �ْ+ُXْXَkَ ىTٖ�	ا �ُ=ُ/Xkَ �ْ=ُِ	َوٰذ َ���ٖCِ�  Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, işte sizi o 
mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz. Fussilet, 41/23 

  ِ. @َِ	Tِٰ� �ْRَُ	 �.ََو �ُ,ْ ��-َْ�� َ-ُ�*ُت َوَ-ْ�َ�� َوَ.� ُ��Xَ=ُِ�Rْ اِ:�9 ا	 /�ٍ� اِْن ُ,ْ� اِ:�َ 9�X3ُ/*نَ ْ� ِ)�ْ َوَ �	ُ*ا َ.� ِ,َ' اِ:��XَُA��َ�َ 9 ا	  Dediler ki: Hayat ancak bu 
dünyada yaşadığımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de 
yoktur. Onlar sadece zanlarına göre hüküm veriyorlar. Casiye, 45/24 

  َ��Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��ا َ*�ُ ��mَAَ 9:ََو �ٌpِْا ���3	ا tَ�ْ�َ اِن� ���3	ا �ً�ا ِ.َ�sٖ&َ ا*�ُِX+َIْا ا*Xُ.َٰا Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü 
zannın bir kısmı günahtır… Hucurat, 49/12 

ا	�3��  9:َ�XٖLُْ' ِ.َ� اْ	َ��lً�ْ$َ �aَوَ.� 	Rَُْ� �ِٖ� ِ.ْ� ِ)ْ�ٍ� اِْن َ�+��ُِ�*َن اِ:�9 ا	�3�� َواِن�   Onların melekler hakkında hiçbir bilgileri yoktur. Onlar 
sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, gerçeğin yanında hiçbir şey ifade etmez. Necm, 53/28  

�هُ  َ�َUَُْ� ا	اَن� َ.�َ ]ُ�َ�ْ�َ  Malının kendisini ölümsüzleştireceğini zannedene yazıklar olsun. Hümeze, 104/3 
ZALİM 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
 Hiç şüphesiz, Allah zalimleri bilir. Bakara, 2/95 َوا	��ُ� َ)ٖ��ٌ� �ِ�	��3	ِٖ���َ 

… � ا َIِ��َ.َ DَXَ.َ �ْ ��.ِ �ُ�َkَْا �َوَ.ْ ُ��ُCْا �Rَ�Kٖ �َ&َTُْ� اَْن �ِ��	 Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların 
harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır!... Bakara, 2/114 

 ٍ%ِK�Lَِ� �ُ��	ِ� َوَ.� ا��	ا �ُه ِ.َ�َXْ(ِ َدًة�Rَ$َ �َ+َ&َ �ْ ��.ِ �ُ�َkَْا �نَ  َوَ.ْ*ُ��َ�ْAَ � ��(َ  …Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen 
kimseden daha zalim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakara, 2/140 

�وَد ا	��ِ� �Kَُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ ُ�ُ �� Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bakara, 2/229 … َوَ.ْ� َ�َ+َ�

  ��Uُ 9:ََو �ِ�Kٖ Dٌ�ْ�َ 9:َ ٌم*ْ�َ 'َِAْ��َ اَْن %ِ�ْ َ �ْ.ِ �ُْ&�Xَ َْرَز � Zٌ َوَ:Zٌ(َ�5َ$َ 9 َوا	َْ=�Kُِ�وَن ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَ-Jُ5ِْ*ا ِ.��  Ey iman edenler! Hiç bir 
alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan 
hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir. Bakara, 2/254 

�ى اْ	Jَْ*َم ا	��3	ِٖ���َ ِRْ�َ 9:َ �ُ��	َوا …Allah zalim kimseleri hidayete/doğru yola iletmez. Bakara, 2/258 

َوَ.� اَ-ْ.ِ �ْ+ُJْ5َْ� ZٍJَ5ََ- اَْو -Tََْرْ.ِ �ُْA� Tَْ-ٍر Kَِ�ن� ا	��َ� َ�ْ�َ�ُ�ُ� َوَ.� 	��3�ِ	ِٖ��َ� ِ.ْ� اَ-�8َْرٍ    Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı 
muhakkak Allah bilir. Zalimler için hiç yardımcı yoktur. Bakara, 2/270 
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��ِت Rِ�ّٖK*َ�ُKَْ� اIُُ*َرُ,ْ� َوا	��ُ� َ:9 ُ�ِ�[/ ا	��3	ِٖ���َ  َِ	� � ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8 َواَ.�  Allah iman edip iyi davranışlarda bulunanların 

ödüllerini eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. Âl-i İmran, 3/57 
�ى اْ	Jَْ*َم ا	��3	ِٖ���َ  ِRْ�َ 9:َ �ُ��	َوا  … Allah zalimleri doğru yola iletmez. Âl-i İmran, 3/86 

Kََ�ِ� اKَْ+ٰ�ى َ)َ�' ا	��ِ� ا	َْ=Tَِب ِ.ْ� َ�ْ�ِ� ٰذ	َِ@ �Kَُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ    Artık bundan sonra Her kim Allah'a karşı yalan uydur- ursa, 
işte bunlar, zalimlerin ta kendisidirler. Âl-i İmran, 3/94 

َوَ.ْ� 	َْ� َ�ْ�ُ=ْ� �َِ�� اَْ-Hََل ا	��ُ� �Kَُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*نَ    …Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar zalimlerdir. Maide, 

5/45  
  ُX.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ ُ��-�ِKَ �ْ=ُXْ.ِ �ْRُ�	*َ+َ�َ �ْ.ََو tٍ�ْ�َ َِ��ُء	اَْو �ْRُ4ُ�ْ�َ َِ��َء	�8َٰرى اَْو�X	َد َوا*Rُ�َْ	وا اTُ1ِ�+Aَ 9:َ َ  *ا�ِٖ��	��3	َم ا*ْJَ	ْى ا�ِRْ�َ 9:َ �َ��	اِن� ا �ْRُXْ.ِ  Ey iman 

edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar bir birlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinir- 
se, kuşkusuz o da onlardandır. Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez. Maide, 5/51 

َب �ِ�َٰ��Aِٖ� اِ-�ُ� َ:9 ُ�5ِْ�ُ} ا	��3	ِ�ُ   �T&َ اَْو ��ًTِ&َ �ِ��	ٰ�ى َ)َ�' ا+َKْا �ِ ��.ِ �ُ�َkَْا �نَ َوَ.ْ* Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya O'nun 
âyetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir! Şüphe yok ki, zalimler kurtuluşa ermezler! En'am, 6/21 

  َB �ٍ��ٖ�َ 'Kٖ ا*zُ*1ُ�َ '�+�َ �ْRُXْ(َ ِ�ْض(ْ�َKَ �XَِA��َٰا 'Kٖ َن*zُ*1ُ�َ �َ�Tٖ�	ا Sَ�ََْ َواَِذا َرا�ِٖ��	��3	مِ ا*ْJَ	ْا Dَ.َ ٰ�ى&ْ �T	ا �َ�ْ�َ �ْ�ُJْAَ bcَKَ ُن�[َ�ْ � ُ��X�َ�ِXَْ@ ا	�7 ْ�ِ�ٖه َواِ.�  
Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan 
uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma. En'am, 6/68 

َوَ&Tٰ	*َُ- @َِ	tَ�ْ�َ 'ّٖ ا	��3	ِٖ��َ� �4ً�ْ�َ �َِ�� َ&�-ُ*ا َ�ْ=ِ�ُ�*نَ    İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını 
diğerlerinin peşine takarız. En'am, 6/129 

-�ُ� َ:9 ُ�5ِْ�ُ} ا	��3	ُِ�*نَ اِ    …Gerçek şu ki, zalimler iflah olmazlar. En'am, 6/135 

�ى اْ	Jَْ*مَ ِRْ�َ 9:َ �َ��	اِن� ا �ٍ�ْ(ِ �ِ�ْLَِ� َس��X	4ِ�ُِ%� ا	 ��ًTِ&َ �ِ��	ٰ�ى َ)َ�' ا+َKْا �ِ ��.ِ �ُ�َkَْا �ْ�َKَ  َ���ِٖ	��3	ا  …Bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a 
karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir! Elbet Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. En'am, 6/144 

  ٖ�ِA��َٰ�ِ� َب �T&َ اَْو ��ًTِ&َ �ِ��	ٰ�ى َ)َ�' ا+َKْا �ِ ��.ِ �ُ�َkَْا �ْ�َKَ …Allah'a iftira eden ya da O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim 
kimdir!... A'raf, 7/37 

	ْ.ِ �ْRَُ� �Rَ.ِ �َ�XRَIٌَد َوِ.ْ� Bَ �ْRِِ *ْKََ*اٍش َوَ&Tٰ	Hِmْ-َ @َِى ا	��3	ِٖ���َ    Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de ateşten 
örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız! A'raf, 7/41 

اِن� ا	��3	َ��ِٖ� 	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَ	ٖ��ٌ    …Şüphesiz ki zalimler için elem verici bir azap vardır. İbrahim, 14/22 

��/*ا ا	ُْ=5َْ� َ)َ�' ا:ْ  َ+َCَِْ��َء اِِن ا	ا-َُ=ْ� اَْو*َUِْوا اَٰ��َء&ُْ� َواTُ1ِ�+Aَ 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ��ِن َو.َ َ�ُِ�*نَ 9ٖ	��3	ا �ُ,ُ @َِiٰ	ُو�Kَ �ْ=ُXْ.ِ �ْRُ�	*َ+َ�َ �ْ  Ey iman edenler! 
Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. Sizden kim onları dost 
edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Tövbe, 9/23 

…   َA 9:َرُ َو��X	ا �ُ=ُ ���َ+َKَ ا*�ُ�َkَ �َ�Tٖ�	َ' ا	ا اِ*Xُ&َ�ْ Sakın zalimlere eğilim, yakınlık göstermeyiniz. Yoksa cehennem ateşi sizi 
de yakalar… Hud, 11/113 

 َ�Uِٰ9:ْا 'ِKَو ��َْ- /�ِة َوُ�4ِ%/ ا	��ُ� ا	��3	ِٖ��َ� َوَ�5َْ�ُ% ا	��ُ� َ.� َ��7َءُ ُ�Sُ��sَ ا	��ُ� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا �ِ�	Jَْْ*ِل ا	K Sِِ���sِ' اْ	َ�ٰ�*ِة ا	  Allah; sağlam sözle iman 
edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapasağlam tutar. Zalimleri ise saptırır. Allah dilediğini yapar. 
İbrahim, 14/27 

 *�ُ+ُ	َْ�Cَ �.َ �%ُ& �ْ.ِ �ْ=ُnٰAٰرٌ َوا� �8ُ*َ,� اِن� اْ:9ِْ-َ��َن َ	�3َُ*ٌم َ&�5ُْA 9:َ �ِ��	ا Sَ�َ�ِْ- وا /��ُAَ ُه َواِْن  O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah- 'ın 
nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür! İbrahim, 14/34 

�َ�َ��� ا	��  ْAَ 9:َاْ:�8َ�َْ9رُ َو �ِ�Kٖ 0ُ1َ7ْAَ ٍم*ْ�َِ	 �ْ,ُ�ُ �UVَ�ُ ��َ�-ُِِ�*َن ا	��3	ا %ُ�َ�ْ�َ � ��(َ bcًِK�Bَ �َ  Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! 
Ancak, Allah onları cezalandırmayı, korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. İbrahim, 14/42 

� ا	��3	ِٖ��َ� اِ:�Uَ 9َ��ًرا ُ�Hٖ�َ 9:ََو �َ�Xٖ.ِVْ�ُ�ِْ	 Zٌ�َ�ْْ�اِٰن َ.� ُ,َ* ِ$�5ٌَء َوَرJُ	ْا �ُل ِ.َ �HXَُ-َو  Biz, Kur'an'la öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler 
için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. İsrâ, 17/82 

  f��َ.ُ %ٍIََٰ' ا	اِ �ْ,ُ�ُ �UVَ�ُ �ْ=ِٰـ	َو Zٍَدا�� �ْ.ِ �Rَ�ْ�َ(َ َ�َكAَ �.َ �ْRِ�ِ�ْ3ُِ� َس��X	ُ� ا��	ا TُUِاVٰ�ُ *َْ	نَ َو*.ُ�ِJْ+َ�ْ�َ 9:ََو Zً(َ�Cَ ُ�وَنUِْ�+َ�ْ�َ 9:َ �ْRُُ�Iَََء ا�Iَ ِ�َذاKَ '  Eğer Allah, 
insanların zalimce davranışlarından ötürü hemen yakasına yapışsa yeryüzünde bir tek canlıyı sağ bırakmazdı. 
Fakat o insanlara belirli bir sürenin sonuna kadar mühlet tanır. Süreleri dolunca onu, ne bir an erteleyebilirler ve 
ne de öne alabilirler. Nahl, 16/61 

