






O K U Y U C U Y A

• Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir
yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin te-
melini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar
eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da
kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatma-
ca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu
önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi
okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu ne-
denle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun
görülmüfltür.

• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yaza-
r›n tüm kitaplar›nda imani konular Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-
makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edil-
mektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiç-
bir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

• Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n
yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar"
deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r
sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-
te ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabi-
lece¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplar-
dan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okuma-
lar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarma-
lar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

• Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n-
mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.
Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlü-
dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-
r›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin
ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz
etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu
kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani
ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bu-
lundu¤una flahit olacakt›r.

• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine,
flüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve
sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve
ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 



‹flte bu (Kur'an) uyar›l›p korkutulsunlar, 

gerçekten O'nun yaln›zca bir tek ilah oldu¤unu

bilsinler ve temiz ak›l sahipleri iyice ö¤üt al›p

düflünsünler diye bir bildirip-duyurmad›r. 

- ‹brahim Suresi, 52 -
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YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda An-
kara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹s-
tanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üni-
versitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani,
bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n
evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl›
ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bu-
lunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000
sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygambe-
rin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerin-
den oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n
mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgi-
lidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberi-
miz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›-
¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edin-
mifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek
çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü
söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resu-
lullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulafl-
t›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani ko-
nular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini
ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den
Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹s-

panya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹tal-
ya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya
kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be-
¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca,
Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce,

Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça,
Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rp-

ça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da
kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak

kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kul-
lan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce



gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›n-
dan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-
san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmakta-
d›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay an-
lafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu
eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik
özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen
insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefele-
rin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra
savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanak-
lar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat›
karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir,
yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin
bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemekte-
dir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini
görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik
etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri
karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada
güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak
ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziya-
de, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edi-
lemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserle-
rinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu
hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel
kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan
kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin
ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri fle-
kilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i
zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤in-
ce h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›-
nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n
izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤-
ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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Önsöz

"Ben, cinleri ve insanlar› yaln›zca Bana ibadet etsinler diye
yaratt›m." (Zariyat Suresi, 56)

Allah bütün insanlar› bu dünya hayat›nda O'na kulluk etsin-

ler diye yaratm›flt›r. Kulluk etmek isteyenler için de bir rehber ola-

rak Kuran'› indirmifltir:

(Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düflünsünler ve temiz
ak›l sahipleri ö¤üt als›nlar diye sana indirdi¤imiz mübarek bir ki-
tapt›r. (Sad Suresi, 29)

Kuran yaln›zca haramlar› ve helalleri kapsayan bir kitap de-

¤ildir. ‹çinde güzel ahla¤›, çeflitli insan karakterlerini, meydana

gelebilecek tüm olay ve durumlar›, dünya hayat› ve ahiret hayat›

ile ilgili bilgileri, Allah korkusu ve sevgisini, Allah r›zas›n›n nas›l

kazan›laca¤›n›, k›sacas› Yaratan Rabbimiz'in yaratt›¤›na gönder-

di¤i, gerekli olan tüm bilgiyi anlatan ve k›yamete kadar geçerli bir

kitapt›r.

Kuran'› tan›mayanlar ve önyarg›yla bakanlar onun sadece

geçmifl dönemler için geçerli oldu¤unu ve pratikte hiç bir geçerlili-

¤i olmad›¤›n› zannederler. Oysa Kuran baz›lar›n›n sand›¤› gibi sa-

dece 1400 sene önceki olaylardan bahseden bir kitap de¤il, her dö-

nemde karfl›lafl›lan olaylar› ve bunun yan›nda dünya hayat›n› so-

na erdiren k›yamet gününü, ahireti ö¤reten bir k›lavuzdur.

Kuran'›n, insan›n hayat›ndaki önemini ve gereklili¤ini farke-

den Müslüman›n Allah'a gere¤i gibi kulluk etmesi ve bütün haya-

t›n› Kuran'a göre yaflamas› için, çok iyi bir Kuran bilgisine sahip ol-

mas› gerekir. Elinizdeki bu kitap, Allah'› tan›may›, kulluk görevini

eksiksiz yerine getirmeyi, bütün hayat›n› Kuran'a göre düzen-

lemeyi, Allah'›n r›zas›n›, rahmetini ve cennetini kazanmay› hedef

edinenlerin, Kuran bilgilerini güçlendirmek amac›yla haz›rlan-

m›flt›r.
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ALLAH

O Allah ki, O'ndan baflka ilah yoktur. Gayb› da,

müflahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan

O'dur. O Allah ki, O'ndan baflka ilah yoktur. Melik'tir;

Kuddûs'tur; Selam'd›r; Mü'min'dir; Müheymin'dir;

Aziz'dir; Cebbar'd›r; Mütekebbir'dir. Allah, 

(müflriklerin) flirk kofltuklar›ndan çok yücedir.

O Allah ki, yaratand›r, kusursuzca var edendir, 'flekil ve

suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde 

ve yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. 

O, Aziz, Hakimdir. (Haflr Suresi, 22-24)



O’NDAN BAfiKA ‹LAH YOKTUR
Sizin ilah›n›z tek bir ilaht›r; O’ndan baflka ilah yoktur; O, Rahman’d›r,
Rahim’dir (ba¤›fllayan ve esirgeyendir). (Bakara Suresi, 163)

Allah, gerçekten Kendisi'nden baflka ilah olmad›¤›na flahitlik etti; melek-
ler ve ilim sahipleri de O’ndan baflka ilah olmad›¤›na adaletle flahitlik etti-
ler. Aziz ve Hakim olan O’ndan baflka ilah yoktur. (Al-i ‹mran Suresi, 18)

Allah dedi ki: “‹ki ilah edinmeyin: O, ancak tek bir ilaht›r. Öyleyse Ben-
den, yaln›zca Benden korkun.” (Nahl Suresi, 51)

De ki: "O Allah, birdir". (‹hlas Suresi, 1)

O, Allah’t›r, Kendisi'nden baflka ilah yoktur. ‹lkte de, sonda da hamd
O’nundur. Hüküm O’nundur ve O’na döndürüleceksiniz. (Kasas Sure-
si, 70)

KALPLER O’NUN KONTROLÜNDED‹R
Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir; gözlerinin üzerin-
de perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 7)

Onlar›n kendi sözlerini bozmalar›, Allah’›n ayetlerine karfl› inkâra sap-
malar›, peygamberleri haks›z yere öldürmeleri ve: “Kalplerimiz örtülü-
dür” demeleri nedeniyle (onlar› lanetledik.) Hay›r; Allah, inkârlar› dola-
y›s›yla ona (kalplerine) damga vurmufltur. Onlar›n az› d›fl›nda, inan-
mazlar. (Nisa Suresi, 155)

Onlar, Allah’›n, kalplerini, kulaklar›n› ve gözlerini mühürledi¤i kimseler-
dir. Gafil olanlar onlar›n ta kendileridir. (Nahl Suresi, 108)

Ve onlar›n kalbleri üzerine, onu kavray›p anlamalar›n› engelleyen ka-
buklar, kulaklar›na da bir a¤›rl›k koyduk. Sen Kur’an’da sadece Rabbini
“bir ve tek” (ilah olarak) and›¤›n zaman, ‘nefretle kaçar vaziyette’ geri-
sin geriye giderler. (‹sra Suresi, 46)

Yoksa onlar: "Allah'a karfl› yalan düzüp-uydurdu"mu diyorlar? Oysa
e¤er Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah, bat›l› yok edip-orta-
dan kald›r›r ve Kendi kelimeleriyle hakk› hak olarak pekifltirir (gerçek-
lefltirir). Çünkü O, sinelerin özünde olan› bilendir. (fiura Suresi, 24)

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hüküm
ve hikmet sahibidir. (‹nsan Suresi, 30)

fiimdi sen, kendi hevas›n› ilah edinen ve Allah'›n bir ilim üzere kendisini
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sapt›rd›¤›, kula¤›n› ve kalbini mühürledi¤i ve gözü üstüne bir perde çekti¤i
kimseyi gördün mü? Art›k Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz
yine de ö¤üt al›p-düflünmüyor musunuz? (Casiye Suresi, 23)

HERfiEY‹ EV‹R‹P ÇEV‹REND‹R
Allah O’dur ki, gökleri dayanak olmaks›z›n yükseltti; onlar› görmektesi-
niz. Sonra arfla istiva etti ve günefl ile aya boyun e¤dirdi, her biri ad› ko-
nulmufl bir süreye kadar ak›p gitmektedirler. Her ifli evirip düzenler,
ayetleri birer birer aç›klar. Umulur ki, Rabbinize kavuflaca¤›n›za kesin
bilgiyle inan›rs›n›z. (Ra’d Suresi, 2)

Gökten yere her ifli O evirip düzene koyar. Sonra (ifller,) sizin saymakta
oldu¤unuz bin y›l süreli bir günde yine O'na yükselir. (Secde Suresi, 5)

HERfiEY‹ YARATANDIR
Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratand›r. O'nun nas›l bir çocu-
¤u olabilir? O'nun bir efli (zevcesi) yoktur. O, her fleyi yaratm›flt›r. O, her
fleyi bilendir.(En-am Suresi, 101)

Andolsun, Biz sizi yaratt›k, sonra size suret (biçim-flekil) verdik, sonra
meleklere: “Adem’e secde edin” dedik. Onlar da ‹blis’in d›fl›nda secde
ettiler; o, secde edenlerden olmad›. (A’raf Suresi, 11)

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; çocuk edinmemifltir. O’na mülkünde
ortak yoktur, her fleyi yaratm›fl, ona bir düzen vermifl, belli bir ölçüyle
takdir etmifltir. (Furkan Suresi, 2)

Görmüyorlar m›; gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar›n benzerini yaratma-
ya gücü yeter ve onlar için kendisinde flüphe olmayan bir süre (ecel) k›l-
m›flt›r. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler. (‹sra Suresi, 99)

Sözünüzü ister gizleyin, ister aç›¤a vurun. fiüphesiz O, sinelerin özün-
de sakl› duran› bilendir. O, yaratt›¤›n› bilmez mi? O, Latif’tir; Habir’dir.
(Mülk Suresi, 13-14)

O inkâr edenler görmüyorlar m› ki, (bafllang›çta) göklerle yer, birbiriyle
bitiflik iken, Biz onlar› ay›rd›k ve her canl› fleyi sudan yaratt›k. Yine de
onlar inanmayacaklar m›? (Enbiya Suresi, 30)

“Oysa sizi de, yapmakta olduklar›n›z› da Allah yaratm›flt›r.” (Saffat Su-
resi, 96)
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O’NDAN BAfiKA KUVVET YOKTUR
Çünkü gerçekten onlar, Resulleri kendilerine apaç›k belgeler getirirdi;
fakat onlar inkar ederlerdi. Bu yüzden Allah, onlar› (azabla) yakalay›ver-
di. fiüphesiz O, kuvvetli oland›r, cezaland›rmas› fliddetlidir. (Mümin Su-
resi, 22)

Yeryüzünde gezip dolaflm›yorlar m› ki, kendilerinden öncekilerin nas›l
bir sona u¤rad›klar›n› görsünler; üstelik onlar kuvvet bak›m›ndan kendi-
lerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'› aciz b›rakacak hiç-
bir fley yoktur. fiüphesiz O, bilendir, güç yetirendir. (Fat›r Suresi, 44)

Ad (kavmin)e gelince; onlar yeryüzünde haks›z yere büyüklendiler ve
dediler ki: "Kuvvet bak›m›ndan bizden daha üstünü kimmifl?" Onlar, ger-
çekten kendilerini yaratan Allah'› görmediler mi? O, kuvvet bak›m›ndan
kendilerinden daha üstündür. Oysa onlar, Bizim ayetlerimizi (bilerek) in-
kar ediyorlard›. (Fussilet Suresi, 15)

Andolsun, Biz elçilerimizi apaç›k belgelerle gönderdik ve insanlar adale-
ti ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte kitab› ve mizan› indirdik. Ve ken-
disine çetin bir sertlik ve insanlar için (çeflitli) yararlar bulunan demiri de
indirdik; öyle ki Allah, kendisine ve elçilerine gayb ile (görmedikleri hal-
de) kimlerin yard›m edece¤ini bilsin (ortaya ç›kars›n). fiüphesiz Allah,
büyük kuvvet sahibidir, üstün oland›r. (Hadid Suresi, 25)

Allah, yazm›flt›r: “Andolsun, Ben galip gelece¤im ve elçilerim de.” Ger-
çekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün oland›r. (Müca-
dele Suresi, 21)

‹nsanlar içinde, Allah’tan baflkas›n› ‘efl ve ortak’ tutanlar vard›r ki, onlar
(bunlar›), Allah’› sever gibi severler. ‹man edenlerin ise Allah’a olan sev-
gileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba u¤rayacaklar› zaman, mu-
hakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah’›n oldu¤unu ve Allah’›n verece¤i
azab›n gerçekten fliddetli oldu¤unu bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 165)

Onlar›n sözleri seni üzmesin. fiüphesiz ‘izzet ve gücün’ tümü Allah’›nd›r.
O, iflitendir, bilendir. (Yunus Suresi, 65)

TÜM VARLIKLAR O’NA BOYUN E⁄M‹fiT‹R
Peki onlar, Allah’›n dininden baflka bir din mi ar›yorlar? Oysa göklerde
ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O’na teslim olmufltur ve
O’na döndürülmektedirler. (Al-i ‹mran Suresi, 83)
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“Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a te-
vekkül ettim. O’nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiç bir canl›
yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru bir yol üzerinedir (dosdo¤-
ru yolda olan› korumaktad›r.)” (Hud Suresi, 56)

Do¤rusu Biz da¤lara boyun e¤dirdik, akflam ve sabah kendisiyle birlik-
te (Allah’›) tesbih ederlerdi. (Sad Suresi, 18)

Rablerine icabet edenlere daha güzeli vard›r. O’na icabet etmeyenler
ise, yeryüzündekilerin tümü ve bununla birlikte bir kat› daha onlar›n ol-
sa mutlaka (kurtulmak için) bunu fidye olarak verirlerdi. Sorgulaman›n
en kötüsü onlar içindir. Onlar›n bar›nma yerleri cehennemdir, ne kötü
bir yarat›kt›r o!.. (Ra’d Suresi, 18)

Onlar›n s›rtlar›na binip-do¤rulman›z, sonra do¤ruldu¤unuz zaman,
Rabbinizin nimetini zikretmeniz ve: “Bunlara bizim için boyun e¤diren
(Allah) ne yücedir, yoksa biz bunu (kendi hizmetimize) yanaflt›ramaz-
d›k” demeniz için. (Zuhruf Suresi, 13)

Allah; Kendi emriyle gemiler ak›p gitsin ve O’nun fazl›ndan arars›n›z di-
ye, sizin için denize boyun e¤dirdi. Umulur ki flükredersiniz. (Casiye
Suresi, 12)

HERfiEY‹ SARIP KUfiATANDIR
Do¤u da Allah’›nd›r, bat› da. Her nereye dönerseniz Allah’›n yüzü (k›b-
lesi) oras›d›r. fiüphesiz ki Allah, kuflatand›r, bilendir. (Bakara Suresi,
115)

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah’›nd›r. Allah, her fleyi kuflatan-
d›r. (Nisa Suresi, 126)

Onlar, insanlardan gizlerler de Allah’tan gizlemezler. Oysa O, kendileri,
sözden (plan olarak) hoflnut olmayaca¤› fleyi ‘geceleri düzenleyip ku-
rarlarken,’ onlarla beraberdir. Allah, yapt›klar›n› kuflatand›r. (Nisa Su-
resi, 108)

“Sizin ilah›n›z yaln›zca Allah’t›r ki, O’nun d›fl›nda ilah yoktur. O, ilim ba-
k›m›ndan her fleyi kuflatm›flt›r.” (Taha Suresi, 98)

Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuflmaktan yana derin bir
kuflku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, her fleyi sar›p-kuflatan-
d›r. (Fussilet Suresi, 54)

Dedi ki: “Ey kavmim, sizce benim yak›n-çevrem, Allah’tan daha m› üs-
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tündür ki, O’nu arkan›zda-unutuluvermifl (önemsiz) bir fley edindiniz.
fiüphesiz benim Rabbim, yapmakta olduklar›n›z› sar›p-kuflatand›r.”
(Hud Suresi, 92)

‹flte böyle, onun yan›nda “özü kapsayan bilgi oldu¤unu” (veya yan›nda
olup-biten her fleyi) Biz (ilmimizle) büsbütün kuflatm›flt›k. (Kehf Suresi,
91)

Hani Biz sana: “Muhakkak Rabbin insanlar› çepeçevre kuflatm›flt›r” de-
mifltik. Sana gösterdi¤imiz o rüyay› insanlar› denemek için yapt›k,
Kur’an’da lanetlenmifl a¤ac› da. Biz onlar› korkutuyoruz. Fakat (bu) on-
larda büyük bir azg›nl›ktan baflka bir fley artt›rm›yor. (‹sra Suresi, 60)

Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bunlar›n
aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah’›n her fleye güç yetirdi-
¤ini ve gerçekten Allah’›n ilmiyle her fleyi kuflatt›¤›n› bilmeniz, ö¤ren-
meniz için. (Talak Suresi, 12)

KADER‹ BEL‹RLEYEND‹R
Hiç flüphesiz, Biz her fleyi kader ile yaratt›k. (Kamer Suresi, 49)

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir
musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yaz›l›) olma-
s›n. fiüphesiz bu, Allah’a göre pek kolayd›r. (Hadid Suresi, 22)

BÜTÜN ‹fiLER SONUNDA O’NA VARIR
Onlar, bulut gölgeleri içinde Allah’›n (azab›n›n) meleklerle onlara gel-
mesini ve (azap) emrinin gerçekleflmesini mi gözlüyorlar? Oysa bütün
ifller Allah’a döner. (Bakara Suresi, 210)

Sonra gerçek mevlalar› olan Allah’a döndürülürler. Haberiniz olsun;
hüküm yaln›zca O’nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli olan›d›r.
(En’am Suresi, 62)

Göklerde ve yerde olanlar Allah’›nd›r ve (bütün) ifller Allah’a döndürü
lür. (Al-i ‹mran Suresi, 109)

Kim ihsanda bulunan (biri) olarak yüzünü (kendini) Allah’a teslim eder-
se, art›k gerçekten o kopmayan bir kulba yap›flm›flt›r. Bütün ifllerin so-
nu Allah’a var›r. (Lokman Suresi, 22)

O gün, ‘sonunda var›l›p karar k›l›nacak yer (müstakar)’ yaln›zca Rab-
binin Kat›d›r. (K›yamet Suresi, 12)
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Göklerin ve yerin gayb› Allah’›nd›r, bütün ifller O’na döndürülür; öyley-
se O’na kulluk edin ve O’na tevekkül edin. Senin Rabbin yapt›klar›n›z-
dan habersiz de¤ildir. (Hud Suresi, 123)

D‹LED‹⁄‹N‹ YAPANDIR
Onlar, Rabbinin dilemesi d›fl›nda gökler ve yer sürüp gittikçe, orada sü-
resiz kalacaklard›r. Çünkü Rabbin, gerçekten diledi¤ini yapand›r. (Hud
Suresi, 107)

Kendilerini (övgüyle) temize ç›karanlar› görmedin mi? Hay›r; Allah, di-
ledi¤ini temizleyip yüceltir. Onlar, ‘bir hurma çekirde¤indeki iplikçik ka-
dar’ bile haks›zl›¤a u¤rat›lmazlar. (Nisa Suresi, 49)

fiüphesiz Allah, iman edip salih amellerde bulunanlar›, alt›ndan ›rmak-
lar akan cennetlere sokar. Gerçekten Allah, her istedi¤ini yapar. (Hac
Suresi, 14)

Sizi en iyi Rabbiniz bilir; dilerse size merhamet eder, dilerse sizi azab-
land›r›r. Biz seni onlar›n üzerine bir vekil olarak göndermedik. (‹sra Su-
resi, 54)

Göklerin ve yerin mülkünün Allah’a ait oldu¤unu bilmiyor musun? O, ki-
mi dilerse azabland›r›r, kimi dilerse ba¤›fllar. Allah, her fleye güç yeti-
rendir. (Maide Suresi, 40)

Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar karanl›klar içinde sa¤›rd›rlar, dilsizdir-
ler. Allah, kimi dilerse onu flafl›rt›p-sapt›r›r, kimi dilerse de onu dosdo¤-
ru yol üzerinde k›lar. (En’am Suresi, 39)

“E¤er Allah sizi azd›rmay› dilemiflse, ben size ö¤üt vermek istesem de,
ö¤üdümün size yarar› olmaz. O sizin Rabbinizdir ve O’na döndürüle-
ceksiniz.” (Hud Suresi, 34)

Art›k kim dilerse, ö¤üt al›p-düflünür. Allah dilemedikçe onlar ö¤üt al-
mazlar; takvan›n sahibi (onu kabul etmeye ehil olan) O’dur, ma¤firetin
sahibi (ba¤›fllamaya ehil olan da) O’dur. (Müddessir Suresi, 55-56)

HERfiEYE GÜCÜ YETEND‹R
‹ki misline u¤ratt›¤›n›z bir musibet size isabet edince mi: "Bu nereden"
dediniz? De ki: "O, sizin kendinizdendir." fiüphesiz Allah, herfleye güç
yetirendir. (Al-i ‹mran Suresi, 165)
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Göklerin ve yerin gayb› Allah’a aittir. (K›yamet) Saatin(in) emri de yal-
n›zca (süratli) göz aç›p kapama gibidir veya daha yak›nd›r. fiüphesiz,
Allah her fleye güç yetirendir. (Nahl Suresi, 77)

Çakan flimflek neredeyse gözlerini kap›verecek; önlerini her ayd›nlatt›-
¤›nda (biraz) yürürler, üzerlerine karanl›k bas›verince de kalakal›rlar.
Allah dileseydi, iflitmelerini de görmelerini de gideriverirdi. fiüphesiz
Allah, herfleye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 20)

Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdi¤i bir yön vard›r. Öyleyse hay›r-
larda yar›fl›n›z. Her nerede olursan›z, Allah sizleri bir araya getirecektir.
fiüphesiz Allah, her fleye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 148)

Göklerde ve yerde ne varsa Allah’›nd›r. ‹çinizdekini aç›¤a vursan›z da,
gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra diledi¤ini ba¤›fl-
lar, diledi¤ini azabland›r›r. Allah, her fleye güç yetirendir. (Bakara Sure-
si, 284)

Allah... O’ndan baflka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O’nu uyuklama ve uy-
ku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. ‹zni olmaks›z›n
O’nun kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkala-
r›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda, O’nun ilminden hiç
birfleyi kavray›p-kuflatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri
kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n korunmas› O’na güç gelmez. O, pek yü-
cedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

E¤er yeryüzündeki a¤açlar›n tümü kalem ve deniz de -onun ard›ndan
yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah’›n kelimeleri
(yazmakla) tükenmez. fiüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve
hikmet sahibidir. (Lokman Suresi, 27)

Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile onlarda her canl›dan türetip-yaymas›
O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyece¤i zaman onlar›n hepsini topla-
maya güç yetirendir. (fiura Suresi, 29)
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‹MT‹HAN ‹Ç‹N DÜNYA HAYATINI YARATANDIR
fiüphesiz Biz insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k. Onu deni-
yoruz. Bundan dolay› onu ifliten ve gören yapt›k. Biz ona yolu göster-
dik; (art›k o,) ya flükredici olur ya da nankör. (‹nsan Suresi, 2-3)

fiüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki fleyleri ona bir süs k›ld›k; onlar›n han-
gisinin daha güzel davran›flta bulundu¤unu deneyelim diye. (Kehf Su-
resi, 7)

‹nsanlar, (sadece) “‹man ettik” diyerek, s›nanmadan b›rak›lacaklar›n›
m› sand›lar? Andolsun, onlardan öncekileri s›nad›k; Allah, gerçekten
do¤rular› da bilmekte ve gerçekten yalanc›lar› da bilmektedir. (Ankebut
Suresi, 2-3)

Andolsun, Biz sizden mücahid olanlarla sabredenleri bilinceye (belli
edip ortaya ç›kar›ncaya) kadar, deneyece¤iz ve haberlerinizi s›nayaca-
¤›z (aç›klayaca¤›z). (Muhammed Suresi, 31)

HAYRI DA, fiERR‹ DE YARATANDIR
Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, O’ndan baflka bunu senden
kald›racak yoktur. Ve e¤er sana bir hay›r isterse, O’nun bol fazl›n› geri
çevirecek de yoktur. Kullar›ndan diledi¤ine bundan isabet ettirir. O, ba-
¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Yunus Suresi, 107)

Allah'›n izni olmaks›z›n hiç bir musibet (hiç kimseye) isabet etmez. Kim
Allah'a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah, her fleyi bi-
lendir. (Te¤abün Suresi, 11)

Her nefis ölümü tad›c›d›r. Biz sizi, flerle de, hay›rla da deneyerek imti-
han ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz. (Enbiya Suresi, 35)

HERfiEYE fiAH‹T OLANDIR
Senin içinde oldu¤un herhangi bir durum, onun hakk›nda Kur’an’dan
okudu¤un herhangi bir fley ve sizin iflledi¤iniz herhangi bir ifl yoktur ki,
ona (iyice) dald›¤›n›zda, Biz sizin üzerinizde flahidler durmufl olmaya-
l›m. Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiç bir fley Rabbinden uzakta
(sakl›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apa-
ç›k bir kitapta (kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)
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De ki: “Benimle aran›zda flahid olarak Allah yeter; kuflkusuz O, kullar›n-
dan gerçe¤iyle haberdard›r, görendir.” (‹sra Suresi, 96)

O inkâr edenler flöyle derler: “Sen gönderilmifl (Allah’›n bir elçisi) de¤il-
sin.” De ki: “Benimle sizin aran›zda flahid olarak Allah yeter ve yanlar›n-
da kitab›n ilmi bulunanlar da (bu gerçe¤i bilir).” (Ra’d Suresi, 43)

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara gösterece-
¤iz; öyle ki, flüphesiz onun hak oldu¤u kendilerine aç›kça belli olsun.
Her fleyin üzerinde Rabbinin flahid olmas› yetmez mi? (Fussilet Suresi,
53)

HERfiEY‹ ‹fi‹TEN VE GÖREND‹R
Dedi ki: “Benim Rabbim, gökte ve yerde söylenen-sözü bilir; O, ifliten-
dir, bilendir.” (Enbiya Suresi, 4)

Allah yolunda savafl›n ve bilin ki, flüphesiz Allah iflitendir, bilendir. (Ba-
kara Suresi, 244)

fiüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve
insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmetmenizi emrediyor.
Bununla Allah, size ne güzel ö¤üt veriyor!.. Do¤rusu Allah, iflitendir, gö-
rendir. (Nisa Suresi, 58)

De ki: “Size yarara da, zarara da güç yetirmeyen Allah’tan baflka fleyle-
re mi tap›yorsunuz? Oysa Allah, iflitendir, bilendir.” (Maide Suresi, 76)

"...Göklerin ve yerin gayb› O’nundur. O, ne güzel görmekte ve ne güzel
iflitmektedir. O’nun d›fl›nda onlar›n bir velisi yoktur. Kendi hükmünde
hiç kimseyi ortak k›lmaz.” (Kehf Suresi, 26)

‹flte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan baflka ilah yoktur. Her fleyin ya-
rat›c›s›d›r, öyleyse O’na kulluk edin. O, her fleyin üstünde bir vekildir.
Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif olan-
d›r, haberdar oland›r. (En’am Suresi, 102-103)

HERfiEY‹N ÜZER‹NDE
GÖZET‹C‹ VE KORUYUCUDUR
Kim, güzel bir arac›l›kla arac›l›kta (flefaatte) bulunursa, ondan kendisi-
ne bir hisse vard›r; kim kötü bir arac›l›kla arac›l›kta bulunursa, ondan da
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kendisine bir pay vard›r. Allah her fleyin üzerinde koruyucudur. (Nisa
Suresi, 85)

Dedi ki: “Daha önce kardefli konusunda size güvendi¤imden baflka (bir
flekilde) onun hakk›nda size güvenir miyim? Allah en hay›rl› koruyucu-
dur ve O, esirgeyenlerin esirgeyicisidir.” (Yusuf Suresi, 64)

(O¤lu) Dedi ki: "Ben bir da¤a s›¤›naca¤›m, o beni sudan korur." Dedi ki:
"Bugün Allah'›n emrinden, esirgeyen olan (Allah)dan baflka bir koruyu-
cu yoktur." Ve ikisinin aras›na dalga girdi, böylece o da bo¤ulanlardan
oldu. (Hud Suresi, 43)

Oysa onun, kendilerine karfl› hiç bir zorlay›c›-gücü yoktu; ancak Biz
ahirete iman edeni, ondan kuflku içinde olandan ay›rdetmek için (ona
bu imkan› verdik). Senin Rabbin, her fleyin üzerinde gözetici-koruyucu-
dur. (Sebe Suresi, 21)

HERfiEYDEN HABER‹ OLANDIR
Allah’›n üzerinizdeki nimetini ve: “‹flittik ve itaat ettik” dedi¤inizde sizi,
kendisiyle ba¤lad›¤› sözünü (misak›n›) an›n. Allah’tan korkup-sak›n›n.
fiüphesiz Allah, sinelerin özünde olan› bilendir. (Maide Suresi, 7)

Göklerde ve yerde olanlar›n tümünü bilir; sizin sakl› tuttuklar›n›z› da,
aç›¤a vurduklar›n›z› da bilir. Allah, sinelerin özünde sakl› duran› bilen-
dir. (Te¤abun Suresi, 4)

Senin içinde oldu¤un herhangi bir durum, onun hakk›nda Kur’an’dan
okudu¤un herhangi bir fley ve sizin iflledi¤iniz herhangi bir ifl yoktur ki,
ona (iyice) dald›¤›n›zda, Biz sizin üzerinizde flahidler durmufl olmaya-
l›m. Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiç bir fley Rabbinden uzakta
(sakl›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apa-
ç›k bir kitapta (kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)

Elçiye tebli¤den baflka (yükümlülük) yoktur. Allah aç›¤a vurduklar›n›z›
da, gizli tuttuklar›n›z› da bilir. (Maide Suresi, 99)

“Rabbimiz, flüphesiz Sen, bizim sakl› tuttuklar›m›z› da, aç›¤a vurdukla-
r›m›z› da bilirsin. Yerde ve gökte hiç bir fley Allah’a gizli kalmaz.” (‹bra-
him Suresi, 38)

“fiüphesiz O, sözün aç›kta söylenenini de bilmekte, saklamakta olduk-
lar›n›z› da bilmektedir.” (Enbiya Suresi, 110)
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Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayetleri muhkem k›l›nm›fl, sonra hüküm ve hikmet
sahibi ve her fleyden haberdar olan (Allah) taraf›ndan birer birer (bölüm
bölüm) aç›klanm›fl bir Kitap’t›r (ki:) (Hud Suresi, 1)

Haberiniz olsun; gerçekten onlar, ondan gizlenmek için gö¤üslerini bü-
ker (Hak’tan kaç›n›p yan çizer)ler. (Yine) Haberiniz olsun; onlar, örtüle-
rine büründükleri zaman, O, gizli tuttuklar›n› da, aç›¤a vurduklar›n› da
bilir. Çünkü O, sinelerin özünde sakl› duran› bilendir. (Hud Suresi, 5)

Sözü aç›¤a vursan da, (gizlesen de birdir). Çünkü flüphesiz O, gizliyi
de, gizlinin gizlisini de bilmektedir. (Taha Suresi, 7)

Allah’›n göklerde ve yerde olanlar›n tümünü gerçekten bilmekte oldu-
¤unu görmüyor musun? (Kendi aralar›nda gizli toplant›lar düzenleyip)
F›s›ldaflmakta olan üç kifliden dördüncüleri mutlaka O’dur; beflin alt›n-
c›s› da mutlaka O’dur. Bundan az veya çok olsun, her nerede olsalar
mutlaka O, kendileriyle beraberdir. Sonra yapt›klar›n› k›yamet günü
kendilerine haber verecektir. fiüphesiz Allah, her fleyi bilendir. (Müca-
dele Suresi, 7)

HERfiEY‹ ÖRNEKS‹Z YARATANDIR
Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratand›r. O’nun nas›l bir çocu-
¤u olabilir? O’nun bir efli (zevcesi) yoktur. O, her fleyi yaratm›flt›r. O,
her fleyi bilendir. (En’am Suresi, 101)

GAYBI B‹LEND‹R
Gayb›n anahtarlar› O’nun Kat›ndad›r, O’ndan baflka hiç kimse gayb› bil-
mez. Karada ve denizde olanlar›n tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak
dahi düflmez; yerin karanl›klar›ndaki bir tane, yafl ve kuru d›flta olmamak
üzere hepsi (ve her fley) apaç›k bir kitaptad›r. (En’am Suresi, 59)

De ki: “Göklerde ve yerde gayb› Allah’tan baflka kimse bilmez. Onlar ne
zaman dirileceklerinin fluuruna varm›yorlar.” (Neml Suresi, 65)

Saatin (k›yametin) ne zaman demir ataca¤›n› (gerçekleflece¤ini) sorar-
lar. De ki: “Onun ilmi yaln›zca Rabbimin Kat›ndad›r. Onun süresini
O’ndan baflkas› aç›klayamaz. O, göklerde ve yerde a¤›rlaflt›. O, size
apans›z bir geliflten baflkas› de¤ildir.” Sanki sen, ondan tümüyle haber-
darm›fls›n gibi sana sorarlar. De ki: “Onun ilmi yaln›zca Allah’›n Kat›n-
dad›r. Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler.” (A’raf Suresi, 187)
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K›yamet saatinin bilgisi, flüphesiz Allah’›n Kat›ndad›r. Ya¤muru ya¤d›-
r›r; rahimlerde olan› bilir. Hiç kimse, yar›n ne kazanaca¤›n› bilmez. Hiç
kimse de, hangi yerde ölece¤ini bilmez. Hiç flüphesiz Allah bilendir, ha-
berdârd›r. (Lokman Suresi, 34)

Allah: “Ey Meryem o¤lu ‹sa, insanlara, beni ve anneni Allah’› b›rakarak
iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?” dedi¤inde: “Seni tenzih ederim,
hakk›m olmayan bir sözü söylemek bana yak›flmaz. E¤er bunu söyle-
dimse mutlaka Sen onu bilmiflsindir. Sen bende olan› bilirsin, ama ben
Sende olan› bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen
Sensin Sen.” (Maide Suresi, 116)

YOKTAN VAREDEND‹R
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iflin olmas›na
karar verirse, ona yaln›zca “Ol” der, o da hemen oluverir. (Bakara Sure-
si, 117)

Onu istedi¤imizde herhangi bir fley için sözümüz, ona yaln›zca “Ol” de-
mekten ibarettir; o da hemen oluverir. (Nahl Suresi, 40)

(Allah buyurdu:) “Ey Zekeriya, flüphesiz Biz seni, ad› Yahya olan bir ço-
cukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiç bir adafl k›lmam›fl›z.”
Dedi ki: “Rabbim, kar›m k›s›r (bir kad›n) iken, benim nas›l o¤lum olabi-
lir? Ben de yafll›l›¤›n son basama¤›nday›m.” (Ona gelen melek:) “‹flte
böyle” dedi. “Rabbin dedi ki: - Bu Benim için kolayd›r, daha önce sen hiç
bir fley de¤il iken, seni yaratm›flt›m.” (Meryem Suresi, 7-9)

O, gökleri ve yeri hak olarak yaratand›r. O’nun “Ol” dedi¤i gün (her fley)
oluverir, O’nun sözü hakt›r. Sur’a üfürüldü¤ü gün, mülk O’nundur. O,
gayb› ve müflahede edilebileni bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi
oland›r, haberdar oland›r. (En’am Suresi, 73)

H‹ÇB‹R fiEYE ‹HT‹YACI OLMAYANDIR
Kim cehd ederse (çaba gösterirse), yaln›zca kendi nefsi için cehdi et-
mifl olur. fiüphesiz Allah, alemlerden müsta¤nidir. (Ankebut Suresi, 6)

Kendi yan›nda kitaptan ilmi olan biri dedi ki: “Ben, (gözünü aç›p kapa-
madan) onu sana getirebilirim.” Derken (Süleyman) onu kendi yan›nda
durur vaziyette görünce dedi ki: “Bu Rabbimin fazl›ndand›r, O’na flükre-
decek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte ol-
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du¤u için (bu ola¤anüstü olay gerçekleflti). Kim flükrederse, art›k o ken-
disi için flükretmifltir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim
Gani (hiç bir fleye ve kimseye ihtiyac› olmayan)d›r, Kerim oland›r.
(Neml Suresi, 40)

Ey insanlar, siz Allah’a (karfl› fakir olan) muhtaçlars›n›z; Allah ise, ⁄a-
niy (hiç bir fleye ihtiyac› olmayan)d›r, Hamid (övülmeye lay›k)t›r. (Fat›r
Suresi, 15)

Musa demiflti ki: “E¤er siz ve yeryüzündekilerin tümü inkâr edecek ol-
san›z bile flüphesiz Allah hiç bir fleye muhtaç de¤ildir, övülmüfltür.” (‹b-
rahim Suresi, 8)

Güzel bir söz ve ba¤›fllama, peflinden eziyet gelen bir sadakadan daha
hay›rl›d›r. Allah hiç bir fleye ihtiyac› olmayand›r, yumuflak davranand›r.
(Bakara Suresi, 263)

‹flte sizler böylesiniz; Allah yolunda infak etmeye ça¤r›l›yorsunuz; buna
ra¤men baz›lar›n›z cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse, art›k o, ancak
kendi nefsine cimrilik eder. Allah ise, ⁄aniy (hiç bir fleye ihtiyac› olma-
yan)d›r; fakir olan sizlersiniz. E¤er siz yüz çevirecek olursan›z, sizden
baflka bir kavmi getirip-de¤ifltirir. Sonra onlar, sizin benzeriniz de ol-
mazlar. (Muhammed Suresi, 38)

HER VARLI⁄IN MUHTAÇ OLDU⁄UDUR
Allah, Samed’dir (her fley O’na muhtaçt›r, daimdir, hiç bir fleye ihtiyac›
olmayand›r). (‹hlas Suresi, 2)

Ey insanlar, siz Allah’a (karfl› fakir olan) muhtaçlars›n›z; Allah ise, ⁄a-
niy (hiç bir fleye ihtiyac› olmayan)d›r, Hamid (övülmeye lay›k)t›r. (Fat›r
Suresi, 15)

BÜTÜN EKS‹KL‹KLERDEN UZAKTIR
Yeryüzünde gezip dolaflm›yorlar m› ki, kendilerinden öncekilerin nas›l bir
sona u¤rad›klar›n› görsünler; üstelik onlar kuvvet bak›m›ndan kendilerin-
den daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah’› aciz b›rakacak hiçbir fley
yoktur. fiüphesiz O, bilendir, güç yetirendir. (Fat›r Suresi, 44)

Ve de ki: “Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte orta¤› olmayan ve
düflkünlükten dolay› yard›mc›ya da (ihtiyac›) bulunmayan Allah’ad›r.”
Ve O’nu tekbir edebildikçe tekbir et. (‹sra Suresi, 111)
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Allah; sizi yaratt›, sonra size r›z›k verdi, sonra sizi öldürmekte, daha
sonra sizi diriltmektedir. Ortaklar›n›zdan bunlardan herhangi birini ya-
pacak var m›? O, flirk kofltuklar›ndan münezzeh ve yücedir. (Rum Sure-
si, 40)

Onlar görmüyorlar m› ki, gökleri ve yeri yaratan ve onlar› yaratmaktan
yorulmayan (Allah), ölüleri de diriltmeye güç yetirir. Hay›r; gerçekten O,
her fleye güç yetirendir. (Ahkaf Suresi, 33)

Andolsun, Biz gökleri, yeri ve ikisi aras›nda bulunanlar› alt› günde yarat-
t›k; Bize hiç bir yorgunluk dokunmad›. (Kaf Suresi, 38)

DO⁄URMAMIfi VE DO⁄URULMAMIfiTIR
O, do¤urmam›flt›r ve do¤urulmam›flt›r. (‹hlas Suresi, 3)

“Allah çocuk edindi” dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiç bir fleye ihtiyac›
olmayand›r. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Kendinizde buna
iliflkin bir delil de yoktur. Allah’a karfl› bilmeyece¤iniz bir fleyi mi söylü-
yorsunuz? (Yunus Suresi, 68)

Allah’›n çocuk edinmesi olacak fley de¤il. O yücedir. Bir iflin olmas›na
karar verirse, ancak ona: “Ol” der, o da hemen oluverir. (Meryem Sure-
si, 35)

MÜLKÜN TEK SAH‹B‹D‹R
(Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah’›nd›r. Si-
zin Allah’tan baflka veliniz ve yard›mc›n›z yoktur. (Bakara Suresi, 107)

Göklerin, yerin ve içlerinde olanlar›n tümünün mülkü Allah’›nd›r. O, her
fleye güç yetirendir. (Maide Suresi, 120)

O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. fiiddetli azab dolay›-
s›yla vay inkâr edenlere. (‹brahim Suresi, 2)

Göklerde, yerde, bu ikisinin aras›nda ve nemli topra¤›n alt›nda olanlar›n
tümü O’nundur. (Taha Suresi, 6)

Hiç bir fley yoktur ki, hazineleri Bizim Kat›m›zda olmas›n; ancak onu be-
lirlenmifl bir miktar olarak indiririz. (Hicr Suresi, 21)

Göklerin ve yerin anahtarlar› O’nundur. O, diledi¤ine r›zk› geniflletip-ya-
yar ve k›sar da. Çünkü O, her fleyi bilendir. (fiura Suresi, 12)
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HERfiEY‹N VAR‹S‹D‹R
fiüphesiz Biz, gerçekten Biz yaflat›r ve öldürürüz ve varis olanlar Biziz.
(Hicr Suresi, 23)

Elbette, yeryüzünde ve onun üzerindekilere Biz varis olaca¤›z ve onlar
Bize döndürülecekler. (Meryem Suresi, 40)

Biz, yaflama biçimleriyle ‘refah içinde fl›mar›p azm›fl’ nice flehri y›k›ma
u¤ratt›k. ‹flte meskenleri; çok az (bir zaman) d›fl›nda (onlarda) kendile-
rinden sonra oturulabilmifl de¤ildir. (Onlara) Varis olanlar Biziz. (Kasas
Suresi, 58)

GÖKLER‹N, YER‹N VE ‹K‹S‹ 
ARASINDAK‹LER‹N SAH‹B‹D‹R
Haberiniz olsun; flüphesiz göklerde kim var, yerde kim var tümü
Allah’›nd›r. Allah’tan baflkas›na tapanlar bile, flirk kofltuklar› varl›klara
ve güçlere (gerçekte) uymazlar. Onlar yaln›zca bir zanna uyarlar ve on-
lar ancak ‘zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler.’ (Yunus
Suresi, 66)

Göklerin, yerin ve her ikisi aras›ndakilerin Rabbidir; flu halde O’na iba-
det et ve O’na ibadette kararl› ol. Hiç O’nun adafl› olan birini biliyor mu-
sun? (Meryem Suresi, 65)

Göklerin, yerin ve ikisi aras›nda bulunanlar›n Rabbi’dir, do¤ular›n da
Rabbi’dir. (Saffat Suresi, 5)

HERfiEY‹ ÖLÇÜYLE YARATANDIR
Allah, her diflinin neyi yüklendi¤ini (neye hamile kald›¤›n›) ve döl yatak-
lar›n›n neyi eksiltip neyi ekledi¤ini bilir. O’nun kat›nda her fley bir miktar
(ölçü) iledir. (Ra’d Suresi, 8)

Andolsun, onlar›n tümünü kuflatm›fl ve onlar› say› olarak saym›fl bulun-
maktad›r. (Meryem Suresi, 94)

Oysa Biz, her fleyi yaz›p saym›fl›zd›r. (Nebe Suresi, 29)

Ki Allah, hak olmak üzere Kitab› ve mizan› indirdi. Ne bilirsin; belki k›ya-
met-saati pek yak›nd›r. (fiura Suresi, 17)

Öyle ki onlar›n, Rablerinden gelen risaleti (insanlara gönderilenleri) teb-
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li¤ ettiklerini bilsin. (Allah,) onlar›n nezdinde olanlar› sar›p-kuflatm›fl ve
her fleyi say› olarak da say›p-tesbit etmifltir. (Cin Suresi, 28)

Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizan› koydu. (Rahman Suresi, 7)

Ve onu hesaba katmad›¤› bir yönden r›z›kland›r›r. Kim de Allah’a te-
vekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, Kendi emrini yerine getirip-
gerçeklefltirendir. Allah, her fley için bir ölçü k›lm›flt›r. (Talak Suresi, 3)

E¤er Allah, kullar› için r›zk› (s›n›rs›zca) genifl tutup-yaysayd›, gerçek-
ten yeryüzünde azarlard›. Ancak O, diledi¤i miktar ile indirir. Çünkü O,
kullar›ndan haberi oland›r, görendir. (fiura Suresi, 27)

ULU YÜCE VE BÜYÜK OLANDIR
O’nun kat›nda izin verdi¤inin d›fl›nda (hiç kimsenin) flefaati yarar sa¤la-
maz. En sonunda kalplerinden korku giderilince (birbirlerine:) “Rabbi-
niz ne buyurdu?” derler, “Hak olan›” derler. O, çok yücedir, çok büyük-
tür. (Sebe Suresi, 23)

Göklerde ve yerde olanlar O’nundur. O, yücedir, büyüktür. Gökler, ne-
redeyse üstlerinden çatlay›p-parçalanacaklar; melekler de Rablerini
hamd ile tesbih ederler ve yerde olanlara ma¤firet dilerler. Haberiniz ol-
sun; gerçekten Allah, ba¤›fllayan ve esirgeyen O’dur. (fiura Suresi, 4-
5)

DA‹MA D‹R‹ OLANDIR
Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O’nu hamd
ile tesbih et. Kullar›n›n günahlar›ndan O’nun haberdar olmas› yeter.
(Furkan Suresi, 58)

Allah... O’ndan baflka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O’nu uyuklama ve uy-
ku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. ‹zni olmaks›z›n
O’nun kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkala-
r›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda, O’nun ilminden hiç
birfleyi kavray›p-kuflatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri
kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n korunmas› O’na güç gelmez. O, pek yü-
cedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

O, Hayy (diri) oland›r. O’ndan baflka ilah yoktur; öyleyse dini yaln›zca
kendisine halis k›lanlar olarak O’na dua edin. Alemlerin Rabbine ham-
dolsun. (Mümin Suresi, 65)
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fiAfiIRMAYAN VE UNUTMAYANDIR
Biz (elçiler) ancak Rabbiniz emriyle ineriz. Önümüzde, ard›m›zda ve
bunlar aras›nda olan her fley O’nundur. Senin Rabbin kesinlikle unut-
kan de¤ildir. (Meryem Suresi, 64)

Dedi ki: “Bunun bilgisi Rabbimin Kat›nda bir kitaptad›r. Benim Rabbim
flafl›rmaz ve unutmaz.” (Taha Suresi, 52)

Onlar›n ifllemifl olduklar› her fley kitaplarda (yaz›l›)d›r. Küçük, büyük
her fley sat›r sat›r (yaz›l›)d›r. (Kamer Suresi, 52-53)

SECDE ED‹LEND‹R
Allah’›n herhangi bir fleyden yaratt›¤›na bakm›yorlar m›? Onun gölge-
leri küçülerek sa¤dan ve soldan Allah’a secde eder vaziyette döner.
Göklerde ve yerde olan ne varsa, canl›lar ve melekler Allah’a secde
ederler ve onlar büyüklük taslamazlar. (Nahl Suresi, 48-49)

Gecenin bir bölümünde O’na secde et ve geceleyin uzun uzad›ya O’nu
tesbih et. (‹nsan Suresi, 26)

Görmedin mi ki, gerçekten, göklerde ve yerde olanlar, Günefl, Ay, y›l-
d›zlar, da¤lar, a¤açlar, hayvanlar ve insanlardan birço¤u Allah’a secde
etmektedirler. Birço¤u üzerine azab hak olmufltur. Allah kimi afla¤›l›k
k›larsa, art›k onun için bir yüceltici yoktur. fiüphesiz Allah, diledi¤ini ya-
par. (Hac Suresi, 18)

TESB‹H ED‹LEND‹R
Gök gürültüsü O’nu hamd ile, melekler de O’na olan korkular›ndan tes-
bih ederler. O, y›ld›r›mlar› gönderip bununla diledi¤ine çarpar; onlar ise
Allah hakk›nda çekiflip-tart›fl›rlar. O, gücü (ve cezas›) pek çetin oland›r.
(Ra’d Suresi, 13)

Yedi gök, yer ve bunlar›n içindekiler O’nu tesbih eder; O’nu övgü ile tesbih
etmeyen hiç bir fley yoktur, ancak siz onlar›n tesbihlerini kavram›yorsu-
nuz. fiüphesiz O, halim oland›r, ba¤›fllayand›r. (‹sra Suresi, 44)

Göklerde ve yerde olanlar›n tümü Allah’› tesbih etmifltir. O, üstün ve
güçlü (aziz) oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. (Hadid Suresi, 1)

Göklerde ve yerde kim varsa O’nundur. O’nun yan›nda olanlar, O’na
ibadet etmekte büyüklü¤e kap›lmazlar ve yorgunluk duymazlar. Gece
ve gündüz, hiç durmaks›z›n tesbih ederler. (Enbiya Suresi, 19-20)
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Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kufllar, ger-
çekten Allah’› tesbih etmektedir. Her biri, kendi duas›n› ve tesbihini flüp-
hesiz bilmifltir. Allah, onlar›n ifllediklerini bilendir. (Nur Suresi, 41)

Do¤rusu Biz da¤lara boyun e¤dirdik, akflam ve sabah kendisiyle birlikte
(Allah’›) tesbih ederlerdi. Ve toplan›p gelen kufllar› da. Hepsi onunla
(Allah’› tesbih etmede uyum içinde) yönelip-dönmekte olanlar idi. (Sad
Suresi, 18-19)

HAMD ED‹LEND‹R
Hamd, göklerde ve yerde olanlar›n tümü kendisine ait olan Allah’›nd›r;
ahirette de hamd O’nundur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, haber aland›r.
(Sebe Suresi, 1)

Melekleri de arfl›n etraf›n› çevirmifller olarak Rablerini hamd ile tesbih et-
tiklerini görürsün. Aralar›nda hak ile hüküm verilmifltir ve: “Alemlerin
Rabbine hamdolsun” denilmifltir. (Zümer Suresi, 75)

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanl›klar› ve ayd›nl›¤› (nuru) k›lan
Allah’ad›r. (Bundan) Sonra bile, inkâr edenler, Rablerine (bir tak›m var-
l›klar› ve güçleri) denk tutuyorlar. (En’am Suresi, 1)

ÖVÜLMEYE LAYIK OLANDIR
Göklerde ve yerde her ne varsa O’nundur. fiüphesiz Allah, hiç bir fleye
ihtiyac› olmayan (Gani)d›r, övülmeye lay›k oland›r. (Hac Suresi, 64)

Kendilerine ilim verilenler ise, Rabbinden sana indirilenin hakk›n ta ken-
disi oldu¤unu ve üstün, güçlü, övülmeye lay›k olan (Allah)›n yoluna yö-
neltip- iletti¤ini görüyorlar. (Sebe Suresi, 6)

‹ZZET VE fiEREF‹N SAH‹B‹D‹R
Kim izzeti istiyorsa, art›k bütün izzet Allah’›nd›r. Güzel söz O’na yükselir,
salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlay›p düzenleyenler ise; on-
lar için fliddetli bir azab vard›r. Onlar›n tasarlad›klar› ‘bofla ç›k›p bozulur’.
(Fat›r Suresi, 10)

Onlar, mü’minleri b›rak›p kafirleri dostlar (veliler) edinirler. ‘Kuvvet ve
onuru (izzeti)’ onlar›n yan›nda m› ar›yorlar? fiüphesiz, ‘bütün kuvvet ve
onur,’ Allah’›nd›r. (Nisa Suresi, 139)
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Derler ki, “Andolsun, Medine’ye bir dönecek olursak, gücü ve onuru
çok olan, düflkün ve zay›f olan› elbette oradan sürüp-ç›karacakt›r.” Oy-
sa izzet (güç, onur ve üstünlük) Allah’›n, O’nun Resûlü’nün ve mü’min-
lerindir. Ancak münaf›klar bilmiyorlar. (Münafikun Suresi, 8)

BAK‹ OLANDIR
(Yer) Üzerindeki her fley yok olucudur; Celal ve ikram sahibi olan Rab-
binin yüzü (kendisi) baki kalacakt›r. (Rahman Suresi, 26-27)

DA‹MA ÜSTÜN VE GAL‹P OLANDIR
Allah, inkâr edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiç bir hayra
varamad›lar. Savaflta Allah (yard›mc› ve zafer nasib edici olarak)
mü’minlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün ve galib oland›r. (Ahzab Su-
resi, 25)

Allah, yazm›flt›r: “Andolsun, Ben galip gelece¤im ve elçilerim de.” Ger-
çekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün oland›r. (Müca-
dele Suresi, 21)

EN GÜZEL ‹S‹MLER‹N SAH‹B‹D‹R
‹simlerin en güzeli Allah’›nd›r. Öyleyse O’na bunlarla dua edin. O’nun
isimlerinde ‘ayk›r›l›¤a (ve inkâra) sapanlar›’ b›rak›n. Yapmakta oldukla-
r› dolay›s›yla yak›nda cezaland›r›lacaklard›r. (A’raf Suresi, 180)

De ki: “Allah, diye ça¤›r›n, ‘Rahman’ diye ça¤›r›n, ne ile ça¤›r›rsan›z;
sonunda en güzel isimler O’nundur.” Namaz›nda sesini çok yükseltme,
çok da k›sma, bu ikisi aras›nda (orta) bir yol benimse. (‹sra Suresi, 110)

Allah; O’ndan baflka ilah yoktur. En güzel isimler O’nundur. (Taha Su-
resi, 8)

O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘fle-
kil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olan-
lar›n tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haflr Suresi, 24)

EN GÜZEL VEK‹LD‹R
“Benim kullar›m; senin onlar üzerinde hiç bir zorlay›c› gücün (hakimiye-
tin) yoktur.” Vekil olarak Rabbin yeter. (‹sra Suresi, 65)
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Allah, her fleyin Yarat›c›s›'d›r. O, her fley üzerinde vekildir. (Zümer Su-
resi, 62)

GERÇEK DOST VE YARDIMCIDIR
Allah, sizin düflmanlar›n›z› daha iyi bilendir; bir veli (en güvenilir bir
dost) olarak Allah yeter, bir yard›mc› olarak da Allah yeter. (Nisa Sure-
si, 45)

Siz yerde ve gökte (Allah’›) aciz b›rakamazs›n›z. Sizin Allah’›n d›fl›nda
veliniz yoktur, yard›m edeniniz de yoktur. (Ankebut Suresi, 22)

Gerçek flu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah’›nd›r; diriltir ve öldürür. Sizin
Allah’tan baflka veliniz ve yard›mc›n›z yoktur. (Tevbe Suresi, 116)

Allah; gökleri, yeri ve ikisi aras›nda olanlar› alt› günde yaratt›, sonra ar-
fla istiva etti. Sizin O’nun d›fl›nda bir yard›mc›n›z ve flefaatçiniz yoktur.
Yine de ö¤üt al›p-düflünmeyecek misiniz? (Secde Suresi, 4)

Çünkü onlar, Allah’tan (gelecek) hiç bir fleyi senden savamazlar. fiüp-
hesiz zalimler, birbirlerinin velisidirler. Allah ise, muttakilerin velisidir.
(Casiye Suresi, 19)

BÜTÜN ALEMLER‹N SAH‹B‹D‹R
De ki: “fiüphesiz benim namaz›m, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm
alemlerin Rabbi olan Allah’›nd›r.” (En’am Suresi, 162)

“E¤er beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldür-
mek için elimi sana uzatacak de¤ilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan
Allah’tan korkar›m.” (Maide Suresi, 28)

Melekleri de arfl›n etraf›n› çevirmifller olarak Rablerini hamd ile tesbih
ettiklerini görürsün. Aralar›nda hak ile hüküm verilmifltir ve: “Alemlerin
Rabbine hamdolsun” denilmifltir. (Zümer Suresi, 75)

ÇOK ADALETL‹ OLANDIR
Sizin tümünüzün dönüflü O’nad›r. Allah’›n va’di bir gerçektir. ‹man edip
salih amellerde bulunanlara, adaletle karfl›l›k vermek için yaratmay›
bafllatan, sonra onu iade edecek olan O’dur. ‹nkâr edenler ise, küfürle-
ri dolay›s›yla, onlar için kaynar sudan bir içki ve ac› bir azab vard›r. (Yu-
nus Suresi, 4)
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Onlara karfl› gücünüzün yetti¤i kadar kuvvet ve besili atlar haz›rlay›n.
Bununla, Allah’›n düflman› ve sizin düflman›n›z› ve bunlar›n d›fl›nda si-
zin bilmeyip Allah’›n bildi¤i di¤er (düflmanlar›) korkutup-cayd›ras›n›z.
Allah yolunda her ne infak ederseniz, size ‘eksiksiz olarak ödenir’ ve siz
haks›zl›¤a u¤rat›lmazs›n›z. (Enfal Suresi, 60)

Erkek olsun, kad›n olsun inanm›fl olarak kim salih bir amelde bulunur-
sa, onlar cennete girecek ve onlar, bir ‘çekirde¤in s›rt›ndaki tomurcuk
kadar’ bile haks›zl›¤a u¤ramayacaklard›r. (Nisa Suresi, 124)

fiüphesiz kendi eme¤i (veya çabas›) görülecektir. Sonra ona en eksik-
siz karfl›l›k verilecektir. (Necm Suresi, 40-41)

Kendilerini (övgüyle) temize ç›karanlar› görmedin mi? Hay›r; Allah, di-
ledi¤ini temizleyip yüceltir. Onlar, ‘bir hurma çekirde¤indeki iplikçik ka-
dar’ bile haks›zl›¤a u¤rat›lmazlar. (Nisa Suresi, 49)

Her insan-grubunu imamlar›yla ça¤›raca¤›m›z gün, art›k kimin kitab›
sa¤ eline verilirse, onlar kitaplar›n› okuyacaklar ve onlar, bir ‘hurma çe-
kirde¤indeki iplikçik kadar’ bile haks›zl›¤a u¤rat›lmazlar. (‹sra Suresi,
71)

Art›k onlar›, kendisinde flüphe olmayan bir gün toplad›¤›m›zda ve her
bir nefse -haks›zl›¤a u¤rat›lmaks›z›n- kazand›¤› tam olarak ödendi¤in-
de nas›l olacak? (Al-i ‹mran Suresi, 25)

fiüphesiz Rabbin, onlardan tümüne yap›p ettiklerini(n karfl›l›¤›n›) onla-
ra tastamam ödeyecektir. Çünkü O, yap›p-ettiklerinden haberdar olan-
d›r. (Hud Suresi, 111)

“Ey o¤lum, (yapt›¤›n ifl) gerçekten bir hardal tanesi a¤›rl›¤›nda olsa da,
(bu,) ister bir kaya parças›ndan ya da göklerde veya yer(in derinliklerin-
de) de bulunsa bile, Allah onu getirir (aç›¤a ç›kar›r). fiüphesiz Allah, la-
tif oland›r, (her fleyden) haberdard›r.” (Lokman Suresi, 16)

ÇOK BA⁄IfiLAYICI OLANDIR
‹nsanlardan öylesi vard›r ki, Allah’›n r›zas›n› ara(y›p kazan)mak ama-
c›yla nefsini sat›n al›r. Allah, kullar›na karfl› flefkatli oland›r. (Bakara Su-
resi, 207)

Kim kötülük ifller veya nefsine zulmedip sonra Allah’tan ba¤›fllanma diler-
se Allah’› ba¤›fllay›c› ve merhamet edici olarak bulur. (Nisa Suresi, 110)

(Onlara) Kendinden dereceler, ba¤›fllanma ve rahmet (vermifltir.)
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Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Nisa Suresi, 96)

Onlar, iyilikten önce kötülü¤ü çabuklaflt›rmak istiyorlar; oysa onlardan
önce nice örnekler gelip-geçmifltir. Ve flüphesiz, senin Rabbin, zulüm-
lerine karfl›l›k insanlar için ba¤›fllama sahibidir ve flüphesiz senin Rab-
bin, cezas› çok fliddetli oland›r. (Ra’d Suresi, 6)

Sen ancak, zikre (Kur’an’a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah’)a
(karfl›) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyar›rs›n. ‹flte böylesini, bir
ba¤›fllanma ve üstün bir ecirle müjdele. (Yasin Suresi, 11)

“Ancak zulmeden baflka; sonra kötülü¤ün ard›ndan iyili¤e çevirirse, ar-
t›k flüphesiz Ben, ba¤›fllayan›m, esirgeyenim.” (Neml Suresi, 11)

Rabbiniz, sizin içinizdekini daha iyi bilir. E¤er siz salih olursan›z, flüp-
hesiz O da, (kendisine) yönelip dönenleri ba¤›fllay›c›d›r. (‹sra Suresi,
25)

Çünkü (Allah,) ecirlerini noksans›z olarak öder ve kendi fazl›ndan onla-
ra artt›r›r. fiüphesiz O, ba¤›fllayand›r, flükrü kabul edendir. (Fat›r Sure-
si, 30)

Musa, belirledi¤imiz buluflma zaman› için kavminden yetmifl adam se-
çip-ay›rd›. Bunlar› da ‘dayan›lmaz bir sars›nt›’ tutuverince, dedi ki:
“Rabbim, e¤er dileseydin, onlar› ve beni daha önceden helak ederdin.
(fiimdi) ‹çimizdeki beyinsizlerin yapt›klar›ndan dolay› bizi helak edecek
misin? O da Senin denemenden baflkas› de¤ildir. Onunla Sen diledi¤i-
ni sapt›r›r, diledi¤ini hidayete erdirirsin. Bizim velimiz Sensin. Öyleyse
bizi ba¤›flla, bizi esirge; Sen ba¤›fllayanlar›n en hay›rl›s›s›n.” (A’raf Su-
resi, 155)

MERHAMETL‹LER‹N EN MERHAMETL‹S‹D‹R
Dedi ki: “Bugün size karfl› sorgulama, k›nama yoktur. Sizi Allah ba¤›fl-
las›n. O, merhametlilerin (en) merhametlisidir.” (Yusuf Suresi, 92)

Eyüp de; hani o Rabbine ça¤r›da bulunmufltu: “fiüphesiz bu dert (ve
hastal›k) beni sar›verdi. Sen merhametlilerin en merhametli olan›s›n.”
(Enbiya Suresi, 83)

HÜKÜM VE H‹KMET SAH‹B‹D‹R
“Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun,
kitab› ve hikmeti ö¤retsin ve onlar› ar›nd›rs›n. fiüphesiz, Sen güçlü ve
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üstün olans›n, hüküm ve hikmet sahibisin.” (Bakara Suresi, 129)

Size, apaç›k belgeler (ayetler) geldikten sonra yine aya¤›n›z kayarsa,
bilin ki Allah, gerçekten üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Bakara Suresi, 209)

fiüphesiz bu, gerçek bir olay›n haberidir. Allah’tan baflka ilah yoktur. Ve
flüphesiz Allah, üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. (Al-i
‹mran Suresi, 62)

Kim bir günah kazan›rsa, o ancak kendi nefsi aleyhinde onu kazanm›fl-
t›r. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 111)

Allah bunu (yard›m›) size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla
tatmin bulsun diye yapt›. ‘Yard›m ve zafer’ (nusret) ancak üstün ve güç-
lü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’›n Kat›ndand›r. (Al-i ‹mran Suresi,
126)

O, kullar› üzerinde kahredici oland›r. O, hüküm ve hikmet sahibi olan-
d›r, haberdar oland›r. (En’am Suresi, 18)

Onlar görmüyorlar m› ki, gerçekten Biz arza geliyor ve onu çevresinden
eksiltiyoruz. Allah hüküm verir. Onun hükmünün pefline düflecek yok-
tur. Ve O, hesab› pek çabuk görendir. (Ra’d Suresi, 41)

HÜKMÜN TEK SAH‹B‹D‹R
Allah’tan baflka bir hakem mi ar›yay›m? Oysa O, size Kitab› aç›klanm›fl
olarak indirmifltir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten
Rabbinden hak olarak indirilmifl oldu¤unu bilmektedirler. fiu halde, sa-
k›n kuflkuya kap›lanlardan olma. (En’am Suresi, 114)

Nuh, Rabbine seslendi. Dedi ki: “Rabbim, flüphesiz benim o¤lum ai-
lemdendir ve Senin va’din de do¤rusu hakt›r. Sen hakimlerin hakimi-
sin.” (Hud Suresi, 45)

Onlar hâlâ cahiliye hükmünü mü ar›yorlar? Kesin bilgiyle inanan bir toplu-
luk için hükmü, Allah’tan daha güzel olan kimdir? (Maide Suresi, 50)

Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. ‹hraml› iken avlanmay› helal
saymaks›z›n ve size okunacaklar d›flta tutulmak üzere, hayvanlar size
helal k›l›nd›. fiüphesiz Allah, diledi¤i hükmü verir. (Maide Suresi, 1)

De ki: “Ben, gerçekten Rabbimden kesin bir belge üzerindeyim, siz ise
onu yalanlad›n›z. Sizin kendisine acele etti¤iniz (azab) yan›mda de¤il-
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dir. Hüküm yaln›zca Allah’›nd›r. O, do¤ru haberi verir ve O, ay›rd eden-
lerin en hay›rl›s›d›r.” (En’am Suresi, 57)

Hak olan, biricik hükümdar olan Allah Yücedir. Onun vahyi sana gelip-
tamamlanmadan evvel, Kur’an’› (okumada) acele etme ve de ki: “Rab-
bim, ilmimi artt›r.” (Taha Suresi, 114)

LÜTUF SAH‹B‹ OLANDIR
Resulleri onlara dediler ki: “Do¤rusu biz, sizin gibi yaln›zca bir befleriz,
ancak Allah kullar›ndan diledi¤ine lütufta bulunur. Allah’›n izni olmaks›-
z›n size bir delil getirmemiz bizim için olacak fley de¤il. Mü’minler, an-
cak Allah’a tevekkül etmelidirler.” (‹brahim Suresi, 11)

Size her istedi¤iniz fleyi verdi. E¤er Allah’›n nimetini saymaya kalk›fl›r-
san›z, onu say›p-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek flu ki, insan pek
zalimdir, pek nankördür. (‹brahim Suresi, 34)

Allah, kullar›na karfl› lütuf sahibidir; diledi¤ini r›z›kland›r›r. O, kuvvetli-
dir, azizdir. (fiura Suresi, 19)

TEVBELER‹ KABUL EDEND‹R
Sonra gerçekten Rabbin, cehalet sonucu kötülük iflleyen, sonra bunun
ard›ndan tevbe eden ve ›slah olanlar(la beraberdir). fiüphesiz Rabbin
bundan sonra ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 119)

“Rabbimiz, ikimizi Sana teslim olmufl (Müslümanlar) k›l ve soyumuz-
dan Sana teslim olmufl (Müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yön-
temlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. fiüphesiz,
Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin.” (Bakara Suresi, 128)

Kötülük iflleyip bunun ard›ndan tevbe edenler ve iman edenler; hiç flüp-
hesiz Rabbin, bundan (tevbeden) sonra elbette ba¤›fllayand›r, esirge-
yendir. (A’raf Suresi, 153)

Onlar bilmiyorlar m› ki, gerçekten Allah kullar›ndan tevbeleri kabul ede-
cek ve sadakalar› alacak olan O’dur. fiüphesiz, tevbeleri kabul eden,
esirgeyen O’dur. (Tevbe Suresi, 104)

Gerçekten Ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra
do¤ru yola eriflen kimseyi flüphesiz ba¤›fllay›c›y›m. (Taha Suresi, 82)

Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan
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baflka; iflte onlar›n günahlar›n› Allah iyiliklere çevirir. Allah, çok ba¤›flla-
yand›r, çok esirgeyendir. Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa,
gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmifl olarak Allah’a döner.
(Furkan Suresi, 70-71)

Çünkü Allah, (sözüne ba¤l› kal›p do¤ru olan) sâd›klar› sadakatlerinden
dolay› mükafaatland›racak, münaf›klar› da dilerse azabland›racak ve-
ya tevbe (nasib edip tevbe)lerini kabul edecektir. fiüphesiz Allah, çok
ba¤›fllayand›r, çok esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 24)

SAM‹M‹ DUAYA 
KARfiILIK VEREND‹R
Kullar›m Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yak›-
n›m. Bana dua etti¤i zaman dua edenin duas›na cevap veririm. Öyley-
se, onlar da Benim ça¤r›ma cevap versinler ve Bana iman etsinler.
Umulur ki irflad (do¤ru yolu bulmufl) olurlar. (Bakara Suresi, 186)

“Hamd, Allah’a aittir ki, O, bana ihtiyarl›¤a ra¤men ‹smail’i ve ‹shak’› ar-
ma¤an etti. fiüphesiz Rabbim, gerçekten duay› iflitendir.” (‹brahim Su-
resi, 39)

Rabbiniz dedi ki: “Bana dua edin, size icabet edeyim. Do¤rusu Bana
ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme boyun bük-
müfl kimseler olarak gireceklerdir." (Mümin Suresi, 60)

Ya da s›k›nt› ve ihtiyaç içinde olana, Kendisi'ne dua etti¤i zaman icabet
eden, kötülü¤ü aç›p gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri k›lan m›?
Allah ile beraber baflka bir ilah m›? Ne az ö¤üt-al›p düflünüyorsunuz.
(Neml Suresi, 62)

Andolsun, Nuh Bize (dua edip) seslenmiflti de, ne güzel icabet etmifltik.
(Saffat Suresi, 75)

‹Y‹L‹⁄‹N KARfiILI⁄INI 
FAZLASIYLA VEREND‹R
Gerçek flu ki, Allah zerre a¤›rl›¤› kadar haks›zl›k yapmaz. (Bu a¤›rl›kta)
Bir iyilik olursa, onu kat kat k›lar ve Kendi yan›ndan pek büyük bir ecir
verir. (Nisa Suresi, 40)
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Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlas› vard›r. Onlar›n yüzlerini ne bir
karart› sarar, ne bir zillet, iflte onlar cennetin halk›d›rlar; orada süresiz
kalacaklard›r. (Yunus Suresi, 26)

‹flte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullar›na böyle müjde
vermektedir. De ki: “Ben buna karfl› yak›nl›kta sevgi d›fl›nda sizden hiç
bir ücret istemiyorum.” Kim bir iyilik kazan›rsa, Biz ondaki iyili¤i artt›r›-
r›z. Gerçekten Allah, ba¤›fllayand›r, flükredene karfl›l›¤›n› verendir.
(fiura Suresi, 23)

Allah’a güzel bir borç verecek olan kimdir? Art›k Allah, bunu onun için
kat kat artt›r›r. Onun için ‘kerim (üstün ve onurlu) bir ecir vard›r. (Hadid
Suresi, 11)

Çünkü Allah, yapt›klar›n›n en güzeliyle karfl›l›k verecek ve onlara kendi
fazl›ndan artt›racakt›r. Allah, diledi¤ini hesaps›z r›z›kland›r›r. (Nur Su-
resi, 38)

Sizin yan›n›zda olan tükenir, Allah’›n Kat›nda olan ise kal›c›d›r. Sabre-
denlerin karfl›l›¤›n› yapt›klar›n›n en güzeliyle Biz muhakkak verece¤iz.
Erkek olsun, kad›n olsun, bir mü’min olarak kim salih bir amelde bulu-
nursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaflat›r›z ve onlar›n karfl›-
l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 96-97)

fiÜKRÜN KARfiILI⁄INI VEREND‹R
“Rabbiniz flöyle buyurmufltu: “Andolsun, e¤er flükrederseniz gerçekten
size artt›r›r›m ve andolsun, e¤er nankörlük ederseniz, flüphesiz, benim
azab›m pek fliddetlidir.” (‹brahim Suresi, 7)

E¤er inkâr edecek olursan›z, art›k flüphesiz Allah size karfl› hiç bir ihti-
yac› olmayand›r ve O, kullar› için inkâra r›za göstermez. Ve e¤er flükre-
derseniz, sizin (yarar›n›z) için ondan raz› olur. Hiç bir günahkar, bir bafl-
kas›n›n günah yükünü yüklenmez. Sonra Rabbinize döndürüleceksi-
niz, böylece yapt›klar›n›z› size haber verecektir. fiüphesiz O, sinelerin
özünde sakl› olan› bilendir. (Zümer Suresi, 7)

E¤er flükreder ve iman ederseniz, Allah azab›n›zla ne yaps›n? Allah
flükrün karfl›l›¤›n› verendir, bilendir. (Nisa Suresi, 147)
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‹NSANA HERfiEY‹ 
Ö⁄RETEND‹R
Ve Adem’e isimlerin hepsini ö¤retti. Sonra onlar› meleklere yöneltip:
“E¤er do¤ru sözlüyseniz, bunlar› bana isimleriyle haber verin” dedi. De-
diler ki: “Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten Sen, her fleyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n.” (Bakara
Suresi, 31-32)

E¤er Allah’›n fazl› ve rahmeti senin üzerinde olmasayd›, onlardan bir
grup, seni de sapt›rmak için tasar› kurmufltu. Oysa onlar, ancak kendi
nefislerini sapt›r›rlar ve sana hiç bir fleyle zarar veremezler. Allah, sana
Kitab› ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini ö¤retti. Allah’›n üzeriniz-
deki fazl› çok büyüktür. (Nisa Suresi, 113)

E¤er korkarsan›z, yaya veya binekte iken k›l›n. Güvenli¤e girdi¤inizde
ise, yine Allah’›, bilmedi¤iniz fleyleri size ö¤retti¤i gibi zikredin. (Bakara
Suresi, 239)

fi‹FA VEREND‹R
Ey insanlar, Rabbinizden size bir ö¤üt, sinelerde olana bir flifa ve
mü’minler için bir hidayet ve rahmet geldi. (Yunus Suresi, 57)

“Hastaland›¤›m zaman bana flifa veren O’dur.” (fiuara Suresi, 80)

Kur'an'dan mü'minler için flifa ve rahmet olan fleyleri indiriyoruz. Oysa o,
zalimlere kay›plardan baflkas›n›  artt›rmaz. (‹sra Suresi, 82) 

RIZIK VEREND‹R
“Bana yediren ve içiren O’dur.” (fiuara Suresi, 79)

Yeryüzünde hiç bir canl› yoktur ki, r›zk› Allah’a ait olmas›n. Onun karar
(yerleflik) yerini de ve geçici bulundu¤u yeri de bilir. (Bunlar›n) Tümü
apaç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r. (Hud Suresi, 6)

Çünkü Allah, yapt›klar›n›n en güzeliyle karfl›l›k verecek ve onlara kendi
fazl›ndan artt›racakt›r. Allah, diledi¤ini hesaps›z r›z›kland›r›r. (Nur Sure-
si, 38)

E¤er Allah, kullar› için r›zk› (s›n›rs›zca) genifl tutup-yaysayd›, gerçekten
yeryüzünde azarlard›. Ancak O, diledi¤i miktar ile indirir. Çünkü O, kulla-
r›ndan haberi oland›r, görendir. (fiura Suresi, 27)
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Allah diledi¤ine r›zk› geniflletir-yayar ve daralt›r da. Onlar ise dünya ha-
yat›na sevindiler. Oysaki dünya hayat›, ahirette (ki s›n›rs›z mutluluk ya-
n›nda geçici) bir meta’dan baflkas› de¤ildir. (Ra’d Suresi, 26)

GÜLDÜREN VE A⁄LATANDIR
Do¤rusu, güldüren ve a¤latan O’dur. (Necm Suresi, 43)

CAN VEREN VE ALANDIR
Nas›l oluyor da Allah’› inkâr ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi O diriltti;
sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O’na döndürüle-
ceksiniz. (Bakara Suresi, 28)

Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün ‘güç yetirip etkilemekte
(yap›p kazanmakta) olduklar›n›z›’ bilen, sonra ad› konulmufl ecel do-
luncaya kadar onda sizi dirilten (uyand›ran) O’dur. Sonra ‘en son dönü-
flünüz’ O’nad›r. Sonra yapmakta olduklar›n›z› size O haber verecektir.
(En’am Suresi, 60)

Bunun için de: “Ona (cesede, kesti¤iniz ine¤in) bir parças›yla vurun”
demifltik. Böylece, Allah ölüleri diritir ve size ayetlerini gösterir; ki ak›lla-
nas›n›z. (Bakara Suresi, 73)

ÖLÜLER‹ D‹R‹LTEND‹R
Gerçek flu ki, k›yamet-saati yaklaflarak gelmektedir, onda flüphe yok-
tur. Gerçekten Allah kabirlerde olanlar› diriltecektir. (Hac Suresi, 7)

Gözleri ‘zillet ve dehfletten düflmüfl olarak’, sanki ‘yay›lan’ çekirgeler
gibi kabirlerinden ç›karlar. Boyunlar›n› ça¤›rana do¤ru uzatm›fl olarak
koflarlarken, kafirler derler ki: “Bu, zorlu bir gün.” (Kamer Suresi, 7-8)

‹nsan, ‘kendi bafl›na ve sorumsuz’ b›rak›laca¤›n› m› san›yor? Kendisi,
ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? Sonra bir alak (embriyo) ol-
du, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir ‘düzen içinde biçim verdi.’ Böylece
ondan, erkek ve difli olmak üzere çift k›ld›. (Öyleyse Allah,) Ölüleri dirilt-
meye güç yetiren de¤il midir? (K›yamet Suresi, 36-40)

Sur’a üfürülmüfltür; böylece onlar kabirlerinden (diriltilip) Rablerine
do¤ru (dalgalar halinde) süzülüp-giderler. (Yasin Suresi, 51)
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HESAP GÜNÜNÜ YARATANDIR
“K›yamet günü ne zamanm›fl” diye sorar. Ama göz ‘kamafl›p da kayd›-
¤›,’ Ay karard›¤›, Günefl ve ay birlefltirildi¤i zaman; ‹nsan o gün: “Kaç›fl
nereye?” der. Hay›r, s›¤›nacak herhangi bir yer yok. O gün, ‘sonunda
var›l›p karar k›l›nacak yer (müstakar)’ yaln›zca Rabbinin Kat›d›r. ‹nsana
o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri fleylerle haber verilir.
(K›yamet Suresi, 6-13)

Vak›a (kesin bir gerçek olan k›yamet) vuku buldu¤u zaman, Onun vu-
kuuna (gerçekleflmesine art›k) yalan diyecek yoktur. (Vak›a Suresi, 1-
2)

HESABI ÇABUK GÖREND‹R
Hiç flüphesiz din, Allah Kat›nda ‹slam’d›r. Kitap verilenler, ancak kendi-
lerine ilim geldikten sonra, aralar›ndaki “k›skançl›k ve hakka baflkald›r-
ma” (ba¤y) yüzünden ayr›l›¤a düfltüler. Kim Allah’›n ayetlerini inkâr
ederse, (bilsin ki) gerçekten Allah, hesab› pek çabuk görendir. (Al-i ‹m-
ran Suresi, 19)

Sonra gerçek mevlalar› olan Allah’a döndürülürler. Haberiniz olsun; hü-
küm yaln›zca O’nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli olan›d›r.
(En’am Suresi, 62)

Onlar görmüyorlar m› ki, gerçekten Biz arza geliyor ve onu çevresinden
eksiltiyoruz. Allah hüküm verir. Onun hükmünün pefline düflecek yok-
tur. Ve O, hesab› pek çabuk görendir. (Ra’d Suresi, 41)

‹nkâr edenler ise; onlar›n amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer;
susayan onu bir su san›r. Nihayet ona ulaflt›¤›nda bir fley bulamaz ve
yan›nda Allah’› bulur. (Allah da) Onun hesab›n› tam olarak verir.   Allah,
hesab› çok seri görendir. (Nur Suresi, 39)

VAAD‹ HAK OLANDIR
Orada ebedi olarak kal›c›d›rlar. Allah’›n va’di hakt›r. O, üstün ve güçlü
oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. (Lokman Suresi, 9)