  -َ �َ��ِٖ	��3�ِ	 �-َ�َ�اُب َوCَ اِ-�� اَْ)َ+ْ �َءْت ُ.��Jً5َAَ�ًْرا اََ��َط �Cُ �ْRَِِ�اِدُ �Rَ َواِْن َ�ْ�َ+s�Lُٖ*ا ُ�p�Lَُ*ا �َِ��ٍء َ&�ْ	Rْ�ُِ% َ�7ِْ*ى اْ	ُ*Iُ*َه �dَiِْ ا	�7  …Biz, zalimlere öyle bir 
cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepe çevre kuşatmıştır. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar 
imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma 
yeri! Kehf, 18/29 

�اُه  َ�َ Sْ.َ ��ْ� ُذ&�َ� �ِ�َٰ��ِت َر��ٖ� �Kََْ)َ�َض َ)�RَXْ َوَ-ِ�َ' َ.� َ  ��.ِ �ُ�َkَْا �َوَ.ْ َ�Kَ ى�ٰRُْ	َ' ا	اِ �ْRُ(ُ�ْAَ َوْ ً�ا َواِْن �ْRِِ-اَٰذا 'Kُٖه َو*RُJَ5ْ�َ اَْن Zً�X&َِا �ْRِِ�*ُ�ُ  'ٰ�(َ �Xَ�ْ�َIَ ��-ِوا ا�ُ+َRْ�َ �ْ
 Allah'ın ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde, onlara sırt çevirenden ve işlediği kötülükleri hiç hatırına اًِذا اََ�ً�ا
getirmeyenden daha zalim kim olabilir? Biz onların kalplerini, Kur'anı anlamalarına engel oluşturacak biçimde 
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perdeledik ve kulaklarını sağırlaştırdık. Bu yüzden sen onları doğru yola çağırsan da doğru yola gelmezler. 
Kehf, 18/57 

ا8ِ�َْْ� َ�ْ*َم َ���Xَ-َ*ُAْ 	ِٰ=ِ� ا	��3	ُِ�*َن ا	َْ�ْ*َم bcَzَ 'Kٍٖل ُ.ٖ���ٍ اRِِ� Dْ�ِCَْْ� وَ    Bize gelecekleri gün, neler işitecekler, neler görecekler! 
Fakat, ne çare ki zalimler bugün apaçık bir sapıklık içinde olacaklar. Meryem, 19/38 

  /a�� &Zٍ�َ5ْBَ 'Kٖ ��Xُ ِ.ْ� ٰ,ـTَا َ�ْ% &�kَ ��Xُ	ِٖ���َ َواْ َ+َ�َب ا	َْ*ْ)ُ� اْ	َْ َ �Xَ�َ�َْو ��5َُ�وا َ&َ �َ�Tٖ�	َا�8َ�ُْر ا Zٌ8َUِ�$َ 'َ,ِ ِ�َذاKَ  Ve vadedilen gerçek/ölüm, 
kıyamet yaklaşınca, birden, inkâr edenlerin gözleri donakalır! Ve derler ki “Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz, 
bu durumdan habersizmişiz; hatta biz zalim kimselermişiz.” Enbiya, 21/97 

�ا 	Jَ�ِْْ*مِ ا	��3	ِٖ���َ  ً�ْ�ُKَ ًء�sَBُ �ْ,ُ�Xَ�ْ�َmَKَ �a�َ	ْ�ِ� Zُ�َ�ْ RُAْTَUََ�Kَُ� ا	�8  Derken korkunç bir ses onları yakalayıverdi Adalet yerini buldu. 
Onları sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme! Mü’minun, 23/41 

 bcً��ٖCَ ِل*Cُ��	ا Dَ.َ ُتTْ1َ�Aا 'ِX+َ�َْ	 ��َ ُل*Jُ�َ �ِ�ْ�َوَ�ْ*َم َ�t�َ/ ا	��3	ُِ� َ)�ٰ' َ�َ  O gün her zalim pişmanlıktan parmaklarını ısırarak şöyle 
der; “Keşki Peygamber'in yoldaşı olsaydım.” Furkan, 25/27 

  �ِRْ.ُ ��Xُ& �.ََو �XَِA��َٰا �ْRِ�ْ�َ(َ ْ+�ُ*ا�9 َ:ً*Cَُر �Rَ ِ=' اْ	Jُٰ�ى اِ:�9 َواَْ,��kَ �Rَُ	ُِ�*نَ َوَ.� َ&�َن َر�/َ@ ُ.Rِْ�َ@ اْ	Jُٰ�ى َ�+�' َ�ْ�َ�َ� Kٖ' اُ.�  Senin Rabbin, ayetlerini 
okuyan bir peygamberi onların ana yerleşim merkezlerine göndermedikçe o şehri yıkıma uğratacak değildir. 
Zaten Biz ancak halkı zalim olan ülkeleri yerle bir etmişizdir. Kasas, 28/59  

  َXِA��َٰ�ِ� �ُ�َmْ�َ �.َِ�ْ�َ� َو	ا اْ*ُAاُو �َ�Tٖ�	وِر ا�ُPُ 'Kٖ ٌت�Xَ���َ ٌت��ُِ�*نَ َ�ْ% ُ,َ* اَٰ	��3	اِ:�9 ا �  Aslında Kur'an, kendilerine bilgi verilenlerin içlerine 
sinen açık ayetlerden, inandırıcı kanıtlardan oluşmuştur. Bizim ayetlerimizi inkâr edenler, sadece inatçı zalim- 
lerdir. Ankebut, 29/49 

aَ�َUَ ا	�Tٖ�َ� ِ.ْ� ُدو-ِٖ� َ�ِ% ا	��3	ُِ�*َن bcَzَ 'Kٍٖل ُ.ٖ���ٍ ٰ,ـTَا aُ�ْUَ ا	��ِ� �Kََُروٖ-' َ.�َذا   İşte bunlar, Allah'ın yaratmasıdır. Gösterin bana, 
O'ndan başka edindiğiniz tanrılar ne yarattı? Hayır zalimler, açık bir sapıklık içindedirler. Lokman, 31/11    

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواْ	mَِ��ِل �Kَََ�ْ�َ� اَْن َ�ْ��RَXَ�ْ�ِ َواَJْ5َ$َْ� �RَXْ.ِ َو�Rَ�َ�َ�َ اْ:9ِْ-َ��ُن اِ-�� َ)�Xَzْ�َ اْ:9ََ.�  اِ-�ُ� َ&�َن Zََ-9:ً*RُIَ �.ً*ُ�kَ َ)َ�' ا	��  Biz emaneti/akıl ve 
iradeyi/sorumluluğu ya da Kur’anı göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten korkup 
çekindiler, Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Ahzab, 33/72 

  ٍD�5ٖ$َ 9:ََ�ٖ��ٍ� َو �ِ.ْ �ِٖ��َ	��3�ِ	 �.َ �َ��ٖkِ�&َ �ِIِ�Xَ�ُ�َ]�عُ  َواَ-Tِْْرُ,ْ� َ�ْ*َم اْ:9ٰزZِKَِ اِِذ اْ	�Jُُ*ُب 	ََ�ى ا	َْ  Ey Muhammed! Onları yüreklerin ağza 
geleceği, tasadan yutkunacakları yaklaşan Kıyamet günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenecek 
şefaatçisi olur. Mümin, 40/18  

ارِ  �� O gün zalimlerin ileri sürdükleri özürleri, kendilerine hiçbir fayda َ�ْ*َم َ:َ 9�Dُ5َXْ ا	��3	َ��ِٖ� Tِ�ْ.ََرRُُAْ� َو	Rَُُ� ا	��ZُXَ�ْ َو	Cُ �ْRَُ*ُء ا	
sağlamaz. Artık lânet de onlarındır, kötü yurt da onlarındır! Mümin, 40/52 

َو	ِ'/ ا	ُْ�+��Jٖ�َ  اِ-�َ �ْRُ	ْ� ُ�XُLْ*ا َ)Xَْ@ ِ.َ� ا	��ِ� َ$�iً�ْ َواِن� ا	��3	َ��ِٖ� Rُ4ُ�ْ�َْ� اَْو	َِ��ُء tٍ�ْ�َ َوا	���ُ    Çünkü onlar, Allah'tan sana gelecek hiçbir şeyi 
geri çeviremezler. Zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise Kendisinden korkup sakınanların dostu ve sahip 
çıkanıdır. Câsiye, 45/19 

نَ َوَ.ْ� 	َْ� َ�ُ+ْ[ �Kَُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	��3	ُِ�*   …Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Hucurat, 49/11 

�Uُِ% َ.ْ� َ��7َُء Kٖ' َرْ�َ�+ِٖ� َوا	��3	ِٖ��َ� اََ)�� 	Tَ(َ �ْRَُاً�� اَ	ٖ�ً�� ْ�ُ  O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için 
elem verici bir azap hazırlamıştır. İnsan, 76/31 

ZEKÂT 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

�ٰ*َة َواAُٰ*ا ا	�H&ٰ*َة َواْرَ&ُ�*ا َ.Dَ ا	��اِ&ٖ���َ    .Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin َواَٖ �ُ�*ا ا	�8
Bakara, 2/43 

 َUََْ�َ+�ٰ.'َواِْذ ا	َوا 'ٰ��ْJُْ	اِْ�َ��-ً� َوِذى ا �ِ�ْ��وَن اِ:�9 ا	��َ� َو�ِ�	َْ*ا	َُِ�ُ�ْAَ 9:َ %َٖvَٔ�اCِْا 'Xٖ�َ َق�sَ�.ٖ �َ-Tْ  �ُْ+�ْ�	*َAَ ��ُp َة*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ� َوا	َْ�َ��ٖ&�ِ� َو ُ*	ُ*ا 	��X�ِِس �Xً�ْ�ُ َواَٖ �ُ�*ا ا	�8
 ُ=Xْ.ِ bcً��ٖ َ 9�:ِنَ ا*zُ�ِ�ْ.ُ �ْ+ُ-ََْوا �ْ  Hani, biz İsrail Oğulları’ndan, "Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, ya- 

kınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz,herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâ- 
tı vereceksiniz" diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.  Bakara, 2/83 

� ا	��ِ� اِن� ا	���َ َXْ(ِ وُه�ُmِAَ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َ9ِ: ا*.ُ ��JَُA �.ََة َو*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ�  .Aَ ��َِ�  Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verinْ�َ��ُ*َن ��8ٖ�ٌَ َواَٖ �ُ�*ا ا	�8
Kendiniz için önceden yaptığınız her iyiliği Allah katında mutlaka bulacaksınız: Unutmayın ki Allah işlediklerinizi 
çok iyi görüp bilir. Bakara, 2/110 

َ� َواAَٰ' اْ	َ��َل َ)�ٰ' ُ���  	dَ�َْ ا	ِْ��� اَْن Aَُ*	/*ا ُوIُ*َ,ُ=ْ�  َِ�َ% ا	7ْ�َِْ�ِق َوا	Lْ�َِْ�ِب َو	ٰـِ=��  ٖ�ِّ��X	ِْ=َ+�ِب َوا	َوا Zِ=َِiٰ��َْ	َوا �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ِ� َوا��	ِ�� �اَٰ.َ �ِْ��� َ.ْ	ا 'ٰ��ْJُْ	َذِوى ا �ٖ
 َAَٰة َوا*ٰ� َ �ِب َواََ �َم ا	�8 �gِٖ��َ� َوKِ' ا	�� ٖ��ِ% َوا	�� ٰ َوا	َْ�َ+�ٰ.' َوا	َْ�َ��ٖ&�َ� َواْ�َ� ا	�� اِء َوٖ��َ� ا	َْ��ِْس اُو	 �� ��ِٖ��َ� Kِ' ا	�Cَْ��َِْء َوا	�4 �ِ,ْ� اَِذا َ)�َ,ُ�وا َوا	�8ِRْ�َِ� َن*ُK*�ُ	َْة َوا*ٰ&�H	ا ' �َ�Tٖ�	ا @َiِـ

� ُ*ا َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	ُْ�+�Jُ*نَ َPَ İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı yönüne döndürmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, 
meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmı- 
şa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve söz verdikleri 
zaman sözlerini yerine getirenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin 
tutum ve davranışıdır. İşte bunlar, doğru olanlar ve Allah’tan korkup sakınanlar. Bakara, 2/177 
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��ِت َواََ �َِ	� � َر��Rِْ� َوَ:Uَ 9ْ*ٌف َ)Rِ�ْ�َْ� َوَ:9 ُ,ْ� َ�ْ�Hَ-ُ*نَ اِن� ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)ِ��ُ*ا ا	�8َXْ(ِ �ْ,ُ�ُIَْا �ْRَُ	 َة*ٰ&�H	ا ا*ُAََٰة َوا*ٰ� ُ.*ا ا	�8  Şüphesiz iman edip salih 

ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. 
Onlar mahzun da olmayacaklardır.  Bakara, 2/277 