Hiç flüphesiz Allah, mü’minlerden -karfl›l›¤›nda onlara mutlaka cenneti
vermek üzere- canlar›n› ve mallar›n› sat›n alm›flt›r. Onlar Allah yolunda
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savafl›rlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat’ta, ‹ncil’de ve
Kur’an’da O’nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha çok
ahdine vefa gösterecek olan kimdir? fiu halde yapt›¤›n›z bu al›flverifl-
ten dolay› sevinip-müjdelefliniz. ‹flte ‘büyük kurtulufl ve mutluluk’ bu-
dur. (Tevbe Suresi, 111)

E¤er kendisiyle da¤lar›n yürütüldü¤ü, yerin parçaland›¤› veya ölülerin
konuflturuldu¤u bir Kur’an olsayd› (yine bu Kur’an olurdu). Hay›r, emrin
tümü Allah’›nd›r. ‹man edenler hâlâ anlamad›lar m› ki, e¤er Allah dile-
mifl olsayd›, insanlar›n tümünü hidayete erdirmifl olurdu. ‹nkâr edenler,
Allah’›n va’di gelinceye kadar, yapt›klar› dolay›s›yla ya bafllar›na çetin
bir bela çatacak veya yurtlar›n›n yak›n›na inecek. fiüphesiz Allah, ver-
di¤i sözden dönmez. (Veya miad›n› flafl›rmaz.) (Ra’d Suresi, 31)

Adn cennetleri (onlar›nd›r) ki, Rahman (olan Allah, onu) Kendi kullar›na
gaybtan vadetmifltir. fiüphesiz O’nun va’di yerine gelecektir. (Meryem
Suresi, 61)

Onlar senden, azab›n çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine
kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin Kat›nda bir
gün, sizin saymakta olduklar›n›zdan bin y›l gibidir. (Hac Suresi, 47)

UYARIP KORKUTANDIR
Apaç›k Kitaba andolsun; Gerçekten Biz onu mübarek bir gecede indir-
dik, gerçekten Biz uyaranlar›z. (Duhan Suresi, 2-3)

‹flte bu (Kur’an) uyar›l›p korkutulsunlar, gerçekten O’nun yaln›zca bir
tek ilah oldu¤unu bilsinler ve temiz ak›l sahipleri iyice ö¤üt al›p düflün-
sünler diye bir bildirip-duyurma (bir bela¤)d›r. (‹brahim Suresi, 52)

Dosdo¤ru (bir Kitapt›r) ki, Kendi Kat›ndan fliddetli bir azabla uyar›p-kor-
kutmak ve salih amellerde bulunan mü’minlere müjde vermek için (onu
indirdi); flüphesiz onlara güzel bir ecir vard›r. (Kehf Suresi, 2)

Böylece Biz onu, Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve onda korkulacak
fleyleri türlü flekillerde aç›klad›k; umulur ki korkup-sak›n›rlar ya da onlar
için düflünme (yetene¤ini) oluflturur. (Taha Suresi, 113)
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H‹DAYETTE OLANI VE
DO⁄RU YOLDAN SAPANI EN ‹Y‹ B‹LEND‹R
‹flte onlar›n ilimden yana ulaflabildikleri (son s›n›r) budur. fiüphesiz, se-
nin Rabbin; Kendi yolundan sapan› en iyi bilen O’dur ve hidayet bulan›
da en iyi bilen O’dur. (Necm Suresi, 30)

De ki: “Herkes kendi yarat›l›fl›na (f›trat tarz›na) göre davran›r. fiu halde ki-
min daha do¤ru yolda oldu¤unu Rabbin daha iyi bilir.” (‹sra Suresi, 84)

Allah muhakkak iman edenleri de bilmekte ve muhakkak münaf›klar›
da bilmektedir. (Ankebut Suresi, 11)

‹NKARCILARA TUZAK KURANDIR
‹nsanlara, fliddetli bir s›k›nt› dokunduktan sonra, bir rahmet dokundur-
du¤umuz zaman, ayetlerimiz konusunda hileli bir düzen kurmak (bir
entrika çevirmek) onlar için (bir al›flkanl›k ve kötü bir edinim)dir. De ki:
“Düzen kurmada (karfl›l›k vermede) Allah daha h›zl›d›r. fiüphesiz,
Bizim elçilerimiz, sizin ‘gelifltirmekte oldu¤unuz düzenleri’ yazmakta-
d›rlar.” (Yunus Suresi, 21)

Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de (onlar›n hilesine karfl›) onlar›n far-
k›nda olmad›¤› bir düzen kurduk. (Neml Suresi, 50)

Gerçek flu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onlar›n düzenleri,
da¤lar› yerlerinden oynatacak da olsa, Allah Kat›nda onlara haz›rlan-
m›fl düzen (kötü bir karfl›l›k) vard›r. (‹brahim Suresi, 46)

Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karfl›l›k) bir
düzen kurdu. Allah, düzen kurucular›n en hay›rl›s›d›r. (Al-i ‹mran Sure-
si, 54)

Hani o inkâr edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün et-
mek amac›yla, tuzak kuruyorlard›. Onlar bu tuza¤› tasarl›yorlarken,
Allah da bir düzen (bir karfl›l›k) kuruyordu. Allah, düzen kurucular›n (tu-
zaklar›na karfl›l›k verenlerin) hay›rl›s›d›r. (Enfal Suresi, 30)

‹NKARCILARIN TUZAKLARINI
BOfiA ÇIKARANDIR
‹flte size böyle… Gerçekten Allah, kâfirlerin hileli-düzenlerini bofla ç›-
kar›c›d›r. (Enfal Suresi, 18)
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Rabbinin fil sahiplerine neler yapt›¤›n› görmedin mi? Onlar›n ‘tasarla-
d›klar› planlar›n›’ bofla ç›karmad› m›? (Fil Suresi, 1-2)

Onlardan öncekiler, hileli-düzenler kurmufllard› da, Allah(›n azab emri)
onlar›n kurduklar› yap›lar›n temellerine geldi, böylece üstlerindeki ta-
van tepelerine çöktü; azab onlara fluurunda olmad›klar› yerden gelmifl-
ti. (Nahl Suresi, 26)

Böylece, o, kat›m›zdan kendilerine bir hak ile geldi¤i zaman, dediler ki:
“Onunla birlikte iman edenlerin erkek çocuklar›n› öldürün; kad›nlar›n›
ise sa¤ b›rak›n.” Ancak kafirlerin hileli-düzeni bofla ç›kmakta olandan
baflkas› de¤ildir. (Mümin Suresi, 25)

Onlardan öncekiler de hileli-düzenler kurmufllard›; fakat düzen kurucu-
lu¤un (tedbirlerin, karfl›l›k vermelerin) tümü Allah’a aittir. Her bir nefsin
ne kazand›¤›n› O bilir. Bu yurdun sonu kimindir, inkâr edenler pek ya-
k›nda bileceklerdir. (Ra’d Suresi, 42)

‹NKARCILARA GÜNAHLARININ
ARTMASI ‹Ç‹N SÜRE TANIYANDIR
(Ey Muhammed,) Allah’› sak›n zulmedenlerin yapmakta olduklar›ndan
habersiz sanma, onlar› yaln›zca gözlerin dehfletle belirece¤i bir güne
ertelemektedir. (‹brahim Suresi, 42)

E¤er Allah, insanlar› zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsayd›, onun
üstünde (yeryüzünde) canl›lardan hiç bir fley b›rakmazd›; ancak onlar› ad›
konulmufl bir süreye kadar ertelemektedir. Onlar›n ecelleri gelince ne bir
saat ertelenebilirler, ne de öne al›nabilirler. (Nahl Suresi, 61)

Nice ülkeler vard›r ki, (halk›) zulmediyorken Ben ona bir süre tan›d›m,
sonra yakalay›verdim; dönüfl yaln›zca banad›r. (Hac Suresi, 48)

O küfre sapanlar, kendilerine tan›d›¤›m›z süreyi sak›n kendileri için hay›rl›
sanmas›nlar, biz onlara, ancak günahlar› daha da arts›n, diye süre ver-
mekteyiz. Onlar için afla¤›lat›c› bir azab vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 178)

(As›l) Allah onlarla alay eder ve taflk›nl›klar› içinde flaflk›nca dolaflmala-
r›na (belli bir) süre tan›r. (Bakara Suresi, 15)

De ki: “Kim sap›kl›k içindeyse, Rahman (olan Allah), ona süre tan›d›kça
tan›r; kendilerine va’dedileni -ya azab› veya k›yamet saatini- gördükleri
zaman art›k kimin yeri (makam, mevki) daha kötü, kimin askeri- gücü
daha zay›fm›fl, ö¤reneceklerdir. (Meryem Suresi, 75)
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Onlara bir süre tan›yorum. Hiç flüphesiz Benim düzenim (cezaland›r-
mam) sapasa¤lamd›r. (A’raf Suresi, 183)

‹NKARCILARA ZORLUK VE 
SIKINTI VEREND‹R
Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun gö¤sünü ‹slam’a açar; kimi
sapt›rmak isterse, onun gö¤sünü, sanki gö¤e yükseliyormufl gibi dar
ve s›k›nt›l› k›lar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne iflte böyle pislik çö-
kertir. (En’am Suresi, 125)

‹NKARCILARI SAPTIRANDIR
Kötü olarak iflledikleri kendisine çekici-süslü k›l›n›p da onu güzel gören
mi (Allah Kat›nda kabul görecek)? Art›k flüphesiz Allah, diledi¤ini sap-
t›r›r, diledi¤ini hidayete erifltirir. Öyleyse, onlara karfl› nefsin hasretlere
kap›l›p gitmesin. Gerçekten Allah, yapt›klar›n› bilendir. (Fat›r Suresi, 8)

Onlar›n Allah’›n d›fl›nda kendilerine yard›m edecek velileri yoktur.
Allah kimi sapt›r›rsa, art›k onun için hiç bir (ç›k›fl) yolu yoktur. (fiura Su-
resi, 46)

‹NKARCILARI KAHRED‹C‹ OLANDIR
Art›k sen Allah yolunda savafl, kendinden baflkas›yla yükümlü tutulmaya-
caks›n. Mü’minleri haz›rlay›p-teflvik et. Umulur ki Allah, küfredenlerin
a¤›r-bask›lar›n› geri püskürtür. Allah, ‘kahredici bask›s›yla’ daha zorlu, ac›
sonuçland›rmas›yla da daha zorludur. (Nisa Suresi, 84)

‹NKARCILARDAN ‹NT‹KAM ALANDIR
Ve ayetlerimizi yalanlayan kavimden ‘ona yard›m edip-öcünü ald›k’.
fiüphesiz onlar, kötü bir kavimdi, Biz de onlar›n tümünü suya bat›r›p
bo¤duk. (Enbiya Suresi, 77)

Kendisine Rabbinin ayetleri hat›rlat›ld›ktan sonra, yüz çevirenden da-
ha zalim kimdir? Gerçekten Biz, suçlu-günahkarlardan intikam al›c›la-
r›z. (Secde Suresi, 22)

- 66 -



Böylece onlardan intikam ald›k. Öyleyse, bir bak; yalan sayanlar›n so-
nu nas›l oldu? (Zuhruf Suresi, 25)

‹NKARCILARI AZAPLANDIRANDIR
“Gerçekten bize vahyolundu ki: Do¤rusu azab, yalanlayan ve yüz çevi-
renlerin üstünedir.” (Taha Suresi, 48)

‹nkâr edip de Allah’›n yolundan al›koyanlar; Biz, iflledikleri bozgunculu-
¤a karfl›l›k, onlara azab üstüne azab ilave ettik. (Nahl Suresi, 88)

Kim iman›ndan sonra Allah’a (karfl›) inkâra sap›p da, -kalbi imanla tat-
min bulmufl oldu¤u halde bask› alt›nda zorlanan hariç- inkâra gö¤üs
açarsa, iflte onlar›n üstünde Allah’tan bir gazab vard›r ve büyük azab
onlar›nd›r. (Nahl Suresi, 106)

Allah’›n ayetlerine inanmayanlar› Allah hidayete ulaflt›rmaz ve onlar
için ac› bir azab vard›r. (Nahl Suresi, 104)

‹NKARCILAR ‹Ç‹N
CEHENNEM‹ YARATANDIR
Kim kendisine ‘dosdo¤ru yol’ apaç›k belli olduktan sonra, elçiye muha-
lefet ederse ve mü’minlerin yolundan baflka bir yola uyarsa, onu dön-
dü¤ü fleyde b›rak›r›z ve cehenneme sokar›z. Ne kötü bir yatakt›r o!..
(Nisa Suresi, 115)

MÜNAFIKLARIN KALPLER‹NDEK‹ 
HASTALI⁄I ORTAYA ÇIKARANDIR
‹ki toplulu¤un karfl› karfl›ya geldi¤i gün, size isabet eden ancak Allah’›n
izniyle idi. (Bu, Allah’›n) mü’minleri ay›rdetmesi; Münaf›kl›k yapanlar›
da belirtmesi içindi. Onlara: “Gelin, Allah’›n yolunda savafl›n ya da sa-
vunma yap›n” denildi¤inde, “Biz savaflmay› bilseydik elbette sizi izler-
dik” dediler. O gün onlar, imandan çok küfre daha yak›nd›lar. Kalplerin-
de olmayan› a¤›zlar›yla söylüyorlard›. Allah, onlar›n gizli tuttuklar›n› da-
ha iyi bilir. (Al-i ‹mran Suresi, 166-167)
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MÜNAFIKLARI HOR VE
AfiA⁄ILIK KILANDIR
Onlarla çarp›fl›n›z. Allah, onlar› sizin ellerinizle azabland›rs›n, hor ve
afla¤›l›k k›ls›n ve onlara karfl› size zafer versin, mü’minler toplulu¤unun
gö¤sünü flifaya kavufltursun. (Tevbe Suresi, 14)

MÜNAFIKLARI AZAPLANDIRANDIR
Allah, erkek münaf›klara da, kad›n münaf›klara da ve (bütün) kâfirlere,
içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateflini vadetti. Bu, onlara yeter.
Allah onlar› lanetlemifltir ve onlar için sürekli bir azab vard›r. (Tevbe Su-
resi, 68)

MÜM‹NLER‹ DO⁄RU YOLA ‹LETEND‹R
Yolu do¤rultmak Allah’a aittir, kimi (yollar) ise e¤ridir. E¤er o dileseydi,
sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi. (Nahl Suresi, 9)

Allah, r›zas›na uyanlar› bununla kurtulufl yollar›na ulaflt›r›r ve onlar›
kendi izniyle karanl›klardan nura ç›kar›r. Onlar› dosdo¤ru yola yöneltip-
iletir. (Maide Suresi, 16)

Bu, Allah’›n hidayetidir; kullar›ndan diledi¤ini bununla hidayete erdirir.
Onlar da flirk koflsalard›, elbette bütün yap›p-ettikleri ‘onlar ad›na’ bofla
ç›km›fl olurdu. (En’am Suresi, 88)

Allah’›n izni olmaks›z›n, hiç kimse için iman etme (imkan›) yoktur. O,
ak›l erdiremeyenlerin üzerine i¤renç bir pislik k›lar. (Yunus Suresi, 100)

Dedi ki: “Bizim Rabbimiz, her fleye yarat›l›fl›n› veren, sonra do¤ru yolu-
nu gösterendir.” (Taha Suresi, 50)

E¤er kendisiyle da¤lar›n yürütüldü¤ü, yerin parçaland›¤› veya ölülerin ko-
nuflturuldu¤u bir Kur’an olsayd› (yine bu Kur’an olurdu). Hay›r, emrin tümü
Allah’›nd›r. ‹man edenler hâlâ anlamad›lar m› ki, e¤er Allah dilemifl olsay-
d›, insanlar›n tümünü hidayete erdirmifl olurdu. ‹nkâr edenler, Allah’›n
va’di gelinceye kadar, yapt›klar› dolay›s›yla ya bafllar›na çetin bir bela ça-
tacak veya yurtlar›n›n yak›n›na inecek. fiüphesiz Allah, verdi¤i sözden
dönmez. (Veya miad›n› flafl›rmaz.) (Ra’d Suresi, 31)

Dedik ki: “Oradan tümünüz inin. Bundan sonra size benden bir hidayet
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geldi¤inde, kim Benim hidayetime uyarsa, onlara korku yoktur ve onlar
mahzun olmayacaklard›r.” (Bakara Suresi, 38)

‹nkâr edenler: “Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilseydi ya!” der-
ler. De ki: “fiüphesiz Allah, diledi¤ini flafl›rt›p-sapt›r›r, kendisine kat›k-
s›zca yöneleni de dosdo¤ru yola yöneltip-iletir.” (Ra’d Suresi, 27)

Ve seni yol bilmez iken, ‘do¤ru yola yöneltip iletmedi mi? (Duha Suresi,
7)

Hidayeti bulmufl olanlara gelince; (Allah,) hidayetlerini artt›rm›fl ve tak-
valar›n› vermifltir. (Muhammed Suresi, 17)

Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman ne-
dir bilmiyordun. Ancak Biz onu bir nur k›ld›k; onunla kullar›m›zdan dile-
diklerimizi hidayete erdiririz. fiüphesiz sen, dosdo¤ru olan bir yola yö-
neltip-iletiyorsun. (fiura Suresi, 52)

MÜM‹NLER‹ B‹R ARAYA GET‹REND‹R
Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdi¤i bir yön vard›r. Öyleyse hay›r-
larda yar›fl›n›z. Her nerede olursan›z, Allah sizleri bir araya getirecek-
tir. fiüphesiz Allah, her fleye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 148)

MÜM‹NLER‹N KALPLER‹N‹
UZLAfiTIRANDIR
Ve onlar›n kalblerini uzlaflt›rd›. Sen, yeryüzündekilerin tümünü harca-
sayd›n bile, onlar›n kalblerini uzlaflt›ramazd›n. Ama Allah, aralar›n› bu-
lup onlar› uzlaflt›rd›. Çünkü O, üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet
sahibidir. (Enfal Suresi, 63)

Allah’›n ipine hepiniz s›ms›k› sar›l›n. Da¤›l›p ayr›lmay›n. Ve Allah’›n si-
zin üzenizdeki nimetini hat›rlay›n. Hani siz düflmanlar idiniz. O, kalple-
rinizin aras›n› uzlaflt›r›p-›s›nd›rd› ve siz O’nun nimetiyle kardefller ola-
rak sabahlad›n›z. Yine siz, tam atefl çukurunun k›y›s›ndayken, oradan
sizi kurtard›. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini
böyle aç›klar. (Al-i ‹mran Suresi, 103)

Onlar, seni aldatmak isterlerse, flüphesiz Allah sana yeter. O, seni yar-
d›m›yla ve mü’minlerle destekledi. Ve onlar›n kalblerini uzlaflt›rd›. Sen,
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yeryüzündekilerin tümünü harcasayd›n bile, onlar›n kalplerini uzlaflt›-
ramazd›n. Ama Allah, aralar›n› bulup onlar› uzlaflt›rd›. Çünkü O, üstün
ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber, sana ve
seni izleyen mü’minlere Allah yeter. (Enfal Suresi, 62-64)

MÜM‹NLERE ‹MANI SEVD‹R‹P, 
KÜFRÜ Ç‹RK‹N GÖSTEREND‹R
Ve bilin ki Allah’›n Resûlü içinizdedir. E¤er o, size birçok ifllerde uysay-
d›, elbette s›k›nt›ya düflerdiniz. Ancak Allah size iman› sevdirdi, onu
kalplerinizde süsleyip-çekici k›ld› ve size inkâr›, f›sk› ve isyan› çirkin
gösterdi. ‹flte onlar, do¤ru yolu bulmufl (irflad) olanlard›r. (Hucurat Su-
resi, 7)

MÜM‹NLER‹N ‹fiLER‹N‹
KOLAYLAfiTIRANDIR
Biz, senin gö¤sünü yar›p-geniflletmedik mi? Ve yükünü indirip-atmad›k
m›? Ki o, senin belini bükmüfltü; Senin zikrini (flan›n›) yüceltmedik mi?
Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolayl›k vard›r. Gerçekten güç-
lükle beraber kolayl›k vard›r. (‹nflirah Suresi, 1-6)

Biz bunu (Kur’an’›) senin dilinle kolaylaflt›rd›k, takva sahiplerine müjde
vermen ve direnen bir kavmi uyar›p-korkutman için. (Meryem Suresi, 97)

Ve seni kolay olan için baflar›l› k›laca¤›z. (A’la Suresi, 8)

Fakat kim verir ve korkup-sak›n›rsa, Ve en güzel olan› do¤rularsa, Biz
de onu kolay olan için baflar›l› k›laca¤›z. (Leyl Suresi, 5-7)

Allah (a¤›r yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) insan zay›f olarak
yarat›lm›flt›r. (Nisa Suresi, 28)

‹man edenler ve salih amellerde bulunanlar -ki Biz hiç kimseye güç ye-
tirece¤inden fazlas›n› yüklemeyiz- onlar da cennetin ashab› (halk›)d›r-
lar. Onda sonsuz olarak kalacaklard›r. (A’raf Suresi, 42)

Ramazan ay›... ‹nsanlar için hidayet olan ve do¤ru yolu ve (hak ile bat›-
l› birbirinden) ay›ran apaç›k belgeleri (kapsayan) Kur’an onda indiril-
mifltir. Öyleyse sizden kim bu aya flahid olursa art›k onu tutsun. Kim
hasta ya da yolculukta olursa, tutmad›¤› günler say›s›nca di¤er günler-
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de (tutsun). Allah, size kolayl›k diler, zorluk dilemez. (Bu kolayl›k) say›-
y› tamamlaman›z ve sizi do¤ru yola (hidayete) ulaflt›rmas›na karfl›l›k
Allah’› büyük tan›man›z içindir. Umulur ki flükredersiniz. (Bakara Sure-
si, 185)

Hiç kimseye güç yetirece¤inden fazlas›n› yüklemeyiz; elimizde hakk›
söylemekte olan bir kitap vard›r ve onlar hiç bir haks›zl›¤a u¤rat›lmaz-
lar. (Mü’minun Suresi, 62)

Kad›nlar›n›zdan art›k adetten kesilmifl olanlarla henüz adet görmemifl
bulunanlar›n iddet (bekleme süre)leri, -e¤er flüpheye düflecek olursa-
n›z (bilin ki)- üç ayd›r. Hamile kad›nlar›n bekleme-süresi ise, yüklerini
b›rakmalar› (ile biter). Kim Allah’tan korkup-sak›n›rsa (Allah) ona iflinde
bir kolayl›k gösterir. (Talak Suresi, 4)

MÜM‹NLER‹ SEVEND‹R
Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiç bir zaman durma. Daha ilk
gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda (namaza
ve di¤er ifllere) durmana daha uygundur. Onda, ar›nmay› içten-arzula-
yan adamlar vard›r. Allah ar›nanlar› sever. (Tevbe Suresi, 108)

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se,
Allah (yerine) Kendisi'nin onlar› sevdi¤i, onlar›n da Kendisi'ni sevdi¤i
mü’minlere karfl› alçak gönüllü, kafirlere karfl› ise ‘güçlü ve onurlu,’
Allah yolunda cehd eden (çaba harcayan) ve k›nay›c›n›n k›namas›n-
dan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah’›n bir fazl›d›r, onu diledi¤i-
ne verir. Allah (rahmetiyle) genifl oland›r, bilendir. (Maide Suresi, 54)

MÜM‹NLERE GÜVEN DUYGUSU 
VE HUZUR VEREND‹R
Mü’minlerin kalplerine, imanlar›na iman kat›p-artt›rs›nlar diye, ‘güven
duygusu ve huzur’ indiren O’dur. Göklerin ve yerin ordular› Allah’›nd›r:
Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Fetih Suresi, 4)

Andolsun, Allah, sana o a¤ac›n alt›nda biat ederlerken mü’minlerden
raz› olmufltur, kalplerinde olan› bilmifl ve böylece üzerlerine ‘güven
duygusu ve huzur’ indirmifltir ve onlara yak›n bir fethi sevap (karfl›l›k)
olarak vermifltir. (Fetih Suresi, 18)
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Hani Kendisi'nden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyordu. Sizi
kendisiyle tertemiz k›lmak, sizden fleytan›n pisliklerini gidermek, kalb-
lerinizin üstünde (güven ve kararl›l›k duygusunu) pekifltirmek ve bu-
nunla ayaklar›n›z› (arz üzerinde) sa¤lamlaflt›rmak için size gökten su
indiriyordu. (Enfal Suresi, 11)

(Bundan) Sonra Allah, elçisi ile mü’minlerin üzerine ‘güven duygusu ve
huzur’ indirdi, sizin görmedi¤iniz ordular› indirdi ve inkâr edenleri azab-
land›rd›. Bu, inkârc›lar›n cezas›d›r. (Tevbe Suresi, 26)

Siz O’na (peygambere) yard›m etmezseniz, Allah O’na yard›m etmifltir.
Hani kâfirler ikiden biri olarak O’nu (Mekke’den) ç›karm›fllard›; ikisi ma-
¤arada olduklar›nda arkadafl›na flöyle diyordu: “Hüzne kap›lma, elbet-
te Allah bizimle beraberdir.” Böylece Allah O’na ‘huzur ve güvenlik duy-
gusunu’ indirmiflti, O’nu sizin görmedi¤iniz ordularla desteklemifl, inkâ-
ra edenlerin de kelimesini (inkâr ça¤r›lar›n›) alçaltm›flt›. Oysa Allah’›n
kelimesi, yüce oland›r. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahi-
bidir. (Tevbe Suresi, 40)

MÜM‹NLER‹N KÖTÜLÜKLER‹N‹ ÖRTEND‹R
‹man edip salih amellerde bulunanlar ise; Biz flüphesiz onlar›n kötülük-
lerini örtece¤iz ve flüphesiz yapt›klar›n›n en güzeliyle karfl›l›k verece-
¤iz. (Ankebut Suresi, 7)

Çünkü Allah, onlar›n (dünyada) yapt›klar›n›n en kötüsünü temizleyip-
giderecek ve yapt›klar›n›n en güzeliyle ecirlerini verecektir. (Zümer Su-
resi, 35)

Sizi toplanma günü için bir arada toplayaca¤› gün; iflte bu aldanma (te-
¤abün) günüdür. Kim Allah’a iman edip salih bir amelde bulunursa
(Allah) onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi kal›c›lar olmak üzere al-
t›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokar. ‹flte büyük ‘mutluluk ve kurtulufl
(fevz)’ budur. (Te¤abun Suresi, 9)

Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sak›n›rsan›z, size do¤ruyu yanl›fltan
ay›ran bir nur ve anlay›fl (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi ba¤›fl-
lar. Allah büyük fazl sahibidir. (Enfal Suresi, 29)
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MÜM‹NLER ‹Ç‹N CENNET‹ YARATANDIR
fiüphesiz, bu, sizin için bir mükafaatt›r. Sizin çaba-harcaman›z flükre
de¤er (meflkur:makbul) görülmüfltür. (‹nsan Suresi, 22)

(Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar ise; onlar için
nimetlerle-donat›lm›fl cennetler vard›r. (Lokman Suresi, 8)

‹man edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla
cehd edenlerin (çaba harcayanlar›n) Allah Kat›nda büyük dereceleri
vard›r. ‹flte ‘kurtulufla ve mutlulu¤a’ erenler bunlard›r. Rableri onlara
Kat›ndan bir rahmeti, bir hoflnutlu¤u ve onlar için, kendisinde sürekli bir
nimet bulunan cennetleri müjdeler. (Tevbe Suresi, 20-21)

‹flte ahiret yurdu; Biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgun-
culuk yapmak istemeyenlere (arma¤an) k›lar›z. (Güzel) Sonuç takva
sahiplerinindir. (Kasas Suresi, 83)

Art›k Allah, onlar› böyle bir günün flerrinden korumufl ve onlara par›lt›l›
bir ayd›nl›k ve bir sevinç vermifltir. Ve sabretmeleri dolay›s›yla cennetle
ve ipekle ödüllendirmifltir. (‹nsan Suresi, 11-12)

D‹N‹NE YARDIM EDENLERE DÜNYADA
VE AH‹RETTE YARDIM EDEND‹R
Onlar, yaln›zca; "Rabbimiz Allah't›r" demelerinden dolay›, haks›z yere
yurtlar›ndan sürgün edilip ç›kar›ld›lar. E¤er Allah'›n, insanlar›n kimini
kimiyle defetmesi (yenilgiye u¤ratmas›) olmasayd›, manast›rlar, kilise-
ler, havralar ve içinde Allah'›n isminin çokça an›ld›¤› mescidler, muhak-
kak y›k›l›r giderdi. Allah Kendi (dini)ne yard›m edenlere kesin olarak
yard›m eder. fiüphesiz Allah, güçlü oland›r, aziz oland›r. (Hac Suresi,
40)

fiüphesiz Biz elçilerimize ve iman edenlere, dünya hayat›nda ve flahid-
lerin (flahidlik için) duracaklar› gün elbette yard›m edece¤iz. (Mü’min
Suresi, 51)

Ey iman edenler, e¤er siz Allah'a (Allah ad›na ‹slam'a ve Müslümanla-
ra) yard›m ederseniz, O da size yard›m eder ve sizin ayaklar›n›z› sa¤-
lamlaflt›r›r. (Muhammed Suresi, 7)
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‹simlerin en güzeli Allah’›nd›r. (A’raf Suresi, 180)

Allah: Tüm s›fatlar› kapsayan en büyük isimdir. (‹sm-i azam)
Adl: Çok adaletli.
Afüv: Aff› çok.
Ahir: Son.
Ahkam-ül Hakimin: Hüküm verenlerin en iyisi.
Ali: Pek yüksek.
Alim: Herfleyi çok iyi bilen.
Asim: Koruyan, bütün varl›klar› maddi ve manevi düflmanlar›n fler-
rinden ve günahtan ve kötülüklerden koruyan.
Azim: Pek azametli, büyük.
Aziz: Ma¤lup edilmesi mümkün olamayan galip.
Bais: Ölüleri diriltip kabirlerinden ç›karan.
Baki: Varl›¤›n›n sonu olmayan.
Bari: Eflyay› ve herfleyin aza ve cihaz›n› birbirine uygun ve mülayim
bir halde yaratan.
Basir: ‹yi gören.
Basit: Açan, geniflleten.
Bat›n: Gizli.
Bedi: Örneksiz olarak hayret verici alemler icad eden
Beri: Uzak ve temiz olan. “Kesin olarak Allah müflriklerden uzakt›r,
onun Resulü de.” (9/3)
Berr: Kullar› hakk›nda müsait bulunan. ‹yili¤i ve bahfli çok olan.
Cami: ‹stedi¤ini istedi¤i zaman istedi¤i yerde toplayan. 
Cebbar: K›r›lanlar› onaran, eksikleri tamamlayan diledi¤ini zorla
yapt›rmaya muktedir olan. 
Celil: Celalet ve ululuk sahibi.
Cemil: Güzel olan (Güzellikler onun güzelli¤inin tecellisidir.)
Da’i: Ça¤›ran “Ey iman edenler! Size hayat verecek fleylere sizi ça-
¤›rd›¤› zaman Allah’a ve Resulüne icabet edin.” (8/24)
Dafi’: Defeden (belalar›).
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Darr: Elem ve zarar verici fleyler yaratan.

Erhamurrahimin: Merhamet edenlerin en merhametlisi.

Evvel: ‹lk.

Fail: Yapan, fail.

Falik: Yaran, Yar›c› (karanl›¤› yar›p sabah› ortaya ç›karan, tohumu

yaran).

Fas›l: Ay›ran, herfleyi en güzel derecede ay›ran.

Fat›r: Yaratan, icat eden.

Fettah: Her türlü zorluklar› açan ve kolaylaflt›ran.

Gaffar: Ma¤fireti, ba¤›fllamas› çok olan.

Gafur: Ma¤fireti çok.

Ganiy: Çok zengin ve herfleyden müsta¤ni.

Habir: Her fleyin iç yüzünden, gizli taraflar›ndan haberdar.

Hadi: Hidayet lütfeden, istedi¤i kulunu hay›rl› ve karl› yollara muvaf-

fak k›lan, murad›na erdiren.

Hafiz: Yap›lan iflleri bütün ayr›nt›lar›yla tutan, herfleyi belli vaktine

kadar afetlerden ve beladan saklayan. Koruyan.

Haf›d: Yukar›dan afla¤›ya indiren, alçaltan.

Hak: Varl›¤› hiç de¤iflmeden duran.

Hakem: Hükmeden, hakk› yerine getiren.

Hakim: Buyruklar› ve bütün iflleri hhkmetli.

Halik: Herfleyin varl›¤›n› ve varl›¤› boyunca görüp geçirece¤i halleri,

hadiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan vareden.

Halim: Çok yumuflak olan.

Hamid: Ancak kendisine hamd-ü sena olunan, bütün varl›¤›n diliyle

yegane övülen.

Hasib: Herkesin hayat› boyunca yap›p ettiklerinin, bütün ayr›nt›s›y-

la hesab›n› iyi bilen.

Hay: Diri, herfleyi bilen ve herfleye gücü yeten.

Kabil: Kabul eden. “Kullar›ndan tevbeyi kabul eden, kötülükleri affe-

den...”(42/25)

Kab›d: S›kan, daraltan.

Kadi: Hükmeden, iflini bitiren.
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Kadim: Ezelden beri zat ve s›fat ve esmas›yla varolan ve hadis ve

gelip geçici mevcudata benzemekten hadsiz derecede münezzeh

ve mukaddes.

Kadir: ‹stedi¤ini istedi¤i gibi yapmaya gücü yeten.

Kafi: Yeterli, varl›¤› bütün mevcudat›n bütün ihtiyaçlar›na yeten.

Kaflif: Giderici, kald›ran (her türlü derdi, zorlu¤u).

Kahhar: Kahreden. Her fleye, her istedi¤ini yapacak surette galip ve

hakim. Karib: Yak›n olan.

Kasim: K›s›mland›ran, r›z›klar›, nimetleri, nihayet adalet ve hikmet

ve rahmet içinde taksim edip herkese nasibini veren.

Kavi: Pek güçlü.

Kayyum: Gökleri, yeri ve herfleyi tutan.

Kebir: Pek büyük.

Kefil: Koruyucu, gözetici.

Kerim: Keremi bol. Cömert.

Kuddüs: Hatadan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten çok

uzak, pek temiz,

Latif: En ince ifllerin bütün inceliklerini bilen, nas›l yap›ld›¤›na nüfuz

edilemeyen, en ince fleyleri yapan, ince ve sezilmez yollardan kulla-

r›na çeflitli faydalar ulaflt›ran.

Lem yekun lehu kufuven ehad: Hiçbirfley ona eflit ve denk de¤ildir.

Lem yelid ve lem yuled: Do¤urmam›fl ve do¤rulmam›fl olan.

Macid: Kadri flan› büyük, kerem ve cömertli¤i bol olan.

Makir: Tuzak kuran

Malik-i Yevmid-din: Din gününün sahibi.

Malik-ül Mülk: Mülkün ebedi sahibi.

Mani’: Birfleyin meydana gelmesine müsaade etmeyen.

Mecid: fian› büyük ve yüksek.

Melca’: S›¤›n›lan. 

Melik: Bütün kainat›n sahibi ve mutlak surette hükümdar›.

Metin: Çok sa¤lam.

Mü’min: Gönüllerde iman ›fl›¤› uyand›ran, Kendine s›¤›nanlara

aman verip onlar› koruyan, rahatland›ran.
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Muahhir: ‹stedi¤ini geri koyan, arkaya b›rakan.

Muazzib: Azapland›ran (Onlardan bir topluluk Allah’›n kendilerini y›-

k›ma u¤ratmak veya fliddetli bir azaba u¤ratmak istedi¤i bir kavme

ne diye ö¤üt veriyorsunuz?” (7/164)

Mübdi: Mahlukat› maddesiz ve örneksiz olarak ilk bafltan yaratan.

Mübeflflir: Müjdeleyen.

Mübeyyin: Aç›klayan.

Mubki: A¤latan.

Mucib: Kendine yalvaranlar›n isteklerini veren. ‹cabet eden.

Müdebbir: ‹dare eden, yöneten, bütün mahlukat› düzenle ve den-

geyle idare eden ve birbirine yard›mc› eden.

Mudhik: Güldüren.

Mufi: Ahdini yerine getiren.

Mugis: Yard›m eden .

Mühevvin: Zorluklar› hafifleten.

Müheymin: Gözetici ve koruyucu.

Muhit: Kuflatan (herfleyi kuflatan).

Muhric: Aç›¤a ç›karan “De ki: Alay edin. fiüphesiz Allah, kaç›nmak-

ta olduklar›n›z› aç›¤a ç›karand›r.” (9/64)

Muhsi: Sonsuz da olsa bir bir herfleyin say›s›n› bilen.

Muhsin: ‹hsan› olan, veren.

Muhyi: Can ba¤›fllayan, sa¤l›k veren. Dirilten, yaflatan.

Muid: Yarat›lm›fllar› yok ettikten sonra tekrar yaratan.

Muiz: ‹zzet veren , a¤›rlayan.

Mukaddim: ‹stedi¤ini ileri geçiren,öne alan.

Mukaddir: Takdir eden, bütün varl›klar›n durumlar›n› ve davran›flla-

r›n› mutlak iradesiyle takdir eden ve mükemmel miktarlar veren.

Mukallib: Çeviren (kalpleri)

Mükevvir: Saran-dolayan, tav›rdan tav›ra sokan, küçükten büyü¤e

bütün mahlukat› kuvvetiyle çekip çeviren “Geceyi gündüzün üstüne

sar›p örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sar›p örtüyor.” (39/5)

Mukim: Zat ve s›fat ve esmas›yla kaim ve baki olan, k›yam ve beka-

s› için hiçbir sebebe hiçbir yönden muhtaç olmayan ve zeval ve yok-
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luk flüphesinden nihayet derecede münezzeh.
Mukit: Her yarat›lm›fl›n az›¤›n› veren.
Mukmil: Kemale erdiren.
Muksit: Bütün iflleri denk ve birbirine uygun ve yerli yerinde yapan.
Muktedir: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istedi¤i gibi tasarruf
eden.
Mulekkin: ‹lham eden, ayetleri ve Kitab› kalbe yerlefltiren.
Mulhik: Katan. “Beni Müslüman olarak öldür ve beni salih olanlar›n
aras›na kat.” (12/101)
Mulhim: ‹lham veren. “Sonra ona fücurunu ve ondan sak›nmay› il-
ham edene.” (91/8)
Mümit: Canl› bir mahlukun ölümünû yaratan.
Munci: Himaye eden, koruyan.
Müntakim: ‹ntikam alan. Suçlar› müstahak olduklar› cezaya çarpan. 
Münzir: Uyar›p korkutan.
Muraggib: Ra¤bet edilen, istenilen, kendisine yönenilen “...biz ger-
çekten ancak Allah’a ra¤bet edenleriz...” (9/59)
Musavvir: Tasvir eden, herfleye bir flekil ve hususiyet veen.
Mûsevva: fiekillendiren, düzenleyen.
Muusi’: Müminin ruh geniflli¤inden kainat›n geniflli¤ine kadar olan
bütün genifllikler onun geniflletmesiyle nlan.
Müstean: Kendisi'ne ihtiyaç olunan ve kendisinden yard›m bekle-
nen.
Mutahhir: Temizleyen, flirkten, kötülükten, manevi kirlerden temiz-
leyen.
Müteali: Yarat›lm›fllar hakk›nda akl›n mümkün gördügü her fleyden
her hal ve tav›rdan pek yüce.
Mütekebbir: Herfleyde ve her hadisede büyüklü¤ünü gösteren.
Müyessir: Kolaylaflt›ran, hay›rda ve flerde kulunun yolunu kolaylafl-
t›ran, dinde kolayl›k veren, hiç kimseye gücünün üstünde yük yükle-
meyen.
Muzekki: Her kusur ve ay›ptan, manevi kirlerden kullar›n› temize ç›-
karan, temizleyen “Hay›r, Allah diledi¤ini temizleyip yüceltir” (4/49)
Müzeyyin: Süsleyen “...Ancak size iman› sevdirdi onu kalplerinizde
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süsleyip çekici k›ld›...” (49/7).

Müzil: Zillete düflüren, hor ve hakir eden.

Mu¤ni: ‹stedi¤ini zengin eden.

Mu¤ti: Veren (ihtiyaca göre).

Nadi: Seslenen

Nafi’: Hay›r ve menfaat verici fleyler yaratan.

Nasir: Yard›m eden.

Nur: Alemleri nurland›ran, istedi¤i simalara, zihinlere ve gönüllere

nur ya¤d›ran.

Rabbil Alemin: Alemlerin Rabbi.

Rafi’: Yukar› kald›ran, yükselten 

Rahim: Pek ziyade merhamet edici, verdi¤i nimetleri iyi kullananlar›

daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükafatland›r›c›.

Rahman: Ezelde bütün yarat›lm›fllar hakk›nda hay›r ve rahmet ira-

de buyuran, sevdi¤ini, sevmedi¤ini ay›rdetmeyerek tekmil mahlu-

kat›n› say›s›z nimetlere kavuflturan.

Rakib: Bütün varl›k üzerinde gözcü olan, bütün ifller kontrolü alt›nda

bulunan.

Rauf: Pek esirgeyen, çok ac›yan,

Reflid: Bütün iflleri ezeli takdirine göre yürütüp dosdo¤ru bir nizam

ve hikmet üzere ak›betine ulaflt›ran.

Rezzak: R›z›k veren.

Sabur: Çok sab›rl›.

Sad›k: Do¤ru olan, sözünde duran.

Saik: Sürücü (Cehenneme süren).

Samed: Hacetlerin bitirilmesi, ›zd›rablar›n giderilmesi için tek mer-

ci’.

Sani: Sanatç›, nihayetsiz güzellikleri sanat›n›n içinde yaratan

Selam: Her çeflit ar›za ve hadiselerden salim kalan. Her türlü tehli-

kelerden kullar›n› selamete ç›karan. Cennetteki bahtiyar kullar›na

selam eden.

Semi: ‹yi ifliten.

Seriul Hisab: Hesab› görmesi h›zl› olan.
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Settar: Örten

Sübhan: Ortakl›ktan, kusurdan münezzeh olan, bütün müemmel s›-

fatlar ile s›fatlanm›fl ve bütün güzel isimlerle isimlendirilen.

fiafi: fiifa veren

fiefi’: fiefaatçi.

fiarih: Açan. “Biz senin gö¤sünü yar›p geniflletmedik mi?” (94/1)

fiedidul ‹kab: Cezas› ve azab› çok fliddetli olan.

fiehid: Her zamanda ve her yerde haz›r ve naz›r olan.

fiekur: Kendi r›zas› için yap›lan iyi iflleri daha ziyadesiyle karfl›la-

yan.

Tevvab: Tevbeleri kabul edip günahlar› ba¤›fllayan.

Vacid: ‹stedi¤ini istedi¤i zaman bulan.

Vahid: Tek. Zat›nda s›fatlar›nda ifllerinde isimlerinde hükümlerinde

asla orta¤› veya benzeri dengi bulunmayan.

Vali:  Kainat› ve her an olup biten olaylar› tek bafl›na tedbir ve idare

eden.

Varis: Servetlerin geçici sahipleri elleri bofl olarak yoklu¤a döndük-

ten sonra varl›¤› devam eden servetlerin hakiki sahibi.

Vasi: Genifl.

Vedud: ‹yi kullar›n› seven, onlar› rahmet ve r›zas›na erdiren, yahut

sevilmeye ve dostlu¤u kazan›lmaya biricik lay›k olan.

Vehhab: Çeflit çeflit nimetleri daima ba¤›fllay›p duran

Vekil: ‹fllerini yoluyla kendisine b›rakanlar›n iflini düzeltip, onlar›n

yapabilece¤inden daha iyisini temin eden.

Veli: ‹yi kullar›na dost.

Zahir: Aflikar.

Zülcelal-i Ve’l ‹kram: Hem büyüklük sahibi hem fazl› kerem sahibi.

Zülfadli: Fazl, ihsan sahibi
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KUR'AN-I

KER‹M

Elif, Lam, Ra. Bu bir kitapt›r ki, Rabbinin izniyle 

insanlar› karanl›klardan nura, O güçlü ve övgüye lay›k

olan›n yoluna ç›karman için sana indirdik.

(‹brahim Suresi, 1)



ALLAH TARAFINDAN
‹ND‹R‹LM‹fiT‹R
Bat›l, ona önünden de, ard›ndan da gelemez. (Çünkü Kur’an,) Hüküm
ve hikmet sahibi, çok övülen (Allah)tan indirilmedir. (Fussilet Suresi,
42)

Elif, Lam, Ra. Bu bir Kitap’t›r ki, Rabbinin izniyle insanlar› karanl›klar-
dan nura, O güçlü ve övgüye lay›k olan›n yoluna ç›karman için sana in-
dirdik. (‹brahim Suresi, 1)

Gerçekten o (Kur’an), alemlerin Rabbinin (bir) indirmesidir. (fiuara Su-
resi, 192)

Bu Kur’an, Allah’tan baflkas› taraf›ndan yalan olarak uydurulmufl de¤il-
dir. Ancak bu, önündekileri do¤rulayan ve kitab› ayr›nt›l› olarak aç›kla-
yand›r. Bunda hiç flüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir. Yoksa: “Bunu
kendisi yalan olarak uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Bunun benzeri olan
bir sûre getirin ve e¤er gerçekten do¤ru sözlüyseniz Allah’tan baflka
ça¤›rabildiklerinizi ça¤›r›n.” (Yunus Suresi, 37-38)

(Bu) Kitab›n indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi
Allah (Kat›n)dand›r. (Zümer Suresi, 1)

O, bir flairin sözü de¤ildir. Ne az inan›yorsunuz? Bir kahinin de sözü de-
¤ildir. Ne az ö¤üt al›p-düflünüyorsunuz? Alemlerin Rabbinden bir indi-
rilmedir. (Hakka Suresi, 41-43)

Kendisinde flüphe olmayan bu Kitab›n indirilifli alemlerin Rabbi taraf›n-
dand›r. Yoksa onlar: “Bunu uydurdu” mu diyorlar? Hay›r; o, Rabbinden
olan bir hakt›r; senden önce kendilerine bir uyar›c› gelmemifl bir kavmi
uyarman için (onu sana indirdik).  Umulur ki hidayet bulurlar. (Secde
Suresi, 2-3)

(Bir de) Kendilerine ilim verilenlerin, bunun (Kur’an’›n) hiç tart›flmas›z
Rablerinden olan bir gerçek oldu¤unu bilmeleri için; böylelikle ona
iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmufl olarak ba¤lans›n. fiüphesiz
Allah, iman edenleri dosdo¤ru yola yöneltir. (Hac Suresi, 54)

De ki: “E¤er bütün ins ve cin (topluluklar›), bu Kur’an’›n bir benzerini ge-
tirmek üzere toplansa, -onlar›n bir k›sm› bir k›sm›na destekçi olsa bile-
onun bir benzerini getiremezler.” (‹sra Suresi, 88)
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CEBRA‹L VASITASIYLA VAHYOLUNMUfiTUR
O (söyledikleri), yaln›zca vahyolunmakta olan bir vahiydir. Ona (bu
Kur’an’›) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) ö¤retmifltir.
(Necm Suresi, 4-5)

Böylece O’nun kuluna vahyetti¤ini vahyetti. (Necm Suresi, 10)

Gerçekten o (Kur’an), alemlerin Rabbinin (bir) indirmesidir. Onu Ru-
hu’l-emin indirdi. Uyar›c›lardan olman için, senin kalbinin üzerine (indir-
mifltir). (fiuara Suresi, 192-194)

ARAPÇA OLARAK ‹ND‹R‹LM‹fiT‹R
Gerçekten Biz, ak›l erdirirsiniz diye, onu Arapça bir Kur’an olarak indir-
dik. (Yusuf Suresi, 2)

‹flte böylece Biz onu (Kur’an’›) Arapça bir hüküm olarak indirdik. Andol-
sun, sana gelen bu ilimden sonra, onlar›n heva (istek ve tutku)lar›na
uyacak olursan, senin için Allah’tan ne bir yard›mc›, dost, ne bir koruyu-
cu vard›r. (Ra’d Suresi, 37)

Bilen bir kavim için, ayetleri (çeflitli biçimlerde, birer birer) ‘fas›llar halin-
de aç›klanm›fl’ Arapça Kur’an (veya okunan) kitapt›r; (Fussilet Suresi,
3)

GÖNDER‹L‹fi‹N‹N B‹R ÇOK
H‹KMET‹ VARDIR
Biz bunu (Kur’an’›) senin dilinle kolaylaflt›rd›k, takva sahiplerine müjde
vermen ve direnen bir kavmi uyar›p-korkutman için. (Meryem Suresi, 97)

Her ümmet içinde kendi nefislerinden onlar›n üzerine bir flahid getirdi-
¤imiz gün, seni de onlar üzerinde bir flahid olarak getirece¤iz. Biz Kita-
b› sana, her fleyin aç›klay›c›s›, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve
bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

De ki: “‹man edenleri sa¤lamlaflt›rmak, Müslümanlara bir müjde ve hi-
dayet olmak üzere, onu (Kur’an’›) hak olarak Rabbinden Ruhu’l-Kudüs
indirmifltir.” (Nahl Suresi, 102)

Elif, Lam, Ra. Bu bir Kitap’t›r ki, Rabbinin izniyle insanlar› karanl›klar-
dan nura, O güçlü ve övgüye lay›k olan›n yoluna ç›karman için sana in-
dirdik. (‹brahim Suresi, 1)
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‹flte bu (Kur’an) uyar›l›p korkutulsunlar, gerçekten O’nun yaln›zca bir tek
ilah oldu¤unu bilsinler ve temiz ak›l sahipleri iyice ö¤üt al›p düflünsünler
diye bir bildirip-duyurma (bir bela¤)d›r. (‹brahim Suresi, 52)

Biz Kitab’› ancak, hakk›nda ihtilafa düfltükleri fleyi onlara aç›klaman ve
inanan bir kavme rahmet ve hidayet olmas› d›fl›nda (baflka bir amaçla)
indirmedik. (Nahl Suresi, 64)

Biz sana bu Kur’an’› güçlük çekmen için indirmedik, ‘‹çi titreyerek korku
duyanlara’ ancak ö¤ütle-hat›rlatma (olsun diye indirdik). (Taha Suresi,
2-3)

De ki: “fiahidlik bak›m›ndan hangi fley daha büyüktür?” De ki: “Allah be-
nimle sizin aran›zda flahiddir. Sizi -ve kime ulafl›rsa- kendisiyle uyar-
mam için bana flu Kur’an vahyedildi. Gerçekten Allah’la beraber baflka
ilahlar›n da bulundu¤una siz mi flahidlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben fleha-
det etmem.” De ki: "O, ancak bir tek olan ilaht›r ve gerçekten ben, sizin
flirk koflmakta olduklar›n›zdan uza¤›m." (En’am Suresi, 19)

Dosdo¤ru (bir Kitapt›r) ki, Kendi Kat›ndan fliddetli bir azabla uyar›p-kor-
kutmak ve salih amellerde bulunan mü’minlere müjde vermek için (onu
indirdi); flüphesiz onlara güzel bir ecir vard›r. (Kehf Suresi, 2)

(Kur’an,) Diri olanlar› uyar›p korkutmak ve kâfirlerin üzerine sözün hak
olmas› için (indirilmifltir). (Yasin Suresi, 70)

Bunlar hikmetli Kitab›n ayetleridir; Muhsin olanlara bir hidayet ve bir rah-
mettir. (Lokman Suresi, 2-3)

(Onlar›) Apaç›k deliller ve kitaplarla (gönderdik). Sana da zikri (Kur’an’›)
indirdik ki, insanlara kendileri için indirileni aç›klayas›n ve onlar da iyice
düflünsünler, diye. (Nahl Suresi, 44)

‹NSANLARA B‹R Ö⁄ÜT VE UYARIDIR
De ki: “fiahidlik bak›m›ndan hangi fley daha büyüktür?” De ki: “Allah be-
nimle sizin aran›zda flahiddir. Sizi -ve kime ulafl›rsa- kendisiyle uyar-
mam için bana flu Kur’an vahyedildi. Gerçekten Allah’la beraber baflka
ilahlar›n da bulundu¤una siz mi flahidlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben fleha-
det etmem.” De ki: "O, ancak bir tek olan ilaht›r ve gerçekten ben, sizin
flirk koflmakta olduklar›n›zdan uza¤›." (En’am Suresi, 19)

Çünkü o (Kur’an, Allah’tan sak›nan) muttakiler için bir ö¤üttür. (Hakka
Suresi, 48)
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‹flte bu (Kur’an) uyar›l›p korkutulsunlar, gerçekten O’nun yaln›zca bir
tek ilah oldu¤unu bilsinler ve temiz ak›l sahipleri iyice ö¤üt al›p düflün-
sünler diye bir bildirip-duyurma (bir bela¤)d›r. (‹brahim Suresi, 52)

Andolsun, Biz bu Kur’an’da çeflitli aç›klamalar yapt›k, ö¤üt al›p-düflün-
sünler diye. Oysa bu, onlar›n daha uzaklaflmalar›ndan baflkas›n› artt›r-
m›yor. (‹sra Suresi, 41)

(Bu Kur’an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düflünsünler ve temiz ak›l sahipleri
ö¤üt als›nlar diye sana indirdi¤imiz mübarek bir kitapt›r. (Sad Suresi,
29)

‘‹çi titreyerek korku duyanlara’ ancak ö¤ütle-hat›rlatma (olsun diye in-
dirdik). (Taha Suresi, 3)

Bu (Kur’an) insanlar için bir beyan sak›nanlar için de bir hidayet ve
ö¤üttür. (Al-i ‹mran Suresi, 138)

Andolsun, size aç›klay›c› ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir ör-
nek ve takva sahipleri için bir ö¤üt indirdik. (Nur Suresi, 34)

‹flte bu (Kur’an), önündekileri do¤rulay›c› ve flehirler anas› (Mekke) ile
çevresindekileri uyarman için indirdi¤imiz kutlu Kitapt›r. Ahirete iman
edenler buna inan›rlar. Onlar namazlar›n› (özenle) koruyanlard›r.
(En’am Suresi, 92)

Gerçek (flu ki), o (Kur’an,) elbette bir ö¤üttür. Art›k kim dilerse, ö¤üt
al›p-düflünür. (Müddessir Suresi, 54-55)

BENZER‹ KES‹N OLARAK YAZILAMAZ
Yoksa: “Bunu  kendisi yalan olarak uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Bu-
nun benzeri olan bir sûre getirin ve e¤er gerçekten do¤ru sözlüyseniz
Allah’tan baflka ça¤›rabildiklerinizi ça¤›r›n.” (Yunus Suresi, 38)

De ki: “E¤er bütün ins ve cin (topluluklar›), bu Kur’an’›n bir benzerini ge-
tirmek üzere toplansa, -onlar›n bir k›sm› bir k›sm›na destekçi olsa bile-
onun bir benzerini getiremezler.” (‹sra Suresi, 88)

DAHA ÖNCEK‹ K‹TAPLARDA 
BAHS‹ GEÇMEKTED‹R
Ve hiç flüphesiz, o (Kur’an), geçmifllerin kitaplar›nda da vard›r. (fiuara
Suresi, 196)
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ALLAH’IN KORUMASI ALTINDADIR
Rabbinin sözü, do¤ruluk bak›m›ndan da, adalet bak›m›ndan da tasta-
mamd›r. O’nun sözlerini de¤ifltirebilecek yoktur. O, iflitendir, bilendir.
(En’am Suresi, 115)

Hiç flüphesiz, zikri (Kur’an’›) Biz indirdik Biz; onun koruyucular› da ger-
çekten Biziz. (Hicr Suresi, 9)

Saklanm›fl-korunmufl bir kitapta (yaz›l›)d›r. (Vak›a Suresi, 78)

Bat›l, ona önünden de, ard›ndan da gelemez. (Çünkü Kur’an,) Hüküm
ve hikmet sahibi, çok övülen (Allah)tan indirilmedir. (Fussilet Suresi,
42)

TEMEL BAfiVURU KAYNA⁄IDIR
Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)› do¤rulay›c› ve ona ‘bir
flahid-gözetleyici’ olarak Kitab’› (Kur’an’›) indirdik. Öyleyse aralar›nda
Allah’›n indirdi¤iyle hükmet ve sana gelen haktan sap›p onlar›n heva
(istek ve tutku)lar›na uyma. Sizden her biriniz için bir fleriat ve bir yol-
yöntem k›ld›k. E¤er Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet k›lard›; ancak
(bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Art›k hay›rlarda yar›fl›n›z. Tü-
münüzün dönüflü Allah’ad›r. Hakk›nda anlaflmazl›¤a düfltü¤ünüz fley-
leri size haber verecektir. Aralar›nda Allah’›n indirdi¤iyle hükmet ve on-
lar›n hevalar›na uyma. Allah’›n sana indirdiklerinin bir k›sm›ndan seni
flafl›rtmamalar› için diye onlardan sak›n. fiayet yüz çevirirlerse, bil ki,
Allah bir k›s›m günahlar› nedeniyle onlara bir musibeti tatt›rmak iste-
mektedir. fiüphesiz, insanlar›n ço¤u fas›klard›r. (Maide Suresi, 48-49)

Onlar hâlâ cahiliye hükmünü mü ar›yorlar? Kesin bilgiyle inanan bir top-
luluk için hükmü, Allah’tan daha güzel olan kimdir? (Maide Suresi, 50)

fiüphesiz, Allah’›n sana gösterdi¤i gibi insanlar aras›nda hükmetmen
için Biz sana Kitab› hak olarak indirdik. (Sak›n) Hainlerin savunucusu
olma. (Nisa Suresi, 105)

AÇIK VE ANLAfiILIRDIR
Biz bunu (Kur’an’›) senin dilinle kolaylaflt›rd›k, takva sahiplerine müjde
vermen ve direnen bir kavmi uyar›p-korkutman için. (Meryem Suresi,
97)

Allah’tan baflka bir hakem mi ar›yay›m? Oysa O, size Kitab› aç›klanm›fl
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olarak indirmifltir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten
Rabbinden hak olarak indirilmifl oldu¤unu bilmektedirler. fiu halde, sa-
k›n kuflkuya kap›lanlardan olma. (En’am Suresi, 114)

‹flte Biz onu (Kur’an’›) apaç›k ayetler olarak indirdik; flüphesiz Allah, di-
ledi¤ini hidayete yöneltir. (Hac Suresi, 16)

Allah size ayetleri aç›kl›yor; Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Nur Suresi, 18)

B‹RER B‹RER AÇIKLANMIfiTIR
O, karan›n ve denizin karanl›klar›ndan yolunuzu bulman›z için size y›l-
d›zlar› var edendir. Bilebilen bir topluluk için Biz ayetleri birer birer (bö-
lüm bölüm) aç›klad›k. (En’am Suresi, 97)

Bu, Rabbinin dosdo¤ru yoludur. Ö¤üt al›p düflünmesini bilen bir toplu-
luk için ayetleri böyle birer birer aç›klad›k. (En’am Suresi, 126)

Suçlu-günahkârlar›n yolu apaç›k ortaya ç›ks›n diye, ayetlerimizi iflte
böyle birer birer aç›kl›yoruz. (En’am Suresi, 55)

De ki: “O, size üstünüzden ya da ayaklar›n›z›n alt›ndan azab gönder-
meye veya sizi parça parça birbirinize k›rd›r›p kiminizin fliddetini kimini-
ze tadd›rmaya güç yetirendir.” Bak, iyice kavray›p-anlamalar› için ayet-
leri nas›l çeflitli biçimlerde aç›kl›yoruz? (En’am Suresi, 65)

Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayetleri muhkem k›l›nm›fl, sonra hüküm ve hikmet
sahibi ve her fleyden haberdar olan (Allah) taraf›ndan birer birer (bölüm
bölüm) aç›klanm›fl bir Kitap’t›r (ki:) (Hud Suresi, 1)

SAFHALAR HAL‹NDE ‹ND‹R‹LM‹fiT‹R
Gerçek flu ki, Kur’an’› senin üzerine ‘safhalar halinde bir indirme tarz›y-
la (tenzil)’ indiren Biziz, Biz. (‹nsan Suresi, 23)

ALLAH’IN NURUDUR
Ey insanlar Rabbinizden size ‘kesin bir kan›t (burhan)’ geldi ve size
apaç›k bir nur (Kur’an) indirdik. (Nisa Suresi, 174)

Onlar, Allah’›n nurunu a¤›zlar›yla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah,
Kendi nurunu tamamlay›c›d›r; kafirler hofl görmese bile. (Saf Suresi, 8)

Ey Kitap Ehli, Kitaptan gizlemekte olduklar›n›z›n ço¤unu size aç›klayan
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ve bir ço¤undan geçiveren elçimiz geldi. Size Allah’tan bir nur ve apa-
ç›k bir Kitap geldi. (Maide Suresi, 15)

Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir
bilmiyordun. Ancak Biz onu bir nur k›ld›k; onunla kullar›m›zdan diledik-
lerimizi hidayete erdiririz. fiüphesiz sen, dosdo¤ru olan bir yola yönel-
tip-iletiyorsun. (fiura Suresi, 52)

“fiu halde Allah’a, O’nun Resûlü’ne ve indirdi¤imiz nur (Kur’an)a iman
edin. Allah yapt›klar›n›zdan haberdârd›r.” (Te¤abun Suresi, 8)

‹MAN EDENLER ‹Ç‹N fi‹FA, 
H‹DAYET VE RAHMETT‹R
Onlara bir ayet getirmedi¤in zaman: “Sen Onu (inmeyen ayeti) derle-
yip-toplasana” derler. De ki: “Ben, yaln›zca bana Rabbimden vahyolu-
nana uyar›m. Bu, Rabbinizden olan basiretlerdir; iman edecek bir top-
luluk için bir hidayet ve bir rahmettir.” (A’raf, 203)

Ey insanlar, Rabbinizden size bir ö¤üt, sinelerde olana bir flifa ve
mü’minler için bir hidayet ve rahmet geldi. (Yunus Suresi, 57)

Her ümmet içinde kendi nefislerinden onlar›n üzerine bir flahid getirdi-
¤imiz gün, seni de onlar üzerinde bir flahid olarak getirece¤iz. Biz Kita-
b› sana, her fleyin aç›klay›c›s›, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve
bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

Biz Kitab’› ancak, hakk›nda ihtilafa düfltükleri fleyi onlara aç›klaman ve
inanan bir kavme rahmet ve hidayet olmas› d›fl›nda (baflka bir amaçla)
indirmedik. (Nahl Suresi, 64)

Kur’an’dan mü’minler için flifa ve rahmet olan fleyleri indiriyoruz. Oysa
o, zalimlere kay›plardan baflkas›n›  artt›rmaz. (‹sra Suresi, 82)

Kitab›n sana (kalbine vahy ile) b›rak›laca¤›n› umud etmezdin; (bu,)
Rabbinden ancak bir rahmettir. Öyleyse sak›n kafirlere arka olma. (Ka-
sas Suresi, 86)

Ve gerçekten o, mü’minler için bir hidayet ve bir rahmettir. (Neml Suresi, 77)

Muhsin olanlara bir hidayet ve bir rahmettir. (Lokman Suresi, 3)

Bu (Kur’an), insanlar için basiret (nuruyla Allah’a yönelten ayet)lerdir,
kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir. (Casi-
ye Suresi, 20)
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SÖZLER‹N EN GÜZEL‹D‹R
Onlar, sözün en güzeline iletilmifllerdir ve övülen do¤ru yola iletilmifller-
dir. (Hac Suresi, 24)

Allah, müteflabih (benzeflmeli), ikiflerli bir kitap olarak sözün en güzelini
indirdi. Rablerine karfl› içleri titreyerek-korkanlar›n O’ndan derileri ürpe-
rir. Sonra onlar›n derileri ve kalpleri Allah’›n zikrine (karfl›) yumuflar-yat›-
fl›r. ‹flte bu, Allah’›n yol göstermesidir, onunla diledi¤ini hidayete erdirir.
Allah, kimi sapt›r›rsa, art›k onun için de bir yol gösterici yoktur. (Zümer
Suresi, 23)

DO⁄RUYU YANLIfiTAN AYIRIR
Bundan (Kur’an’dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler. Do¤ruyu
yanl›fltan ay›ran (Furkan)› da indirdi. Gerçek flu ki, Allah’›n ayetlerini in-
kar edenler için fliddetli bir azab vard›r. Allah güçlüdür, intikam al›c›d›r.
(Al-i ‹mran Suresi, 4)

Alemlere uyar›c› olsun diye, kuluna Furkan’› indiren (Allah) ne yücedir.
(Furkan Suresi, 1)

DO⁄RUYA GÖTÜRÜR, YOL GÖSTER‹R
Sen onlar›n dinlerine uymad›kça, Yahudi ve Hristiyanlar senden kesin-
likle hoflnut olacak de¤illerdir. De ki: “fiüphesiz do¤ru yol, Allah’›n (gös-
terdi¤i) yoludur.” E¤er sana gelen bunca ilimden sonra onlar›n heva (ar-
zu ve tutku)lar›na uyacak olursan, senin için Allah’tan ne bir dost vard›r,
ne de bir yard›mc›. (Bakara Suresi, 120)

Ramazan ay›... ‹nsanlar için hidayet olan ve do¤ru yolu ve (hak ile bat›l› bir-
birinden) ay›ran apaç›k belgeleri (kapsayan) Kur’an onda indirilmifltir. Öy-
leyse sizden kim bu aya flahid olursa art›k onu tutsun. Kim hasta ya da  yol-
culukta olursa, tutmad›¤› günler say›s›nca di¤er günlerde (tutsun). Allah, si-
ze kolayl›k diler, zorluk dilemez. (Bu kolayl›k) say›y› tamamlaman›z ve sizi
do¤ru yola (hidayete) ulaflt›rmas›na karfl›l›k Allah’› büyük tan›man›z içindir.
Umulur ki flükredersiniz. (Bakara Suresi, 185)

MÜM‹NLERE FARZ KILINMIfiTIR
fiüphesiz, sana Kur’an’› farz k›lan, seni dönülecek yere elbette döndüre-

- 89 -



cektir. De ki: “Rabbim, hidayetle geleni de, aç›kça bir sap›kl›k içinde
olan› da daha iyi bilmektedir.” (Kasas Suresi, 85)

ADALETLE HÜKMETMEY‹ EMREDER
Allah r›z›kta kiminizi kiminize üstün k›ld›; üstün k›l›nanlar, r›z›klar›n› el-
lerinin alt›nda bulunanlara onda eflit olacak flekilde çevirip-verici de¤il-
dirler. fiimdi Allah’›n nimetini inkar m› ediyorlar? (Nahl Suresi, 71)

Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: “Hay›r olarak infak edece-
¤iniz fley, anne-babaya, yak›nlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kal-
m›flad›r. Hay›r olarak her ne yaparsan›z, Allah onu flüphesiz bilir.” (Ba-
kara Suresi, 215)

Ey iman edenler, kazand›klar›n›z›n iyi  olan›ndan ve sizin için  yerden
bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayaca¤›-
n›z baya¤› fleyleri vermeye kalk›flmay›n ve bilin ki, flüphesiz Allah, hiç
bir fleye ihtiyac› olmayand›r, övülmeye lay›k oland›r. (Bakara Suresi,
267)

(Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar,
yeryüzünde dolaflmaya güç yetiremezler. ‹ffetlerinden dolay› bilmeyen
onlar› zengin san›r. (Ama) Sen onlar› yüzlerinden tan›rs›n. Yüzsüzlük
ederek insanlardan istemezler. Hay›rdan her ne infak ederseniz, flüp-
hesiz Allah onu bilir. (Bakara Suresi, 273)

E¤er (borçlu) zorluk içindeyse, ona elveriflli bir zamana kadar süre (ve-
rin). (Borcu) Sadaka olarak ba¤›fllaman›z ise, sizin için daha hay›rl›d›r;
e¤er bilirseniz. (Bakara Suresi, 280)

Size kendi nefislerinizden bir örnek verdi: “Size r›z›k olarak verdi¤imiz
fleylerde, sa¤ ellerinizin malik olduklar›n›zdan, sizinle eflit olup kendi
kendinizden korktu¤unuz gibi kendilerinden de korktu¤unuz (veya çeki-
nip sayg› duydu¤unuz) ortaklar var m›d›r?“ ‹flte Biz, akl›n› kullanabilen
bir kavim için ayetleri böyle birer birer aç›klar›z. (Rum Suresi, 28)

Kendileri, ona duyduklar› sevgiye ra¤men yeme¤i, yoksula, yetime ve
esire yedirirler. (‹nsan Suresi, 8)

Akrabaya hakk›n› ver, yoksula ve yolda kalm›fla da. ‹sraf ederek saç›p-
savurma. (‹sra Suresi, 26)

‹nsanlar›n mallar›ndan arts›n diye, verdi¤iniz faiz Allah Kat›nda artmaz.
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Ama Allah’›n yüzünü (r›zas›n›) isteyerek verdi¤iniz zekat ise, iflte (se-
vablar›n› ve gelirlerini) kat kat artt›ranlar onlard›r. (Rum Suresi, 39)

Yetimlere mallar›n› verin ve murdar olanla temiz olan› de¤ifltirmeyin.
Onlar›n mallar›n› mallar›n›za katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir
suçtur. (Nisa Suresi, 2)

Allah’›n sizin için (kendileriyle hayat›n›z›) kaim (geçiminizi sa¤lamaya
destekleyici bir araç) k›ld›¤› mallar›n›z› düflük ak›ll›lara vermeyin; bun-
larla onlar› r›z›kland›r›p giydirin ve onlara güzel (maruf) söz söyleyin.
(Nisa Suresi, 5)

fiüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve
insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmetmenizi emrediyor.
Bununla Allah, size ne güzel ö¤üt veriyor!.. Do¤rusu Allah, iflitendir, gö-
rendir. (Nisa Suresi, 58)

Sadakalar› aç›kta verirseniz ne iyi; fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu,
sizin için daha hay›rl›d›r. O, günahlar›n›zdan bir k›sm›n› ba¤›fllar. Allah,
yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Bakara Suresi, 271)

Ey iman edenler, kendiniz, anne-baban›z ve yak›nlar›n›z aleyhine bile
olsa, Allah için flahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin
olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yak›nd›r. Öyleyse ada-
letten dönüp heva (tutkular›)n›za uymay›n. E¤er dilinizi e¤ip büker (sö-
zü geveler) ya da yüz çevirirseniz, flüphesiz Allah, yapt›klar›n›zdan ha-
beri oland›r. (Nisa Suresi, 135)

Onlar, yalana kulak tutanlard›r, haram yiyicilerdir. Sana gelirlerse ara-
lar›nda hükmet veya onlardan yüz çevir. E¤er onlardan yüz çevirecek
olursan, sana hiç bir fleyle kesin olarak zarar veremezler. Aralar›nda
hükmedersen adaletle hükmet. fiüphesiz, Allah, adaletle hüküm yürü-
tenleri sever. (Maide Suresi, 42)

Sadakalar konusunda, mü’minlerden ek ba¤›fllarda bulunanlarla
emeklerinden (cehdlerinden) baflkas›n› bulamayanlar› yad›rgayarak
bunlarla alay edenler; Allah (as›l) onlar› alay konusu k›lm›flt›r ve onlar
için ac› bir azab vard›r. (Tevbe Suresi, 79)

Sadakalar, -Allah’tan bir farz olarak- yaln›zca fakirler, düflkünler, (ze-
kat) iflinde görevli olanlar, kalpleri ›s›nd›r›lacaklar, köleler, borçlular,
Allah yolunda (olanlar) ve yolda kalm›fl(lar) içindir. Allah bilendir, hü-
küm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 60)
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Erginlik ça¤›na eriflinceye kadar, -o da en güzel bir tarz olmas›- d›fl›nda
yetimin mal›na yaklaflmay›n. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahid bir so-
rumluluktur. (‹sra Suresi, 34)

“Yetimin mal›na, o erginlik ça¤›na eriflinceye kadar -o en güzel (fleklin) d›-
fl›nda- yaklaflmay›n. Ölçüyü ve tart›y› do¤ru olarak yap›n. Hiç bir nefse, gü-
cünün kald›rabilece¤i d›fl›nda bir fley yüklemeyiz. Söyledi¤iniz zaman -yak›-
n›n›z dahi olsa- adil olun. Allah’›n ahdine vefa gösterin. ‹flte bunlarla size tav-
siye (emr) etti; umulur ki ö¤üt al›p-düflünürsünüz.” (En’am Suresi, 152)

Allah’›n o (fethedilen) flehir halk›ndan Resûlü’ne verdi¤i fey, Allah’a, Re-
sûl’e, (ve Resûl’e) yak›n akrabal›¤› olanlara, yetimlere, yoksullara ve yol-
da kalm›fllara aittir. Öyle ki (bu mallar ve servet) sizden zengin olanlar ara-
s›nda dönüp-dolaflan bir devlet olmas›n. Resûl size ne verirse art›k onu
al›n, sizi neden sak›nd›r›rsa art›k ondan sak›n›n ve Allah’tan korkun. fiüp-
hesiz Allah, cezas› (ikâb›) pek fliddetli oland›r. (Haflr Suresi, 7)

Sizden, faziletli ve varl›kl› olanlar, yak›nlara, yoksullara ve Allah yolun-
da hicret edenlere vermekte eksiltme yapmas›nlar, affetsinler ve hofl-
görsünler. Allah’›n sizi ba¤›fllamas›n› sevmez misiniz? Allah, ba¤›flla-
yand›r, esirgeyendir. (Nur Suresi, 22)

Allah’a ibadet edin ve O’na hiç bir fleyi ortak koflmay›n. Anne-babaya,
yak›n akrabaya, yetimlere, yoksullara, yak›n komfluya, uzak komfluya,
yan›n›zdaki arkadafla, yolda kalm›fla ve sa¤ ellerinizin malik olduklar›-
na güzellikle davran›n. Çünkü, Allah, her büyüklük taslay›p böbürlene-
ni sevmez. (Nisa Suresi, 36)

‹MAN ETMEYENLER‹ TUZA⁄A DÜfiÜRÜR
Kur’an’dan mü’minler için flifa ve rahmet olan fleyleri indiriyoruz. Oysa
o, zalimlere kay›plardan baflkas›n›  artt›rmaz. (‹sra Suresi, 82)

Biz o ateflin koruyucular›n› meleklerden baflkas›n› k›lmad›k. Ve onlar›n
say›s›n› inkâr edenler için yaln›zca bir fitne (konusu) yapt›k ki, kendileri-
ne kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inans›n, iman edenlerin de imanlar›
arts›n; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuflkuya
kap›lmas›n. Kalplerinde bir hastal›k olanlar ile kafirler de flöyle desin:
“Allah, bu örnekle neyi anlatmak istedi?” ‹flte Allah, diledi¤ini böyle fla-
fl›rt›p-sapt›r›r, diledi¤ini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordular›n› Ken-
disi'nden baflka (hiç kimse) bilmez. Bu ise, befler (insan) için yaln›zca
bir ö¤üttür. (Müddessir Suresi, 31)
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MÜM‹NLER

Mü'min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a 

ve Resûlü’ne iman ettiler, sonra hiç bir kuflkuya 

kap›lmadan Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla cehd 

ettiler (çaba harcad›lar). ‹flte onlar, sad›k (do¤ru) olanlar›n

ta kendileridir.

(Hucurat Suresi, 15)
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YALNIZCA ALLAH’TAN KORKUP SAKINIRLAR
Rablerinin azab›na karfl› (daimi) bir korku duymaktad›rlar. (Mearic Su-
resi, 27)

Ey iman edenler, Allah’tan nas›l korkup-sak›nmak gerekiyorsa öylece
korkup-sak›n›n ve siz, ancak müslüman olmaktan baflka (bir din ve tu-
tum üzerinde) ölmeyin. (Al-i ‹mran Suresi, 102)

Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sak›n›rsan›z, size do¤ruyu yanl›fltan
ay›ran bir nur ve anlay›fl (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi ba¤›fl-
lar. Allah büyük fazl sahibidir. (Enfal Suresi, 29)

Sen ancak, zikre (Kur’an’a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah’)a
(karfl›) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyar›rs›n. ‹flte böylesini, bir
ba¤›fllanma ve üstün bir ecirle müjdele. (Yasin Suresi, 11)

Öyleyse güç yetirebildi¤iniz kadar Allah’tan korkup-sak›n›n, dinleyin ve
itaat edin. Kendi nefsinize hay›r (en büyük yarar) olmak üzere infakta
bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkular›ndan (ya da cimri tutumundan)
korunursa; iflte onlar, felah (kurtulufl) bulanlard›r. (Te¤abun Suresi, 16)

O, önlerindekini ve arkalar›ndakini bilir; onlar flefaat etmezler (kendi-
sinden) hoflnut olunandan baflka. Ve onlar, O’nun haflmetinden içleri
titremekte olanlard›r. (Enbiya Suresi, 28)

Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah an›ld›¤› zaman yürekleri ürperir.
O’nun ayetleri okundu¤unda imanlar›n› artt›r›r ve yaln›zca Rablerine
tevekkül ederler. (Enfal Suresi, 2)

YALNIZCA ALLAH’A ‹BADET EDERLER
De ki: “Ey insanlar, e¤er benim dinimden yana bir kuflku içindeyseniz,
ben, sizin Allah’tan baflka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum, ancak
ben, sizin hayat›n›za son verecek olan Allah’a ibadet ederim. Ben,
mü’minlerden olmakla emrolundum.” (Yunus Suresi, 104)

fiüphesiz, sana bu Kitab› hak ile indirdik; öyleyse sen de dini yaln›zca
O’na halis k›larak Allah’a ibadet et. Haberin olsun; halis (kat›ks›z) olan
din yaln›zca Allah’›nd›r. O’ndan baflka veliler edinenler (flöyle derler:)
“Biz, bunlara bizi Allah’a daha fazla yaklaflt›rs›nlar diye ibadet ediyo-
ruz.” Elbette Allah, kendi aralar›nda hakk›nda ihtilaf ettikleri fleylerden
hüküm verecektir. Gerçekten Allah, yalanc›, kafir olan kimseyi hidayete
erdirmez. (Zümer Suresi, 2-3)
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Ey iman eden kullar›m, flüphesiz benim arz›m genifltir; art›k yaln›zca
bana ibadet edin. (Ankebut Suresi, 56)

ALLAH’I HERfiEY‹N ÜZER‹NDE TUTARLAR
Onlar, kendilerine insanlar: “Size karfl› insanlar topla(n)d›lar, art›k on-
lardan korkun” dedikleri halde imanlar› artanlar ve: “Allah bize yeter, O
ne güzel vekildir” diyenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 173)

‹nsanlar içinde, Allah’tan baflkas›n› ‘efl ve ortak’ tutanlar vard›r ki, onlar
(bunlar›), Allah’› sever gibi severler. ‹man edenlerin ise Allah’a olan sevgi-
leri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba u¤rayacaklar› zaman, muhak-
kak bütün kuvvetin tümüyle Allah’›n oldu¤unu ve Allah’›n verece¤i azab›n
gerçekten fliddetli oldu¤unu bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 165)

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se,
Allah (yerine) kendisinin onlar› sevdi¤i, onlar›n da kendisine sevdi¤i
mü’minlere karfl› alçak gönüllü, kafirlere karfl› ise ‘güçlü ve onurlu,’
Allah yolunda cehd eden (çaba harcayan) ve k›nay›c›n›n k›namas›n-
dan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah’›n bir fazl›d›r, onu diledi¤i-
ne verir. Allah (rahmetiyle) genifl oland›r, bilendir. (Maide Suresi, 54)

Onun duas›na icabet ettik, kendisine Yahya’y› arma¤an ettik, eflini de
do¤urmaya elveriflli k›ld›k. Gerçekten onlar hay›rlarda yar›fl›rlard›,
umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi. Bize derin sayg› gösterirlerdi.
(Enbiya Suresi, 90)

(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne al›fl-verifl onlar› Allah’› zikretmekten,
dosdo¤ru namaz› k›lmaktan ve zekat› vermekten ‘tutkuya kapt›r›p al›-
koymaz’; onlar, kalplerin ve gözlerin ink›laba u¤rayaca¤› (dehfletten al-
lak bullak olaca¤›) günden korkarlar. (Nur Suresi, 37)

ALLAH’TAN BAfiKA ‹LAH ARAMAZLAR
Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): “E¤er flirk kofla-
cak olursan, flüphesiz amellerin bofla ç›kacak ve elbette sen, hüsrana
u¤rayanlardan olacaks›n. “Hay›r, art›k (yaln›zca) Allah’a kulluk et ve
flükredenlerden ol.” Onlar, Allah’›n kadrini hakk›yla takdir edemediler.
Oysa k›yamet günü yer, bütünüyle O’nun avucu (kabzas›)ndad›r; gök-
ler de sa¤ eliyle dürülüp-bükülmüfltür. O, flirk kofltuklar›ndan münez-
zeh ve yücedir. (Zümer Suresi, 65-67)
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Ve Allah ile beraber baflka bir ilaha tapma. O’ndan baflka ilah yoktur.
O’nun yüzünden (zat›ndan) baflka her fley helak olucudur. Hüküm
O’nundur ve siz O’na döndürüleceksiniz. (Kasas Suresi, 88)

Gerçekten, Allah, Kendisi'ne flirk koflulmas›n› ba¤›fllamaz. Bunun d›fl›n-
da kalan› ise, diledi¤ini ba¤›fllar. Kim Allah’a flirk koflarsa, do¤rusu bü-
yük bir günahla iftira etmifl olur. (Nisa Suresi, 48)

Ki onlar (o peygamberler) Allah’›n risaletini tebli¤ edenler, O’ndan içleri
titreyerek-korkanlar ve Allah’›n d›fl›nda hiç kimseden korkmayanlard›r.
Hesap görücü olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 39)

‹flte bu fleytan, ancak kendi dostlar›n› korkutur. Siz onlardan korkmay›n,
e¤er mü’minlerseniz, Benden korkun. (Al-i ‹mran Suresi, 175)

De ki: “Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran›zda müflterek (olan) bir kelimeye
(tevhide) gelin. Allah’tan baflkas›na kulluk etmeyelim, O’na hiç bir fleyi
ortak koflmayal›m ve Allah’› b›rak›p bir k›sm›m›z (di¤er) bir k›sm›m›z›
Rabler edinmeyelim.” E¤er yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “fiahid olun,
biz gerçekten Müslümanlar›z.” (Al-i ‹mran Suresi, 64)

De ki: “fiahidlik bak›m›ndan hangi fley daha büyüktür?” De ki: “Allah be-
nimle sizin aran›zda flahiddir. Sizi -ve kime ulafl›rsa- kendisiyle uyar-
mam için bana flu Kur’an vahyedildi. Gerçekten Allah’la beraber baflka
ilahlar›n da bulundu¤una siz mi flahidlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben fleha-
det etmem.” De ki: "O, ancak bir tek olan ilaht›r ve gerçekten ben, sizin
flirk koflmakta olduklar›n›zdan uza¤›m." (En’am Suresi, 19)

ALLAH’A H‹ÇB‹R fiEY‹ ORTAK KOfiMAZLAR
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’det-
mifltir: Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l ‘güç ve iktidar sahibi’ k›l-
d›ysa, onlar› da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ k›lacak, kendileri için
seçip be¤endi¤i dinlerini kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve
onlar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca bana
ibadet ederler ve bana hiç bir fleyi ortak koflmazlar. Kim bundan sonra
inkâr ederse, iflte onlar fas›kt›r. (Nur Suresi, 55)

Andolsun, “fiüphesiz Allah, Meryem o¤lu Mesih’tir” diyenler küfre düfl-
müfltür. Oysa Mesih’in dedi¤i (fludur:) “Ey ‹srailo¤ullar›, benim de Rab-
bim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin. Çünkü O, kendisine or-
tak koflana flüphesiz cenneti haram k›lm›flt›r, onun bar›nma yeri atefltir.
Zulmedenlere yard›mc› yoktur.” (Maide Suresi, 72)
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Ancak tevbe edenler, ›slah edenler, Allah’a s›ms›k› sar›lanlar ve dinlerini
kat›ks›z olarak Allah için (halis) k›lanlar baflka; iflte onlar mü’minlerle bera-
berdirler. Allah mü’minlere büyük bir ecir verecektir. (Nisa Suresi, 146)

De ki: “fiüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beflerim; yaln›zca
bana sizin ilah›n›z›n tek bir ilah oldu¤u vahyolunuyor. Kim Rabbine ka-
vuflmay› umuyorsa, art›k salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadet-
te hiç kimseyi ortak tutmas›n.” (Kehf Suresi, 110)

Öyleyse sen yüzünü Allah’› birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah’›n o f›t-
rat›na çevir; ki insanlar› bunun üzerine yaratm›flt›r. Allah’›n yarat›fl› için
hiç bir de¤ifltirme yoktur. ‹flte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak
insanlar›n ço¤u bilmezler. (Rum Suresi, 30)

ATALARINA KÖRÜ KÖRÜNE UYMAZLAR
‹flte böyle, senden önce de (herhangi) bir memlekete bir elçi göndermifl
olmayal›m, mutlaka onun ‘refah içinde fl›mar›p azan önde gelenleri’
(flöyle) demifllerdir: “Gerçekten biz, atalar›m›z› bir ümmet (din) üzerin-
de bulduk ve do¤rusu biz, onlar›n izlerine (eserlerine) uymufl kimsele-
riz.” (Zuhruf Suresi, 23)

Onlara; “Allah’›n indirdiklerine uyun” denildi¤inde, derler ki; “Hay›r, biz
atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz fleye uyar›z.” fiayet fleytan, onlar› ç›l-
g›nca yanan ateflin azab›na ça¤›rm›flsa da m› (buna uyacaklar)? (Lok-
man Suresi, 21)

Art›k onlar›n tapmakta olduklar› fleyler konusunda, sak›n kuflkuda ol-
ma. Daha önceleri, atalar› nas›l tap›yor idiyseler, bunlar da ancak böyle
tap›yorlar. fiüphesiz Biz, onlar›n paylar›n› eksiltmeksizin onlara ödeye-
cek olanlar›z. (Hud Suresi, 109)

Onlara: “Allah’›n indirdi¤ine ve elçiye gelin” denildi¤inde, “Atalar›m›z›
üzerinde buldu¤umuz fley bize yeter” derler. (Peki,) Ya atalar› bir fley
bilmiyor ve hidayete ermiyor idilerse? (Maide Suresi, 104)

H‹ÇB‹R KUfiKUYA 
KAPILMADAN ‹MAN EDERLER
Hakk›nda ihtilafa düfltü¤ünüz herhangi bir fley; art›k O’nun hükmü
Allah’›nd›r. ‹flte Rabbim olan Allah. Ben O’na tevekkül ettim ve yaln›zca
O’na dönüp-yönelirim. (fiura Suresi, 10)
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Mü’min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah’a ve Resûlü’ne iman
ettiler, sonra hiç bir kuflkuya kap›lmadan Allah yolunda mallar›yla ve
canlar›yla cehd ettiler (çaba harcad›lar). ‹flte onlar, sad›k (do¤ru) olan-
lar›n ta kendileridir. (Hucurat Suresi, 15)

Elçiye indirileni dinlediklerinde hakk› tan›d›klar›ndan dolay› gözlerinin
yafllarla dolup taflt›¤›n› görürsün. Derler ki: “Rabbimiz inand›k; öyleyse
bizi flahidlerle birlikte yaz.” (Maide Suresi, 83)

GAYBA ‹MAN EDERLER
Onlar, gaybe inan›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar ve kendilerine r›z›k
olarak verdiklerimizden infak ederler. (Bakara Suresi, 3)

Onlar, Rablerine karfl› gayb ile (O’nu görmedikleri halde) bir haflyet
içindedirler ve onlar, k›yamet saatinden ‘içleri titremekte olanlard›r.’
(Enbiya Suresi, 49)

Sen ancak, zikre (Kur’an’a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah’)a
(karfl›) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyar›rs›n. ‹flte böylesini, bir
ba¤›fllanma ve üstün bir ecirle müjdele. (Yasin Suresi, 11)

Gerçek flu ki, Rablerinden gayb ile (O’nu görmedikleri halde) içleri titre-
yerek-korkanlara gelince; onlar için bir ma¤firet (ba¤›fllanma) ve büyük
bir ecir vard›r. (Mülk Suresi, 12)

HERfiEY‹N ALLAH’TAN OLDU⁄UNU B‹L‹RLER
De ki: “Allah’›n bizim için yazd›klar› d›fl›nda, bize kesinlikle hiç bir fley
isabet etmez. O bizim mevlam›zd›r. Ve mü’minler yaln›zca Allah’a te-
vekkül etmelidirler.” (Tevbe Suresi, 51)

De ki: “Allah’›n dilemesi d›fl›nda, kendim için zarardan ve yarardan (hiç bir
fleye) malik de¤ilim. Her ümmetin bir eceli vard›r. Onlar›n ecelleri gelince,
art›k ne bir saat ertelenebilirler, ne öne al›nabilirler. (Yunus Suresi, 49)

Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. (Tekvir Su-
resi, 29)

Hiç bir fley hakk›nda: “Ben bunu yar›n mutlaka yapaca¤›m” deme. An-
cak: “Allah dilerse” (inflallah yapaca¤›m de). Unuttu¤un zaman Rabbini
zikret ve de ki: “Umulur ki, Rabbim beni bundan daha yak›n bir baflar›ya
yöneltip-iletir.” (Kehf Suresi, 23-24)
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Allah’›n izni olmaks›z›n hiç bir musibet (hiç kimseye) isabet etmez. Kim
Allah’a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah, her fleyi bi-
lendir. (Te¤abun Suresi, 11)

Onlar› siz öldürmediniz, ama onlar› Allah öldürdü; att›¤›n zaman sen at-
mad›n, ama Allah att›. Mü’minleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan
etmek için (yapt›.) fiüphesiz Allah, iflitendir, bilendir. (Enfal Suresi, 17)

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir
musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yaz›l›) olma-
s›n. fiüphesiz bu, Allah’a göre pek kolayd›r. (Hadid Suresi, 22)

ASIL HEDEFLER‹ ALLAH’IN RIZASIDIR
Allah’›n r›zas›na uyan kifli, Allah’tan bir gazaba u¤rayan ve bar›nma ye-
ri cehennem olan kifli gibi midir? Ne kötü bar›nakt›r o. (Al-i ‹mran Sure-
si, 162)

Bundan dolay›, kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan bir bolluk (fazl)
ve Allah’tan bir nimetle geri döndüler. Onlar, Allah’›n r›zas›na uydular.
Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (Al-i ‹mran Suresi, 174)

Onlar›n ‘gizlice söyleflmelerinin’ ço¤unda hay›r yok. Ancak bir sadaka
vermeyi veya iyilikte bulunmay› ya da insanlar›n aras›n› düzeltmeyi
emredenlerinki baflka. Kim Allah’›n r›zas›n› isteyerek böyle yaparsa,
art›k ona büyük bir ecir verece¤iz. (Nisa Suresi, 114)

Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoflnutlu¤unu) isteyerek sabrederler, nama-
z› dosdo¤ru k›larlar, kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden gizli ve aç›k
infak ederler ve kötülü¤ü iyilikle savarlar. ‹flte onlar, bu yurdun (dünyan›n
güzel) sonucu (ahiret mutlulu¤u) onlar içindir. (Ra’d Suresi, 22)

Sen de sabah akflam O’nun r›zas›n› isteyerek Rablerine dua edenlerle
birlikte sabret. Dünya hayat›n›n (aldat›c›) süsünü isteyerek gözlerini
onlardan kayd›rma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düflürdü¤ümüz,
kendi ‘istek ve tutkular›na (hevas›na)’ uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene
itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

Öyleyse yak›nlara hakk›n› ver, yoksula da, yolcuya da. Allah’›n yüzünü
(r›zas›n›) isteyenler için bu daha hay›rl›d›r ve felaha erenler onlard›r.
(Rum Suresi, 38)

Ancak yüce Rabbinin r›zas›n› aramak için (verir). Muhakkak kendisi de
ileride raz› olacakt›r. (Leyl Suresi, 20-21)

- 99 -



Binas›n›n temelini, Allah korkusu ve hoflnutlu¤u üzerine kuran kimse
mi hay›rl›d›r, yoksa binas›n›n temelini göçecek bir yar›n kenar›na kurup
onunla birlikte kendisi de cehennem atefli içine yuvarlanan kimse mi?
Allah, zulmeden bir toplulu¤a hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 109)

Ey iman edenler, Allah’›n fliarlar›na, haram olan ay’a, kurbanl›k hay-
vanlara, (onlardaki) gerdanl›klara ve Rablerinden bir fazl ve hoflnutluk
isteyerek Beyt-i Haram’a gelenlere sak›n sayg›s›zl›k etmeyin. ‹hram-
dan ç›kt›n›z m› art›k avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram’dan al›koy-
duklar›ndan dolay› bir toplulu¤a olan kininiz, sak›n sizi haddi aflmaya
sürüklemesin. ‹yilik ve takva konusunda yard›mlafl›n, günah ve haddi
aflmada yard›mlaflmay›n ve Allah’tan korkup-sak›n›n. Gerçekten Allah
(ceza ile) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (Maide Suresi, 2)

Allah, r›zas›na uyanlar› bununla kurtulufl yollar›na ulaflt›r›r ve onlar›
Kendi izniyle karanl›klardan nura ç›kar›r. Onlar› dosdo¤ru yola yönel-
tip-iletir. (Maide Suresi, 16)

‹nsanlardan öylesi vard›r ki, Allah’›n r›zas›n› ara(y›p kazan)mak amac›yla
nefsini sat›n al›r. Allah, kullar›na karfl› flefkatli oland›r. (Bakara Suresi, 207)

Onlar›n hidayete ermesi, senin üzerinde (bir yükümlülük) de¤ildir. An-
cak Allah, diledi¤ini hidayete erdirir. Hay›r olarak her ne infak ederse-
niz, kendiniz içindir. Zaten siz, ancak Allah’›n hoflnutlu¤unu istemekten
baflka (bir amaçla) infak etmezsiniz. Hay›rdan her ne infak ederseniz -
haks›zl›¤a (zulme) u¤rat›lmaks›z›n- size eksiksizce ödenecektir. (Ba-
kara Suresi, 272)

De ki: “Size bundan daha hay›rl›s›n› bildireyim mi? Korkup sak›nanlar
için Rablerinin kat›nda, içinde temelli kalacaklar›, alt›ndan ›rmaklar
akan cennetler, tertemiz efller ve Allah’›n r›zas› vard›r. Allah, kullar›
hakk›yla görendir.” (Al-i ‹mran Suresi, 15)

Yaln›zca Allah’›n r›zas›n› istemek ve kendilerinde olan› köklefltirip-
güçlendirmek için mallar›n› infak edenlerin örne¤i, yüksekçe bir tepede
bulunan, sa¤nak ya¤mur ald›¤›nda ürünlerini iki kat veren bir bahçenin
örne¤ine benzer ki ona sa¤nak ya¤mur isabet etmese de bir çisintisi
(vard›r). Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Bakara Suresi, 265)

Sabah akflam -O’nun yüzünü (r›zas›n›) dileyerek- Rablerine dua eden-
leri kovma. Onlar›n hesab›ndan senin üzerinde birfley (yükümlülük),
senin hesab›ndan da bir fley (yükümlülük) yoktur ki onlar› kovman ge-
reksin. Yoksa zalimlerden olursun. (En’am Suresi, 52)
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“Biz size, ancak Allah’›n yüzü (r›zas›) için yediriyoruz; sizden ne bir kar-
fl›l›k istiyoruz, ne bir teflekkür.” (‹nsan Suresi, 9)

HAYATLARININ TAMAMINI
ALLAH’IN RIZASI ‹Ç‹N YAfiARLAR
De ki: “fiüphesiz benim namaz›m, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm
alemlerin Rabbi olan Allah’›nd›r.” (En’am Suresi, 162)

Sen de sabah akflam O’nun r›zas›n› isteyerek Rablerine dua edenlerle
birlikte sabret. Dünya hayat›n›n (aldat›c›) süsünü isteyerek gözlerini
onlardan kayd›rma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düflürdü¤ümüz,
kendi ‘istek ve tutkular›na (hevas›na)’ uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene
itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

ALLAH’IN SINIRLARINI KORURLAR
Ey iman edenler, Allah’›n sizin için helal k›ld›¤› güzel fleyleri haram k›l-
may›n ve haddi aflmay›n. fiüphesiz Allah, haddi aflanlar› sevmez. (Ma-
ide Suresi, 87)

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (‹slam u¤runda) seyahat
edenler, rükû edenler, secde edenler, iyili¤i emredenler, kötülükten sa-
k›nd›ranlar ve Allah’›n s›n›rlar›n› koruyanlar; sen (bütün) mü’minleri
müjdele. (Tevbe Suresi, 112)

Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. fiüphesiz O, haddi
aflanlar› sevmez. (A’raf Suresi, 55)

Boflanma iki defad›r. (Sonra) Ya iyilikle tutmak veya güzellikle b›rak-
mak (gerekir). Onlara (kad›nlara) verdi¤iniz bir fleyi geri alman›z size
helal de¤ildir; ancak ikisinin Allah’›n s›n›rlar›n› ayakta tutamayacakla-
r›ndan korkmufl olmalar› (durumu baflka). E¤er ikisinin Allah’›n s›n›rla-
r›n› ayakta tutamayacaklar›ndan korkarsan›z, bu durumda (kad›n›n)
fidye vermesinde ikisi için de günah yoktur. ‹flte bunlar, Allah’›n s›n›rla-
r›d›r; onlara tecavüz etmeyin. Kim Allah’›n s›n›rlar›na tecavüz ederse,
onlar zalimlerin ta kendileridir. (Bakara Suresi, 229)

‹flte böyle; kim Allah’›n fliarlar›n› yüceltirse, flüphesiz bu, kalblerin tak-
vas›ndand›r. (Hac Suresi, 32)
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ALLAH KARfiISINDA AC‹ZL‹KLER‹N‹ B‹L‹RLER
Dediler ki: “Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, e¤er bizi ba¤›fllamaz-
san ve esirgemezsen, gerçekten hüsrana u¤rayanlardan olaca¤›z.”
(A’raf Suresi, 23)

Allah, hiç kimseye güç yetirece¤inden baflkas›n› yüklemez. (Kiflinin
nefsinin) Kazand›¤› lehine, kazand›rd›klar› aleyhinedir. “Rabbimiz,
unuttuklar›m›zdan veya yan›ld›klar›m›zdan dolay› bizi sorumlu tutma.
Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yükledi¤in gibi a¤›r yük yükleme.
Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyece¤imiz fleyi bize tafl›tma. Bizi af-
fet. Bizi ba¤›flla. Bizi esirge, Sen bizim mevlam›zs›n. Kâfirler toplulu¤u-
na karfl› bize yard›m et.” (Bakara Suresi, 286)

De ki: “Muhakkak beni Allah’tan (gelebilecek bir azaba karfl›) hiç kimse
asla kurtaramaz ve O’nun d›fl›nda asla bir s›¤›nak da bulamam.” (Cin
Suresi, 22)

De ki: “Allah’›n dilemesi d›fl›nda kendim için yarardan ve zarardan (hiç
bir fleye) malik de¤ilim. E¤er gayb› bilebilseydim muhakkak hay›rdan
yapt›klar›m› artt›r›rd›m ve bana bir kötülük dokunmazd›. Ben, iman
eden bir topluluk için, bir uyar›c› ve bir müjde vericiden baflkas› de¤i-
lim.” (A’raf Suresi, 188)

ALLAH’IN AYETLER‹NE
GÖNÜLDEN BOYUN E⁄ERLER
Sabredenler, do¤ru olanlar, gönülden boyun e¤enler, infak edenler ve
‘seher vakitlerinde’ ba¤›fllanma dileyenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 17)

Onlar ki, Allah an›ld›¤› zaman kalpleri ürperir; kendilerine isabet eden
musibetlere sabredenler, namaz› dosdo¤ru k›lanlar ve r›z›k olarak ver-
diklerimizden infak edenlerdir. (Hac Suresi, 35)

fiüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah’a; size indirilene ve kendilerine indirile-
ne -Allah’a derin sayg› gösterenler olarak- inananlar vard›r. Onlar
Allah’›n ayetlerine karfl›l›k olarak az bir de¤eri sat›n almazlar. ‹flte bun-
lar›n Rableri Kat›nda ecirleri vard›r. fiüphesiz Allah, hesab› çok çabuk
görendir. (Al-i ‹mran Suresi, 199)

Kim ihsanda bulunan (biri) olarak yüzünü (kendini) Allah’a teslim eder-
se, art›k gerçekten o kopmayan bir kulpa yap›flm›flt›r. Bütün ifllerin sonu
Allah’a var›r. (Lokman Suresi, 22)
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Hay›r, kim (güzel davran›fl ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah’a teslim
ederse, art›k onun Rabbi Kat›nda ecri vard›r. Onlar için korku yoktur ve
onlar mahzun olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 112)

Do¤rusu ‹brahim, yumuflak huylu, duygulu ve gönülden (Allah’a) yöne-
len biriydi. (Hud Suresi, 75)

‹man edip salih amellerde bulunanlar ve ‘Rablerine kalbleri tatmin bul-
mufl olarak ba¤lananlar’, iflte bunlar da cennetin halk›d›rlar. Onda sü-
resiz kalacaklard›r. (Hud Suresi, 23)

‘Gönülden kat›ks›z ba¤l›lar’ olarak, O’na yönelin ve O’ndan korkup-sa-
k›n›n, dosdo¤ru namaz› k›l›n ve müflriklerden olmay›n. (Rum Suresi,
31)

‹yilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan ‹bra-
him’in dinine uyandan daha güzel din’li kimdir? Allah, ‹brahim’i dost
edinmifltir. (Nisa Suresi, 125)

ALLAH’A GÜVEN‹P-DAYANIRLAR
Ey Peygamber, sana ve seni izleyen mü’minlere Allah yeter. (Enfal Su-
resi, 64)

Ve dedi ki: “Ey çocuklar›m, tek bir kap›dan girmeyin, ayr› ayr› kap›lar-
dan girin. Ben size Allah’tan hiç bir fleyi sa¤layamam (gideremem). Hü-
küm yaln›zca Allah’›nd›r. Ben O’na tevekkül ettim. Tevekkül edenler de
yaln›zca O’na tevekkül etmelidirler.” (Yusuf Suresi, 67)

Onlar, kendilerine insanlar: “Size karfl› insanlar topla(n)d›lar, art›k on-
lardan korkun” dedikleri halde imanlar› artanlar ve: “Allah bize yeter, O
ne güzel vekildir” diyenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 173)

Onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. (Nahl Suresi, 42)

“Bize ne oluyor ki, Allah’a tevekkül etmeyelim? Bize do¤ru olan yollar›
O göstermifltir. Ve elbette bize yapt›¤›n›z iflkencelere karfl› sabredece-
¤iz. Tevekkül edenler Allah’a tevekkül etmelidirler.” (‹brahim Suresi,
12)

Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O’nu hamd
ile tesbih et. Kullar›n›n günahlar›ndan O’nun haberdar olmas› yeter.
(Furkan Suresi, 58)

Ki onlar, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. (Ankebut Sure-
si, 59)
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Kafirlere ve münaf›klara itaat etme, eziyetlerine ald›rma ve Allah’a te-
vekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 48)

“Tamam-kabul” derler. Ama yan›ndan ç›kt›klar› zaman, onlardan bir
grup, karanl›klarda senin söyledi¤inin tersini kurarlar. Allah, karanl›k-
larda kurduklar›n› yaz›yor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah’a tevek-
kül et. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa Suresi, 81)

E¤er sana fleytandan yana bir k›flk›rtma (vesvese veya i¤va) gelirse,
hemen Allah’a s›¤›n. Çünkü O, iflitendir, bilendir. (A’raf, 200)

Ey iman edenler, Allah’›n üzerinizdeki nimetini hat›rlay›n; hani bir toplu-
luk, size ellerini uzatmaya yeltenmiflti de, (Allah,) onlar›n ellerini sizler-
den geri püskürtmüfltü. Allah’tan korkup-sak›n›n. Mü’minler yaln›zca
Allah’a tevekkül etmelidirler. (Maide Suresi, 11)

E¤er Allah size yard›m ederse, art›k sizi yenilgiye u¤ratacak yoktur ve
e¤er sizi ‘yapayaln›z ve yard›ms›z’ b›rakacak olursa, ondan sonra size
yard›m edecek kimdir? Öyleyse mü’minler, yaln›zca Allah’a tevekkül
etsinler. (Al-i ‹mran Suresi, 160)

E¤er onlar yüz çevirirlerse, de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan baflka ilah
yoktur. Ben O’na tevekkül ettim ve büyük arfl›n Rabbi O’dur.” (Tevbe
Suresi, 129)

Musa dedi ki: “Ey kavmim, e¤er siz Allah’a iman edip müslüman olmufl-
san›z art›k yaln›zca O’na tevekkül edin.” (Yunus Suresi, 84)

Sen, art›k Allah’a tevekkül et; çünkü sen apaç›k olan hak üzerindesin.
(Neml Suresi, 79)

YARDIMIN ANCAK ALLAH’TAN
OLDU⁄UNU B‹L‹RLER
O zaman sizden iki grup, neredeyse ‘çözülüp geri çekilmek’ istemiflti.
Oysa Allah onlar›n (velisi) yard›mc›s›yd›. Art›k mü’minler, yaln›zca
Allah’a tevekkül etmelidir. (Al-i ‹mran Suresi, 122)

Hamd, Alemlerin Rabbi’nedir. Rahman ve Rahimdir. Din gününün ma-
likidir. Biz yaln›zca Sana ibadet eder ve yaln›zca Senden yard›m dile-
riz. (Fatiha Suresi, 1-4)

Ve de ki: “Rabbim, beni (girilecek yere) do¤ru bir girdiriflle girdir ve (ç›-
kar›lacak yerden) do¤ru bir ç›kar›flla ç›kar ve kat›ndan bana yard›mc›
bir kuvvet ver.” (‹sra Suresi, 80)
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Allah, hiç kimseye güç yetirece¤inden baflkas›n› yüklemez. (Kiflinin
nefsinin) Kazand›¤› lehine, kazand›rd›klar› aleyhinedir. “Rabbimiz,
unuttuklar›m›zdan veya yan›ld›klar›m›zdan dolay› bizi sorumlu tutma.
Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yükledi¤in gibi a¤›r yük yükleme.
Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyece¤imiz fleyi bize tafl›tma. Bizi af-
fet. Bizi ba¤›flla. Bizi esirge, Sen bizim mevlam›zs›n. Kâfirler toplulu¤u-
na karfl› bize yard›m et.” (Bakara Suresi, 286)

Karfl› karfl›ya gelen iki toplulukta, sizin için andolsun bir ayet (ibret) var-
d›r. Bir topluluk, Allah yolunda çarp›fl›yordu, di¤eri ise kafirdi ki göz gör-
mesiyle karfl›lar›ndakini kendilerinin iki kat› görüyorlard›. ‹flte Allah, di-
ledi¤ini yard›m›yla destekler. fiüphesiz bunda, basiret sahipleri için
gerçekten bir ibret vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 13)

Musa kavmine: “Allah’tan yard›m dileyin ve sabredin. Gerçek flu ki, arz
Allah’›nd›r; ona kullar›ndan diledi¤ini mirasç› k›lar. En güzel sonuç mut-
takiler içindir.” dedi. (A’raf Suresi, 128)

Ve üzerine yalandan kan (sürülmüfl) olan gömle¤ini getirdiler. “Hay›r”
dedi. Nefsiniz, sizi yan›lt›p (böyle) bir ifle sürüklemifl. Bundan sonra
(bana düflen) güzel bir sab›rd›r. Sizin bu düzüp-uydurduklar›n›za karfl›
(kendisinden) yard›m istenecek olan Allah’t›r.” (Yusuf Suresi, 18)

DA‹MA ALLAH’I ANARLAR
Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’› zikrederler ve gökle-
rin ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:) “Rabbimiz,
sen bunu bofluna yaratmad›n. Sen pek yücesin, bizi ateflin azab›ndan
koru.” (Al-i ‹mran Suresi, 191)

Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah’›n zikriyle mutmain olanlard›r.
Haberiniz olsun; kalbler yaln›zca Allah’›n zikriyle mutmain olur. (Ra’d
Suresi, 28)

Ey iman edenler, bir toplulukla karfl› karfl›ya geldi¤iniz zaman, dayan›k-
l›k gösterin ve Allah’› çokça zikredin. Ki kurtulufl (felah) bulas›n›z. (Enfal
Suresi, 45)

(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne al›fl-verifl onlar› Allah’› zikretmekten,
dosdo¤ru namaz› k›lmaktan ve zekat› vermekten ‘tutkuya kapt›r›p al›-
koymaz’; onlar, kalplerin ve gözlerin ink›laba u¤rayaca¤› (dehfletten al-
lak bullak olaca¤›) günden korkarlar. (Nur Suresi, 37)
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Rabbini, sabah akflam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ür-
pertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kap›lanlardan olma.
(A’raf Suresi, 205)

Andolsun, sizin için, Allah’› ve ahiret gününü umanlar ve Allah’› çokça
zikredenler için Allah’›n Resûlü’nde güzel bir örnek vard›r. (Ahzab Su-
resi, 21)

Sana Kitap’tan vahyedileni oku ve namaz› dosdo¤ru k›l. Gerçekten na-
maz, çirkin utanmazl›klar (fahfla)dan ve kötülüklerden al›koyar. Allah’›
zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür. Allah, yapt›klar›n›z› bilir.
(Ankebut Suresi, 45)

GÜÇ VE ‹MKANLARINA DE⁄‹L
SADECE ALLAH’A GÜVEN‹RLER
Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yard›m etti.
Hani çok say›da oluflunuz sizi böbürlendirip-gururland›rm›flt›, fakat si-
ze bir fley de sa¤layamam›flt›. Yer ise, bütün geniflli¤ine ra¤men size
dar gelmiflti, sonra arkan›za dönüp gerisin geri gitmifltiniz. (Bundan)
Sonra Allah, elçisi ile mü’minlerin üzerine ‘güven duygusu ve huzur’ in-
dirdi, sizin görmedi¤iniz ordular› indirdi ve inkâr edenleri azabland›rd›.
Bu, inkârc›lar›n cezas›d›r. (Tevbe Suresi, 25-26)

Talut, orduyla birlikte ayr›ld›¤›nda dedi ki: “Do¤rusu Allah sizi bir ›rmak-
la imtihan edecektir. Kim bundan içerse, art›k o benden de¤ildir ve kim
de -eliyle bir avuç alanlar hariç- onu tadmazsa bendendir. Küçük bir
k›sm› hariç (hepsi sudan) içti. O, kendisiyle beraber iman edenlerle (›r-
ma¤›) geçince onlar (geride kalanlar): “Bugün bizim Calut’a ve ordusu-
na karfl› (koyacak) gücümüz yok” dediler. (O zaman) Muhakkak Allah’a
kavuflacaklar›n› umanlar (flöyle) dediler: “Nice küçük topluluk, daha
çok olan bir toplulu¤a Allah’›n izniyle galib gelmifltir; Allah sabredenler-
le beraberdir.” (Bakara Suresi, 249)

KURAN’A KUVVETLE BA⁄LANMIfiLARDIR
Evlerinizde okunmakta olan Allah’›n ayetlerini ve hikmeti hat›rlay›n.
fiüphesiz Allah, latiftir, haberdar oland›r. (Ahzab Suresi, 34)

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur’an’la) büyük bir cihad ver.
(Furkan Suresi, 52)
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Kendilerine verdi¤imiz Kitab› gere¤i gibi okuyanlar, iflte ona iman eden-
ler bunlard›r. Kim de onu inkâr ederse, art›k onlar hüsrana u¤rayanlar›n
ta kendileridir. (Bakara Suresi, 121)

Kitaba s›ms›k› sar›lanlar ve namaz› dosdo¤ru k›lanlar, flüphesiz Biz sa-
lih olanlar›n ecrini kaybetmeyiz. (A’raf Suresi, 170)

‹flte bu (Kur’an), önündekileri do¤rulay›c› ve flehirler anas› (Mekke) ile
çevresindekileri uyarman için indirdi¤imiz kutlu Kitapt›r. Ahirete iman
edenler buna inan›rlar. Onlar namazlar›n› (özenle) koruyanlard›r.
(En’am Suresi, 92)

fiüphesiz, Allah’›n sana gösterdi¤i gibi insanlar aras›nda hükmetmen
için Biz sana Kitab› hak olarak indirdik. (Sak›n) Hainlerin savunucusu ol-
ma. (Nisa Suresi, 105)

Beflerden hiç kimsenin, Allah kendisine Kitab›, hükmü ve peygamberli¤i
verdikten, sonra insanlara: “Allah’› b›rak›p bana kulluk edin” deme (hak-
k› ve yetki)si yoktur. Fakat o, “Ö¤retti¤iniz ve ders verdi¤iniz Kitaba göre
Rabbaniler olunuz” (deme görevindedir.) (Al-i ‹mran Suresi, 79)

Dinlerini bir oyun ve e¤lence (konusu) edinenleri ve dünya hayat› kendi-
lerini ma¤rur k›lanlar› b›rak. Onunla (Kur’an’la) hat›rlat ki, bir nefis, ken-
di kazand›klar›yla helake düflmesin; (böylesinin) Allah’tan baflka ne bir
velisi, ne bir flefaatçisi vard›r; her türlü fidyeyi verse de kabul olunmaz.
‹flte onlar, kazand›klar› nedeniyle helake u¤rayanlard›r; küfre sapt›kla-
r›ndan dolay› onlar için ç›lg›nca kaynar sular ve ac›kl› bir azab vard›r.
(En’am Suresi, 70)

Aralar›nda Allah’›n indirdi¤iyle hükmet ve onlar›n hevalar›na uyma.
Allah’›n sana indirdiklerinin bir k›sm›ndan seni flafl›rtmamalar› için diye
onlardan sak›n. fiayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir k›s›m günahlar›
nedeniyle onlara bir musibeti tatt›rmak istemektedir. fiüphesiz, insanla-
r›n ço¤u fas›klard›r. (Maide Suresi, 49)

Kendilerine okunmakta olan Kitab› sana indirmemiz onlara yetmiyor
mu? fiüphesiz, bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve
bir ö¤üt (zikir) vard›r. (Ankebut Suresi, 51)

Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hat›rlat›ld›¤› zaman, onun üstünde
sa¤›r ve körler olarak kapan›p kalmayanlard›r. (Furkan Suresi, 73)
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KURAN AYETLER‹ ALLAH KORKULARINI
VE ‹MANLARINI ARTTIRIR
‹flte bunlar; kendilerine Allah’›n nimet verdi¤i peygamberlerdendir;
Adem’in soyundan, Nuh ile birlikte tafl›d›klar›m›z (insan nesillerin)den,
‹brahim ve ‹srail (Yakup)in soyundan, do¤ru yola erifltirdiklerimizden ve
seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah’)›n ayetleri okundu-
¤unda, a¤layarak secdeye kapan›rlar. (Meryem Suresi, 58)

De ki: “‹ster ona inan›n, ister inanmay›n: O, daha önce kendilerine ilim
verilenlere okundu¤u zaman, çenelerinin üstüne kapanarak secde
ederler.” Ve derler ki: “Rabbimiz yücedir, Rabbimizin va’di gerçekten
gerçekleflmifl bulunuyor.” Çeneleri üstüne kapan›p a¤l›yorlar ve (Kuran)
onlar›n huflu (sayg› dolu korku)lar›n› artt›r›yor. (‹sra Suresi, 107-109)

Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah an›ld›¤› zaman yürekleri ürperir.
O’nun ayetleri okundu¤unda imanlar›n› artt›r›r ve yaln›zca Rablerine te-
vekkül ederler. (Enfal Suresi, 2)

Allah, müteflabih (benzeflmeli), ikiflerli bir kitap olarak sözün en güzelini
indirdi. Rablerine karfl› içleri titreyerek-korkanlar›n O’ndan derileri ürpe-
rir. Sonra onlar›n derileri ve kalpleri Allah’›n zikrine (karfl›) yumuflar-yat›-
fl›r. ‹flte bu, Allah’›n yol göstermesidir, onunla diledi¤ini hidayete erdirir.
Allah, kimi sapt›r›rsa, art›k onun için de bir yol gösterici yoktur. (Zümer
Suresi, 23)

Onlar ki, Allah an›ld›¤› zaman kalpleri ürperir; kendilerine isabet eden
musibetlere sabredenler, namaz› dosdo¤ru k›lanlar ve r›z›k olarak ver-
diklerimizden infak edenlerdir. (Hac Suresi, 35)

ALLAH’A ASLA NANKÖRLÜK ETMEZLER
Kendi yan›nda kitaptan ilmi olan biri dedi ki: “Ben, (gözünü aç›p kapa-
madan) onu sana getirebilirim.” Derken (Süleyman) onu kendi yan›nda
durur vaziyette görünce dedi ki: “Bu Rabbimin fazl›ndand›r, O’na flükre-
decek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte oldu-
¤u için (bu ola¤anüstü olay gerçekleflti). Kim flükrederse, art›k o kendisi
için flükretmifltir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Gani
(hiç bir fleye ve kimseye ihtiyac› olmayan)d›r, Kerim oland›r. (Neml Su-
resi, 40)
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KIYAMET GÜNÜNE KES‹N OLARAK ‹NANIRLAR
Onlar, Rablerine karfl› gayb ile (O’nu görmedikleri halde) bir haflyet
içindedirler ve onlar, k›yamet saatinden ‘içleri titremekte olanlard›r.’
(Enbiya Suresi, 49)

‹flte Biz sana, böyle Arapça bir Kur’an vahyettik; flehirlerin anas› (olan
Mekke halk›)n› ve çevresinde olanlar› uyarman için ve kendisinde flüp-
he olmayan toplanma gününü (haber verip onlar›) uyarman için de. (O
gün onlar›n) Bir bölümü cennette, bir bölümü ç›lg›nca yanan ateflin içe-
risindedirler. (fiura Suresi, 7)

KIYAMET GÜNÜNDEN KORKARLAR
(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne al›fl-verifl onlar› Allah’› zikretmekten,
dosdo¤ru namaz› k›lmaktan ve zekat› vermekten ‘tutkuya kapt›r›p al›-
koymaz’; onlar, kalplerin ve gözlerin ink›laba u¤rayaca¤› (dehfletten al-
lak bullak olaca¤›) günden korkarlar. (Nur Suresi, 37)

Kendileri, ona duyduklar› sevgiye ra¤men yeme¤i, yoksula, yetime ve
esire yedirirler. “Biz size, ancak Allah’›n yüzü (r›zas›) için yediriyoruz;
sizden ne bir karfl›l›k istiyoruz, ne bir teflekkür.” “Çünkü biz, as›k suratl›,
zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz.” (‹nsan Suresi, 8-10)

AH‹RET‹N VARLI⁄INA KES‹N OLARAK ‹NANIRLAR
Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahi-
rete de kesin bir bilgiyle inan›rlar. (Bakara Suresi, 4)

Hiç flüphesiz Allah, mü’minlerden -karfl›l›¤›nda onlara mutlaka cenneti
vermek üzere- canlar›n› ve mallar›n› sat›n alm›flt›r. Onlar Allah yolunda
savafl›rlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat’ta, ‹ncil’de ve
Kur’an’da O’nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha çok
ahdine vefa gösterecek olan kimdir? fiu halde yapt›¤›n›z bu al›flverifl-
ten dolay› sevinip-müjdelefliniz. ‹flte ‘büyük kurtulufl ve mutluluk’ bu-
dur. (Tevbe Suresi, 111)

Onlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar, zekat› verirler. Ve onlar kesin bir bil-
giyle ahirete inan›rlar. (Lokman Suresi, 4)

Öyleyse, dünya hayat›na karfl›l›k ahireti sat›n alanlar, Allah yolunda sa-
vafls›nlar; kim Allah yolunda savafl›rken, öldürülür ya da galip gelirse
ona büyük bir ecir verece¤iz. (Nisa Suresi, 74)
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Gerçekten Biz onlar›, kat›ks›zca (ahiretteki as›l) yurdu düflünüp-anan
ihlas sahipleri k›ld›k. (Sad Suresi, 46)

“Allah’›n sana verdi¤iyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi pay›n›
(nasibini) unutma. Allah’›n sana ihsan etti¤i gibi, sen de ihsanda bulun
ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapan-
lar› sevmez.” (Kasas Suresi, 77)

Ki onlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar, zekat› verirler ve onlar, ahirete ke-
sin bilgiyle iman ederler. (Neml Suresi, 3)

"Ve biz elbette, Rabbimize çevrilip-dönece¤iz.” (Zuhruf Suresi, 14)

Onlar, din gününü tasdik etmektedirler. (Mearic Suresi, 26)

DÜNYA HAYATINA BA⁄LANMAZLAR
Sen de sabah akflam O’nun r›zas›n› isteyerek Rablerine dua edenlerle
birlikte sabret. Dünya hayat›n›n (aldat›c›) süsünü isteyerek gözlerini
onlardan kayd›rma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düflürdü¤ümüz,
kendi ‘istek ve tutkular›na (hevas›na)’ uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene
itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

fiu halde onlar›n mallar› ve çocuklar› seni imrendirmesin; Allah bunlar-
la ancak onlar› dünya hayat›nda azabland›rmak ve canlar›n›n inkâr
içindeyken zorlukla ç›kmas›n› ister. (Tevbe Suresi, 55)

Sak›n onlardan baz›lar›n› yararland›rd›¤›m›z fleylere gözünü dikme,
onlara karfl› hüzne kap›lma, mü’minler için de (flefkat) kanatlar›n› ger.
(Hicr Suresi, 88)

Onlardan baz› gruplara, kendilerini denemek için yararland›rd›¤›m›z
dünya hayat›n›n süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin r›zk› daha ha-
y›rl› ve daha süreklidir. (Taha Suresi, 131)

Onlar›n mallar› ve evlatlar› seni imrendirmesin; Allah bunlarla, ancak
onlar› dünyada azabland›rmak ve canlar›n›n onlar inkâr içindeyken
zorluk içinde ç›kmas›n› istiyor. (Tevbe Suresi, 85)

Kötü olarak iflledikleri kendisine çekici-süslü k›l›n›p da onu güzel gören
mi (Allah Kat›nda kabul görecek)? Art›k flüphesiz Allah, diledi¤ini sapt›-
r›r, diledi¤ini hidayete erifltirir. Öyleyse, onlara karfl› nefsin hasretlere
kap›l›p gitmesin. Gerçekten Allah, yapt›klar›n› bilendir. (Fat›r Suresi, 8)

Ey iman edenler, ne mallar›n›z, ne çocuklar›n›z sizi Allah’› zikretmek-
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ten ‘tutkuya kapt›rarak-al›koymas›n’; kim böyle yaparsa, art›k onlar
hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir. (Münafikun Suresi, 9)

AH‹RETE YÖNELM‹fiLERD‹R
Andolsun, sizin için, Allah’› ve ahiret gününü umanlar ve Allah’› çokça
zikredenler için Allah’›n Resûlü’nde güzel bir örnek vard›r. (Ahzab Su-
resi, 21)

Öyleyse, dünya hayat›na karfl›l›k ahireti sat›n alanlar, Allah yolunda
savafls›nlar; kim Allah yolunda savafl›rken, öldürülür ya da galip gelirse
ona büyük bir ecir verece¤iz. (Nisa Suresi, 74)

Gerçekten Biz onlar›, kat›ks›zca (ahiretteki as›l) yurdu düflünüp-anan
ihlas sahipleri k›ld›k. (Sad Suresi, 46)

Hiç flüphesiz Allah, mü’minlerden -karfl›l›¤›nda onlara mutlaka cenneti
vermek üzere- canlar›n› ve mallar›n› sat›n alm›flt›r. Onlar Allah yolunda
savafl›rlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat’ta, ‹ncil’de ve Kur’-
an’da O’nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha çok ahdine
vefa gösterecek olan kimdir? fiu halde yapt›¤›n›z bu al›flveriflten dolay›
sevinip-müjdelefliniz. ‹flte ‘büyük kurtulufl ve mutluluk’ budur. (Tevbe
Suresi, 111)

Rabbinizden olan ma¤firet ve eni göklerle yer kadar olan cennete (ka-
vuflmak için) yar›fl›n; o, muttakiler için haz›rlanm›flt›r. (Al-i ‹mran Sure-
si, 133)

GELECEK END‹fiES‹ TAfiIMAZLAR
Onlara Nuh’un haberini oku. Hani kavmine demiflti ki: “Ey kavmim, be-
nim makam›m ve Allah’›n ayetleriyle hat›rlatmalar›m e¤er size a¤›r ge-
liyorsa ben, flüphesiz Allah’a tevekkül etmiflim. Art›k siz ortaklar›n›zla
toplan›p yapaca¤›n›z ifli karara ba¤lay›n da ifliniz size örtülü kalmas›n
(veya tasa konusu olmas›n), sonra hakk›mdaki hükmünüzü -bana süre
tan›maks›z›n- verin. E¤er yüz çevirecek olursan›z, ben sizden bir karfl›-
l›k istemedim. Benim ecrim, yaln›zca Allah’a aittir. Ve ben, müslüman-
lardan olmakla emrolundum. (Yunus Suresi, 71-72)

fieytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayas›zl›¤› emrediyor.
Allah ise, size kendisinden ba¤›fllama ve bol ihsan (fazl) vadediyor.
Allah (rahmetiyle) genifl oland›r, bilendir. (Bakara Suresi, 268)
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KADERE TAM ‹MAN EDERLER
De ki: “Allah’›n bizim için yazd›klar› d›fl›nda, bize kesinlikle hiç bir fley
isabet etmez. O bizim mevlam›zd›r. Ve mü’minler yaln›zca Allah’a te-
vekkül etmelidirler.” (Tevbe Suresi, 51)

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir
musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yaz›l›) olma-
s›n. fiüphesiz bu, Allah’a göre pek kolayd›r. Öyle ki, elinizden ç›kana
karfl› üzüntü duymayas›n›z ve size (Allah’›n) verdikleri dolay›s›yla sevi-
nip-fl›marmayas›n›z. Allah, büyüklük taslay›p böbürleneni sevmez.
(Hadid Suresi, 22-23)

TÜM ÖZELL‹KLER‹N‹ ALLAH’A 
BORÇLU OLDUKLARINI B‹L‹RLER
“Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkan›n›) verdin,
sözlerin yorumundan (bir bilgi) ö¤rettin. Göklerin ve yerin yarat›c›s›,
dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim ha-
yat›ma son ver ve beni salihlerin aras›na kat.” (Yusuf Suresi, 101)

Ve Adem’e isimlerin hepsini ö¤retti. Sonra onlar› meleklere yöneltip:
“E¤er do¤ru sözlüyseniz, bunlar› bana isimleriyle haber verin” dedi.
Dediler ki: “Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgimiz
yok. Gerçekten Sen, her fleyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n.”
(Bakara Suresi, 31-32)

Dedi ki: “Size r›z›klanaca¤›n›z bir yemek gelecek olsa, ben mutlaka si-
ze daha gelmeden önce onun ne oldu¤unu haber veririm. Bu, rabbimin
bana ö¤rettiklerindendir. Do¤rusu ben, Allah’a iman etmeyen, ahireti
de tan›mayanlar›n ta kendileri olan bir toplulu¤un dinini terkettim.” (Yu-
suf Suresi, 37)

BAfiLARINA GELEN HERfiEY‹ HAYIR 
GÖZÜYLE DE⁄ERLEND‹R‹RLER
De ki: “Allah’›n bizim için yazd›klar› d›fl›nda, bize kesinlikle hiç bir fley
isabet etmez. O bizim mevlam›zd›r. Ve mü’minler yaln›zca Allah’a te-
vekkül etmelidirler.” (Tevbe Suresi, 51)
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ALLAH’A, HÜKÜMLER‹NE VE ELÇ‹LER‹NE 
GÖNÜLDEN ‹TAAT EDERLER
Allah ve Resûlü, bir ifle hükmetti¤i zaman, mü’min bir erkek ve mü’min
bir kad›n için o iflte kendi isteklerine göre seçme hakk› yoktur. Kim
Allah’a ve Resûlü’ne isyan ederse, art›k gerçekten o, apaç›k bir sap›k-
l›kla sapm›flt›r. (Ahzab Suresi, 36)

Ama sizden kim Allah’a ve Resûlü’ne gönülden -itaat eder ve salih bir
amelde bulunursa, ona ecrini iki kat veririz. Ve Biz ona üstün bir r›z›k da
haz›rlam›fl›zd›r. (Ahzab Suresi, 31)

Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin ve sak›n›n. E¤er yüz çevi-
rirseniz, bilin ki, elçimize düflen, ancak apaç›k bir tebli¤dir. (Maide Su-
resi, 92)

De ki: “E¤er siz Allah’› seviyorsan›z bana uyun; Allah da sizi sevsin ve
günahlar›n›z› ba¤›fllas›n. Allah ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.” (Al-i ‹m-
ran Suresi, 31)

PEYGAMBERLER‹N VE 
ELÇ‹LER‹N YOLUNDADIRLAR
Andolsun, sizin için, Allah’› ve ahiret gününü umanlar ve Allah’› çokça
zikredenler için Allah’›n Resûlü’nde güzel bir örnek vard›r. (Ahzab Su-
resi, 21)

Yoksa siz, Yakub’un ölüm an›nda, orada flahidler miydiniz? O, o¤ullar›-
na: “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dedi¤inde, onlar: “Senin
ilah›na ve atalar›n ‹brahim, ‹smail ve ‹shak’›n ilah› olan tek bir ilaha iba-
det edece¤iz; Bizler ona teslim olduk” demifllerdi. (Bakara Suresi, 133)

Deyin ki: “Biz Allah’a; bize indirilene, ‹brahim, ‹smail, ‹shak, Yakub ve
torunlar›na indirilene, Musa ve ‹sa’ya verilen ile peygamberlere Rab-
binden verilene iman ettik. Onlardan hiç birini di¤erinden ay›rdetmeyiz
ve biz O’na teslim olmufllar›z.” (Bakara Suresi, 136)

“Atalar›m ‹brahim’in, ‹shak’›n ve Yakub’un dinine uydum. Allah’a hiç bir
fleyle flirk koflmam›z bizim için olacak fley de¤il. Bu, bize ve insanlara
Allah’›n lütuf ve ihsan›ndand›r, ancak insanlar›n ço¤u flükretmezler.”
(Yusuf Suresi, 38)
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PEYGAMBER‹N 
SÜNNET‹NE UYARLAR
Onlar ki, yanlar›ndaki Tevrat’ta ve ‹ncil’de (gelece¤i) yaz›l› bulacaklar›
ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu
(iyili¤i) emrediyor, münkeri (kötülü¤ü) yasakl›yor, temiz fleyleri helal,
murdar fleyleri haram k›l›yor ve onlar›n a¤›r yüklerini, üzerlerindeki zin-
cirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard›m edenler
ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; iflte kurtulufla erenler bunlar-
d›r. (A’raf Suresi, 157)

fiEYTANIN ETK‹S‹NE G‹RMEZLER
E¤er sana fleytandan yana bir k›flk›rtma (vesvese veya i¤va) gelirse,
hemen Allah’a s›¤›n. Çünkü O, iflitendir, bilendir. (Allah’tan) Sak›nanla-
ra fleytandan bir vesvese eriflti¤inde (önce) iyice düflünürler (Allah’›
zikredip-anarlar), sonra hemen bakars›n ki görüp bilmifllerdir. (A’raf
Suresi, 200-201)

Dedi ki: “Rabbim, beni k›flk›rtt›¤›n fleye karfl›l›k, andolsun, ben de yer-
yüzünde onlara, (sana baflkald›rmay› ve dünya tutkular›n›) süsleyip-
çekici gösterece¤im ve onlar›n tümünü mutlaka k›flk›rt›p-sapt›raca-
¤›m.” “Ancak onlardan muhlis olan kullar›n müstesna.” (Allah) Dedi ki:
“‹flte bu, bana göre dosdo¤ru olan yoldur.” “fiüphesiz, k›flk›rt›l›p-sapt›-
r›lm›fllardan sana uyanlar d›fl›nda, senin benim kullar›m üzerinde zor-
lay›c› hiç bir gücün yoktur.” (Hicr Suresi, 39-42)

Öyleyse Kur’an okudu¤un zaman, kovulmufl fleytandan Allah’a s›¤›n.
Gerçek flu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde
onun (fleytan›n) hiç bir zorlay›c›-gücü yoktur. (Nahl Suresi, 98-99)

fiEYTANI VE YANDAfiLARINI
DÜfiMAN ED‹N‹RLER
Gerçek flu ki, fleytan sizin düflman›n›zd›r, öyleyse siz de onu düflman
edinin. O, kendi grubunu, ancak ç›lg›nca yanan ateflin halk›ndan olma-
¤a ça¤›r›r. (Fat›r Suresi, 6)

fieytan sak›n sizi (Allah’›n yolundan) al›koymas›n. Gerçekten o, sizin
için aç›kça bir düflmand›r. (Zuhruf Suresi, 62)
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Ey Ademo¤ullar›, fleytan, anne ve baban›z›n çirkin yerlerini kendilerine
göstermek için, elbiselerini s›y›rtarak, onlar› cennetten ç›kard›¤› gibi
sak›n sizi de bir belaya u¤ratmas›n. Çünkü o ve taraftarlar›, (kendilerini
göremeyece¤iniz yerden) sizleri görmektedir. Biz gerçekten fleytanlar›,
inanmayacaklar›n dostlar› k›ld›k. (A’raf Suresi, 27)

Andolsun, insanlar içinde, mü’minlere en fliddetli düflman olarak yahu-
dileri ve müflrikleri bulursun. Onlardan, iman edenlere sevgi bak›m›n-
dan en yak›n olarak da: “Hristiyanlar›z” diyenleri bulursun. Bu, onlar-
dan (birtak›m) papaz ve rahiplerin olmas› ve onlar›n gerçekte büyüklük
taslamamalar› nedeniyledir. (Maide Suresi, 82)

Ey iman edenler, benim de düflman›m, sizin de düflman›n›z olanlar› ve-
liler edinmeyin. Siz onlara karfl› sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar hak-
tan size geleni inkâr etmifller, Rabbiniz olan Allah’a inanman›zdan do-
lay› elçiyi de, sizi de (yurtlar›n›zdan) sürüp-ç›karm›fllard›r. E¤er siz, Be-
nim yolumda cehd etmek (çaba harcamak) ve Benim r›zam› aramak
amac›yla ç›km›flsan›z (nas›l) onlara karfl› hâlâ sevgi gizliyorsunuz?
Ben, sizin gizlediklerinizi ve aç›¤a vurduklar›n›z› bilirim. Kim sizden bu-
nu yaparsa, art›k o, elbette yolun ortas›ndan flafl›r›p-sapm›fl olur.
(Mümtehine Suresi, 1)

SADECE ALLAH’I VE
‹NANANLARI DOST ED‹N‹RLER
Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O’nun elçisi, rüku’ ediciler olarak
namaz k›lan ve zekat› veren mü’minlerdir. Kim Allah’›, Resûlü’nü ve
iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç flüphe yok, galip gelecek olanlar,
Allah’›n taraftarlar›d›r. (Maide Suresi, 55-56)

Ey iman edenler, sizden olmayanlar› s›rdafl edinmeyin. Onlar size kö-
tülük ve zarar vermeye çal›fl›yor, size zorlu bir s›k›nt› verecek fleyden
hofllan›rlar. Bu¤z (ve düflmanl›klar›) a¤›zlar›ndan d›fla vurmufltur, sine-
lerinin gizli tuttuklar› ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi aç›klad›k;
belki ak›l erdirirsiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 118)

Ey iman edenler, mü’minleri b›rak›p kafirleri veliler (dostlar) edinmeyin.
Kendi aleyhinizde Allah’a apaç›k olan kesin bir delil vermek ister misi-
niz? (Nisa Suresi, 144)

Ey iman edenler, e¤er imana karfl› inkâr› sevip-tercih ediyorlarsa, ba-
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balar›n›z› ve kardefllerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onlar› veli edi-
nirse, iflte bunlar zulmeden kimselerdir. (Tevbe Suresi, 23)

Yoksa siz, içinizden cehd edenleri (çaba harcayanlar›) ve Allah’tan ve
Resûlü’nden ve mü’minlerden baflka s›r-dostu edinmeyenleri Allah ‘bi-
lip (ortaya) ç›karmadan’ b›rak›l›verece¤inizi mi sand›n›z? Allah yapt›k-
lar›n›zdan haberdard›r. (Tevbe Suresi, 16)

Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiç bir kavim (topluluk) bulamazs›n
ki, Allah’a ve elçisine baflkald›ran kimselerle bir sevgi (ve dostluk) ba¤›
kurmufl olsunlar; bunlar, ister babalar›, ister çocuklar›, ister kardeflleri,
isterse kendi afliretleri (soylar›) olsun. Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah)
kalplerine iman› yazm›fl ve onlar› kendinden bir ruh ile desteklemifltir.
Onlar›, altlar›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokacakt›r; orda süresiz
olarak kalacaklard›r. Allah, onlardan raz› olmufl, onlar da O’ndan raz›
olmufllard›r. ‹flte onlar, Allah’›n f›rkas›d›r. Dikkat edin; flüphesiz Allah’›n
f›rkas› olanlar, felah (umutlar›n› gerçeklefltirip kurtulufl) bulanlar›n ta
kendileridir. (Mücadele Suresi, 22)

Ey iman edenler, benim de düflman›m, sizin de düflman›n›z olanlar› ve-
liler edinmeyin. Siz onlara karfl› sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar hak-
tan size geleni inkâr etmifller, Rabbiniz olan Allah’a inanman›zdan do-
lay› elçiyi de, sizi de (yurtlar›n›zdan) sürüp-ç›karm›fllard›r. E¤er siz, Be-
nim yolumda cehd etmek ve Benim r›zam› aramak amac›yla ç›km›flsa-
n›z (nas›l) onlara karfl› hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizledikleri-
nizi ve aç›¤a vurduklar›n›z› bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, art›k o, el-
bette yolun ortas›ndan flafl›r›p-sapm›fl olur. (Mümtehine Suresi, 1)

Allah, ancak din konusunda sizinle savaflanlar›, sizi yurtlar›n›zdan sü-
rüp-ç›karanlar› ve sürülüp-ç›kar›lman›z için arka ç›kanlar› dost edinme-
nizden sak›nd›r›r. Kim onlar› dost edinirse, art›k onlar zalimlerin ta ken-
dileridir. (Mümtehine Suresi, 9)

‹nkâr edenler birbirlerinin velileridir. E¤er siz bunu yapmazsan›z (birbi-
rinize yard›m etmez ve dost olmazsan›z) yeryüzünde bir fitne ve büyük
bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

D‹⁄ER MÜM‹NLERLE B‹RARADADIRLAR
Sen de sabah akflam O’nun r›zas›n› isteyerek Rablerine dua edenlerle
birlikte sabret. Dünya hayat›n›n (aldat›c›) süsünü isteyerek gözlerini
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onlardan kayd›rma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düflürdü¤ümüz,
kendi ‘istek ve tutkular›na (hevas›na)’ uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene
itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

Ey iman edenler, Allah’tan sak›n›n ve do¤ru (sad›k)larla birlikte olun.
(Tevbe Suresi, 119)

Bununla birlikte, onlar›n ikisi (annen ve baban) hakk›nda bir bilgin ol-
mayan fleyi bana flirk koflman için, sana karfl› çaba harcayacak olurlar-
sa, bu durumda onlara itaat etme ve dünya (hayat›n) da onlara iyilikle
(ma’ruf üzere) sahiplen (onlarla geçin) ve bana ‘gönülden-kat›ks›z ola-
rak yönelenin’ yoluna tabi ol. Sonra dönüflünüz yaln›zca banad›r, böy-
lece ben de size yapt›klar›n›z› haber verece¤im. (Lokman Suresi, 15)

Ey iman edenler, sizden olmayanlar› s›rdafl edinmeyin. Onlar size kö-
tülük ve zarar vermeye çal›fl›yor, size zorlu bir s›k›nt› verecek fleyden
hofllan›rlar. Bu¤z (ve düflmanl›klar›) a¤›zlar›ndan d›fla vurmufltur, sine-
lerinin gizli tuttuklar› ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi aç›klad›k;
belki ak›l erdirirsiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 118)

NAMAZA T‹T‹ZL‹K GÖSTER‹RLER
Namazlar› ve orta namaz›n› (üstlerine düflerek, titizlik göstererek) ko-
ruyun ve Allah’a gönülden boyun e¤iciler olarak (namaza) durun. (Ba-
kara Suresi, 238)

Onlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar ve kendilerine r›z›k olarak verdikleri-
mizden infak ederler. (Enfal Suresi, 3)

Mü’minler gerçekten felah bulmufltur; Onlar namazlar›nda hûflû içinde
olanlard›r; (Mü’minun Suresi, 1-2)

Onlar, namazlar›n› da (titizlikle) koruyanlard›r. (Mü’minun Suresi, 9)

(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne al›fl-verifl onlar› Allah’› zikretmekten,
dosdo¤ru namaz› k›lmaktan ve zekat› vermekten ‘tutkuya kapt›r›p al›-
koymaz’; onlar, kalplerin ve gözlerin ink›laba u¤rayaca¤› (dehfletten al-
lak bullak olaca¤›) günden korkarlar. (Nur Suresi, 37)

Ancak namaz k›lanlar hariç; Ki onlar, namazlar›nda süreklidirler. (Me-
aric Suresi, 22-23)
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GECELER‹ DE ‹BADET EDERLER
Gece-boyunca da pek az uyurlard›. Onlar, seher vakitlerinde isti¤far
ederlerdi. (Zariyat Suresi, 17-18)

ALLAH’TAN BA⁄IfiLANMA D‹LERLER
Onlar, seher vakitlerinde isti¤far ederlerdi. (Zariyat Suresi, 18)

“Rabbimiz, biz: “Rabbinize iman edin” diye imana ça¤r›da bulunan bir
ça¤›r›c›y› iflittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlar›m›z› ba-
¤›flla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür.” (Al-i
‹mran Suresi, 193)

Allah, hiç kimseye güç yetirece¤inden baflkas›n› yüklemez. (Kiflinin
nefsinin) Kazand›¤› lehine, kazand›rd›klar› aleyhinedir. “Rabbimiz,
unuttuklar›m›zdan veya yan›ld›klar›m›zdan dolay› bizi sorumlu tutma.
Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yükledi¤in gibi a¤›r yük yükleme.
Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyece¤imiz fleyi bize tafl›tma. Bizi af-
fet. Bizi ba¤›flla. Bizi esirge, Sen bizim mevlam›zs›n. Kâfirler toplulu¤u-
na karfl› bize yard›m et.” (Bakara Suresi, 286)

“Rabbim, beni, annemi, babam›, mü’min olarak evime gireni, iman
eden erkekleri ve iman eden kad›nlar› ba¤›flla. Zalimlere y›k›mdan bafl-
kas›n› artt›rma.” (Nuh Suresi, 28)

Ve ‘çirkin bir hayas›zl›k’ iflledikleri ya da nefislerine zulmettikleri za-
man, Allah’› hat›rlay›p hemen günahlar›ndan dolay› ba¤›fllanma iste-
yenlerdir. Allah’tan baflka günahlar› ba¤›fllayan kimdir? Bir de onlar
yapt›klar› (kötü fleylerde) bile bile ›srar etmeyenlerdir. (Al-i ‹mran Sure-
si, 135)

Onlar: “Rabbimiz flüphesiz biz iman ettik, art›k bizim günahlar›m›z› ba-
¤›flla ve bizi ateflin azab›ndan koru” diyenler; Sabredenler, do¤ru olan-
lar, gönülden boyun e¤enler, infak edenler ve ‘seher vakitlerinde’ ba-
¤›fllanma dileyenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 16-17)

Onlar›n söyledikleri: “Rabbimiz, günahlar›m›z› ve iflimizdeki afl›r›l›klar›-
m›z› ba¤›flla, ayaklar›m›z› (bast›klar› yerde) sa¤lamlaflt›r ve bize kafir-
ler toplulu¤una karfl› yard›m et” demelerinden baflka bir fley de¤ildi.
(Al-i ‹mran Suresi, 147)

Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: “Rabbimiz, bizi ve bizden önce
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iman etmifl olan kardefllerimizi ba¤›flla ve kalplerimizde iman edenlere
karfl› bir kin b›rakma. Rabbimiz, gerçekten Sen, çok flefkatlisin, çok
esirgeyicisin.” (Haflr Suresi, 10)

HEM KEND‹ GÜNAHLARI, HEM DE D‹⁄ER
MÜM‹NLER‹N GÜNAHLARI ‹Ç‹N
BA⁄IfiLANMA D‹LERLER
fiu halde bil; gerçekten, Allah’tan baflka ilah yoktur. Hem kendi güna-
h›n, hem mü’min erkekler ve mü’min kad›nlar için ma¤firet dile. Allah,
sizin dönüp-dolaflaca¤›n›z yeri bilir, konaklama yerinizi de. (Muham-
med Suresi, 19)

Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: “Rabbimiz, bizi ve bizden önce
iman etmifl olan kardefllerimizi ba¤›flla ve kalplerimizde iman edenlere
karfl› bir kin b›rakma. Rabbimiz, gerçekten Sen, çok flefkatlisin, çok
esirgeyicisin.” (Haflr Suresi, 10)

ALLAH’A YAKINLAfiMAK ‹Ç‹N 
GAYRET EDERLER
Yar›fl›p öne geçenler de, öne geçmifl öncülerdir. ‹flte onlar, yak›nlaflt›-
r›lm›fl (mukarreb) olanlard›r. (Vak›a Suresi, 10-11)

Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sak›n›n ve (sizi) O’na (yaklaflt›ra-
cak) vesile aray›n; O’nun yolunda cehd edin (çaba harcay›n), umulur ki
kurtulufla erersiniz. (Maide Suresi, 35)

Ve onlar›n içinden, sabrettikleri zaman emrimizle do¤ru yola iletip-yö-
nelten önderler k›ld›k; onlar Bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inan›yor-
lard›. (Secde Suresi, 24)

Ve onlar: “Rabbimiz, bize efllerimizden ve soyumuzdan, gözün ayd›nl›-
¤› olacak (çocuklar) arma¤an et ve bizi takva sahiplerine önder k›l,” di-
yenlerdir. (Furkan Suresi, 74)

‹flte onlar, hay›rlarda yar›flmaktad›rlar ve onlar bundan dolay› öne geç-
mektedirler. (Mü’minun Suresi, 61)

Sonra Kitab› kullar›m›zdan seçtiklerimize miras k›ld›k. Art›k onlardan
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kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yoldad›r, kimi de Allah’›n izniy-
le hay›rlarda yar›fl›r öne geçer. ‹flte bu, büyük fazl›n kendisidir. (Fat›r Su-
resi, 32)

ALLAH’A fiÜKREDERLER
Ey iman edenler size r›z›k olarak verdiklerimizin temiz olanlar›ndan yiyin
ve yaln›zca O’na kulluk ediyorsan›z, (yine yaln›zca) Allah’a flükredin.
(Bakara Suresi, 172)

Andolsun, Lukman’a “Allah’a flükret” diye hikmet verdik. Kim flükreder-
se, art›k o, kendi lehine flükreder. Kim inkâr ederse, art›k flüphesiz,
(Allah,) Gani (hiç kimseye ve hiç bir fleye muhtaç olmayan)d›r, Hamiddir
(hamd yaln›zca O’na aittir). (Lokman Suresi, 12)

Ona (Süleyman'a) diledi¤i flekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklü¤ünde
çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlard›. "Ey Davud ailesi,
flükrederek çal›fl›n." Kullar›mdan flükredenler azd›r. (Se'be Suresi, 13)

“Rabbiniz flöyle buyurmufltu: “Andolsun, e¤er flükrederseniz gerçekten
size artt›r›r›m ve andolsun, e¤er nankörlük ederseniz, flüphesiz, benim
azab›m pek fliddetlidir.” (‹brahim Suresi, 7)

(Ey) Nuh ile birlikte tafl›d›klar›m›z›n çocuklar›! fiüphesiz o, flükreden bir
kuldu. (‹sra Suresi, 3)

Allah, sizi annelerinizin karn›ndan hiç bir fley bilmezken ç›kard› ve umu-
lur ki flükredersiniz diye iflitme, görme (duyular›n›) ve gönüller verdi.
(Nahl Suresi, 78)

E¤er flükreder ve iman ederseniz, Allah azab›n›zla ne yaps›n? Allah
flükrün karfl›l›¤›n› verendir, bilendir. (Nisa Suresi, 147)

‹ki deniz bir de¤ildir. fiu, tatl›, susuzlu¤u keser ve içimi kolay; flu da, tuzlu
ve ac›d›r. Ancak her birinden taze et yersiniz ve tak›nmakta oldu¤unuz
süs eflyalar›n› ç›kar›rs›n›z. O’nun fazl›ndan araman›z ve umulur ki flük-
retmeniz için gemilerin onda (denizde) sular› yara yara ak›p gitti¤ini gö-
rürsün. (Fat›r Suresi, 12)

TÜM GÜÇLER‹YLE ALLAH
YOLUNDA MÜCADELE EDERLER
Ama Resul ve onunla birlikte olan mü’minler, mallar›yla ve canlar›yla
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cehd ettiler (çaba harcad›lar); iflte bütün hay›rlar onlar›nd›r ve kurtulufla
erenler onlard›r. (Tevbe Suresi, 88)

‹man edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla
cehd edenlerin (çaba harcayanlar›n) Allah Kat›nda büyük dereceleri
vard›r. ‹flte ‘kurtulufla ve mutlulu¤a’ erenler bunlard›r. (Tevbe Suresi,
20)

Onlarla çarp›fl›n›z. Allah, onlar› sizin ellerinizle azabland›rs›n, hor ve
afla¤›l›k k›ls›n ve onlara karfl› size zafer versin, mü’minler toplulu¤unun
gö¤sünü flifaya kavufltursun. (Tevbe Suresi, 14)

Ey iman edenler, sizi ac› bir azabdan kurtaracak bir ticareti haber vere-
yim mi? Allah’a ve O’nun Resulü’ne iman edersiniz, mallar›n›zla ve
canlar›n›zla Allah yolunda cehd edersiniz. Bu, sizin için daha hay›rl›d›r;
e¤er bilirseniz. (Saf Suresi, 10-11)

Hafif ve a¤›r savafla kuflan›p ç›k›n ve Allah yolunda mallar›n›zla ve can-
lar›n›zla cehd edin (çaba harcay›n). E¤er bilirseniz, bu sizin için daha
hay›rl›d›r. (Tevbe Suresi, 41)

Mü’min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah’a ve Resûlü’ne iman
ettiler, sonra hiç bir kuflkuya kap›lmadan Allah yolunda mallar›yla ve
canlar›yla cehd ettiler. ‹flte onlar, sad›k (do¤ru) olanlar›n ta kendileridir.
(Hucurat Suresi, 15)

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: “Rabbimiz, bizi halk› zalim olan bu
ülkeden ç›kar, bize Kat›ndan bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Ka-
t›ndan bir yard›m eden yolla” diyen erkekler, kad›nlar ve çocuklardan
zay›f b›rak›lm›fllar ad›na savaflm›yorsunuz? (Nisa Suresi, 75)

Allah ad›na gerekti¤i gibi cehd edin (çaba harcay›n). O, sizleri seçmifl
ve din konusunda size bir güçlük yüklememifltir, atan›z ‹brahim’in di-
ni(nde oldu¤u gibi). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur’an’da)
da sizi “müslümanlar” olarak isimlendirdi; elçi sizin üzerinize flahid ol-
sun, siz de insanlar üzerine flahidler olas›n›z diye. Art›k dosdo¤ru na-
maz› k›l›n, zekat› verin ve Allah’a sar›l›n, sizin Mevlan›z O’dur. ‹flte, ne
güzel mevla ve ne güzel yard›mc›. (Hac Suresi, 78)

Kim cehd ederse (çaba harcarsa), yaln›zca kendi nefsi için cehd etmifl
olur. fiüphesiz Allah, alemlerden müsta¤nidir. (Ankebut Suresi, 6)
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ZORLUKLAR 
‹MANLARINDAN DÖNDÜREMEZ 
Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin ça¤r›s›na ica-
bet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sak›nanlar için büyük bir ecir
vard›r. Onlar, kendilerine insanlar: “Size karfl› insanlar topla(n)d›lar, ar-
t›k onlardan korkun” dedikleri halde imanlar› artanlar ve: “Allah bize ye-
ter, O ne güzel vekildir” diyenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 172-173)

Yüzlerinizi do¤uya ve bat›ya çevirmeniz iyilik de¤ildir. Ama iyilik,
Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden;
mala olan sevgisine ra¤men, onu yak›nlara, yetimlere, yoksullara, yol-
da kalm›fla, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; nama-
z› dosdo¤ru k›lan, zekat› veren ve ahidlefltiklerinde ahidlerine vefa gös-
terenler ile zorda, hastal›kta ve savafl›n k›z›flt›¤› zamanlarda sabreden-
ler(in tutum ve davran›fllar›d›r). ‹flte bunlar, do¤ru olanlard›r ve müttaki
olanlar da bunlard›r. (Bakara Suresi, 177)

ALLAH’IN D‹N‹N‹ TEBL‹⁄ EDERLER
Dedi ki: “Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip-dur-
dum.” “Fakat davet etmem, bir kaç›fltan baflkas›n› artt›rmad›.” “Do¤ru-
su ben, onlar› ba¤›fllaman için her davet ediflimde, onlar parmaklar›n›
kulaklar›na t›kad›lar, örtülerini bafllar›na çektiler ve büyüklük taslad›kça
büyüklük gösterip-direttiler.’ “Sonra onlar› aç›ktan aç›¤a davet ettim.”
“Daha sonra (davam›) onlara aç›kça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli
yollarla yanaflmak istedim.” (Nuh Suresi, 5-9)

Hani onlara kardeflleri Hud: “Sak›nmaz m›s›n›z?” demiflti. “Gerçek flu ki,
ben size gönderilmifl güvenilir bir elçiyim.” “Art›k Allah’tan korkup-sak›n›n
ve bana itaat edin.” “Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; ücre-
tim yaln›zca alemlerin Rabbine aittir.” (fiuara Suresi, 124-127)

Hani onlara kardeflleri Nuh: “Sak›nmaz m›s›n›z?” demiflti. “Gerçek flu
ki, ben size gönderilmifl güvenilir bir elçiyim.” “Art›k Allah’tan korkup-sa-
k›n›n ve bana itaat edin.” “Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyo-
rum; ücretim yaln›zca alemlerin Rabbine aittir.” “Art›k Allah’tan korkup-
sak›n›n ve bana itaat edin. (fiuara Suresi, 106-110)

“(Benim görevim,) Yaln›zca Allah’tan olan› ve O’nun gönderdiklerini
tebli¤ etmektir. Kim Allah’a ve O’nun elçisine isyan ederse, içinde ebedi
kal›c›lar olmak üzere onun için cehennem atefli vard›r.” (Cin Suresi, 23)
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ALLAH YOLUNDA MÜCADELEDE
GEVfiEKL‹K GÖSTERMEZLER
Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savafla girdiler de,
Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolay› ne
gevfleklik gösterdiler, ne boyun e¤diler. Allah, sabredenleri sever. (Al-i
‹mran Suresi, 146)

(Düflman›n›z olan) Toplulu¤u aramakta gevfleklik göstermeyin. Siz ac›
çekiyorsan›z, flüphesiz onlar da, sizin ac› çekti¤iniz gibi ac› çekiyorlar.
Oysa siz, onlar›n umud etmediklerini Allah’tan umuyorsunuz. Allah, bi-
lendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 104)

Öyleyse sen sabret; flüphesiz Allah’›n va’di hakt›r; kesin bilgiyle inan-
mayanlar sak›n seni telafla kapt›r›p-hafifli¤e (veya gevflekli¤e) sürükle-
mesinler. (Rum Suresi, 60)

Gevflemeyin, üzülmeyin; e¤er (gerçekten) iman etmiflseniz en üstün
olan sizlersiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 139)

ALLAH YOLUNDA MÜCADELE
‹Ç‹N HAZIRLIK YAPARLAR
Onlara karfl› gücünüzün yetti¤i kadar kuvvet ve besili atlar haz›rlay›n.
Bununla, Allah’›n düflman› ve sizin düflman›n›z› ve bunlar›n d›fl›nda si-
zin bilmeyip Allah’›n bildi¤i di¤er (düflmanlar›) korkutup-cayd›ras›n›z.
Allah yolunda her ne infak ederseniz, size ‘eksiksiz olarak ödenir’ ve siz
haks›zl›¤a u¤rat›lmazs›n›z. (Enfal Suresi, 60)

E¤er (savafla) ç›kmak isteselerdi, herhalde ona bir haz›rl›k yaparlard›.
Ancak Allah, (savafla) gönderilmelerini çirkin gördü de ayaklar›n› dola-
d› ve; “(Onlara) Siz de oturanlarla birlikte oturun” denildi. (Tevbe Sure-
si, 46)

Hafif ve a¤›r savafla kuflan›p ç›k›n ve Allah yolunda mallar›n›zla ve can-
lar›n›zla cehd edin (çaba harcay›n). E¤er bilirseniz, bu sizin için daha
hay›rl›d›r. (Tevbe Suresi, 41)

Ey iman edenler, Allah yolunda ad›m att›¤›n›z (savafla ç›kt›¤›n›z) za-
man gerekli araflt›rmay› yap›n ve size (‹slam gelene¤ine göre) selam
verene, dünya hayat›n›n geçicili¤ine istekli ç›karak: “Sen mü’min de¤il-
sin” demeyin. As›l çok ganimet, Allah Kat›ndad›r, bundan önce siz de
böyle idiniz; Allah size lütufta bulundu. Öyleyse iyice aç›kl›k kazand›r›n.
fiüphesiz Allah, yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa Suresi, 94)

- 123 -



B‹RB‹RLER‹N‹ MÜCADELE
‹Ç‹N DESTEKLERLER
Art›k sen Allah yolunda savafl, kendinden baflkas›yla yükümlü tutulma-
yacaks›n. Mü’minleri haz›rlay›p-teflvik et. Umulur ki Allah, küfredenle-
rin a¤›r-bask›lar›n› geri püskürtür. Allah, ‘kahredici bask›s›yla’ daha
zorlu, ac› sonuçland›rmas›yla da daha zorludur. (Nisa Suresi, 84)

Ey Peygamber, mü’minleri savafla karfl› haz›rlay›p-teflvik et. E¤er içi-
nizde sabreden yirmi (kifli) bulunursa, iki yüz (kifliyi) ma¤lub edebilirler.
Ve e¤er içinizden yüz (sab›rl› kifli) bulunursa, kâfirlerden binini yener.
Çünkü onlar (gerçe¤i) kavramayan bir topluluktur. (Enfal Suresi, 65)

MÜCADELEY‹ ZAMANINDA YAPARLAR
Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve
yerin miras› Allah’›nd›r. ‹çinizden, fetihten önce infak eden ve savaflan-
lar (baflkas›yla) bir olmaz. ‹flte onlar, derece olarak sonradan infak
eden ve savaflanlardan daha büyüktür. Allah, her birine en güzel olan›
va’detmifltir. Allah, yapt›klar›n›zdan hâberdard›r. (Hadid Suresi, 10)

GEREK‹RSE MÜCADELEDE
‹MANLARINI G‹ZLEYEB‹L‹RLER
Firavun ailesinden iman›n› gizlemekte olan mü’min bir adam dedi ki:
“Siz, benim Rabbim Allah’t›r diyen bir adam› öldürüyor musunuz? Oysa
o, size Rabbinizden apaç›k belgelerle gelmifl bulunuyor. Buna ra¤men
o e¤er bir yalanc› ise yalan› kendi aleyhinedir; ve e¤er do¤ru sözlü ise,
(o zaman da) size va’dettiklerinin bir k›sm› size isabet eder. fiüphesiz
Allah, ölçüyü tafl›ran, çok yalan söyleyen kimseyi hidayete erdirmez.”
(Mümin Suresi, 28)

‹NKAR EDENLER‹N ‹LER‹
GELENLER‹YLE MÜCADELE EDERLER
Ve e¤er antlaflmalardan sonra, yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize
h›nç besleyip-sald›r›rlarsa, bu durumda küfrün önderleriyle çarp›fl›n.
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Çünkü onlar, yeminleri olmayan kimselerdir; belki cayarlar. (Tevbe Su-
resi, 12)