 ْ�Rِ�ٖAVْXُCَ @َiِٰـ	اُو �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ِ� َوا��	َن �ِ�*Xُ.ِVْ�ُْ	َة َوا*ٰ&�H	َن ا*ُAVْ�ُْ	َة َوا*ٰ�  ,O namazı kılanlar, zekâtı verenler…  اIًَْ�ا َ)�3ًٖ��َواْ	�Jٖ�ُٖ��َ� ا	�8
Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz. Nisa, 4/162 

�ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ,ْ� رَ  اِ&ُ�*نَ اِ-�َ�� َو	ِ�/ُ=ُ� ا	��ُ� َوَرCُ*	ُُ� َوا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا ا	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	�8  Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür ve 
Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren müminlerdir.  Maide, 5/55 

  �XَِA��َٰ�ِ� �ْ,ُ �َ�Tٖ�	َة َوا*ٰ&�H	َن ا*ُAVْ�َُن َو*Jُ�+�َ �َ�Tٖ��ِ	 �Rَ�ُ+ُ&َْ��َKَ ٍء#ْ$َ �%ُ& Sْ�َCِنَ َوَرْ�َ�ٖ+' َو*Xُ.ِVْ�ُ  …Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. 
Rahmetimi, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekâtı verenlere ve ayetlerimize inananlara pay olarak 
ayıracağım. A’raf, 7/156 
ُ% اْ:9َٰ��ِت 	Jَِْ*مٍ َ�ْ��َ    �ِ� َو-�85َُ ٖ��ٰ*َة َواAَُٰ*ا ا	�H&ٰ*َة Uْ�َِKَ*ا-ُُ=ْ� Kِ' ا	ّ ُ�*نَ Kَِ�ْن �Aَُ�*ا َواََ �ُ.*ا ا	�8  Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı 
verirlerse, tevbe ederler, namazı kılarlar, zekâtı verirlerse, din kardeşleriniz olurlar. Biz âyetleri, anlayacak bir 
kavme açıklarız. Bilen bir kavme ayetleri işte açıklarız. Tövbe, 9/11 

  ِI��َ.َ �ُ�ُ�ْ�َ ��َ�-ِا Kَ �َ��	1َْ� اِ:�9 ا�َْ� َ	َة َو*ٰ&�H	ا 'Aََٰة َوا*ٰ� � ا	��ِ� َ.ْ� اَٰ.َ� �ِ�	��ِ� َوا	َْ�ْ*مِ اْ:Uِٰ9ِ� َواََ �َم ا	�8َ َ���ٖ+َRْ�ُ	ْا �ُ=*-ُ*ا ِ.َ�اَْن َ @َِiٰـ	اُو '�ٰ�َ  Allah'ın 
mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından 
korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Tövbe, 9/18  

�َ �ُت 	Jَ5ُ�َِْ�اِء َواْ	َ�َ��ٖ&�ِ� َواْ	َ��ِ.ٖ��َ� َ)�Rَ�ْ�َ َواْ	Vَ�ُ	�Rُ�ُ*ُ�ُ  Zِ5َْ� َوKِ' ا	��َ �بِ  َ ٖ��ِ% �ٖKَ�Zً4َ ِ.َ� ا	��ِ� َوا	��ُ� َ)ٖ��ٌ� َ�ٖ=��ٌ  اِ-�َ�� ا	�8 َواْ	�Lَِرٖ.�َ� َوCَ 'Kٖٖ��ِ% ا	��ِ� َواْ�ِ� ا	��  
Sadakalar/zekâtlar ancak, yoksullara, düşkünlere, zekât toplayan memurlara, gönülleri İslâm'a ısındırılacak 
olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. 
Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. Tövbe, 9/60 

… �ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*ةَ �Jَٖواْ	Xُ.ِVْ�ُ*َن َوا	�Xَ.ِVْ�ُُْت Rُ4ُ�ْ�َْ� اَْو	َِ��ُء tٍ�ْ�َ َ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	Xْ�َُْ=ِ� َو�ُ   ُ�*َن ا	�8  Mümin erkekler ve mümin 
kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler... 
Tövbe, 9/71 

 ِK �َ�Xٖ.ِVْ�ُ	ْا �َ.ِ �َ�(ٖ �ُ,ْ� 1َ�ْ�َKَُ�وَن ِ.1ِCَ �ْRُXَْ� ا	��ُ� ِ.RُXْْ� َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب اَ اَ	�Tٖ�َ� َ�Hُ�ِ�ْوَن ا	ُْ�]�*�َRْIُ 9�:ِوَن ا�ُmِ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	ِت َوا� َ�َ 	ٖ��ٌ ' ا	�8  Sadaka/zekât 
vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldiği kadar verebilenlerle alay eden 
kimselere bu davranışlarının cezasını Allah verir. Onlara can yakıcı bir azap vardır. Tövbe, 9/79 

��Rَِ� �ْRِ َوRِ�ْ�َ(َ �%Pَْ� اِن� ٌ=َCَ @َAَ*ٰ�Pَ� 	Rَُْ� َوا	���ُ   ّٖ&HَُAَو �ْ,ُ�ُ �R[َُA Zً َ�َPَ �ْRِِ	اَْ.َ*ا �ْ.ِ TْUُ ٌ���ٖ(َ Dٌ��ٖCَ  Onların mallarının bir bölümünü 
zekât/sadaka olarak al ve bu yolla onları temizle, günahlardan arındır. Onlara dua et, çünkü senin duan onlara 
gönül huzuru sağlar. Allah her şeyi işitir ve bilir. Tövbe, 9/103 

  ِ( �ْ(َ Zَ�َ*ْ�+	ا %ُ�َJْ�َ *َ,ُ �َ��	ْ�َ�ُ�*ا اَن� ا�َْ� َ	ٖ���ُ اَ��	اُب ا �َ �ِت َواَن� ا	��َ� ُ,َ* ا	+�*�َ َ��ِدٖه َوَ��TُUُْ ا	�8  Allah'ın, kullarının tövbesini kabul ede- 
ceğini, sadakaları/zekâtlarını geri çevirmeyeceğini ve Allah'ın tövbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen 
olduğunu hâla bilmezler mi? Tövbe, 9/104 

 �f��َ Sُ.ِْة َ.� ُد*ٰ&�H	ِة َوا*ٰ� �8	�ِ� '-ٖ�Pََواَْو SُXُْ& �.َ �َ�ََْ��َرً&� ا.ُ 'Xٖ�َ�َIََو  İsa “Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve 
bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti.” Meryem, 19/31 

… �ٰ*ِة َوا	�H&ٰ*ةِ َوَ&�َن َ��ُْ.ُ� اَْ,َ�ُ�   �8	�ِ� İsmail ailesine namaz ve zekâtı emrederdi. …Meryem, 19/55 

 ُ��8ٖ�X	ٰ' َو-ِْ�َ� ا	َْ�ْ*	ا �َ�ِْXKَ �ْ=ُnٰ	*ْ.َ *َ,ُ �ِ��	�ِ� َة َواْ)َ+8ُِ�*ا*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ�  �Kَ …Dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'aَٖ �ُ�*ا ا	�8
sarılın, O sizin biricik Mevla’nızdır. O, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Hac, 22/78 

�ٰ*ِة َواٖ�َ+�ِء ا	�H&ٰ*ِة َ�K�1َُ*َن َ�*ْ   �8َ�َْ9رُ ً.� �Kٖ ]ُ��Jَ+َAَِ� اْ	�Jُُ*ُب َوا:ْ ِر�Iٌَل َ:�mَِA �ْRِ�Rٖ�ُْA 9َرٌة َوَ:Dٌ�ْ�َ 9 َ)ْ� ِذْ&ِ� ا	��ِ� َواَِ �مِ ا	�8  Nice insanlar vardır ki, ne bir 
ticaret, ne de bir alışveriş, kendilerini Allah’ı anmaktan,  namaz  kılmaktan ve zekât vermekten alı koymaz. 
Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Nur, 24/37 

�ٰ*ةَ   َواAُٰ*ا ا	�H&ٰ*َة َوا�uَُٖ�*ا ا	��Cُ*َل 	ََ���ُ=ْ� Aُْ�َ�ُ�*نَ  َواَٖ �ُ�*ا ا	�8  Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resul’e itaat edin ki size 
merhamet edilsin. Nur, 24/56  

�ٰ*َة َوُ�AVُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ,ْ� �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� ُ�* Xُِ*نَ   اَ	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	�8  Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve ahirete de 
kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Neml, 27/3 

� ا	��ِ� َوَ.� اAَْٰ�ُ+ْ� ِ.ْ� زَ َXْ(ِ ا*�ُ�ْ�َ bcَKَ ِس��X	اَْ.َ*اِل ا 'Kٖ َِ�ْ��َُ*ا	ِرً��  �ْ.ِ �ْ+ُ�ْAَٰ5ُ�ِ4ْ�ُْ*نَ َوَ.� ا	ا �ُ,ُ @َiِٰ	ُو�Kَ �ِ��	ا �َIْوَن َو�ُ��ُٖA ٍة*ٰ&  İnsanların malları 
sayesinde artsın diye faizle verdikleriniz/para ya da mal görünüşte fazlalaşsa bile Allah katında artmaz. Allah'ın 
rızasını isteyerek verdiğiniz zekâtlar böyle değildir. İşte Allah'ın rızasını dileyerek verdiklerinizin ödülleri size kat 
kat artmış olarak geri dönecektir. Rum, 30/39  

�ٰ*َة َو�AVُُْ*َن ا	�H&ٰ*َة َوُ,ْ� �ِ�ْ:Uِٰ9َ�ِة ُ,ْ� ُ�*ِ Xُ*نَ   اَ	�Tٖ�َ� ُ��Jُٖ�*َن ا	�8  İşte onlar/müminler, namaz kılarlar, zekât verirler, ahirete de 
kesin olarak inanırlar. Lokman, 31/4 
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  ��JَُA �.ََو �Xً�َ�َ �zً�ْ َ �َ��	ا ا*zُ�ِ ََْة َوا*ٰ&�H	ا ا*ُAَٰة َوا*ٰ� َ� ِ.Xُْ� َواَٖ �ُ�*ا ا	�8 ���َAَ �.َ َ�ُؤا ْ�Kَ َ�3َ(َْْ�ً�ا َواUَ *َ,ُ �ِ��	ا �َXْ(ِ وُه�ُmِAَ �ٍ�ْUَ �ْ.ِ �ْ=ُ�ِ5ُْ-َ9ِ: َ� اِن�  ُ.*ا��	5ُِ�وا اLْ+َCًْ�ا َواIَْا

 Kur’an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekât verin ve böylece Allah’a güzel… ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ 
bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha 
büyük mükâfat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir. Müzzemmil, 73/20 
�ٰ*َة    �َ� �5َXَ�َُء َوُ��Jُٖ�*ا ا	�8 ٖ�َو�AVُُْ*ا ا	�H&ٰ*َة َوٰذ	َِ@ ٖد�ُ� اْ	Z�َ��Jَِ َوَ.� اُِ.ُ�وا اِ:�9 	َِ�ْ�ُ�ُ�وا ا	��َ� ُ.�8ِٖ�1َْ� 	َُ� ا	ّ  Onlara/müminlere, ancak dini Allah'a 
has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri 
emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Beyyine, 98/5 

ZİKİR/ALLAH’I ANMAK 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a)Kur’an olarak Zikir: 
  ِ��=ٖ�ْ&ِ� ا	َْ �T	ِت َوا��اْ:9َٰ �َِ@ َ-ْ+�ُ*ُه َ)َ�ْ�َ@ ِ.َ	ٰذ  Sana bildirdiğimiz her şeyi, âyetlerinden ve hikmet dolu bir Zikir’den 

okuyoruz. Âl-i İmran,  3/58 
  ُ��َ�ُْA �ْ=ُ���ََ	ا َو*Jُ�++َِ	َر&ُْ� َوTِXْ�ُِ	 �ْ=ُXْ.ِ %ٍIَُر��ُ=ْ� َ)�ٰ' َر �َء&ُْ� ِذْ&ٌ� ِ.ْ�Iَ اَْن �ْ+ُ�ْmِ(َنَ اََو*  Kötülüklerden sakınasınız ve bu sayede 

merhamete eresiniz diye sizi uyarmak için içinizden biri aracılığı ile Rabbinizden size bir Zikir gelmiş olması 
tuhafınıza mı gitti? A’raf,  7/ 63 

اََوَ)mِْ�ُ+ْ� اَْن �Iََء&ُْ� ِذْ&ٌ� ِ.ْ� َر��ُ=ْ� َ)�ٰ' َر �ْ=ُXْ.ِ %ٍIُ	TِXْ�َُِر&ُ�ْ   Sizi uyarmak üzere içinizden biri aracılığı ile Rabbiniz tarafından 
size Zikir gelmesine şaştınız mı?... A’raf, 7/69  