Ey iman edenler, inkâr edenlerden size en yak›n olanlarla savafl›n; siz-
de ‘bir güç ve cayd›r›c›l›k’ görsünler. Ve bilin ki gerçekten Allah takva
sahipleriyle beraberdir. (Tevbe Suresi, 123)

Fitne kalmay›ncaya ve dinin hepsi Allah’›n oluncaya kadar onlarla sa-
vafl›n. fiayet vazgeçecek olurlarsa, flüphesiz Allah, yapt›klar›n› gören-
dir. (Enfal Suresi, 39)

Böylece, aralar›nda bir sorgulama yaps›nlar diye onlar› dirilttik (uyan-
d›rd›k). ‹çlerinden bir sözcü dedi ki: “Ne kadar kald›n›z?” Dediler ki: “Bir
gün veya günün bir (kaç saatlik) k›sm› kadar kald›k.” Dediler ki: “Ne ka-
dar kald›¤›n›z› Rabbiniz daha iyi bilir; flimdi birinizi bu paran›zla flehre
gönderin de, hangi yiyecek temizse baks›n, size ondan bir r›z›k getirsin;
ancak oldukça nazik davrans›n ve sak›n sizi kimseye sezdirmesin.”
“Çünkü onlar üzerinize ç›k›p gelirlerse, sizi tafla tutarlar veya dinlerine
geri çevirirler; bu durumda ebedi olarak kurtulufl bulamazs›n›z.” (Kehf
Suresi, 19-20)

‹NKAR EDENLERE KARfiI
ZORLU VE ONURLUDURLAR
Ey Peygamber, kafirlere ve münaf›klara karfl› cehd et ve onlara karfl›
‘sert ve cayd›r›c›’ davran. Onlar›n bar›nma yeri cehennemdir. Ne kötü
bir dönüfl yeridir o. (Tahrim Suresi, 9)

Allah kat›nda canl›lar›n en kötüsü, flüphesiz inkâr edenlerdir. Onlar ar-
t›k inanmazlar. Bunlar, içlerinden antlaflma yapt›¤›n kimselerdir ki, son-
ra her defas›nda ahidlerini bozarlar. Onlar sak›nmazlar. Bundan dolay›,
savaflta onlar› yakalarsan, öyle darmada¤›n et ki, onlarla arkalar›ndan
gelecek olanlar(› cayd›r). Umulur ki ibret al›rlar. (Enfal Suresi, 55-57)

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se,
Allah (yerine) Kendisi'nin onlar› sevdi¤i, onlar›n da Kendisi'ni sevdi¤i
mü’minlere karfl› alçak gönüllü, kafirlere karfl› ise ‘güçlü ve onurlu,’
Allah yolunda cehd eden (çaba harcayan) ve k›nay›c›n›n k›namas›n-
dan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah’›n bir fazl›d›r, onu diledi¤i-
ne verir. Allah (rahmetiyle) genifl oland›r, bilendir. (Maide Suresi, 54)
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‹NKAR EDENLERE KARfiI
TEDB‹RL‹D‹RLER
Ey iman edenler, (düflmanlar›n›za karfl›) tedbirinizi al›n da savafla bö-
lük bölük ç›k›n ya da topluca ç›k›n. (Nisa Suresi, 71)

Ve dedi ki: “Ey çocuklar›m, tek bir kap›dan girmeyin, ayr› ayr› kap›lar-
dan girin. Ben size Allah’tan hiç bir fleyi sa¤layamam (gideremem).
Hüküm yaln›zca Allah’›nd›r. Ben O’na tevekkül ettim. Tevekkül edenler
de yaln›zca O’na tevekkül etmelidirler.” (Yusuf Suresi, 67)

‹çlerinde olup onlara namaz› k›ld›rd›¤›nda, onlardan bir grup, seninle
birlikte dursun ve silahlar›n› (yanlar›na) als›n; böylece onlar secde et-
tiklerinde, arkalar›n›zda olsunlar. Namazlar›n› k›lmayan di¤er grup ge-
lip seninle namaz k›ls›nlar, onlar da ‘korunma araçlar›n›’ ve silahlar›n›
als›nlar. Küfredenler, size apans›z bir bask›n yapabilmek için, sizin si-
lahlar›n›zdan ve emtian›z (erzak ve mühimmat›n›z)dan ayr›lm›fl olma-
n›z› isterler. Ya¤mur dolay›s›yla bir güçlü¤ünüz varsa veya hastaysa-
n›z, silahlar›n›z› b›rakman›zda size bir sorumluluk yoktur. Korunma
tedbirlerinizi al›n. fiüphesiz, Allah kafirler için afla¤›lat›c› bir azab haz›r-
lam›flt›r. (Nisa Suresi, 102)

Böylece, aralar›nda bir sorgulama yaps›nlar diye onlar› dirilttik (uyan-
d›rd›k). ‹çlerinden bir sözcü dedi ki: “Ne kadar kald›n›z?” Dediler ki: “Bir
gün veya günün bir (kaç saatlik) k›sm› kadar kald›k.” Dediler ki: “Ne ka-
dar kald›¤›n›z› Rabbiniz daha iyi bilir; flimdi birinizi bu paran›zla flehre
gönderin de, hangi yiyecek temizse baks›n, size ondan bir r›z›k getir-
sin; ancak oldukça nazik davrans›n ve sak›n sizi kimseye sezdirme-
sin.” (Kehf Suresi, 19)

‹NKARCILARA TUZAK KURARLAR
Dediler ki: “Ey ‹brahim, bunu ilahlar›m›za sen mi yapt›n?” “Hay›r” dedi.
“Bu yapm›flt›r, bu onlar›n büyükleridir; e¤er konuflabiliyorsa, siz onlara
soruverin.” Bunun üzerine kendi vicdanlar›na baflvurdular da; “Gerçek
flu ki, zalim olanlar sizlersiniz (biziz)” dediler. Sonra, yine tepeleri üstü-
ne ters döndüler: “Andolsun, bunlar›n konuflamayacaklar›n› sen de bil-
mektesin.” Dedi ki: “O halde, Allah’› b›rak›p da sizlere yarar› olmayan
ve zarar› dokunmayan fleylere mi tap›yorsunuz?” “Yuh size ve
Allah’tan baflka tapt›klar›n›za. Siz yine de ak›llanmayacak m›s›n›z?”
(Enbiya Suresi, 62-67)
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Hani sen, mü’minleri savaflmak için elveriflli yerlere yerlefltirmek için evin-
den erkenden ayr›lm›flt›n. Allah iflitendir, bilendir. (Al-i ‹mran Suresi, 121)

Erzak yüklerini kendilerine haz›rlay›nca da, su kab›n› kardeflinin yükü içi-
ne b›rakt›, sonra bir münadi (flöyle) seslendi: “Ey kafile, sizler gerçekten
h›rs›zs›n›z.” Onlara do¤ru yönelerek: “Neyi kaybettiniz?” dediler. Dediler
ki: “Hükümdar›n su tas›n› kaybettik, kim onu (bulup) getirirse, (ona arma-
¤an olarak) bir deve yükü vard›r. Ben de buna kefilim.” “Allah ad›na, hay-
ret” dediler. “Siz de bilmiflsiniz ki, biz (bu) yere bozgunculuk ç›karmak
amac›yla gelmedik ve biz h›rs›z de¤iliz.” “Öyleyse” dediler. “E¤er yalan
söylüyorsan›z (bunun) cezas› nedir?” Dediler ki: “Bunun cezas›, (su tas›)
yükünde bulunan›n kendisidir. ‹flte Biz zulmedenleri böyle cezaland›r›r›z.”
Böylece (Yusuf) kardeflinin kab›ndan önce onlar›n kablar›n› (yoklamaya)
bafllad›, sonra onu kardeflinin kab›ndan ç›kard›. ‹flte Biz Yusuf için böyle
bir plan düzenledik. (Yoksa) Hükümdar›n dininde (yürürlükteki kanuna
göre) kardeflini (yan›nda) al›koyamazd›. Ancak Allah’›n dilemesi baflka.
Biz diledi¤imizi derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi sahibinin üstünde daha
iyi bir bilen vard›r. (Yusuf Suresi, 70-76)

‹NKARCILARIN MÜM‹NLERE 
KURDU⁄U TUZAKLAR BOfiA ÇIKAR
Size bir iyilik dokununca tasalan›rlar, size bir kötülük isabet etti¤indey-
se buna sevinirler. E¤er siz sabreder ve sak›n›rsan›z, onlar›n ‘hileli dü-
zenleri’ size hiçbir zarar veremez. fiüphesiz, Allah, yapmakta olduklar›-
n› kuflatand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 120)

Gerçek flu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onlar›n düzenleri,
da¤lar› yerlerinden oynatacak da olsa, Allah Kat›nda onlara haz›rlan-
m›fl düzen (kötü bir karfl›l›k) vard›r. (‹brahim Suresi, 46)

fiüphesiz Allah, (müflriklerin sald›r› ve sinsi tuzaklar›n›) iman edenler-
den uzaklaflt›rmaktad›r. Gerçekten Allah, hain ve nankör olan kimseyi
sevmez. (Hac Suresi, 38)

Hani o inkâr edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün et-
mek amac›yla, tuzak kuruyorlard›. Onlar bu tuza¤› tasarl›yorlarken,
Allah da bir düzen (bir karfl›l›k) kuruyordu. Allah, düzen kurucular›n (tu-
zaklar›na karfl›l›k verenlerin) hay›rl›s›d›r. (Enfal Suresi, 30)

Onlardan öncekiler, hileli-düzenler kurmufllard› da, Allah(›n azab emri)
onlar›n kurduklar› yap›lar›n temellerine geldi, böylece üstlerindeki ta-
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van tepelerine çöktü; azab onlara fluurunda olmad›klar› yerden gelmifl-
ti. (Nahl Suresi, 26)

Böylece, o, Kat›m›zdan kendilerine bir hak ile geldi¤i zaman, dediler ki:
“Onunla birlikte iman edenlerin erkek çocuklar›n› öldürün; kad›nlar›n›
ise sa¤ b›rak›n.” Ancak kafirlerin hileli-düzeni bofla ç›kmakta olandan
baflkas› de¤ildir. (Mümin Suresi, 25)

Böylece Rabbi, duas›n› kabul etti ve onlar›n hileli düzenlerini kendisin-
den uzaklaflt›rd›. Çünkü O, iflitendir, bilendir. (Yusuf Suresi, 34)

(Yusuf arac›ya flunu söyledi:) “Bu, (itiraf Vezirin) yoklu¤unda gerçekten
kendisine ihanet etmedi¤imi ve gerçekten Allah’›n ihanet edenlerin hi-
leli-düzenlerini baflar›ya ulaflt›rmad›¤›n› kendisinin de bilip ö¤renmesi
içindi.” (Yusuf Suresi, 52)

Dediler ki: “Onun için (yüksekçe) bir bina infla edin de onu ç›lg›nca ya-
nan ateflin içine at›n.” Böylelikle ona bir tuzak haz›rlamak istediler. Oy-
sa Biz, onlar› alçalt›lm›fllar k›ld›k. (Saffat Suresi, 97-98)

Rabbinin fil sahiplerine neler yapt›¤›n› görmedin mi? Onlar›n ‘tasarla-
d›klar› planlar›n›’ bofla ç›karmad› m›? (Fil Suresi, 1-2)

‹NKARCILARA KARfiI

CAYDIRICIDIRLAR

Allah Kat›nda canl›lar›n en kötüsü, flüphesiz inkâr edenlerdir. Onlar ar-
t›k inanmazlar. Bunlar, içlerinden antlaflma yapt›¤›n kimselerdir ki, son-
ra her defas›nda ahidlerini bozarlar. Onlar sak›nmazlar. Bundan dolay›,
savaflta onlar› yakalarsan, öyle darmada¤›n et ki, onlarla arkalar›ndan
gelecek olanlar(› cayd›r). Umulur ki ibret al›rlar. (Enfal Suresi, 55-57)

Ey Peygamber, kafirlere ve münaf›klara karfl› cehd et ve onlara karfl›
‘sert ve cayd›r›c›’ davran. Onlar›n bar›nma yeri cehennemdir. Ne kötü
bir dönüfl yeridir o. (Tahrim Suresi, 9)

‹NKARCILARDAN YÜZ ÇEV‹R‹RLER

Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hay›r; onlar,
‘azg›n ve taflk›n (ta¤iy)’ bir kavimdirler. Öyleyse sen, onlardan yüz çe-
vir; art›k k›nanacak de¤ilsin. (Zariyat Suresi, 53-54)
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‹NKARCILARIN ZORBALIKLARINA 

ENGEL OLURLAR

Onlardan Allah’›n elçisine verdi¤i “fey’e” gelince, ki siz buna karfl› (bunu el-
de etmek için) ne at, ne deve sürdünüz. Ancak Allah, elçilerini dilediklerinin
üstüne musallat k›lar. Allah, her fleye güç yetirendir. (Haflr Suresi, 6)

Onlarla çarp›fl›n›z. Allah, onlar› sizin ellerinizle azabland›rs›n, hor ve
afla¤›l›k k›ls›n ve onlara karfl› size zafer versin, mü’minler toplulu¤unun
gö¤sünü flifaya kavufltursun. Ve kalblerindeki öfkeyi gidersin. Allah dile-
di¤inin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Tevbe Suresi, 14-15)

Andolsun, e¤er münaf›klar, kalplerinde hastal›k bulunanlar ve flehirde k›fl-
k›rt›c›l›k yapan (yalan haber yayan)lar (bu tutumlar›na) bir son vermeyecek
olurlarsa, gerçekten seni onlara sald›rt›r›z, sonra orada seninle pek az (bir
süre) komflu kalabilirler. Lanete u¤rat›lm›fllar olarak; nerede ele geçirilse-
ler yakalan›rlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler. (Bu,) Daha önceden
gelip-geçenler hakk›nda (uygulanan) Allah’›n sünnetidir. Allah’›n sünnetin-
de kesin olarak bir de¤ifliklik bulamazs›n. (Ahzab Suresi, 60-62)

De ki: “Siz bizim için iki güzellikten (flehidlik veya zaferden) birinin d›fl›nda
baflkas›n› m› bekliyorsunuz? Oysa biz de, Allah’›n ya Kendi Kat›ndan veya
bizim elimizle size bir azab dokunduraca¤›n› bekliyoruz. Öyleyse siz bek-
leyedurun, kuflkusuz biz de sizlerle birlikte bekleyenleriz. (Tevbe Suresi,
52)

MÜNAFIKLARLA MÜCADELE EDERLER

Ey iman edenler, inkâr edenlerden size en yak›n olanlarla savafl›n; siz-
de ‘bir güç ve cayd›r›c›l›k’ görsünler. Ve bilin ki gerçekten Allah takva sa-
hipleriyle beraberdir. (Tevbe Suresi, 123)

Ey Peygamber, kafirlerle ve münaf›klarla cehd et ve onlara karfl› sert ve
cayd›r›c› davran. Onlar›n bar›nma yerleri cehennemdir, ne kötü bir ya-
takt›r o!.. ( Tevbe Suresi, 73)
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MÜNAFIK KARAKTERL‹LER‹ 
ARALARINDA BARINDIRMAZLAR
Onlara geri döndü¤ünüzde kendilerinden vazgeçmeniz için Allah’a and içe-
cekler. Art›k siz onlara s›rt çevirin. Onlar gerçekten pistirler. Kazanmakta ol-
duklar›n›n bir cezas› olarak, bar›nma yerleri cehennemdir. (Tevbe Suresi,
95)

Bundan böyle, Allah seni onlardan bir toplulu¤un yan›na döndürür de,
(yine savafla) ç›kmak için senden izin isterlerse, de ki: “Kesin olarak
benimle hiç bir zaman (savafla) ç›kamazs›n›z ve kesin olarak benimle
bir düflmana karfl› savaflamazs›n›z. Çünkü siz oturmay› ilk defa hofl
gördünüz; öyleyse geride kalanlarla birlikte oturun.” (Tevbe Suresi, 83)

(Savafltan) Geride b›rak›lanlar, siz ganimetleri almaya gitti¤iniz zaman
diyeceklerdir ki: "Bizi b›rak›n da sizi izleyelim." Onlar, Allah'›n kelam›n›
de¤ifltirmek istiyorlar. De ki: "Siz, kesin olarak bizim izimizden gele-
mezsiniz. Allah, daha evvel böyle buyurdu." Bunun üzerine: "Hay›r, bizi
k›skan›yorsunuz" diyecekler. Hay›r, onlar pek az anlayan kimselerdir.
(Fetih Suresi, 15)

MÜNAFIKLARI CEZALANDIRIRLAR
Özür belirtmeyiniz. Siz, iman›n›zdan sonra inkâra sapt›n›z. Sizden bir
toplulu¤u ba¤›fllasak da, bir toplulu¤unuzu gerçekten suçlu-günahkar
olmalar› nedeniyle azabland›raca¤›z. (Tevbe Suresi, 66)

(Musa) Dedi ki: “Ya senin amac›n nedir ey Samiri?” Dedi ki: “Ben onla-
r›n görmediklerini gördüm, böylece elçinin izinden bir avuç al›p at›ver-
dim; böylelikle bana bunu nefsim hofla giden (bir fley) gösterdi.” Dedi
ki: “Haydi çekip git, art›k senin hayatta (haketti¤in ceza: “Bana dokunul-
mas›n”) deyip yerinmendir.” Ve flüphesiz senin için kendisinden asla
kaç›namayaca¤›n (azab dolu) bir buluflma zaman› vard›r. Üstüne ka-
pan›p bel bükerek önünde e¤ildi¤in ilah›na bir bak; biz onu mutlaka ya-
kaca¤›z, sonra darmada¤›n edip denizde savuraca¤›z.” (Taha Suresi,
95-97)

‹NFAK EDERLER
Öyleyse güç yetirebildi¤iniz kadar Allah’tan korkup-sak›n›n, dinleyin ve
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itaat edin. Kendi nefsinize hay›r (en büyük yarar) olmak üzere infakta
bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkular›ndan (ya da cimri tutumundan)
korunursa; iflte onlar, felah (kurtulufl) bulanlard›r. (Te¤abun Suresi, 16)

Yaln›zca Allah’›n r›zas›n› istemek ve kendilerinde olan› köklefltirip-
güçlendirmek için mallar›n› infak edenlerin örne¤i, yüksekçe bir tepede
bulunan, sa¤nak ya¤mur ald›¤›nda ürünlerini iki kat veren bir bahçenin
örne¤ine benzer ki ona sa¤nak ya¤mur isabet etmese de bir çisintisi
(vard›r). Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Bakara Suresi, 265)

Sizden birinize ölüm gelip de: “Rabbim, beni yak›n bir süreye (ecele)
kadar geciktirsen ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam”
demezden önce, size r›z›k olarak verdiklerimizden infak edin. (Münafi-
kun Suresi, 10)

Sevdi¤iniz fleylerden infak edinceye kadar asla iyili¤e eremezsiniz. Her
ne infak ederseniz, flüphesiz Allah onu bilir. (Al-i ‹mran Suresi, 92)

Mallar›n› Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri fleyin peflinden
bafla kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri Kat›ndad›r, onla-
ra korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 262)

Onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve in-
sanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik
yapanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134)

Küçük, büyük infak ettileri her nafaka ve (Allah yolunda) aflt›klar› her
vadi, mutlaka Allah’›n yapt›klar›n›n daha güzeliyle onlara karfl›l›¤›n›
vermesi için, (bunlar) onlar ad›na yaz›lm›flt›r. (Tevbe Suresi, 121)

Allah’a ve Resûlü’ne iman edin. “Sizi kendilerinde halifeler k›l›p harca-
ma yetkisi verdi¤i’ fleylerden infak edin. Art›k sizden kim iman edip in-
fak ederse, onlara büyük bir ecir vard›r. (Hadid Suresi, 7)

Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve
yerin miras› Allah’›nd›r. ‹çinizden, fetihten önce infak eden ve savaflan-
lar (baflkas›yla) bir olmaz. ‹flte onlar, derece olarak sonradan infak
eden ve savaflanlardan daha büyüktür. Allah, her birine en güzel olan›
va’detmifltir. Allah, yapt›klar›n›zdan hâberdard›r. (Hadid Suresi, 10)

G‹ZL‹ YA DA AÇIK ‹NFAK EDERLER
Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoflnutlu¤unu) isteyerek sabrederler, nama-
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z› dosdo¤ru k›larlar, kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden gizli ve aç›k
infak ederler ve kötülü¤ü iyilikle savarlar. ‹flte onlar, bu yurdun (dünyan›n
güzel) sonucu (ahiret mutlulu¤u) onlar içindir. (Ra’d Suresi, 22)

ZEKATI GERE⁄‹ G‹B‹ VER‹RLER
Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, flüphesiz ki biz Sana yönel-
dik. Dedi ki: “Azab›m› diledi¤ime isabet ettiririm, rahmetim ise her fleyi
kuflatm›flt›r; onu korkup-sak›nanlara, zekat› verenlere ve bizim ayetle-
rimize iman edenlere yazaca¤›m.” (A’raf Suresi, 156)

Namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekat› verin; önceden kendiniz için hay›r olarak
neyi takdim ederseniz, onu Allah Kat›nda bulacaks›n›z. fiüphesiz
Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Bakara Suresi, 110)

Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O’nun elçisi, rüku’ ediciler olarak
namaz k›lan ve zekat› veren mü’minlerdir. (Maide Suresi, 55)

Onlar, zekata iliflkin (söz ve görevlerini mutlaka) yerine getirenlerdir;
(Mü’minun Suresi, 4)

GEREK‹RSE TOPLU
OLARAK YER DE⁄‹fiT‹R‹RLER
Sonra gerçekten Rabbin, iflkenceye u¤rat›ld›ktan sonra hicret edenle-
rin, ard›ndan cehd edip (çaba harcay›p) sabredenlerin (destekçisidir).
fiüphesiz senin Rabbin, bundan sonra da gerçekten ba¤›fllayand›r,
esirgeyendir. (Nahl Suresi, 110)

Gerçek flu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallar›yla ve
canlar›yla cehd edenler ile (hicret edenleri) bar›nd›ranlar ve yard›m eden-
ler, iflte birbirlerinin velisi olanlar bunlard›r. ‹man edip hicret etmeyenler,
onlar hicret edinceye kadar, sizin onlara hiç bir fleyle velayetiniz yoktur.
Ama din konusunda sizden yard›m isterlerse, yard›m üzerinizde bir yü-
kümlülüktür. Ancak, sizlerle onlar aras›nda anlaflma bulunan bir toplulu-
¤un aleyhinde de¤il. Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Enfal Suresi, 72)

Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak
Allah, onlar› güzel bir r›z›kla r›z›kland›racakt›r. fiüphesiz Allah, r›z›k ve-
renlerin en hay›rl›s›d›r. Onlar›, kendisinden gerçekten hoflnut kalacak-
lar› bir yere sokacakt›r. fiüphesiz Allah, bilendir, halimdir. (Hac Suresi,
58-59)
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Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayat›na son verecekleri za-
man derler ki: “Nerde idiniz?” Onlar: “Biz, yeryüzünde zay›f b›rak›lm›fl-
lar (müstaz’aflar) idik.” derler. (Melekler de:) “Hicret etmeniz için
Allah’›n arz› genifl de¤il miydi?” derler. ‹flte onlar›n bar›nma yeri cehen-
nemdir. Ne kötü yatakt›r o? (Nisa Suresi, 97)

Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde bar›nacak çok yer de bulur, ge-
nifllik (ve bolluk) da. Allah’a ve Resûlü’ne hicret etmek üzere evinden
ç›kan, sonra kendisine ölüm gelen kiflinin ecri flüphesiz Allah’a düfl-
müfltür. Allah, ba¤›fllay›c›d›r, esirgeyicidir. (Nisa Suresi, 100)

Zulme u¤rat›ld›ktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri dünyada flüp-
hesiz güzel bir biçimde yerlefltirece¤iz; ahiret karfl›l›¤› ise daha büyük-
tür. Bilmifl olsalard›. (Nahl Suresi, 41)

EMANETE R‹AYET EDERLER
(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir. (Mü’minun
Suresi, 8)

fiüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve
insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmetmenizi emrediyor.
Bununla Allah, size ne güzel ö¤üt veriyor!.. Do¤rusu Allah, iflitendir, gö-
rendir. (Nisa Suresi, 58)

Kitap Ehlinden öylesi vard›r ki, bir kantar emanet b›raksan onu sana
geri verir; öylesi de vard›r ki, ona bir dinar emanet b›raksan, sen, onun
tepesine dikilip durmad›kça onu sana ödemez. Bu onlar›n “ümmiler
(zay›f ve bilgisizler veya Ehl-i Kitap olmayanlar) konusunda üzerinizde
bir yol (sorumluluk) yoktur” demifl olmalar›ndand›r. Oysa kendileri (ger-
çe¤i) bildikleri halde Allah’a karfl› yalan söylemektedirler. (Al-i ‹mran
Suresi, 75)

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiy-
yen) riayet edenlerdir. (Mearic Suresi, 32)

GÜVEN‹L‹R ‹NSANLARDIR
“Gerçek flu ki, ben size gönderilmifl güvenilir bir elçiyim.” (fiuara Sure-
si, 178)

Hükümdar dedi ki: “Onu bana getirin, onu kendime ba¤l› k›lay›m.”
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Onunla konufltu¤unda da (flöyle) dedi: “Sen bugün bizim yan›m›zda
(art›k) önemli bir yer sahibisin, güvenilir (bir dan›flman-yönetici)sin.”
(Yusuf Suresi, 54)

Andolsun, Biz kendilerinden önce, Firavun’un kavmini de denedik. On-
lara kerim bir elçi gelmiflti; “Allah’›n kullar›n› bana teslim edin; gerçek-
ten ben, sizin için güvenilir bir elçiyim” (demiflti). (Duhan Suresi, 17-18)

(Hud:) “Ey kavmim” dedi. “Bende ‘ak›l yetersizli¤i’ yoktur; ama ben ger-
çekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim” dedi. “Size Rabbimin risaletini
tebli¤ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir ö¤ütçüyüm.” (A’raf Suresi,
67-68)

Çok geçmeden, o iki (kad›n)dan biri, (utana utana) yürüyerek ona geldi.
“Babam, bizim için sürüleri sulamana karfl›l›k sana mükafaat vermek
üzere seni davet etmektedir.” dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bi-
tenleri anlat›nca o: “Korkma” dedi. “Zalimler toplulu¤undan kurtulmufl
oldun.” O (kad›n)lardan biri dedi ki: “Ey babac›¤›m, onu ücretli olarak
tut; çünkü ücretle tuttuklar›n›n en hay›rl›s› gerçekten o kuvvetli, güveni-
lir (biri)dir.” (Kasas Suresi, 25-26)

fiüphesiz o (Kur’an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah’tan
getirdi¤i) sözüdür; (Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arfl›n sahibi kat›nda fle-
reflidir. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir. (Tekvir Suresi, 19-21)

GÜÇLÜ K‹fi‹L‹KLER‹ OLUR
Gerçek flu ki, ‹brahim (tek bafl›na) bir ümmetti; Allah’a gönülden yönelip
itaat eden bir muvahhiddi ve o müflriklerden de¤ildi. (Nahl Suresi, 120)

Kitap’ta Meryem’i de zikret. Hani o, ailesinden kopup do¤u taraf›nda bir
yere çekilmiflti. (Meryem Suresi, 16)

CESUR VE KARARLIDIRLAR
De ki: “Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, düm-
düz (dosdo¤ru) yolun sahipleri kimlermifl ve do¤ru yola ulaflan kimler-
mifl, pek yak›nda ö¤reneceksiniz.” (Taha Suresi, 135)

Onlara Nuh’un haberini oku. Hani kavmine demiflti ki: “Ey kavmim, be-
nim makam›m ve Allah’›n ayetleriyle hat›rlatmalar›m e¤er size a¤›r geli-
yorsa ben, flüphesiz Allah’a tevekkül etmiflim. Art›k siz ortaklar›n›zla
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toplan›p yapaca¤›n›z ifli karara ba¤lay›n da ifliniz size örtülü kalmas›n
(veya tasa konusu olmas›n), sonra hakk›mdaki hükmünüzü -bana süre
tan›maks›z›n- verin. (Yunus Suresi, 71)

De ki: “Siz bizim için iki güzellikten (flehidlik veya zaferden) birinin d›-
fl›nda baflkas›n› m› bekliyorsunuz? Oysa biz de, Allah’›n ya Kendi Ka-
t›ndan veya bizim elimizle size bir azab dokunduraca¤›n› bekliyoruz.
Öyleyse siz bekleyedurun, kuflkusuz Biz de sizlerle birlikte bekleyenle-
riz. (Tevbe Suresi, 52)

“Ve do¤rusu ben, sizin tafla tutman›zdan benim de Rabbim, sizin de
Rabbiniz olan (Allah)a s›¤›nd›m.” “E¤er bana inanm›yorsan›z, bu du-
rumda benden kopup-ayr›l›n.” (Duhan Suresi, 20-21)

Onlar›n yürüyecek ayaklar› var m›? Ya da tutacaklar› elleri mi var? Ve-
ya görecek gözleri mi var? Yoksa iflitecek kulaklar› m› var? De ki: “Or-
tak kofltuklar›n›z› ça¤›r›n, sonra bir düzen (tuzak) kurun da bana göz bi-
le açt›rmay›n.” (A’raf Suresi, 195)

Art›k sana gelen bunca ilimden sonra, onun hakk›nda seninle ‘çekiflip-
tart›flmalara giriflirlerse’ de ki: “Gelin, o¤ullar›m›z› ve o¤ullar›n›z›, ka-
d›nlar›m›z› ve kad›nlar›n›z›, kendimizi ve kendinizi ça¤›ral›m; sonra
karfl›l›kl› lanetleflelim de Allah’›n lanetini yalan söyleyenlerin üstüne k›-
lal›m.” (Al-i ‹mran Suresi, 61)

‹man etmeyenlere de ki: “Yapabilece¤inizi yap›n; elbette biz de yapa-
ca¤›z.” (Hud Suresi, 121)

“Allah bizi ondan kurtard›ktan sonra, bizim tekrar sizin dininize dönme-
miz Allah’a karfl› yalan yere iftira düzmemiz olur. Rabbimiz olan
Allah’›n dilemesi d›fl›nda, ona geri dönmemiz bizim için olacak ifl de¤il-
dir. Rabbimiz, ilim bak›m›ndan her fleyi kuflatm›flt›r. Biz Allah’a tevek-
kül ettik. ‘Rabbimiz, bizimle kavmimiz aras›nda ‘Sen hak ile hüküm ver,’
Sen ‘hüküm verenlerin’ en hay›rl›s›s›n.” (A’raf Suresi, 89)

KÖTÜLÜ⁄E EN GÜZEL
fiEK‹LDE KARfiILIK VER‹RLER
Kötülü¤ü en güzel olanla uzaklaflt›r; Biz, onlar›n nitelendiregeldiklerini
en iyi bileniz. (Mü’minun Suresi, 96)

‹flte onlar; sabretmeleri dolay›s›yla ecirleri iki defa verilir ve onlar kötü-
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lü¤ü iyilikle uzaklaflt›r›p kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden infak
ederler. (Kasas Suresi, 54)

‹yilikle kötülük eflit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülü¤ü) uzak-
laflt›r; o zaman, (görürsün ki) seninle onun aras›nda düflmanl›k bulunan
kimse, sanki s›cak bir dost(un) oluvermifltir. (Fussilet Suresi, 34)

‹Y‹L‹⁄‹ EMREDER,

KÖTÜLÜKTEN MENEDERLER

“Ey o¤lum, namaz› dosdo¤ru k›l, ma’rufu emret, münkerden sak›nd›r
ve sana isabet eden (musibetler)e karfl› sabret. Çünkü bunlar, azmedil-
mesi gereken ifllerdendir. (Lokman Suresi, 17)

Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerlefltirir, iktidar sahibi k›larsak, dos-
do¤ru namaz› k›larlar, zekat› verirler, ma’rufu emrederler, münkerden
sak›nd›r›rlar. Bütün ifllerin sonu Allah’a aittir. (Hac Suresi, 41)

Siz, insanlar için ç›kar›lm›fl hay›rl› bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve ‹slam’a
uygun) olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve Allah’a iman eder-
siniz. Kitap Ehli de inanm›fl olsayd›, elbette kendileri için hay›rl› olurdu.
‹çlerinden iman edenler vard›r, fakat ço¤unlu¤u f›ska sapanlard›r. (Al-i
‹mran Suresi, 110)

Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman eder, maruf olan› emreder, mün-
ker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›fl›rlar. ‹flte bunlar salih olanlar-
dand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 114)

Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve kötülükten (münker-
den) sak›nd›ran bir topluluk bulunsun. Kurtulufla erenler iflte bunlard›r.
(Al-i ‹mran Suresi, 104)

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (‹slam u¤runda) seyahat
edenler, rükû edenler, secde edenler, iyili¤i emredenler, kötülükten sa-
k›nd›ranlar ve Allah’›n s›n›rlar›n› koruyanlar; sen (bütün) mü’minleri
müjdele. (Tevbe Suresi, 112)

Mü’min erkekler ve mü’min kad›nlar birbirlerinin velileridirler. ‹yili¤i em-
reder, kötülükten sak›nd›r›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar, zekat› verirler
ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. ‹flte Allah’›n kendilerine rahmet
edece¤i bunlard›r. fiüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hik-
met sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)
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DA‹MA ‹Y‹ VE GÜZEL 
DAVRANIfiLARDA BULUNURLAR
Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin aras›ndakilerini hakk›n d›fl›nda (herhan-
gi bir amaçla) yaratmad›k. Hiç flüphesiz o saat de yaklaflarak-gelmek-
tedir; öyleyse (onlara karfl›) güzel davran›fllarla davran. (Hicr Suresi,
85)

Bizim Kat›m›zda sizi (Bize) yaklaflt›racak olan ne mallar›n›z, ne de ev-
latlar›n›zd›r; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar baflka. ‹flte
onlar; onlar için yapt›klar›na karfl›l›k olmak üzere kat kat mükafaat var-
d›r ve onlar yüksek köflklerinde güven içindedirler. (Sebe Suresi, 37)

Ve flüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. (Kalem Suresi, 4)

Kim izzeti istiyorsa, art›k bütün izzet Allah’›nd›r. Güzel söz O’na yükse-
lir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlay›p düzenleyenler ise;
onlar için fliddetli bir azab vard›r. Onlar›n tasarlad›klar› ‘bofla ç›k›p bo-
zulur’. (Fat›r Suresi, 10)

Ey iman edenler, Allah’›n fliarlar›na, haram olan ay’a, kurbanl›k hay-
vanlara, (onlardaki) gerdanl›klara ve Rablerinden bir fazl ve hoflnutluk
isteyerek Beyt-i Haram’a gelenlere sak›n sayg›s›zl›k etmeyin. ‹hram-
dan ç›kt›n›z m› art›k avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram’dan al›koy-
duklar›ndan dolay› bir toplulu¤a olan kininiz, sak›n sizi haddi aflmaya
sürüklemesin. ‹yilik ve takva konusunda yard›mlafl›n, günah ve haddi
aflmada yard›mlaflmay›n ve Allah’tan korkup-sak›n›n. Gerçekten Allah
(ceza ile) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (Maide Suresi, 2)

Güzel bir söz ve ba¤›fllama, peflinden eziyet gelen bir sadakadan daha
hay›rl›d›r. Allah hiç bir fleye ihtiyac› olmayand›r, yumuflak davranand›r.
(Bakara Suresi, 263)

Allah’a ça¤›ran, salih amelde bulunan ve: “Gerçekten ben Müslüman-
lardan›m” diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet Suresi, 33)

‹man edip güzel amellerde bulunanlar, namaz› dosdo¤ru k›lanlar ve
zekat› verenler; flüphesiz onlar›n ecirleri Rablerinin kat›ndad›r. Onlara
korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 277)

Ancak bundan sonra tevbe edenler, ‘salih olarak davrananlar’ baflka.
Çünkü Allah, gerçekten ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Al-i ‹mran Suresi,
89)
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‹man edenler ve salih amellerde bulunanlar -ki Biz hiç kimseye güç ye-
tirece¤inden fazlas›n› yüklemeyiz- onlar da cennetin ashab› (halk›)d›r-
lar. Onda sonsuz olarak kalacaklard›r. (A’raf Suresi, 42)

Erkek olsun, kad›n olsun inanm›fl olarak kim salih bir amelde bulunur-
sa, onlar cennete girecek ve onlar, bir ‘çekirde¤in s›rt›ndaki tomurcuk
kadar’ bile haks›zl›¤a u¤ramayacaklard›r. (Nisa Suresi, 124)

Ki onlar, sözü iflitirler ve en güzeline uyarlar. ‹flte onlar, Allah’›n kendile-
rini hidayete erdirdi¤i kimselerdir ve onlar, temiz ak›l sahipleridir. (Zü-
mer Suresi, 18)

fiüphesiz muttaki olanlar, cennetlerde ve p›narlardad›rlar; Rablerinin
kendilerine verdi¤ini alanlar olarak. Çünkü onlar, bundan önce ihsanda
(güzel davran›flta) bulunanlard›. (Zariyat Suresi, 15-16)

HAYIRLARDA YARIfiIRLAR
Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olan› emreder, mün-
ker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›fl›rlar. ‹flte bunlar salih olanlar-
dand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 114)

Onun duas›na icabet ettik, kendisine Yahya'y› arma¤an ettik, eflini de do¤ur-
maya elveriflli k›ld›k. Gerçekten onlar hay›rlarda yar›fl›rlard›, umarak ve kor-
karak Bize dua ederlerdi. Bize derin sayg› gösterirlerdi. (Enbiya Suresi, 90)

‹flte onlar, hay›rlarda yar›flmaktad›rlar ve onlar bundan dolay› öne geç-
mektedirler. (Mü’minun Suresi, 61)

Sonra Kitab› kullar›m›zdan seçtiklerimize miras k›ld›k. Art›k onlardan kimi
kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yoldad›r, kimi de Allah’›n izniyle hay›r-
larda yar›fl›r öne geçer. ‹flte bu, büyük fazl›n kendisidir. (Fat›r Suresi, 32)

Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir difliden yaratt›k ve birbirinizle
tan›flman›z için sizi halklar ve kabileler (fleklinde) k›ld›k. fiüphesiz, Allah Ka-
t›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da soyca de¤il) takvaca en ileri-
de olan›n›zd›r. fiüphesiz Allah, bilendir, haber aland›r. (Hucurat Suresi, 13)

HOfiGÖRÜLÜ VE BA⁄IfiLAYICIDIRLAR
Güzel bir söz ve ba¤›fllama, peflinden eziyet gelen bir sadakadan daha
hay›rl›d›r. Allah hiç bir fleye ihtiyac› olmayand›r, yumuflak davranand›r.
(Bakara Suresi, 263)
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Bir hayr› aç›klar ya da gizli tutarsan›z veya bir kötülü¤ü ba¤›fllarsan›z,
flüphesiz Allah, affedicidir, güç yetirendir. (Nisa Suresi, 149)

Sen af (veya kolayl›k) yolunu benimse, (‹slam’a) uygun olan› (örfü) em-
ret ve cahillerden yüz çevir. (A’raf Suresi, 199)

Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin aras›ndakilerini hakk›n d›fl›nda (herhangi
bir amaçla) yaratmad›k. Hiç flüphesiz o saat de yaklaflarak-gelmektedir;
öyleyse (onlara karfl›) güzel davran›fllarla davran. (Hicr Suresi, 85)

Kötülü¤ün karfl›l›¤›, onun misli (benzeri) olan kötülüktür. Ama kim affeder
ve ›slah ederse (dirli¤i kurup-sa¤larsa) art›k onun ecri Allah’a aittir. Ger-
çekten O, zalimleri sevmez. Kim zulme u¤rad›ktan sonra nusret bulur
(hakk›n› al›r)sa, art›k onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur. Yol, ancak in-
sanlara zulmeden ve yeryüzünde haks›z yere ‘tecavüz ve haks›zl›kta bu-
lunanlar›n’ aleyhinedir. ‹flte bunlara ac›kl› bir azab vard›r. Kim sabreder ve
ba¤›fllarsa, flüphesiz bu, azme de¤er ifllerdendir. (fiura Suresi, 40-43)

ADALETL‹D‹RLER
fiüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve
insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmetmenizi emrediyor.
Bununla Allah, size ne güzel ö¤üt veriyor!.. Do¤rusu Allah, iflitendir, gö-
rendir. (Nisa Suresi, 58)

Ey iman edenler, adil flahidler olarak, Allah için, hakk› ayakta tutun. Bir
toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n. O, tak-
vaya daha yak›nd›r. Allah’tan korkup-sak›n›n. fiüphesiz Allah, yapmak-
ta olduklar›n›zdan haberi oland›r. (Maide Suresi, 8)

Ey iman edenler, kendiniz, anne-baban›z ve yak›nlar›n›z aleyhine bile
olsa, Allah için flahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin
olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yak›nd›r. Öyleyse ada-
letten dönüp heva (tutkular›)n›za uymay›n. E¤er dilinizi e¤ip büker (sö-
zü geveler) ya da yüz çevirirseniz, flüphesiz Allah, yapt›klar›n›zdan ha-
beri oland›r. (Nisa Suresi, 135)

E¤er bir kavmin ihanet edece¤inden kesin olarak korkarsan, sen de
aç›k ve adil bir tutumla (onlarla olan anlaflma metnini ve diplomatik ilifl-
kiyi) at. Gerçekten Allah, ihanet edenleri sevmez. (Enfal Suresi, 58)

Ey iman edenler, Allah’›n fliarlar›na, haram olan ay’a, kurbanl›k hay-
vanlara, (onlardaki) gerdanl›klara ve Rablerinden bir fazl ve hoflnutluk
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isteyerek Beyt-i Haram’a gelenlere sak›n sayg›s›zl›k etmeyin. ‹hram-
dan ç›kt›n›z m› art›k avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram’dan al›koy-
duklar›ndan dolay› bir toplulu¤a olan kininiz, sak›n sizi haddi aflmaya
sürüklemesin. ‹yilik ve takva konusunda yard›mlafl›n, günah ve haddi
aflmada yard›mlaflmay›n ve Allah’tan korkup-sak›n›n. Gerçekten Allah
(ceza ile) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (Maide Suresi, 2)

Mü’minlerden iki topluluk çarp›flacak olursa, aralar›n› bulup-düzeltin.
fiayet biri di¤erine tecavüzde bulunacak olursa, art›k tecavüzde bulu-
nanla, Allah’›n emrine dönünceye kadar savafl›n; e¤er sonunda
(Allah’›n emrini kabul edip) dönerse, bu durumda adaletle aralar›n› bu-
lun ve (her konuda) adil davran›n. fiüphesiz Allah, adil olanlar› sever.
(Hucurat Suresi, 9)

Allah, sizinle din konusunda savaflmayan, sizi yurtlar›n›zdan sürüp-ç›kar-
mayanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli davranman›zdan sizi sa-
k›nd›rmaz. Çünkü Allah, adalet yapanlar› sever. (Mümtehine Suresi, 8)

ALÇAKGÖNÜLLÜDÜRLER
O Rahman (olan Allah)›n kullar›, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak
yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap olduklar› zaman “Selam” der-
ler. (Furkan Suresi, 63)

Biz her ümmet için bir “Mensek” k›ld›k, O’nun kendilerine r›z›k olarak
verdi¤i (kurbanl›k) hayvanlar üzerine Allah’›n ad›n› ans›nlar diye. ‹flte
sizin ilah›n›z bir tek ilaht›r, art›k yaln›zca O’na teslim olun. Sen alçak
gönüllü olanlara müjde ver. (Hac Suresi, 34)

“‹nsanlara yana¤›n› çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmifl olarak yeryü-
zünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslay›p böbürleneni sevmez.”
(Lokman Suresi, 18)

MERHAMETL‹ VE 
YUMUfiAK HUYLUDURLAR
Allah’tan bir rahmet dolay›s›yla, onlara yumuflak davrand›n. E¤er ka-
ba, kat› yürekli olsayd›n onlar çevrenden da¤›l›r giderlerdi. Öyleyse on-
lar› ba¤›flla, onlar için ba¤›fllanma dile ve ifl konusunda onlarla müfla-
vere et. E¤er azmedersen art›k Allah’a tevekkül et. fiüphesiz Allah, te-
vekkül edenleri sever. (Al-i ‹mran Suresi, 159)
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Do¤rusu ‹brahim, yumuflak huylu, duygulu ve gönülden (Allah’a) yöne-
len biriydi. (Hud Suresi, 75)

Andolsun size, içinizden s›k›nt›ya düflmeniz O’nun gücüne giden, size
pek düflkün, mü’minlere flefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmifltir.
(Tevbe Suresi, 128)

Kat›m›zdan ona bir sevgi duyarl›l›¤› ve temizlik (de verdik). O, çok tak-
va sahibi biriydi. (Meryem Suresi, 13)

MÜSLÜMAN OLMASI ‹Ç‹N K‹MSEYE 
BASKI YAPMAZLAR, ZOR KULLANMAZLAR
Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en güzel bir
biçimde mücadele et. fiüphesiz senin Rabbin yolundan sapan› bilendir
ve hidayete ereni de bilendir. (Nahl Suresi, 125)

Art›k sen, ö¤üt verip-hat›rlat. Sen, yaln›zca bir ö¤üt verici-bir hat›rlat›c›-
s›n. Onlara ‘zor ve bask›’ kullanacak de¤ilsin. (Gafliye Suresi, 21-22)

E¤er Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi.
Öyleyse, onlar mü’min oluncaya kadar insanlar› sen mi zorlayacaks›n?
(Yunus Suresi, 99)

Biz onlar›n neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlar›n üzerinde bir
zorba de¤ilsin; flu halde, Benim kesin tehdidimden korkanlara Kur’an
ile ö¤üt ver. (Kaf Suresi, 45)

Dinde zorlama (ve bask›) yoktur. fiüphesiz, do¤ruluk (rüfld) sap›kl›ktan
apaç›k ayr›lm›flt›r. Art›k kim ta¤utu tan›may›p Allah’a inan›rsa, o, sapa-
sa¤lam bir kulpa yap›flm›flt›r; bunun kopmas› yoktur. Allah, iflitendir, bi-
lendir. (Bakara Suresi, 256)

‘Bofl ve yarars›z olan sözü’ iflittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: “Bi-
zim yap›p-ettiklerimiz bizim, sizin yap›p-ettikleriniz sizindir; size selam
olsun, biz cahilleri benimsemeyiz” derler. (Kasas Suresi, 55)

Fakat onlar yüz çevirirlerse, sana düflen yaln›zca apaç›k bir tebli¤dir.
(Nahl Suresi, 82)

E¤er müflriklerden biri, senden ‘eman isterse’, ona eman ver; öyle ki
Allah’›n sözünü dinlemifl olsun, sonra onu ‘güvenlik içinde olaca¤› yere
ulaflt›r.’ Bu, onlar›n elbette bilmeyen bir topluluk olmalar› nedeniyledir.
(Tevbe Suresi, 6)

De ki: “Ey insanlar, flüphesiz size Rabbinizden hak gelmifltir. Kim hida-
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yet bulursa, o ancak kendi nefsi için hidayet bulmufltur. Kim saparsa, o
da, kendi aleyhine sapm›flt›r. Ben sizin üzerinizde bir vekil de¤ilim.”
(Yunus Suresi, 108)

ÖFKELER‹NE KAPILMAZLAR
Onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve in-
sanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik
yapanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134)

(Bunlar,) Büyük günahlardan ve çirkin -utanmazl›klardan kaç›nanlar ve
gazabland›klar› zaman ba¤›fllayanlar, (fiura Suresi, 37)

HAKKI SÖYLEMEKTEN ÇEK‹NMEZLER
(Bu,) Bir Kitap’t›r ki onunla uyarman için ve mü’minlere bir ö¤üt olmak
üzere sana indirildi. Öyleyse bundan dolay› gö¤sünde bir s›k›nt› olma-
s›n. (A’raf Suresi, 2)

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se,
Allah (yerine) kendisinin onlar› sevdi¤i, onlar›n da kendisine sevdi¤i
mü’minlere karfl› alçak gönüllü, kafirlere karfl› ise ‘güçlü ve onurlu,’
Allah yolunda cehd eden ve k›nay›c›n›n k›namas›ndan korkmayan bir
topluluk getirir. Bu, Allah’›n bir fazl›d›r, onu diledi¤ine verir. Allah (rah-
metiyle) genifl oland›r, bilendir. (Maide Suresi, 54)

Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebli¤ et. E¤er (bu görevini)
yapmayacak olursan, O’nun elçili¤ini tebli¤ etmemifl olursun. Allah se-
ni insanlardan koruyacakt›r. fiüphesiz, Allah, kafir olan bir toplulu¤u hi-
dayete erdirmez. (Maide Suresi, 67)

TEBL‹⁄ KARfiILI⁄INDA
MENFAAT GÖZETMEZLER
E¤er yüz çevirecek olursan›z, ben sizden bir karfl›l›k istemedim. Benim
ecrim, yaln›zca Allah’a aittir. Ve ben, Müslümanlardan olmakla emro-
lundum. (Yunus Suresi, 72)

“Art›k Allah’tan korkup-sak›n›n ve bana itaat edin.” “Buna karfl›l›k ben
sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yaln›zca alemlerin Rabbine ait-
tir.” (fiuara Suresi, 179-180)
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‹flte Allah’›n hidayet verdikleri bunlard›r; öyleyse sen de onlar›n bu hida-
yetlerine uy. De ki: “Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O
(Kur’an), alemlere bir ‘ö¤üt ve hat›rlatmadan’ baflkas› de¤ildir.” (En’am
Suresi, 90)

B‹RB‹RLER‹NE DANIfiARAK
HAREKET EDERLER
Rablerine icabet edenler, namaz› dosdo¤ru k›lanlar, iflleri kendi arala-
r›nda flura ile olanlar ve kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden infak
edenler, (fiura Suresi, 38)

B‹LENLERE DANIfiIRLAR
Ey iman edenler, Allah’a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir sa-
hiplerine de. E¤er bir fleyde anlaflmazl›¤a düflerseniz, art›k onu  Allah’a ve
elçisine döndürün. fiayet Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsan›z. Bu,
hay›rl› ve sonuç bak›m›ndan daha güzeldir. (Nisa Suresi, 59)

Kendilerine güven veya korku haberi geldi¤inde, onu yayg›nlaflt›r›verir-
ler. Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine gö-
türmüfl olsalard›, onlardan ‘sonuç-ç›karabilenler,’ onu bilirlerdi. Allah’›n
üzerinizdeki fazl› ve rahmeti olmasayd›, az›n›z hariç herhalde fleytana
uymufltunuz. (Nisa Suresi, 83)

NEF‹SLER‹NE GÖRE
HAREKET ETMEZLER
“(Yine de) Ben nefsimi temize ç›karamam. Çünkü gerçekten nefis, -
Rabbimin kendisini esirgedi¤i d›fl›nda- var gücüyle kötülü¤ü emreden-
dir. fiüphesiz, benim Rabbim, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.” (Yusuf Su-
resi, 53)

Kendi istek ve tutkular›n› (hevas›n›) ilah edineni gördün mü? fiimdi ona
karfl› sen mi vekil olacaks›n? (Furkan Suresi, 43)

‹T‹DALL‹D‹RLER
“‹nsanlara yana¤›n› çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmifl olarak yeryü-
zünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslay›p böbürleneni sevmez.”
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“Yürüyüflünde orta bir yol tut, sesinden de (yüksek perdeleri) eksilt.
Çünkü, seslerin en çirkin olan› gerçekten efleklerin sesidir.” (Lokman
Suresi, 18-19)

Mal ve çocuklar, dünya hayat›n›n çekici-süsüdür; sürekli olan ‘salih
davran›fllar’ ise, Rabbinin Kat›nda sevap bak›m›ndan daha hay›rl›d›r,
umut etmek bak›m›ndan da daha hay›rl›d›r. (Kehf Suresi, 46)

SABIRLIDIRLAR
Rabbin için sabret. (Müddessir Suresi, 7)

Ve sabret. Gerçekten Allah, iyilik yapanlar›n ecrini kaybetmez. (Hud
Suresi, 115)

Ey iman edenler, sabredin ve sab›rda yar›fl›n, (s›n›rlarda) nöbetleflin.
Allah’tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. (Al-i ‹mran Suresi, 200)

‹flte onlar, sabretmelerine karfl›l›k (cennetin en gözde yerinde) odalarla
ödüllendirilirler ve orda esenlik dile¤i ve selamla karfl›lan›rlar. (Furkan
Suresi, 75)

fiimdi, Allah sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir za’f oldu¤unu bildi.
Sizden yüz sab›rl› (kifli) bulunursa, (onlar›n) iki yüzünü bozguna u¤ra-
t›r; e¤er sizden bin (kifli) olursa, Allah’›n izniyle (onlar›n) iki binini yener.
Allah, sabredenlerle beraberdir. (Enfal Suresi, 66)

Onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. (Nahl Suresi, 42)

Sizin yan›n›zda olan tükenir, Allah’›n kat›nda olan ise kal›c›d›r. Sabre-
denlerin karfl›l›¤›n› yapt›klar›n›n en güzeliyle Biz muhakkak verece¤iz.
(Nahl Suresi, 96)

Öyleyse sen sabret; flüphesiz Allah’›n va’di hakt›r; kesin bilgiyle inan-
mayanlar sak›n seni telafla kapt›r›p-hafifli¤e (veya gevflekli¤e) sürükle-
mesinler. (Rum Suresi, 60)

Andolsun, mallar›n›zla ve canlar›n›zla imtihan edileceksiniz ve sizden
önce kendilerine kitap verilenlerden ve flirk koflmakta olanlardan elbet-
te çok eziyet verici (sözler) ifliteceksiniz. E¤er sabreder ve sak›n›rsan›z
(bu) emirlere olan azimdendir. (Al-i ‹mran Suresi, 186)

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça mallardan, canlardan
ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sab›r gösterenleri müjde-
le. (Bakara Suresi, 155)
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Onlar, Calut ve ordusuna karfl› meydana (savafla) ç›kt›klar›nda, dediler
ki: “Rabbimiz, üzerimize sab›r ya¤d›r, ad›mlar›m›z› sabit k›l (kayd›rma)
ve kâfirler toplulu¤una karfl› Bize yard›m et.” (Bakara Suresi, 250)

DUYGULARIYLA DE⁄‹L 
AKIL ‹LE HAREKET EDERLER
Sen, onlara karfl› hüzne kap›lma ve kurduklar› tuzaklardan dolay› s›-
k›nt› içinde olma. (Neml Suresi, 70)

Biz insana, anne ve babas›na (karfl›) güzelli¤i (ilke edinmesini) tavsiye
ettik. E¤er onlar, hakk›nda bilgin olmayan fleyle bana ortak koflman için
sana karfl› çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda, onlara itaat etme. 

Dönüflünüz banad›r. Art›k yapt›klar›n›z› size haber verece¤im. (Anke-
but Suresi, 8)

E¤er onlar›n yüz çevirmeleri sana a¤›r geldiyse, onlara bir ayet getir-
mek için yerde bir tünel açmaya veya gö¤e bir merdiven dayamaya gü-
cün yetiyorsa (yap). E¤er Allah dileseydi, onlar›n tümünü hidayet üzere
toplard›. Öyleyse sak›n cahillerden olma. (En’am Suresi, 35)

‹brahim’in babas› için ba¤›fllanma dilemesi, yaln›zca ona verdi¤i bir söz
dolay›s›yla idi. Kendisine, onun gerçekten Allah’a düflman oldu¤u aç›k-
lan›nca ondan uzaklaflt›. Do¤rusu ‹brahim, çok duygulu, yumuflak huy-
luydu. (Tevbe Suresi, 114)

Küfürde ‘büyük çaba harcayanlar’ seni üzmesin. Çünkü onlar, Allah’a
hiç bir fleyle zarar veremezler. Allah, onlar› ahirette pay sahibi k›lma-
may› ister. Onlar için büyük bir azab vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 176)

HATALARINDA D‹RENMEZLER
Nefse ve ona ‘bir düzen içinde biçim verene’, Sonra ona fücurunu (s›n›r
tan›maz günah ve kötülü¤ünü) ve ondan sak›nmay› ilham edene (an-
dolsun). Onu ar›nd›r›p-temizleyen gerçekten felah bulmufltur. Ve onu
(isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette y›k›ma u¤ra-
m›flt›r. (fiems Suresi, 7-10)

Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiç bir zaman durma. Daha ilk
gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda (namaza
ve di¤er ifllere) durmana daha uygundur. Onda, ar›nmay› içten-arzula-
yan adamlar vard›r. Allah ar›nanlar› sever. (Tevbe Suresi, 108)
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Kendilerinden önce o yurdu (Medine’yi) haz›rlay›p iman› (gönüllerine)
yerlefltirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen fleylerden
dolay› içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir aç›kl›k
(ihtiyaç) olsa bile (kardefllerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsi-
nin ‘cimri ve bencil tutkular›ndan’ korunmuflsa, iflte onlar, felah (kurtu-
lufl) bulanlard›r. (Haflr Suresi, 9)

Ancak kim iflledi¤i zulümden sonra tevbe eder ve (davran›fllar›n›) dü-
zeltirse, flüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah,
ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Maide Suresi, 39)

Hiç bir günahkar bir baflka günahkar›n günah›n› yüklenemez. E¤er yü-
kü a¤›r olan kimse (bir baflkas›n›) onu tafl›maya ça¤›rsa, -bu, yak›n-ak-
rabas› da olsa- kendisine ondan hiç bir fley yükletilmez. Sen, yaln›zca
gayb ile Rablerinden ‘içleri titreyerek-korkmakta’ olanlar› ve dosdo¤ru
namaz› k›lanlar› uyar›rs›n. Kim temizlenip-ar›n›rsa, art›k o, kendi nefsi
için temizlenip-ar›nm›flt›r. Sonunda dönüfl Allah’ad›r. (Fat›r Suresi, 18)

Do¤rusu ‹brahim de onun (soyunun) bir kolundand›r. Hani o, Rabbine
ar›nm›fl (selim) bir kalp ile gelmiflti. (Saffat Suresi, 83-84)

Do¤rusu, temizlenip ar›nan felah bulmufltur; (A’la Suresi, 14)

Ve ‘çirkin bir hayas›zl›k’ iflledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman,
Allah’› hat›rlay›p hemen günahlar›ndan dolay› ba¤›fllanma isteyenlerdir.
Allah’tan baflka günahlar› ba¤›fllayan kimdir? Bir de onlar yapt›klar› (kötü
fleylerde) bile bile ›srar etmeyenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 135)

Ancak tevbe edenler, (kendilerini ve baflkalar›n›) düzeltenler ve (indiri-
leni) aç›klayanlar(a gelince); art›k onlar›n tevbelerini kabul ederim.
Ben, tevbeleri kabul edenim, esirgeyenim. (Bakara Suresi, 160)

K‹B‹RL‹ DE⁄‹LD‹RLER
Biz her ümmet için bir “Mensek” k›ld›k, O’nun kendilerine r›z›k olarak
verdi¤i (kurbanl›k) hayvanlar üzerine Allah’›n ad›n› ans›nlar diye. ‹flte
sizin ilah›n›z bir tek ilaht›r, art›k yaln›zca O’na teslim olun. Sen alçak
gönüllü olanlara müjde ver. (Hac Suresi, 34)

O Rahman'›n kullar›, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve
cahiller kendileriyle muhatap olduklar› zaman “Selam” derler. (Furkan
Suresi, 63)

Öyle ki, elinizden ç›kana karfl› üzüntü duymayas›n›z ve size (Allah’›n)
verdikleri dolay›s›yla sevinip-fl›marmayas›n›z. Allah, büyüklük taslay›p
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böbürleneni sevmez. (Hadid Suresi, 23)

‹flte ahiret yurdu; Biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgun-
culuk yapmak istemeyenlere (arma¤an) k›lar›z. (Güzel) Sonuç takva
sahiplerinindir. (Kasas Suresi, 83)

“‹nsanlara yana¤›n› çevirip ve böbürlenmifl olarak yeryüzünde yürüme.
Çünkü Allah, büyüklük taslay›p böbürleneni sevmez.” (Lokman Suresi, 18)

Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hat›rlat›ld›¤› zaman, hemen sec-
deye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük tasla-
mayan (müstekbir olmayan)lar iman eder. (Secde Suresi, 15)

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne
da¤lara boyca ulaflabilirsin. (‹sra Suresi, 37)

Allah’a ibadet edin ve O’na hiç bir fleyi ortak koflmay›n. Anne-babaya,
yak›n akrabaya, yetimlere, yoksullara, yak›n komfluya, uzak komfluya,
yan›n›zdaki arkadafla, yolda kalm›fla ve sa¤ ellerinizin malik olduklar›-
na güzellikle davran›n. Çünkü, Allah, her büyüklük taslay›p böbürlene-
ni sevmez. (Nisa Suresi, 36)

ALAY ETMEZLER
Ey iman edenler, bir kavim (bir baflka) kavimle alay etmesin, belki ken-
dilerinden daha hay›rl›d›rlar; kad›nlar da kad›nlarla (alay etmesin), bel-
ki kendilerinden daha hay›rl›d›rlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi)
yad›rgay›p-küçük düflürmeyin ve birbirinizi ‘olmad›k-kötü lakablarla’
ça¤›rmay›n. ‹mandan sonra fas›kl›k ne kötü bir isimdir. Kim tevbe et-
mezse, iflte onlar, zalim olanlar›n ta kendileridir. (Hucurat Suresi, 11)

ÇO⁄UNLU⁄A DE⁄‹L HAKKA UYARLAR
Yeryüzünde olanlar›n ço¤unlu¤una uyacak olursan, seni Allah’›n yo-
lundan flafl›rt›p-sapt›r›rlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak
‘zan ve tahminle yalan söylerler.’ (En’am Suresi, 116)

ALLAH’IN DESTE⁄‹ 
DA‹MA YANLARINDADIR
Allah, yazm›flt›r: “Andolsun, ben galip gelece¤im ve elçilerim de.” Ger-
çekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün oland›r. (Müca-
dele Suresi, 21)
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Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yard›m ve zafer) bulacaklard›r. Ve
hiç flüphesiz; Bizim ordular›m›z, üstün gelecek olanlar onlard›r. (Saffat
Suresi, 172-173)

Siz O’na (peygambere) yard›m etmezseniz, Allah O’na yard›m etmifltir.
Hani kafirler ikiden biri olarak O’nu (Mekke'den) ç›karm›fllard›; ikisi ma¤a-
rada olduklar›nda arkadafl›na flöyle diyordu: "Hüzne kap›lma, elbette Allah
bizimle beraberdir." Böylece Allah O’na 'huzur ve güvenlik duygusunu' in-
dirmiflti, O’nu sizin görmedi¤iniz ordularla desteklemifl, inkara edenlerin de
kelimesini (inkar ça¤r›lar›n›) alçaltm›flt›. Oysa Allah'›n kelimesi, yüce olan-
d›r. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 40)

Hiç flüphesiz, benim velim Kitab› indiren Allah't›r ve O salihlerin koruyu-
culu¤unu (velili¤ini) yap›yor. (Araf Suresi, 196)

Onlara yard›m ettik, böylece üstün gelenler oldular. (Saffat Suresi, 116)

Gevflemeyin, üzülmeyin; e¤er (gerçekten) iman etmiflseniz en üstün
olan sizlersiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 139)

Onlar, seni aldatmak isterlerse, flüphesiz Allah sana yeter. O, seni yar-
d›m›yla ve mü’minlerle destekledi. (Enfal Suresi, 62)

YAPMAYACAKLARI 
fiEYLER‹ SÖYLEMEZLER
Ey iman edenler, yapmayaca¤›n›z fleyi neden söylersiniz? Yapmaya-
ca¤›n›z fleyi söylemeniz, Allah Kat›nda bir gazab (konusu olmas›) bak›-
m›ndan büyüdü (büyük bir suç teflkil etti). (Saf Suresi, 2-3)

D‹⁄ER MÜM‹NLER‹N HOfiNUTLUKLARINI 
KEND‹ NEF‹SLER‹NDEN ÖNDE TUTARLAR
Kendilerinden önce o yurdu (Medine’yi) haz›rlay›p iman› (gönüllerine)
yerlefltirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen fleylerden
dolay› içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir aç›kl›k
(ihtiyaç) olsa bile (kardefllerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsi-
nin ‘cimri ve bencil tutkular›ndan’ korunmuflsa, iflte onlar, felah (kurtu-
lufl) bulanlard›r. (Haflr Suresi, 9)
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SÖZLER‹NE SADIKTIRLAR
Adaklar›n› yerine getirirler ve flerri (kötülü¤ü) yayg›n olan bir günden
korkarlar. (‹nsan Suresi, 7)

Onlar Allah’›n ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü (misak›)
bozmazlar. (Ra’d Suresi, 20)

(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir. (Mü’minun
Suresi, 8)

Ahidleflti¤iniz zaman, Allah’›n ahdini yerine getirin, pekifltirdikten sonra
yeminleri bozmay›n; çünkü Allah’› üzerinize kefil k›lm›fls›n›zd›r. fiüphe-
siz Allah, yapt›klar›n›z› bilir. (Nahl Suresi, 91)

Hay›r; kim ahdine vefa eder ve sak›n›rsa flüphesiz Allah da sak›nanlar›
sever. (Al-i ‹mran Suresi, 76)

B‹RB‹RLER‹NE DÜfiKÜNDÜRLER
Mü’min erkekler ve mü’min kad›nlar birbirlerinin velileridirler. ‹yili¤i em-
reder, kötülükten sak›nd›r›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar, zekat› verirler
ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. ‹flte Allah’›n kendilerine rahmet
edece¤i bunlard›r. fiüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hik-
met sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)

“Rabbim, beni, annemi, babam›, mü’min olarak evime gireni, iman
eden erkekleri ve iman eden kad›nlar› ba¤›flla. Zalimlere y›k›mdan bafl-
kas›n› artt›rma.” (Nuh Suresi, 28)

Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: “Rabbimiz, bizi ve bizden önce
iman etmifl olan kardefllerimizi ba¤›flla ve kalplerimizde iman edenlere
karfl› bir kin b›rakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok flefkatlisin, çok
esirgeyicisin.” (Haflr Suresi, 10)

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se,
Allah (yerine) Kendisi'nin onlar› sevdi¤i, onlar›n da Kendisi'ni sevdi¤i
mü’minlere karfl› alçak gönüllü, kafirlere karfl› ise ‘güçlü ve onurlu,’
Allah yolunda cehd eden (çaba harcayan) ve k›nay›c›n›n k›namas›n-
dan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah’›n bir fazl›d›r, onu diledi¤i-
ne verir. Allah (rahmetiyle) genifl oland›r, bilendir. (Maide Suresi, 54)
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B‹RB‹RLER‹NE KARfiI
ÖLÇÜLÜ VE SAYGILIDIRLAR
Ey iman edenler, evlerinizden baflka evlere, yak›nl›k kurup (izin alma-
dan) ve (ev halk›na) selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha ha-
y›rl›d›r; umulur ki ö¤üt al›p düflünürsünüz. E¤er orada kimseyi bula-
mazsan›z, size izin verilinceye kadar art›k oraya girmeyin; ve e¤er “Dö-
nün” denirse, siz de dönün, bu sizin için daha temizdir. Allah yapt›klar›-
n›z› bilendir. (Nur Suresi, 27-28)

Bir selamla selamland›¤›n›zda, siz ondan daha güzeliyle selam verin
ya da ayn›yla karfl›l›k verin. fiüphesiz, Allah her fleyin hesab›n› tam
olarak yapand›r. (Nisa Suresi, 86)

Kör olana güçlük yoktur, topal olana güçlük yoktur, hasta olana da güç-
lük yoktur; sizin için de, gerek kendi evlerinizden, gerekse babalar›n›-
z›n evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardefllerinizin evlerin-
den, k›z kardefllerinizin evlerinden, amcalar›n›z›n evlerinden, halalar›-
n›z›n evlerinden, day›lar›n›z›n evlerinden, teyzelerinizin evlerinden,
anahtar›na malik oldu¤unuz (yerlerden) ya da dostlar›n›z›n (evlerin)den
yemenizde bir güçlük yoktur. Hep bir arada veya ayr› ayr› yemenizde de
bir günah yoktur. Evlere girdi¤iniz vakit, Allah taraf›ndan kutlu, güzel bir
yaflama dile¤i olarak birbirinize selam verin. ‹flte Allah, size ayetleri böy-
le aç›klar, umulur ki akl›n›z› kullan›rs›n›z. (Nur Suresi, 61)

AYRILI⁄A VE ANLAfiMAZLI⁄A 
DÜfiMEKTEN T‹T‹ZL‹KLE KAÇINIRLAR
Ey iman edenler, Allah’a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir
sahiplerine de. E¤er bir fleyde anlaflmazl›¤a düflerseniz, art›k onu Allah’a
ve elçisine döndürün. fiayet Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsan›z.
Bu, hay›rl› ve sonuç bak›m›ndan daha güzeldir. (Nisa Suresi, 59)

‹nkâr edenler birbirlerinin velileridir. E¤er siz bunu yapmazsan›z (birbi-
rinize yard›m etmez ve dost olmazsan›z) yeryüzünde bir fitne ve büyük
bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)
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‹SRAF ETMEZLER
Ey Ademo¤ullar›, her mescid yan›nda ziynetlerinizi tak›n›n. Yiyin, için
ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. (A’raf Suresi, 31)

Asmal› ve asmas›z bahçeleri, hurmalar› ve tadlar› farkl› ekinleri, zeytin-
leri ve narlar› -birbirine benzer ve benzeflmez- yaratan O’dur. Ürün ver-
di¤inde ürününden yiyin ve hasad günü hakk›n› verin; israf etmeyin.
Çünkü O, israf edenleri sevmez. (En’am Suresi, 141)

Akrabaya hakk›n› ver, yoksula ve yolda kalm›fla da. ‹sraf ederek saç›p-
savurma. Çünkü saç›p-savuranlar, fleytan›n kardeflleri olmufllard›r;
fleytan ise Rabbine karfl› nankördür. (‹sra Suresi, 26-27)

Elini boynunda ba¤lanm›fl olarak k›lma, büsbütün de aç›k tutma. Sonra
k›nan›r, hasret (piflmanl›k) içinde kalakal›rs›n. (‹sra Suresi, 29)

Onlar, harcad›klar› zaman, ne israf ederler, ne k›sarlar; (harcamalar›,)
ikisi aras›nda orta bir yoldur. (Furkan Suresi, 67)

YOKSULLARI KORURLAR
Kendileri, ona duyduklar› sevgiye ra¤men yeme¤i, yoksula, yetime ve
esire yedirirler. (‹nsan Suresi, 8)

Ve onlar›n mallar›nda belirli bir hak vard›r: Yoksul ve yoksun olan(lar)
için. (Mearic Suresi, 24-25)

EVL‹L‹KLER‹ KURAN'A GÖRED‹R
Müflrik kad›nlar›, iman edinceye kadar nikahlamay›n; iman eden bir ca-
riye, -hoflunuza gitse de- müflrik bir kad›ndan daha hay›rl›d›r. Müflrik
erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamay›n; iman eden bir köle, -
hoflunuza gitse de- müflrik bir erkekten daha hay›rl›d›r. Onlar, atefle ça-
¤›r›rlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve ma¤firete ça¤›r›r. O, insanla-
ra ayetlerini aç›klar. Umulur ki ö¤üt al›p-düflünürler. (Bakara Suresi,
221)

Zina eden erkek, zina eden ya da müflrik olan bir kad›ndan baflkas›n›
nikahlayamaz; zina eden kad›n› da zina eden ya da müflrik olan bir er-
kekten baflkas› nikahlayamaz. Bu, mü’minlere haram k›l›nm›flt›r. (Nur
Suresi, 3)
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Kötü kad›nlar, kötü erkeklere; kötü erkekler, kötü kad›nlara; iyi ve temiz
erkekler, iyi ve temiz kad›nlara (yarafl›r). Bunlar, onlar›n demekte ol-
duklar›ndan uzakt›rlar. Bunlar için bir ba¤›fllanma ve kerim (üstün) bir
r›z›k vard›r. (Nur Suresi, 26)

Onda ‘sükun bulup durulman›z’ için, size kendi nefislerinizden efller ya-
ratmas› ve aran›zda bir sevgi ve merhamet k›lmas› da, O’nun ayetlerin-
dendir. fiüphesiz bunda, düflünebilen bir kavim için gerçekten ayetler
vard›r. (Rum Suresi, 21)

Bugün size temiz olan fleyler helal k›l›nd›. (Kendilerine) Kitap verilenle-
rin yeme¤i size helal, sizin de yeme¤iniz onlara helaldir. Mü’minlerden
özgür ve iffetli kad›nlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden
özgür ve iffetli kad›nlar da, namuslu, fuhuflta bulunmayan ve gizlice
dostlar edinmemifller olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) ödedi¤iniz
takdirde- size (helal k›l›nd›.) Kim iman› tan›may›p küfre saparsa, elbet-
te onun yapt›¤› bofla ç›km›flt›r. O ahirette hüsrana u¤rayanlardand›r.
(Maide Suresi, 5)

‹çinizde evli olmayanlar›, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olan-
lar› evlendirin. E¤er fakir iseler Allah, Kendi fazl›ndan onlar› zengin
eder. Allah genifl (nimet sahibi)dir, bilendir. (Nur Suresi, 32)

Ey iman edenler, mü’min kad›nlar hicret ederek size geldikleri zaman,
onlar› imtihan edin. Allah, onlar›n imanlar›n› daha iyi bilendir. fiayet
(gerçekten) mü’min kad›nlar olduklar›n› bilip-ö¤renirseniz, art›k sak›n
onlar› kafirlere geri çevirmeyin. (Çünkü) Ne bunlar onlara helaldir, ne
onlar bunlara helaldir. Onlara (kafir kocalar›na kendileri için) harcad›k-
lar›n› verin. Onlara (hicret eden mü’min kad›nlara) ücretlerini (mehirle-
rini) verdi¤iniz takdirde onlar› nikahlaman›zda size bir güçlük yoktur.
Kafir (kad›n)lar›n ismetlerini (nikahlar›n›) tutmay›n ve (onlar için) harca-
d›klar›n›z› isteyin. Onlar da (mü’min kad›nlara) harcad›klar›n› istesinler.
Bu, Allah’›n hükmüdür; sizin aran›zda hükmeder. Allah, bilendir, hüküm
ve hikmet sahibidir. (Mümtehine Suresi, 10)

fiAH‹TL‹KLER‹N‹ DOSDO⁄RU YAPARLAR
Ki onlar, yalan flahidlikte bulunmayanlar, bofl ve yarars›z sözle karfl›-
laflt›klar› zaman onurlu olarak geçenlerdir. (Furkan Suresi, 72)

fiahidliklerinde dosdo¤ru davrananlard›r. (Mearic Suresi, 33)
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Sonra (üç iddet bekleme) sürelerine ulaflt›klar› zaman, art›k onlar› ma-
ruf (bilinen güzel bir tarz) üzere tutun, ya da maruf üzere onlardan ayr›-
l›n. ‹çinizden adalet sahibi iki kifliyi de flahid tutun. fiahidli¤i Allah için
dosdo¤ru yerine getirin. ‹flte bununla, Allah’a ve ahiret gününe iman
edenlere ö¤üt verilir. Kim Allah’tan korkup-sak›n›rsa, (Allah) ona bir ç›-
k›fl yolu gösterir; (Talak Suresi, 2)

Ey iman edenler, adil flahidler olarak, Allah için, hakk› ayakta tutun. Bir
toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n. O, tak-
vaya daha yak›nd›r. Allah’tan korkup-sak›n›n. fiüphesiz Allah, yap-
makta olduklar›n›zdan haberi oland›r. (Maide Suresi, 8)

BOfi VE YARARSIZ 
fiEYLERDEN YÜZ ÇEV‹R‹RLER
Ki onlar, yalan flahidlikte bulunmayanlar, bofl ve yarars›z sözle karfl›-
laflt›klar› zaman onurlu olarak geçenlerdir. (Furkan Suresi, 72)

‘Bofl ve yarars›z olan sözü’ iflittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: “Bi-
zim yap›p-ettiklerimiz bizim, sizin yap›p-ettikleriniz sizindir; size selam
olsun, biz cahilleri benimsemeyiz” derler. (Kasas Suresi, 55)

Onlar, ‘tümüyle bofl’ fleylerden yüz çevirenlerdir; (Mü’minun Suresi, 3)

D‹NDE AfiIRILI⁄A KAÇMAZLAR
De ki: “Ey kitap Ehli, haks›z yere dininiz konusunda afl›r› gitmeyin ve
daha önce sapm›fl, birço¤unu sapt›rm›fl ve dümdüz yoldan kaym›fl bir
toplulu¤un heva (istek ve tutku)lar›na uymay›n.” (Maide Suresi, 77)

Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taflk›nl›k etmeyin, Allah’a karfl› gerçek
olandan baflkas›n› söylemeyin. Meryem o¤lu Mesih ‹sa, ancak Allah’›n
elçisi ve kelimesidir. Onu (‘Ol’ kelimesini) Meryem’e yöneltmifltir ve
O’ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve elçisine inan›n›z; “üçtür” demeyi-
niz. (Bundan) kaç›n›n, sizin için hay›rl›d›r. Allah, ancak bir tek ilaht›r. O,
çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O’nun-
dur. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa Suresi, 171)

Ey iman edenler, Allah’›n sizin için helal k›ld›¤› güzel fleyleri haram k›l-
may›n ve haddi aflmay›n. fiüphesiz Allah, haddi aflanlar› sevmez. (Ma-
ide Suresi, 87)
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Ve e¤er onlar Tevrat’›, ‹ncil’i ve kendilerine Rablerinden indirileni
(Kur’an’›) ayakta tutsalard›, elbette üstlerinden ve ayaklar›n›n alt›ndan
(say›s›z nimeti) yiyeceklerdi. ‹çlerinde afl›r› olmayan (mutedil) bir üm-
met vard›r. Onlardan ço¤unun yapt›klar› ise ne kötüdür! (Maide Suresi,
66)

‹FFETL‹D‹RLER
Ve onlar ›rzlar›n› koruyanlard›r; Ancak eflleri ya da sa¤ ellerinin sahip
olduklar›na karfl› (tutumlar›) hariç; bu konuda k›nanm›fl de¤illerdir.
(Mü’minun Suresi, 5-6)

Evlerinizde vakarla-oturun (evlerinizi karargah edinin), ilk cahiliye (ka-
d›nlar›)n›n süslerini aç›¤a vurmas› gibi, siz de süslerinizi aç›¤a vurma-
y›n; namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekat› verin, Allah’a ve elçisine itaat edin.
Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinli¤i) gidermek
ve sizi tertemiz k›lmak ister. (Ahzab Suresi, 33)

‹mran’›n k›z› Meryem’i de. Ki o kendi ›rz›n› korumufltu. Böylece Biz ona
ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplar›n› tasdik et-
ti. O, (Rabbine) gönülden ba¤l› olanlardand›. (Tahrim Suresi, 12)

Ve onlar, ›rzlar›n› korurlar; (Mearic Suresi, 29)

Mü’minlere söyle: “Gözlerini (harama çevirmekten) kaç›nd›rs›nlar ve
›rzlar›n› korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Gerçekten Allah, yap-
t›klar›ndan haberdârd›r. Mü’min kad›nlara da söyle: “Gözlerini (harama
çevirmekten) kaç›nd›rs›nlar ve ›rzlar›n› korusunlar; süslerini aç›¤a vur-
mas›nlar, ancak kendili¤inden görüneni hariç. Bafl örtülerini, yakalar›-
n›n üstünü (kapatacak flekilde) koysunlar. Süslerini, kendi kocalar›n-
dan ya da babalar›ndan ya da o¤ullar›ndan ya da kocalar›n›n o¤ullar›n-
dan ya da kendi kardefllerinden ya da kardefllerinin o¤ullar›ndan ya da
k›z kardefllerinin o¤ullar›ndan ya da kendi kad›nlar›ndan ya da sa¤ elle-
rinin alt›nda bulunanlardan ya da kad›na ihtiyac› olmayan (arzusuz ve-
ya iktidars›z) hizmetçilerden ya da kad›nlar›n henüz mahrem yerlerini
tan›mayan çocuklardan baflkas›na göstermesinler. Gizledikleri süsleri
bilinsin diye ayaklar›n› yere vurmas›nlar. Hep birlikte Allah’a tevbe edin
ey mü’minler, umulur ki felah bulursunuz.” (Nur Suresi, 30-31)
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K‹MSEN‹N HAKKINI YEMEZLER
“Ey kavmim, ölçüyü ve tart›y› -adaleti gözeterek- tam tutun ve insanla-
r›n eflyas›n› de¤erden düflürüp- eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncu-
lar olarak kar›fl›kl›k ç›karmay›n.” (Hud Suresi, 85)