ْ&ُ� اِ-�َ@ 	Xmْ�ََُ*نٌ   �T	َل َ)َ�ْ�ِ� ا �Hُ- ىTٖ�	ا �Rَ/�َا ��ُ*ا َ	َوَ �  Şöyle dediler: "Ey Kendisine o Zikir indirilen! Sen gerçekten tam bir 
delisin." Hicr, 15/6 

 �Xَ	ْ �H-َ �ُ�ْ&َ� َواِ-�� 	َُ� َ	َ��3ِKُ*نَ  اِ-�� َ-ْ �T	ا  Hiç şüphe yok ki, Zikri Biz indirdik, elbette onu yine Biz koruyacağız. Hicr, 15/9 
ْ&ِ� اِْن &Aَ 9:َ �ْ+ُXُْْ�َ�ُ�*نَ   �T	ا اَْ,َ% ا*ُ�lَ�ْKَ �ْRِ�َْ	ِ9 -ُ*ٖ�' ا:ً�Iَاِ:�9 ِر @َ�ِ�ْ َ �ْ.ِ �Xَ�ْCََوَ.� اَْر  Senden önceki peygamberlerimiz de vahiy 

indirdiğimiz erkek birer insandı. Eğer bilmiyorsanız, daha önce kendilerine Zikir verilenlere sorunuz. Nahl, 16/43 
َل اِ	Rِ�َْْ� َو	َ   �Hُ- �.َ ِس��X�ِ	 �َ���َُ+ِ	 �َ&ْ �T	َْ�َ@ ا	اِ �Xَ	ْHَْ-ََوا �ُِ� /H	ِت َوا�Xَ���َْ	�ِ� َ5َ=�ُ�ون+َ�َ �ْRُ���َ  Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla 

gönderdik. Sana da bu Zikir’i indirdik ki, insanlara indirilen emir ve yasaları açık seçik bildiresin. Belki onlar da 
düşünürler. Nahl, 16/44 

� aَ�َCَ َوَ ْ� ا�Xَ�ْAََٰك ِ.ْ� 	َُ�-�� ِذْ&ً�اَ&Tٰ	0Jُ-َ @َِ/ َ)َ�ْ�َ@ ِ.ْ� اَ-َْ��ِء .َ  ْ َ �  Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece 
anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan öğüt içerikli bir Zikir verdik. Ta-Ha, 20/99    

  �ْRِ�َْ	ِ9 -ُ*ٖ�' ا:ً�Iَاِ:�9 ِر @َ�َ�ْ َ �Xَ�ْCَنَ َوَ.� اَْر*�ُ�َ�ْAَ 9:َ �ُْ+Xُْ& اِْن �ِ&ْ �T	ا اَْ,َ% ا*ُ�lَ�ْKَ  Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz 
erkekler dışında peygamber göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, şu halde Zikir ehline sorun. Enbiyâ, 21/7 

ْ�ٰ�ِ� ُ,ْ� َ&�Kُِ�ونَ َواَِذا َراَٰك ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا اِْن َ�+�Tُ1ِوَ-  َ@ اِ:�Hُ,ُ 9ًوا اَٰ,Tَا ا	�Tٖى َ�Tْ&ُُ� اٰ	Rََِ+ُ=ْ� َوُ,ْ� �Tِِْ&ِ� ا	��  İnkâr edenler seni gördükleri zaman 
ancak alaya alırlar. “Bu mu ilâhlarınızı diline dolayan?” derler. Oysaki onlar Rahmân’ın Zikrini inkâr ediyorlar. 
Enbiya, 21/36 

َوٰ,Tَا ِذْ&ٌ� ُ.َ��َرٌك اَْ-ْHَ	�Xَُه اَ �ْ+ُ-َْ�Kََ	Xْ.ُ �ُِ=ُ�ونَ    İşte bu Kur'an, tarafımızdan indirilmiş kutsal bir Zikir’dir. Siz onu inkâr mı 
ediyorsunuz? Enbiya,  21/50 

  َLْ	�ِ� �َ�ٰ�ْ ْ&َ� َو7ِUََ' ا	�� �T	ا Dَ�َ�Aا �ُر َ.ِTِXُْA ��َ�-ِا ٍ���ٖ&َ �ٍIَْ5َِ�ٍة َواLْ�َِ� ْ�ُه �7�َKَ ]ِ�ْ  Sen ancak Zikre uyan ve görmeden Rahman’dan 
korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte öylesini bir bağışlanma ve güzel bir ödülle müjdele. Yâsin,  36/11 

ْ�َ� َوَ.� َ�Lٖ�َXْ' 	َُ� اِْن ُ,َ* اِ   :�9 ِذْ&ٌ� َو ُْ�اٌٰن ُ.ٖ���ٌ َوَ.� َ)���Xَ�ُْه ا	�7  Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yakışmaz da. Ona 
vahyedilen, bir öğütten ve apaçık bir Zikir’den başka şey değildir. Yasin,  36/69 

 ﴿ � f5Pَ ِت��K� اIَِ�اِت َزIًْ�ا ﴿١َوا	�8 �H	�Kَ ﴾٢ ﴾ And olsun o saf bağlayıp duranlara. O sevk ve idare edenlere. 
﴾ �Kَ٣	+��	َِ��ِت ِذْ&ً�ا ﴿ Zikir okuyanlara. 
﴿ �﴾ ٤اِن� اِ	Rَُٰ=ْ� َ	َ*اِ�ٌ  Ki sizin İlâhınız kuşkusuz tektir.” Saffat, 37/1-2-3-4 

 ِ�&ْ �T	ْ�اِٰن ِذى اJُْ	ص َوا Sâd. Öğüt veren Zikir’e and olsun. Sâd,  38/1  
:�9 ِذْ&ٌ� 	ِْ�َ��َ	ٖ���َ اِْن ُ,َ* اِ    Bu Zikir, ancak âlemler için bir öğüttür. Sâd,  38/87 

  ْ�Rُ7َ1ْْ*َن َر���َ �َ�Tٖ�	ُد ا*ُ�Iُ �ُXْ.ِ /��ِ7َJْAَ 'َِ-�sَ.َ �Rًِ��7َ+َ.ُ ��ً�+َ&ِ �ِ��ٖ�َل اَْ�َ�َ� اْ	َ �Hَ- �ُ��	َٰ' ا	اِ �ْRُ�ُ*ُ�ُ ُدُ,ْ� َو*ُ�Iُ �ُ��ٖAَ ��ُp  �ْ.َ �ِٖ� ى�ٖRْ�َ �ِ��	ى ا�ِذْ&ِ� ا	��ِ� ٰذ	َِ@ ُ,َ
 Allah sözlerin en güzelini, ayetleri, birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden bir Zikir َ��7َُء َوَ.ْ� ُ��4ِِْ% ا	��ُ� Kََ�� َ	ُ� ِ.ْ� َ,�دٍ 
olarak indirmiştir. Rab’lerinden korkanların bu Zikir’den derileri ürperir; sonra hem derileri hem de kalpleri 
Allah'ın zikriyle yumuşar. İşte bu Zikir, Allah'ın doğruluk rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi 
de saptırırsa, onu doğru yola eriştirecek kimse bulunmaz. Zümer, 39/23 
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  ٖT�	اِن� ا ٌH�Hٖ(َ َِ=َ+�ٌب	َءُ,ْ� َواِ-�ُ� �Iَ � ��	َ �ِ&ْ �T	�ِ� 5َُ�وا&َ �َ�  Zikir kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler, mutlaka cezalarını 

çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Fussilet,  41/41 
�� اَْن &ُ  ً5ْPَ �َ&ْ �T	ا �ُ=ُXْ(َ 4ِْ�ُبXَKََا َ��Kٖ�ِ�ْ.ُ �.ً*ْ َ �ْ+ُXْ  Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Zikir’le uyarmaktan vaz mı 

geçelim? Zuhruf,  43/5 
  ٌ���ٖ َ �َُ	 *َRُKَ �ً-�[َ�ْ$َ �ُ	َ tْ��Jَُ- �ِ�ٰ�ْ َوَ.ْ� َ�ْ�ُ� َ)ْ� ِذْ&ِ� ا	��  Kim, Rahman’ın Zikri’ni görmezlikten gelirse, biz onun başına bir 

şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur.  Zuhruf, 43/36 
َواِ-�ُ� 	Tَِْ&ٌ� 	ََ@ َو	Jَِْ*ِ.َ@ َوCَْ*َف �lَ�ُْAُ*نَ    Doğrusu Zikir, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu 

tutulacaksınız. Zuhruf,  43/44 
�ِب اَ	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ ْ� اَْ-Hََل ا	��ُ� اِ	َْ�ُ=ْ� ِذْ&ً�اَ�� اُو	ِ' اْ:9َ	ْ�َ  …O halde, ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmek- ten 

sakının! Allah, size bir Zikir indirdi.  Talâk, 65/10 
ْ&َ� َوَ�Jُ*	ُ*َن اِ-�ُ� 	Xmْ�ََُ*نٌ َواِْن َ�َ=�ُد ا	�Tٖ�َ� َ&5َُ�وا 	Hْ�َُ	Jُِ*َ-َ@ ��8َ�َْ�ِرِِ,ْ�   �T	ا ا*�ُ�ِCَ � ��َ	  O inkâr edenler Zikri işittikleri zaman, neredeyse 

seni gözleriyle devirivereceklerdi. “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlardı. Kalem,  68/51 
َوَ.� ُ,َ* اِ:�9 ِذْ&ٌ� 	ِْ�َ��َ	ٖ���َ    Oysaki o Zikir âlemler için bir öğütten başka şey değildir. Kalem,  68/52 

�ا  ً�َPَ ��ًاTَ(َ �ُ=ُْ��ْ�َ �ِٖذْ&ِ� َر�� �ُْ�ِ�ْض َ)ْ� �َوَ.ْ …Kim Rabbinin Zikrinden yüz çevirirse onu gittikçe artıp duran bir azâba 
sokar. Cin,  72/17 

�َ اِْن ُ,َ* اِ:�9 ِذْ&ٌ� 	ِْ�َ��َ	ٖ��   O/Kur'an, alemler için yalnızca bir zikirdir. Tekvir,  81/27 
b) Namaz olarak Zikir: 

 َ��ْAَ ا*ُ-*=ُAَ �َْ	 �.َ �ْ=ُ�َ��(َ ��َ&َ �َ��	ْذُ&ُ�وا ا�Kَ �ْ+ُXْ.َِِ�َذا اKَ �ً-��َ&ْ9 اَْو ُر:ً�Iَ�ِKَ �ْ+ُ5ْUِ ِ�ْنKَ َن*�ُ  Korku ve endişe duyarsanız yürüyerek veya binit 
üzerinde kılın. Güvene kavuştuğunuzda bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. Bakara, 2/239 

�ٰ*َة 	Tِِْ&ٖ�ى �ٖ-' َواَ ِِ� ا	�8ْ�ُ(ْ�Kَ �َ-ََٰ� اِ:�9 ا	ُ� َ:9 اِ��	اَ-َ� ا 'Xٖ�-ِا Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. 
Bana kulluk et; Beni anmak için namaz kıl. Tâ-Hâ, 20/14 

�ٰ*ِة ِ.ْ� َ�ْ*مِ ا	Cْ�Kَ Zِ�َ�ُmَُْ�ْ*ا اِ	ٰ' ِذْ&ِ� ا	��ِ� َوَذُروا اْ	  ُ�*نَ Dَ�ْ�َ ٰذ	ُِ=ْ� Uَْ�ٌ� 	َُ=ْ� اِْن &Aَ �ْ+ُXُْْ��َ َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا اَِذا -ُ*ِدَى 	�8�ِ  Ey iman edenler! Cuma 
günü namaza çağırıldığınız zaman hemen Allah’ı anmağa koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız 
elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Cum’a,  62/9 
c) Allah’ı anmak, hatırlamak şeklinde Zikir: 

َواْ$ُ=ُ�وا 	ٖ' َوَ:Aَ 9ْ=5ُُ�ونِ �Kَْذ&ُُ�وٖ-' اَْذ&ُْ�&ُْ�   Öyleyse, siz Beni anın ki Ben de sizi anayım. Bir de Bana şükredin, 
nankörlük etmeyin. Bakara, 2/152 

�	ّٖ��َ 	�XَIُ �ْ=ُ�ْ�َ(َ dَ�ٌَْح اَْن Lُ+َ�ْAَ*ا bcً4ْKَ ِ.ْ� َر��ُ=ْ� Kَِ�َذا َاْ.ِ �ْ+ُ4ْKَ� �Kَ�َ(ٍَت �Kَْذ&ُُ�وا ا	��َ� )ِ  � اْ	7ْ�ََ�ِ� ا	َْ�َ�امِ َواْذ&ُُ�وُه َ&َ�� َ,ٰ��ُ=ْ� َواِْن &Xُُْ+ْ� ِ.ْ� َ ْ�ِ�ٖ� 	َِ�َ� ا	�4َXْ  
Hac mevsiminde Rabbinizden rızık isteyerek ticaret yapmanız size günah değildir. Arafat'tan sel gibi inince 
Meşar-ı Haram'da Allah'ı anın. O sizi nasıl doğru yola iletti ise siz de O'nu anın. Zira O'nun yol göstermesinden 
önce, kuşkusuz, sapıklardan idiniz. Bakara, 2/199 

 Kَ Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hattaِ�َذا َ �Kَ �ْ=ُ=َCِ�Xَ.َ �ْ+ُ�ْ4َْذ&ُُ�وا ا	��َ� َ&Tِْ&ِ�&ُْ� اَٰ��َء&ُْ� اَْو اََ$�� ِذْ&ً�ا…
ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın… Bakara, 2/200 

 ُ�5ِLْ�َ �ْ.ََو �ْRِِ�*ُ-Tُِ	 5َُ�واLْ+َCْ�Kَ �َ��	َذَ&ُ�وا ا �ْRُ�َ5ُْ-َا ا*�ُ�َkَ اَْو Zً7َ�ِ�Kَ ا*ُ��َKَ اَِذا �َ�Tٖ�	8ِ َوا�َْ� ُ	ُ� َو��	َب اِ:�9 ا*ُ- /T	ْ�َ�ُ�*نَ  ا�ا َوُ,ْ� َ*ُ��َKَ �.َ 'ٰ�(َ وا/�  Yine onlar bir 
kötülük işlediklerinde ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayarak anarlar ve hemen günahlarının 
affedilmesini dilerler. Günahları Allah'tan başka kim affedebilir? Onlar işledikleri günahlarda bile bile ısrar 
etmezler. Âl-i İmran, 3/135 

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض َواbcَِ+Uِْف ا	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر َ:9َٰ��ٍت :9ُِو	ِ' اْ:9َ	َْ��بِ   Gerçekten de göklerin ve yerlerin yaratılışında, geceyle اِن� aِ�ْUَ 'Kٖ ا	��
gündüzün birbiri ardınca gelişinde temiz akıl sahiplerine ibret alacakları bir çok dersler vardır.  