“‹nsanlar›n eflyas›n› de¤erden düflürüp-eksiltmeyin ve yeryüzünde
bozguncular olarak kar›fl›kl›k ç›karmay›n.” (fiuara Suresi, 183)

(Davud) Dedi ki: "Andolsun senin koyununu, kendi koyunlar›na (kat-
mak) istemekle sana zulmetmifltir. Do¤rusu, (emek ve mali güçlerini)
birlefltirip katan (ortak)lardan ço¤u, birbirlerine karfl› tecavüz ederler;
ancak iman edip salih amellerde bulunanlar baflka. Onlar da ne kadar
azd›r." Davud, gerçekten Bizim onu imtihan etti¤imizi sand›, böylece
Rabbinden ba¤›fllanma diledi ve rüku ederek yere kapand› ve (Bize gö-
nülden) yönelip-döndü. (Sad Suresi, 24)

Tart›y› adaletle tutup-do¤rultun ve tart›y› noksan tutmay›n. (Rahman
Suresi, 9)

Yetimlere mallar›n› verin ve murdar olanla temiz olan› de¤ifltirmeyin.
Onlar›n mallar›n› mallar›n›za katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir
suçtur. (Nisa Suresi, 2)

Birbirinizin mallar›n› haks›zl›kla yemeyin ve bile bile günahla insanlar›n
mallar›ndan bir bölümünü yemeniz için onlar› hakimlere aktarmay›n.
(Bakara Suresi, 188)

FEDAKARDIRLAR
Kendileri, ona duyduklar› sevgiye ra¤men yeme¤i, yoksula, yetime ve
esire yedirirler. (‹nsan Suresi, 8)

Sevdi¤iniz fleylerden infak edinceye kadar asla iyili¤e eremezsiniz. Her
ne infak ederseniz, flüphesiz Allah onu bilir. (Al-i ‹mran Suresi, 92)

Onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve in-
sanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik
yapanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134)

Bir de (savafla kat›labilecekleri bir bine¤e) bindirmen için sana her ge-
lifllerinde “Sizi bindirecek bir fley bulam›yorum” dedi¤in ve infak edecek
bir fley bulamay›p hüzünlerinden dolay› gözlerinden yafllar boflana bo-
flana geri dönenler üzerinde de (sorumluluk) yoktur. (Tevbe Suresi, 92)
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Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) haz›rlay›p iman› (gönüllerine)
yerlefltirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen fleylerden
dolay› içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir aç›kl›k
(ihtiyaç) olsa bile (kardefllerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsi-
nin 'cimri ve bencil tutkular›ndan' korunmuflsa, iflte onlar, felah (kurtu-
lufl) bulanlard›r. (Haflr Suresi, 9)

KISKANÇLIK VE BENC‹LL‹KTEN 
KAÇINIRLAR
E¤er bir kad›n, kocas›n›n geçimsizli¤inden veya ondan yüz çevirip uzak-
laflmas›ndan korkarsa, bar›fl ile aralar›n› bulup düzeltmekte ikisi için sa-
k›nca yoktur. Bar›fl daha hay›rl›d›r. Nefisler ise ‘k›skançl›¤a ve bencil tut-
kulara’ haz›r (elveriflli) k›l›nm›flt›r. E¤er iyilik yapar ve sak›n›rsan›z, flüphe-
siz, Allah, yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa Suresi, 128)

ASLA ÜM‹TS‹ZL‹⁄E KAPILMAZLAR
“O¤ullar›m, gidin de Yusuf ile kardeflinden (duyarl› bir araflt›rmayla) bir
haber getirin ve Allah’›n rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kâfirler
toplulu¤undan baflkas› Allah’›n rahmetinden umut kesmez.” (Yusuf Su-
resi, 87)

(Benden onlara) De ki: “Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü tafl›-
ran kullar›m. Allah’›n rahmetinden umut kesmeyin. fiüphesiz Allah, bü-
tün günahlar› ba¤›fllar. Çünkü O, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.” (Zümer
Suresi, 53)

Dediler ki: “Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden ol-
ma.” (Hicr Suresi, 55)

SUÇLULARA ARKA ÇIKMAZLAR
Ey iman edenler, benim de düflman›m, sizin de düflman›n›z olanlar› ve-
liler edinmeyin. Siz onlara karfl› sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar hak-
tan size geleni inkâr etmifller, Rabbiniz olan Allah’a inanman›zdan do-
lay› elçiyi de, sizi de (yurtlar›n›zdan) sürüp-ç›karm›fllard›r. E¤er siz, Be-
nim yolumda cehd etmek ve Benim r›zam› aramak amac›yla ç›km›flsa-
n›z (nas›l) onlara karfl› hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizledikleri-
nizi ve aç›¤a vurduklar›n›z› bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, art›k o, el-
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bette yolun ortas›ndan flafl›r›p-sapm›fl olur. (Mümtehine Suresi, 1)

Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiç bir kavim (topluluk) bulamazs›n
ki, Allah’a ve elçisine baflkald›ran kimselerle bir sevgi (ve dostluk) ba¤›
kurmufl olsunlar; bunlar, ister babalar›, ister çocuklar›, ister kardeflleri,
isterse kendi afliretleri (soylar›) olsun. Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah)
kalplerine iman› yazm›fl ve onlar› kendinden bir ruh ile desteklemifltir.
Onlar›, altlar›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokacakt›r; orda süresiz
olarak kalacaklard›r. Allah, onlardan raz› olmufl, onlar da O’ndan raz›
olmufllard›r. ‹flte onlar, Allah’›n f›rkas›d›r. Dikkat edin; flüphesiz Allah’›n
f›rkas› olanlar, felah (umutlar›n› gerçeklefltirip kurtulufl) bulanlar›n ta
kendileridir. (Mücadele Suresi, 22)

BARIfiTIRICI VE UZLAfiTIRICIDIRLAR
Mü’minler ancak kardefltirler. Öyleyse kardefllerinizin aras›n› bulup-
düzeltin ve Allah’tan korkup-sak›n›n; umulur ki esirgenirsiniz. (Hucurat
Suresi, 10)

Bir de yeminlerinizi bahane ederek; iyilik yapman›z, sak›nman›z ve in-
sanlar›n aras›n› düzeltmenize Allah’› engel k›lmay›n. Allah iflitendir, bi-
lendir. (Bakara Suresi, 224)

Bunun yan›nda, kim, vasiyet edenin haks›zl›¤a e¤ilim gösterece¤inden
ya da günaha girece¤inden korkup da ikisinin (taraflar›n) aras›n› bulup-
düzeltirse, art›k ona günah yoktur. Gerçekten Allah, ba¤›fllayand›r,
esirgeyendir. (Bakara Suresi, 182)

(Kad›n ile kocan›n) Aralar›n›n aç›lmas›ndan korkarsan›z, bu durumda
erke¤in ailesinden bir hakem, kad›n›n da ailesinden bir hakem gönde-
rin. Bunlar, (aray›) düzeltmek isterlerse, Allah da aralar›nda baflar› sa¤-
lar. fiüphesiz, Allah, bilendir, haberdar oland›r. (Nisa Suresi, 35)

Onlar›n ‘gizlice söyleflmelerinin’ ço¤unda hay›r yok. Ancak bir sadaka
vermeyi veya iyilikte bulunmay› ya da insanlar›n aras›n› düzeltmeyi
emredenlerinki baflka. Kim Allah’›n r›zas›n› isteyerek böyle yaparsa,
art›k ona büyük bir ecir verece¤iz. (Nisa Suresi, 114)

ESTET‹K VE SANATA ÖNEM VER‹RLER
Ona (Süleyman'a) diledi¤i flekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklü¤ünde
çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlard›. “Ey Davud ailesi,
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flükrederek çal›fl›n.” Kullar›mdan flükredenler azd›r. (Sebe Suresi, 13)

Ona: “Köflke gir” denildi. Onu görünce derin bir su sand› ve (ete¤ini çe-
kerek) ayaklar›n› açt›. (Süleyman:) Dedi ki: “Gerçekte bu, saydam
camdan olma düzeltilmifl bir köflk-zemindir.” Dedi ki: “Rabbim, gerçek-
ten ben kendime zulmettim; (art›k) ben Süleyman’la birlikte alemlerin
Rabbi olan Allah’a teslim oldum.” (Neml Suresi, 44)

ARKADAN KONUfiMAZ VE 
KUSUR ARAfiTIRMAZLAR
Ey iman edenler, bir kavim (bir baflka) kavimle alay etmesin, belki ken-
dilerinden daha hay›rl›d›rlar; kad›nlar da kad›nlarla (alay etmesin), bel-
ki kendilerinden daha hay›rl›d›rlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi)
yad›rgay›p-küçük düflürmeyin ve birbirinizi ‘olmad›k-kötü lakablarla’
ça¤›rmay›n. ‹mandan sonra fas›kl›k ne kötü bir isimdir. Kim tevbe et-
mezse, iflte onlar, zalim olanlar›n ta kendileridir. Ey iman edenler, zan-
dan çok kaç›n›n; çünkü zann›n bir k›sm› günaht›r. Tecessüs etmeyin
(birbirinizin gizli yönlerini araflt›rmay›n). Kiminiz kiminizin g›ybetini yap-
mas›n (arkas›ndan çekifltirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeflinin etini
yemeyi sever mi? ‹flte, bundan tiksindiniz. Allah’tan korkup-sak›n›n.
fiüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir. (Hucurat Su-
resi, 11-12)

SA⁄LIKLARINI KORUR, BEDENLER‹NE
EZ‹YET ETMEZLER
Uykunuzu bir dinlenme yapt›k. (Nebe Suresi, 9)

Allah, kendisinde sükun bulman›z için geceyi, ayd›nl›k olarak da gün-
düzü sizin için var etti. fiüphesiz Allah, insanlara karfl› (s›n›rs›z) bir fazl
sahibidir. Ancak insanlar›n ço¤u flükretmiyorlar. (Mümin Suresi, 61)

ANNE-BABAYA ‹Y‹ DAVRANIRLAR
Biz insana, anne ve babas›na (karfl›) güzelli¤i (ilke edinmesini) tavsiye
ettik. E¤er onlar, hakk›nda bilgin olmayan fleyle bana ortak koflman için
sana karfl› çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda, onlara itaat etme.
Dönüflünüz banad›r. Art›k yapt›klar›n›z› size haber verece¤im. (Anke-
but Suresi, 8)
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Rabbin, O’ndan baflkas›na kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-
davranmay› emretti. fiayet onlardan biri veya ikisi senin yan›nda yafll›-
l›¤a ulafl›rsa, onlara: “Öf” bile deme ve onlar› azarlama; onlara güzel
söz söyle. (‹sra Suresi, 23)

Biz insana anne ve babas›n› (onlara iyilikle davranmay›) tavsiye ettik.
Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla (karn›nda) tafl›m›flt›r. Onun (sütten)
ayr›lmas›, iki y›l içindedir. “Hem bana, hem anne ve babana flükret, dö-
nüfl yaln›z banad›r.” (Lokman Suresi, 14)

ZORLUKLARDAN YILMAZLAR
Yoksa siz, Allah, içinizden cehd edenleri (çaba harcayanlar›) belirtip-
ay›rdetmeden ve sabredenleri de belirtip-ay›rdetmeden cennete gire-
ce¤inizi mi sand›n›z? (Al-i ‹mran Suresi, 142)

Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali bafl›n›za gelmeden cennete
girece¤inizi mi sand›n›z? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayan›lmaz bir
zorluk çatt› ve öylesine sars›ld›lar ki, sonunda elçi, beraberindeki
mü’minlerle; “Allah’›n yard›m› ne zaman?” diyordu. Dikkat edin. fiüphe-
siz Allah’›n yard›m› pek yak›nd›r. (Bakara Suresi, 214)

Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savafla girdiler de,
Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolay› ne
gevfleklik gösterdiler, ne boyun e¤diler. Allah, sabredenleri sever. (Al-i
‹mran Suresi, 146)

Onlara bir musibet isabet etti¤inde, derler ki: “Biz Allah’a ait (kullar)›z ve
flüphesiz O’na dönücüleriz.” (Bakara Suresi, 156)

Andolsun, Biz sizden mücahid olanlarla sabredenleri bilinceye (belli
edip ortaya ç›kar›ncaya) kadar, deneyece¤iz ve haberlerinizi s›nayaca-
¤›z (aç›klayaca¤›z). (Muhammed Suresi, 31)

Nitekim Rableri onlara (dualar›n› kabul ederek) cevab verdi: “fiüphesiz
Ben, erkek olsun, kad›n olsun, sizden bir iflte bulunan›n iflini bofla ç›-
karmam. Sizin kiminiz kiminizdendir. ‹flte, hicret edenlerin, yurtlar›ndan
sürülüp-ç›kar›lanlar›n ve yolumda iflkence görenlerin, çarp›fl›p öldürü-
lenlerin, mutlaka kötülüklerini örtece¤im ve onlar›, altlar›ndan ›rmaklar
akan cennetlere sokaca¤›m. (Bu,) Allah Kat›ndan bir karfl›l›k (se-
vap)t›r. (O) Allah, karfl›l›¤›n (sevab›n) en güzeli O’nun Kat›ndad›r.” (Al-i
‹mran Suresi, 195)

- 159 -



Kafirlere ve münaf›klara itaat etme, eziyetlerine ald›rma ve Allah’a te-
vekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 48)

Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin ça¤r›s›na ica-
bet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sak›nanlar için büyük bir ecir
vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 172)

Andolsun senden önce de elçiler yalanland›; onlara, yard›m›m›z gelin-
ceye kadar yalanland›klar› ve eziyete u¤rat›ld›klar› fleye sabrettiler.
Allah’›n sözlerini (va’dlerini) de¤ifltirebilecek yoktur. Andolsun, gönde-
rilenlerin haberlerinden bir bölümü sana da geldi. (En’am Suresi, 34)

ÖLMEKTEN VEYA ÖLDÜRÜLMEKTEN 
KES‹NL‹KLE KORKMAZLAR
Hiç flüphesiz Allah, mü’minlerden -karfl›l›¤›nda onlara mutlaka cenneti
vermek üzere- canlar›n› ve mallar›n› sat›n alm›flt›r. Onlar Allah yolunda
savafl›rlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat’ta, ‹ncil’de ve
Kur’an’da O’nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha çok
ahdine vefa gösterecek olan kimdir? fiu halde yapt›¤›n›z bu al›flverifl-
ten dolay› sevinip-müjdelefliniz. ‹flte ‘büyük kurtulufl ve mutluluk’ bu-
dur. (Tevbe Suresi, 111)

Onlar, kendilerine insanlar: “Size karfl› insanlar topla(n)d›lar, art›k on-
lardan korkun” dedikleri halde imanlar› artanlar ve: “Allah bize yeter, O
ne güzel vekildir” diyenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 173)

(Firavun) Dedi ki: “Ona, ben size izin vermeden önce mi inand›n›z?
fiüphesiz, o, size büyüyü ö¤reten büyü¤ünüzdür; öyleyse yak›nda bile-
ceksiniz. fiüphesiz ellerinizi ve ayaklar›n›z› çaprazlama kestirece¤im
ve sizin hepinizi gerçekten as›p-salland›raca¤›m.” “Hiç zarar› yok” de-
diler. “Çünkü biz gerçekten Rabbimize dönücüleriz.” (fiuara Suresi, 49-
50)

Öyleyse, dünya hayat›na karfl›l›k ahireti sat›n alanlar, Allah yolunda sa-
vafls›nlar; kim Allah yolunda savafl›rken, öldürülür ya da galip gelirse
ona büyük bir ecir verece¤iz. (Nisa Suresi, 74)

Andolsun, e¤er Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, Allah’tan olan
bir ba¤›fllanma ve rahmet, onlar›n bütün toplamakta olduklar›ndan da-
ha hay›rl›d›r. Andolsun, ölseniz de, öldürülseniz de flüphesiz Allah’a
(var›p) toplanacaks›n›z. (Al-i ‹mran Suresi, 157-158)
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Ey iman edenler, inkâr edenler ile yeryüzünde gezip dolafl›rken veya
savaflta bulunduklar› s›rada (ölen) kardeflleri için: “Yan›m›zda olsalar-
d›, ölmezlerdi, öldürülmezlerdi” diyenler gibi olmay›n. Allah, bunu onla-
r›n kalplerinde onulmaz bir hasret olarak k›ld›. Dirilten ve öldüren
Allah’t›r. Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Al-i ‹mran Suresi, 156)

Allah yolunda öldürülenleri sak›n ‘ölüler’ saymay›n. Hay›r, onlar, Rab-
leri kat›nda diridirler, r›z›klanmaktad›rlar. Allah’›n kendi fazl›ndan onla-
ra verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalar›ndan henüz ulaflma-
yanlara müjdelemeyi isterler ki onlara hiç bir korku yoktur, mahzun da
olacak de¤illerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 169-170)

ZENG‹NL‹K VE MEVK‹DEN 
ETK‹LENMEZLER
Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerlefltirir, iktidar sahibi k›larsak, dos-
do¤ru namaz› k›larlar, zekat› verirler, ma’rufu emrederler, münkerden
sak›nd›r›rlar. Bütün ifllerin sonu Allah’a aittir. (Hac Suresi, 41)

Böylelikle kendi ihtiflaml›-süsü içinde kavminin karfl›s›na ç›kt›. Dünya
hayat›n› istemekte olanlar: “Ah keflke, Karun’a verilenin bir benzeri bi-
zim de olsayd›. Gerçekten o, büyük bir pay sahibidir” dediler. Kendileri-
ne ilim verilenler ise: “Yaz›klar olsun size, Allah’›n sevab›, iman eden ve
salih amellerde bulunan kimse için daha hay›rl›d›r; buna da sabreden-
lerden baflkas› kavuflturulmaz” dediler. (Kasas Suresi, 79-80)

KADINLARI KORUYUP-GÖZET‹RLER
Korunan (iffetli) kad›nlara (zina suçu) atan, sonra dört flahid getirme-
yenlere de seksen de¤nek vurun ve onlar›n flahidliklerini ebedi olarak
kabul etmeyin. Onlar fas›k olanlard›r. (Nur Suresi, 4)

Boflanma iki defad›r. (Sonra) Ya iyilikle tutmak veya güzellikle b›rak-
mak (gerekir). Onlara (kad›nlara) verdi¤iniz bir fleyi geri alman›z size
helal de¤ildir; ancak ikisinin Allah’›n s›n›rlar›n› ayakta tutamayacakla-
r›ndan korkmufl olmalar› (durumu baflka). E¤er ikisinin Allah’›n s›n›rla-
r›n› ayakta tutamayacaklar›ndan korkarsan›z, bu durumda (kad›n›n)
fidye vermesinde ikisi için de günah yoktur. ‹flte bunlar, Allah’›n s›n›rla-
r›d›r; onlara tecavüz etmeyin. Kim Allah’›n s›n›rlar›na tecavüz ederse,
onlar zalimlerin ta kendileridir. (Bakara Suresi, 229)
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Namus sahibi, bir fleyden habersiz, mü’min kad›nlara (zina suçu) atan-
lar, dünyada ve ahirette lanetlenmifllerdir. Ve onlar için büyük bir azab
vard›r. (Nur Suresi, 23)

Kad›nlar› boflad›¤›n›zda, bekleme sürelerini tamamlam›fllarsa, onlar›
ya güzellikle tutun ya da güzellikle b›rak›n. Fakat haklar›n› ihlal edip za-
rar vermek için onlar› (yan›n›zda) tutmay›n. Kim böyle yaparsa art›k o,
kendi nefsine zulmetmifl olur. Allah’›n ayetlerini oyun (konusu) edinme-
yin ve Allah’›n size verdi¤i nimeti ve size ö¤üt olarak indirdi¤i Kitab’› ve
hikmeti an›n. Allah’tan korkup-sak›n›n ve bilin ki, Allah her fleyi bilendir.
(Bakara Suresi, 231)

(Boflad›¤›n›z) Kad›nlar›, gücünüz oran›nda oturmakta oldu¤unuz yerin
bir yan›nda oturtun, onlara ‘darl›k ve s›k›nt›ya düflürmek amac›yla’ za-
rar vermeyin. E¤er onlar hamile iseler, yüklerini b›rak›ncaya (do¤umla-
r›n› yap›ncaya) kadar onlara nafaka verin. fiayet sizler için (çocu¤u)
emzirirlerse, onlara ücretlerini ödeyin. (Durum ve iliflkilerinizi) Kendi
aran›zda maruf (güzellikle ve ‹slam’a uygun bir tarz) üzere görüflüp-ko-
nuflun. E¤er güçlük içine girerseniz, bu durumda (çocu¤u) onun (baba-
s›) için bir baflkas› emzirebilir. (Talak Suresi, 6)

(Kocas› taraf›ndan) Boflanan (kad›n)lar›n maruf (meflru) bir tarzda ya-
rarlanma (ve geçim pay)lar› vard›r. Bu, sak›nanlar üzerinde bir hak
(borç) t›r. (Bakara Suresi, 241)

Ey iman edenler, kad›nlara zorla mirasç› olmaya kalk›flman›z helal de-
¤ildir. Apaç›k olan ‘çirkin bir hayas›zl›k’ yapmad›klar› sürece, onlara
verdiklerinizin bir k›sm›n› gidermeniz (kendinize alman›z) için onlara
bask› yapman›z da (helal de¤ildir.) Onlarla güzellikle geçinin. fiayet on-
lardan hofllanmad›n›zsa, belki, bir fley hoflunuza gitmez, ama Allah on-
da çok hay›r k›lar. (Nisa Suresi, 19)

TEM‹ZL‹⁄E BÜYÜK ÖNEM VER‹RLER
Ey insanlar, yeryüzünde olan fleyleri helal ve temiz olarak yiyin ve fley-
tan›n ad›mlar›n› izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaç›k bir düflmand›r.
(Bakara Suresi, 168)

Hani Evi (Ka’be’yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri k›lm›flt›k.
“‹brahim’in makam›n› namaz yeri edinin”, ‹brahim ve ‹smail’e de, “Evi-
mi, tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temiz-
leyin” diye ahid verdik. (Bakara Suresi, 125)

- 162 -



Elbiseni temizle. Pislikten kaç›n›p-uzaklafl. (Müddessir Suresi, 4-5)

MÜM‹N OLDUKLARI
YÜZLER‹NDEN BELL‹ OLUR
Muhammed, Allah’›n elçisidir. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karfl›
zorlu, kendi aralar›nda ise merhametlidirler. Onlar›, rüku edenler, secde
edenler olarak görürsün; onlar, Allah’tan bir fazl (lütuf ve ihsan) ve hoflnut-
luk aray›p-isterler. Belirtileri, secde izinden yüzlerindedir. ‹flte onlar›n Tev-
rat’taki vas›flar› budur: ‹ncil’deki vas›flar› ise: Sanki bir ekin; filizini ç›karm›fl,
derken onu kuvvetlendirmifl, derken kal›nlaflm›fl, sonra saplar› üzerinde
do¤rulup-boy atm›fl (ki bu,) ekicilerin hofluna gider. (Bu örnek,) Onunla ka-
firleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip salih amellerde bu-
lunanlara bir ma¤firet ve büyük bir ecir va’detmifltir. (Fetih Suresi, 29)

ALLAH’IN KORUMASI ALTINDADIRLAR
Onlar, yalana kulak tutanlard›r, haram yiyicilerdir. Sana gelirlerse ara-
lar›nda hükmet veya onlardan yüz çevir. E¤er onlardan yüz çevirecek
olursan, sana hiç bir fleyle kesin olarak zarar veremezler. Aralar›nda
hükmedersen adaletle hükmet. fiüphesiz, Allah, adaletle hüküm yürü-
tenleri sever. (Maide Suresi, 42)

Siz, insanlar için ç›kar›lm›fl hay›rl› bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve ‹slam’a
uygun) olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve Allah’a iman eder-
siniz. Kitap Ehli de inanm›fl olsayd›, elbette kendileri için hay›rl› olurdu.
‹çlerinden iman edenler vard›r, fakat ço¤unlu¤u f›ska sapanlard›r. On-
lar size ezadan baflka kesinlikle bir zarar veremezler. E¤er sizinle sa-
vafl›rlarsa size arkalar›n› dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yard›m da
edilmez. (Al-i ‹mran Suresi, 110-111)

Ey iman edenler, üzerinizdeki (yükümlülük) kendi nefislerinizdir. Siz
do¤ru yola eriflirseniz, sapan size zarar veremez. Tümünüzün dönüflü
Allah’ad›r. O, size yapt›klar›n›z› haber verecektir. (Maide Suresi, 105)

Onlar sizi gözetleyip-duruyorlar. Size Allah’tan bir fetih (zafer ve gani-
met) gelirse: “Sizinle birlikte de¤il miydik?” derler. Ama kafirlere bir pay
düflerse: “Size üstünlük sa¤lamad›k m›, mü’minlerden size (gelecek
tehlikeleri) önlemedik mi?” derler. Allah, k›yamet günü aran›zda hük-
medecektir. Allah, kafirlere mü’minlerin aleyhinde kesinlikle yol ver-
mez. (Nisa Suresi, 141)
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SÖZÜN EN GÜZEL‹N‹ SÖYLERLER
Allah'a ça¤›ran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben müslüman-
lardan›m" diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet Suresi,33)

Görmedin mi ki, Allah nas›l bir örnek vermifltir: Güzel bir söz, güzel bir
a¤aç gibidir ki, onun kökü sabit, dal› ise göktedir. (‹brahim Suresi, 24)

Rabbinin izniyle her zaman yemiflini verir. Allah insanlar için örnekler
verir; umulur ki onlar ö¤üt al›r-düflünürler. (‹brahim Suresi, 25)
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MÜNAFIKLAR

‹nsanlardan öyleleri vard›r ki: "Biz Allah'a ve ahiret

gününe iman ettik" derler; oysa inanm›fl de¤illerdir.

(Sözde) Allah'›  ve iman edenleri aldat›rlar. Oysa onlar,

yaln›zca kendilerini aldat›yorlar ve fluurunda de¤iller.

Kalplerinde hastal›k vard›r. Allah da hastal›klar›n› 

artt›rm›flt›r. Yalan söylemekte olduklar›ndan dolay›, 

onlar için ac› bir azab vard›r.

(Bakara Suresi, 8-10)
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MÜM‹N TOPLULU⁄UNUN
‹Ç‹NDEN ÇIKARLAR
Do¤rusu, uydurulmufl bir yalanla gelenler, sizin içinizden birlikte dav-
ranan bir topluluktur; siz onu kendiniz için bir fler saymay›n, aksine o si-
zin için bir hay›rd›r. Onlardan her bir kifliye kazand›¤› günahtan (bir ce-
za) vard›r. Onlardan (iftiran›n) büyü¤ünü yüklenene ise büyük bir azab
vard›r. (Nur Suresi, 11)

Göklerde ve yerde olanlar›n tümünü bilir; sizin sakl› tuttuklar›n›z› da,
aç›¤a vurduklar›n›z› da bilir. Allah, sinelerin özünde sakl› duran› bilen-
dir. (Te¤abün Suresi, 4)

ALLAH’A ‹MAN ETMEZLER
‹nsanlardan öyleleri vard›r ki: “Biz Allah’a ve ahiret gününe iman ettik”
derler; oysa inanm›fl de¤illerdir. (Bakara Suresi, 8)

Bir sûre indirildi¤inde onlardan baz›s›: “Bu, hanginizin iman›n› artt›r-
d›?” der. Ancak iman edenlere gelince; onlar›n iman›n› artt›rm›flt›r ve
onlar müjdeleflmektedirler. (Tevbe Suresi, 124)

‹man edenlerle karfl›laflt›klar› zaman: “‹man ettik” derler. fieytanlar›yla
baflbafla kald›klar›nda ise, derler ki: “fiüphesiz, sizinle beraberiz. Biz
(onlarla) yaln›zca alay ediyoruz.” (Bakara Suresi, 14)

KURAN’I ANLAMAZLAR
Bir sûre indirildi¤inde, baz›s› baz›s›na bakar (ve): “Sizi bir kimse görü-
yor mu?” (der.) Sonra s›rt çevirir giderler. Gerçekten onlar, kavrama-
yan bir topluluk olmalar› dolay›s›yla, Allah onlar›n kalblerini çevirmifltir.
(Tevbe Suresi, 127)

Bu, onlar›n iman etmeleri sonra inkâr etmeleri dolay›s›yla böyledir.
Böylece kalplerinin üzerini mühürlemifltir, art›k onlar kavrayamazlar.
(Münafikun Suresi, 3)

"Ey fiuayb" dediler. "Senin söylediklerinin ço¤unu biz 'kavray›p anla-
m›yoruz'. Do¤rusu biz seni içimizde zay›f biri görüyoruz. E¤er yak›n-
çevren olmasayd›, gerçekten seni tafla tutar-öldürürdük. Sen bize kar-
fl› güçlü ve üstün de¤ilsin." (Hud Suresi, 91)



AH‹RET HAKKINDA 
KUfiKU ‹Ç‹NDED‹RLER
Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuflmaktan yana derin bir
kuflku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, her fleyi sar›p-kuflatan-
d›r. (Fussilet Suresi, 54)

KURAN’I ÇARPIK YORUMLARLAR
Sana Kitab› indiren O’dur. O’ndan, Kitab›n anas› (temeli) olan bir k›s›m
ayetler muhkem’dir; di¤erleri ise müteflabihtir. Kalplerinde bir kayma olan-
lar, fitne ç›karmak ve olmad›k yorumlar›n› yapmak için ondan müteflabih
olan›na uyarlar. Oysa onun tevilini Allah’tan baflkas› bilmez. ‹limde derin-
leflenler ise: “Biz ona inand›k, tümü Rabbimizin Kat›ndand›r” derler. Te-
miz ak›l sahiplerinden baflkas› ö¤üt al›p-düflünmez. (Al-i ‹mran Suresi, 7)

BAZILARI ‹MANDAN SONRA
KÜFRE SAPMIfiLARDIR
Bu, onlar›n iman etmeleri sonra inkâr etmeleri dolay›s›yla böyledir.
Böylece kalplerinin üzerini mühürlemifltir, art›k onlar kavrayamazlar.
(Münafikun Suresi, 3)

Allah’a and içiyorlar ki (o inkâr sözünü) söylemediler. Oysa andolsun,
onlar inkâr sözünü söylemifllerdir ve ‹slaml›klar›ndan sonra inkâra sap-
m›fllard›r ve eriflemedikleri bir fleye yeltenmifllerdir. Oysa intikama kal-
k›flmalar›n›n, kendilerini Allah’›n ve elçisinin bol ihsan›ndan zengin k›l-
mas›ndan baflka (bir nedeni) yoktu. E¤er tevbe ederlerse kendileri için
hay›rl› olur, e¤er yüz çevirirlerse Allah onlar› dünyada da, ahirette de
ac› bir azabla azabland›r›r. Onlar için yeryüzünde bir koruyucu-dost ve
bir yard›mc› yoktur. (Tevbe Suresi, 74)

Onlara sorarsan, andolsun: “Biz dalm›fl, oyalan›yorduk” derler. De ki:
“Allah ile, O’nun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz?” Özür be-
lirtmeyiniz. Siz, iman›n›zdan sonra inkâra sapt›n›z. Sizden bir toplulu¤u
ba¤›fllasak da, bir toplulu¤unuzu gerçekten suçlu-günahkar olmalar›
nedeniyle azabland›raca¤›z. (Tevbe Suresi, 65-66)

Kim iman›ndan sonra Allah'a (karfl›) inkara  sap›p da, -kalbi imanla tat-
min bulmufl oldu¤u halde bask› alt›nda zorlanan hariç- inkara gö¤üs
açarsa, iflte onlar›n üstünde Allah'tan bir gazab vard›r ve büyük azab
onlar›nd›r. (Nahl Suresi, 106)
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‹MAN ETMED‹KLER‹ HALDE MÜM‹N 
OLDUKLARI ‹ZLEN‹M‹N‹ 
UYANDIRMAK ‹STERLER
‹man edenlerle karfl›laflt›klar› zaman: “‹man ettik” derler. fieytanlar›yla
baflbafla kald›klar›nda ise, derler ki: “fiüphesiz, sizinle beraberiz. Biz
(onlarla) yaln›zca alay ediyoruz.” (Bakara Suresi, 14)

Münaf›klar sana geldikleri zaman: “Biz gerçekten flehadet ederiz ki, sen
kesin olarak Allah’›n elçisisin” dediler. Allah da bilir ki sen elbette O’nun
elçisisin. Allah, flüphesiz münaf›klar›n yalan söylediklerine flahidlik ed-
er. (Münafikun Suresi, 1)

‹nsanlardan öyleleri vard›r ki: “Biz Allah’a ve ahiret gününe iman ettik”
derler; oysa inanm›fl de¤illerdir. (Bakara Suresi, 8)

ALLAH’I VE MÜM‹NLER‹
ALDATMAYA ÇALIfiIRLAR
(Sözde) Allah’›  ve iman edenleri aldat›rlar. Oysa onlar, yaln›zca kendile-
rini aldat›yorlarlar ve fluurunda de¤iller. (Bakara Suresi, 9)

Gerçekten sizden olduklar›na dair Allah ad›na yemin ederler. Oysa onlar
sizden de¤ildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. (Tevbe Sure-
si, 56)

KALPLER‹NDE OLMAYANI SÖYLERLER
‹ki toplulu¤un karfl› karfl›ya geldi¤i gün, size isabet eden ancak Allah’›n
izniyle idi. (Bu, Allah’›n) mü’minleri ay›rdetmesi; Münaf›kl›k yapanlar› da
belirtmesi içindi. Onlara: “Gelin, Allah’›n yolunda savafl›n ya da savun-
ma yap›n” denildi¤inde, “Biz savaflmay› bilseydik elbette sizi izlerdik”
dediler. O gün onlar, imandan çok küfre daha yak›nd›lar. Kalplerinde ol-
mayan› a¤›zlar›yla söylüyorlard›. Allah, onlar›n gizli tuttuklar›n› daha iyi
bilir. (Al-i ‹mran Suresi, 166-167)

MÜM‹NLER‹N DÜfiMANIDIRLAR
Ey Peygamber, kafirlere ve münaf›klara karfl› cehd et (çaba harca) ve
onlara karfl› ‘sert ve cayd›r›c›’ davran. Onlar›n bar›nma yeri cehennem-
dir. Ne kötü bir dönüfl yeridir o. (Tahrim Suresi, 9)
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‹NKAR EDENLER‹ DOST VE 
SIRDAfi ED‹N‹RLER
Münaf›kl›k edenleri görmüyor musun ki, Kitap Ehlinden inkâr eden kar-
defllerine derler ki: “Andolsun, e¤er siz (yurtlar›n›zdan) ç›kar›lacak
olursan›z, mutlaka biz de sizinle birlikte ç›kar›z ve size karfl› olan hiç
kimseye, hiç bir zaman itaat etmeyiz. “E¤er size karfl› savafl›l›rsa elbet-
te size yard›m ederiz.” Oysa Allah, flahidlik etmektedir ki onlar, gerçek-
ten yalanc›d›rlar. (Haflr Suresi, 11)

Onlar, mü’minleri b›rak›p kafirleri dostlar (veliler) edinirler. ‘Kuvvet ve
onuru (izzeti)’ onlar›n yan›nda m› ar›yorlar? fiüphesiz, ‘bütün kuvvet ve
onur,’ Allah’›nd›r. (Nisa Suresi, 139)

Onlardan ço¤unun inkâra sapanlarla dostluklar kurduklar›n› görürsün.
Kendileri için nefislerinin takdim etti¤i fley ne kötüdür. Allah onlara ga-
zabland› ve onlar azabda ebedi kalacaklard›r. (Maide Suresi, 80)

‹NKAR EDENLERLE MÜM‹NLERE KARfiI 
‹fiB‹RL‹⁄‹ ‹Ç‹NDED‹RLER
‹flte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah’›n indirdi¤ini çirkin karfl›layan-
lara dediler ki: “Size baz› ifllerde itaat edece¤iz.” Oysa Allah, saklad›k-
lar› fleyleri (s›r olarak konufltuklar›n›) biliyor. (Muhammed Suresi, 26)

Ey Peygamber, kalpleri inanmad›¤› halde a¤›zlar›yla “‹nand›k” diyen-
lerle Yahudiler’den küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar,
yalana kulak tutanlar, sana gelmeyen di¤er topluluk ad›na kulak tutan-
lar (haber toplayanlar)d›r. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan son-
ra sapt›r›rlar, “Size bu verilirse onu al›n, o verilmezse ondan kaç›n›n”
derler. Allah, kimin fitne(ye düflme)sini isterse, art›k onun için sen
Allah’tan hiç bir fleye malik olamazs›n. ‹flte onlar, Allah’›n kalplerini ar›t-
mak istemedikleridir. Dünyada onlar için bir afla¤›lanma, ahirette onlar
için büyük bir azab vard›r. (Maide Suresi, 41)

fiEYTANIN ETK‹S‹ 
ALTINDADIRLAR
fieytan onlar› sar›p-kuflatm›flt›r; böylelikle onlara Allah’›n zikrini unut-
turmufltur. ‹flte onlar, fleytan›n f›rkas›d›r. Dikkat edin; flüphesiz fleyta-
n›n f›rkas›, hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 19)
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fiEYTAN'IN DOSTUDURLAR
‹man edenler Allah yolunda savafl›rlar; inkar edenler ise ta¤ut yolunda
savafl›rlar öyleyse fleytan›n dostlar›yla savafl›n. Hiç flüphesiz, fleytan›n
hileli-düzeni pek zay›ft›r. (Nisa Suresi, 76)

fieytan onlar› sar›p-kuflatm›flt›r; böylelikle onlara Allah’›n zikrini unut-
turmufltur. ‹flte onlar, fleytan›n f›rkas›d›r. Dikkat edin; flüphesiz fleyta-
n›n f›rkas›, hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 19)

ALLAH’I, YAPTIKLARI KÖTÜLÜKLERDEN
HABERS‹Z SANIRLAR
‘Gizli toplant›lar›n f›s›ldaflmalar›ndan’ (kulis)  men’ edilip sonra men’
edildikleri fleye dönenleri; günah, düflmanl›k ve Peygamber’e isyan›
(aralar›nda) f›s›ldaflanlar› görmüyor musun? Onlar sana geldikleri za-
man, seni Allah’›n selamlad›¤› biçimde selaml›yorlar. Ve kendi kendile-
rine: “Söylediklerimiz dolay›s›yla Allah bize azab etse ya.” derler. Onla-
ra cehennem yeter; oraya gireceklerdir. Art›k o, ne kötü bir gidifl yeridir.
(Mücadele Suresi, 8)

ALLAH’TAN DE⁄‹L 
‹NSANLARDAN KORKARLAR
Kendilerine; “Elinizi (savafltan) çekin, namaz› k›l›n, zekat› verin” de-
nenleri görmedin mi? Oysa savafl üzerlerine yaz›ld›¤›nda, onlardan bir
grup, insanlardan Allah’tan korkar gibi- hatta daha da fliddetli bir kor-
kuyla- korkuya kap›l›yorlar ve: “Rabbimiz, ne diye savafl› üzerimize
yazd›n, bizi yak›n bir zamana ertelemeli de¤il miydin?” dediler. De ki:
“Dünyan›n meta› azd›r, ahiret, ise muttakiler için daha hay›rl›d›r ve siz
‘bir hurma çekirde¤indeki ip-ince bir iplik kadar’ bile haks›zl›¤a u¤rat›l-
mayacaks‹n›z.” (Nisa Suresi, 77)

Herhalde içlerinde 'dehflet ve y›lg›nl›k uyand›rma bak›m›ndan' siz,
Allah'tan daha çetinsiniz. Bu, flüphesiz onlar›n 'derin bir  kavray›fla sa-
hip olmamalar›' dolay›s›yla böyledir. (Haflr Suresi, 13)
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ALLAH’IN DE⁄‹L, ‹NSANLARIN 
RIZASINI GÖZET‹RLER
Kendilerinden hoflnut olman›z için size yemin ederler. Siz onlardan
hoflnut olsan›z bile flüphesiz Allah, fas›klar toplulu¤undan hoflnut ol-
maz. (Tevbe Suresi, 96)

Sizi hoflnut k›lmak için Allah’a yemin ederler; oysa mü’min iseler, hofl-
nut k›l›nmaya Allah ve elçisi daha lay›kt›r. (Tevbe Suresi, 62)

ALLAH YOLUNDA MÜCADELE ETMEKTEN 
BAHANELER SÜREREK UZAK DURURLAR
Oysa andolsun, daha önce ‘arkalar›n› dönüp kaçmayacaklar›na’ dair
Allah’a söz vermifllerdi; Allah’a verilen söz (ahid) ise, (a¤›r bir) sorumlu-
luktur. (Ahzab Suresi, 15)

E¤er gerçekten biz, onlara: “Kendinizi öldürün ya da yurtlar›n›zdan ç›-
k›n” diye yazm›fl olsayd›k, onlardan az bir bölümü d›fl›nda, bunu yap-
mazlard›. Onlar, kendilerine verilen ö¤üdü yerine getirselerdi, bu flüp-
hesiz onlar için hay›rl› ve daha sa¤lam olurdu. (Nisa Suresi, 66)

Münaf›kl›k yapanlar› da belirtmesi içindi. Onlara: “Gelin, Allah’›n yolun-
da savafl›n ya da savunma yap›n” denildi¤inde, “Biz savaflmay› bilsey-
dik elbette sizi izlerdik” dediler. O gün onlar, imandan çok küfre daha
yak›nd›lar. Kalplerinde olmayan› a¤›zlar›yla söylüyorlard›. Allah, onla-
r›n gizli tuttuklar›n› daha iyi bilir. (Al-i ‹mran Suresi, 167)

Onlardan bir grup da hani flöyle demiflti: “Ey Yesrib (Medine) halk›, ar-
t›k sizin için (burada) kalacak yer yok, flu halde dönün.” Onlardan bir
topluluk da: “Gerçekten evlerimiz aç›kt›r” diye Peygamberden izin isti-
yordu; oysa onlar(›n evleri) aç›k de¤ildi. Onlar yaln›zca kaçmak istiyor-
lard›. (Ahzab Suresi, 13)

Bedevilerden geride b›rak›lanlar, sana diyecekler ki: “Bizi mallar›m›z
ve ailelerimiz meflgul etti. Bundan dolay› bizim için ma¤firet dile.” On-
lar, kalplerinde olmayan fleyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: “fiimdi Allah,
size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Allah’a
karfl› kim herhangi bir fleyle güç yetirebilir? Hay›r, Allah yapt›klar›n›z›
haber aland›r.” (Fetih Suresi, 11)

- 171 -



Gerçekten Allah, içinizden al›koyanlar› ve kardefllerine: “Bize gelin” diyenle-
ri bilir. Bunlar, pek az› d›fl›nda zorlu-savafllara gelmezler. (Ahzab Suresi, 18)

Bedevilerden özür belirtenler, kendilerine izin verilmesi için geldiler.
Allah’a ve elçisine yalan söyleyenler de oturup kald›. Onlardan inkâr
edenlere pek ac› bir azab isabet edecektir. (Tevbe Suresi, 90)

Yol, ancak o kimseler aleyhinedir ki, zengin olduklar› halde (savafla
ç›kmamak için) senden izin isterler ve bunlar geride kalanlarla birlikte
olmay› seçerler. Allah, onlar›n kalplerini mühürlemifltir. Bundan dolay›
onlar, bilmezler. (Tevbe Suresi, 93)

Allah’›n elçisine muhalif olarak (savafltan) geri kalanlar oturup-kalmalar›-
na sevindiler ve Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla cehd etmeyi çirkin
görerek: “Bu s›cakta (savafla) ç›kmay›n” dediler. De ki: “Cehennem atefli-
nin s›cakl›¤› daha fliddetlidir.” Bir kavray›p-anlasalard›. (Tevbe Suresi, 81)

MÜCADELEDEN GER‹ 
KALMAKTAN SEV‹NÇ DUYARLAR
Allah’›n elçisine muhalif olarak (savafltan) geri kalanlar oturup-kalmalar›-
na sevindiler ve Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla cehd etmeyi çirkin
görerek: “Bu s›cakta (savafla) ç›kmay›n” dediler. De ki: “Cehennem atefli-
nin s›cakl›¤› daha fliddetlidir.” Bir kavray›p-anlasalard›. (Tevbe Suresi, 81)

ALLAH’I ÇOK AZ ANARLAR
Gerçek flu ki, münaf›klar (sözde), Allah’› aldatmaktad›rlar. Oysa O, on-
lar› aldatand›r. Namaza kalkt›klar› zaman, isteksizce kalkarlar. ‹nsanla-
ra gösterifl yaparlar ve Allah’› ancak çok az anarlar. (Nisa Suresi, 142)

fieytan onlar› sar›p-kuflatm›flt›r; böylelikle onlara Allah’›n zikrini unut-
turmufltur. ‹flte onlar, fleytan›n f›rkas›d›r. Dikkat edin; flüphesiz fleyta-
n›n f›rkas›, hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 19)

ALLAH’IN ANILMASINDAN 
RAHATSIZ OLURLAR
Onlara karfl› apaç›k olan ayetlerimiz okundu¤u zaman, sen o inkâr eden-
lerin yüzlerindeki ‘red ve inkar›’ tan›yabilirsin. Neredeyse, kendilerine kar-
fl› ayetlerimizi okuyan›n üzerine çullan›verecekler. De ki: “Size, bundan
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daha kötü olan›n› haber vereyim mi? Atefl... Allah, onu inkâr edenlere
va’detmifl bulunmaktad›r; ne kötü bir durakt›r.” (Hac Suresi, 72)

ALLAH’IN BE⁄END‹KLER‹N‹ 
Ç‹RK‹N GÖRÜRLER
“Andolsun, size hakk› getirdik, fakat sizin bir ço¤unuz hakk› çirkin gö-
rüp-tiksinenlerdiniz.” (Zuhruf Suresi, 78)

‹flte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah’› gazabland›ran fleye uydular
ve O’nu raz› edecek fleyleri çirkin karfl›lad›lar; bundan dolay› (Allah,)
amellerini bofla ç›kard›. (Muhammed Suresi, 28)

Allah’›n elçisine muhalif olarak (savafltan) geri kalanlar oturup-kalma-
lar›na sevindiler ve Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla cehd etmeyi
çirkin görerek: “Bu s›cakta (savafla) ç›kmay›n” dediler. De ki: “Cehen-
nem ateflinin s›cakl›¤› daha fliddetlidir.” Bir kavray›p-anlasalard›. (Tev-
be Suresi, 81

‹STEKS‹ZCE ‹BADET EDERLER
‹nfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen fley, Allah’› ve elçi-
sini tan›mamalar›, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hofllar›na git-
miyorken infak etmeleridir. (Tevbe Suresi, 54)

Gerçek flu ki, münaf›klar (sözde), Allah’› aldatmaktad›rlar. Oysa O, on-
lar› aldatand›r. Namaza kalkt›klar› zaman, isteksizce kalkarlar. ‹nsanla-
ra gösterifl yaparlar ve Allah’› ancak çok az anarlar. (Nisa Suresi, 142)

GÖSTER‹fi ‹Ç‹N ‹BADET EDERLER
Ve onlar, mallar›n› insanlara gösterifl olsun diye infak ederler, Allah’a
ve ahiret gününe de inanmazlar. fieytan, kime arkadafl olursa, art›k ne
kötü bir arkadaflt›r o. (Nisa Suresi, 38)

‹NFAK EDEN MÜM‹NLER‹ ALAYA ALIRLAR
Sadakalar konusunda, mü’minlerden ek ba¤›fllarda bulunanlarla
emeklerinden (cehdlerinden) baflkas›n› bulamayanlar› yad›rgayarak
bunlarla alay edenler; Allah (as›l) onlar› alay konusu k›lm›flt›r ve onlar
için ac› bir azab vard›r. (Tevbe Suresi, 79)
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ZOR ‹fiLERDEN KAÇARLAR,
KOLAY ‹fiLER‹ KABUL EDERLER
Hac›lara su da¤›tmay› ve Mescid-i Haram’› onarmay›, Allah’a ve ahiret
gününe iman eden ve Allah yolunda cehd edenin (yapt›klar›) gibi mi
sayd›n›z? (Bunlar) Allah Kat›nda bir olmazlar. Allah zulmeden bir toplu-
lu¤a hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 19)

MÜM‹NLERDEN ELLER‹NDEN GELD‹⁄‹ 
KADAR UZAK DURMAYA ÇALIfiIRLAR
Onlara: “Allah’›n indirdi¤ine ve elçiye gelin” denildi¤inde, o münaf›klar›n
senden kaçabildiklerince kaçt›klar›n› görürsün. (Nisa Suresi, 61)

MÜM‹NLERE EZ‹YET
ETMEYE ÇALIfiIRLAR
Kafirlere ve münaf›klara itaat etme, eziyetlerine ald›rma ve Allah’a te-
vekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 48)

MÜM‹NLERE KARfiI 
NEFRETLE DOLUDURLAR
Ey iman edenler, sizden olmayanlar› s›rdafl edinmeyin. Onlar size kötü-
lük ve zarar vermeye çal›fl›yor, size zorlu bir s›k›nt› verecek fleyden
hofllan›rlar. Bu¤z (ve düflmanl›klar›) a¤›zlar›ndan d›fla vurmufltur, sine-
lerinin gizli tuttuklar› ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi aç›klad›k; bel-
ki ak›l erdirirsiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 118)

Ey iman edenler, sizden olmayanlar› s›rdafl edinmeyin. Onlar size kötü-
lük ve zarar vermeye çal›fl›yor, size zorlu bir s›k›nt› verecek fleyden
hofllan›rlar. Bu¤z (ve düflmanl›klar›) a¤›zlar›ndan d›fla vurmufltur, sine-
lerinin gizli tuttuklar› ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi aç›klad›k; bel-
ki ak›l erdirirsiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 118)

Sizler, iflte böylesiniz; onlar› seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler. Siz
Kitab›n tümüne inan›rs›n›z, onlar sizinle karfl›laflt›klar›nda "inand›k"
derler, kendi bafllar›na kald›klar›nda ise, size olan kin ve öfkelerinden
dolay› parmak uçlar›n› ›s›r›rlar. De ki: "Kin ve öfkenizle ölün." fiüphesiz
Allah, sinelerin özünde sakl› duran› bilendir. (Al-i ‹mran Suresi, 119)
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ÖZELL‹KLE PEYGAMBERLERE 
K‹N VE ÖFKE DUYARLAR
E¤er seninle çekiflip-tart›fl›rlarsa, de ki: "Ben, bana uyanlarla birlikte,
kendimi Allah'a teslim ettim." Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki: "Siz
de teslim oldunuz mu?" E¤er teslim oldularsa, gerçekten hidayete er-
mifllerdir. Fakat yüz çevirdilerse, art›k sana düflen yaln›zca tebli¤(et-
mek)dir. Allah, kullar› hakk›yla görendir. (Al-i ‹mran Suresi, 20)

E¤er seninle mücadeleye giriflirlerse, de ki: “Allah, yapmakta olduklar›-
n›z› daha iyi bilir.” (Hac Suresi, 68)

(Bundan baflka bu mallar,)  Hicret eden fakirleredir ki, onlar, Allah’tan
bir fazl (lütuf ve ihsan) aray›p, Allah’a ve O’nun Resûlü’ne yard›m eder-
lerken yurtlar›ndan ve mallar›ndan sürülüp-ç›kar›lm›fllard›r. ‹flte bunlar,
sad›k olanlar bunlard›r. (Haflr Suresi, 8)

Yeminlerini bozan, elçiyi (yurdundan) sürmeye çabalayan ve sizinle ilk
defa (savafla) bafllayan bir toplulukla savaflmaz m›s›n›z? Korkuyor
musunuz onlardan? E¤er inan›yorsan›z, Kendisi'nden korkman›za
Allah daha lay›kt›r. (Tevbe Suresi, 13)

‹TAAT ÇOK A⁄IRLARINA G‹DER
E¤er hak lehlerinde ise, ona boyun e¤erek gelirler. (Nur  Suresi, 49)

Aralar›nda hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne ça¤r›ld›klar› zaman,
onlardan bir grup yüz çevirir. (Nur Suresi, 48)

Sonra birbiri pefli s›ra elçilerimizi gönderdik; her ümmete kendi elçisi
geldi¤inde, onu yalanlad›lar. Böylece biz de onlar› (y›k›ma u¤rat›p yok
etmede) kimini kiminin izinde yürüttük ve onlar› (tarihin anlat›p aktard›-
¤›) bir olay k›ld›k. ‹man etmeyen kavim için y›k›m olsun. (Mü’minun, 44)

MÜM‹N TOPLULU⁄UNUN 
DA⁄ILMASINI ‹STERLER
Onlar ki: “Allah’›n Resûlü yan›nda bulunanlara hiç bir infak (harca-
ma)da bulunmay›n, sonunda da¤›l›p gitsinler,” derler. Oysa göklerin ve
yerin hazineleri Allah’›nd›r. Ancak münaf›klar kavram›yorlar. (Münafi-
kun Suresi, 7)
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MÜM‹NLER‹N ARASINDAYKEN 
YALAN HABER YAYMAYA ÇALIfiIRLAR
Do¤rusu, uydurulmufl bir yalanla gelenler, sizin içinizden birlikte davra-
nan bir topluluktur; siz onu kendiniz için bir fler saymay›n, aksine o sizin
için bir hay›rd›r. Onlardan her bir kifliye kazand›¤› günahtan (bir ceza)
vard›r. Onlardan (iftiran›n) büyü¤ünü yüklenene ise büyük bir azab var-
d›r. Onu iflitti¤iniz zaman, erkek mü’minler ile kad›n mü’minlerin kendi
nefisleri ad›na hay›rl› bir zanda bulunup: “Bu, aç›kca uydurulmufl iftira
bir sözdür” demeleri gerekmez miydi? (Nur Suresi, 11-12)

MÜM‹NLER‹N ZOR DURUMA
DÜfiMELER‹N‹ ‹STERLER
Size bir iyilik dokununca tasalan›rlar, size bir kötülük isabet etti¤indey-
se buna sevinirler. E¤er siz sabreder ve sak›n›rsan›z, onlar›n ‘hileli dü-
zenleri’ size hiçbir zarar veremez. fiüphesiz, Allah, yapmakta olduklar›-
n› kuflatand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 120)

MÜM‹NLER‹N ZENG‹N
OLMALARINI ‹STEMEZLER
Onlar ki: “Allah’›n Resûlü yan›nda bulunanlara hiç bir infak (harca-
ma)da bulunmay›n, sonunda da¤›l›p gitsinler,” derler. Oysa göklerin ve
yerin hazineleri Allah’›nd›r. Ancak münaf›klar kavram›yorlar. (Münafi-
kun Suresi, 7)

MÜM‹NLERE ZARAR VERMEK 
‹Ç‹N MESKEN ED‹N‹RLER
Zarar vermek, inkâr› (pekifltirmek), mü’minlerin aras›n› ay›rmak ve da-
ha önce Allah’a ve elçisine karfl› savaflan› gözlemek için mescid edi-
nenler ve: “Biz iyilikten baflka bir fley istemedik” diye yemin edenler (var
ya,) Allah onlar›n flüphesiz  yalanc› olduklar›na flahidlik etmektedir.
Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiç bir zaman durma. Daha ilk
gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda (namaza
ve di¤er ifllere) durmana daha uygundur. Onda, ar›nmay› içten-arzula-
yan adamlar vard›r. Allah ar›nanlar› sever. (Tevbe Suresi, 107-108)
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MÜM‹NLERE ‹Y‹L‹K 
‹SABET ED‹NCE ÜZÜLÜRLER
Sana iyilik dokunursa, bu onlar› fenalaflt›r›r, bir musibet isabet edince
ise: “Biz önceden tedbirimizi alm›flt›k” derler ve sevinç içinde dönüp gi-
derler. (Tevbe Suresi, 50)

G‹ZL‹ TOPLANIP MÜM‹NLERE KARfiI ‹SYAN
VE DÜfiMANLIK PLANLARI KURARLAR
‘Gizli toplant›lar›n f›s›ldaflmalar›ndan’ (kulis)  men’ edilip sonra men’
edildikleri fleye dönenleri; günah, düflmanl›k ve Peygamber’e isyan›
(aralar›nda) f›s›ldaflanlar› görmüyor musun? Onlar sana geldikleri za-
man, seni Allah’›n selamlad›¤› biçimde selaml›yorlar. Ve kendi kendile-
rine: “Söylediklerimiz dolay›s›yla Allah bize azab etse ya.” derler. Onla-
ra cehennem yeter; oraya gireceklerdir. Art›k o, ne kötü bir gidifl yeridir.
(Mücadele Suresi, 8)

Onlar, insanlardan gizlerler de Allah’tan gizlemezler. Oysa O, kendileri,
sözden (plan olarak) hoflnut olmayaca¤› fleyi ‘geceleri düzenleyip kurarlar-
ken,’ onlarla beraberdir. Allah, yapt›klar›n› kuflatand›r. (Nisa Suresi, 108)

MÜM‹NLER‹N YANINDAYKEN ONLARI 
HOfiNUT ETMEYE ÇALIfiIRLAR
Münaf›klar sana geldikleri zaman: “Biz gerçekten flehadet ederiz ki,
sen kesin olarak Allah’›n elçisisin” dediler. Allah da bilir ki sen elbette
O’nun elçisisin. Allah, flüphesiz münaf›klar›n yalan söylediklerine fla-
hidlik eder. (Münafikun Suresi, 1)

Onlara geri döndü¤ünüzde size özür belirttiler. De ki: “Özür belirtmeyiniz,
size kesin olarak inanm›yoruz. Allah bize, durumunuzu haber vermifltir.
Yapt›klar›n›z› Allah görecektir, O’nun elçisi de. Sonra gayb› da, müflahede
edilebileni de bilen’e döndürüleceksiniz ve O, yapt›klar›n›z› size haber ve-
recektir.” Onlara geri döndü¤ünüzde kendilerinden vazgeçmeniz için
Allah’a and içecekler. Art›k siz onlara s›rt çevirin. Onlar gerçekten pistirler.
Kazanmakta olduklar›n›n bir cezas› olarak, bar›nma yerleri cehennemdir.
Kendilerinden hoflnut olman›z için size yemin ederler. Siz onlardan hoflnut
olsan›z bile flüphesiz Allah, fas›klar toplulu¤undan hoflnut olmaz. (Tevbe
Suresi, 94-96)
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Sizi hoflnut k›lmak için Allah’a yemin ederler; oysa mü’min iseler, hofl-
nut k›l›nmaya Allah ve elçisi daha lay›kt›r. (Tevbe Suresi, 62)

MÜM‹NLER‹ KARALAMAYA ÇALIfiIRLAR
E¤er sizi ele geçirecek olurlarsa, size düflman kesilirler, ellerini ve dille-
rini kötülükle size uzat›rlar. Onlar sizin inkâr etmenizi içten arzu etmifl-
lerdir. (Mümtehine Suresi, 2)

MÜM‹NLER‹N ARKALARINDAN
ONLARI ALAYA ALIRLAR
Onlar, siz birbirinizi namaza ça¤›rd›¤›n›zda onu alay ve oyun (konusu)
edinirler. Bu, gerçekten onlar›n ak›l erdirmeyen bir topluluk olmalar›n-
dand›r. (Maide Suresi, 58)

Sadakalar konusunda, mü’minlerden ek ba¤›fllarda bulunanlarla
emeklerinden (cehdlerinden) baflkas›n› bulamayanlar› yad›rgayarak
bunlarla alay edenler; Allah (as›l) onlar› alay konusu k›lm›flt›r ve onlar
için ac› bir azab vard›r. (Tevbe Suresi, 79)

‹man edenlerle karfl›laflt›klar› zaman: “‹man ettik” derler. fieytanlar›yla
baflbafla kald›klar›nda ise, derler ki: “fiüphesiz, sizinle beraberiz. Biz
(onlarla) yaln›zca alay ediyoruz.” (Bakara Suresi, 14)

Onlara sorarsan, andolsun: “Biz dalm›fl, oyalan›yorduk” derler. De ki:
“Allah ile, O’nun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz?” (Tevbe
Suresi, 65)

Ayetlerimizden bir fley ö¤rendi¤i zaman, alay konusu edinir. ‹flte onlar
için afla¤›lat›c› bir azab vard›r. (Casiye Suresi, 9)

MÜM‹NLER‹N YANILGI ‹Ç‹NDE 
OLDUKLARI KANAAT‹NDED‹RLER 
Münaf›klar ve kalblerinde hastal›k olanlar flöyle diyorlard›: “Bunlar› (müs-
lümanlar›) dinleri aldatt›.” Oysa kim Allah’a tevekkül ederse, flüphesiz
Allah, üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. Melekleri, onla-
r›n yüzlerine ve arkalar›na vurarak: “Yak›c› azab› tad›n” diye o inkâr eden-
lerin canlar›n› al›rken görmelisin. Bu, ellerinizin önceden takdim etti¤i ifller
yüzündendir. Yoksa flüphesiz Allah kullara zulmedici de¤ildir. (Enfal Su-
resi, 49-51)
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Ve (yine) kendilerine: “‹nsanlar›n iman etti¤i gibi siz de iman edin” denil-
di¤inde: “Düflük ak›ll›lar›n iman etti¤i gibi mi iman edelim?” derler. Bilin
ki, gerçekten as›l düflük-ak›ll›lar kendileridir; ama bilmezler. (Bakara
Suresi, 13)

MÜM‹NLER‹ DE ALLAH YOLUNDA 
MÜCADELEDEN ALIKOYMAK ‹STERLER
Gerçekten Allah, içinizden al›koyanlar› ve kardefllerine: “Bize gelin” di-
yenleri bilir. Bunlar, pek az› d›fl›nda zorlu-savafllara gelmezler. (Ahzab
Suresi, 18)

Onlardan bir grup da hani flöyle demiflti: “Ey Yesrib (Medine) halk›, art›k
sizin için (burada) kalacak yer yok, flu halde dönün.” Onlardan bir toplu-
luk da: “Gerçekten evlerimiz aç›kt›r” diye Peygamberden izin istiyordu;
oysa onlar(›n evleri) aç›k de¤ildi. Onlar yaln›zca kaçmak istiyorlard›.
(Ahzab Suresi, 13)

Allah’›n elçisine muhalif olarak (savafltan) geri kalanlar oturup-kalmala-
r›na sevindiler ve Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla cehd etmeyi
(çaba harcamay›) çirkin görerek: “Bu s›cakta (savafla) ç›kmay›n” dedi-
ler. De ki: “Cehennem ateflinin s›cakl›¤› daha fliddetlidir.” Bir kavray›p-
anlasalard›. (Tevbe Suresi, 81)

E¤er sizi ele geçirecek olurlarsa, size düflman kesilirler, ellerini ve dille-
rini kötülükle size uzat›rlar. Onlar sizin inkar etmenizi içten arzu etmifl-
lerdir. (Mümtehine Suresi, 2)

F‹TNEC‹D‹RLER
Andolsun, daha önce onlar fitne aram›fllard›. Ve sana karfl› birtak›m ifl-
ler çevirmifllerdi. Sonunda onlar, istemedikleri halde hak geldi ve
Allah’›n emri ortaya ç›k›p-üstünlük sa¤lad›. (Tevbe Suresi, 48)

Sizinle birlikte ç›ksalard›, size ‘kötülük ve zarardan’ baflka bir fley ilave
etmez ve aran›za mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürler-
di. ‹çinizde onlara ‘haber tafl›yanlar’ vard›r. Allah, zulmedenleri bilir.
(Tevbe Suresi, 47)

Ki Allah’›n ahdini, onu kesin olarak onaylad›ktan sonra bozarlar, Allah’›n
kendisiyle birlefltirilmesini emretti¤i fleyi keserler ve yeryüzünde bozgun-
culuk ç›kar›rlar. Kayba u¤rayanlar, iflte bunlard›r. (Bakara Suresi, 27)
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E¤er onlara (flehrin her) yan›ndan girilseydi sonra da kendilerinden fitne
(kar›fl›kl›k ç›karmalar›) istenmifl olsayd›, hiç flüphesiz buna yanafl›r ve bun-
da pek az (zaman) d›fl›nda (karars›z) kalmazlard›. (Ahzab Suresi, 14)

DÜZELTMEK ADI ALTINDA 
BOZGUNCULUK YAPARLAR
Kendilerine: “Yeryüzünde fesat ç›karmay›n” denildi¤inde: “Biz sadece
›slah edicileriz” derler. Bilin ki; gerçekten, as›l fesatç›lar bunlard›r, ama
fluurunda de¤ildirler. (Bakara Suresi, 11-12)

YEM‹NLER‹N‹ S‹PER ED‹N‹P MÜM‹NLER‹ 
ALDATMAYA ÇALIfiIRLAR
Onlar, yeminlerini bir siper edinip Allah’›n yolundan al›koydular. Do¤ru-
su ne kötü fley yap›yorlar. Bu, onlar›n iman etmeleri sonra inkâr etmele-
ri dolay›s›yla böyledir. Böylece kalplerinin üzerini mühürlemifltir, art›k
onlar kavrayamazlar. (Münafikun Suresi, 2-3)

SÜREKL‹ KARGAfiA 
ÇIKARMAK ‹Ç‹N U⁄RAfiIRLAR
Andolsun, e¤er münaf›klar, kalplerinde hastal›k bulunanlar ve flehirde
k›flk›rt›c›l›k yapan (yalan haber yayan)lar (bu tutumlar›na) bir son ver-
meyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara sald›rt›r›z, sonra orada senin-
le pek az (bir süre) komflu kalabilirler. (Ahzab Suresi, 60)

‹nsanlardan öylesi vard›r ki, dünya hayat›na iliflkin sözleri senin hofluna
gider ve kalbindekine ra¤men Allah’› flahid getirir; oysa o az›l› bir düfl-
mand›r. O, ifl bafl›na geçti mi (ya da s›rt›n› çevirip gitti mi) yeryüzünde
bozgunculuk ç›karmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah
ise, bozgunculu¤u sevmez. (Bakara Suresi, 204-205)

Di¤erlerini de sizden ve kendi kavimlerinden güvende olmay› istiyor bu-
lacaks›n›z. (Ama) Fitneye her geri ça¤r›l›fllar›nda içine baflafla¤› (bal›k-
lama) dalarlar. fiayet sizden uzak durmaz, bar›fl (flartlar›n)› size b›rak-
maz ve ellerini çekmezlerse, art›k onlar› her nerede bulursan›z tutun ve
onlar› öldürün. ‹flte size, onlar›n aleyhinde apaç›k olan ‘destekleyici bir
delil’ k›ld›k. (Nisa Suresi, 91)
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Çevrenizdeki bedevilerden münaf›k olanlar vard›r ve Medine halk›ndan
da nifak› al›flkanl›¤a çevirmifl olanlar vard›r. Sen onlar› bilmezsin, biz
onlar› biliriz. Biz onlar› iki kere azabland›raca¤›z, sonra onlar büyük bir
azaba döndürülecekler. (Tevbe Suresi, 101)

Kendilerine güven veya korku haberi geldi¤inde, onu yayg›nlaflt›r›verir-
ler. Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine gö-
türmüfl olsalard›, onlardan ‘sonuç-ç›karabilenler,’ onu bilirlerdi. Allah’›n
üzerinizdeki fazl› ve rahmeti olmasayd›, az›n›z hariç herhalde fleytana
uymufltunuz. (Nisa Suresi, 83)

E¤er onlara (flehrin her) yan›ndan girilseydi sonra da kendilerinden fit-
ne (kar›fl›kl›k ç›karmalar›) istenmifl olsayd›, hiç flüphesiz buna yanafl›r
ve bunda pek az (zaman) d›fl›nda (karars›z) kalmazlard›. (Ahzab Sure-
si, 14)

MENFAATLER‹ ‹Ç‹N MÜM‹NLER‹N 
ARASINDA MÜM‹N G‹B‹ 
DAVRANMAYI SÜRDÜRÜRLER
fiüphesiz içinizden a¤›r davrananlar vard›r. fiayet, size bir musibet isa-
bet edecek olsa: “Do¤rusu Allah, bana nimet verdi, çünkü onlarla birlik-
te olmad›m” der. E¤er size Allah’tan bir fazl (zafer) isabet ederse, o za-
man da, sanki onunla aran›zda hiç bir yak›nl›k yokmufl gibi kuflkusuz
flöyle der; “Keflke onlarla birlikte olsayd›m, böylece ben de büyük ‘kur-
tulufl ve mutlulu¤a’ erseydim.” (Nisa Suresi, 72-73)

MENFAATLER‹N‹ KARfiILAYAMADI⁄I 
ZAMAN MÜM‹NLERDEN AYRILIRLAR
E¤er yak›n bir yarar ve orta bir sefer olsayd›, onlar mutlaka seni izlerler-
di. Ama zorluk onlara uzak geldi. "E¤er güç yetirseydik muhakkak se-
ninle birlikte  (savafla) ç›kard›k." diye sana Allah ad›na yemin edecek-
ler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onlar›n gerçekten ya-
lan söylediklerini biliyor. (Tevbe Suresi, 42)

Dediler ki: “Ey Musa biz, onlar durdu¤u sürece hiç bir zaman oraya gir-
meyece¤iz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savafl›n. Biz burada duraca¤›z.”
(Maide Suresi, 24)

Kendilerine; “Elinizi (savafltan) çekin, namaz› k›l›n, zekat› verin” de-

- 181 -



nenleri görmedin mi? Oysa savafl üzerlerine yaz›ld›¤›nda, onlardan bir
grup, insanlardan Allah’tan korkar gibi- hatta daha da fliddetli bir kor-
kuyla- korkuya kap›l›yorlar ve: “Rabbimiz, ne diye savafl› üzerimize
yazd›n, bizi yak›n bir zamana ertelemeli de¤il miydin?” dediler. De ki:
“Dünyan›n meta› azd›r, ahiret, ise muttakiler için daha hay›rl›d›r ve siz
‘bir hurma çekirde¤indeki ip-ince bir iplik kadar’ bile haks›zl›¤a u¤rat›l-
mayacaks›n›z.” (Nisa Suresi, 77)

MÜM‹NLERE ZARAR VERMEK ‹Ç‹N 
MÜM‹NLER‹N KARfiILAfiACAKLARI 
ZOR ANLARI BEKLERLER
Sizinle birlikte ç›ksalard›, size ‘kötülük ve zarardan’ baflka bir fley ilave
etmez ve aran›za mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürler-
di. ‹çinizde onlara ‘haber tafl›yanlar’ vard›r. Allah, zulmedenleri bilir.
(Tevbe Suresi, 47)

ZORLUK ZAMANINDA
GERÇEK YÜZLER‹ ORTAYA ÇIKAR
Bedevilerden geride b›rak›lanlara de ki: “Siz yak›nda zorlu savaflç›
olan bir kavme ça¤r›lacaks›n›z; onlarla (ya) savafl›rs›n›z ya da (onlar)
müslüman olurlar. Bu durumda e¤er itaat ederseniz, Allah, size güzel
bir ecir verir; e¤er bundan önce s›rt çevirdi¤iniz gibi (yine) s›rt çevirirse-
niz, sizi ac› bir azab ile azabland›r›r.” (Fetih Suresi, 16)

MÜM‹NLER‹N DÜfiMANLARININ
KEND‹LER‹NE DE ZARAR 
VERMES‹NDEN ÇOK KORKARLAR
‹flte kalplerinde hastal›k olanlar›: “Zaman›n, felaketleriyle aleyhimize
dönüp bize çarpmas›ndan korkuyoruz” diyerek aralar›nda çabalar yü-
rüttüklerini  görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih veya kat›ndan bir emir
getirecek de, onlar, nefislerinde gizli tuttuklar›ndan dolay› piflman ola-
caklard›r. (Maide Suresi, 52)
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ÖZELL‹KLE ZORLUK ZAMANINDA 
F‹TNE ÇIKARIRLAR
Onlar (münaf›klar, düflman) birliklerinin gitmediklerini san›yorlard›. E¤er
(askeri) birlikler gelecek olsa, çölde bedevi-Araplar aras›nda olup sizin
haberlerinizi (ordan) sormay› cidden arzu ediyorlard›. Fakat içinizde ol-
salard› ancak pek az savafl›rlard›. (Ahzab Suresi, 20)

ZORLUK ZAMANINDA SADAKATS‹ZL‹K
YAPARLAR
‹taat ve maruf (güzel) sözdü. Fakat ifl, kesinlik ve kararl›l›k gerektirdi¤i
zaman, flayet Allah’a sadakat gösterselerdi, flüphesiz onlar için daha
hay›rl› olurdu. (Muhammed Suresi, 21)

Dediler ki: “Ey Musa biz, onlar durdu¤u sürece hiç bir zaman oraya gir-
meyece¤iz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savafl›n. Biz burda duraca¤›z.”
(Musa:) “Rabbim, gerçekten kendimden ve kardeflimden baflkas›na ma-
lik olam›yorum. Öyleyse bizimle fas›klar toplulu¤unun aras›n› Sen ay›r.”
dedi. (Allah) Dedi: “Art›k oras› kendilerine k›rk y›l haram k›l›nm›flt›r. On-
lar yeryüzünde ‘flaflk›nca dönüp duracaklar.’ Sen de o fas›klar toplulu¤u-
na üzülme.” (Maide Suresi, 24-26)

ZORLUKLARLA KARfiILAfiMADAN ÖNCE 
MÜM‹N G‹B‹ KONUfiURLAR
Andolsun, siz onunla karfl›laflmadan önce ölümü temenni ediyordunuz.
‹flte onu gördünüz, ama bak›p duruyorsunuz. (Al-i ‹mran Suresi, 143)

‹man edenler, derler ki: “(Savafl izni için) Bir sûre indirilmeli de¤il miydi?”
Fakat, içinde savafl (k›tal) zikri geçen muhkem bir sure indirildi¤i zaman,
kalplerinde hastal›k olanlar›n, üzerine ölüm bayg›nl›¤› çökmüfl olanlar›n
bak›fl› gibi sana bakt›klar›n› gördün. Oysa onlara evla (olan): (Muham-
med Suresi, 20)

K‹B‹RL‹D‹RLER
Onlara: “Gelin Allah’›n Resûlü sizin için ma¤firet (ba¤›fllanma) dilesin,” de-
nildi¤i zaman bafllar›n› yana çevirdiler. Sen, onlar›n büyüklük taslam›fllar
olarak yüz çevirmekte olduklar›n› görürsün. (Münafikun Suresi, 5)

- 183 -



MENFAATLER‹ OLDU⁄UNDA 
MÜM‹NLERDEN GÖZÜKÜRLER
fiüphesiz içinizden a¤›r davrananlar vard›r. fiayet, size bir musibet isa-
bet edecek olsa: “Do¤rusu Allah, bana nimet verdi, çünkü onlarla birlik-
te olmad›m” der. E¤er size Allah’tan bir fazl (zafer) isabet ederse, o za-
man da, sanki onunla aran›zda hiç bir yak›nl›k yokmufl gibi kuflkusuz
flöyle der; “Keflke onlarla birlikte olsayd›m, böylece ben de büyük ‘kur-
tulufl ve mutlulu¤a’ erseydim.” (Nisa Suresi, 72-73)

YÜZLER‹NDEN, BOZUK BAKIfi VE 
KONUfiMALARINDAN TANINIRLAR
E¤er biz dilersek, sana onlar› elbette gösteririz, böylelikle onlar› sima-
lar›ndan tan›rs›n. Andolsun, sen onlar›, sözlerin söylenifl tarz›ndan da
tan›rs›n. Allah, amellerinizi bilir. (Muhammed Suresi, 30)

NANKÖRDÜRLER
Sen, onlar için ister ba¤›fllanma dile, istersen dileme. Onlar için yetmifl ke-
re ba¤›fllanma dilesen de, Allah onlar› kesinlikle ba¤›fllamaz. Bu, gerçek-
ten onlar›n Allah’a ve elçisine (karfl›) nankörlük etmeleri dolay›s›ylad›r.
Allah fas›klar toplulu¤una hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 80)

DIfi GÖRÜNÜfiLER‹ VE KONUfiMALARI
GÖSTER‹fiL‹ OLAB‹L‹R
Sen onlar› gördü¤ün zaman cüsseli yap›lar› be¤enini kazanmaktad›r.
Konufltuklar› zaman da onlar› dinlersin. (Oysa) Sanki onlar (sütun gibi)
dayand›r›lm›fl ahflap-kütük gibidirler. (Bu dayan›ks›zl›klar›ndan dolay›
da) Her ça¤r›y› kendileri aleyhinde san›rlar. Onlar düflmand›rlar, bu
yüzden onlardan kaç›n›p-sak›n›n. Allah onlar› kahretsin; nas›l da çevri-
liyorlar. (Münafikun Suresi, 4)

AKILSIZDIRLAR
Onlar, siz birbirinizi namaza ça¤›rd›¤›n›zda onu alay ve oyun (konusu)
edinirler. Bu, gerçekten onlar›n ak›l erdirmeyen bir topluluk olmalar›n-
dand›r. (Maide Suresi, 58)
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Onlardan seni dinleyecekler vard›r. Ama hiç duymayan -sa¤›rlara -üs-
telik hiç ak›llar› ermiyorsa- sen mi duyuracaks›n? (Yunus, 42)

Bir sûre indirildi¤inde, baz›s› baz›s›na bakar (ve): “Sizi bir kimse görü-
yor mu?” (der.) Sonra s›rt çevirir giderler. Gerçekten onlar, kavrama-
yan bir topluluk olmalar› dolay›s›yla, Allah onlar›n kalblerini çevirmifltir.
(Tevbe Suresi, 127)

Ve (yine) kendilerine: “‹nsanlar›n iman etti¤i gibi siz de iman edin” denil-
di¤inde: “Düflük ak›ll›lar›n iman etti¤i gibi mi iman edelim?” derler. Bilin
ki, gerçekten as›l düflük-ak›ll›lar kendileridir; ama bilmezler. (Bakara
Suresi, 13)

KEND‹LER‹N‹ MÜM‹NLERDEN DAHA
AKILLI ZANNEDERLER
Onlar, kendileri oturup kardeflleri için: “E¤er bize itaat etselerdi, öldü-
rülmezlerdi” diyenlerdir. De ki: “E¤er do¤ru sözlüler iseniz, ölümü ken-
dinizden sav›n öyleyse.” (Al-i ‹mran Suresi, 168)

SÜREKL‹ SIKINTI, TED‹RG‹NL‹K
VE KORKU ‹Ç‹NDED‹RLER
Sen onlar› gördü¤ün zaman cüsseli yap›lar› be¤enini kazanmaktad›r.
Konufltuklar› zaman da onlar› dinlersin. (Oysa) Sanki onlar (sütun gibi)
dayand›r›lm›fl ahflap-kütük gibidirler. (Bu dayan›ks›zl›klar›ndan dolay›
da) Her ça¤r›y› kendileri aleyhinde san›rlar. Onlar düflmand›rlar, bu
yüzden onlardan kaç›n›p-sak›n›n. Allah onlar› kahretsin; nas›l da çevri-
liyorlar. (Münafikun Suresi, 4)

Gerçekten sizden olduklar›na dair Allah ad›na yemin ederler. Oysa on-
lar sizden de¤ildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. (Tevbe
Suresi, 56) 

BAfiLARINA GELENLERDEN 
Ö⁄ÜT ALMAYI B‹LMEZLER
Görmüyorlar m› ki, gerçekten onlar her y›l, bir veya iki defa belaya çarp-
t›r›l›yorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve ö¤üt al›p (ders ç›kar›p) düflün-
müyorlar. (Tevbe Suresi, 126)
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SÜREKL‹ KEND‹LER‹N‹ ÖVER, 
TEM‹ZE ÇIKARMAYA ÇALIfiIRLAR
Kendilerini (övgüyle) temize ç›karanlar› görmedin mi? Hay›r;  Allah, di-
ledi¤ini temizleyip yüceltir. Onlar, ‘bir hurma çekirde¤indeki iplikçik ka-
dar’ bile haks›zl›¤a u¤rat›lmazlar. (Nisa Suresi, 49)

SÜREKL‹ KURUNTULARA ALDANIR, 
KUfiKUYA KAPILIRLAR
(Münaf›klar) Onlara seslenirler: “Biz sizlerle birlikte de¤il miydik?” Der-
ler ki: “Evet, ancak siz kendinizi fitneye düflürdünüz, (müslümanlar›
ac›lar›n ve y›k›mlar›n sarmas›n›) gözetip-beklediniz, (Allah’a ve ‹slam’a
karfl›) kuflkulara kap›ld›n›z. Sizleri kuruntular yan›lt›p-aldatt›. Sonunda
Allah’›n emri (olan ölüm) geliverdi; ve o aldalt›c› da sizi Allah ile
(Allah’›n ad›n› kullanarak, hatta masumca sizden görünerek) aldatm›fl
oldu.” (Hadid Suresi, 14)

KEND‹ ARALARINDA DA 
ANLAfiMAZLIK ‹Ç‹NDED‹RLER
Onlar, iyice korunmufl flehirlerde veya duvar arkas›nda olmaks›z›n si-
zinle toplu bir halde savaflmazlar. Kendi aralar›ndaki çarp›flmalar› ise
pek fliddetlidir. Sen onlar› birlik san›rs›n, oysa kalpleri paramparçad›r.
Bu, flüphesiz onlar›n akletmeyen bir kavim olmalar› dolay›s›yla böyle-
dir. (Haflr Suresi, 14)

ALLAH’IN MÜM‹NLERE OLAN
DESTE⁄‹N‹N FARKINDA DE⁄‹LD‹RLER
Onlar ki: “Allah’›n Resûlü yan›nda bulunanlara hiç bir infak (harca-
ma)da bulunmay›n, sonunda da¤›l›p gitsinler,” derler. Oysa göklerin ve
yerin hazineleri Allah’›nd›r. Ancak münaf›klar kavram›yorlar. Derler ki,
“Andolsun, Medine’ye bir dönecek olursak, gücü ve onuru çok olan,
düflkün ve zay›f olan› elbette oradan sürüp-ç›karacakt›r.” Oysa izzet
(güç, onur ve üstünlük) Allah’›n, O’nun Resûlü’nün ve mü’minlerindir.
Ancak münaf›klar bilmiyorlar. (Münafikun Suresi, 7-8)
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ALLAH YOLUNDA HARCAMA YAPMAZLAR
Onlardan kimi de: "Andolsun, e¤er bize bol ihsan›ndan verirse gerçek-
ten sadaka verece¤iz ve salihlerden olaca¤›z" diye Allah'a ahdetmifltir.
Onlara kendi bol ihsan›ndan verince ise, onunla cimrilik yapt›lar ve yüz
çevirdiler; onlar böyle s›rt dönenlerdir. Böylece O da, Allah'a verdikleri
sözü tutmamalar› ve yalan söylemeleri nedeniyle, kendisiyle karfl›lafla-
caklar› güne kadar, kalplerinde nifak› (sonuçta köklü bir duygu olarak)
yerleflik k›ld›.. (Tevbe Suresi, 75-77)

KÜFRE HABER TAfiIRLAR
Sizinle birlikte ç›ksalard›, size 'kötülük ve zarardan' baflka bir fley ilave
etmez ve aran›za mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürler-
di. ‹çinizde onlara 'haber tafl›yanlar' vard›r. Allah, zulmedenleri bilir.
(Tevbe Suresi, 47)

KARfiILIKSIZ H‹Ç B‹R fiEY YAPMAZLAR
Sonra kederin ard›ndan üzerinize bir güvenlik (duygusu) indirdi, bir
uyuklama ki, içinizden bir grubu sar›veriyordu. Bir grup da, canlar› der-
dine düflmüfltü; Alah’a karfl› haks›z yere cahiliye zann›yla zanlara kap›-
larak: “Bu iflten bize ne var ki?” diyorlard›. De ki: “fiüphesiz iflin tümü
Allah’›nd›r.” Onlar, sana aç›klamad›klar› fleyi içlerinde gizli tutuyorlar,
“Bu iflten bize bir fley olsayd›, biz burada öldürülmezdik” diyorlar. De ki:
“Evlerinizde olsayd›n›z da üzerlerine öldürülmesi yaz›lm›fl olanlar, yine
devrilecekleri yerlere gidecekti. (Bunu) Allah, sinelerinizdekini dene-
mek ve kalplerinizde olan› ar›nd›rmak için (yapt›). Allah, sinelerin özün-
de sakl› duran› bilendir. (Al-i ‹mran Suresi, 154)

AMAÇLARININ H‹ÇB‹R‹NE ULAfiAMAZLAR
Andolsun, daha önce onlar fitne aram›fllard›. Ve sana karfl› birtak›m ifl-
ler çevirmifllerdi. Sonunda onlar, istemedikleri halde hak geldi ve
Allah'›n emri ortaya ç›k›p-üstünlük sa¤lad›. (Tevbe Suresi, 48)
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ALLAH ONLARIN DURUMLARINI 
MUTLAKA ORTAYA ÇIKARIR
Yoksa kalplerinde hastal›k bulunanlar, Allah’›n kinlerini hiç (ortaya)
ç›karmayaca¤›n› m› sand›lar? (Muhammed Suresi, 29)

‹ki toplulu¤un karfl› karfl›ya geldi¤i gün, size isabet eden ancak Allah’›n
izniyle idi. (Bu, Allah’›n) mü’minleri ay›rdetmesi; Münaf›kl›k yapanlar›
da belirtmesi içindi. Onlara: “Gelin, Allah’›n yolunda savafl›n ya da
savunma yap›n” denildi¤inde, “Biz savaflmay› bilseydik elbette sizi iz-
lerdik” dediler. O gün onlar, imandan çok küfre daha yak›nd›lar. Kalp-
lerinde olmayan› a¤›zlar›yla söylüyorlard›. Allah, onlar›n gizli tuttuk-
lar›n› daha iyi bilir. (Al-i ‹mran Suresi, 166-167)

ALLAH ONLARI DÜNYADA 
HOR VE AfiA⁄ILIK KILAR
Onlarla çarp›fl›n›z. Allah, onlar› sizin ellerinizle azabland›rs›n, hor ve
afla¤›l›k k›ls›n ve onlara karfl› size zafer versin, mü’minler toplulu¤unun
gö¤sünü flifaya kavufltursun. (Tevbe Suresi, 14)

CEHENNEM‹N EN AfiA⁄I 
TABAKASINA ATILACAKLARDIR
Gerçekten münaf›klar, ateflin en alçak tabakas›ndad›rlar. Onlara bir
yard›mc› bulamazs›n. (Nisa Suresi, 145)

Münaf›klara müjde ver: Onlar için gerçekten ac›kl› bir azab vard›r. (Nisa
Suresi, 138)
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‹MAN

ETMEYENLER

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok

say›da kifli yaratt›k (haz›rlad›k). Kalpleri vard›r bununla

kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla görmezler, 

kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. 

Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. 

‹flte bunlar gafil olanlard›r. 

(A'raf Suresi 179)



ALLAH’A ‹MAN ETMEZLER
Kendilerine kitap verilenlerden, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan,
Allah’›n ve Resûlü’nün haram k›ld›¤›n› haram tan›mayan ve hak dini
(‹slam’›) din edinmeyenlerle, küçük düflürülüp cizyeyi kendi elleriyle
verinceye kadar savafl›n. (Tevbe Suresi, 29)

“Çünkü, o, büyük olan Allah’a iman etmiyordu.” (Hakka Suresi, 33)

ALLAH’TAN KORKMAZLAR
Rablerinden kendilerine yeni bir hat›rlatma gelmeyiversin, bunu mutla-
ka oyun konusu yaparak dinliyorlar. (Enbiya Suresi, 2)

De ki: “Göklerden ve yerden sizlere r›z›k veren kimdir? Kulaklara ve
gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden ç›karan ve ölüyü diriden ç›ka-
ran kimdir? Ve iflleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: “Allah” diyeceklerdir.
Öyleyse de ki: “Peki siz yine de korkup-sak›nmayacak m›s›n›z? (Yunus
Suresi, 31)

ALLAH’A fi‹RK KOfiARLAR
‹nkâr edenler, Beni b›rak›p kullar›m› veliler edindiklerini mi sand›lar?
Gerçekten Biz cehennemi kafirler için bir durak olarak haz›rlam›fl›z.
(Kehf Suresi, 102)

Yard›m görürler umuduyla, Allah’tan baflka ilahlar edindiler. (Yasin Su-
resi, 74)

ALLAH’A KARfiI 
SAYGISIZDIRLAR
Kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden, hiç bir fley bilmeyenlere pay-
lar ay›r›yorlar. Andolsun Allah’a karfl› düzmekte olduklar›n›zdan dolay›
mutlaka sorguya çekileceksiniz. Ve Allah’a k›zlar isnad ediyorlar, (ha-
fla) O yücedir. Hoflland›klar› (erkek çocuklar) da kendilerinindir. (Nahl
Suresi, 56-57)

...Onlara: “Allah’tan baflka ilah yoktur” denildi¤i zaman, büyüklük tas-
larlard›. (Saffat Suresi, 35)
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ALLAH’IN ANILMASINA
TAHAMMÜL EDEMEZLER
‹nkar edenler dediler ki: “Bu Kur’an’› dinlemeyin ve onda (okunurken)
yaygaralar kopar›n. Belki üstün gelirsiniz.” (Fussilet Suresi,26)

Onlara karfl› apaç›k olan ayetlerimiz okundu¤u zaman, sen o inkâr eden-
lerin yüzlerindeki ‘red ve inkar›’ tan›yabilirsin. Neredeyse, kendilerine
karfl› ayetlerimizi okuyan›n üzerine çullan›verecekler. De ki: “Size, bun-
dan daha kötü olan›n› haber vereyim mi? Atefl... Allah, onu inkâr edenle-
re va’detmifl bulunmaktad›r; ne kötü bir durakt›r.” (Hac Suresi, 72)

Ve onlar›n kalpleri üzerine, onu kavray›p anlamalar›n› engelleyen ka-
buklar, kulaklar›na da bir a¤›rl›k koyduk. Sen Kur’an’da sadece Rabbini
“bir ve tek” (ilah olarak) and›¤›n zaman, ‘nefretle kaçar vaziyette’ geri-
sin geriye giderler. (‹sra Suresi, 46)

O inkâr edenler, zikri (Kur’an’›) iflittikleri zaman, seni neredeyse gözleriy-
le devireceklerdi. “O, gerçekten bir delidir” diyorlar. (Kalem Suresi, 51)

Ki onlar, Beni zikretme (konusun)da gözleri bir perde içindeydi.
(Kur’an’›) dinlemeye katlanamazlard›. (Kehf Suresi, 101)

A¤›zlar›yla Allah’›n nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler isteme-
se de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan baflkas›n› istemiyor. (Tev-
be Suresi, 32)

Sadece Allah an›ld›¤› zaman, ahirete inanmayanlar›n kalbi öfkeyle ka-
bar›r. Oysa O’ndan baflkalar› an›ld›¤›nda hemen sevince kap›l›rlar.
(Zümer Suresi, 45)

ALLAH’I KEND‹LER‹N‹N
YAPTIKLARINDAN HABERS‹Z SANIRLAR
(Peki) Onlar, Allah’›n gizli tuttuklar›n› da, aç›¤a vurduklar›n› da bildi¤ini
bilmiyorlar m›? (Bakara Suresi, 77)

“Siz, iflitme, görme (duyular›n›z) ve derileriniz aleyhinize flahitlik eder
diye sak›nm›yordunuz. Aksine, yapt›klar›n›z›n birço¤unu Allah’›n bil-
meyece¤ini san›yordunuz.” (Fussilet Suresi,22)

Onlar bilmiyorlar m› ki, elbette Allah, onlar›n gizli tuttuklar›n› da, f›s›l-
daflt›klar›n› da biliyor. Gerçekten Allah, gayb›n bilgisine sahip oland›r.
(Tevbe Suresi, 78)
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Yoksa onlar; gerçekten bizim, s›r tuttuklar›n› ve aralar›ndaki f›s›ldaflma-
lar›n› iflitmedi¤imizi mi san›yorlar? Hay›r, (iflitiyoruz) ve onlar›n yanlar›n-
daki elçilerimiz de (her fleyi) yaz›yorlar. (Zuhruf Suresi,  80)

KIYAMET‹N VARLI⁄INA ‹NANMAZLAR
‹nsanlar› sorgulama (zaman›) yaklaflt›, kendileri ise gaflet içinde yüz çe-
viriyorlar. (Enbiya Suresi, 1)

Do¤rusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlard›. (Nebe Suresi, 27)

Onda acele edenler, (gerçekte) ona inanmayanlard›r. ‹man edenler ise,
ona karfl› bir korku içindedirler ve onun gerçekten hak oldu¤unu bilirler.
Haberiniz olsun; k›yamet-saati konusunda tart›flanlar, gerçekte uzak bir
sap›kl›k içindedirler. (fiura Suresi, 18)

Hay›r, onlar k›yamet-saatini yalanlad›lar; biz k›yamet saatini yalan sa-
yanlara ç›lg›nca yanan bir atefl haz›rlad›k. (Furkan Suresi, 11)

“Gerçekten Allah’›n va’di hakt›r, k›yamet-saatinde hiç bir kuflku yoktur”
denildi¤i zaman, siz: “K›yamet-saati de neymifl, biz bilmiyoruz; biz yal-
n›zca bir zan (ve tahmin)da bulunup zannediyoruz; biz, kesin bir bilgiyle
inanmakta olanlar de¤iliz” demifltiniz. (Casiye Suresi, 32)

AH‹RET‹N VARLI⁄INA ‹NANMAZLAR
Ancak ahirete inanmayanlar, flüphesiz yoldan sapanlard›r. (Mü’minun
Suresi,  74)

Kendi nefisleri konusunda düflünmüyorlar m›? Allah, gökleri, yeri ve bu
ikisi aras›nda olanlar› ancak hak ile ve belirlenmifl bir süre (ecel) olarak
yaratm›flt›r. Gerçekten, insanlardan ço¤u Rablerine kavuflmay› inkar
ediyorlar. (Rum Suresi, 8)

Do¤rusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlard›. (Nebe Suresi,27)

Hay›r; onlar flüphesiz ahiretten korkmuyorlar. (Müddessir Suresi, 53)

ALLAH’IN KEND‹LER‹N‹ ÖLDÜKTEN SONRA
D‹R‹LTECE⁄‹NE ‹NANMAZLAR
Dediler ki: “Biz yer (topra¤›n için) de yok olup gittikten sonra, gerçekten
biz mi yeniden yarat›lm›fl olaca¤›z?” Hay›r, onlar Rablerine kavuflmay›
inkar edenlerdir. (Secde Suresi, 10)
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Bu, flüphesiz, onlar›n ayetlerimizi inkar etmelerine ve: “Biz kemikler ha-
line geldikten, toprak olup ufaland›ktan sonra m›, gerçekten biz mi yeni
bir yarat›l›flla diriltilece¤iz?” demelerine karfl›l›k cezalar›d›r. (‹sra Sure-
si, 98)

‹flte onlar, Rablerinin ayetlerini ve O’na kavuflmay› inkar edenlerdir. Ar-
t›k onlar›n yap›p-ettikleri bofla ç›km›flt›r, k›yamet gününde onlar için bir
tart› tutmayaca¤›z. ‹flte, inkâr etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay ko-
nusu edinmelerinden dolay› onlar›n cezas› cehennemdir. (Kehf Suresi,
105-106)

“E¤er sizin benzeriniz olan bir beflere boyun e¤ecek olursan›z, andol-
sun, siz gerçekten hüsrana u¤rayanlar olursunuz.” “O, öldü¤ünüz, top-
rak ve kemik haline geldi¤iniz zaman, sizin mutlaka (yeniden diriltilip)
ç›kar›laca¤›n›z› m› va’dediyor?” “Heyhat, size va’dedilen fleye hey-
hat...” “O (bütün gerçek), yaln›zca bizim (yaflamakta oldu¤umuz bu)
dünya hayat›m›zdan ibarettir; ölürüz ve yaflar›z, biz diriltilecekler de¤i-
liz.” “O ise, yaln›zca bir adam (insan)d›r, Allah’a karfl› yalan uydurmak-
tad›r, bizler de ona inanacak de¤iliz.” (Mü’minun Suresi,  34-38)

Hay›r, onlar›n ahiret konusundaki bilgileri ‘ard arda toplan›p pekifltirildi,’
hay›r, onlar bundan bir kuflku içindedirler; hay›r, onlar bundan yana
kördürler. ‹nkâr edenler dedi ki: “biz ve atalar›m›z toprak olduktan son-
ra m›, gerçekten biz mi dirilip-ç›kart›lacakm›fl›z?” (Neml Suresi, 66-67)

ALLAH’A, D‹NE VE ‹MAN EDENLERE
KARfiI K‹N VE NEFRET ‹Ç‹NDED‹RLER
‹nsan› bir damla sudan yaratt›, buna ra¤men o, apaç›k bir düflmand›r.
(Nahl Suresi, 4)

Onlara: “Rahman (olan Allah)a secde edin” denildi¤i zaman, “Rahman
da neymifl? Biz senin bize emretti¤ine mi secde edecek mifliz?” derler
ve (bu,) onlar›n nefretini artt›r›r. (Furkan Suresi,60)

Sadece Allah an›ld›¤› zaman, ahirete inanmayanlar›n kalbi öfkeyle ka-
bar›r. Oysa O’ndan baflkalar› an›ld›¤›nda hemen sevince kap›l›rlar.
(Zümer Suresi, 45)

Ona ayetlerimiz okundu¤unda, sanki iflitmiyormufl ve kulaklar›nda bir
a¤›rl›k varm›fl gibi, büyüklük taslayarak (müstekbirce) s›rt›n› çevirir. Ar-
t›k sen ona ac› bir azap ile müjde ver. (Lokman Suresi, 7)
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Yahut: “Onda bir delilik var” m› diyorlar? Hay›r, o, onlara hak ile gelmifl
bulunmaktad›r ve onlar›n ço¤u hakk› çirkin karfl›l›yorlar. (Mü’minun Su-
resi,  70)

Ey iman edenler, sizden olmayanlar› s›rdafl edinmeyin. Onlar size kö-
tülük ve zarar vermeye çal›fl›yor, size zorlu bir s›k›nt› verecek fleyden
hofllan›rlar. Bu¤z (ve düflmanl›klar›) a¤›zlar›ndan d›fla vurmufltur, sine-
lerinin gizli tuttuklar› ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi aç›klad›k;
belki ak›l erdirirsiniz. Sizler, iflte böylesiniz; onlar› seversiniz, oysa on-
lar sizi sevmezler. Siz Kitab›n tümüne inan›rs›n›z, onlar sizinle karfl›lafl-
t›klar›nda “inand›k” derler, kendi bafllar›na kald›klar›nda ise, size olan
kin ve öfkelerinden dolay› parmak uçlar›n› ›s›r›rlar. De ki: “Kin ve öfke-
nizle ölün.” fiüphesiz Allah, sinelerin özünde sakl› duran› bilendir. (Al-i
‹mran Suresi, 118-119)

Müflrikler istemese de O dini (‹slam’›) bütün dinlere üstün k›lmak için el-
çisini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur. (Tevbe Suresi, 33)

“Andolsun, size hakk› getirdik, fakat sizin bir ço¤unuz hakk› çirkin gö-
rüp-tiksinenlerdiniz.” (Zuhruf Suresi,  78)

ALLAH’IN GÖNDERD‹⁄‹
ELÇ‹LER‹ YALANLARLAR
Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlad› ve kendilerinden sonra
(say›s› çok) f›rkalar da. Her ümmet, kendi elçilerini (susturmak için) ya-
kalamaya yeltendi. Hakk›, onunla yürürlükten kald›rmak için, ‘bat›la-
dayanarak’ mücadeleye girifltiler. Ben de onlar› yakalay›verdim. Art›k
Benim cezaland›rmam nas›lm›fl? (Mümin Suresi, 5)

KURAN HAKKINDA  
fiÜPHE ‹Ç‹NDED‹RLER
‹nkâr edenler ise, k›yamet-saati onlara apans›z gelinceye veya kesinti-
ye u¤ram›fl (akim, verimsiz) bir günün azab› onlara yetiflinceye kadar
ondan (Kur’an’dan) yana flüphe içinde sür-git kalacaklard›r. (Hac Sure-
si, 55)
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Ö⁄ÜT ALMAZLAR
Onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyi görsün, mutlaka on-
dan yüz çevirirler. (Yasin Suresi, 46)

Kendilerine ö¤üt verildi¤inde, ö¤üt alm›yorlar. (Saffat Suresi, 13)

Buna ra¤men, bunlara ne oluyor ki ö¤ütten yüz çevirip duruyorlar?
Sanki onlar, ürkmüfl yaban eflekleri gibidirler; Arslandan korkup-kaç-
m›fllar. (Müddessir Suresi, 49-51)

ZORBALIK YAPARAK ‹MAN EDENLERE 
KARfiI GAL‹P GELMEYE ÇALIfiIRLAR
‹nkâr edenler, resullerine dediler ki: “Muhakkak (ya) sizi kendi topra¤›-
m›zdan sürece¤iz veya dinimize geri döneceksiniz.” Böylelikle Rableri
kendilerine vahyetti ki: “fiüphesiz biz, zulmedenleri helak edece¤iz.
(‹brahim Suresi, 13)

(Firavun) dedi ki: “Andolsun, benim d›fl›mda bir ilah edinecek olursan,
seni mutlaka hapse ataca¤›m.” (fiuara Suresi, 29)

(Babas›) Demiflti ki: “‹brahim, sen benim ilahlar›mdan yüz mü çeviriyor-
sun? E¤er (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursan, andolsun, seni
tafla tutar›m; uzun bir süre benden uzaklafl, (bir yerlere) git.” (Meryem
Suresi, 46)

(Firavun) Dedi ki: “Ben size izin vermeden önce O’na inand›n›z öyle
mi? fiüphesiz o, size büyüyü ö¤reten büyü¤ünüzdür. O halde ben de
sizin ellerinizi ve ayaklar›n›z› çapraz olarak kesece¤im ve sizi hurma
dallar›nda salland›raca¤›m. Siz de elbette, hangimizin azab› daha flid-
detliymifl ve daha sürekliymifl ö¤renmifl olacaks›n›z.” (Taha Suresi, 71)

(Firavun) Dedi ki: “Ona, ben size izin vermeden önce mi inand›n›z?
fiüphesiz, o, size büyüyü ö¤reten büyü¤ünüzdür; öyleyse yak›nda bile-
ceksiniz. fiüphesiz ellerinizi ve ayaklar›n›z› çaprazlama kestirece¤im
ve sizin hepinizi gerçekten as›p-salland›raca¤›m.” (fiuara Suresi, 49)

Dediler ki: “Ey Lut, e¤er (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olur-
san, gerçekten (burdan) sürülüp ç›kar›lanlardan olacaks›n.” (fiuara Su-
resi, 167)

Bunun üzerine kavminin (‹brahim’e) cevab› yaln›zca: “Onu öldürün ya
da yak›n” demek oldu. Böylece Allah onu ateflten kurtard›. fiüphesiz
bunda, iman eden bir kavim için ayetler vard›r. (Ankebut Suresi, 24)
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Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlam›flt›; böylece kulumuz
(Nuh)u yalanlad›lar ve: “Delidir” dediler. O ‘bask› alt›na al›n›p engellen-
miflti.’ (Kamer Suresi, 9)

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler) dedi-
ler ki: “Ey fiuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülkemizden
sürüp-ç›karaca¤›z veya mutlaka bizim dinimize geri döneceksiniz.”
(fiuayb:) “Biz istemesek de mi?” dedi. (A’raf Suresi, 88)

“Ey fiuayb” dediler. “Senin söylediklerinin ço¤unu biz ‘kavray›p anlam›-
yoruz’. Do¤rusu biz seni içimizde zay›f biri görüyoruz. E¤er yak›n-çev-
ren olmasayd›, gerçekten seni tafla tutar-öldürürdük. Sen bize karfl›
güçlü ve üstün de¤ilsin.” (Hud Suresi, 91)

“Ölümsüz k›l›nmak umuduyla sanat yap›lar› m› ediniyorsunuz?” “Tutup
yakalad›¤›n›z zaman da zorbalar gibi mi yakal›yorsunuz?” (fiuara Su-
resi, 129-130)

D‹N‹ VE ‹MAN EDENLER‹ 
ALAYA ALIRLAR
Arkadan çekifltirip duran, kafl göz hareketleriyle alay eden her kiflinin
vay haline; (Hümeze Suresi, 1)

Do¤rusu, ‘suç ve günah iflleyenler,’ kimi iman edenlere gülüp-geçerler-
di. Yanlar›na vard›klar› zaman, birbirlerine kafl-göz ederlerdi. Kendi ya-
k›nlar›na döndükleri zaman nefleyle dönerlerdi. Onlar› gördükleri za-
man ise: “Bunlar elbette flaflk›n-sap›klard›r” derlerdi. (Mütaffifin Suresi,
29-32)

Hay›r, sen (bu muhteflem yarat›fla ve onlar›n inkar›na) flafl›rd›n kald›n;
onlar ise alay edip duruyorlar. Kendilerine ö¤üt verildi¤inde, ö¤üt alm›-
yorlar. Bir ayet (mucize) gördüklerinde de, alay konusu edinip e¤leni-
yorlar. (Saffat Suresi, 12-14)

‹MAN EDENLER‹N KÖTÜ 
DURUMA DÜfiMELER‹N‹ ‹STERLER
Kitap Ehlinden olan kafirler ve müflrikler, Rabbinizden üzerinize bir
hayr›n indirilmesini arzu etmezler. Allah ise, diledi¤ine rahmetini tahsis
eder. Allah büyük fazl sahibidir. (Bakara Suresi, 105)
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Ey iman edenler, sizden olmayanlar› s›rdafl edinmeyin. Onlar size kö-
tülük ve zarar vermeye çal›fl›yor, size zorlu bir s›k›nt› verecek fleyden
hofllan›rlar. Bu¤z (ve düflmanl›klar›) a¤›zlar›ndan d›fla vurmufltur, sine-
lerinin gizli tuttuklar› ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi aç›klad›k;
belki ak›l erdirirsiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 118)

Size bir iyilik dokununca tasalan›rlar, size bir kötülük isabet etti¤indey-
se buna sevinirler. E¤er siz sabreder ve sak›n›rsan›z, onlar›n ‘hileli dü-
zenleri’ size hiçbir zarar veremez. fiüphesiz, Allah, yapmakta olduklar›-
n› kuflatand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 120)

Andolsun, daha önce onlar fitne aram›fllard›. Ve sana karfl› birtak›m ifl-
ler çevirmifllerdi. Sonunda onlar, istemedikleri halde hak geldi ve
Allah’›n emri ortaya ç›k›p-üstünlük sa¤lad›. (Tevbe Suresi, 48)

Sana iyilik dokunursa, bu onlar› fenalaflt›r›r, bir musibet isabet edince
ise: “Biz önceden tedbirimizi alm›flt›k” derler ve sevinç içinde dönüp gi-
derler. (Tevbe Suresi, 50)

‹NKARLARINDA ISRARLIDIRLAR
E¤er O, r›zk›n› tutsa (vermese), r›zk›n›z› verecek olan kimmifl? Hay›r;
onlar, bir azg›nl›k ve nefret içinde inatla direniyorlar. (Mülk Suresi, 21)

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselse-
ler de, Mutlaka: “Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir toplu-
lu¤uz” diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Onlar, büyük günah üzerinde ›srarl› davrananlard›. (Vak›a Suresi, 46)

Olanca yeminleriyle, e¤er kendilerine bir ayet gelse, kesin olarak ona
inanacaklar›na dair Allah’a yemin ettiler. De ki: “Ayetler, ancak Allah
kat›ndad›r; onlara (mucizeler) gelse de kuflkusuz inanmayacaklar›n›n
fluurunda de¤il misiniz? (En’am Suresi, 109)

Dediler ki: “Bizim için farketmez; ö¤üt versen de, ö¤üt verenlerden ol-
masan da.” “Bu, geçmifltekilerin ‘geleneksel tutumundan baflkas› de-
¤ildir.” “Ve biz azab görecek de de¤iliz.” (fiuara Suresi, 136-138)

Kendisine Allah’›n ayetleri okunurken iflitir, sonra müstekbirce (inatla
büyüklük taslayarak) sanki iflitmemifl gibi ›srar eder. Art›k sen onu ac›
bir azabla müjdele. (Casiye Suresi, 8)
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GÜVEN‹LMEZ K‹fi‹LERD‹R
Onlar›n ço¤unda ‘verdikleri söze ba¤l›l›k’ görmedik, ama onlar›n ço¤u-
nu fas›klar (yoldan ç›kanlar) olarak gördük. (A’raf Suresi, 102)

Ne zaman bir ahidde bulundularsa, içlerinden bir bölümü onu bozmad›
m›? Hay›r, onlar›n ço¤u iman etmezler. (Bakara Suresi,  100)

Sözleflmelerini bozmalar› nedeniyle, onlar› lanetledik ve kalplerini kaskat›
k›ld›k. Onlar, kelimeleri konulduklar› yerlerden sapt›r›rlar. (S›k s›k) Kendi-
lerine hat›rlat›lan fleyden (yararlan›p) pay almay› unuttular. ‹çlerinden bira-
z› d›fl›nda, onlardan sürekli ihanet görür durursun. Yine de onlar› affet, al-
d›r›fl etme. fiüphesiz Allah, iyilik yapanlar› sever. (Maide Suresi, 13)

Onlar (hiç) bir mü’mine karfl› ne ‘akrabal›k ba¤lar›n›’, ne de ‘sözleflme
hükümlerini’ gözetip tan›rlar. ‹flte bunlar, haddi aflmakta olanlard›r.
(Tevbe Suresi, 10)

Ki (bunlar) Allah’›n ahdini, onu kesin olarak onaylad›ktan sonra bozar-
lar, Allah’›n kendisiyle birlefltirilmesini emretti¤i fleyi keserler ve yeryü-
zünde bozgunculuk ç›kar›rlar. Kayba u¤rayanlar, iflte bunlard›r. (Baka-
ra Suresi,  27)

“Tamam-kabul” derler. Ama yan›ndan ç›kt›klar› zaman, onlardan bir
grup, karanl›klarda senin söyledi¤inin tersini kurarlar. Allah, karanl›klar-
da kurduklar›n› yaz›yor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah’a tevekkül
et. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa Suresi, 81)

Bunlar, içlerinden antlaflma yapt›¤›n kimselerdir ki, sonra her defas›nda
ahidlerini bozarlar. Onlar sak›nmazlar. (Enfal Suresi,56)

SALDIRGAN VE ACIMASIZDIRLAR
Oysa onu, ‘s›n›r tan›maz, sald›rgan’, günahkar olandan baflkas› yalan-
lamaz. (Mütaffifin Suresi, 12)

Yine bunun gibi onlar›n ortaklar›, müflriklerden ço¤una çocuklar›n› öl-
dürmeyi süslü gösterdiler. Hem onlar› helake düflürmek, hem kendi
aleyhlerinde dinlerini karmakar›fl›k k›lmak için. Allah dileseydi bunu
yapmazlard›; sen onlar› ve düzmekte olduklar› iftiralar› b›rak. (En’am
Suresi, 137)

Gerçek flu ki, Firavun yeryüzünde (M›s›r’da) büyüklenmifl ve oran›n
halk›n› birtak›m f›rkalara ay›r›p bölmüfltü; onlardan bir bölümünü güç-
ten düflürüyor, erkek çocuklar›n› bo¤azlay›p kad›nlar›n› diri b›rak›yor-
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du. Çünkü o, bozgunculardand›. (Kasas Suresi, 4)

Firavun kavminin önde gelenleri, dediler ki: “Musa ve kavmini bu top-
rakta (M›s›r’da) bozgunculuk ç›karmalar›, seni ve ilahlar›n› terketmeleri
için mi (serbest) b›rakacaks›n?” (Firavun) Dedi ki: “Erkek çocuklar›n›
öldürece¤iz ve kad›nlar›n› sa¤ b›rakaca¤›z. Hiç flüphesiz biz, onlara
karfl› kahir bir üstünlü¤e sahibiz.” (A’raf Suresi, 127)

SAPKIN ‹NANÇLARINI
ASLA TERK ETMEZLER
Onlara: “Allah’›n indirdi¤ine ve elçiye gelin” denildi¤inde, “Atalar›m›z›
üzerinde buldu¤umuz fley bize yeter” derler. (Peki,) Ya atalar› bir fley
bilmiyor ve hidayete ermiyor idilerse? (Maide Suresi, 104)

Onlar, ‘çirkin bir hayas›zl›k’ ifllediklerinde: “Biz atalar›m›z› bunun üze-
rinde bulduk. Allah bunu bize emretti” derler. De ki: “fiüphesiz Allah,
‘çirkin hayas›zl›klar›’ emretmez. Bilmedi¤iniz bir fleyi Allah’a karfl› m›
söylüyorsunuz?” (A’raf Suresi, 28)

ALLAH’IN AYETLER‹N‹
ÇARPITMAYA ÇALIfiIRLAR
Ayetlerimiz konusunda acze düflürücü çabalar harcayanlar, alevli ate-
flin halk›d›r. (Hac Suresi, 51)

Onlar, dünya hayat›n› ahirete tercih ederler. Allah’›n yolundan al›koyar-
lar ve onu çarp›tmak isterler (veya onda çarp›kl›k ararlar). ‹flte onlar,
uzak bir sap›kl›k içindedirler. (‹brahim Suresi, 3)

‹nsanlara, fliddetli bir s›k›nt› dokunduktan sonra, bir rahmet dokundur-
du¤umuz zaman, ayetlerimiz konusunda hileli bir düzen kurmak (bir
entrika çevirmek) onlar için (bir al›flkanl›k ve kötü bir edinim)dir. De ki:
“Düzen kurmada (karfl›l›k vermede) Allah daha h›zl›d›r. fiüphesiz, Bi-
zim elçilerimiz, sizin ‘gelifltirmekte oldu¤unuz düzenleri’ yazmaktad›r-
lar.” (Yunus Suresi, 21)

Bunlar Allah’›n yolundan engelleyenler ve onda çarp›kl›k arayanlard›r.
Onlar, ahireti tan›mayanlard›r. (Hud Suresi, 19)

“O’na iman edenleri tehdit ederek, Allah’›n yolundan al›koymak için ve
onda çarp›kl›k arayarak (böyle) her yolun (bafl›n›) kesip-oturmay›n.
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Hat›rlay›n ki siz az›nl›kta (ve güçsüz) iken O, sizi ço¤altt›. Bozgunculuk
ç›karanlar›n nas›l bir sona u¤rad›klar›na bir bak›n.” (A’raf Suresi, 86)

YALAN YERE YEM‹N EDERLER
Ve e¤er antlaflmalardan sonra, yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize
h›nç besleyip-sald›r›rlarsa, bu durumda küfrün önderleriyle çarp›fl›n.
Çünkü onlar, yeminleri olmayan kimselerdir; belki cayarlar. (Tevbe Su-
resi, 12)

ALLAH VE D‹N HAKKINDA B‹LG‹LER‹
OLMADI⁄I HALDE TARTIfiIRLAR
‹nsanlardan kimi, hiç bir bilgisi, yol göstericisi ve ayd›nlat›c› kitab› ol-
maks›z›n Allah hakk›nda tart›fl›r-durur. (Hac Suresi, 8)

Dediler ki: “(Bütün olup biten,) Bu dünya hayat›m›zdan baflkas› de¤il-
dir, ölürüz ve diriliriz; bizi “kesintisi olmayan zaman’ (dehrin ak›fl›n)dan
baflkas› y›k›ma (helake) u¤ratm›yor.” Oysa onlar›n bununla ilgili hiç bir
bilgileri yoktur; yaln›zca zannediyorlar. (Casiye Suresi, 24)

Onlar, ‘çirkin bir hayas›zl›k’ ifllediklerinde: “biz atalar›m›z› bunun üze-
rinde bulduk. Allah bunu bize emretti” derler. De ki: “fiüphesiz Allah,
‘çirkin hayas›zl›klar›’ emretmez. Bilmedi¤iniz bir fleyi Allah’a karfl› m›
söylüyorsunuz?” (A’raf Suresi, 28)

‹flte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakk›nda bilginiz olan fleyde tart›flt›-
n›z, ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tart›fl›p-duruyorsu-
nuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 66)

Bu konuda ne kendilerinin, ne atalar›n›n hiç bir bilgisi yoktur. A¤›zlar›n-
dan ç›kan söz ne (kadar da) büyük. Onlar yalandan baflkas›n› söylemi-
yorlar. (Kehf Suresi, 5)

Görmüyor musunuz ki, flüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanlar› emri-
nize amade k›lm›fl, aç›k ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini geniflletip-
tamamlam›flt›r. (Buna ra¤men) ‹nsanlardan öyleleri vard›r ki, hiç bir il-
me dayanmadan, bir yol gösterici ve ayd›nlat›c› bir kitap olmadan Allah
hakk›nda mücadele edip durur. (Lokman Suresi, 20)
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ALLAH’IN AYETLER‹NE KARfiI 
BÜYÜKLENME ‹Ç‹NDED‹RLER
Vicdanlar› kabul etti¤i halde, zulüm ve büyüklenme dolay›s›yla bunlar›
inkar ettiler. Art›k sen, bozguncular›n nas›l bir sona u¤rat›ld›klar›na bir
bak. (Neml Suresi, 14)

Onlara: “Rahman (olan Allah)a secde edin” denildi¤i zaman, “Rahman
da neymifl? Biz senin bize emretti¤ine mi secde edecek mifliz?” derler
ve (bu,) onlar›n nefretini artt›r›r. (Furkan Suresi, 60)

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karfl› büyüklenenler, iflte onlar ate-
flin arkadafllar›d›r; onda sonsuzca kalacaklard›r. (A’raf Suresi, 36)

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler), içle-
rinden iman edip de onlarca zay›f b›rak›lanlara (müstaz’aflara) dediler
ki: “Salih’in gerçekten Rabbi taraf›ndan gönderildi¤ini biliyor musu-
nuz?” Onlar: “Biz gerçekten onunla gönderilene inananlar›z.” dediler.
Büyüklük taslayanlar (müstekbirler de flöyle) dedi: “Biz de, gerçekten
sizin inand›¤›n›z› tan›mayanlar›z.” (A’raf Suresi, 75-76)

Mesih ve yak›nlaflt›r›lm›fl (yüksek derece sahibi) melekler, Allah’a kul
olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O’na ibadet etmeye ‘karfl›
çekimser’ davran›rsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onlar›n tü-
münü huzurunda toplayacakt›r. (Nisa Suresi,172)

Bize kavuflmay› ummayanlar, dediler ki: “Bize meleklerin indirilmesi ya
da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?” Andolsun, onlar kendi nefis-
lerinde büyüklü¤e kap›ld›lar ve büyük bir azg›nl›kla bafl kald›rd›lar.
(Furkan Suresi,21)

Kendisine Allah’›n ayetleri okunurken iflitir, sonra müstekbirce (inatla
büyüklük taslayarak) sanki iflitmemifl gibi ›srar eder. Art›k sen onu ac›
bir azabla müjdele. (Casiye Suresi,8)

Onlara karfl› apaç›k olan ayetlerimiz okundu¤u zaman, sen o inkâr eden-
lerin yüzlerindeki ‘red ve inkar›’ tan›yabilirsin. Neredeyse, kendilerine
karfl› ayetlerimizi okuyan›n üzerine çullan›verecekler. De ki: “Size, bun-
dan daha kötü olan›n› haber vereyim mi? Atefl... Allah, onu inkâr edenle-
re va’detmifl bulunmaktad›r; ne kötü bir durakt›r.” (Hac Suresi, 72)

Ona: “Allah’tan kork” denildi¤inde, büyüklük gururu onu günaha sürük-
ler, kuflat›r. Böylesine cehennem yeter;  ne kötü bir yatakt›r o. (Bakara
Suresi,  206)
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ALLAH YOLUNDAN 
SAPTIRMAYA ÇALIfiIRLAR
‹nsanlardan öyleleri vard›r ki, bilgisizce Allah’›n yolundan sapt›rmak ve
onu bir e¤lence konusu edinmek için sözün ‘bofl ve amaçs›z olan›n›’ sa-
t›n al›rlar. ‹flte onlar için afla¤›lat›c› bir azab vard›r. (Lokman Suresi, 6)

Allah, tevbelerinizi kabul etmek ister; flehvetleri ard›nca gidenler ise, si-
zin büyük bir sapma ile sapman›z› isterler. (Nisa Suresi,27)

Bunlar Allah’›n yolundan engelleyenler ve onda çarp›kl›k arayanlard›r.
Onlar, ahireti tan›mayanlard›r. (Hud Suresi, 19)

E¤er sizi ele geçirecek olurlarsa, size düflman kesilirler, ellerini ve dille-
rini kötülükle size uzat›rlar. Onlar sizin inkâr etmenizi içten arzu etmifl-
lerdir. (Mümtehine Suresi, 2)

“Ki onlar Allah’›n yolundan al›koyanlar, onda çarp›kl›k arayanlar ve ahi-
reti tan›mayanlard›r.” (A’raf Suresi, 45)

K›yamet gününde kendi günahlar›n›n tümünü ve bilgisizce sapt›rd›kla-
r›n›n günahlar›n›n bir k›sm›n› yüklenmeleri için. Bak, ne kötü yük yükle-
niyorlar. (Nahl Suresi, 25)

De ki: “Bize yarar› ve zarar› olmayan Allah’tan baflka fleylere mi tapa-
l›m? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, fleytanlar›n ayartarak yerde
flaflk›nca b›rakt›klar›, arkadafllar›n›n da: “Do¤ru yola, bize gel” diye ken-
disini ça¤›rd›¤› kimse gibi topuklar›m›z üzerinde gerisin geri mi döndürü-
lelim?”  De ki: “Hiç flüphesiz Allah’›n yolu, as›l yoldur. Ve biz alemlerin
Rabbine (kendimizi) teslim etmekle emrolunduk.” (En’am Suresi, 71)

‹nkâr edip de Allah’›n yolundan al›koyanlar; biz, iflledikleri bozgunculu-
¤a karfl›l›k, onlara azab üstüne azab ilave ettik. (Nahl Suresi, 88)

Allah’›n ayetlerine karfl›l›k az bir de¤eri sat›n ald›lar, böylece O’nun yo-
lunu engellediler. Onlar›n yapt›klar› gerçekten ne kötüdür. (Tevbe Su-
resi, 9)

Bir de yurtlar›ndan refahtan fl›mar›p-az›tarak, insanlara gösterifl yapa-
rak ç›kanlar ve (halk›) Allah’›n yolundan al›koyanlar gibi olmay›n. Allah,
onlar›n yapt›klar›n› çepeçevre kuflatand›r. (Enfal Suresi,47)

Ey iman edenler, e¤er inkâr edenlere itaat ederseniz, sizi topuklar›n›z
üzerinde gerisin-geri çevirirler, böylece büyük hüsrana u¤rayanlara dö-
nersiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 149)
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‹MAN ETMEK ‹Ç‹N 
MUC‹ZE GÖRMEK ‹STERLER
Olanca yeminleriyle, e¤er kendilerine bir ayet gelse, kesin olarak ona
inanacaklar›na dair Allah’a yemin ettiler. De ki: “Ayetler, ancak Allah ka-
t›ndad›r; onlara (mucizeler) gelse de kuflkusuz inanmayacaklar›n›n flu-
urunda de¤il misiniz? (En’am Suresi, 109)

Bir de derler ki: “Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse ya!..” De
ki: “Gayb yaln›zca Allah’›nd›r, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte
bekleyenlerdenim.” (Yunus Suresi, 20)

Ve derler ki: “Ona bir melek indirilmeli de¤il miydi?” E¤er bir melek indi-
rilseydi, elbette ifl bitirilmifl olurdu da sonra kendilerine göz açt›r›lmazd›.
(En’am Suresi, 8)

Bize kavuflmay› ummayanlar, dediler ki: “Bize meleklerin indirilmesi ya
da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?” Andolsun, onlar kendi nefis-
lerinde büyüklü¤e kap›ld›lar ve büyük bir azg›nl›kla bafl kald›rd›lar. (Fur-
kan Suresi, 21)

Andolsun, bu Kur’an’da her örnekten insanlar için çeflitli aç›klamalarda
bulunduk. ‹nsanlar›n ço¤u ise ancak inkarda ayak direttiler. Dediler ki: “Bi-
ze yerden p›narlar f›flk›rtmad›kça sana kesinlikle inanmay›z.” “Ya da sana
ait hurmal›klardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralar›ndan flar›l flar›l
akan ›rmaklar f›flk›rtmal›s›n.” “Veya öne sürdü¤ün gibi, gökyüzünü üstü-
müze parça parça düflürmeli ya da Allah’› ve melekleri karfl›m›za (flahid
olarak) getirmelisin.” “Yahut alt›ndan bir evin olmal› veya gökyüzüne yük-
selmelisin. Üzerimize bizim okuyabilece¤imiz bir kitap indirinceye kadar
senin yükselifline de inanmay›z.” De ki: “Rabbimi yüceltirim; ben, elçi olan
bir beflerden baflkas› m›y›m?” (‹sra Suresi, 89-93)

“Bu durumda (e¤er do¤ruysa), üzerine alt›ndan bilezikler at›lmal› ya da
yak›n›nda yer alm›fl vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli de¤il miy-
di?” (Zuhruf Suresi,  53)

Bilgisizler, dediler ki: “Allah bizimle konuflmal› veya bize de bir ayet gel-
meli de¤il miydi?” Onlardan öncekiler de onlar›n bu söylediklerinin ben-
zerini söylemifllerdi. Kalbleri birbirine benzedi. Biz, kesin bilgiyle inanan
bir toplulu¤a ayetleri apaç›k gösterdik. (Bakara Suresi,  118)

“Ona Rabbinden bir ayet indirilmeli de¤il miydi?” dediler. De ki: fiüphe-
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siz Allah, ayet indirmeye güç yetirendir.” Ama onlar›n ço¤u bilmezler.
(En’am Suresi, 37)

‹MANA KARfiI ‹NKARI 
SEV‹P TERC‹H EDERLER
Ey iman edenler, e¤er imana karfl› inkâr› sevip-tercih ediyorlarsa, baba-
lar›n›z› ve kardefllerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onlar› veli edinir-
se, iflte bunlar zulmeden kimselerdir. (Tevbe Suresi, 23)

MUC‹ZE GÖRSELER B‹LE ‹MAN ETMEZLER
E¤er kendisiyle da¤lar›n yürütüldü¤ü, yerin parçaland›¤› veya ölülerin
konuflturuldu¤u bir Kur’an olsayd› (yine bu Kur’an olurdu). Hay›r, emrin
tümü Allah’›nd›r. ‹man edenler hâlâ anlamad›lar m› ki, e¤er Allah dilemifl
olsayd›, insanlar›n tümünü hidayete erdirmifl olurdu. ‹nkâr edenler,
Allah’›n va’di gelinceye kadar, yapt›klar› dolay›s›yla ya bafllar›na çetin
bir bela çatacak veya yurtlar›n›n yak›n›na inecek. fiüphesiz Allah, verdi-
¤i sözden dönmez. (Veya miad›n› flafl›rmaz.) (Ra’d  Suresi, 31)

Biz Kitab› üzerine yaz›l› bir ka¤›tta göndersek ve onlar elleriyle dokun-
salar bile, inkâr edenler, tart›flmas›z: “Bu apaç›k bir büyüden baflkas›
de¤ildir” derler. (En’am Suresi, 7)

ALLAH’IN D‹N‹NE KARfiI 
SAVAfi AÇARLAR
Bilmiyorlar m›, kim Allah’a ve elçisine karfl› koymaya çal›fl›rsa, gerçek-
ten onun için, onda ebedi kalmak üzere cehennem atefli vard›r? ‹flte en
büyük afla¤›lanma budur. (Tevbe Suresi, 63)

Kendilerine zulmedilmesi dolay›s›yla, onlara karfl› savafl aç›lana
(mü’minlere, savaflma) izni verildi. fiüphesiz Allah, onlara yard›m etme-
ye güç yetirendir. (Hac Suresi, 39)

KALPLER‹ ‹MANA 
KARfiI DUYARSIZDIR
Ve onlar›n kalbleri üzerine, onu kavray›p anlamalar›n› engelleyen ka-
buklar, kulaklar›na da bir a¤›rl›k koyduk. Sen Kur’an’da sadece Rabbini
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“bir ve tek” (ilah olarak) and›¤›n zaman, ‘nefretle kaçar vaziyette’ geri-
sin geriye giderler. (‹sra Suresi, 46)

Kendisine Rabbinin ayetleri ö¤ütle hat›rlat›ld›¤› zaman, s›rt çeviren ve
ellerinin önden gönderdikleri (amelleri)ni unutandan daha zalim kim-
dir? Biz gerçekten, kalpleri üzerine onu kavray›p anlamalar›n› engelle-
yen bir perde (gerdik), kulaklar›na bir a¤›rl›k koyduk. Sen onlar› hidaye-
te ça¤›rsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar. (Kehf
Suresi, 57)

fiimdi sen, kendi hevas›n› ilah edinen ve Allah’›n bir ilim üzere kendisini
sapt›rd›¤›, kula¤›n› ve kalbini mühürledi¤i ve gözü üstüne bir perde
çekti¤i kimseyi gördün mü? Art›k Allah’tan sonra ona kim hidayet vere-
cektir? Siz yine de ö¤üt al›p-düflünmüyor musunuz? (Casiye Suresi,
23)

KALPLER‹ DÜNYA HIRSIYLA DOLUDUR
fiu halde sen, Bizim zikrimize s›rt çeviren ve dünya hayat›ndan baflka-
s›n› istemeyenden yüz çevir. (Necm Suresi, 29)

Onlar, dinlerini bir e¤lence ve oyun (konusu) edinmifllerdi ve dünya ha-
yat› onlar› aldatm›flt›. Onlar, bu günleriyle karfl›laflmay› unuttuklar› ve
bizim ayetlerimizi ‘yok sayarak tan›mad›klar›’ gibi, biz de bugün onlar›
unutaca¤›z. (A’raf Suresi, 51)

Onlar, dünya hayat›n› ahirete tercih ederler. Allah’›n yolundan al›koyar-
lar ve onu çarp›tmak isterler (veya onda çarp›kl›k ararlar). ‹flte onlar,
uzak bir sap›kl›k içindedirler. (‹brahim Suresi, 3)

Kendisini tek olarak (ve yapayaln›z) yaratt›¤›m (flu adam)› Bana b›rak;
Ki Ben ona, ‘alabildi¤ine genifl kapsaml› bir mal’ (servet) verdim. Göz
önünde-haz›r çocuklar (verdim). Ve say›s›z imkan ve f›rsatlar› önüne
serdim. Sonra, daha artt›rmam için tamah eder (doyumsuz istekte bu-
lunur). (Müddessir Suresi, 11-15)

(Hacc) ibadetlerinizi bitirdi¤inizde, art›k (cahiliye döneminde) atalar›n›-
z› and›¤›n›z gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah’› an›n. ‹n-
sanlardan öylesi vard›r ki: “Rabbimiz, bize dünyada ver” der; onun ahi-
rette nasibi yoktur. (Bakara Suresi,  200)

De ki: “E¤er babalar›n›z, çocuklar›n›z, kardeflleriniz, eflleriniz, aflireti-
niz, kazand›¤›n›z mallar, az kâr getirece¤inden korktu¤unuz ticaret ve
hoflunuza giden evler, sizlere Allah’tan, O’nun Resûlü’nden ve O’nun
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yolunda cehd etmekten daha sevimli ise, art›k Allah’›n emri gelinceye
kadar bekleyedurun. Allah, fas›klar toplulu¤una hidayet vermez. (Tev-
be Suresi, 24)

“Bunun nedeni fludur: Çünkü siz Allah’›n ayetlerini alay konusu edindi-
niz; dünya hayat› da sizi aldatt›.” Böylece ne ordan (ateflten) ç›kar›l›r-
lar, ne (Allah’tan) hoflnutluk dilekleri kabul edilir. (Casiye Suresi, 35)

BATIL ‹NANÇLARI VARDIR
Allah Bahriye’den Saibe’den Vasiyle’den ve Ham’dan hiç birini (meflru)
k›lmam›flt›r. Ancak inkâr edenler, Allah’a karfl› yalan düzüp-uyduruyor-
lar. Onlar›n ço¤u ak›l erdirmez. (Maide Suresi, 103)

‹flte-böyle; flüphesiz Allah, O, Hak oland›r ve flüphesiz O’nun d›fl›nda
tapt›klar› (tanr›lar) ise, bat›ld›r. fiüphesiz Allah, yücedir, büyüktür. (Lok-
man Suresi, 30)

Allah, bir adam›n kendi (gö¤üs) bofllu¤u içinde iki kalp k›lmad› ve kendile-
rini annelerinize benzeterek yemin konusu yapt›¤›n›z (z›harda bulundu-
¤unuz) efllerinizi sizin anneleriniz yapmad›, evlatl›klar›n›z› da sizin (öz)
çocuklar›n›z saymad›. Bu, sizin (yaln›zca) a¤z›n›zla söylemenizdir. Allah
ise, hakk› söyler ve (do¤ru olan) yola yöneltip-iletir. (Ahzab Suresi, 4)

O’nun d›fl›nda, hiç bir fleyi yaratmayan, üstelik kendileri yarat›lm›fl
olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sa¤layamayan, öldürme-
ye, yaflatmaya ve yeniden diriltip-yaymaya güçleri yetmeyen bir tak›m
ilahlar edindiler. (Furkan Suresi, 3)

Allah’tan baflka, kendisine ne zarar› dokunan, ne yarar› olan fleylere
yakar›r. ‹flte bu, en uzak bir sap›kl›kt›r. (Hac Suresi, 12)

Onlar, Allah’› b›rak›p da (Allah’›n) kendisine bir delil indirmedi¤i ve hak-
lar›nda (hiç bir) bilgileri olmayan fleylere tap›yorlar. Zulmedenler için
hiç bir yard›mc› yoktur. (Hac Suresi, 71)

Allah’› b›rak›p kendilerine zarar vermeyecek ve yararlar› dokunmaya-
cak fleylere kulluk ederler ve: “Bunlar Allah kat›nda bizim flefaatçileri-
mizdir” derler. De ki: “Siz, Allah’a, göklerde ve yerde bilmedi¤i bir fley
mi haber veriyorsunuz? O, sizin flirk kofltuklar›n›zdan uzak ve yücedir.”
(Yunus Suresi, 18)
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ZAN VE TAHM‹NLERLE HAREKET EDERLER
Onlar›n ço¤unlu¤u zandan baflkas›na uymaz. Gerçekten zan ise, hak-
tan hiç bir fleyi sa¤layamaz. fiühesiz Allah, onlar›n ifllemekte olduklar›n›
bilendir. (Yunus Suresi, 36)

Kahrolsun, o ‘zan ve tahminle yalan söyleyenler’; (Zariyat Suresi, 10)

Haberiniz olsun; flüphesiz göklerde kim var, yerde kim var tümü
Allah’›nd›r. Allah’tan baflkas›na tapanlar bile, flirk kofltuklar› varl›klara ve
güçlere (gerçekte) uymazlar. Onlar yaln›zca bir zanna uyarlar ve onlar
ancak ‘zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler.’ (Yunus Su-
resi, 66)

Dediler ki: “(Bütün olup biten,) Bu dünya hayat›m›zdan baflkas› de¤ildir,
ölürüz ve diriliriz; bizi “kesintisi olmayan zaman’ (dehrin ak›fl›n)dan bafl-
kas› y›k›ma (helake) u¤ratm›yor.” Oysa onlar›n bununla ilgili hiç bir bilgi-
leri yoktur; yaln›zca zannediyorlar. (Casiye Suresi, 24)

fiirk koflanlar diyecekler ki: “Allah dileseydi ne biz flirk koflard›k, ne atala-
r›m›z ve hiç bir fleyi de haram k›lmazd›k.” Onlardan öncekiler de, bizim
zorlu-azab›m›z› tad›ncaya kadar böyle yalanlad›lar. De ki: “Sizin yan›-
n›zda, bize ç›karabilece¤iniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uymaktas›-
n›z ve siz ancak “zan ve tahminle yalan söylersiniz.” (En’am Suresi, 148)

BÜYÜK B‹R ALDANIfi ‹Ç‹NDED‹RLER
E¤er Allah, onlar›n hayra ulaflmak için çarçabuk davrand›klar› gibi, in-
sanlara flerri de çabuklaflt›rsayd›, mutlaka ecellerine hüküm verilirdi. ‹fl-
te bize kavuflmay› ummayanlar› biz böylece taflk›nl›klar› içinde flaflk›nca
dolafl›r bir durumda b›rak›r›z. (Yunus Suresi, 11)

Rahmana karfl› size yard›m edecek olan kimmifl? fiu sizin ordunuz mu?
Kafirler yaln›zca bir gurur (kesin bir aldan›fl) içindedirler. (Mülk Suresi, 20)

Yoksa sen, onlar›n ço¤unu (söz) iflitir ya da akl›n› kullan›r m› say›yor-
sun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hay›r, onlar yol bak›m›ndan daha
flaflk›n (ve afla¤›) d›rlar. (Furkan Suresi,44)

Gerçek olan va’d yaklaflm›flt›r, iflte o zaman, inkâr edenlerin gözleri yu-
valar›ndan f›rlayacak: “Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindey-
dik, hay›r, bizler zalim kimselerdik” (diyecekler). (Enbiya Suresi, 97)
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HAKKI GÖREMEZLER
Dedi ki: “‹lim ancak Allah kat›ndad›r. Ben size gönderildi¤im fleyi tebli¤
ediyorum; ancak sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.” (Ahkaf
Suresi, 23)

E¤er onlar›n yüz çevirmeleri sana a¤›r geldiyse, onlara bir ayet getir-
mek için yerde bir tünel açmaya veya gö¤e bir merdiven dayamaya gü-
cün yetiyorsa (yap). E¤er Allah dileseydi, onlar›n tümünü hidayet üzere
toplard›. Öyleyse sak›n cahillerden olma. (En’am Suresi, 35)

Bunun üzerine Firavun flehirlere (asker) toplay›c›lar gönderdi. “Gerçek
flu ki bunlar az›nl›k olan bir topluluktur;” “Ve elbette bize karfl› da büyük
bir öfke beslemektedirler.” ‘Biz ise uyan›k bir toplumuz” (dedi). (fiuara
Suresi, 53-56)

Ve (yine) kendilerine: “‹nsanlar›n iman etti¤i gibi siz de iman edin” denil-
di¤inde: “Düflük ak›ll›lar›n iman etti¤i gibi mi iman edelim?” derler. Bilin
ki, gerçekten as›l düflük-ak›ll›lar kendileridir; ama bilmezler. (Bakara
Suresi,  13)

AKILSIZDIRLAR
Yoksa onlar: “Bir flairdir, biz ona zaman›n (getirece¤i) felaketleri gözlü-
yoruz” mu diyorlar? De ki: “Siz gözetleyedurun; çünkü ben de sizinle
birlikte gözetleyenlerdenim.” Yoksa bunu kendilerine saçma-ak›llar› m›
emrediyor? Yoksa onlar azg›n bir kavim midir? (Tur Suresi, 30-32)

Öfkesinin-fliddetinden neredeyse patlay›p parçalanacak. Her bir grup
içine at›ld›¤›nda, bekçileri onlara sorar: “Size bir uyar›c› gelmedi mi?”
Onlar: “Evet” derler. “Bize gerçekten bir uyar›c› geldi. Fakat biz yalanla-
d›k ve: “Allah hiç bir fley indirmedi, siz yaln›zca büyük bir sapm›fll›k için-
desiniz, dedik.”  Ve derler ki: “E¤er dinlemifl olsayd›k ya da ak›l etmifl ol-
sayd›k, flu ç›lg›nca yanan ateflin halk› aras›nda olmayacakt›k.”  Böyle-
ce kendi günahlar›n› itiraf ettiler. Ç›lg›nca yanan ateflin halk›na
(Allah’›n rahmetinden) uzakl›k olsun. (Mülk Suresi, 8-11)

Allah’›n izni olmaks›z›n, hiç kimse için iman etme (imkan›) yoktur. O,
ak›l erdiremeyenlerin üzerine i¤renç bir pislik k›lar. (Yunus Suresi, 100)

Onlardan seni dinleyecekler vard›r. Ama hiç duymayan -sa¤›rlara -üs-
telik hiç ak›llar› ermiyorsa- sen mi duyuracaks›n? Ve sana bakacak
olanlar vard›r. Ama kör olanlar› -üstelik basiretleri de yoksa- sen mi
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do¤ru yola ulaflt›racaks›n? (Yunus Suresi, 42-43)

Bir sûre indirildi¤inde, baz›s› baz›s›na bakar (ve): “Sizi bir kimse görü-
yor mu?” (der.) Sonra s›rt çevirir giderler. Gerçekten onlar, kavrama-
yan bir topluluk olmalar› dolay›s›yla, Allah onlar›n kalblerini çevirmifltir.
(Tevbe Suresi, 127)

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok say›da kifli ya-
ratt›k (haz›rlad›k). Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri
vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar
hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.
(A’raf Suresi, 179)

Onlar, siz birbirinizi namaza ça¤›rd›¤›n›zda onu alay ve oyun (konusu)
edinirler. Bu, gerçekten onlar›n ak›l erdirmeyen bir topluluk olmalar›n-
dand›r. (Maide Suresi, 58)

Gerçek flu ki, Allah Kat›nda, yerde debelenenlerin en kötüsü, (bir türlü)
ak›l erdirmez olan sa¤›rlar ve dilsizlerdir. (Enfal Suresi,22)

KEND‹LER‹N‹ AKILLI ZANNEDERLER
Bunun üzerine Firavun flehirlere (asker) toplay›c›lar gönderdi. “Gerçek
flu ki bunlar az›nl›k olan bir topluluktur;” “Ve elbette bize karfl› da büyük
bir öfke beslemektedirler.” ‘Biz ise uyan›k bir toplumuz” (dedi). (fiuara
Suresi, 53-56)

Ve (yine) kendilerine: “‹nsanlar›n iman etti¤i gibi siz de iman edin” denil-
di¤inde: “Düflük ak›ll›lar›n iman etti¤i gibi mi iman edelim?” derler. Bilin
ki, gerçekten as›l düflük-ak›ll›lar kendileridir; ama bilmezler. (Bakara
Suresi,  13)

YÜZEYSEL VE  BAS‹T DÜfiÜNÜRLER
Firavun dedi ki: “Ey önde gelenler, sizin için benden baflka ilah oldu¤u-
nu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir atefl yak da, bana yük-
sekçe bir kule infla et, belki Musa’n›n ilah›na ç›kar›m çünkü gerçekten
ben onu yalanc›lardan (biri) san›yorum.” (Kasas Suresi, 38)

Dediler ki: “Bu elçiye ne oluyor ki, yemek yemekte ve pazarlarda dolafl-
maktad›r? Ona, kendisiyle birlikte uyar›c› olacak bir melek indirilmesi
gerekmez miydi?” “Ya da kendisine bir hazinenin b›rak›lmas› veya
(ürünlerinden) yemekte oldu¤u bir bahçesi olmas› (gerekmez miydi)?”
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Zulmedenler dedi ki: “Siz olsa olsa, ancak büyülenmifl bir adama uyu-
yorsunuz.” Bir bak; senin için nas›l örnekler verdiler de böylece sapt›-
lar. Art›k onlar hiç bir yol bulamazlar. (Furkan Suresi, 7-9)

Onlar, dünya hayat›ndan (yaln›zca) d›flta olan› bilirler. Ahiretten ise ga-
fil olanlard›r. (Rum Suresi, 7)

Her nerede olursan›z, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edil-
mifl flatolarda olsan›z bile. Onlara bir iyilik dokunsa: “Bu, Allah’tand›r”
derler; onlara bir kötülük dokunsa: “Bu sendendir” derler. De ki: “Tümü
Allah’tand›r.” Fakat, ne oluyor ki bu toplulu¤a, hiç bir sözü anlamaya
çal›flm›yorlar? (Nisa Suresi,78)

Her nefsin bütün kazand›klar› üzerinde gözetici olana m› (bafl kald›r›-
l›r?) Onlar Allah’a ortaklar kofltular. De ki: “Bunlar› adland›r›n (baka-
l›m). Yoksa siz yeryüzünde bilmeyece¤i bir fleyi O’na haber mi veriyor-
sunuz? Yoksa sözün zahirine (veya bofl ve süslü olan›na)mi  (kan›yor-
sunuz)? Hay›r, inkâr edenlere kendi hileli-düzenleri süslü-çekici göste-
rilmifltir ve onlar (do¤ru) yoldan al›konulmufllard›r. Allah, kimi sapt›r›r-
sa, art›k onun için hiç bir yol gösterici yoktur. (Ra’d Suresi, 33)

BOfi VE AMAÇSIZ fiEYLERE
DE⁄ER VER‹RLER
‹nsanlardan öyleleri vard›r ki, bilgisizce Allah’›n yolundan sapt›rmak ve
onu bir e¤lence konusu edinmek için sözün ‘bofl ve amaçs›z olan›n›’
sat›n al›rlar. ‹flte onlar için afla¤›lat›c› bir azab vard›r. (Lokman Suresi,
6)

Hay›r, onlar flüphe içindedirler; oynay›p-oyalan›yorlar. (Duhan Suresi,
9)

‹flte o gün, yalanlayanlar›n vay haline, Ki onlar, ‘dald›klar› saçma bir u¤-
rafl›’ içinde oynayan-oyalananlard›r. (Tur Suresi, 11-12)

fiu halde sen, kendilerine vadedilen (azab) günlerine kavufluncaya ka-
dar onlar› b›rak; dal›p-oynas›nlar, oyalans›nlar. (Mearic Suresi, 42)

“(Bat›la ve tutkulara) Dal›p gidenlerle biz de dalar giderdik.” (Müddessir
Suresi, 45)
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NEF‹S VE HEVALARINI ‹LAH ED‹N‹RLER
fiimdi sen, kendi hevas›n› ilah edinen ve Allah’›n bir ilim üzere kendisini
sapt›rd›¤›, kula¤›n› ve kalbini mühürledi¤i ve gözü üstüne bir perde
çekti¤i kimseyi gördün mü? Art›k Allah’tan sonra ona kim hidayet vere-
cektir? Siz yine de ö¤üt al›p-düflünmüyor musunuz? (Casiye Suresi,
23)

fiEHVETLER‹NE DÜfiKÜNDÜRLER
Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›fl alt›n ve gümüfle, salma gü-
zel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu flehvet insanlara
‘süslü ve çekici’ k›l›nd›. Bunlar, dünya hayat›n›n meta›d›r. As›l var›lacak
güzel yer Allah Kat›nda oland›r. (Al-i ‹mran Suresi, 14)

Sonra onlar›n arkas›ndan öyle nesiller türedi ki, namaz (k›lma duyarl›l›-
¤›n)› kaybettiler ve flehvetlerine kap›l›p-uydular. Böylece bunlar azg›n-
l›klar›n›n cezas›yla karfl›laflacaklard›r. (Meryem Suresi, 59)

Allah, tevbelerinizi kabul etmek ister; flehvetleri ard›nca gidenler ise, si-
zin büyük bir sapma ile sapman›z› isterler. (Nisa Suresi, 27)

“Gerçekten siz kad›nlar› b›rak›p flehvetle erkeklere yaklafl›yorsunuz.
Do¤rusu siz, ölçüyü aflan (azg›n) bir kavimsiniz.” (A’raf Suresi, 81)

“Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? (fiuara
Suresi, 165)

KORKU ‹Ç‹NDED‹RLER
Kendisi hakk›nda hiç bir delil indirmedi¤i fleyi Allah’a ortak kofltuklar›n-
dan dolay› küfredenlerin kalplerine korku salaca¤›z. Onlar›n bar›nma
yerleri atefltir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür. (Al-i ‹mran Suresi,
151)

‹MAN EDENLERDEN KAÇARLAR
Sanki onlar, ürkmüfl yaban eflekleri gibidirler; Arslandan korkup-kaç-
m›fllar. (Müddessir Suresi, 50-51)

RUH HALLER‹ SIKINTILIDIR
Allah’› birleyen (Hanif)ler olarak, O’na (hiç bir) ortak koflmaks›z›n. Kim
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Allah’a ortak koflarsa, sanki o gökten düflmüfl de onu bir kufl kap›ver-
mifl veya rüzgar onu ›ss›z bir yere sürükleyip atm›fl gibidir. (Hac Suresi,
31)

Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun gö¤sünü ‹slam’a açar; kimi
sapt›rmak isterse, onun gö¤sünü, sanki gö¤e yükseliyormufl gibi dar ve
s›k›nt›l› k›lar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne iflte böyle pislik çökertir.
(En’am Suresi, 125)

SÜREKL‹ B‹R fiÜPHE VE 
END‹fiE ‹Ç‹NDED‹RLER
Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad ve Semud ile onlardan sonra ge-
lenlerin haberi size gelmedi mi? Ki onlar›, Allah’tan baflkas› bilmez. El-
çileri onlara apaç›k delillerle gelmifllerdi de, ellerini a¤›zlar›na götürüp
(öfkelerinden ›s›rd›lar) ve dediler ki: “Tart›flmas›z, biz sizin kendisiyle
gönderildi¤iniz fleyleri inkâr ettik ve bizi kendisine ça¤›rd›¤›n›z fleyden
de  gerçekten kuflku verici bir tereddüt içindeyiz.” (‹brahim Suresi, 9)

Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O’dur. Ad› konulmufl
ecel, O’nun kat›ndad›r. Sonra siz (yine) kuflkuya kap›l›yorsunuz.
(En'am, 2)

Dediler ki: “Ey Salih, bundan önce sen içimizde kendisinden (iyilikler ve
yararl›l›klar) umulan biriydin. Atalar›m›z›n tapt›¤› fleylere tapmaktan
sen bizi engelleyecek misin? Do¤rusu biz, senin bizi davet etti¤in fley-
den kuflku verici bir tereddüt içindeyiz.” (Hud Suresi, 62)

‹nkâr edenler ise, k›yamet-saati onlara apans›z gelinceye veya kesinti-
ye u¤ram›fl (akim, verimsiz) bir günün azab› onlara yetiflinceye kadar
ondan (Kur’an’dan) yana flüphe içinde sür-git kalacaklard›r. (Hac Sure-
si, 55)

HEMEN ÜM‹TS‹ZL‹⁄E KAPILIRLAR
Andolsun, Biz insana taraf›m›zdan bir rahmet tatt›r›p sonra bunu kendi-
sinden çekip-alsak, kuflkusuz o, (art›k) umudunu kesmifl bir nankördür.
(Hud Suresi, 9)

‹nsana bir nimet verdi¤imizde s›rt çevirir ve yan çizer; ona bir fler do-
kundu¤u zaman da umutsuzlu¤a kap›l›r. (‹sra Suresi, 83)

Biz insanlara bir rahmet tadd›rd›¤›m›z zaman, onunla sevinirler; kendi
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ellerinin takdim etti¤i dolay›s›yla onlara bir kötülük isabet etti¤inde, he-
men umutsuzlu¤a kap›l›rlar. (Rum Suresi, 36)

KEND‹ ARALARINDA B‹LE 
ANLAfiMAZLIK ‹Ç‹NDED‹RLER
Hay›r; o inkâr edenler (bofl) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.
(Sad Suresi, 2)

‹nsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyar›c›lar olarak peygam-
berler gönderdi ve beraberlerinde, insanlar›n anlaflmazl›¤a düfltükleri
fleyler konusunda, aralar›nda hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi.
Oysa kendilerine apaç›k ayetler geldikten sonra, birbirlerine karfl› olan
‘azg›nl›k ve k›skançl›klar›’ yüzünden anlaflmazl›¤a düflenler, o, (Kitap)
verilenlerden baflkas› de¤ildir. Böylece Allah, iman edenleri, hakk›nda
ayr›l›¤a düfltükleri gerçe¤e kendi izniyle erifltirdi. Allah, kimi dilerse onu
do¤ruya yöneltir. (Bakara Suresi,  213)

B‹RB‹RLER‹N‹ CEHENNEME 
SÜRÜKLERLER
Böylece her peygambere, insan ve cin fleytanlar›ndan bir düflman k›l-
d›k. Onlardan baz›s› baz›s›n› aldatmak için yald›zl› sözler f›s›ldarlar.
Rabbin dileseydi bunu yapmazlard›. Öyleyse onlar› yalan olarak düz-
mekte olduklar›yla baflbafla b›rak. (En’am Suresi, 112)

Biz, onlar› atefle ça¤›ran önderler k›ld›k; k›yamet günü yard›m görmez-
ler. (Kasas Suresi, 41)

Orada birbirleriyle çekiflip tart›flarak derler ki: “Andolsun Allah’a, biz
gerçekten apaç›k bir sap›kl›k içindeymifliz,” “Çünkü sizi (yalanc› olanla-
r›) alemlerin Rabbiyle eflit tutuyorduk. “Bizi suçlu-günahkarlardan bafl-
ka sapt›ran olmad›.” (fiuara Suresi, 96-99)

K›yamet gününde kendi günahlar›n›n tümünü ve bilgisizce sapt›rd›kla-
r›n›n günahlar›n›n bir k›sm›n› yüklenmeleri için. Bak, ne kötü yük yükle-
niyorlar. (Nahl Suresi, 25)

Üzerlerine (azab) sözü hak olanlar derler ki: “Rabbimiz, iflte bizim azd›-
r›p-sapt›rd›klar›m›z bunlar; kendimiz az›p sapt›¤›m›z gibi, onlar› da az-
d›r›p sapt›rd›k. (fiimdiyse) Sana (gelip onlardan) uzaklaflm›fl bulun-
maktay›z. Onlar bize tap›yor da de¤illerdi. (Kasas Suresi, 63)
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(O zaman, yönetilip) Uyanlar derler ki: “E¤er bize bir kere (daha dünya-
ya dönme) f›rsat› verilse(ydi) muhakkak (flimdi) onlar›n bizden uzaklafl-
t›klar› gibi, biz de onlardan uzaklafl›r (onlar› yüzüstü b›rak›r)d›k.” Böyle-
ce Allah, onlara bütün yapt›klar›n› onulmaz hasretlerle gösterecektir.
Ve onlar ateflten ç›kacak de¤ildirler. (Bakara Suresi,  167)

(Allah) diyecek: “Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmifl ümmet-
lerle birlikte atefle girin.” Her bir ümmet giriflinde kardeflini (kendi ben-
zerini) lanetler. Nitekim hepsi birbiri ard›nca orada toplan›nca, en sonra
yer alanlar, en önde gelenler için: “Rabbimiz, iflte bunlar bizi sapt›rd›;
öyleyse ateflten kat kat artt›r›lm›fl bir azab ver diyecekler. (Allah da:)
“Hepsi için kat katt›r. Ancak siz bilmezsiniz” diyecek. (A’raf Suresi, 38)

MÜM‹NLER‹ ‹FT‹RALARIYLA 
KARALAMAYA ÇALIfiIRLAR
Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki: “Bu gerçekten bilgin bir bü-
yücüdür.”; “Sizi topraklar›n›zdan sürüp-ç›karmak istiyor. Bu durumda
ne buyuruyorsunuz?” (A’raf Suresi, 109-110)

“Hay›r” dediler. (Bunlar) Karmakar›fl›k düfllerdir; hay›r, onu kendisi uy-
durmufltur; hay›r o bir flairdir. Böyle de¤ilse, öncekilere gönderildi¤i gibi
bize de bir ayet (mucize) getirsin.” (Enbiya Suresi, 5)

“O ise, yaln›zca bir adam (insan)d›r, Allah’a karfl› yalan uydurmaktad›r,
bizler de ona inanacak de¤iliz.” (Mü’minun Suresi,  38)

“Zikr (vahy) içimizden ona m› b›rak›ld›? Hay›r, o çok yalan söyleyen,
kendini be¤enmifl bir fl›mar›kt›r.” (Kamer Suresi, 25)

‹nkâr edenler dediler ki: “Bu (Kur’an) olsa olsa ancak onun uydurdu¤u
bir yaland›r, kendisi düzüp uydurmufl ve ona bir baflka topluluk da yar-
d›mda bulunmufltur.” Böylelikle onlar, hiç flüphesiz haks›zl›k ve iftira ile
geldiler. (Furkan Suresi, 4)

K‹B‹RL‹ VE fiIMARIKTIRLAR
“Uzaklafl›p-kaçmay›n, içinde fl›mar›p azd›¤›n›z refaha ve yurtlar›n›za
dönün; çünkü sorguya çekileceksiniz.” (Enbiya Suresi, 13)

Biz, yaflama biçimleriyle ‘refah içinde fl›mar›p azm›fl’ nice flehri y›k›ma
u¤ratt›k. ‹flte meskenleri; çok az (bir zaman) d›fl›nda (onlarda) kendile-
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rinden sonra oturulabilmifl de¤ildir. (Onlara) Varis olanlar biziz. (Kasas
Suresi, 58)

Gerçek flu ki, Karun, Musa'n›n kavmindendi, ancak onlara karfl› azg›n-
laflt›. Biz, ona öyle hazineler vermifltik ki, anahtarlar›, birlikte (tafl›ma-
ya) davranan güçlü bir toplulu¤a a¤›r geliyordu. Hani kavmi ona demifl-
ti ki: "fi›mararak sevinme, çünkü Allah, fl›mararak sevince kap›lanlar›
sevmez." (Kasas Suresi, 76)

“Hay›r, Benim ayetlerim sana gelmiflti, fakat sen onlar› yalanlad›n, bü-
yüklü¤e kap›ld›n ve kafirlerden oldun.” (Zümer Suresi, 59)

AC‹ZL‹KLER‹N‹ KABUL ETMEZLER
Ona: “Allah’tan kork” denildi¤inde, büyüklük gururu onu günaha sürük-
ler, kuflat›r. Böylesine cehennem yeter;  ne kötü bir yatakt›r o. (Bakara
Suresi,  206)

“(Azab›) Tad; çünkü sen, (kendince) üstün, onurluydun.” “Gerçekten
bu, sizin kuflkuya kap›ld›¤›n›z fleydir.” (Duhan Suresi, 49-50)

P‹ST‹RLER 
Ey iman edenler, müflrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu y›llar›ndan
sonra art›k Mescid-i Haram’a yaklaflmas›nlar. E¤er ihtiyaç içinde kal-
maktan korkarsan›z, Allah dilerse sizi kendi fazl›ndan zengin k›lar.
fiüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 28)

NANKÖRDÜRLER
Böylece Biz seni, kendisinden önce nice ümmetler gelip-geçmifl olan
bir ümmete (elçi olarak) gönderdik; sana vahyettiklerimizi onlara oku-
yas›n diye. Oysa onlar Rahman’a nankörlük ediyorlar. De ki: “O, benim
Rabbimdir, O’ndan baflka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim ve son
dönüfl O’nad›r.” (Ra’d  Suresi, 30)

Sonra sizden zarar› kald›rd›¤›nda, sizden bir grup (hemen) Rablerine
flirk koflar; Kendilerine verdiklerimize karfl› nankörlük etmek için. Öy-
leyse yararlan›n, ilerde bileceksiniz. (Nahl Suresi, 54-55)

Andolsun, Biz insana taraf›m›zdan bir rahmet tatt›r›p sonra bunu kendi-
sinden çekip-alsak, kuflkusuz o, (art›k) umudunu kesmifl bir nankördür.
(Hud Suresi, 9)
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Size denizde bir s›k›nt› (tehlike) dokundu¤u zaman, O’nun d›fl›nda tap-
t›klar›n›z kaybolur-gider; fakat karaya (ç›kar›p) sizi kurtar›nca (yine) s›rt
çevirirsiniz. ‹nsan pek nankördür. (‹sra Suresi, 67)

Allah size kendi nefislerinizden efller yaratt› ve size efllerinizden çocuklar
ve torunlar yaratt› ve sizi güzel fleylerden r›z›kland›rd›. fiimdi onlar, bat›la
m› inan›yorlar ve Allah’›n nimetini inkar m› ediyorlar? (Nahl Suresi, 72)

‹nsana bir zarar dokundu¤u zaman, Bize dua eder; sonra taraf›m›zdan
ona bir nimet ihsan etti¤imizde, der ki: “Bu, bana ancak bir bilgi(m) dola-
y›s›yla verildi.” Hay›r; bu bir fitne (kendisini bir deneme)dir. Ancak ço¤u
bilmiyorlar. (Zümer Suresi, 49)