ٰ�َ*اِت َواْ:9َْرِض رَ  ��َ-َ@ Tَ(َ �XَJِKَاَب ا	�X اَ	�Tٖ�َ� َ�Tْ&ُُ�وَن ا	��َ�  َِ��ً.� َو ُُ�*ًدا َوَ)�ٰ' Rِِ�*ُXIُْ� َوَ�َ+5َ=�ُ�وَن aِ�ْUَ 'Kٖ ا	��َ�ْCُ bcًuِ��َ اTَ,ٰ SَJْ�َUَ �.َ �Xَ�� ِر�  Onlar, Allah'ı 
ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah’ı anarlar ve göklerle yerin yaratılışını düşünürler de Rabbimiz 
derler, “Sen bunları boş yere anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Sen yücelikte sınırsızsın! Bizi ateşin azabından 
koru!" Âl-i İmran, 3/190-191 

�ٰ*َة �Kَْذ&ُُ�وا ا	��َ�  َِ��ً.� َو ُُ�*ًدا َوَ)�ٰ' Kَ �ْ=ُِ�*XُIُِ�َذا ا�Kَ �ْ+ُXْ-َْ��َuَْٖ �ُ�*ا �ٰ*َة َ&�َ-Sْ َ)َ�' اْ	َ�Xٖ.ِVْ�ُ� Kَ �Aً*ُ *ْ.َ ��ً�+َ&ِِ�َذا َ 4َْ�ُ+ُ� ا	�8 �ٰ*َة اِن� ا	�8 ا	�8  O korkulu 
zamanda/savaş sırasında namazı bitirdikten sonra ayakta iken, otururken, yanlarınız üzere yatarken hep Allah'ı 
anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak 
farz kılınmıştır. Nisâ, 4/103 

ْ�َ]�ُن اَْن �ُ  �ٰ*ِة اِ-�َ�� ُ�ٖ��ُ� ا	�7 &ُْ� َ)ْ� ِذْ&ِ� ا	��ِ� َوَ)ِ� ا	�8 ��RَKَْ% اَْ-ُ+ْ� ُ.Rُ+َXْ*نَ * Xَ�ْ�َ Dَُِ=ُ� اْ	َ�َ�اَوَة َوا	�4َLْ�ََْء Kِ' ا	1َْْ�ِ� َوا	َْ�ْ�ِ�ِ� َوَ�8ُ  Şeytan, içki ve kumar 
yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık 
bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Maide, 5/91 
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ْ�َ]�ِن TَAَ&�ُ�وا Kَِ�َذا ُ,ْ� ُ.8ِ�ُْ�ونَ  g�uَ �ْRٌُِ_ ِ.َ� ا	�7  -Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şey اِن� ا	�Tٖ�َ� اJَ�Aْ*ا اَِذا َ.��

tandan bir vesvese geldiğinde Allah’ı anarlar, Allah’ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. 
A’raf, 7/201  

  ِ. �ْ=ُAَ 9:َِل َو�Pَٰ9:ْو� َوا�ُLُ	ْ�ِ� ِل*ْJَْ	ا �َ.ِ �ِRْmَْ	َوُدوَن ا Zً5َ�Uَٖو �(ً /�4َAَ @َ�ِ5َْ- 'Kٖ @ََواْذ&ُْ� َر�� َ���ِٖK�Lَْ	ا �َ  Rabbini içinden, yalvararak ve 
korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an ve sakın umursamaz kimselerden olma. A’raf, 7/205 

  ْ�RُAَْزاَد �ُُA��َٰا �ْRِ�ْ�َ(َ Sْ�َِ�ُA َواَِذا �ْRُ�ُ*ُ�ُ  Sْ�َIُِ� َو��	اَِذا ُذِ&َ� ا �َ�Tٖ�	َن ا*Xُ.ِVْ�ُ	ْاِ-�َ�� ا  ٰ ' َر��Rِْ� َ�َ+َ*&��ُ*نَ اٖ�َ��-ً� َوَ)�  İnanmış olanlar ancak o 
kimselerdir ki, Allah anıldığında yürekleri ürperir ve titrer. Kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını 
artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Enfâl, 8/2 

  ٖT�	ا �Rَ/�َا ��نَ َ*�ُ�ِ5ُْA �ْ=ُ���َ	َ ً�ا�sٖ&َ �َ��	ا َواْذ&ُُ�وا ا*+ُ�ُpْ�Kَ ZًiَKِ �ْ+ُ�Jٖ	َ ا اَِذا*Xُ.َٰا �َ�  Ey iman edenler! Herhangi bir savaş durumunda bir 
toplulukla karşılaştınız mı sıkı durun ve sürekli Allah’ı anın ki başarıya erişesiniz. Enfâl, 8/45 

�َ�Rُْ� َ-ُ�*ا ا	��َ� Rُ�َ�ِXَKَْ� اِن� اْ	�JٖKِ�Xَ�َُ� ُ,ُ� ا	JُCِ�5َْ*نَ JُKِ�Xَ*َن َوا	�JَKِ�Xَ�ُُْت ْ.ِ �ْRُ4ُ�ْ�َ� tٍ�ْ�َ َ��ُْ.ُ�وَن �ِ�	Xْ�َُْ=ِ� َوَ�RَXْْ*َن َ)ِ� ا	َْ�ْ�ُ�وِف َوَ�4ُِ�Jْ*َن اَ اَْ	�ُ  ِ�ْ  İkiyüzlü 
erkek ve kadınların hepsi birbirinin aynıdır; kötülüğü emrederler, iyiliği yasaklarlar, elleri sıkıdır, onlar Allah'ı 
unuttu Allah da onları unuttu. Onlar yoldan çıkmışların ta kendileridirler. Tövbe, 9/ 67 

  ْ[Aَ �ِ��	ا �ِ&ْTِِ� 9:ََِ� ا��	ا �ِ&ْTِِ� �ْRُ�ُ*ُ�ُ  /�iِ�َ[ْAَا َو*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	َبُ ا*ُ�Jُ	ْا /�ِi�َ  Onlar iman etmişlerdir ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura 
kavuşur. Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura erebilir. Ra’d, 13/28 

...   َS��ٖ-َ َواْذ&ُْ� َر��َ@ اَِذا  …Unuttuğun zaman Allah’ı an …Kehf,  18/24 

 ْD[ُِA 9:ََو �uً�ُُK َوَ&�َن اَْ.ُ�ُه �ُv*ٰ,َ Dَ�َ�Aِذْ&ِ�-َ� َوا �ْ(َ �ُ�َ�ْ َ �Xَ�ْ5َBَْا �ْ.َ  … Adımızı anmayı kalbine unutturduğumuz ve ihtiraslarına 
tutsak olarak her işte aşırı giden kimselerin arzularına uyma. Kehf, 18/ 28 
َ	ُ� َ.Xْzَ Zً7َ��ًٖ=� َوَ-ْ�7ُُ�ُه َ�ْ*َم اْ	Zِ�َ�ٰJِ اَْ)ٰ�' َوَ.ْ� اَْ)َ�َض َ)ْ� ِذْ&ٖ�ى Kَِ�ن�     Kim de Beni anmaktan yüz çevirirse bilsin ki onun dar 
bir geçimi olacak, ve biz onu kıyamet gününde kör olarak dirilteceğiz. Tâ-Hâ, 20/124 

ا	��ْ�ٰ�ِ� َ�ْ% ُ,ْ� َ)ْ� ِذْ&ِ� َر��zُ�ِ�ْ.ُ �ْRِ*نَ   ُْ% َ.ْ� َ�ْ=Vُ�َ&ُْ� �ِ�	�ْ�ِ% َوا	�Rَ�Xِر ِ.�َ    De ki: "Geceleyin veya gündüzün gelecek tehlike- lere 
karşı o Rahman’dan başka sizi kim koruyabilir?" Ama bunu bilip Kendisine yönelecekleri yerde, onlar Rab’lerini 
anmaktan yüz çevirmekteler. Enbiya,  21/42 

  � �ٰ*ِة َوِ.�� ��ِٖ��َ� َ)�ٰ' َ.� اRُ�َ�Pََْ� َواْ	�Jٖ�ُِ�' ا	�8 َرَزْ ُ �ْ,ُ�Xَ�Jُ5ِXْ*نَ اَ	�Tٖ�َ� اَِذا ُذِ&َ� ا	��ُ� َوRُ�ُ*ُ�ُ  Sْ�َIِْ� َوا	�8  Onlar öyle kimselerdir ki; Allah 
anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz 
şeylerden harcarlar.” Hac, 22/35 

�ٰ*ِة َواٖ�َ+�ِء ا	�H&ٰ*ِة َ�K�1َُ*َن َ�*ْ   �رُ ً.� �Kٖ ]ُ��Jَ+َAَِ� اْ	�Jُُ*ُب َواْ:8�َْ9َ ِر�Iٌَل َ:�mَِA �ْRِ�Rٖ�ُْA 9َرٌة َوَ:Dٌ�ْ�َ 9 َ)ْ� ِذْ&ِ� ا	��ِ� َواَِ �مِ ا	�8  Onlar, ne ticaret ne de 
alışverişin kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar, 
kalblerin ve gönüllerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.  Nûr, 24/37 

ٖ��%َ  َوَ�ْ*َم َ�ْ�7ُُ�ُ,ْ� َوَ.� َ�ْ�ُ�ُ�ونَ   ِ.ْ� ُدوِن ا	��ِ� Jُ�َKَ*ُل َءاَْ-+ُْ� اzََْ�ْ�ُ+ْ� ِ)َ��ٖدى ٰ,Vَُ:9ِء اَْم ُ,ْ� �zَ/*ا ا	��  O gün Rabbin onları ve Allah’tan başka 
taptıklarını toplar da der ki: “Şu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?” 

  ْ�Cُ ُ*ا	َواَٰ��َءُ,ْ� َ�+�' -َ َ � �ْRُ+َ�ْ�+.َ �ْ=ِٰـ	َِ��َء َو	اَْو �ُدو-َِ@ ِ.ْ �ْ.ِ Tَ1ِ�+َ- اَْن �Xَ	َ 'Lٖ�َXْ�َ َن�&َ �.َ @َ-َ��ْ&َ� َوَ&�-ُ*ا َ ْ*ً.� �ُ*ًراَ �T	ا ا*�ُ  Onlar: “Seni tenzih 
ederiz, Seni bırakıp başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet ver- 
din ki sonunda Seni anmayı unuttular ve mahvolmayı hak eden bir toplum oldular.” Dediler. Furkan, 25/17-18  

�ٰ*َة RٰXْAَ' َ)ِ� ا	5َْْ��7َءِ   �ٰ*َة اِن� ا	�8 َوا	Xْ�َُْ=ِ� َو	Tَِْ&ُ� ا	��ِ� اَْ&َ�ُ� َوا	��ُ� َ�ْ�َ�ُ� َ.� Xَ8ْAَُ�*نَ  اAُُْ% َ.� اُوِ�َ' اِ	َْ�َ@ ِ.َ� ا	ِْ=َ+�ِب َواَ ِِ� ا	�8  Sana vahyedilen kitabı 
oku ve namazı dosdoğru kıl. Kuşkusuz namaz, çirkinliklerden ve kötülüklerden alı kor. Allah’ı anmak ise elbette 
ibadetlerin en büyüğüdür. Ankebut: 29/45 

اِ&َ�اِت اََ)�� ا	��ُ� 	5ِLْ.َ �ْRََُ�ًة َواIًَْ�ا َ)�3ًٖ��وَ  �T	ً�ا َوا�sٖ&َ �َ��	ا �َ�اِ&ٖ� �T	ا  ...Allah’ı çok anan erkekler ve kadınlar. İşte bunlar için Allah 
bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. Ahzab,  33/35 

Xُ*ا اْذ&ُُ�وا ا	��َ� ِذْ&ً�ا َ&�sًٖ�اَ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اٰ.َ    Ey iman edenler! Allah’ı çokça anın Ahzab, 33/41 
 ْ*َKَ … Allah’ı anmak hususunda kalbleri katılaşmış olanlara yazıklar� %ٌ	Rُ�ُ*ُ� ُ Zِ�َCِ�Jَ�ِْْ� ِ.ْ� ِذْ&ِ� ا	��ِ� اُو	bcَzَ 'Kٖ @َِiٍٰل ُ.ٖ���ٍ 

olsun. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Zümer, 39/22 

 �Iُ �ُXْ.ِ /��ِ7َJْAَ …Rablerinden korkanların, bu kitabın etkisin- denُ*ُد ا	�Tٖ�َ� َ�7َ1ْْ*َن َر��ُ��ٖAَ ��ُp �ْRُ� �Iُُ*ُدُ,ْ� َو ُ�ُ*Rُ�ُْ� اِ	ٰ' ِذْ&ِ� ا	���ِ  ...
tüyleri ürperir. Allah’ı anmakla, hem bedenleri hem de kalbleri ısınıp yumuşar...” Zümer, 39/23 

  ٌ���ٖ َ �َُ	 *َRُKَ �ً-�[َ�ْ$َ �َُ	 tْ��Jَُ- �ِ�ٰ�ْ َوَ.ْ� َ�ْ�ُ� َ)ْ� ِذْ&ِ� ا	��  Her kim Rahman olan Allah'ı anmaktan yüz çevirirse biz ona bir 
şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. Zuhruf,  43/36 

��َْ- /� �Kَ …Bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şeyَْ)ِ�ْض َ)ْ� َ.ْ� Aََ*	�' َ)ْ� ِذْ&ِ�-َ� َو	َْ� ُ�ِ�ْد اِ:�9 اْ	َ�ٰ�*َة ا	
istemeyen kimseden yüz verme. Necm, 53/29 

…   َK ُن�[َ�ْ �َ*َذ َ)Rِ�ْ�َُ� ا	�7ْ+َCِِْ ا���	ِذْ&َ� ا �ْRُn�ٰ-َْ�  Şeytan onları etkisi altına aldı da, kendilerine Allah’ı anmayı unut- 
turdu…Mücadele,  58/19 
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َوَ:Aَ 9ُ=*-ُ*ا َ&�	�Tٖ�َ� -َُ�*ا ا	��َ� Rُn�ٰ-َْ�Kَْ� اَ-Rُ�َ5ُْْ� اُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	JُCِ�5َْ*نَ    Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini 

unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Haşr, 59/19 
�ٰ*ُة �Kَْ-َ+7ُِ�وا Kِ' اْ:9َْرِض َواْ�َ+Lُ*ا ِ.ْ� 4ْKَِ% ا	��ِ� َواْذ&ُُ�وا ا	��َ� َ&�sًٖ�ا َ	َ���=ُ   �*نَ Kَِ�َذا  Sِ�َ4ُِ ا	�8ُ�ِ5ْAُ �ْ  Namaz bitince yeryüzüne dağılın 

Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok anın. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Cum’a, 62/10 
  َK @َِ	5َْ�ْ% ٰذ�َ �ِ� َوَ.ْ��	ِذْ&ِ� ا �ُُ=ْ� َوَ:9 اَْوَ:9ُد&ُْ� َ)ْ	اَْ.َ*ا �ْ=ُRِ�ُْA 9:َ ا*Xُ.َٰا �َ�Tٖ�	ا �Rَ/�َا ��َ 	اْ �ُ,ُ @َiِٰ	ُ�ونَ �ُوCِ�1َ  İman edenler! Mallarınız ve ço- 

cuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar ziyandadır. Münafikun, 63/9 
 bcً�+ٖ�ْAَ �ِ�َْ	ِا %ْ�+�َAََر��َ@ َو �َCَْواْذ&ُِ� ا  Rabbinin adını an, bütün varlığınla O’na yönel. Müzzemmil, 73/8 

 bcً�Pََٖر��َ@ ُ�ْ=َ�ًة َوا �َCَْواْذ&ُِ� ا  Sabah akşam Rabbinin ismini an. İnsan, 76/25 
Elbette kurtulmuştur temizlenen, Rabbinin adını anıp, O’na kulluk eden. A’lâ, 87/14-15  

ZİNA/FUHUŞ 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

a) Zina ve cezaları: 
 bcً��ٖCَ َء�Cََو Zً7َ�ِ�Kَ اِ-�ُ� َ&�َن 'ٰ- �H	ا ا*ُ��َJْAَ 9:ََو  Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin ve çok kötü bir yoldur. 

İsra, 17/32 
�وا )َ  ُRِ7ْ+َCْ�Kَ �ْ=ُِg��َِ- �ْ.ِ Zَ7َ�ِ�5َْ	ا �َ�Aْٖ��َ '+ٖ�	َوا %َ�َmْ�َ َْ�ْ*ُت اَْو	ا ��Rُ��K*َ+َ�َ '�+�َ ُْ�ُ�*ِت	ا 'ِK ��,ُ*=ُ�ِ.َْ�Kَ وا�ُRِ$َ ِ�ْنKَ �ْ=ُXْ.ِ Zً�َ�َاَْر ��Rِ�ْ�َbcً��ٖCَ ��Rَُ	 �ُ��	ا  

Fahişelik yapan kadınlarınızın suçunun sabit olması için aleyhinde dört kişinin şahitlik etmesi gerekir. Eğer dört 
kişi aleyhte şahitlik edip suçu sabit olursa o kadınları, ölünceye kadar ya da Allah kendileri hakkında başka bir 
yol gösterinceye kadar evlerinizden dışarı salmayınız. Nisa, 4/15 

  َX.ِVْ�ُْ	ِت اbcَِK�Lَْ	ِت ا�Xَ8َ�-َْ�� َواْ:Uِٰ9َ�ِة َو	Tَ(َ �ْRَُاٌب َ)��3ٌٖ اِن� ا	�Tٖ�َ� َ�ْ�ُ.*َن ا	ُْ�ْ /��ِت 	X�ُُِ*ا Kِ' ا	  Hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu, 
inanmış kadınlara zina ile suçlayıp iftira edenler, dünyada ve ahirette lânetlenmişlerdir. Nûr, 24/23 

اً�� َرٖ��ً��َوا	�Tٰاِن َ���Kَ �ْ=ُXْ.ِ �Rَِ-��َِAُْٰذوُ,�َ   �*Aَ َ� َ&�َن��	اِن� ا ��َRُXْ(َ ا*zُ�ِ(َْ�Kَ ��َ�َPََْوا ��َ�Aَ ِ�ْنKَ �  Sizden zina suçu işleyen erkek ve kadın, her 
ikisini de cezalandırın; ama eğer ikisi de tövbe eder ve gidişatlarını düzeltirlerse, onları incitip kınamaktan 
vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri kabul edendir, rahmet kaynağıdır. Nisa, 4/16 

  َK �ْ.ِ �ْ=ُُ-��َ�َْا Sْ=َ�َ.َ �.َ �ْ�ِKَ ِت�Xَ.ِVْ�ُْ	ِت ا�Xَ8َ��*ُ,�� َ+A��َُِ=ُ� اْ	�Xَ.ِVْ�ُِت َوا	��ُ� اَْ)َ�ُ� �ِٖ��َ��-ُِ=ْ� �َ َوَ.ْ� 	َْ� َ�ْ�َ+ِ]uَ �ْ=ُXْ.ِ Dْْ*ً:9 اَْن َ�Xِْ=َ} ا	ُْ�ُْ=ِْ-�Kَ tٍ�ْ�َ �ْ.ِ �ْ=ُ4ُ�ْ
 َK اٍن�َUَْاِت اTَ1ِ�+.ُ 9:ٍَت َو��َKِ��َ.ُ �َ�ْBَ ٍت�Xَ8َ�اْ	Tَ�َاِب ٰذ	َِ@  ِ�َذا ا8ِ�ُْ�� Kَِ�ْن اَ�ْAََ� �Rِ�ْ�َ�َKَ Zٍ7َ�ِ�5َِ�� -8ُِْ_ َ.� َ)َ�' اْ	ُ�ْ��Xَ8َِت ِ.�َ �ِِ�ْذِن اَْ,�Rِِ�� َواAُٰ*ُ,�� اIُُ*َرُ,�� �ِ�	َْ�ْ�ُ�وِف ُ.ْ

 , İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse	ْ�َِ� 7ِUََ' ا	Xْ.ِ SَXَ�َُْ=ْ� َواَْن 8ْAَِ�ُ�وا Uَْ�ٌ� 	َُ=ْ� َوا	��ُ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ 
sahip olduğunuz genç, mümin köle kızlarından biriyle evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hep birbiriniz- 
densiniz. O halde onları, ailelerinin izniyle nikâhlayın. Gizli dost edinmeyerek, zinadan uzak kalarak, iffetli 
hanımlar olmaları şartıyla onların nikâh bedellerini örfe uygun bir biçimde verin. Evliliğe geçtikten sonra bir fuhuş 
yaparlarsa onlara, hür kadınlara uygulanan cezasının yarısı uygulanacaktır. Bu, köle ile evlenme yolu, günaha 
ve sıkıntıya girmekten korkanınız içindir. Sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Allah çok affedici, çok 
merhametlidir. Nisa, 4/25 

�ٍة َوَ:Rِِ� �ُْ&TْUُْ�Aَ 9َ�� َراKٖ ZٌKَْ' ٖد�ِ� ا	اَ  َ�ْIَ Zََg�.ِ ��َRُXْ.ِ ��وا &ُ%� َواِ�ٍُِ�Iْ�Kَ '-ٖا �H	َوا Zُ�َِ-ا �H	 َ��Xٖ.ِVْ�ُْ	ا �َ.ِ Zٌ5َِg�uَ ��َRُ�َاTَ(َ �ْRَ7ْ�َْ	َو �ِUِٰ9:َْْ�ْ*مِ ا	ِ� َوا��	َن �ِ�*Xُ.ِVُْA �ْ+ُXُْ& اِْن �ِ��  
Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Ve eğer Allah'a ve Ahiret Günü'ne 
inanıyorsanız, onlara karşı duyduğunuz acıma, sizi Allah'ın bu yasasını uygulamaktan alıkoyma- sın ve 
inananlardan bir topluluk da onların cezalandırılmalarına şahit olsun. Nûr, 24/2 

َم   ��Rَ اِ:�9 َزاٍن اَْو ُ.7ِْ�ٌك َوُ���ُ=ِXْ�َ 9:َ Zُ�َِ-ا �H	َوا Zً&َ�ِ7ْ.ُ اَْو Zً�َِ-اِ:�9 َزا {ُ=ِXْ�َ 9:َ '-ٖا �H	َا َ��Xٖ.ِVْ�ُ	َِْ@ َ)َ�' ا	ٰذ  Zina eden erkek, ancak zina eden ya da 
Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da ancak zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir 
erkek evlenebilir. Bu tür evlilikler müminlere yasaklanmıştır. Nûr, 24/3 

�ةً  َ�ْIَ �َ�-ٖ��َpَ �ْ,ُو�ُِ�Iْ�Kَ اَء�َRَ$ُ Zِ�َ�َا �ِ�َْر*ُAْ��َ �َْ	 ��ُp ِت�Xَ8َ�َوَ:JْAَ 9َ��ُ*ا 	�Rَ$َ �ْRََُدًة اََ�ً�ا َواُو	iَِٰ@ ُ,ُ� ا	JُCِ�5َْ*نَ  َوا	�Tٖ�َ� َ�ْ�ُ.*َن اْ	ُ�ْ  İffetli kadınlara zina 
etmekle suçladıktan sonra, bu konuda dört şahit gösteremeyenlere seksen sopa vurunuz ve artık onların 
şahitliklerini hiçbir şekilde kabul etmeyiniz. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Nûr, 24/4 

�*ا Kَِ�ن� ا	��َ� 5ُBَ*ٌر َرٖ���ٌ  ُ�َPََِْ@ َوا	ٰذ �اِ:�9 ا	�Tٖ�َ� �Aَُ�*ا ِ.ْ� َ�ْ�ِ  Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü 
Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Nûr, 24/5 

  َ� �َ�Tٖ�	ِ َوا���	َداٍت �ِ��Rَ$َ Dُ�َاَْر �ْ,ِ��اُء اِ:�9 اَ-�Rَ7َKَ �ْRُ�ُ5َُْدُة اََ�َِRَ$ُ �ْRَُ	 �ْ=ُ�َ �َْ	َو �ْRُIَ﴿ ْ�ُ.*َن اَْزَوا �ِدٖ �َ� ﴾ ٦اِ-�ُ� 	َِ�َ� ا	�8 Kendi eşlerini zinayla 
suçlayan ancak bunu kanıtlamak için kendilerinden başka şahitleri olmayan erkekler; doğru söylediklerine dair 
dört defa Allah'ı şahit tutarak yemin etsinler.  