‹nsana bir zarar dokundu¤unda, yan yatarken, otururken ya da ayaktay-
ken bize dua eder; zarar›n› üstünden kald›rd›¤›m›z zaman ise, sanki ken-
disine dokunan zarara bizi hiç ça¤›rmam›fl gibi döner-gider. ‹flte, ölçüyü
tafl›ranlara yapmakta olduklar› böyle süslenmifltir. (Yunus Suresi, 12)

YET‹NMEY‹ B‹LMEZLER
Kendisini tek olarak (ve yapayaln›z) yaratt›¤›m (flu adam)› Bana b›rak; Ki
Ben ona, ‘alabildi¤ine genifl kapsaml› bir mal’ (servet) verdim. Göz
önünde-haz›r çocuklar (verdim). Ve say›s›z imkan ve f›rsatlar› önüne
serdim. Sonra, daha artt›rmam için tamah eder (doyumsuz istekte bulu-
nur). (Müddessir Suresi, 11-15)

Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir. Fakat insan; ne
zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulun-
sa, nimetler verse: “Rabbim bana ikram etti” der. Ama ne zaman onu de-
neyerek, r›zk›n› k›ssa, hemen: “Rabbim bana ihanet etti” der. (Fecr Su-
resi, 14-16)

SÜREKL‹ ‹SRAF EDERLER
Çünkü saç›p-savuranlar, fleytan›n kardeflleri olmufllard›r; fleytan ise
Rabbine karfl› nankördür. (‹sra Suresi, 27)

C‹MR‹D‹RLER
Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimrili¤i emreder (önerir)ler.
Allah’›n fazl›ndan kendilerine verdi¤ini gizli tutarlar. Biz o kafirlere afla¤›-
lat›c› bir azab haz›rlam›fl›zd›r. (Nisa Suresi, 37)
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Yoksa onlar›n mülk’ten bir paylar› m› var? E¤er öyle olsayd›, insanlara
‘çekirde¤in s›rt›ndaki küçücük bir tomurcu¤u’ bile vermezlerdi. (Nisa
Suresi, 53)

De ki: “E¤er siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik olsayd›n›z, bu du-
rumda harcama endiflesiyle gerçekten (cimrilik edip elinizde) tutard›-
n›z. ‹nsan pek cimridir. (‹sra Suresi, 100)

YOKSULLARA YARDIM ETMEZLER
Ve onlara: “Size Allah’›n r›z›k olarak verdiklerinden infak edin” denildi¤i
zaman, o inkâr edenler iman edenlere dediler ki: “ Allah’›n, e¤er dilemifl
olsayd› yedirece¤i kimseyi biz mi yedirecek mifliz? Gerçekten siz, apa-
ç›k bir flaflk›nl›k içindesiniz.” (Yasin Suresi, 47)

“Yoksula yedirmezdik.” (Müddessir Suresi, 44)

Dini yalanlayan› gördün mü?   ‹flte yetimi itip-kakan. Yoksulu doyurma-
y› teflvik etmeyen odur. (Ma’un Suresi, 1-3)

Ve ‘ufac›k bir yard›m› (veya zekat›) da’ engellemektedirler. (Ma’un Su-
resi, 7)

‹NSANLARIN HAKLARINI YERLER
Yetimlere mallar›n› verin ve murdar olanla temiz olan› de¤ifltirmeyin.
Onlar›n mallar›n› mallar›n›za katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir
suçtur. (Nisa Suresi, 2)

Ondan nehyedildikleri halde faiz almalar› ve insanlar›n mallar›n› haks›z
yere yemeleri nedeniyle (öyle yapt›k.) Onlardan kafir olanlara pek ac›k-
l› bir azab haz›rlam›fl›zd›r. (Nisa Suresi,161)

Medyen (toplumuna da) kardeflleri fiuayb’› (gönderdik. fiuayb onlara:)
Dedi ki: “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan baflka ilah›n›z
yoktur. Size Rabbinizden apaç›k bir belge (mucize) gelmifltir. Ölçüyü
ve tart›y› tam tutun, insanlar›n (haklar› olan mallar›n›) eflyas›n› de¤erin-
den düflürüp-eksiltmeyin ve düzene (›slaha) konulmas›ndan sonra yer-
yüzünde bozgunculuk (fesad) ç›karmay›n. Bu sizin için daha hay›rl›d›r,
e¤er inan›yorsan›z.” (A’raf Suresi, 85)

Eksik ölçüp tartanlar›n vay haline, Ki onlar, insanlardan ölçerek ald›kla-
r›nda noksans›z al›rlar. Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tartt›klar›n-
da eksiltirler. (Mütaffifin Suresi, 1-3)
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“Ölçüyü tam tutun ve eksiltenlerden olmay›n.” “Dosdo¤ru olan terazi ile
tart›n.” “‹nsanlar›n eflyas›n› de¤erden düflürüp-eksiltmeyin ve yeryü-
zünde bozguncular olarak kar›fl›kl›k ç›karmay›n.” (fiuara Suresi, 181-
183)

GÖSTER‹fi YAPMAYA MERAKLIDIRLAR
Ey iman edenler, Allah’a ve ahiret gününe inanmay›p, insanlara karfl›
gösterifl olsun diye mal›n› infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sada-
kalar›n›z› geçersiz k›lmay›n. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bulu-
nan bir kayan›n durumuna benzer; üzerine sa¤nak bir ya¤mur düfltü
mü, onu ç›r›lç›plak b›rak›verir. Onlar kazand›klar›ndan hiç bir fleye güç
yetiremez (elde edemez)ler. Allah, kâfirler toplulu¤una hidayet vermez.
(Bakara Suresi,  264)

Bir de yurtlar›ndan refahtan fl›mar›p-az›tarak, insanlara gösterifl yapa-
rak ç›kanlar ve (halk›) Allah’›n yolundan al›koyanlar gibi olmay›n. Allah,
onlar›n yapt›klar›n› çepeçevre kuflatand›r. (Enfal Suresi,47)

MAL VE GÜÇLE ÖVÜNÜRLER
Ad (kavmin)e gelince; onlar yeryüzünde haks›z yere büyüklendiler ve
dediler ki: “Kuvvet bak›m›ndan bizden daha üstünü kimmifl?” Onlar,
gerçekten kendilerini yaratan Allah’› görmediler mi? O, kuvvet bak›m›n-
dan kendilerinden daha üstündür. Oysa onlar, bizim ayetlerimizi (bile-
rek) inkar ediyorlard›. (Fussilet Suresi,15)

(‹kisinden) Birinin baflka ürün (veren yer)leri de vard›. Böylelikle onunla
konuflurken arkadafl›na dedi ki: “Ben, mal bak›m›ndan senden daha
zenginim, insan say›s› bak›m›ndan da daha güçlüyüm.” (Kehf Suresi,
34)

Firavun, kendi kavmi içinde ba¤›rd›; dedi ki: “Ey kavmim, M›s›r’›n mülkü
ve flu alt›mda akmakta olan nehirler benim de¤il mi? Yine de görmeye-
cek misiniz?” “Yoksa ben, flundan daha hay›rl› de¤il miyim ki o, afla¤›
(s›n›ftan) bir zavall› ve neredeyse (sözü) aç›klamadan yoksun olan (bi-
ri)dir.” “Bu durumda (e¤er do¤ruysa), üzerine alt›ndan bilezikler at›lma-
l› ya da yak›n›nda yer alm›fl vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli
de¤il miydi?” (Zuhruf Suresi,  51-53)
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SERVETLER‹NE VE SAYILARININ
ÇOK OLMASINA GÜVEN‹RLER
Mal (servet) ve çocuklar sahibi oldu diye, Kendisine ayetlerimiz okun-
du¤u zaman: “(Bunlar) Eskilerin uydurma masallar›d›r” diyen. (Kalem
Suresi, 14-15)

Ve: “Biz mallar ve evlatlar bak›m›ndan daha ço¤unluktay›z ve bir azaba
u¤rat›lacak da de¤iliz” de demifllerdir. (Sebe Suresi, 35)

Firavun, kendi kavmi içinde ba¤›rd›; dedi ki: “Ey kavmim, M›s›r’›n mülkü
ve flu alt›mda akmakta olan nehirler benim de¤il mi? Yine de görmeye-
cek misiniz?” (Zuhruf Suresi,  51)

O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyece¤ini mi san›yor? O:
“Y›¤›nla mal tüketip-yok ettim” diyor. (Beled Suresi, 5-6)

Allah, kendisine mülk verdi, diye Rabbi konusunda ‹brahim’le tart›flma-
ya gireni görmedin mi? Hani ‹brahim: “Benim Rabbim diriltir ve öldürür”
demiflti; o da: “Ben de öldürür ve diriltirim” demiflti. (O zaman) ‹brahim:
“fiüphe yok, Allah günefli do¤udan getirir, (hadi) sen de onu bat›dan
getir” deyince, o inkârc› böylece afallay›p kalm›flt›. Allah, zalimler toplu-
lu¤unu hidayete erdirmez. (Bakara Suresi,  258)

(‹kisinden) Birinin baflka ürün (veren yer)leri de vard›. Böylelikle onunla
konuflurken arkadafl›na dedi ki: “Ben, mal bak›m›ndan senden daha
zenginim, insan say›s› bak›m›ndan da daha güçlüyüm.” (Kehf Suresi,
34)

(Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi ‘tutkuyla oyalay›p, ken-
dinizden geçirdi.’ “Öyle ki (bu,) mezar› ziyaretinize (kabre gidiflinize,
ölümünüze) kadar sürdü.” (Tekasür Suresi, 1-2)

Gerçekten mal›n›n kendisini ebedi k›laca¤›n› san›yor. (Hümeze, 3)

De ki: “Kim sap›kl›k içindeyse, Rahman (olan Allah), ona süre tan›d›kça
tan›r; kendilerine va’dedileni -ya azab› veya k›yamet saatini- gördükleri
zaman art›k kimin yeri (makam, mevki) daha kötü, kimin askeri- gücü
daha zay›fm›fl, ö¤reneceklerdir. (Meryem Suresi, 75)

SADECE MALI VE GÜCÜ
OLANA SAYGI DUYARLAR
Ve dediler ki: “Bu Kur’an, iki flehirden birinin büyük bir adam›na indiril-
meli de¤il miydi?” (Zuhruf Suresi,  31)
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“Ba¤›na girdi¤in zaman, ‘Maflaallah, Allah’tan baflka kuvvet yoktur’ de-
men gerekmez miydi? E¤er beni mal ve çocuk bak›m›ndan senden da-
ha az (güçte) görüyorsan.” (Kehf Suresi, 39)

Onlara peygamberleri dedi ki: “Allah size Talut’u (melik olarak) gönder-
di.” Onlar: “Biz hükümdarl›¤a, ona göre daha çok hak sahibiyken ve
ona bir mal (servet) bollu¤u verilmemiflken, nas›l bizi (yönetmek üzere)
hükümdarl›k (mülk) onun olabilir?” dediler. O (flöyle) demiflti: “Do¤rusu
Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü artt›rd›. Allah, kime
dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) genifl oland›r, bilendir.”
(Bakara Suresi,  247)

Firavun, kendi kavmi içinde ba¤›rd›; dedi ki: “Ey kavmim, M›s›r’›n mülkü
ve flu alt›mda akmakta olan nehirler benim de¤il mi? Yine de görmeye-
cek misiniz?” (Zuhruf Suresi,  51)

“Yoksa ben, flundan daha hay›rl› de¤il miyim ki o, afla¤› (s›n›ftan) bir
zavall› ve neredeyse (sözü) aç›klamadan yoksun olan (biri)dir.” (Zuhruf
Suresi,  52)

HAKLIDAN DE⁄‹L GÜÇLÜ 
GÖRDÜKLER‹NDEN YANA OLURLAR
Onlar, mü’minleri b›rak›p kafirleri dostlar (veliler) edinirler. ‘Kuvvet ve
onuru (izzeti)’ onlar›n yan›nda m› ar›yorlar? fiüphesiz, ‘bütün kuvvet ve
onur,’ Allah’›nd›r. (Nisa Suresi,139)

Sonunda Musa’ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) bafl-
ka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmalar›
korkusuyla- iman eden olmad›. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde
büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü tafl›ranlardand›. (Yunus Su-
resi, 83)

B‹RB‹RLER‹N‹ DOST 
VE SIRDAfi ED‹N‹RLER
‹nkâr edenler birbirlerinin velileridir. E¤er siz bunu yapmazsan›z (birbi-
rinize yard›m etmez ve dost olmazsan›z) yeryüzünde bir fitne ve büyük
bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)
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AYNI SÖZLER‹ SÖYLEYEREK SAPARLAR
Hay›r; onlar, geçmifltekilerin söylediklerinin benzerini söylediler.
(Mü’minun Suresi,  81)

‹flte böyle; onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin, mutlaka: “Büyü-
cü ve cinlenmifl” demifllerdir. Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine va-
siyet mi ettiler? Hay›r; onlar, ‘azg›n ve taflk›n (ta¤iy)’ bir kavimdirler.
(Zariyat Suresi, 52-53)

fiEYTANIN DOSTLARIDIRLAR
‹man edenler Allah yolunda savafl›rlar; inkar edenler ise ta¤ut yolunda
savafl›rlar öyleyse fleytan›n dostlar›yla savafl›n. Hiç flüphesiz, fleytan›n
hileli-düzeni pek zay›ft›r. (Nisa Suresi,76)

ANCAK B‹RB‹RLER‹YLE 
EVLENEB‹L‹RLER
Kötü kad›nlar, kötü erkeklere; kötü erkekler, kötü kad›nlara; iyi ve temiz
erkekler, iyi ve temiz kad›nlara (yarafl›r). Bunlar, onlar›n demekte ol-
duklar›ndan uzakt›rlar. Bunlar için bir ba¤›fllanma ve kerim (üstün) bir
r›z›k vard›r. (Nur Suresi, 26)

KADINLARA DE⁄ER VERMEZLER
Ve Allah’a k›zlar isnad ediyorlar, (hafla) O yücedir. Hoflland›klar› (erkek
çocuklar) da kendilerinindir. Onlardan birine k›z (çocuk) müjdelendi¤i
zaman içi öfkeyle-taflarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen müj-
denin kötülü¤ünden dolay› topluluktan gizlenir; onu afla¤›lanarak tuta-
cak m›, yoksa topra¤a gömecek mi? Bak, verdikleri hüküm ne kötüdür?
(Nahl Suresi, 57-59)

Yoksa O, yaratt›klar›ndan k›zlar› (kendine) edindi ve erkekleri size mi
ay›rd›? Oysa onlardan biri, O, Rahman (olan Allah) için verdi¤i örnek ile
(k›z çocu¤unun do¤umuyla) müjdelendi¤i zaman, yüzü simsiyah kesil-
mifl olarak kahr›ndan yutkundukça yutkunur. Onlar, süs içinde
büyütülüp de mücadelede aç›k olmayan (k›zlar)› m› (Allah’a yak›fl-
t›r›yorlar)? (Zuhruf Suresi,  16-18)
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DÜNYADAK‹ TÜM U⁄RAfiILARI 
BOfiA G‹DECEKT‹R
De ki: “Davran›fl (ameller) bak›m›ndan en çok hüsrana u¤rayacak olan-
lar› size haber vereyim mi?” “Onlar›n, dünya hayat›ndaki bütün çabalar›
bofla gitmiflken, kendilerini gerçekte güzel ifl yapmakta san›yorlar.” ‹flte
onlar, Rablerinin ayetlerini ve O’na kavuflmay› inkar edenlerdir. Art›k
onlar›n yap›p-ettikleri bofla ç›km›flt›r, k›yamet gününde onlar için bir tar-
t› tutmayaca¤›z. (Kehf Suresi, 103-105)

Onlar›n bu dünya hayat›ndaki harcamalar› kendi nefislerine zulmetmifl
olan bir kavmin ekinine isabet eden kavurucu so¤ukluktaki  bir rüzgara
benzer ki onu (ekini) helak etmifltir. Allah, onlara zulmetmedi, fakat on-
lar kendi nefislerine zulmetmektedirler. (Al-i ‹mran Suresi, 117)

Kim dünya hayat›n› ve onun çekicili¤ini isterse, onlara yap›p ettiklerini
onda tastamam öderiz ve onlar bunda hiç bir eksikli¤e u¤rat›lmazlar. ‹fl-
te bunlar›n, ahirette kendileri için ateflten baflkas› yoktur. Onlar›n onda
(dünyada) bütün iflledikleri bofla ç›km›flt›r ve yapmakta olduklar› fleyler
de geçersiz olmufltur. (Hud Suresi, 15-16)

DÜNYADA DA AH‹RETTE DE 
AZAPLANDIRILACAKLARDIR
Dünya hayat›nda onlar için bir azab vard›r, ahiretin azab› ise daha zor-
ludur. Onlar› Allah’tan (kurtaracak) hiç bir koruyucu da yoktur. (Ra’d
Suresi, 34)

Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azab›yla yakalad›. (Nazi’at Suresi,
25)
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HERfiEY KADERE 
GÖRE YARATILMIfiTIR

Hiç flüphesiz, Biz her fleyi kader ile yaratt›k. (Kamer Suresi,49)

De ki: “Allah’›n dilemesi d›fl›nda, kendim için zarardan ve yarardan (hiç
bir fleye) malik de¤ilim. Her ümmetin bir eceli vard›r. Onlar›n ecelleri
gelince, art›k ne bir saat ertelenebilirler, ne öne al›nabilirler. (Yunus Su-
resi, 49)

Senin içinde oldu¤un herhangi bir durum, onun hakk›nda Kur’an’dan
okudu¤un herhangi bir fley ve sizin iflledi¤iniz herhangi bir ifl yoktur ki,
ona (iyice) dald›¤›n›zda, biz sizin üzerinizde flahidler durmufl olmaya-
l›m. Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiç bir fley Rabbinden uzakta
(sakl›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apa-
ç›k bir kitapta (kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)

“Hani k›z kardeflin gezinip; “Onu(n bak›m›n›) üstlenecek birini size ha-
ber vereyim mi?” demekteydi. Böylece, seni annene geri çevirmifl ol-
duk ki, gözü ayd›n olsun ve hüzne kap›lmas›n. Sen bir insan öldürmüfl-
tün de, biz seni tasadan kurtarm›fl ve seni ‘esasl› bir denemeden geçi-
rip-denemifltik.’ Medyen halk› aras›nda da y›llarca kalm›flt›n, sonra bir
kader üzerine (buraya) geldin ey Musa.” (Taha Suresi, 40)

Allah’›n izni olmaks›z›n hiç bir nefis için ölmek yoktur. O, süresi belirtil-
mifl bir yaz›d›r. Kim dünyan›n yarar›n› (sevab›n›) isterse ona ondan ve-
ririz, kim ahiret sevab›n› isterse ona da ondan veririz. Biz flükredenleri
pek yak›nda ödüllendirece¤iz. (Al-i ‹mran Suresi, 145)

Sonra kederin ard›ndan üzerinize bir güvenlik (duygusu) indirdi, bir
uyuklama ki, içinizden bir grubu sar›veriyordu. Bir grup da, canlar› der-
dine düflmüfltü; Alah’a karfl› haks›z yere cahiliye zann›yla zanlara kap›-
larak: “Bu iflten bize ne var ki?” diyorlard›. De ki: “fiüphesiz iflin tümü
Allah’›nd›r.” Onlar, sana aç›klamad›klar› fleyi içlerinde gizli tutuyorlar,
“Bu iflten bize bir fley olsayd›, biz burada öldürülmezdik” diyorlar. De ki:
“Evlerinizde olsayd›n›z da üzerlerine öldürülmesi yaz›lm›fl olanlar, yine
devrilecekleri yerlere gidecekti. (Bunu) Allah, sinelerinizdekini dene-
mek ve kalplerinizde olan› ar›nd›rmak için (yapt›). Allah, sinelerin özün-
de sakl› duran› bilendir. (Al-i ‹mran Suresi, 154)
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Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O’dur. Ad› konulmufl
ecel, O’nun Kat›ndad›r. Sonra siz (yine) kuflkuya kap›l›yorsunuz.
(En’am Suresi, 2)

Her ümmet için bir ecel vard›r. Onlar›n ecelleri gelince, ne bir saat erte-
lenebilirler ne de öne al›nabilirler (tam zaman›nda çökerler.) (A’raf Su-
resi, 34)

Hiç bir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler.
(Hicr Suresi, 5)

Gökte ve yerde gizli olan hiç bir fley yoktur ki, apaç›k olan bir kitapta
(Levh-i Mahfuz’da) olmas›n. (Neml Suresi, 75)

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir
musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yaz›l›) olma-
s›n. fiüphesiz bu, Allah’a göre pek kolayd›r. (Hadid Suresi, 22)

E¤er Rabbinden geçmifl bir söz ve ad› konulmufl (belirlenmifl) bir süre
(ecel) olmasayd› muhakkak (y›k›m azab›) kaç›n›lmaz olurdu. (Taha
Suresi, 129)

‹nsanlar, tek bir ümmetten baflka de¤ildi; sonra anlaflmazl›¤a düfltüler.
E¤er Rabbinden geçmifl (verilmifl) bir söz olmasayd›, anlaflmazl›¤a
düfltükleri fley konusunda mutlaka aralar›nda hüküm verilmifl olurdu.
(Yunus Suresi, 19)

De ki: “Allah’›n bizim için yazd›klar› d›fl›nda, bize kesinlikle hiç bir fley
isabet etmez. O bizim mevlam›zd›r. Ve mü’minler yaln›zca Allah’a te-
vekkül etmelidirler.” (Tevbe Suresi, 51)

Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, O’ndan baflka bunu senden
kald›racak yoktur. Ve e¤er sana bir hay›r isterse, O’nun bol fazl›n› geri
çevirecek de yoktur. Kullar›ndan diledi¤ine bundan isabet ettirir. O, ba-
¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Yunus Suresi, 107)

“E¤er Allah sizi azd›rmay› dilemiflse, ben size ö¤üt vermek istesem de,
ö¤üdümün size yarar› olmaz. O sizin Rabbinizdir ve O’na döndürüle-
ceksiniz.” (Hud Suresi, 34)

Ümmetlerden hiçbiri, kendisine tesbit edilmifl eceli ne öne alabilir, ne
erteleyebilir. (Mü’minun Suresi, 43)

Rabbin, diledi¤ini yarat›r ve seçer; seçim onlara ait de¤ildir. Allah, onla-
r›n ortak kofltuklar›ndan münezzehtir, yücedir. (Kasas Suresi, 68)
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ALLAH’IN KOYMUfi OLDU⁄U
SINIRLARA GÖRE YAfiAMAK

Boflanma iki defad›r. (Sonra) Ya iyilikle tutmak veya güzellikle b›rakmak
(gerekir). Onlara (kad›nlara) verdi¤iniz bir fleyi geri alman›z size helal
de¤ildir; ancak ikisinin Allah’›n s›n›rlar›n› ayakta tutamayacaklar›ndan
korkmufl olmalar› (durumu baflka). E¤er ikisinin Allah’›n s›n›rlar›n› ayak-
ta tutamayacaklar›ndan korkarsan›z, bu durumda (kad›n›n) fidye ver-
mesinde ikisi için de günah yoktur. ‹flte bunlar, Allah’›n s›n›rlar›d›r; onla-
ra tecavüz etmeyin. Kim Allah’›n s›n›rlar›na tecavüz ederse, onlar zalim-
lerin ta kendileridir. (Bakara Suresi, 229)

Bunlar, Allah’›n s›n›rlar›d›r. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, onu al-
t›ndan ›rmaklar akan, içinde ebedi kalacaklar› cennetlere sokar. ‹flte bü-
yük kurtulufl ve mutluluk budur. (Nisa Suresi, 13)

Kim Allah’a ve elçisine isyan eder ve onun s›n›rlar›n› aflarsa, onu da için-
de ebedi kalaca¤› atefle sokar. Onun için alçalt›c› bir azab vard›r. (Nisa
Suresi, 14)

Kim haddi aflarak ve zulmederek böyle yaparsa, biz onu atefle gönderi-
riz. Bu Allah için pek kolayd›r. (Nisa Suresi, 30)

Ey iman edenler, Allah’›n sizin için helal k›ld›¤› güzel fleyleri haram k›l-
may›n ve haddi aflmay›n. fiüphesiz Allah, haddi aflanlar› sevmez. (Ma-
ide Suresi, 87)

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (‹slam u¤runda) seyahat
edenler, rükû edenler, secde edenler, iyili¤i emredenler, kötülükten sa-
k›nd›ranlar ve Allah’›n s›n›rlar›n› koruyanlar; sen (bütün) mü’minleri müj-
dele. (Tevbe Suresi, 112)

‹flte böyle; kim Allah’›n haram k›ld›klar›n› (gözetip hükümlerini) yüceltirse,
Rabbinin kat›nda kendisi için hay›rl›d›r. Size (haklar›nda yasaklar) oku-
nanlar d›fl›ndaki hayvanlar helal k›l›nd›. Öyleyse i¤renç bir pislik olan put-
lardan kaç›n›n, yalan söz söylemekten de kaç›n›n. (Hac Suresi, 30)

Ve onlar, ›rzlar›n› (ferç) korurlar; Ancak kendi eflleri ya da sa¤ ellerinin
malik oldu¤u baflka; çünkü onlar (bunlardan dolay›) k›nanmazlar. Fakat
bunun ötesini arayanlar, art›k onlar s›n›r› çi¤neyenlerdir. (Mearic Suresi,
29-31)
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Ey Peygamber, kad›nlar› boflad›¤›n›z zaman, iddetleri süresinde (te-
mizlendiklerinde) boflay›n ve iddeti say›n. Rabbiniz Allah’tan korkun.
Onlar› evlerinden ç›karmay›n, onlar da ç›kmas›nlar; ancak aç›k ‘çirkin
bir hayas›zl›k’ göstermeleri durumu baflka. Bunlar Allah’›n s›n›rlar›d›r.
Kim Allah’›n s›n›rlar›n› çi¤nerse, gerçekte o, kendi nefsine zulmetmifl
olur. Sen bilmezsin; olabilir ki Allah, bunun arkas›ndan bir ifl (durum)
oluflturur. (Talak Suresi, 1)

Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. fiüphesiz O, haddi
aflanlar› sevmez. (A’raf Suresi, 55)

De ki: “Ey kitap Ehli, haks›z yere dininiz konusunda afl›r› gitmeyin ve
daha önce sapm›fl, birço¤unu sapt›rm›fl ve dümdüz yoldan kaym›fl bir
toplulu¤un heva (istek ve tutku)lar›na uymay›n.” (Maide Suresi, 77)

Ne oluyor ki size, kaç›n›lmaz bir ihtiyaçla karfl› karfl›ya kalman›z d›fl›n-
da, O, size haram k›ld›klar›n› ayr› ayr› aç›klam›flken, üzerinde Allah’›n
ismi an›lan fleyleri yemiyorsunuz? Gerçekten ço¤u, bir ilim olmaks›n›z
kendi heva (istek ve tutku)lar›yla (kimilerini) sapt›r›yorlar. fiüphesiz, se-
nin Rabbin haddi aflanlar› en iyi bilendir. (En’am Suresi, 119)

‹flte biz ölçüsüzce davrananlar› ve Rabbinin ayetlerine inanmayanlar›
böyle cezaland›r›r›z; ahiretin azab› ise gerçekten daha fliddetli ve daha
süreklidir. (Taha Suresi, 127)

Sonra onlara verdi¤imiz söze sad›k kald›k, böylece onlar› ve diledikleri-
mizi kurtard›k da ölçüsüz davrananlar› y›k›ma u¤ratt›k. (Enbiya Suresi, 9)
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D‹NDE ZORLUK YOKTUR

Allah ad›na gerekti¤i gibi cehd edin (çaba harcay›n). O, sizleri seçmifl
ve din konusunda size bir güçlük yüklememifltir, atan›z ‹brahim’in di-
ni(nde oldu¤u gibi)... (Hac Suresi, 78)

Biz sana bu Kur’an’› güçlük çekmen için indirmedik, ‘‹çi titreyerek korku
duyanlara’ ancak ö¤ütle-hat›rlatma (olsun diye indirdik). (Taha Suresi, 2-
3)

Andolsun Biz Kur’an’› zikr (ö¤üt al›p düflünmek) için kolaylaflt›rd›k. Fa-
kat ö¤üt al›p-düflünen var m›? (Kamer Suresi,17)

Biz bunu (Kur’an’›) senin dilinle kolaylaflt›rd›k, takva sahiplerine müjde
vermen ve direnen bir kavmi uyar›p-korkutman için. (Meryem Suresi, 97)

...Kim Allah’tan korkup-sak›n›rsa (Allah) ona iflinde bir kolayl›k gösterir.
(Talak Suresi, 4)

Ve seni kolay olan için baflar›l› k›laca¤›z. (A’la Suresi, 8)

Fakat kim verir ve korkup-sak›n›rsa, Ve en güzel olan› do¤rularsa, Biz
de onu kolay olan için baflar›l› k›laca¤›z. (Leyl Suresi, 5-7)

Allah (a¤›r yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) insan zay›f olarak
yarat›lm›flt›r. (Nisa Suresi, 28)

‹man edenler ve salih amellerde bulunanlar -ki biz hiç kimseye güç yeti-
rece¤inden fazlas›n› yüklemeyiz- onlar da cennetin ashab› (halk›)d›r-
lar. Onda sonsuz olarak kalacaklard›r. (A’raf Suresi,42)

Hiç kimseye güç yetirece¤inden fazlas›n› yüklemeyiz; elimizde hakk›
söylemekte olan bir kitap vard›r ve onlar hiç bir haks›zl›¤a u¤rat›lmaz-
lar. (Mü’minun Suresi, 62)

Ramazan ay›... ‹nsanlar için hidayet olan ve do¤ru yolu ve (hak ile bat›-
l› birbirinden) ay›ran apaç›k belgeleri (kapsayan) Kur’an onda indiril-
mifltir. Öyleyse sizden kim bu aya flahid olursa art›k onu tutsun. Kim
hasta ya da yolculukta olursa, tutmad›¤› günler say›s›nca di¤er günler-
de (tutsun). Allah, size kolayl›k diler, zorluk dilemez. (Bu kolayl›k) say›-
y› tamamlaman›z ve sizi do¤ru yola (hidayete) ulaflt›rmas›na karfl›l›k
Allah’› büyük tan›man›z içindir. Umulur ki flükredersiniz. (Bakara Sure-
si, 185)
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KURAN’DA
D‹S‹PL‹N KAVRAMI

KURAN’A GÖRE L‹DERS‹Z B‹R 
MÜSLÜMAN TOPLULU⁄U OLMAZ
Ve onlar›n içinden, sabrettikleri zaman emrimizle do¤ru yola iletip-yö-
nelten önderler k›ld›k; onlar bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inan›yor-
lard›. (Secde Suresi, 24)

Hani Rabbi, ‹brahim’i birtak›m kelimelerle denemiflti. O da (istenenleri)
tam olarak yerine getirmiflti. (O zaman Allah ‹brahim’e): “Seni flüphesiz in-
sanlara imam k›laca¤›m” dedi. (‹brahim) “Ya soyumdan olanlar?” deyince
(Allah:) “Zalimler benim ahdime eriflemez” dedi. (Bakara Suresi, 124)

Ve onlar›, kendi emrimizle hidayete yönelten önderler k›ld›k ve onlara
hayr› kapsayan-fiilleri, namaz k›lmay› ve zekat vermeyi vahyettik. On-
lar bize ibadet edenlerdi. (Enbiya Suresi, 73)

“Ey Davud, gerçek flu ki, Biz seni yeryüzünde bir halife k›ld›k. Öyleyse
insanlar aras›nda hak ile hükmet, istek ve tutkulara (hevaya) uyma;
sonra seni Allah’›n yolundan sapt›r›r. fiüphesiz Allah’›n yolundan sa-
panlara, hesap gününü unutmalar›ndan dolay› fliddetli bir azab vard›r.”
(Sad Suresi, 26)

PEYGAMBER ALLAH TARAFINDAN 
SEÇ‹LM‹fiT‹R
Allah, murdar olan›, temiz olandan ay›rd edinceye kadar mü’minleri, si-
zin kendisi üzerinde bulundu¤unuz durumda b›rakacak de¤ildir. Allah
sizi gayb üzerine muttali k›lacak de¤ildir. Ama Allah, elçilerinden diledi-
¤ini seçer. Öyleyse siz de Allah’a ve elçisine iman edin. E¤er iman eder
ve sak›n›rsan›z, sizin için büyük bir ecir vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 179)

Ve onlar›, kendi emrimizle hidayete yönelten önderler k›ld›k ve onlara
hayr› kapsayan-fiilleri, namaz k›lmay› ve zekat vermeyi vahyettik. On-
lar bize ibadet edenlerdi. (Enbiya Suresi, 73)

Rabbin, diledi¤ini yarat›r ve seçer; seçim onlara ait de¤ildir. Allah, onla-
r›n ortak kofltuklar›ndan münezzehtir, yücedir. (Kasas  Suresi, 68)
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Ey insanlar, flüphesiz elçi size Rabbinizden hakla geldi. Öyleyse iman
edin, sizin için hay›rl›d›r. E¤er inkâra saparsan›z, flüphesiz göklerde
olanlar›n ve yerde olanlar›n tümü Allah’›nd›r. Allah bilendir, hüküm ve
hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 170)

Onlara ne zaman bir ayet gelse, derler ki: “Allah’›n elçilerine verilenin
bir benzeri bize de verilene kadar biz kesin olarak inanmayaca¤›z.”
Allah, elçili¤ini nereye verece¤ini daha iyi bilir. Bu, suçlu-günahkarlara,
kurduklar› hileli-düzenleri nedeniyle fliddetli bir azab ve Allah Kat›nda
bir küçüklük isabet edecektir. (En’am Suresi, 124)

Onlara peygamberleri dedi ki: “Allah size Talut’u (melik olarak) gönder-
di.” Onlar: “Biz hükümdarl›¤a, ona göre daha çok hak sahibiyken ve
ona bir mal (servet) bollu¤u verilmemiflken, nas›l bizi (yönetmek üzere)
hükümdarl›k (mülk) onun olabilir?” dediler. O (flöyle) demiflti: “Do¤rusu
Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü artt›rd›. Allah, kime
dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) genifl oland›r, bilendir.”
(Bakara Suresi, 247)

KURAN’A DAYALI OLMAYAN 
L‹DER SEÇ‹M‹ ANCAK MAL, SERVET 
VE ÜN ÜSTÜNLÜ⁄ÜNE GÖRE OLUR
Onlara peygamberleri dedi ki: “Allah size Talut’u (melik olarak) gönder-
di.” Onlar: “Biz hükümdarl›¤a, ona göre daha çok hak sahibiyken ve
ona bir mal (servet) bollu¤u verilmemiflken, nas›l bizi (yönetmek üzere)
hükümdarl›k (mülk) onun olabilir?” dediler. O (flöyle) demiflti: “Do¤rusu
Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü artt›rd›. Allah, kime
dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) genifl oland›r, bilendir.”
(Bakara Suresi, 247)

ALLAH’IN SEÇT‹⁄‹ PEYGEMBER TAKVACA, 
B‹LG‹CE, AKILCA ÜSTÜN KILINMIfiTIR
Onu sat›n alan bir M›s›r'l› (aziz,) kar›s›na: "Onun yerini üstün tut (ona
güzel bak), umulur ki bize bir yarar› dokunur ya da onu evlat ediniriz"
dedi. Böylelikle biz, Yusuf'u yeryüzünde (M›s›r'da) yerleflik k›ld›k. Ona
sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) ö¤rettik. Allah, emrinde galib
oland›r, ancak insanlar›n ço¤u bilmezler.(Yusuf Suresi, 21)
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Andolsun, Davud’a ve Süleyman’a bir ilim verdik: “Bizi inanm›fl kulla-
r›ndan birço¤una göre üstün k›lan Allah’a hamdolsun.” dediler. (Neml
Suresi,15)

Dedi ki: "Size r›z›klanaca¤›n›z bir yemek gelecek olsa, ben mutlaka si-
ze daha gelmeden önce onun ne oldu¤unu haber veririm. Bu, rabbimin
bana ö¤rettiklerindendir. Do¤rusu ben, Allah'a iman etmeyen, ahireti
de tan›mayanlar›n ta kendileri olan bir toplulu¤un dinini terkettim." (Yu-
suf Suresi, 37)

Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) gönder-
di." Onlar: "Biz hükümdarl›¤a, ona göre daha çok hak sahibiyken ve
ona bir mal (servet) bollu¤u verilmemiflken, nas›l bizi (yönetmek üzere)
hükümdarl›k (mülk) onun olabilir?" dediler. O (flöyle) demiflti: "Do¤rusu
Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü artt›rd›. Allah, kime
dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) genifl oland›r, bilendir."
(Bakara Suresi, 247)

Andolsun ki Allah, mü’minlere, içlerinde kendilerinden onlara bir pey-
gamber göndermekle lütufta bulunmufltur. (Ki O) Onlara ayetlerini oku-
yor, onlar› ar›nd›r›yor ve onlara Kitab› ve hikmeti ö¤retiyor. Ondan önce
ise onlar apaç›k bir sap›kl›k içindeydiler. (Al-i ‹mran Suresi, 164)

Ve onlar›, kendi emrimizle hidayete yönelten önderler k›ld›k ve onlara
hayr› kapsayan-fiilleri, namaz k›lmay› ve zekat vermeyi vahyettik. On-
lar bize ibadet edenlerdi. (Enbiya Suresi, 73)

‹L‹M SAH‹B‹D‹R
Allah’tan bir rahmet dolay›s›yla, onlara yumuflak davrand›n. E¤er ka-
ba, kat› yürekli olsayd›n onlar çevrenden da¤›l›r giderlerdi. Öyleyse on-
lar› ba¤›flla, onlar için ba¤›fllanma dile ve ifl konusunda onlarla müfla-
vere et. E¤er azmedersen art›k Allah’a tevekkül et. fiüphesiz Allah, te-
vekkül edenleri sever. (Al-i ‹mran Suresi, 159)

Kendilerine güven veya korku haberi geldi¤inde, onu yayg›nlaflt›r›verir-
ler. Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine gö-
türmüfl olsalard›, onlardan ‘sonuç-ç›karabilenler,’ onu bilirlerdi. Allah’›n
üzerinizdeki fazl› ve rahmeti olmasayd›, az›n›z hariç herhalde fleytana
uymufltunuz. (Nisa Suresi, 83)

O, erginlik ça¤›na ulafl›p olgunlafl›nca, ona bir 'hüküm ve hikmet' ve ilim
verdik. Biz iyilikte bulunanlar› iflte böyle ödüllendiririz. (Kasas Suresi, 14)
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"Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkan›n›) verdin,
sözlerin yorumundan (bir bilgi) ö¤rettin. Göklerin ve yerin yarat›c›s›,
dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim ha-
yat›ma son ver ve beni salihlerin aras›na kat." (Yusuf Suresi, 101)

Babalar›n›n kendilerine emretti¤i yerden (M›s›r'a) girdiklerinde, (bu,) -
Yakub'un nefsindeki dile¤i aç›¤a ç›karmas› d›fl›nda- onlara Allah'tan
gelecek olan hiç bir fleyi (gidermeyi) sa¤lamad›. Gerçekten o, kendisine
ö¤retti¤imiz için bir ilim sahibiydi. Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. (Yu-
suf Suresi, 68)

Derken, Kat›m›zdan kendisine bir rahmet verdi¤imiz ve taraf›m›zdan
kendisine bir ilim ö¤retti¤imiz kullar›m›zdan bir kulu buldular. (Kehf Su-
resi, 65)

H‹KMET VE H‹TABET GÜCÜ 
ÇOK YÜKSEKT‹R
Böylece onlar›, Allah'›n izniyle yenilgiye u¤ratt›lar. Davud Calut'u öldür-
dü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona diledi¤inden ö¤retti. E¤er
Allah'›n, insanlar›n bir k›sm› ile bir k›sm›n› def'i (engellemesi) olmasay-
d›, yeryüzü mutlaka fesada u¤rard›. Ancak Allah, alemlere karfl› büyük
fazl (ve ihsan) sahibidir. (Bakara Suresi, 251)

(Çocu¤un do¤up büyümesinden sonra ona dedik ki:) "Ey Yahya, Kitab›
kuvvetle tut." Daha çocuk iken ona hikmet verdik. (Meryem Suresi, 12)

Kime dilerse hikmeti ona verir; flüphesiz kendisine hikmet verilene bü-
yük bir hay›r da verilmifltir. Temiz ak›l sahiplerinden baflkas› ö¤üt al›p-
düflünmez. (Bakara Suresi, 269)

Onun mülkünü güçlendirmifltik. Ona hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›n› ver-
mifltik. (Sad Suresi, 20)

KURAN’I ÇOK ‹Y‹ ANLAMA
YETENE⁄‹NE SAH‹PT‹R
E¤er Allah'›n fazl› ve rahmeti senin üzerinde olmasayd›, onlardan bir
grup, seni de sapt›rmak için tasar› kurmufltu. Oysa onlar, ancak kendi
nefislerini sapt›r›rlar ve sana hiç bir fleyle zarar veremezler. Allah, sana
Kitab› ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini ö¤retti. Allah'›n üzeriniz-
deki fazl› çok büyüktür. (Nisa Suresi, 113) 
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fiüphesiz, Allah’›n sana gösterdi¤i gibi insanlar aras›nda hükmetmen
için biz sana Kitab› hak olarak indirdik. (Sak›n) Hainlerin savunucusu
olma. (Nisa Suresi, 105)

Aralar›nda Allah’›n indirdi¤iyle hükmet ve onlar›n hevalar›na uyma.
Allah’›n sana indirdiklerinin bir k›sm›ndan seni flafl›rtmamalar› için diye
onlardan sak›n. fiayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir k›s›m günahlar›
nedeniyle onlara bir musibeti tatt›rmak istemektedir. fiüphesiz, insan-
lar›n ço¤u fas›klard›r. (Maide Suresi, 49)

ALLAH ONA MÜLK VE ÜN 
BAKIMINDAN DA ÜSTÜNLÜK VERM‹fiT‹R
Sana (Ey Muhammed,) Zu’l-Karneyn hakk›nda sorarlar. De ki: “Size,
ondan ‘ö¤üt ve hat›rlatma olarak’ (baz› bilgiler) verece¤im. Gerçekten,
biz ona yeryüzünde sapasa¤lam bir iktidar verdik ve ona her fleyden bir
yol (sebep) verdik. (Kehf Suresi, 83-84)

Böylece onlar›, Allah’›n izniyle yenilgiye u¤ratt›lar. Davud Calut’u öldür-
dü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona diledi¤inden ö¤retti. E¤er
Allah’›n, insanlar›n bir k›sm› ile bir k›sm›n› def’i (engellemesi) olmasay-
d›, yeryüzü mutlaka fesada u¤rard›. Ancak Allah, alemlere karfl› büyük
fazl (ve ihsan) sahibidir. (Bakara Suresi, 251)

“Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkan›n›) verdin,
sözlerin yorumundan (bir bilgi) ö¤rettin. Göklerin ve yerin Yarat›c›s›,
dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim ha-
yat›ma son ver ve beni salihlerin aras›na kat.” (Yusuf Suresi, 101)

Onun mülkünü güçlendirmifltik. Ona hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›n›
vermifltik. (Sad Suresi, 20)

Yoksa onlar, Allah’›n Kendi fazl›ndan insanlara verdiklerini mi k›skan›-
yorlar? Do¤rusu Biz, ‹brahim ailesine Kitab› ve hikmeti verdik; onlara
büyük bir mülk de verdik. (Nisa Suresi, 54)

KURAN’LA HÜKMEDER
O, ümmîler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, on-
lar› ar›nd›r›p-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti ö¤reten bir elçi gön-
derendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten aç›kça bir sap›kl›k içinde
idiler. (Cum’a Suresi, 2)
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Aralar›nda Allah’›n indirdi¤iyle hükmet ve onlar›n hevalar›na uyma.
Allah’›n sana indirdiklerinin bir k›sm›ndan seni flafl›rtmamalar› için diye
onlardan sak›n. fiayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir k›s›m günahlar›
nedeniyle onlara bir musibeti tatt›rmak istemektedir. fiüphesiz, insan-
lar›n ço¤u fas›klard›r. (Maide Suresi, 49)

fiüphesiz, Allah’›n sana gösterdi¤i gibi insanlar aras›nda hükmetmen
için biz sana Kitab› hak olarak indirdik. (Sak›n) Hainlerin savunucusu
olma. (Nisa Suresi, 105)

KURAN’I, HAK ‹LE BATILIN
ARASINDAK‹ FARKI, H‹KMET‹ Ö⁄RET‹R
Öyle ki size, kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi ar›nd›racak,
size Kitap ve hikmeti ö¤retecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir elçi
gönderdik.(Bakara Suresi, 151)

(Onlar›) Apaç›k deliller ve kitaplarla (gönderdik). Sana da zikri
(Kur'an'›) indirdik ki, insanlara kendileri için indirileni aç›klayas›n ve on-
lar da iyice düflünsünler, diye. (Nahl Suresi, 44)

Onlar ki, yanlar›ndaki Tevrat’ta ve ‹ncil’de (gelece¤i) yaz›l› bulacaklar›
ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu
(iyili¤i) emrediyor, münkeri (kötülü¤ü) yasakl›yor, temiz fleyleri helal,
murdar fleyleri haram k›l›yor ve onlar›n a¤›r yüklerini, üzerlerindeki zin-
cirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard›m edenler
ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; iflte kurtulufla erenler bunlar-
d›r. (A’raf Suresi,157)

Andolsun ki Allah, mü’minlere, içlerinde kendilerinden onlara bir pey-
gamber göndermekle lütufta bulunmufltur. (Ki O) Onlara ayetlerini oku-
yor, onlar› ar›nd›r›yor ve onlara Kitab› ve hikmeti ö¤retiyor. Ondan önce
ise onlar apaç›k bir sap›kl›k içindeydiler. (Al-i ‹mran Suresi, 164)

O, ümmîler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, on-
lar› ar›nd›r›p-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti ö¤reten bir elçi gön-
derendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten aç›kça bir sap›kl›k içinde
idiler. (Cum’a Suresi, 2)
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MÜM‹NLERE, ANLAfiMAZLI⁄A 
DÜfiEB‹LECEKLER‹ KONULARI AÇIKLAR
Elçiler; müjdeciler ve uyar›c›lar olarak (gönderildi). Öyle ki elçilerden
sonra insanlar›n Allah'a karfl› (savunacak) delilleri olmas›n. Allah, üs-
tün ve güçlü oland›r, hikmet ve hüküm sahibidir. (Nisa Suresi, 165)

‹sa, aç›k belgelerle gelince, dedi ki: “Ben size bir hikmetle geldim ve
hakk›nda ihtilafa düfltüklerinizin bir k›sm›n› size aç›klamak için de. Öy-
leyse Allah’tan sak›n›n ve bana itaat edin.” (Zuhruf Suresi, 63)

Andolsun, biz Musa’ya ve Harun’a, takva sahipleri için bir ayd›nl›k ve
bir ö¤üt (zikir) olarak, hak ile bat›l› birbirinden ay›ran (furkan)› verdik.
(Enbiya Suresi, 48)

‹man edip salih amellerde bulunanlar› karanl›klardan nura ç›karmas›
için Allah’›n apaç›k ayetlerini size okuyan bir elçi de (gönderdik). Kim
iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde süresiz kal›c›-
lar olmak üzere alt›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokar. Allah, gerçek-
ten ona ne güzel bir r›z›k vermifltir. (Talak Suresi, 11)

ALLAH’IN RIZASINI GÖZET‹R
De ki: “Ben, dini yaln›zca O’na halis k›larak Allah’a ibadet etmekle em-
rolundum.” (Zümer Suresi, 11)

“Seni kavminden ‘çarçabuk ayr›lmaya iten’ nedir ey Musa?” Dedi ki:
“Onlar arkamda izim üzerindedirler, hoflnut kalman için, Sana gelmek-
te acele ettim Rabbim.” (Taha Suresi, 83-84)

ÇOK GÜVEN‹L‹RD‹R
“Gerçek flu ki, ben size gönderilmifl güvenilir bir elçiyim.” (fiuara Suresi,
107)

Andolsun, Allah ‹srailo¤ullar›ndan kesin söz (misak) alm›flt›. Onlardan
oniki güvenilir- gözetleyici göndermifltik. Ve Allah onlara: “Gerçekten
ben sizinle birlikteyim. E¤er namaz› k›lar, zekat› verir, elçilerime inan›r,
onlar› savunup-desteklerseniz ve Allah’a güzel bir borç verirseniz, flüp-
hesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, alt›ndan ›rmaklar akan
cennetlere sokar›m. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden
dümdüz bir yoldan sapm›flt›r.” (Maide Suresi, 12)
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(Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arfl›n sahibi Kat›nda flereflidir. Ona itaat edi-
lir, sonra güvenilirdir. (Tekvir Suresi, 20-21)

Hükümdar dedi ki: “Onu bana getirin, onu kendime ba¤l› k›lay›m.”
Onunla konufltu¤unda da (flöyle) dedi: “Sen bugün bizim yan›m›zda
(art›k) önemli bir yer sahibisin, güvenilir (bir dan›flman-yönetici)sin.”
(Yusuf  Suresi, 54)

Andolsun, biz kendilerinden önce, Firavun’un kavmini de denedik. On-
lara kerim bir elçi gelmiflti; “Allah’›n kullar›n› bana teslim edin; gerçek-
ten ben, sizin için güvenilir bir elçiyim” (demiflti). (Duhan Suresi, 17-18)

Kavminin önde gelenlerinden inkâr edenler dediler ki: “Gerçekte biz se-
ni ‘aklî bir yetersizlik’ içinde görüyoruz ve do¤rusu biz senin yalanc›lar-
dan oldu¤unu san›yoruz.” (Hud:) “Ey kavmim” dedi. “Bende ‘ak›l yeter-
sizli¤i’ yoktur; ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim” de-
di. “Size Rabbimin risaletini tebli¤ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir
ö¤ütçüyüm.” (A’raf Suresi,66-68)

ALLAH’IN KORUMASI ALTINDADIR
Onlar, yalana kulak tutanlard›r, haram yiyicilerdir. Sana gelirlerse ara-
lar›nda hükmet veya onlardan yüz çevir. E¤er onlardan yüz çevirecek
olursan, sana hiç bir fleyle kesin olarak zarar veremezler. Aralar›nda
hükmedersen adaletle hükmet. fiüphesiz, Allah, adaletle hüküm yürü-
tenleri sever. (Maide Suresi, 42)

Siz, insanlar için ç›kar›lm›fl hay›rl› bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve ‹slam’a
uygun) olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve Allah’a iman eder-
siniz. Kitap Ehli de inanm›fl olsayd›, elbette kendileri için hay›rl› olurdu.
‹çlerinden iman edenler vard›r, fakat ço¤unlu¤u f›ska sapanlard›r. On-
lar size ezadan baflka kesinlikle bir zarar veremezler. E¤er sizinle sa-
vafl›rlarsa size arkalar›n› dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yard›m da
edilmez. (Al-i ‹mran Suresi, 110-111)

Onlar sizi gözetleyip-duruyorlar. Size Allah’tan bir fetih (zafer ve gani-
met) gelirse: “Sizinle birlikte de¤il miydik?” derler. Ama kafirlere bir pay
düflerse: “Size üstünlük sa¤lamad›k m›, mü’minlerden size (gelecek
tehlikeleri) önlemedik mi?” derler. Allah, k›yamet günü aran›zda hük-
medecektir. Allah, kafirlere mü’minlerin aleyhinde kesinlikle yol ver-
mez. (Nisa Suresi, 141)

Ey iman edenler, üzerinizdeki (yükümlülük) kendi nefislerinizdir. Siz
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do¤ru yola eriflirseniz, sapan size zarar veremez. Tümünüzün dönüflü
Allah’ad›r. O, size yapt›klar›n›z› haber verecektir. (Maide Suresi, 105)

Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yard›m ve zafer) bulacaklard›r. Ve
hiç flüphesiz; bizim ordular›m›z, üstün gelecek olanlar onlard›r. (Saffat
Suresi, 172-173)

Ey iman edenler, Allah’›n üzerinizdeki nimetini hat›rlay›n. Hani size or-
dular gelmiflti; böylece biz de onlar›n üzerine, bir rüzgar ve sizin görme-
di¤iniz ordular göndermifltik. Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Ahzab Su-
resi, 9)

YAPTIKLARI ‹Ç‹N K‹MSEDEN 
H‹Ç B‹R KARfiILIK BEKLEMEZ
Ey kavmim, ben bunun karfl›l›¤›nda sizden hiç bir ücret istemiyorum.
Benim ücretim, beni yaratandan baflkas›na ait de¤ildir. Ak›l erdirmeye-
cek misiniz? (Hud Suresi, 51)

(“Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yaln›zca alem-
lerin Rabbine aittir.” (fiuara Suresi, 109)

“Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yaln›zca alem-
lerin Rabbine aittir.” (fiuara Suresi, 127)

“Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; (fiuara Suresi, 145)

“Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yaln›zca alem-
lerin Rabbine aittir.” (fiuara Suresi, 164)

‹NKARCILARLA MÜCADELE ETME 
GÜCÜ ÇOK FAZLADIR
Art›k sen Allah yolunda savafl, kendinden baflkas›yla yükümlü tutulma-
yacaks›n. Mü’minleri haz›rlay›p-teflvik et. Umulur ki Allah, küfredenlerin
a¤›r-bask›lar›n› geri püskürtür. Allah, ‘kahredici bask›s›yla’ daha zorlu,
ac› sonuçland›rmas›yla da daha zorludur. (Nisa Suresi, 84)

Ey Peygamber, mü’minleri savafla karfl› haz›rlay›p-teflvik et. E¤er içi-
nizde sabreden yirmi (kifli) bulunursa, iki yüz (kifliyi) ma¤lub edebilirler.
Ve e¤er içinizden yüz (sab›rl› kifli) bulunursa, kâfirlerden binini yener.
Çünkü onlar (gerçe¤i) kavramayan bir topluluktur. (Enfal Suresi, 65)

Hani sen, mü’minleri savaflmak için elveriflli yerlere yerlefltirmek için
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evinden erkenden ayr›lm›flt›n. Allah iflitendir, bilendir. (Al-i ‹mran Suresi,
121)

Hafif ve a¤›r savafla kuflan›p ç›k›n ve Allah yolunda mallar›n›zla ve can-
lar›n›zla cehd edin. E¤er bilirseniz, bu sizin için daha hay›rl›d›r. (Tevbe
Suresi, 41)

Onlarla çarp›fl›n›z. Allah, onlar› sizin ellerinizle azabland›rs›n, hor ve
afla¤›l›k k›ls›n ve onlara karfl› size zafer versin, mü’minler toplulu¤unun
gö¤sünü flifaya kavufltursun. (Tevbe Suresi, 14)

Ey Peygamber, kâfirlerle ve münaf›klarla cehd et ve onlara karfl› sert ve
cayd›r›c› davran. Onlar›n bar›nma yerleri cehennemdir, ne kötü bir ya-
takt›r o!.. (Tevbe Suresi, 73)

Ama Resul ve onunla birlikte olan mü’minler, mallar›yla ve canlar›yla
cehd ettiler; iflte bütün hay›rlar onlar›nd›r ve kurtulufla erenler onlard›r.
(Tevbe Suresi, 88)

Bundan dolay›, savaflta onlar› yakalarsan, öyle darmada¤›n et ki, onlar-
la arkalar›ndan gelecek olanlar(› cayd›r). Umulur ki ibret al›rlar. (Enfal
Suresi, 57)

YÖNET‹M VE ‹DARE 
GÜCÜ ÇOK YÜKSEKT‹R
Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kufllardan ordular› topland› ve
bunlar bölükler halinde da¤›t›ld›. (Neml Suresi,17)

Kufllar› denetledikten sonra dedi ki: “Hüdhüd’ü neden göremiyorum,
yoksa kaybolanlardan m› oldu?” “Onu gerçekten fliddetli bir azabla
azabland›raca¤›m, ya da onu bo¤azlayaca¤›m veya o, bana apaç›k
olan bir delil getirmelidir.” (Neml Suresi, 20-21)

‹ST‹HBARATI
ÇOK GEL‹fiM‹fiT‹R
(Süleyman:) “Durup bekleyece¤iz, do¤ruyu mu söyledin, yoksa yalanc›-
lardan m› oldun?” dedi. “Bu mektubumla git, onu kendilerine b›rak sonra
onlardan (biraz) uzaklafl, böylelikle bir bak›ver, neye baflvuracaklar?”
(Neml Suresi, 27-28)

Nihayet kar›nca vadisine geldiklerinde, bir difli kar›nca dedi ki: “Ey kar›n-
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ca toplulu¤u, kendi yuvalar›n›za girin, Süleyman ve ordular›, fark›nda
olmaks›z›n sizi k›r›p-geçmesin.” (Süleyman) Bu sözü üzerine tebes-
süm edip güldü ve dedi ki: “Rabbim, bana, anne ve babama verdi¤in ni-
mete flükretmemi ve hoflnut olaca¤›n salih bir amelde bulunmam› il-
ham et ve beni rahmetinle salih kullar›n aras›na kat.” Kufllar› denetle-
dikten sonra dedi ki: “Hüdhüd’ü neden göremiyorum, yoksa kaybolan-
lardan m› oldu?” “Onu gerçekten fliddetli bir azabla azabland›raca¤›m,
ya da onu bo¤azlayaca¤›m veya o, bana apaç›k olan bir delil getirmeli-
dir.” (Neml Suresi, 18-21)

Cinlerden ifrit: “Sen daha makam›ndan kalkmadan, ben onu sana geti-
rebilirim, ben gerçekten buna karfl› kesin olarak güvenilir bir güce sahi-
bim.” dedi. Kendi yan›nda kitaptan ilmi olan biri dedi ki: “Ben, (gözünü
aç›p kapamadan) onu sana getirebilirim.” Derken (Süleyman) onu ken-
di yan›nda durur vaziyette görünce dedi ki: “Bu Rabbimin fazl›ndand›r,
O’na flükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni de-
nemekte oldu¤u için (bu ola¤anüstü olay gerçekleflti). Kim flükrederse,
art›k o kendisi için flükretmifltir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim
Rabbim Gani (hiç bir fleye ve kimseye ihtiyac› olmayan)d›r, Kerim olan-
d›r. (Neml Suresi, 39-40)

ALLAH C‹N TOPLULUKLARINI DA 
H‹ZMET‹NE VEREB‹L‹R
Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kufllardan ordular› topland› ve
bunlar bölükler halinde da¤›t›ld›. (Neml Suresi,17)

Kufllar› denetledikten sonra dedi ki: “Hüdhüd’ü neden göremiyorum,
yoksa kaybolanlardan m› oldu?” “Onu gerçekten fliddetli bir azabla
azabland›raca¤›m, ya da onu bo¤azlayaca¤›m veya o, bana apaç›k
olan bir delil getirmelidir.” Derken uzun zaman geçmeden geldi ve dedi
ki: “Senin kuflatamad›¤›n (ö¤renemedi¤in) fleyi, ben kuflatt›m ve sana
Saba’dan kesin bir haber getirdim.” (Neml Suresi, 20-22)

‹NKAR EDENLER VE MÜNAFIKLAR 
PEYGAMBERE MUTLAKA ‹FT‹RA ATARLAR
Onlar: “Bizi büyülemek için mucize (ayet) olarak her ne getirirsen getir,
yine de biz sana inanacak de¤iliz” dediler. (A’raf Suresi,132)
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‹çlerinden bir adama: “‹nsanlar› uyar ve iman edenlere, muhakkak ken-
dileri için Rableri kat›nda ‘gerçek bir makam’ oldu¤unu müjde ver” diye
vahyetmemiz, insanlara flafl›rt›c› m› geldi? ‹nkâr edenler: “Gerçekten
bu, aç›kça bir büyücüdür” dediler. (Yunus Suresi, 2)

Onlar: “Ey kendisine kitap indirilen (Muhammed). Gerçekten sen cin-
lenmifl (bir deli)sin,” dediler. (Hicr Suresi, 6)

Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlam›flt›; böylece kulumuz
(Nuh)u yalanlad›lar ve: “Delidir” dediler. O ‘bask› alt›na al›n›p engellen-
miflti.’ (Kamer Suresi, 9)

‹nkâr edenler dediler ki: “Bu (Kur’an) olsa olsa ancak onun uydurdu¤u
bir yaland›r, kendisi düzüp uydurmufl ve ona bir baflka topluluk da yar-
d›mda bulunmufltur.” Böylelikle onlar, hiç flüphesiz haks›zl›k ve iftira ile
geldiler. (Furkan Suresi, 4)

“Hay›r” dediler. (Bunlar) Karmakar›fl›k düfllerdir; hay›r, onu kendisi uy-
durmufltur; hay›r o bir flairdir. Böyle de¤ilse, öncekilere gönderildi¤i gi-
bi bize de bir ayet (mucize) getirsin.” (Enbiya Suresi, 5)

‹çlerinden kendilerine bir uyar›c›n›n gelmesine flaflt›lar. Kâfirler dedi ki:
“Bu, yalan söyleyen bir büyücüdür.” (Sad Suresi, 4)

Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki: “Bu gerçekten bilgin bir bü-
yücüdür.”; “Sizi topraklar›n›zdan sürüp-ç›karmak istiyor. Bu durumda
ne buyuruyorsunuz?” (A’raf Suresi, 109-110)

‹NKAR EDENLER VE MÜNAFIKLAR 
ONUNLA MÜCADELE EDERLER
‹çlerinden Peygamberi incitenler ve: “O (her sözü dinleyen) bir kulakt›r”
diyenler vard›r. De ki: “O sizin için bir hay›r kula¤›d›r. Allah’a iman eder,
mü’minlere inan›p-güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir.
Allah’›n elçisine eziyet edenler... Onlar için ac› bir azab vard›r.” (Tevbe
Suresi, 61)

“O ise, yaln›zca bir adam (insan)d›r, Allah’a karfl› yalan uydurmaktad›r,
bizler de ona inanacak de¤iliz.” (Mü’minun Suresi, 38)

“Zikr (vahy) içimizden ona m› b›rak›ld›? Hay›r, o çok yalan söyleyen,
kendini be¤enmifl bir fl›mar›kt›r.” (Kamer Suresi,25)

Kafirlere ve münaf›klara itaat etme, eziyetlerine ald›rma ve Allah’a te-
vekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 48)
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Dediler ki: “Senin ve seninle birlikte olanlar yüzünden u¤ursuzlu¤a u¤ra-
d›k.” Dedi ki: “Sizin u¤ursuzlu¤unuz (bafl›n›za gelenler) Allah kat›nda (ya-
z›l›)d›r. Hay›r, siz denenmekte olan bir kavimsiniz.” (Neml Suresi, 47)

Kimi yahudiler, kelimeleri ‘konulduklar› yerlerden’ sapt›r›rlar ve dillerini
e¤ip bükerek ve dine bir kin ve h›nç besleyerek: “Dinledik ve karfl› geldik.
‹flit, -iflitmez olas›- ve ‘Raina’ bizi güt, bize bak” derler. E¤er onlar: “‹flittik
ve itaat ettik, sen de iflit ve ‘Bizi gözet’ deselerdi, elbette kendileri için da-
ha hay›rl› ve daha do¤ru olurdu. Fakat Allah, onlar› küfürleri dolay›s›yla
lanetlemifltir. Böylece onlar, az bir bölümü d›fl›nda, inanmazlar. (Nisa
Suresi, 46)

Onlar ki: “Allah’›n Resûlü yan›nda bulunanlara hiç bir infak (harcama)da
bulunmay›n, sonunda da¤›l›p gitsinler,” derler. Oysa göklerin ve yerin
hazineleri Allah’›nd›r. Ancak münaf›klar kavram›yorlar. (Münafikun Su-
resi, 7)

Ey Peygamber, kalpleri inanmad›¤› halde a¤›zlar›yla “‹nand›k” diyenler-
le Yahudiler’den küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar, ya-
lana kulak tutanlar, sana gelmeyen di¤er topluluk ad›na kulak tutanlar
(haber toplayanlar)d›r. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra
sapt›r›rlar, “Size bu verilirse onu al›n, o verilmezse ondan kaç›n›n” der-
ler. Allah, kimin fitne(ye düflme)sini isterse, art›k onun için sen Allah’tan
hiç bir fleye malik olamazs›n. ‹flte onlar, Allah’›n kalplerini ar›tmak iste-
medikleridir. Dünyada onlar için bir afla¤›lanma, ahirette onlar için büyük
bir azab vard›r. (Maide Suresi, 41)

E¤er sizi ele geçirecek olurlarsa, size düflman kesilirler, ellerini ve dilleri-
ni kötülükle size uzat›rlar. Onlar sizin inkâr etmenizi içten arzu etmifller-
dir. (Mümtehine Suresi, 2)

‘Gizli toplant›lar›n f›s›ldaflmalar›ndan’ (kulis)  men’ edilip sonra men’
edildikleri fleye dönenleri; günah, düflmanl›k ve Peygamber’e isyan›
(aralar›nda) f›s›ldaflanlar› görmüyor musun? Onlar sana geldikleri za-
man, seni Allah’›n selamlad›¤› biçimde selaml›yorlar. Ve kendi kendileri-
ne: “Söylediklerimiz dolay›s›yla Allah bize azab etse ya.” derler. Onlara
cehennem yeter; oraya gireceklerdir. Art›k o, ne kötü bir gidifl yeridir.
(Mücadele Suresi, 8)

Yahut: “Onda bir delilik var” m› diyorlar? Hay›r, o, onlara hak ile gelmifl
bulunmaktad›r ve onlar›n ço¤u hakk› çirkin karfl›l›yorlar. (Mü’minun Su-
resi, 70)
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MÜM‹NLERE KARfiI ÇOK fiEFKATL‹, 
‹NKARCILARA KARfiI ZORLUDUR
Andolsun size, içinizden s›k›nt›ya düflmeniz O’nun gücüne giden, size
pek düflkün, mü’minlere flefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmifltir.
(Tevbe Suresi, 128)

Ve mü’minlerden, sana tabi olanlara (koruyucu) kanatlar›n› ger. E¤er
sana isyan edecek olurlarsa, art›k de ki: “Gerçekten ben, sizin yapt›kla-
r›n›zdan uza¤›m.” (fiuara Suresi, 215-216)

MÜM‹NLER ‹Ç‹N ALLAH’TAN 
BA⁄IfiLANMA D‹LER
Ey Peygamber, mü’min kad›nlar, Allah’a hiç bir fleyi ortak koflmamak,
h›rs›zl›k yapmamak, zina etmemek, çocuklar›n› öldürmemek, elleri ve
ayaklar› aras›nda bir iftira düzüp-uydurmamak (gayri meflru olan bir ço-
cu¤u kocalar›na dayand›rmamak), ma’ruf (iyi, güzel ve yararl› bir ifl) ko-
nusunda isyan etmemek üzere, sana biat etmek amac›yla geldikleri za-
man, onlar›n biatlar›n› kabul et ve onlar için Allah’tan ma¤firet iste. fiüp-
hesiz Allah, çok ba¤›fllayand›r, çok esirgeyendir. (Mümtehine Suresi,
12)

Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah’›n izniyle kendisine itaat edilme-
sinden baflka  bir fleyle göndermedik. Onlar kendi nefislerine zulmettik-
lerinde flayet sana gelip Allah’tan ba¤›fllama dileselerdi ve elçi de onlar
için ba¤›fllama dileseydi, elbette Allah’› tevbeleri kabul eden, esirgeyen
olarak bulurlard›. (Nisa Suresi, 64)

Allah’tan bir rahmet dolay›s›yla, onlara yumuflak davrand›n. E¤er ka-
ba, kat› yürekli olsayd›n onlar çevrenden da¤›l›r giderlerdi. Öyleyse on-
lar› ba¤›flla, onlar için ba¤›fllanma dile ve ifl konusunda onlarla müfla-
vere et. E¤er azmedersen art›k Allah’a tevekkül et. fiüphesiz Allah, te-
vekkül edenleri sever. (Al-i ‹mran Suresi, 159)

Mü’minler o kimselerdir ki, Allah’a ve Resûlü’ne iman edenler, onunla
birlikte toplu(mu ilgilendiren) bir ifl üzerinde iken, ondan izin al›ncaya
kadar b›rak›p-gitmeyenlerdir. Gerçekten, senden izin alanlar, iflte onlar
Allah’a ve elçisine iman edenlerdir. Böylelikle, senden kendi baz› iflleri
için izin istedikleri zaman, dilediklerine izin ver ve onlar için Allah’tan
ba¤›fllanma dile. fiüphesiz Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Nur Su-
resi, 62)
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MÜM‹NLERE TAKVADA EN 
GÜZEL ÖRNE⁄‹ OLUfiTURUR
Andolsun, sizin için, Allah’› ve ahiret gününü umanlar ve Allah’› çokça
zikredenler için Allah’›n Resûlü’nde güzel bir örnek vard›r. (Ahzab Su-
resi, 21)

O, yaln›zca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu ‹srailo¤ullar›na bir
örnek k›ld›k. (Zuhruf Suresi, 59)

‹brahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vard›r. Hani
kendi kavimlerine demifllerdi ki: “Biz, sizlerden ve Allah’›n d›fl›nda tap-
t›klar›n›zdan gerçekten uza¤›z. Sizi (art›k) tan›may›p-inkar ettik. Sizinle
aram›zda, siz Allah’a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düflman-
l›k ve bir kin bafl göstermifltir.” Ancak ‹brahim’in babas›na: “Sana ba¤›fl-
lanma dileyece¤im, ama Allah’tan gelecek herhangi bir fleye karfl› se-
nin için gücüm yetmez.” demesi hariç. “Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül
ettik ve ‘içten sana yöneldik.’ Dönüfl sanad›r.” (Mümtehine Suresi, 4)

MÜM‹NLER ONA B‹AT EDERLER
Ey Peygamber, mü’min kad›nlar, Allah’a hiç bir fleyi ortak koflmamak,
h›rs›zl›k yapmamak, zina etmemek, çocuklar›n› öldürmemek, elleri ve
ayaklar› aras›nda bir iftira düzüp-uydurmamak (gayri meflru olan bir ço-
cu¤u kocalar›na dayand›rmamak), ma’ruf (iyi, güzel ve yararl› bir ifl) ko-
nusunda isyan etmemek üzere, sana biat etmek amac›yla geldikleri za-
man, onlar›n biatlar›n› kabul et ve onlar için Allah’tan ma¤firet iste. fiüp-
hesiz Allah, çok ba¤›fllayand›r, çok esirgeyendir. (Mümtehine, 12)

Ey iman edenler, size hayat verecek fleylere sizi ça¤›rd›¤› zaman,
Allah’a ve Resûlü’ne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah, kifli ile kal-
bi aras›na girer ve siz gerçekten O’na götürülüp toplanacaks›n›z. (Enfal
Suresi, 24)

Onlar ki, yanlar›ndaki Tevrat’ta ve ‹ncil’de (gelece¤i) yaz›l› bulacaklar›
ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu
(iyili¤i) emrediyor, münkeri (kötülü¤ü) yasakl›yor, temiz fleyleri helal,
murdar fleyleri haram k›l›yor ve onlar›n a¤›r yüklerini, üzerlerindeki zin-
cirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard›m edenler
ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; iflte kurtulufla erenler bunlar-
d›r. (A’raf Suresi,157)
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fiüphesiz sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmifllerdir. Allah’›n eli,
onlar›n ellerinin üzerindedir. fiu halde, kim ahdini bozarsa, art›k o, an-
cak kendi aleyhine ahdini bozmufl olur. Kim de Allah’a verdi¤i ahdine
vefa gösterirse, art›k O da, ona büyük bir ecir verecektir. (Fetih Suresi,
10)

MÜM‹NLER ‹Ç‹N ÇOK ÖNEML‹D‹R
Peygamber, mü’minler için kendi nefislerinden daha evlad›r ve onun
zevceleri de onlar›n anneleridir. Rahim sahipleri (akrabalar) de,
Allah’›n Kitab›nda birbirlerine öteki mü’minlerden ve muhacirlerden da-
ha yak›nd›r. Ancak dostlar›n›za maruf üzere yapacaklar›n›z baflka;
bunlar Kitapta yaz›lm›fl bulunmaktad›r. (Ahzab Suresi, 6)

Medine halk›na ve çevresindeki bedevilere, Allah’›n elçisinden geri kal-
malar›, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yak›flmaz. Bu, ger-
çekten onlar›n Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, ‘dayan›lmaz
bir açl›k’ (çekmeleri), kâfirleri ‘kin ve öfkeyle ayakland›racak’ bir yere
ayak basmalar› ve düflmana karfl› bir baflar› kazanmalar› karfl›l›¤›nda,
mutlaka onlara bununla salih bir amel yaz›lm›fl olmas› nedeniyledir.
fiüphesiz Allah, iyilik yapanlar›n ecrini kaybetmez. (Tevbe Suresi, 120)

MÜM‹NLER PEYGAMBERE KARfiI 
SON DERECE SAYGILI VE ‹TAATL‹D‹R
Ki Allah’a ve Resûlü’ne iman etmeniz, O’nu savunup-desteklemeniz,
O’nu en içten bir sayg›yla-yüceltmeniz ve sabah akflam O’nu (Allah’›)
tesbih etmeniz için. (Fetih Suresi, 9)

Mü’minler o kimselerdir ki, Allah’a ve Resûlü’ne iman edenler, onunla
birlikte toplu(mu ilgilendiren) bir ifl üzerinde iken, ondan izin al›ncaya
kadar b›rak›p-gitmeyenlerdir. Gerçekten, senden izin alanlar, iflte onlar
Allah’a ve elçisine iman edenlerdir. Böylelikle, senden kendi baz› iflleri
için izin istedikleri zaman, dilediklerine izin ver ve onlar için Allah’tan
ba¤›fllanma dile. fiüphesiz Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Nur Su-
resi, 62)
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PEYGAMBERE ‹TAAT, 
ALLAH’A OLAN ‹TAATT‹R
Kim Resûl’e  itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmifl olur. Kim de yüz
çevirirse, Biz seni onlar›n üzerine koruyucu göndermedik. (Nisa Sure-
si, 80)

Allah’a itaat edin ve Resûle de itaat edin. fiayet yüz çevirecek olursa-
n›z, art›k elçimiz üzerine düflen (yaln›zca) apaç›k bir tebli¤ (gerçe¤i en
yal›n biçimde size iletme)dir. (Te¤abun Suresi, 12)

De ki: “Allah’a ve elçisine itaat edin.” E¤er yüz çevirirlerse flüphesiz
Allah, kafirleri sevmez. (Al-i ‹mran Suresi, 32)

Bunlar, Allah’›n s›n›rlar›d›r. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, onu al-
t›ndan ›rmaklar akan, içinde ebedi kalacaklar› cennetlere sokar. ‹flte
büyük kurtulufl ve mutluluk budur. (Nisa Suresi, 13)

De ki: “Allah’a itaat edin, Resûl’e itaat edin. E¤er yine yüz çevirirseniz,
art›k onun (peygamberin) sorumlulu¤u kendisine  yüklenen, sizin so-
rumlulu¤unuz da size yüklenendir. E¤er ona itaat ederseniz, hidayet
bulmufl olursunuz. Elçiye düflen, apaç›k bir tebli¤den baflkas› de¤ildir.”
(Nur Suresi, 54)

Ey iman edenler, Allah’a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir
sahiplerine de. E¤er bir fleyde anlaflmazl›¤a düflerseniz, art›k onu
Allah’a ve elçisine döndürün. fiayet Allah’a ve ahiret gününe iman ediyor-
san›z. Bu, hay›rl› ve sonuç bak›m›ndan daha güzeldir. (Nisa Suresi, 59)

Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve çekiflip birbirinize düflmeyin, çözülüp
y›lg›nlafl›rs›n›z, gücünüz gider. Sabredin. fiüphesiz Allah, sabredenler-
le beraberdir. (Enfal Suresi, 46)

Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah’›n izniyle kendisine itaat edilme-
sinden baflka  bir fleyle göndermedik. Onlar kendi nefislerine zulmettik-
lerinde flayet sana gelip Allah’tan ba¤›fllama dileselerdi ve elçi de onlar
için ba¤›fllama dileseydi, elbette Allah’› tevbeleri kabul eden, esirgeyen
olarak bulurlard›. (Nisa Suresi, 64)

Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin ve sak›n›n. E¤er yüz çevi-
rirseniz, bilin ki, elçimize düflen, ancak apaç›k bir tebli¤dir. (Maide Su-
resi, 92)
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Ey iman edenler, Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin. Siz de iflitiyorken, on-
dan yüz çevirmeyin. (Enfal Suresi, 20)

Ki O ( Allah), amellerinizi ›slah etsin ve günahlar›n›z› ba¤›fllas›n. Kim
Allah’a ve elçisine itaat ederse, art›k o en büyük kurtuluflla kurtulmufl-
tur. (Ahzab Suresi, 71)

HÜKÜM VERME YETK‹S‹ VARDIR
Allah’tan bir rahmet dolay›s›yla, onlara yumuflak davrand›n. E¤er ka-
ba, kat› yürekli olsayd›n onlar çevrenden da¤›l›r giderlerdi. Öyleyse on-
lar› ba¤›flla, onlar için ba¤›fllanma dile ve ifl konusunda onlarla müfla-
vere et. E¤er azmedersen art›k Allah’a tevekkül et. fiüphesiz Allah, te-
vekkül edenleri sever. (Al-i ‹mran Suresi, 159)

Kendilerine güven veya korku haberi geldi¤inde, onu yayg›nlaflt›r›verir-
ler. Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine gö-
türmüfl olsalard›, onlardan ‘sonuç-ç›karabilenler,’ onu bilirlerdi. Allah’›n
üzerinizdeki fazl› ve rahmeti olmasayd›, az›n›z hariç herhalde fleytana
uymufltunuz. (Nisa Suresi, 83)

Hay›r öyle de¤il; Rabbine andolsun, aralar›nda çekifltikleri fleylerde se-
ni hakem k›l›p sonra senin verdi¤in hükme, içlerinde hiç bir s›k›nt› duy-
maks›z›n, tam bir teslimiyetle teslim olmad›kça, iman etmifl olmazlar.
(Nisa Suresi, 65)

(Süleyman:) “Durup bekleyece¤iz, do¤ruyu mu söyledin, yoksa yalan-
c›lardan m› oldun?” dedi. (Neml Suresi, 27)

KARARLARINDA MUTLAKA HAYIR VARDIR, 
UYMAYANLAR MUTLAKA 
HÜSRANA U⁄RAR
Talut, orduyla birlikte ayr›ld›¤›nda dedi ki: “Do¤rusu Allah sizi bir ›rmak-
la imtihan edecektir. Kim bundan içerse, art›k o benden de¤ildir ve kim
de -eliyle bir avuç alanlar hariç- onu tadmazsa bendendir. Küçük bir
k›sm› hariç (hepsi sudan) içti. O, kendisiyle beraber iman edenlerle (›r-
ma¤›) geçince onlar (geride kalanlar): “Bugün bizim Calut’a ve ordusu-
na karfl› (koyacak) gücümüz yok” dediler. (O zaman) Muhakkak Allah’a
kavuflacaklar›n› umanlar (flöyle) dediler: “Nice küçük topluluk, daha
çok olan bir toplulu¤a Allah’›n izniyle galib gelmifltir; Allah sabredenler-
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le beraberdir.” (Bakara Suresi, 249)

(Musa da gelince:) “Ey Harun” demiflti. “Onlar›n sapt›klar›n› gördü¤ün
zaman seni (Onlara müdahale etmekten) al›koyan neydi?” “Niye bana
uymad›n, emrime bafl m› kald›rd›n?” (Taha Suresi, 92-93)

Hay›r öyle de¤il; Rabbine andolsun, aralar›nda çekifltikleri fleylerde se-
ni hakem k›l›p sonra senin verdi¤in hükme, içlerinde hiç bir s›k›nt› duy-
maks›z›n, tam bir teslimiyetle teslim olmad›kça, iman etmifl olmazlar.
(Nisa Suresi, 65)

‹STERSE ‹ST‹fiARE EDER, SONUÇ ÇIKARMA
YETK‹ VE YETENE⁄‹ ONA VER‹LM‹fiT‹R
Kendilerine güven veya korku haberi geldi¤inde, onu yayg›nlaflt›r›verir-
ler. Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine gö-
türmüfl olsalard›, onlardan ‘sonuç-ç›karabilenler,’ onu bilirlerdi. Allah’›n
üzerinizdeki fazl› ve rahmeti olmasayd›, az›n›z hariç herhalde fleytana
uymufltunuz. (Nisa Suresi, 83)