﴾ ٧َواْ	Zُ�َ.ِ�1َ اَن� َ	SَXَ�ْ ا	��ِ� َ)َ�ْ�ِ� اِْن َ&�َن ِ.َ� ا	َْ=�ِذٖ��َ� ﴿  Beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lânetinin 
kendi üzerine olmasını dilemesidir. 

� اَْر�Rَ$َ Dَ�ََداٍت �ِ�	��ِ� اِ-�ُ� 	َِ�َ� ا	َْ=�ِذٖ��َ� ﴿َRَ7ْAَ اَب اَْنTَ�َْ	ا �RَXْ(َ َرُٶا�﴾ ٨َوَ�ْ  Buna karşın zina ile suçlanan kadın; kocasının bu 
suçlamasında yalancı olduğuna dair ayrı ayrı dört kere Allah adına yemin ve şahitlik etmesi. 
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�ِدٖ �َ� ﴿ ﴾ ٩َواْ	Zَ�َ.ِ�1َ اَن� 4َBََ[ ا	��ِ� َ)�Rَ�ْ�َ اِْن َ&�َن ِ.َ� ا	�8  Beşincide ise kocasının doğru söylemesi halinde, Allah’ın 

gazabının kendi üzerine çökmesini dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.  Nûr, 24/6-7-8-9 
 َK ا*,ُ�ِ=ُْA 9:َِ�ن� َوKَ ��Rُ,ْ�ِ=ُْ� �ْ.ََو ��َْ- /� �Xً	Lُ+َ�ْ+َِ*ا َ)َ�َض اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 /8�َAَ ِء اِْن اََرْدَن�Lَ�ِْ	ا '�َ(َ �ْ=ُِA��َ+َ ٌ���ٖ5ُ*ٌر َرBَ ��Rِ,ِاِْ&َ�ا �ا	��َ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ  …Ve eğer evlenerek 

iffetlerini korumak istiyorlarsa, sakın, iğreti dünya hayatının basit menfaatini elde etmek için onları fuhşa 
zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa, bilsin ki, maruz kaldıkları bu zorlanmadan ötürü, Allah onları acıyıp 
esirgeyecek ve bağışlayacaktır! Nûr, 24/33 

�ُ)*َن َ.Dَ ا	��ِ� اِ	�Rًٰ اUََٰ� وَ  ْ�َ 9:َ �َ�Tٖ�	َوا�.ً�pََا aَ�ْ�َ @َِ	5َْ�ْ% ٰذ�َ �َن َوَ.ْ*ُ-Hْ�َ 9:ََو �a�َم ا	��ُ� اِ:�9 �ِ�	َْ َ:َ 9�Jُْ+�ُ*َن ا	dَ5ْ�X ا	�ٖ+' َ���  Yine onlar ki, Allah ile 
beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. 
Bunları yapan, günahının cezasını bulur; Furkan, 25/68 
b)Homoseksüellik: Lût kavminden örneklerle. 

﴾ ٨٠َو	ُ*�uً اِْذ َ �َل 	Jَِْ*ِ.ٖ� اAْ�Aََُ*َن ا	�Rَِ� �ْ=ُJَ�َCَ �.َ Zَ7َ�ِ�5َْ ِ.ْ� اََ�ٍ� ِ.َ� ا	َْ��َ	ٖ��َ� ﴿  Lût’u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o 
kavmine şöyle demişti: “Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?” 

﴾ ٨١اِ-�ُ=ْ� َ	َ+�Aُْ*َن ا	���Iََل َ$Rَْ*ًة ِ.ْ� ُدوِن ا	�Xَ��ِء َ�ْ% اَْ-ُ+ْ� َ ْ*مٌ ُ.K�ِ�ُْ*َن ﴿  Hakikaten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere 
yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz.”  

ُ�وَن ﴿ �R[َ+َ�َ اُ-َ�ٌس �ْRُ�-ِا �ْ=ُِ+�َ�ْ َ �ْ.ِ �ْ,ُ*Iُ�ِUَُْ*ا ا	اَب َ ْ*ِ.ٖ� اِ:�9 اَْن َ �*َIَ ٨٢َوَ.� َ&�َن ﴾  Kavminin cevabı ise sadece, “Çıkarın bunları 
memleketinizden! Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar!..” demek oldu.  

 ﴿ �َ��ِٖ��Lَْ	ا �َ.ِ Sْ-َ�&َ �ُAََُه َواَْ,َ�ُ� اِ:�9 اْ.َ�ا�Xَ�ْmَ-َْ�Kَ٨٣ ﴾ Onların üzerine müthiş bir yağmur/taş yağmuru yağdırdık.  
 ُZ�َ ِ�(َ 3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن-ْ�Kَ ً�ا[َ.َ �ْRِ�ْ�َ(َ �َ-�ْ[َ.ََْوا ﴿ �َ�.ٖ�ِmْ�ُ	ْ٨٤ا ﴾  Gör bakalım, günahkârların sonu nasıl oldu? A’raf, 7/80…84 

 ﴿ �َ��ٖ�َIََْ.َ�ُ� ا �َوَ.ْ 'Cٰ*.ُ �Xَ�ْmَ-َْ٦٥َوا ﴾ Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da insanlar içinden 
erkeklere mi gidiyorsunuz? 

﴾ �ٖUَٰ9٦٦�َ� p﴿ُ�� ا�Xَ ْ�َBَْ ا:ْ   Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz! 
﴿ �َ�Xٖ.ِVْ.ُ �ْ,ُ�ُsَ&ََْوَ.� َ&�َن ا Zً�َٰ9:َ @َِ	ٰذ 'Kٖ ٦٧اِن� ﴾  Ey Lût dediler, bu işten vazgeçmezsen seni mutlaka şehrimizden 

çıkarırız.  
  .Lut: "Sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum.” Dedi  ﴾٦٨َواِن� َر��َ@ 	Rََُ* ا	Hٖ�َْ�Hُ ا	��ٖ��ُ� ﴿
﴾ ٦٩َواRِ�ْ�َ(َ %ُAْْ� -ََ��َ اِْ�ٰ�ٖ,�َ� ﴿  Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.  
�وَن ﴿ُ�ُ�ْAَ �.َ �ٖ.ِ*ْ َ٧٠اِْذ َ �َل :9َِٖ��ِ� َو ﴾  Biz de onu ve ailesini tamamen kurtardık.  
﴿ �َ�5ٖ&ِ�(َ �Rََ	 /%3َXَKَ �.ً�XَPَْا �﴾ ٧١َ �	ُ*ا َ-ْ�ُ�ُ  Geri kalanların içinde ailesinden yalınız bir koca karı vardı. 
�ُ)*َن ﴿ْAَ ْ�َ�ُ�*-َُ=ْ� اِْذ�٧٢َ �َل َ,ْ% َ ﴾  Sonra da diğerlerini yerle bir edip yok ettik.  

﴾ ٧٣َ��4ُ/وَن ﴿ اَْو َ�5َXُْ�*-َُ=ْ� اَوْ   Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki bak ta gör; uyarılanların fakat yola 
gelmeyenlerin yağmuru ne de kötü! Şuara, 26/165…173. Ayetler. 

ZORBA 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

'Cٰ*�ُِ	 �َ.َٰا ��َKَ ا 'ِK ََ��ٍل	َن *ْ(َ�ْKِ َواِن� �ْRُXَ+ِ5ْ�َ اَْن �ْRِِgbcَ.ََن َو*ْ(َ�ْKِ �ْ.ِ ٍف*ْUَ 'ٰ�(َ �ٖ.ِ*ْ َ �ْ.ِ Zٌ�� ْ:9َْرِض َواِ-�ُ� 	َِ�َ� ا	�Kٖ�ِ�ْ�ُْ�َ اِ:�9 ُذر�  Firavun ve ileri 
gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin küçük bir bölümünden başkası Mûsâ’ya iman etmedi. Çünkü 
Firavun, yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Yunus, 10/83 

  ٍ��Xٖ(َ ٍر���Iَ �%ُ& �َ.َْا ا*�ُ�َ�Aَوا �ُ�َCَُوَ)8َْ*ا ُر �ْRِِت َر����وا �ِ�َٰ�ُ�َIَ ٌد�(َ @َ�ِْAَو  İşte Ad halkı: Rablerinin ayetlerini tanımayıp reddettiler. 
O'nun elçilerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emri ardınca yürüdüler. Hud, 11/59 

  ٍ��Xٖ(َ ٍر���Iَ /%ُ& َب�Uَا َو*�ُ+َ5ْ+َCَْوا  Peygamberler zafer istediler. Sonunda her inatçı zorba bozguna uğrayıp yok oldu 
gitti. İbrahim, 14/15 

َ&Tٰ	َ @َِ�Dُ�َ[ْ ا	��ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ ْ�ِ[ ُ.َ+َ=��ٍ� ���Iَرٍ   Allah, her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Mü'min, 40/35 
�ُ� اَْ)َ�ُ� �َِ�� َ�Jُ*	ُ*َن َوَ.� اَْ-���mَِ� �ْRِ�ْ�َ(َ Sٍَر ْ�ِ� �ْ�&TَKَ	Jُْ�اِٰن َ.ْ� َ��1َ ْ-َ ِ�ُف َوٖ)�  Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen 

onlar için bir zorba değilsin. Şu halde Benim tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Kaf, 50/45 
ZORLUK/ZORLAMA 

ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    
… � ا	��ُ� �ُِ=ُ� ا	ُْ�ْ�َ� َوَ:9 ُ�ٖ��ُ� �ُِ=ُ� ا	ُْ�ْ��َ  ُ��ٖ�ُ  …Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez…Bakara, 2/185 

…i   ِ�� ٖ�َ:9 اِْ&َ�اَه Kِ' ا	ّ Dinde zorlama ve baskı yoktur… Bakara, 2/256  

…   َA اَْن �ْ=َُ	 /%�p�ُِ*ا ا	�Xَ��َء َ&ْ�ً,�َ�� اَ�/�Rَ ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َ:9 َ�ِ Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkışmanız helal 
değildir… Nisa, 4/19 



 371
  َ��Xٖ.ِVْ.ُ ُ=*-ُ*ا�َس َ�+�' َ��X	ِ�ُه ا=ُْA Sَ-َْ�Kََا ��ً��ٖIَ �ْRُ/�ُ& اْ:9َْرِض 'ِK �ْ.َ �َ.َٰ9:َ @َ/َْ* َ$�َء َر�	َو  Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin 

tümü, iman ederdi. Öyleyse, onlar mü'min oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? Yunus, 10/99 
�ْ َوَ.� َ&�َن 	َِ' َ)َ�ْ�ُ=ْ� ِ.ْ� Cُْ�َ]�ٍن اِ:�9 اَْن َدَ)ْ* �ْ+ُ�ْmَ+َCْ�Kَ �ْ=ُُA	�Aَ bcَKَ 'ُٖ*ُ.*ٖ-' َو	ُ*ُ.*ا اَ-5َُْ�=ُ  …  …Şeytan; “Benim size karşı zorlayıcı bir 

gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana itaat ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz kedinizi kınayın.” 
İbrahim, 14/22 

اِ-�ُ� 	َ dَ�َْ	Cُ �ُْ�َ]�ٌن َ)َ�' ا	�Tٖ�َ� اَٰ.Xُ*ا َوَ)�ٰ' َر��Rِْ� َ�َ+َ*&��ُ*نَ    Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler 
üzerinde şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Nahl, 16/99 

-َْ�� َوَ.ْ� �ُ=ْ  /� �Xً	Lُ+َ�ْ+َِ*ا َ)َ�َض اْ	َ�ٰ�*ِة ا	 /8�َAَ ِء اِْن اََرْدَن�Lَ�ِْ	ا '�َ(َ �ْ=ُِA��َ+َKَ ا*,ُ�ِ=ُْA 9:ََو َK ��Rُ,ْ�ِ ٌ���ٖ5ُ*ٌر َرBَ ��Rِ,ِاِْ&َ�ا �ِ�ن� ا	��َ� ِ.ْ� َ�ْ�ِ  …Ve eğer evlenerek 
iffetlerini korumak istiyorlarsa, sakın, iğreti dünya hayatının basit menfaatini elde etmek için onları fuhşa zorla- 
mayın. Kim onları buna zorlarsa, bilsin ki, maruz kaldıkları bu zorlanmadan ötürü, Allah onları acıyıp esirgeyecek 
ve bağışlayacaktır! Nûr, 24/33 

ْ�ٰ�ِ� َوَ&�َن َ�ْ*ً.� َ)َ�' ا	َْ=�Kِٖ��َ� َ)ٖ��ً�ا ���ِ	 /a� İşte o gün, gerçek mülk, Rahman olan Allah’ındır. İnkar edenler اَْ	ُ�ْ�ُ@ َ�ْ*َ.Tٍِi اْ	َ
için oldukça zorlu bir gündür. Furkan, 25/26 

ُ� َوْ,�Xً َ)�ٰ' َوْ,ٍ� َو�8َِK	Kٖ �ُُ' َ)�َ.ْ�ِ� اَِن اْ$ُ=ْ� 	ٖ' وَ   �Xَ�ْ اْ:9ِْ-َ��َن �َِ*ا	َِ�ْ�ِ� َ�َ�َ�ْ+ُ� اُ./ �P��8ٖ�َُ َوَو	َ#� اْ	اِ @َ�ْ�	َِ*ا	َِ  Biz insana anne ve babasına 
iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi 
iki yıl içindedir. Bana, anne ve babana şükret, dönüş yalnız Banadır." Lokman, 31/14 

 -Tٰ&َ …İşte Allah, her  kibirli, kendini beğenmiş zorbanın kalbini böyle mühür	َ @َِ�Dُ�َ[ْ ا	��ُ� َ)�ٰ' &ُ%� َ ْ�ِ[ ُ.َ+َ=��ٍ� ���Iَرٍ 
ler." Mü'min, 40/35 

 ٍ0��ُ�*ا Kِ' ا	bcَِ�ِْد َ,ْ% ِ.ْ� َ.ٖ �JXَKَ �7ً[ْ�َ �ْRُXْ.ِ /� Biz onlardan önce, kendilerinden daha zorlu nice َوَ&ْ� اَْ,َ�ْ=Rُ�َ�ْ َ �Xَْ� ِ.ْ� َ ْ�ٍن ُ,ْ� اََ$
nesilleri helâk ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Kaf, 50/36 

 ٍ�[ِ�ْ8َ�ُِ� �ْRِ�ْ�َ(َ Sَ�ْ	َ Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Gaşiye, 88/22 

 Kَ Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. İnşirah, 94/5ِ�ن� َ.Dَ اْ	ُ�ْ�ِ� ُ�ْ�ً�ا
اِن� َ.Dَ ا	ُْ�ْ�ِ� �ُْ�ً�ا   Evet, şüphesiz zorluk ve sıkıntı ile beraber kolaylık vardır! İnşirah, 94/6 

ZULÜM 
ِ�ْ��ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ٰ�ِ� ا	��ٖ���ِ    

َل َ)Rِ�ْ�َْ� ِ&َ+�ً�� ِ.َ� ا	��  �HXَُA ِْ=َ+�ِب اَْن	اَْ,ُ% ا @َُ�lَ�ْ�َ ًَ�ةRْIَ �َ��	ا اَرِ-َ� ا*ُ	�JَKَ @َِ	ٰذ �اَْ&َ�َ� ِ.ْ 'Cٰ*.ُ ا*ُ	َ�Cَ �ْJَKَ َ��ِء  Kitap ehli, senden, kendilerine 
gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve: “Allah'ı bize açıkça göster” 
demişlerdi. Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldırım çarptı…Nisâ, 4/153   

 ً��sٖ&َ �ِ��	ا %ِ��ٖCَ �ْ(َ �ْ,ِ ��ْ.��uَ �ْRِ�ْ�َ(َ �Xََ��ٍت ا Sْ���ُِ	Rَُْ� َو�8َِ ا3ُ�ِKَْ�ٍ� ِ.َ� ا	�Tٖ�َ� َ,�ُدوا َ���  Yahudilerin yaptıkları zulümden, bir de çok 
kimseyi Allah yolundan çevirmelerinden, dolayı kendilerine daha önce helâl kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri 
onlara haram kıldık Nisâ, 4/160 

� َوَ.� �Xَ�ْ�َkَُ,ْ� َو	ٰـِ=ْ� kََ�ُ�*ا اَ-Kَ �ْRُ�َ5َُْ�� اRُXْ(َ SْXَBَْْ� اٰ	Rُ+ُRَُِ� ا	�ٖ+' َ�ْ�ُ)*َن ِ.ْ� ُدوِن ا	���ِ   �Iََء اَْ.ُ� َر��َ@ َوَ.� َزاُدوُ,ْ� Aَ �َ�ْBَْ+ٖ��[ٍ  ِ.ْ� َ$ْ#ٍء َ	��  O şehirlerin 
halklarına biz zulmetmedik, tersine onlar kendilerine zalimlik ettiler. Allah'ın azaba ilişkin emri geldiğinde Allah 
dışında imdada çağırdıkları düzmece ilahları, hiçbir dertlerine deva olmadılar, yıkımlarını arttırmaktan başka 
hiçbir işlerine yaramadılar. Hud, 11/101  

��ِت َوُ,َ* ُ.ٌ.ِVْ� bcَKَ َ��1َُف kُْ�ً�� َوَ:9 َ,4ًْ�� َِ	� َوَ.ْ� َ�ْ�َ�ْ% ِ.َ� ا	�8  Her kim, mümin olarak iyi olan işler yapıp erdemli yaşarsa, 
artık o, ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korksun. Tâ-Hâ, 20/112 

�ٍ َ�=َKَ��ْ� ْ.ِ� َ�ْ َ�Zٍ اَْ,َ�ْ=�Xََ,� َوِ,َ' �kَ	�Uَ 'َRِKَ Zٌ�َِِوَ�Zٌ َ)�ٰ' ُ)ُ�وِ$�Rَ َو�Zٍ�َ�[�َ.ُ �ٍiِْ َوَ 8ٍْ� َ.7ٖ  �  Halkı zulüm ve haksızlıkta aşırıya giden nice 
şehirleri yok ettik, öyle ki, şimdi hepsinin yerinde yeller esiyor; çatıları çökmüş, kuyuları kurumuş, bir zamanlar 
göğe doğru yükselen sarayları şimdi yerle bir olmuş! Hac, 22/45  

ا �Kَْ-3ُْ� َ&ْ�َ_ َ&�َن َ)� Zُ�َِ اْ	   f*ُ�(َُو ��ً�ُْk �ْRُ�ُ5ُْ-َا �Rَ+ْXَJَ�ْ+َCَْوا �Rَِ� وا�ُ�َIََو َ���ٖ�ِ5ْ�ُ  Vicdanların kesinlikle doğru kabul ettiği halde, 
zulüm ve kibirlerinden dolayı bu gerçekleri çiğnediler ve küstahça burun kıvırarak inkâr ettiler. Gör bakalım, o 
bozguncuların sonu nice oldu? Neml, 27/14 

  ْ�RُXْ�ِKَ �ٖ�ِْ-Tَِ� �-َTْUََا bfc=ُKَ  ْ�RُXْ.ِاْ:9َْرَض َو �ِِ� �Xَ5ْ�َUَ �ْ.َ �ْRُXْ.َِو Zُ�َ�ْ َ.ْ� ا�Xَ ْ�َBَْ َوَ.� َ&�َن ا	��ُ� 	Rُ�َ�ِ3ْ�َِْ� َو	ٰـِ=ْ� َ&�-ُ*ا  َ.ْ� اَْرPِ��َ �ِ�ْ�َ(َ �Xَ�ْCًَ�� َوِ.RُXْْ� َ.ْ� اAْTَUََُ� ا	�8
 ,Her birini teker teker suçüstü yakaladık. Kimini önünde taşlar savuran müthiş bir kasırgaya tuttuk اَ-Rُ�َ5ُْْ� َ�3ِْ�ُ�*نَ 
kimi korkunç bir gök gürültüsüne tutularak cansız yere düştü, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de denizde 
boğduk. Allah'ın onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmettiler.  Ankebut, 29/40 

ْ�َك 	3َُْ�ٌ� َ)��3ٌٖ   َواِْذ َ �َل 	ُ�ٰJُْ� X�ْ9ِ:ِٖ� َوُ,َ* َ�َ �ُُ3�ِ�� 7ُْA 9:َ �#Xَ�ُِ�ْك �ِ�	��ِ� اِن� ا	�7  Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah'a 
ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür, demişti. Lokman, 31/13 

� kُْ�ً�� 	ِْ�ِ�َ��دِ َوَ.� ا	��  ُ��ٖ�ُ �ُ  …Allah, kullarına asla zulmetmez. Mümin, 40/31 
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ٖ��ُ% َ)َ�' ا	�Tٖ�َ� َ�3ِْ�ُ�*َن ا	��Xَس َوَ�Lُ�ْ*َن Kِ' اْ:9َْرِض �Lَِْ�ِ� اْ	َ��a اُو	 @َِiٰ	Tَ(َ �ْRَُابٌ   اَ	ٖ��ٌ  اِ-�َ�� ا	��  Ancak insanlara zulmedenlere ve 

yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlaradır. Şûra, 42/42 
َوَ.� �Xَ�ْ�َkَُ,ْ� َو	ٰـِ=ْ� َ&�-ُ*ا ُ,ُ� ا	��3	ِٖ���َ    Biz onlara zulmetmedik, fakat onların kendileri zalim kimselerdi. Zuhruf, 

43/76 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONSÖZ 
Böyle bir eseri hazırlamama izin veren Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Ki O, faildir, mevsuftur 

ve mevcuttur. Ve selâm olsun âlemlere rahmet olarak indirilen sevgili peygamberim Muhammed Mustafa sallal- 
lahu aleyhi ve sellem efendimize. Bütün peygamberlere, evliya ve şehitlere. Ehli beyt, âli âbâ, Kerbela şehitle- 
rine.  

Anneme, babama, kardeşlerime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve bütün ölmüşlerime selam olsun.  
Selam olsun bütün insanlara, bütün yaratılmışlara. Selam olsun on sekiz bin âleme ve içindekilere. 
Selam olsun yaşama ve ölüme. 
Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmemi, benim; hoşnut olacağın hayırlı bir iş 

yapmamı sağla. Bana verdiğin gibi soyuma da kurtuluş ver. Doğrusu sana yöneldim Rabbim. Ben, kendimi sana 
verenlerdenim. 

Rabbimiz, gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. 
Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. Sen kerimsin, rahimsin ve sabahı yarıp çıkartansın. 

Rabbimiz, bizlere doğru yolu gösterdikten sonra kalplerimizi Hakk’tan saptırma. Kendi katından bize bir 
rahmet bağışla. Rahmet edenlerin hayırlısı sensin. 

Ey mülkün sahibi olan Allah’ım. Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini aziz 
edersin, dilediğini de rezil edersin. Sen bizleri rezil etme. Bütün hayırlar sendendir. Sen, geceyi gündüzün içine 
katarsın, gündüzü de gecenin içine katarsın. Diriyi ölüden, ölüyü de diriden çıkartırsın. Dilediğini hesapsız olarak 
mükâfatlandırırsın. Sen bizleri de mükâfatlandır. 

Rabbim sen bana, anne ve babama, eşime, çocuklarıma, akrabalarıma, dostlarıma ve bütün inananlara 
dünyada ve ahrette iyilik ver.  

Allah’ım biliyorum ki En son gidiş sanadır.  
Sensin güldüren ve ağlatan.  
Sensin, sensin öldüren ve hayat veren.  
Sen yarattın erkek ile dişi iki çifti, bir nutfenin rahimlere döküldüğü zaman.  
Sana aittir ölülerin tekrar diriltilmeleri.  
Sensin zengin eden fakir düşüren sen.  
Sensin, sensin Şig’ra yıldızının sahibi sen. Sen bizleri bağışla, günahlarımızı ört. 
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Rabbimiz, bizlere sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, sükûn ver. Sen bizleri ıslah et, sen bizleri yargıla. Çocuk- 

larımızı hayırlı ve salih kıl. Onları kazalardan, belalardan, hastalıklardan ve nazardan koru. Onlara hayırlı istika- 
metler, hayırlı rızıklar, hayırlı izdivaçlar ver.  

Rabbim sen bizleri elden ayaktan düşürüp kimselere muhtaç etme. Kimselere ağırlığımız, yükümüz 
olmasın. Üç gün yatak dördüncü gün toprak olsun. Biz senden geldik yine sana döneceğiz. Sen bizlere hayırlı, 
sağlıklı, seni anmakla geçen uzun bir ömür, imanlı, kolay ve hoş bir ölüm ver. Ölüm korkusundan ve gaflet 
halindeki ölümden sana sığınırız.  

Benim namazım, ibadetlerim, diriliğim ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.    
 
 
26/Ağustos/2012 Pazar. Saat: 08,59 Karşıyaka-İZMİR 

 
 
  