Allah’tan bir rahmet dolay›s›yla, onlara yumuflak davrand›n. E¤er ka-
ba, kat› yürekli olsayd›n onlar çevrenden da¤›l›r giderlerdi. Öyleyse on-
lar› ba¤›flla, onlar için ba¤›fllanma dile ve ifl konusunda onlarla müfla-
vere et. E¤er azmedersen art›k Allah’a tevekkül et. fiüphesiz Allah, te-
vekkül edenleri sever. (Al-i ‹mran Suresi, 159)

Allah ve Resûlü, bir ifle hükmetti¤i zaman, mü’min bir erkek ve mü’min
bir kad›n için o iflte kendi isteklerine göre seçme hakk› yoktur. Kim
Allah’a ve Resûlü’ne isyan ederse, art›k gerçekten o, apaç›k bir sap›k-
l›kla sapm›flt›r. (Ahzab Suresi, 36)

MÜM‹NLER‹N, ONUN VERD‹⁄‹ KARARLARA 
KALBEN VE KAYITSIZ fiARTSIZ 
TESL‹M OLMALARI GEREK‹R
Hay›r öyle de¤il; Rabbine andolsun, aralar›nda çekifltikleri fleylerde se-
ni hakem k›l›p sonra senin verdi¤in hükme, içlerinde hiç bir s›k›nt› duy-
maks›z›n, tam bir teslimiyetle teslim olmad›kça, iman etmifl olmazlar.
(Nisa Suresi, 65)

Kendilerine güven veya korku haberi geldi¤inde, onu yayg›nlaflt›r›verir-
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ler. Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine gö-
türmüfl olsalard›, onlardan ‘sonuç-ç›karabilenler,’ onu bilirlerdi. Allah’›n
üzerinizdeki fazl› ve rahmeti olmasayd›, az›n›z hariç herhalde fleytana
uymufltunuz. (Nisa Suresi, 83)

Onlardan Allah’›n elçisine verdi¤i “fey’e” gelince, ki siz buna karfl› (bu-
nu elde etmek için) ne at, ne deve sürdünüz. Ancak Allah, elçilerini dile-
diklerinin üstüne musallat k›lar. Allah, her fleye güç yetirendir. Allah’›n o
(fethedilen) flehir halk›ndan Resûlü’ne verdi¤i fey, Allah’a, Resûl’e, (ve
Resûl’e) yak›n akrabal›¤› olanlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kal-
m›fllara aittir. Öyle ki (bu mallar ve servet) sizden zengin olanlar aras›n-
da dönüp-dolaflan bir devlet olmas›n. Resûl size ne verirse art›k onu
al›n, sizi neden sak›nd›r›rsa art›k ondan sak›n›n ve Allah’tan korkun.
fiüphesiz Allah, cezas› (ikâb›) pek fliddetli oland›r. (Haflr Suresi, 6-7)

ONA ‹TAAT, MÜNAFIKLAR VE KALB‹NDE
HASTALIK BULUNANLAR ‹Ç‹N 
B‹R DENEME KONUSUDUR
Dediler ki: “Bu elçiye ne oluyor ki, yemek yemekte ve pazarlarda dolafl-
maktad›r? Ona, kendisiyle birlikte uyar›c› olacak bir melek indirilmesi
gerekmez miydi?” (Furkan Suresi, 7)

Senden önce gönderdiklerimizden, gerçekten yemek yiyen ve pazar-
larda gezen (elçi)lerden baflkas›n› göndermifl de¤iliz. Biz, sizin kiminizi
kimi için deneme (fitne konusu) yapt›k. Sabredecek misiniz? Senin
Rabbin görendir. (Furkan Suresi, 20)

Allah’›n elçisi onlara dedi ki: “Allah’›n (deneme için size gönderdi¤i) deve-
sine ve onun su içme-s›ras›na dikkat edin.” Fakat, onu yalanlad›lar, de-
veyi yere y›k›p öldürdüler. Rableri de günahlar› dolay›s›yla ‘onlar› yerle
bir etti, k›r›p geçirdi’; oras›n› da dümdüz etti. (fiems Suresi, 13-14)

Onlara: “Allah’›n indirdi¤ine ve elçiye gelin” denildi¤inde, o münaf›kla-
r›n senden kaçabildiklerince kaçt›klar›n› görürsün. (Nisa Suresi, 61)

“Allah’a iman edin, O’nun elçisi ile cehd edin” diye bir sûre indirildi¤i za-
man onlardan servet sahibi olanlar, senden izin isteyip: “Bizi b›rak›ver,
oturanlarla birlikte olal›m” dediler. (Tevbe Suresi, 86)

Aralar›nda hükmetmesi için Allah’a ve Resulüne ça¤r›ld›klar› zaman,
onlardan bir grup yüz çevirir. E¤er hak lehlerinde ise, ona boyun e¤erek
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gelirler. Bunlar›n kalplerinde hastal›k m› var? Yoksa kuflkuya m› kap›l-
d›lar? Yoksa Allah’›n ve elçisinin kendilerine karfl› haks›zl›k yapaca¤›n-
dan m› korkuyorlar? Hay›r, onlar zalim kimselerdir. (Nur Suresi, 48-50)

Allah’›n ayetleri size okunuyorken ve O’nun elçisi içinizdeyken nas›l
oluyor da inkar ediyorsunuz? Kim Allah’a s›ms›k› tutunursa, art›k elbet-
te o, dosdo¤ru olan bir yola iletilmifltir. (Al-i ‹mran Suresi, 101)

Biz senden önce hiç bir Resul ve Nebi göndermifl olmayal›m ki, o bir di-
lekte bulundu¤u zaman, fleytan, onun diledi¤ine (bir kuflku veya sapma
unsuru) kat›p b›rakm›fl olmas›n. Ama Allah, fleytan›n kat›p-b›rakmala-
r›n› giderir, sonra kendi ayetlerini sa¤lamlaflt›r›p-pekifltirir. Allah, ger-
çekten bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. fieytan›n (bu tür) kat›p b›-
rakmalar›, kalplerinde hastal›k olanlara ve kalpleri (her türlü) duyarl›l›k-
tan yoksun bulunanlara (Allah’›n) bir deneme k›lmas› içindir. fiüphesiz
zalimler, (gerçe¤in kendisinden) uzak bir ayr›l›k içindedirler. (Hac Su-
resi, 52-53)

Andolsun, Allah size verdi¤i sözünde sad›k kald›; siz O’nun izniyle on-
lar› k›r›p-geçiriyordunuz. Öyle ki sevdi¤iniz (zafer)i size gösterdikten
sonra, siz y›lg›nl›k gösterdiniz, isyan ettiniz ve emir hakk›nda çekifltiniz.
Sizden kiminiz dünyay›, kiminiz ahireti istiyordu. Sonra (Allah) dene-
mek için sizi ondan çevirdi. Ama (yine de) sizi ba¤›fllad›. Allah mü’min-
lere karfl› fazl (ve ihsan) sahibi oland›r. (Al-i ‹mran Suresi, 152)

Kim kendisine ‘dosdo¤ru yol’ apaç›k belli olduktan sonra, elçiye muha-
lefet ederse ve mü’minlerin yolundan baflka bir yola uyarsa, onu dön-
dü¤ü fleyde b›rak›r›z ve cehenneme sokar›z. Ne kötü bir yatakt›r o!..
(Nisa Suresi, 115)

PEYGAMBERE ‹TAAT EDENLER‹N VE 
ONU DESTEKLEYENLER‹N 
GÖRECEKLER‹ KARfiILIK
Ey iman edenler, Allah’tan sak›n›p-korkun ve O’nun elçisine iman edin,
size kendi rahmetinden iki kat (güzel karfl›l›k) versin. Size kendisiyle
yürüyece¤iniz bir nur k›ls›n ve size ma¤firet etsin. Allah çok ba¤›flla-
yand›r, çok esirgeyendir. (Hadid Suresi, 28)

Allah’a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunas›n›z. (Al-i ‹mran Sure-
si, 132)
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‹man edip salih amellerde bulunanlar› karanl›klardan nura ç›karmas› için
Allah’›n apaç›k ayetlerini size okuyan bir elçi de (gönderdik). Kim iman
edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde süresiz kal›c›lar ol-
mak üzere alt›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokar. Allah, gerçekten
ona ne güzel bir r›z›k vermifltir. (Talak Suresi, 11)

Allah, murdar olan›, temiz olandan ay›rd edinceye kadar mü’minleri, si-
zin kendisi üzerinde bulundu¤unuz durumda b›rakacak de¤ildir. Allah si-
zi gayb üzerine muttali k›lacak de¤ildir. Ama Allah, elçilerinden diledi¤ini
seçer. Öyleyse siz de Allah’a ve elçisine iman edin. E¤er iman eder ve
sak›n›rsan›z, sizin için büyük bir ecir vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 179)

Bunlar, Allah’›n s›n›rlar›d›r. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, onu al-
t›ndan ›rmaklar akan, içinde ebedi kalacaklar› cennetlere sokar. ‹flte bü-
yük kurtulufl ve mutluluk budur. (Nisa Suresi, 13)

Onlar ki, yanlar›ndaki Tevrat’ta ve ‹ncil’de (gelece¤i) yaz›l› bulacaklar› üm-
mi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyili¤i)
emrediyor, münkeri (kötülü¤ü) yasakl›yor, temiz fleyleri helal, murdar fley-
leri haram k›l›yor ve onlar›n a¤›r yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor.
Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard›m edenler ve onunla birlikte
indirilen nuru izleyenler; iflte kurtulufla erenler bunlard›r. (A’raf Suresi,157)

Ey Ademo¤ullar›, içinizden size ayetlerimi haber veren elçiler geldi¤in-
de, kim sak›n›rsa ve (davran›fllar›n›) düzeltirse iflte onlar için korku yok-
tur, onlar mahzun olmayacaklard›r. (A’raf Suresi,35)

Aralar›nda hükmetmesi için, Allah’a ve elçisine ça¤r›ld›klar› zaman
mü’min olanlar›n sözü: “‹flittik ve itaat ettik” demeleridir. ‹flte felaha kavu-
flanlar bunlard›r. Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse ve Allah’tan kor-
kup O’ndan sak›n›rsa, iflte ‘kurtulufla ve mutlulu¤a’ erenler bunlard›r.
(Nur Suresi, 51-52)

Dosdo¤ru namaz› k›l›n, zekat› verin ve elçiye itaat edin. Umulur ki, rah-
mete kavuflturulmufl olursunuz. (Nur Suresi, 56)

Medine halk›na ve çevresindeki bedevilere, Allah’›n elçisinden geri kal-
malar›, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yak›flmaz. Bu, ger-
çekten onlar›n Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, ‘dayan›lmaz bir
açl›k’ (çekmeleri), kâfirleri ‘kin ve öfkeyle ayakland›racak’ bir yere ayak
basmalar› ve düflmana karfl› bir baflar› kazanmalar› karfl›l›¤›nda, mutla-
ka onlara bununla salih bir amel yaz›lm›fl olmas› nedeniyledir. fiüphesiz
Allah, iyilik yapanlar›n ecrini kaybetmez. (Tevbe Suresi, 120)
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fiüphesiz, Allah’›n Resûlü’nün yan›nda seslerini alçak tutanlar; iflte on-
lar, Allah kalplerini takva için imtihan etmifltir. Onlar için bir ma¤firet ve
büyük bir ecir vard›r. (Hucurat Suresi, 3)”

PEYGAMBERE BAfiKALDIRANLARIN VE
ONA SAVAfi AÇANLARIN 
GÖRECEKLER‹ KARfiILIK
Gerçekten Allah’a ve Resûlü’ne karfl› (onlar›n koyduklar› s›n›rlar› tan›-
may›p kendileri s›n›r koymaya kalk›flmakla) baflkald›ranlar, kendilerin-
den öncekilerin alçalt›lmas› gibi alçalt›lm›fllard›r. Oysa biz apaç›k ayet-
ler indirdik. Kafirler için küçültücü bir azap vard›r. (Mücadele Suresi, 5)

Bu, onlar›n Allah’a ve O’nun Resûlü’ne ‘baflkald›r›p ayr›l›k ç›karmalar›’
dolay›s›ylad›r. Kim Allah’a baflkald›r›p-ayr›l›k ç›kar›rsa, muhakkak
Allah, cezas› (ikâb›) pek fliddetli oland›r. (Haflr Suresi, 4)

Ülkelerden niceleri vard›r ki, Rablerinin ve O’nun elçilerinin emrine kar-
fl› gelip azm›fllar, böylece biz de onlar› çetin bir hesaba çekmifliz ve on-
lar› benzeri görülmedik bir azabla azabland›rm›fl›z. (Talak Suresi, 8)

‘Gizli toplant›lar›n f›s›ldaflmalar›ndan’ (kulis)  men’ edilip sonra men’
edildikleri fleye dönenleri; günah, düflmanl›k ve Peygamber’e isyan›
(aralar›nda) f›s›ldaflanlar› görmüyor musun? Onlar sana geldikleri za-
man, seni Allah’›n selamlad›¤› biçimde selaml›yorlar. Ve kendi kendile-
rine: “Söylediklerimiz dolay›s›yla Allah bize azab etse ya.” derler. Onla-
ra cehennem yeter; oraya gireceklerdir. Art›k o, ne kötü bir gidifl yeridir.
(Mücadele Suresi, 8)

Kim Allah’a ve elçisine isyan eder ve onun s›n›rlar›n› aflarsa, onu da
içinde ebedi kalaca¤› atefle sokar. Onun için alçalt›c› bir azab vard›r.
(Nisa Suresi, 14)

Andolsun, senden önceki elçilerle de alay edildi, fakat içlerinden küçük
düflürenleri, o alaya ald›klar› (azap) sar›p-kuflat›verdi. (Enbiya Suresi,
41)

Sonra birbiri pefli s›ra elçilerimizi gönderdik; her ümmete kendi elçisi
geldi¤inde, onu yalanlad›lar. Böylece biz de onlar› (y›k›ma u¤rat›p yok
etmede) kimini kiminin izinde yürüttük ve onlar› (tarihin anlat›p aktard›-
¤›) bir olay k›ld›k. ‹man etmeyen kavim için y›k›m olsun. (Mü’minun Su-
resi, 44)
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Elçinin ça¤›rmas›n›, kendi aran›zda kiminizin kimini ça¤›rmas› gibi say-
may›n. Allah, sizden bir di¤erinizi siper ederek kaçanlar› gerçekten bilir.
Böylece onun emrine ayk›r› davrananlar, kendilerine bir fitnenin isabet
etmesinden veya onlara ac› bir azab›n çarpmas›ndan sak›ns›nlar. (Nur
Suresi, 63)

‹çlerinden Peygamberi incitenler ve: “O (her sözü dinleyen) bir kulakt›r”
diyenler vard›r. De ki: “O sizin için bir hay›r kula¤›d›r. Allah’a iman eder,
mü’minlere inan›p-güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir.
Allah’›n elçisine eziyet edenler... Onlar için ac› bir azab vard›r.” (Tevbe
Suresi, 61)
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DÜNYA HAYATI 

DÜNYA BOfi B‹R AMAÇ 
U⁄RUNA YARATILMAMIfiTIR
Hay›r, kim (güzel davran›fl ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah’a teslim
ederse, art›k onun Rabbi kat›nda ecri vard›r. Onlar için korku yoktur ve
onlar mahzun olmayacaklard›r. Yahudiler dediler ki: “Hristiyanlar bir
fley (herhangi bir temel) üzere de¤illerdir”; hristiyanlar da: “Yahudiler
bir fley üzere de¤illerdir” dediler. Oysa onlar, Kitab› okuyorlar. Bilme-
yenler (bilgisizler) de, onlar›n söylediklerinin benzerini söylemifllerdi.
Art›k Allah, k›yamet günü anlaflmazl›¤a düfltükleri fleyde aralar›nda hü-
küm verecektir. Allah’›n mescidlerinde O’nun isminin an›lmas›n› engel-
leyen ve bunlar›n y›k›lmas›na çaba harcayandan daha zalim kim olabi-
lir? Onlar›n (durumu) içlerine korkarak girmekten baflkas› de¤ildir. On-
lar için dünyada bir afla¤›lanma, ahirette büyük bir azab vard›r. Do¤u
da Allah’›nd›r, bat› da. Her nereye dönerseniz Allah’›n yüzü (k›blesi)
oras›d›r. fiüphesiz ki Allah, kuflatand›r, bilendir. (Bakara Suresi, 112-
115)

Biz, bir ‘oyun ve oyalanma konusu’ olsun diye gö¤ü, yeri ve ikisi aras›n-
da bulunanlar› yaratmad›k. E¤er bir ‘oyun ve oyalanma’ edinmek iste-
seydik, bunu, kendi kat›m›zdan edinirdik. Yapacak olsayd›k, böyle ya-
pard›k. (Enbiya Suresi, 16-17)

DÜNYA B‹R ‹MT‹HAN YER‹D‹R
Her nefis ölümü tad›c›d›r. Biz sizi, flerle de, hay›rla da deneyerek imti-
han ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. (Enbiya Suresi, 35)

‹nsanlar, (sadece) “‹man ettik” diyerek, s›nanmadan b›rak›lacaklar›n›
m› sand›lar? Andolsun, onlardan öncekileri s›nad›k; Allah, gerçekten
do¤rular› da bilmekte ve gerçekten yalanc›lar› da bilmektedir. (Ankebut
Suresi, 2-3)

Andolsun, mallar›n›zla ve canlar›n›zla imtihan edileceksiniz ve sizden
önce kendilerine kitap verilenlerden ve flirk koflmakta olanlardan elbet-
te çok eziyet verici (sözler) ifliteceksiniz. E¤er sabreder ve sak›n›rsan›z
(bu) emirlere olan azimdendir. (Al-i ‹mran Suresi, 186)

Andolsun, biz sizden mücahid olanlarla sabredenleri bilinceye (belli
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edip ortaya ç›kar›ncaya) kadar, deneyece¤iz ve haberlerinizi s›nayaca-
¤›z (aç›klayaca¤›z). (Muhammed Suresi, 31)

Andolsun, biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça mallardan, canlardan
ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sab›r gösterenleri müjde-
le. (Bakara Suresi, 155)

Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali bafl›n›za gelmeden cennete
girece¤inizi mi sand›n›z? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayan›lmaz bir
zorluk çatt› ve öylesine sars›ld›lar ki, sonunda elçi, beraberindeki
mü’minlerle; “Allah’›n yard›m› ne zaman?” diyordu. Dikkat edin. fiüphe-
siz Allah’›n yard›m› pek yak›nd›r. (Bakara Suresi, 214)

fiüphesiz biz, yeryüzü üzerindeki fleyleri ona bir süs k›ld›k; onlar›n han-
gisinin daha güzel davran›flta bulundu¤unu deneyelim diye. (Kehf Su-
resi, 7)

fiüphesiz biz insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k. Onu deni-
yoruz. Bundan dolay› onu ifliten ve gören yapt›k. (‹nsan Suresi, 2)

O, amel (davran›fl ve eylem) bak›m›ndan hanginizin daha iyi (ve güzel)
olaca¤›n› denemek için ölümü ve hayat› yaratt›. O, üstün ve güçlü olan-
d›r, çok ba¤›fllayand›r. (Mülk Suresi, 2)

DÜNYA HAYATI B‹R ALDANIfiTIR
Ey insanlar, hiç flüphesiz Allah’›n va’di hakt›r; öyleyse dünya hayat› sizi
aldatmas›n ve aldat›c›(lar) da, sizi Allah ile (Allah’›n ad›n› kullanarak)
aldatmas›n. (Fat›r Suresi, 5)

Sen de sabah akflam O’nun r›zas›n› isteyerek Rablerine dua edenlerle
birlikte sabret. Dünya hayat›n›n (aldat›c›) süsünü isteyerek gözlerini
onlardan kayd›rma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düflürdü¤ümüz,
kendi ‘istek ve tutkular›na (hevas›na)’ uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene
itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

Ey insanlar, Rabb’inizden korkup-sak›n›n ve öyle bir günün azab›ndan
çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocu¤u için bir karfl›l›k veremez ve
(hiç) bir çocuk da babas› için bir fleyi verebilecek (durumda) de¤ildir.
fiüphesiz Allah’›n va’di hakt›r. Art›k dünya hayat› sizi aldatmaya sürükle-
mesin ve aldat›c›(lar) da sizi Allah ile aldatmas›n. (Lokman Suresi, 33)
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DÜNYA HAYATI KISA VE GEÇ‹C‹D‹R
Onlara, dünya hayat›n›n örne¤ini ver; gökten indirdi¤imiz suya benzer,
onunla yeryüzünün bitkileri birbirine kar›flt›, böylece rüzgarlar›n savur-
du¤u çal›-ç›rp› oluverdi. Allah, her fleyin üzerinde güç yetirendir. (Kehf
Suresi, 45)

Dünya hayat›n›n örne¤i, ancak gökten indirdi¤imiz, onunla insanlar›n
ve hayvanlar›n yedi¤i yeryüzünün bitkisi kar›flm›fl olan bir su gibidir.
Öyle ki yer, güzelli¤ini tak›n›p süslendi¤i ve ahalisi gerçekten ona güç
yetirdiklerini sanm›fllarken (iflte tam bu s›rada) gece veya gündüz ona
emrimiz gelmifltir de, dün sanki hiç bir zenginli¤i yokmufl gibi, onu kö-
künden biçilip at›lm›fl bir durumda k›lm›fl›z. Düflünen bir topluluk için biz
ayetleri böyle birer birer aç›klar›z. (Yunus Suresi, 24)

Kendi nefisleri konusunda düflünmüyorlar m›? Allah, gökleri, yeri ve bu
ikisi aras›nda olanlar› ancak hak ile ve belirlenmifl bir süre (ecel) olarak
yaratm›flt›r. Gerçekten, insanlardan ço¤u Rablerine kavuflmay› inkar
ediyorlar. (Rum Suresi, 8)

Kendilerine; “Elinizi (savafltan) çekin, namaz› k›l›n, zekat› verin” denen-
leri görmedin mi? Oysa savafl üzerlerine yaz›ld›¤›nda, onlardan bir
grup, insanlardan Allah’tan korkar gibi- hatta daha da fliddetli bir kor-
kuyla- korkuya kap›l›yorlar ve: “Rabbimiz, ne diye savafl› üzerimize
yazd›n, bizi yak›n bir zamana ertelemeli de¤il miydin?” dediler. De ki:
“Dünyan›n meta› azd›r, ahiret, ise muttakiler için daha hay›rl›d›r ve siz
‘bir hurma çekirde¤indeki ip-ince bir iplik kadar’ bile haks›zl›¤a u¤rat›l-
mayacaks›n›z.” (Nisa Suresi, 77)

DÜNYA HAYATI B‹R OYUN, 
TUTKULU B‹R OYALANMADIR
Bu dünya hayat›, yaln›zca bir oyun ve '(e¤lence türünden) tutkulu bir
oyalanmad›r'. Gerçekten ahiret yurdu ise, as›l hayat odur. Bir bilselerdi.
(AnkebutSuresi, 64)

Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›fl alt›n ve gümüfle, salma gü-
zel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu flehvet insanlara
‘süslü ve çekici’ k›l›nd›. Bunlar, dünya hayat›n›n meta›d›r. As›l var›lacak
güzel yer Allah kat›nda oland›r. (Al-i ‹mran Suresi, 14)
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Gerçekten dünya hayat›, ancak bir oyun ve tutkulu bir oyalanmad›r. E¤er
iman ederseniz ve sak›n›rsan›z, O, size ecirlerinizi verir ve mallar›n›z› da
istemez. (Muhammed Suresi, 36)

Dinlerini bir oyun ve e¤lence (konusu) edinenleri ve dünya hayat› kendile-
rini ma¤rur k›lanlar› b›rak. Onunla (Kur’an’la) hat›rlat ki, bir nefis, kendi
kazand›klar›yla helake düflmesin; (böylesinin) Allah’tan baflka ne bir veli-
si, ne bir flefaatçisi vard›r; her türlü fidyeyi verse de kabul olunmaz. ‹flte
onlar, kazand›klar› nedeniyle helake u¤rayanlard›r; küfre sapt›klar›ndan
dolay› onlar için ç›lg›nca kaynar sular ve ac›kl› bir azab vard›r. (En’am Su-
resi, 70)

Bilin ki, dünya hayat› ancak bir oyun, ‘(e¤lence türünden) tutkulu bir oya-
lama’, bir süs, kendi aran›zda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve ço-
cuklarda bir ‘ço¤alma-tutkusu’dur. Bir ya¤mur örne¤i gibi; onun bitirdi¤i
ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hofluna gitmifltir, sonra kuruyuverir, bir de
bakars›n ki sapsar› kesilmifl, sonra o, bir çer-çöp oluvermifltir. Ahirette ise
fliddetli bir azab; Allah’tan bir ma¤firet ve bir hoflnutluk (r›za) vard›r. Dün-
ya hayat›, aldan›fl olan bir metadan baflka bir fley de¤ildir. (Hadid Suresi,
20)

‹NKAR EDENLER DÜNYAYI 
AH‹RETE TERC‹H EDERLER
Gerçek flu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay)› seviyorlar. Önle-
rinde bulunan a¤›r bir günü b›rak›yorlar. (‹nsan Suresi, 27)

Bizimle karfl›laflmay› ummayanlar, dünya hayat›na raz› olanlar ve bunun-
la tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar; (Yunus Suresi,
7)

Allah diledi¤ine r›zk› geniflletir-yayar ve daralt›r da. Onlar ise dünya haya-
t›na sevindiler. Oysaki dünya hayat›, ahirette (ki s›n›rs›z mutluluk yan›nda
geçici) bir meta’dan baflkas› de¤ildir. (Ra’d Suresi, 26)

Bu, onlar›n dünya hayat›n› ahirete göre daha sevimli bulmalar›ndan ve
flüphesiz Allah’›n da inkâr eden bir toplulu¤u hidayete erdirmemesi nede-
niyledir. (Nahl Suresi, 107)

Hay›r; siz çarçabuk geçmekte olan› (dünyay›) seviyorsunuz. Ve ahireti
terkedip-b›rak›yorsunuz. (K›yamet Suresi, 20-21)
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‹NKACILAR DÜNYA N‹METLER‹N‹ 
ÖVÜNME ARACI OLARAK GÖRÜRLER
(Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi ‘tutkuyla oyalay›p, ken-
dinizden geçirdi.’ “Öyle ki (bu,) mezar› ziyaretinize (kabre gidiflinize,
ölümünüze) kadar sürdü.” (Tekasür Suresi, 1-2)

‹NKAR EDENLER MALLARINI VE 
EVLATLARINI ALLAH’A ORTAK KOfiARLAR
Bilin ki, mallar›n›z ve çocuklar›n›z ancak bir fitnedir (imtihan konusudur.)
Allah yan›nda ise büyük bir mükafaat vard›r. (Enfal Suresi, 28)

De ki: “E¤er babalar›n›z, çocuklar›n›z, kardeflleriniz, eflleriniz, afliretiniz,
kazand›¤›n›z mallar, az kâr getirece¤inden korktu¤unuz ticaret ve hoflu-
nuza giden evler, sizlere Allah’tan, O’nun Resûlü’nden ve O’nun yolunda
cehd etmekten (çaba harcamaktan) daha sevimli ise, art›k Allah’›n emri
gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fas›klar toplulu¤una hidayet ver-
mez. (Tevbe Suresi, 24)

Mal ve çocuklar, dünya hayat›n›n çekici-süsüdür; sürekli olan ‘salih
davran›fllar’ ise, Rabbinin kat›nda sevap bak›m›ndan daha hay›rl›d›r,
umut etmek bak›m›ndan da daha hay›rl›d›r. (Kehf Suresi, 46)

‹NKAR EDENLER ZENG‹NL‹KLER‹N‹N 
KEND‹LER‹N‹ AH‹RETTE 
KURTARACA⁄INI DÜfiÜNÜRLER
Burcun üstündeki adamlar, kendilerini yüzlerinden tan›d›klar› (ileri gelen birta-
k›m) adamlara seslenerek derler ki: “Ne (güç ve servet) toplam›fl olman›z, ne
büyüklük taslaman›z (istikbar›n›z) size bir yarar sa¤lamad›.” (A’raf Suresi,48)

Biz hangi ülkeye bir uyar›c› gönderdikse, mutlaka oran›n ‘refah içinde
fl›maran önde gelenleri’: “Gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildi¤i-
niz fleyi tan›m›yoruz” demifllerdir. Ve: “Biz mallar ve evlatlar bak›m›n-
dan daha ço¤unluktay›z ve bir azaba u¤rat›lacak da de¤iliz” de demifl-
lerdir. De ki: “fiüphesiz benim Rabbim r›zk› diledi¤ine geniflletir-yayar
ve k›sar da. Ancak insanlar›n ço¤u bilmiyorlar.” (Sebe Suresi, 34-36)
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AH‹RETTE ZENG‹NL‹KLER‹N‹N 
KEND‹LER‹N‹ KURTARMADI⁄INI 
GÖRECEKLERD‹R
Kitab› sol eline verilen ise; o da, der ki: “Bana keflke kitab›m verilme-
seydi.” “Hesab›m› hiç bilmeseydim.” “Keflke o (ölüm her fleyi) kesip bi-
tirseydi. “Mal›m bana hiç bir yarar sa¤layamad›.” “Güç ve kudretim yok
olup gitti.” (Hakka Suresi, 25-29)

Kim dünya hayat›n› ve onun çekicili¤ini isterse, onlara yap›p ettiklerini
onda tastamam öderiz ve onlar bunda hiç bir eksikli¤e u¤rat›lmaz-
lar.(Hiud Suresi, 15)

‹flte bunlar›n, ahirette kendileri için ateflten baflkas› yoktur. Onlar›n on-
da (dünyada) bütün iflledikleri bofla ç›km›flt›r ve yapmakta olduklar›
fleyler de geçersiz olmufltur. (Hud Suresi, 16)

ALLAH KATINDA ZENG‹NL‹⁄‹N 
H‹ÇB‹R DE⁄ER‹ YOKTUR
Kim de cimrilik eder, kendini müsta¤ni görürse, Ve en güzel olan› yalan
sayarsa,  Biz de ona en zorlu olan› (azaba u¤ramas›n›) kolaylafl-
t›raca¤›z.  Tereddi edece¤i (baflafla¤› düflüfle u¤rayaca¤›) zaman, mal›
ona hiç yarar sa¤lamaz. (Leyl Suresi, 8-11)

Bizim kat›m›zda sizi (bize) yaklaflt›racak olan ne mallar›n›z, ne de ev-
latlar›n›zd›r; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar baflka. ‹flte
onlar; onlar için yapt›klar›na karfl›l›k olmak üzere kat kat mükafaat var-
d›r ve onlar yüksek köflklerinde güven içindedirler. (Sebe Suresi, 37)

Onlardan baz› gruplara, kendilerini denemek için yararland›rd›¤›m›z
dünya hayat›n›n süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin r›zk› daha
hay›rl› ve daha süreklidir. (Taha  Suresi, 131)

Ne mallar›, ne çocuklar› onlara Allah’a karfl› hiç bir fleyle yarar sa¤-
lamaz. Onlar, ateflin halk›d›r, içinde süresiz kalacaklard›r. (Mücadele
Suresi, 17)

Mal ve çocuklar, dünya hayat›n›n çekici-süsüdür; sürekli olan ‘salih
davran›fllar’ ise, Rabbinin Kat›nda sevap bak›m›ndan daha hay›rl›d›r,
umut etmek bak›m›ndan da daha hay›rl›d›r. (Kehf Suresi, 46)
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MÜM‹NLER‹N DUALARI

Hamd, Alemlerin Rabbi'nedir. Rahman ve Rahim'dir. Din gününün ma-
likidir. Biz yaln›zca Sana ibadet eder ve yaln›zca Sen'den yard›m dile-
riz. Bizi do¤ru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba
u¤rayanlar›n ve sapm›fllar›nkine de¤il. (Fatiha Suresi; 1-7)

Hani ‹brahim: "Rabbim, bu flehri bir güvenlik yeri k›l ve halk›ndan
Allah'a ve ahiret gününe inananlar› ürünlerle r›z›kland›r" demiflti de
(Allah: "Sadece inananlar› de¤il) inkar edeni de az bir süre yararland›-
r›r, sonra onu ateflin azab›na u¤rat›r›m; ne kötü bir dönüfltür o" demiflti.
(Bakara Suresi; 126)

‹brahim, ‹smail'le birlikte Evin (Ka'be'nin) sütunlar›n› yükseltti¤inde (iki-
si flöyle dua etmiflti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. fiüphesiz, Sen
ifliten ve bilensin"; 

"Rabbimiz, ikimizi Sana teslim olmufl (müslümanlar) k›l ve soyumuz-
dan Sana teslim olmufl (müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yön-
temlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. fiüphesiz,
Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin.Rabbimiz, içlerinden onlara
bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitab› ve hikmeti ö¤retsin ve
onlar› ar›nd›rs›n. fiüphesiz, Sen güçlü ve üstün olans›n, hüküm ve hik-
met sahibisin." (Bakara Suresi; 127-129)

Onlardan öylesi de vard›r ki: "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahi-
rette de iyilik (ver) ve bizi ateflin azab›ndan koru" der. ‹flte bunlar›n ka-
zand›klar›na karfl›l›k nasibleri vard›r. Allah, hesab› pek seri görendir.
(Bakara Suresi; 201-202)

Onlar, Calut ve ordusuna karfl› meydana (savafla) ç›kt›klar›nda, dediler
ki: "Rabbimiz, üzerimize sab›r ya¤d›r, ad›mlar›m›z› sabit k›l (kayd›rma)
ve kafirler toplulu¤una karfl› bize yard›m et." (Bakara Suresi; 250)

"Rabbimiz, unuttuklar›m›zdan veya yan›ld›klar›m›zdan dolay› bizi so-
rumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yükledi¤in gibi a¤›r yük
yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyece¤imiz fleyi bize tafl›t-
ma. Bizi affet. Bizi ba¤›flla. Bizi esirge, Sen bizim mevlam›zs›n. Kafirler
toplulu¤una karfl› bize yard›m et." (Bakara Suresi; 286)

Onlar: "Rabbimiz flüphesiz biz iman ettik, art›k bizim günahlar›m›z› ba-
¤›flla ve bizi ateflin azab›ndan koru" diyenler. (Al-i ‹mran Suresi; 16)



"Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kayd›rma ve ka-
t›ndan bize bir rahmet ba¤›flla. fiüphesiz, ba¤›fl› en çok olan Sensin
Sen. Rabbimiz, kendisinde flüphe olmayan bir günde insanlar› gerçek-
ten Sen toplayacaks›n. Do¤rusu Allah, va'dinden cay›p-dönmez." (Al-i
‹mran Suresi; 8-9)

Hani ‹mran'›n kar›s›: "Rabbim, karn›mda olan›, 'her türlü ba¤›ml›l›ktan
özgürlü¤e kavuflturulmufl olarak' Sana adad›m, benden kabul et. fiüp-
hesiz ifliten bilen Sensin Sen" demiflti. (Al-i ‹mran Suresi; 35)

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana kat›ndan tertemiz bir
soy arma¤an et. Do¤rusu Sen, dualar› iflitensin" dedi. (Al-i ‹mran Sure-
si; 38)

"Rabbimiz, biz indirdi¤ine inand›k ve elçiye uyduk. Böylece bizi flahit-
lerle beraber yaz." (Al-i ‹mran Suresi; 53)

Onlar›n söyledikleri: "Rabbimiz, günahlar›m›z› ve iflimizdeki afl›r›l›klar›-
m›z› ba¤›flla, ayaklar›m›z› (bast›klar› yerde) sa¤lamlaflt›r ve bize kafir-
ler toplulu¤una karfl› yard›m et" demelerinden baflka bir fley de¤ildi.
(Al-i ‹mran Suresi; 147)

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve gökle-
rin ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz,
sen bunu bofluna yaratmad›n. Sen pek yücesin, bizi ateflin azab›ndan
koru. Rabbimiz, flüphesiz Sen kimi atefle sokarsan, art›k onu 'hor ve
afla¤›l›k' k›lm›fls›nd›r; zulmedenlerin yard›mc›lar› yoktur. Rabbimiz,
biz: "Rabbinize iman edin" diye imana ça¤r›da bulunan bir ça¤›r›c›y›
iflittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlar›m›z› ba¤›flla, kötü-
lüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Rabbimiz, elçileri-
ne va'dettiklerini bize ver, k›yamet gününde de bizi 'hor ve afla¤›l›k' k›l-
ma. fiüphesiz Sen, va'dine muhalefet etmeyensin." (Al-i ‹mran Suresi;
191-194)

Elçiye indirileni dinlediklerinde hakk› tan›d›klar›ndan dolay› gözlerinin
yafllarla dolup taflt›¤›n› görürsün. Derler ki: "Rabbimiz inand›k; öyleyse
bizi flahitlerle birlikte yaz." (Maide Suresi; 83)

(Musa) Dedi ki: "Rabbim, beni ve kardeflimi ba¤›flla, bizi rahmetine kat.
Sen merhamet edenlerin en merhametli olan›s›n." (A'raf Suresi; 151)

"...Rabbimiz, bizimle kavmimiz aras›nda 'Sen hak ile hüküm ver,' Sen
'hüküm verenlerin' en hay›rl›s›s›n." (A'raf Suresi; 89)

..."Rabbimiz, üstümüze sab›r ya¤d›r ve bizi müslüman olarak öldür."
(A'raf Suresi; 126)

- 260 -



- 261 -

Dediler ki: "Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, e¤er bizi ba¤›fllamaz-
san ve esirgemezsen, gerçekten hüsrana u¤rayanlardan olaca¤›z."
(A'raf Suresi; 23)

(Musa:) "Bizim velimiz Sensin. Öyleyse bizi ba¤›flla, bizi esirge; Sen
ba¤›fllayanlar›n en hay›rl›s›s›n. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik
yaz, flüphesiz ki biz Sana yöneldik. Dedi ki: "Azab›m› diledi¤ime isabet
ettiririm, rahmetim ise her fleyi kuflatm›flt›r; onu korkup-sak›nanlara,
zekat› verenlere ve bizim ayetlerimize iman edenlere yazaca¤›m."
(A'raf Suresi; 155-156)

Dediler ki: "Biz Allah'a tevekkül ettik; Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim
için bir fitne (konusu) k›lma. Ve bizi, kafirler toplulu¤undan rahmetinle
kurtar." (Yunus Suresi; 85-86)

Musa dedi ki: "Rabbimiz, flüphesiz Sen, Firavun'a ve önde gelen çevre-
sine dünya hayat›nda bir çekicilik (güç, ihtiflam) ve mallar verdin. Rab-
bimiz, Senin yolundan sapt›rmalar› için (mi?) Rabbimiz, mallar›n› yerin
dibine geçir ve onlar›n kalplerinin üzerini fliddetle ba¤la; onlar ac› azab›
görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler." (Yunus Suresi; 88)

"Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkan›n›) verdin,
sözlerin yorumundan (bir bilgi) ö¤rettin. Göklerin ve yerin yarat›c›s›,
dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim ha-
yat›ma son ver ve beni salihlerin aras›na kat." (Yusuf Suresi; 101)

(‹brahim) "Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklar›mdan bir k›sm›n› Beyt-i
Haram yan›nda ekini olmayan bir vadiye yerlefltirdim; Rabbimiz, dos-
do¤ru namaz› k›ls›nlar diye (öyle yapt›m), böylelikle Sen, insanlar›n bir
k›sm›n›n kalplerini onlara ilgi duyar k›l ve onlar› birtak›m ürünlerden r›-
z›kland›r. Umulur ki flükrederler. Rabbimiz, flüphesiz Sen, bizim sakl›
tuttuklar›m›z› da, aç›¤a vurduklar›m›z› da bilirsin. Yerde ve gökte hiç bir
fley Allah'a gizli kalmaz." (‹brahim Suresi; 37-38)

Onlara (anne ve babaya) ac›yarak alçakgönüllülük kanad›n› ger ve de
ki: "Rabbim, onlar beni küçükken nas›l terbiye ettilerse Sen de onlar›
esirge." (‹sra Suresi; 24)

Ve de ki: "Rabbim, beni (girilecek yere) do¤ru bir girdiriflle girdir ve (ç›-
kar›lacak yerden) do¤ru bir ç›kar›flla ç›kar ve kat›ndan bana yard›mc›
bir kuvvet ver." (‹sra Suresi; 80)

"Rabbim" dedi (Nuh). "Beni yalanlamalar›na karfl›l›k, bana yard›m et."
(Müminun Suresi; 26)



Böylece sen, beraberinde olanlarla gemiye bindi¤inde o zaman de ki:
"Bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun." Ve de ki:
"Rabbim, beni kutlu bir konakta indir, sen konuklayanlar›n en hay›rl›s›-
s›n." (Müminun Suresi; 28-29)

(Bu,) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir. Hani o, Rabbine
gizlice seslendi¤i zaman;demiflti ki: "Rabbim, flüphesiz benim kemikle-
rim gevfledi ve bafl, yafll›l›k aleviyle tutufltu; ben sana dua etmekle mut-
suz olmad›m. Do¤rusu ben, arkamdan gelecek yak›nlar›m ad›na kor-
kuya kap›ld›m, benim kar›m da bir k›s›rd›r. Art›k bana kendi kat›ndan bir
yard›mc› arma¤an et. Bana mirasç› olsun. Yakup o¤ullar›na da mirasç›
olsun. Rabbim, onu (kendisinden) raz› olunan(lardan) k›l." (Allah bu-
yurdu:) "Ey Zekeriya, flüphesiz biz seni, ad› Yahya olan bir çocukla
müjdelemekteyiz; biz bundan önce ona hiç bir adafl k›lmam›fl›z." Dedi
ki: "Rabbim, kar›m k›s›r iken, benim nas›l o¤lum olabilir? Ben de yafll›l›-
¤›n son basama¤›nday›m." (Meryem Suresi; 2-8)

"Rabbim, beni namaz›(nda) sürekli k›l, soyumdan olanlar› da. Rabbi-
miz, duam› kabul buyur. Rabbimiz, hesab›n yap›laca¤› gün, beni, an-
ne-babam› ve mü'minleri ba¤›flla" (‹brahim Suresi; 40-41)

(Musa) Dedi ki: "Rabbim, benim gö¤sümü aç. Bana iflimi kolaylaflt›r.
Dilimden dü¤ümü çöz; ki söyleyeceklerimi kavras›nlar. Ailemden bana
bir yard›mc› k›l. Kardeflim Harun'u. Onunla arkam› kuvvetlendir. Onu
iflimde ortak k›l. Böylece seni çok tesbih edelim. Ve seni çok zikrede-
lim. fiüphesiz sen bizi görüyorsun." (Taha Suresi; 25-35)

Bal›k sahibi (Yunus'u da); hani o, k›zm›fl vaziyette gitmiflti ki; bundan
dolay› kendisini s›k›nt›ya düflürmeyece¤imizi sanm›flt›. (Bal›¤›n karn›n-
daki) Karanl›klar içinde: "Senden baflka ilah yoktur, sen yücesin, ger-
çekten ben zulmedenlerden oldum" diye ça¤r›da bulunmufltu. Bunun
üzerine duas›na icabet ettik ve onu üzüntüden kurtard›k. ‹flte biz, iman
edenleri böyle kurtar›r›z. (Enbiya Suresi; 87-88)

Zekeriya da; hani Rabbine ça¤r›da bulunmufltu: "Rabbim, beni yaln›z
bafl›ma b›rakma, sen mirasç›lar›n en hay›rl›s›s›n." (Enbiya Suresi; 89)

De ki: "Rabbim, e¤er onlara va'dolunan (azab)› mutlaka bana göstere-
ceksen, Rabbim, bu durumda beni zulmeden kavmin içinde b›rakma."
(Müminun Suresi; 93-94)

Ve de ki: "Rabbim, ba¤›flla ve merhamet et, sen merhamet edenlerin
en hay›rl›s›s›n." (Müminun Suresi; 118)

- 262 -



- 263 -

O gençler, ma¤araya s›¤›nd›klar› zaman, demifllerdi ki: "Rabbimiz, ka-
t›ndan bize bir rahmet ver ve iflimizden bize do¤ruyu kolaylaflt›r (bizi
baflar›l› k›l). (Kehf Suresi; 10)

(Peygamber) Dedi ki: "Rabbim, beni yalanlamalar›na karfl› bana yar-
d›m et." (Müminun Suresi; 39)

Ve de ki: "Rabbim, fleytan›n k›flk›rtmalar›ndan sana s›¤›n›r›m. Ve onla-
r›n benim yan›mda bulunmalar›ndan da sana s›¤›n›r›m Rabbim." (Mü-
minun Suresi; 97-98)

Ve onlar: "Rabbimiz, bize efllerimizden ve soyumuzdan, gözün ayd›nl›-
¤› olacak (çocuklar) arma¤an et ve bizi takva sahiplerine önder k›l," di-
yenlerdir. (FurkanSuresi; 74)

(‹brahim:) "Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) ba¤›flla ve beni salih olan-
lara kat; sonra gelecekler aras›nda bana bir do¤ruluk dili (lisan-› s›dk)
ver. Beni nimetlerle-donat›lm›fl cennetin mirasç›lar›ndan k›l. Babam›
da ba¤›flla, çünkü o flafl›r›p sapanlardand›r. Ve beni (insanlar›n) dirilti-
lecekleri gün küçük düflürme." (fiuara Suresi; 83-87)

Dedi ki: "Rabbim, flüphesiz kavmim beni yalanlad›. Bundan böyle, be-
nimle onlar›n aras›n› aç›k bir hükümle ay›r ve beni ve benimle birlikte
olan mü'minleri kurtar." (fiuara Suresi; 117-118)

(Süleyman) Bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: "Rabbim,
bana, anne ve babama verdi¤in nimete flükretmemi ve hoflnut olaca¤›n
salih bir amelde bulunmam› ilham et ve beni rahmetinle salih kullar›n
aras›na kat." (Neml Suresi; 19)

(Musa) Dedi ki: "Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, ar-
t›k beni ba¤›flla." Böylece (Allah) onu ba¤›fllad›. fiüphesiz. O, ba¤›flla-
yand›r, esirgeyendir. Dedi ki: "Rabbim, bana verdi¤in nimetler ad›na,
art›k suçlu günahkarlara destekçi olmayaca¤›m." (Kasas Suresi; 16-
17)

Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek ç›k›p gitti: "Rab-
bim, zalimler toplulu¤undan beni kurtar" dedi. (Kasas Suresi; 21)

(Musa) Hemencecik onlar›n sürülerini sulad›, sonra yine gölgeye çeki-
lerek dedi ki: "Rabbim, do¤rusu bana indirdi¤in her hayra muhtac›m."
(Kasas Suresi; 24)

(Lut) Dedi ki: "Rabbim, fesat ç›karan (bu) kavme karfl› bana yard›m et."
(Ankebut Suresi; 30)



"Rabbim, beni, annemi, babam›, mü'min olarak evime gireni, iman
eden erkekleri ve iman eden kad›nlar› ba¤›flla. Zalimlere y›k›mdan bafl-
kas›n› artt›rma." (Nuh Suresi; 28)

Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden ön-
ce iman etmifl olan kardefllerimizi ba¤›flla ve kalplerimizde iman eden-
lere karfl› bir kin b›rakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok flefkatlisin, çok
esirgeyicisin." (Haflr Suresi; 10)

(Süleyman:) "Rabbim, beni ba¤›flla ve benden sonra hiç kimseye nasib
olmayan bir mülkü bana arma¤an et. fiüphesiz sen, karfl›l›ks›z arma-
¤an edensin." (Sad Suresi; 35)

Arfl'› yüklenmekte olanlar ve çevresinde bulunanlar, Rablerini hamd ile tes-
bih etmekte, O'na iman etmekte ve iman edenlere ma¤firet dilemektedirler:
"Rabbimiz, rahmet ve ilim bak›m›ndan her fleyi kuflat›p-sard›n, tevbe eden-
ler ve senin yoluna tabi olanlara ma¤firet et ve onlar› cehennem azab›ndan
koru. Rabbimiz, onlar› Adn cennetlerine sok ki onlara (bunu) va'dettin; ba-
balar›ndan, efllerinden ve soylar›ndan salih olanlar› da. Gerçekten Sen, üs-
tün ve güçlü olans›n, hüküm ve hikmet sahibisin. Ve onlar› kötülüklerden ko-
ru. O gün Sen, kimi kötülüklerden korumuflsan, gerçekten ona rahmet et-
miflsin. ‹flte büyük 'kurtulufl ve mutluluk' budur. (Mümin Suresi; 7-9)

Biz insana, 'anne ve babas›na' iyilikle davranmas›n› tavsiye ettik. An-
nesi onu güçlükle tafl›d› ve onu güçlükle do¤urdu. Onun (hamilelikte)
tafl›nmas› ve sütten kesilmesi, otuz ayd›r. Nihayet güçlü (erginlik) ça¤›-
na erip k›rk y›l (yafl›n)a ulafl›nca, dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve baba-
ma verdi¤in nimete flükretmemi ve senin raz› olaca¤›n salih bir amelde
bulunmam› bana ilham et; benim için soyumda salah› ver. Gerçekten
ben tevbe edip Sana yöneldim ve gerçekten ben müslümanlardan›m."
‹flte bunlar; yapt›klar›n›n en güzelini kabul ederiz ve kötülüklerinden
geçeriz; (bunlar) cennet halk› içindedirler. (‹flte bu,) Onlara va'dolunan
do¤ru bir vaattir. (Ahkaf Suresi; 15-16)

..."Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve 'içten sana yöneldik.' Dönüfl
sanad›r. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bizi fitne (deneme konusu)
k›lma ve bizi ba¤›flla Rabbimiz. fiüphesiz Sen, üstün ve güçlüsün, hü-
küm ve hikmet sahibisin." (Ahkaf Suresi; 4-5)

Allah, iman edenlere de Firavun'un kar›s›n› örnek verdi. Hani demiflti
ki: "Rabbim bana kendi kat›nda, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan
ve onun yapt›klar›ndan kurtar ve beni o zalimler toplulu¤undan da kur-
tar." (Tahrim Suresi; 11)
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(‹brahim:) "Rabbim, bana salihlerden (olan bir çocuk) arma¤an et."
(Saffat Suresi; 100)

Nuh "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi b›rak-
ma." dedi. "Çünkü Sen onlar› b›rakacak olursan, Senin kullar›n› flafl›r-
t›p-sapt›r›rlar ve onlar, kötülükten s›n›r› aflan (facir'den) kafirden baflka-
s›n› do¤urmazlar." (Nuh Suresi; 26-27) 

MÜM‹NLER‹N ALLAH'TAN ‹STEKLER‹
-Do¤ru yola iletilmek, gazaba u¤rat›lm›fllar›n yolundan korun-
mak. (Fatiha Suresi, 5-6)

-Yaflad›¤› yerin güvenlikli k›l›nmas›. (Bakara Suresi, 126)

-Müminlerin güzel ürünlerle r›z›kland›r›lmas›. (Bakara Suresi,
126)

-Yap›lan ifllerin, ve ibadetlerin salih amel olarak kabul edilmesi.
(Bakara Suresi, 127; Al-i ‹mran Suresi, 35)

-Allah'a tam teslim olabilmek. (Bakara Suresi, 128)

-Neslinin Allah'a ba¤l› olmas›. (Bakara Suresi, 128; ‹brahim Sure-
si 40; Furkan Suresi, 74; Ahkaf Suresi, 15)

-‹badet ve salih amellerin ilham edilmesi. (Bakara Suresi, 128)

-Tevbelerinin kabul edilmesi. (Araf Suresi Suresi, 156)

-Dünyada da ahirette de iyilik. (Bakara Suresi, 201)

-Ateflin azab›ndan korunmak. (Bakara Suresi, 201; Al-i ‹mran Su-
resi, 16, 191)

-Zorluklara karfl› sab›r ve y›lmama. (Bakara Suresi, 250; Al-i ‹m-
ran Suresi, 147; A'raf Suresi, 126)

-Yan›lg› ve unutkanl›klardan dolay› sorumlu tutulmama. (Bakara
Suresi, 286)

-Önceki müminlere yükletilen zorlu yüklerin yükletimemesi. (Ba-
kara Suresi, 286)

-Tafl›yamayaca¤› imtihanla imtihan edilmeme. (Bakara Suresi,
286)

-Affedilme, ba¤›fllanma, esirgenme. (Bakara Suresi, 286; Al-i ‹m-
ran Suresi, 16, 193; A'raf Suresi, 23, 151, 155; ‹brahim Suresi, 41; 



Müminun Suresi, 118; Kasas Suresi, 16; Sad Suresi, 35; Mümte-
hine Suresi, 5)

-‹nkarc›lara karfl› yard›m. (Bakara Suresi, 286)

-Kalplerin kaymamas›. (Al-i ‹mran Suresi, 8)

-Allah'tan rahmet. (Al-i ‹mran Suresi, 8; Kehf Suresi; 10)

-Salih müminlerden olma. (Al-i ‹mran Suresi, 53; Maide Suresi,
83; fiuara Suresi, 83)

-Yap›lan afl›r›l›klar›n ba¤›fllanmas›. (Al-i ‹mran Suresi, 147)

-Mümin olarak ölmek. (Al-i ‹mran Suresi, 193; A'raf Suresi, 126;
Yusuf Suresi, 101)

-K›yamet günü hor ve afla¤›l›k k›l›nmama, küçük düflürülmeme.
(Al-i ‹mran Suresi, 194; fiuara Suresi, 87)

-Elçilere vaadedilenler. (Al-i ‹mran Suresi, 194)

-Yap›lan yanl›fllar›n örtülmesi. (Al-i ‹mran Suresi, 193)

-Zulmeden inkarc› toplulu¤un içinden kurtar›lmak. (Yunus Sure-
si, 86; Kasas Suresi, 21; Tahrim Suresi, 11)

-Zulmeden kavim için fitne konusu k›l›nmama. (Yunus Suresi,
85; Mümtehine Suresi, 5)

-Allah'›n, iman etmiyenlerden ileri gidenlerin mallar›n›, imkanlar›-
n› ellerinden al›nmas›. (Yunus Suresi, 88)

-Kalplerinin fliddetle ba¤lanmas›. (Yunus Suresi, 88)

-‹man etmeyenlerin dine meyletmeleri ve bu amaçla nimetlendi-
rilmeleri. (‹brahim Suresi, 37)

-Anne ve baban›n ba¤›fllanmas›, esirgenmesi. (‹sra Suresi, 24;
‹brahim, 40)

-Yap›lacak amelin Allah r›zas›na en uygun biçimde gerçeklefl-
mesi. (‹sra Suresi, 80)

-Tebli¤ ve zikir için yard›mc›lar. (‹sra Suresi, 80; Meryem Suresi,
5; Taha Suresi, 29-34)

-Allah r›zas› için bafllan›lan iflin baflar›ya ulaflmas›. (Kehf Suresi;
10)

- 266 -



- 267 -

-‹badette sürekli olmak. (‹brahim Suresi, 41)

-Duan›n kabul edilmesi. (‹brahim Suresi, 40)

-Tüm müminlerin ba¤›fllanmas›. (‹brahim Suresi, 41; Haflr Sure-
si, 10; Nuh Suresi, 28)

-Gö¤sün aç›lmas› -kalbe huzur ve güven-. (Taha Suresi, 25)

-‹fllerin kolaylaflt›r›lmas›.  (Taha Suresi, 26)

-Anlat›m çarp›c›l›¤› verilmesi. (Taha Suresi, 27-28)

-Zor durumdan kurtulma. (Enbiya Suresi, 88)

-Yaln›z b›rak›lmama. (Enbiya Suresi, 89)

-Küfre karfl› yard›m. (Müminun Suresi, 39)

-fieytan›n k›flk›rtmalar›ndan korunma. (Müminun Suresi, 97)

-Takva sahiplerine önder k›l›nma. (Furkan Suresi, 74)

-Sonradan gelecek müminler aras›nda da iyi an›lmak. (fiuara Su-
resi, 84)

-Cennete girmek. (fiuara Suresi, 85; Tahrim Suresi, 11)

-Kendisine verilen nimetlere flükretmenin ilham edilmesi. (Neml
Suresi, 19; Ahkaf Suresi, 15)

-Allah'› hoflnut edecek salih amellerin ilham edilmesi. (Neml Su-
resi, 19; Ahkaf Suresi, 15)

-Allah'›n hay›r indirmesi. (Kasas Suresi, 24)

-Kargafla, bozgunculuk ç›karanlara karfl› yard›m. (Ankebut Sure-
si, 30)

-Salih çocuk. (Saffat Suresi, 100)

-Allah'› anmak ve flükretmek için mülk. (Sad Suresi, 32)

-‹man edenlere karfl› kalpte kin b›rak›lmamas›. (Haflr Suresi, 10)

-‹nkarc›lar›n helak edilmesi. (Nuh Suresi, 26, 28)



V‹CDAN

DO⁄RUYU GÖRDÜKLER‹NDE
KES‹N OLARAK UYGULARLAR
“Allah bizi ondan kurtard›ktan sonra, bizim tekrar sizin dininize dönme-
miz Allah’a karfl› yalan yere iftira düzmemiz olur. Rabbimiz olan
Allah’›n dilemesi d›fl›nda, ona geri dönmemiz bizim için olacak ifl de¤il-
dir. Rabbimiz, ilim bak›m›ndan her fleyi kuflatm›flt›r. Biz Allah’a tevek-
kül ettik. ‘Rabbimiz, bizimle kavmimiz aras›nda ‘Sen hak ile hüküm ver,’
Sen ‘hüküm verenlerin’ en hay›rl›s›s›n.” (A’raf Suresi, 89)

(Savafltan) Geri b›rak›lan üç (kifliyi) de (ba¤›fllad›). Öyle ki, bütün ge-
niflli¤ine ra¤men yeryüzü onlara dar gelmiflti, nefisleri de kendilerine
dar (s›k›nt›l›) gelmiflti ve O’nun d›fl›nda (yine) Allah’tan baflka bir s›¤›-
nacak olmad›¤›n› iyice anlad›lar. Sonra tevbe etsinler diye onlar›n tev-
besini kabul etti. fiüphesiz Allah, (yaln›zca) O, tevbeleri kabul edendir,
esirgeyendir. (Tevbe Suresi, 118)

‹NKARCILARDAN BAZILARI V‹CDANLARI 
KABUL ETT‹⁄‹ HALDE HAKKA UYMAZLAR
Vicdanlar› kabul etti¤i halde, zulüm ve büyüklenme dolay›s›yla bunlar›
inkar ettiler. Art›k sen, bozguncular›n nas›l bir sona u¤rat›ld›klar›na bir
bak. (Neml Suresi, 14)

Bunun üzerine kendi vicdanlar›na baflvurdular da; “Gerçek flu ki, zalim
olanlar sizlersiniz (biziz)” dediler. Sonra, yine tepeleri üstüne ters dön-
düler: “Andolsun, bunlar›n konuflamayacaklar›n› sen de bilmektesin.”
(Enbiya Suresi,64-65)

Ey Kitap Ehli, neden hakk› bat›l ile örtüyor ve bildi¤iniz halde hakk› giz-
liyorsunuz? (Al-i ‹mran Suresi,71)

MÜM‹NLER V‹CDANLARINA 
GÖRE DAVRANIRLAR
Kim kötülük ifller veya nefsine zulmedip sonra Allah’tan ba¤›fllanma di-
lerse Allah’› ba¤›fllay›c› ve merhamet edici olarak bulur. (Nisa Suresi,
110)
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Ve ‘çirkin bir hayas›zl›k’ iflledikleri ya da nefislerine zulmettikleri za-
man, Allah’› hat›rlay›p hemen günahlar›ndan dolay› ba¤›fllanma iste-
yenlerdir. Allah’tan baflka günahlar› ba¤›fllayan kimdir? Bir de onlar
yapt›klar› (kötü fleylerde) bile bile ›srar etmeyenlerdir. (Al-i ‹mran Sure-
si,135)

BÜTÜN ‹NSANLARDA
V‹CDAN MEKAN‹ZMASI VARDIR
Sonra ona fücurunu (s›n›r tan›maz günah ve kötülü¤ünü) ve ondan sa-
k›nmay› ilham edene (andolsun). Onu ar›nd›r›p-temizleyen gerçekten
felah bulmufltur. (fiems Suresi, 8-9)

MÜM‹NLER NEF‹SLER‹NE TERS DÜfiSE DE
V‹CDANLARINA GÖRE HAREKET EDERLER
"Atalar›m ‹brahim'in, ‹shak'›n ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a hiç bir
fleyle flirk koflmam›z bizim için olacak fley de¤il. Bu, bize ve insanlara
Allah'›n lütuf ve ihsan›ndand›r, ancak insanlar›n ço¤u flükretmezler."
(Yusuf Suresi, 38) 

Kendileri, ona duyduklar› sevgiye ra¤men yeme¤i, yoksula, yetime ve
esire yedirirler. (‹nsan Suresi, 8)

Kendilerinden önce o yurdu (Medine’yi) haz›rlay›p iman› (gönüllerine)
yerlefltirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen fleylerden
dolay› içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir aç›kl›k
(ihtiyaç) olsa bile (kardefllerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsi-
nin ‘cimri ve bencil tutkular›ndan’ korunmuflsa, iflte onlar, felah (kurtu-
lufl) bulanlard›r. (Haflr Suresi, 9)

HATA ‹fiLED‹KLER‹NDE V‹CDANLARINA

UYUP HEMEN TÖVBE EDERLER VE
HATALARINDA ISRARLI DAVRANMAZLAR
Ve ‘çirkin bir hayas›zl›k’ iflledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman,
Allah’› hat›rlay›p hemen günahlar›ndan dolay› ba¤›fllanma isteyenlerdir.
Allah’tan baflka günahlar› ba¤›fllayan kimdir? Bir de onlar yapt›klar› (kötü
fleylerde) bile bile ›srar etmeyenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi,135)
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(Savafltan) Geri b›rak›lan üç (kifliyi) de (ba¤›fllad›). Öyle ki, bütün ge-
niflli¤ine ra¤men yeryüzü onlara dar gelmiflti, nefisleri de kendilerine
dar (s›k›nt›l›) gelmiflti ve O’nun d›fl›nda (yine) Allah’tan baflka bir s›¤›-
nacak olmad›¤›n› iyice anlad›lar. Sonra tevbe etsinler diye onlar›n tev-
besini kabul etti. fiüphesiz Allah, (yaln›zca) O, tevbeleri kabul edendir,
esirgeyendir. (Tevbe Suresi, 118)

‹NKARCILAR V‹CDANLARINA GÖRE 
HAREKET ETMED‹KLER‹ ‹Ç‹N KALPLER‹ 
KATILAfiIR
Ona ayetlerimiz okundu¤u zaman: “Geçmifllerin masallar›d›r” dedi.
Asla, hay›r; onlar›n kazand›klar›, kalpleri üzerinde pas tutmufltur. (Mü-
taffifin Suresi, 13-14)

Yer yüzünde gezip dolaflm›yorlar m›, böylece onlar›n kendisiyle akle-
debilecek kalpleri ve iflitebilecek kulaklar› oluversin? Çünkü do¤rusu,
gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir. (Hac Suresi, 46)
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NEF‹S

NEF‹S KÖTÜLÜKLE DOLUDUR
Onlardan ço¤unun inkâra sapanlarla dostluklar kurduklar›n› görürsün.
Kendileri için nefislerinin takdim etti¤i fley ne kötüdür. Allah onlara ga-
zabland› ve onlar azabda ebedi kalacaklard›r. (Maide Suresi, 80)

‹flte kalplerinde hastal›k olanlar›: “Zaman›n, felaketleriyle aleyhimize
dönüp bize çarpmas›ndan korkuyoruz” diyerek aralar›nda çabalar yü-
rüttüklerini görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih veya kat›ndan bir emir
getirecek de, onlar, nefislerinde gizli tuttuklar›ndan dolay› piflman ola-
caklard›r. (Maide Suresi, 52)

“(Yine de) Ben nefsimi temize ç›karamam. Çünkü gerçekten nefis, Rabbi-
min kendisini esirgedi¤i d›fl›nda- var gücüyle kötülü¤ü emreden-dir. fiüp-
hesiz, benim Rabbim, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.” (Yusuf Suresi, 53)

KISKANÇLI⁄A VE BENC‹L 
TUTKULARA ELVER‹fiL‹D‹R
E¤er bir kad›n, kocas›n›n nüfluzundan veya ondan yüz çevirip uzaklafl-
mas›ndan korkarsa, bar›fl ile aralar›n› bulup düzeltmekte ikisi için sa-
k›nca yoktur. Bar›fl daha hay›rl›d›r. Nefisler ise ‘k›skançl›¤a ve bencil
tutkulara’ haz›r (elveriflli) k›l›nm›flt›r. E¤er iyilik yapar ve sak›n›rsan›z,
flüphesiz, Allah, yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa Suresi, 128)

ASLINDA HER NEF‹S KEND‹NE
B‹R BAS‹RETT‹R
Hay›r; insan, kendi nefsine karfl› bir basirettir. Kendi mazeretlerini orta-
ya atsa bile. (K›yamet Suresi, 14-15)

‹NKAR EDENLER NEF‹SLER‹NDE 
BÜYÜKLÜ⁄E KAPILIRLAR
Bize kavuflmay› ummayanlar, dediler ki: “Bize meleklerin indirilmesi ya da
Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?” Andolsun, onlar kendi nefislerinde bü-
yüklü¤e kap›ld›lar ve büyük bir azg›nl›kla bafl kald›rd›lar. (Furkan Suresi, 21)
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KEND‹ YANLIfiLARINI B‹L‹R, 
MAZERETLER ÖNE SÜRER
Hay›r; insan, kendi nefsine karfl› bir basirettir. Kendi mazeretlerini orta-
ya atsa bile. (K›yamet Suresi, 14-15)

NEF‹SLER ‹NSANLARA B‹R REH‹NED‹R
Her nefis, kazand›klar›na karfl›l›k bir rehinedir. (Müddessir Suresi, 38)

MÜM‹NLER NEF‹SLER‹N‹ 
ARINDIRIP TEM‹ZLERLER
Nefse ve ona ‘bir düzen içinde biçim verene’, Sonra ona fücurunu (s›n›r
tan›maz günah ve kötülü¤ünü) ve ondan sak›nmay› ilham edene (an-
dolsun). Onu ar›nd›r›p-temizleyen gerçekten felah bulmufltur. (fiems
Suresi, 7-9)

MÜM‹NLER NEF‹SLER‹N‹ HEVADAN VE 
BENC‹L TUTKULARDAN SAKINDIRIRLAR
Kim Rabbinin makam›ndan korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular) dan
sak›nd›r›rsa, Art›k flüphesiz cennet, (onun için) bir bar›nma yeridir. (Na-
zi’at Suresi, 40-41)

Öyleyse güç yetirebildi¤iniz kadar Allah’tan korkup-sak›n›n, dinleyin ve
itaat edin. Kendi nefsinize hay›r (en büyük yarar) olmak üzere infakta
bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkular›ndan (ya da cimri tutumundan)
korunursa; iflte onlar, felah (kurtulufl) bulanlard›r. (Te¤abun Suresi, 16)

MÜM‹NLER AH‹RETE KARfiILIK 
NEF‹SLER‹N‹ SATIN ALIRLAR
Hiç flüphesiz Allah, mü’minlerden -karfl›l›¤›nda onlara mutlaka cenneti ver-
mek üzere- canlar›n› ve mallar›n› sat›n alm›flt›r. Onlar Allah yolunda sava-
fl›rlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat’ta, ‹ncil’de ve Kur’an’da O’nun
üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha çok ahdine vefa gösterecek
olan kimdir? fiu halde yapt›¤›n›z bu al›flveriflten dolay› sevinip-müjdelefli-
niz. ‹flte ‘büyük kurtulufl ve mutluluk’ budur. (Tevbe Suresi, 111)
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‹nsanlardan öylesi vard›r ki, Allah’›n r›zas›n› ara(y›p kazan)mak amac›y-
la nefsini sat›n al›r. Allah, kullar›na karfl› flefkatli oland›r. (Bakara Suresi,
207)

‹NKAR EDENLER NEF‹SLER‹NE TERS 
DÜfiEN fiEYLER‹ YALANLARLAR
Andolsun, biz ‹srailo¤ullar›ndan kesin söz alm›fl (misak) ve onlara elçi-
ler göndermifltik. Onlara ne zaman nefislerinin hofluna gitmeyen bir fley-
le bir elçi geldiyse, bir bölümünü yalanlad›lar, bir bölümünü de öldürdü-
ler. (Maide Suresi, 70)

‹NKAR EDENLER NEF‹SLER‹N‹ ÖRTÜP
SARARLAR
Nefse ve ona ‘bir düzen içinde biçim verene’, Sonra ona fücurunu (s›n›r
tan›maz günah ve kötülü¤ünü) ve ondan sak›nmay› ilham edene (andol-
sun). Onu ar›nd›r›p-temizleyen gerçekten felah bulmufltur.  Ve onu (is-
yanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette y›k›ma u¤ram›flt›r.
(fiems Suresi, 7-10)

‹NKAR EDENLER NEF‹SLER‹NE UYUP 
HEVA VE HEVESLER‹Ni TERC‹H EDERLER
Kendi istek ve tutkular›n› (hevas›n›) ilah edineni gördün mü? fiimdi ona
karfl› sen mi vekil olacaks›n? (Furkan Suresi, 43)

fiimdi Rabbinden apaç›k bir belge üzerinde bulunan kimse, kötü ameli
kendisine ‘süslü ve çekici gösterilmifl’ ve kendi heva (istek ve tutku)lar›-
na uyan kimseler gibi midir? (Muhammed Suresi, 14)

Onlardan kimi gelip seni dinler. Nitekim yan›ndan ç›k›p-gittikleri zaman,
ilim verilenlere derler ki: “O biraz önce ne söyledi?” ‹flte onlar; Allah, on-
lar›n kalplerini mühürlemifltir ve onlar kendi heva (istek ve tutku)lar›na
uymufllard›r. (Muhammed Suresi, 16)
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‹NKAR EDEN K‹fi‹ ANCAK 
KEND‹ NEFS‹NE ZARAR VER‹R
Kitap Ehlinden bir grup, sizi flafl›rt›p sapt›rmay› arzulad›; fakat onlar an-
cak kendi nefislerini flafl›rt›p-sapt›r›rlar da fluuruna varmazlar. (Al-i ‹m-
ran Suresi,69)

Onlar›n bu dünya hayat›ndaki harcamalar› kendi nefislerine zulmetmifl
olan bir kavmin ekinine isabet eden kavurucu so¤ukluktaki  bir rüzgara
benzer ki onu (ekini) helak etmifltir. Allah, onlara zulmetmedi, fakat on-
lar kendi nefislerine zulmetmektedirler. (Al-i ‹mran Suresi,117)

Onlar, hem ondan al›koyarlar, hem kendileri kaçarlar. Onlar, yaln›zca
kendi nefislerinden baflkas›n› y›k›ma u¤ratmazlar ama fluurunda de¤il-
dirler. (En’am Suresi, 26)

AH‹RETTE NEF‹S HERfiEY‹N 
DO⁄RUSUNU Ö⁄RENECEKT‹R
Biz, her insan›n kuflunu (ifllediklerini, yapt›klar›n›) kendi boynuna dola-
d›k, k›yamet gününde onun için aç›lm›fl olarak önüne konacak bir kitap
ç›kar›r›z. “Kendi kitab›n› oku; bugün nefsin hesap sorucu olarak sana
yeter.” (‹sra Suresi, 13-14)

Ve kabirlerin içi ‘deflilip d›fla at›ld›¤›’ zaman; (Art›k her) Nefis önceden
takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip-ö¤renmifltir. (‹nfitar Suresi, 4-5)

Cehennem atefli ç›lg›nca k›z›flt›r›ld›¤› zaman, Cennet de yak›nlaflt›r›ld›-
¤› zaman, (Art›k her) Nefis, neyi haz›rlad›¤›n› bilip-ö¤renmifltir. (Tekvir
Suresi, 12-14)

Her bir nefsin hay›rdan yapt›klar›n› haz›r buldu¤u ve her ne kötülük iflle-
diyse onunla kendisi aras›nda uzak bir mesafe olmas›n› istedi¤i o günü
(düflünün). Allah, sizi kendisinden sak›nd›r›r. Allah, kullar›na karfl› flef-
katli oland›r. (Al-i ‹mran Suresi,30)

AH‹RETTE NEF‹S MAZERET 
ÖNE SÜREMEYECEKT‹R
‹flte orada, her nefis önceden yapt›klar›yla imtihana çekilmifl olacak ve on-
lar as›l-gerçek mevlalar› olan Allah’a döndürülecekler. Yalan yere uydur-
duklar› da, kendilerinden kaybolup uzaklaflacaklar. (Yunus Suresi, 30)
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AH‹RETTE ‹NKARCILAR, DÜNYADAYKEN KEN-
D‹ NEF‹SLER‹NE ZULMETT‹KLER‹N‹ SÖYLER-
LER
Dediler ki: “Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, e¤er bizi ba¤›fllamaz-
san ve esirgemezsen, gerçekten hüsrana u¤rayanlardan olaca¤›z.”
(A’raf Suresi, 23)
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ÖLÜM

HER ‹NSAN ÖLÜMÜ TADICIDIR
Her nefis ölümü tad›c›d›r. Biz sizi, flerle de, hay›rla da deneyerek imti-
han ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. (Enbiya Suresi,35)

Sonra bunun ard›ndan siz gerçekten ölecek olanlars›n›z. (Mü’minun
Suresi, 15)

Gerçek flu ki, sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. (Zümer Suresi,
30)

Allah sizi yaratt›, sonra sizi öldürüyor, sizden kimi de, bildikten sonra bir
fley bilmesin diye, ömrün en afla¤› ucuna (yafll›l›¤a) geri çevrilir. fiüp-
hesiz, Allah bilendir, her fleye güç yetirendir. (Nahl Suresi, 70)

Senden önce hiç bir beflere ölümsüzlü¤ü vermedik; flimdi sen ölürsen
onlar ölümsüz mü kalacaklar? (Enbiya Suresi,34)

Allah’›n izni olmaks›z›n hiç bir nefis için ölmek yoktur. O, süresi belirtil-
mifl bir yaz›d›r. Kim dünyan›n yarar›n› (sevab›n›) isterse ona ondan ve-
ririz, kim ahiret sevab›n› isterse ona da ondan veririz. Biz flükredenleri
pek yak›nda ödüllendirece¤iz. (Al-i ‹mran Suresi,145)

YAfiATAN VE ÖLDÜREN ALLAH’TIR
Do¤rusu, öldüren ve dirilten O’dur. (Necm Suresi, 44)

fiüphesiz biz, gerçekten biz yaflat›r ve öldürürüz ve varis olanlar biziz.
(Hicr Suresi, 23)

Gerçek flu ki, dirilten ve öldüren Biziz, Biz. Ve dönüfl de Bizedir. (Kaf
Suresi, 43)

Gerçek flu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah’›nd›r; diriltir ve öldürür. Sizin
Allah’tan baflka veliniz ve yard›mc›n›z yoktur. (Tevbe Suresi, 116)

O’ndan baflka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geç-
mifl atalar›n›z›n da Rabbidir. (Duhan Suresi, 8)

Sizin aran›zda ölümü takdir eden Biziz ve Bizim önümüze geçilmifl de-
¤ildir; (Vak›a Suresi, 60)
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‹NSAN NE KADAR ÖLÜMDEN KORUNMAYA 
ÇALIfiSA DA H‹Ç BEKLEMED‹⁄‹ 
B‹R ANDA ÖLÜME YAKALANAB‹L‹R
De ki: “E¤er ölümden veya öldürülmekten kaç›yorsan›z, kaç›fl size ke-
sin olarak bir yarar sa¤lamaz; böyle olsa bile, pek az (bir zaman) d›fl›n-
da metalan›p-yararland›r›lmazs›n›z.” (Ahzab Suresi, 16)

K›yamet saatinin bilgisi, flüphesiz Allah’›n kat›ndad›r. Ya¤muru ya¤d›-
r›r; rahimlerde olan› bilir. Hiç kimse, yar›n ne kazanaca¤›n› bilmez. Hiç
kimse de, hangi yerde ölece¤ini bilmez. Hiç flüphesiz Allah bilendir, ha-
berdârd›r. (Lokman Suresi, 34)

Her nerede olursan›z, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edilmifl
flatolarda olsan›z bile.1 Onlara bir iyilik dokunsa: “Bu, Allah’tand›r” der-
ler; onlara bir kötülük dokunsa: “Bu sendendir” derler. De ki: “Tümü
Allah’tand›r.” Fakat, ne oluyor ki bu toplulu¤a, hiç bir sözü anlamaya ça-
l›flm›yorlar? (Nisa Suresi, 78)

De ki: “Elbette sizin kendisinden kaçt›¤›n›z ölüm, flüphesiz sizinle karfl›-
lafl›p-buluflacakt›r. Sonra gayb› da, müflahede edilebileni de bilen
(Allah)a döndürüleceksiniz; O da size yapt›klar›n›z› haber verecektir.”
(Cum’a Suresi, 8)

ÖLÜMDEN ANCAK ALLAH’A VE AH‹RET GÜNÜ-
NE ‹NANMAYANLAR KORKARLAR
Binlerce kiflinin ölüm korkusuyla yurtlar›ndan ç›kt›klar›n› görmedin mi?
Allah onlara: “Ölün” dedi, sonra da onlar› diriltti. fiüphesiz Allah, insan-
lara karfl› fazl sahibidir. Ancak, insanlar›n ço¤unlu¤u flükretmez. (Baka-
ra Suresi, 243)

Ya da (bunlar) karanl›klar, gök gürültüsü ve flimflek(ler)le yüklü, ‘gökten
fliddetli bir ya¤mur f›rt›nas›na tutulmufl gibidirler ki, y›ld›r›mlar›n sald›¤›
dehfletle’; ölüm korkusundan parmaklar›yla kulaklar›n› t›karlar. Oysa
Allah kafirleri çepeçevre kuflat›c›d›r. (Bakara Suresi, 19)

‹man edenler, derler ki: “(Savafl izni için) Bir sûre indirilmeli de¤il miy-
di?” Fakat, içinde savafl (k›tal) zikri geçen muhkem bir sure indirildi¤i
zaman, kalplerinde hastal›k olanlar›n, üzerine ölüm bayg›nl›¤› çökmüfl
olanlar›n bak›fl› gibi sana bakt›klar›n› gördün. Oysa onlara evla (olan):
(Muhammed Suresi, 20)
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Andolsun, siz onunla karfl›laflmadan önce ölümü temenni ediyordunuz.
‹flte onu gördünüz, ama bak›p duruyorsunuz. (Al-i ‹mran Suresi,143)

‹MAN EDENLER MÜSLÜMAN 
OLARAK ÖLMEY‹ ‹STERLER
Oysa sen, yaln›zca, bize geldi¤inde Rabbimizin ayetlerine inanmam›z-
dan baflka bir nedenle bizden intikam alm›yorsun. “Rabbimiz, üstümüze
sab›r ya¤d›r ve bizi müslüman olarak öldür.” (A’raf Suresi, 126)

“Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkan›n›) verdin,
sözlerin yorumundan (bir bilgi) ö¤rettin. Göklerin ve yerin yarat›c›s›,
dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim haya-
t›ma son ver ve beni salihlerin aras›na kat.” (Yusuf Suresi, 101)

De ki: “fiüphesiz benim namaz›m, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm
alemlerin Rabbi olan Allah’›nd›r.” (En’am Suresi, 162)

‹NKARCILARIN ÖLECEKLER‹N‹ 
ANLADIKLARI ZAMAN ETT‹KLER‹ 
TÖVBE KABUL OLMAZ
Tevbe; ne, kötülükleri yap›p-edip de onlardan birine ölüm çat›nca: “Ben
flimdi gerçekten tevbe ettim” diyenler, ne de kafir olarak ölenler için de-
¤il. Böyleleri için ac› bir azab haz›rlam›fl›zd›r. (Nisa Suresi, 18)

ALLAH KAF‹R OLARAK 
ÖLENLER‹ AZAPLANDIRACAKTIR
fiüphesiz küfredip kafir olarak ölenler, bunlar›n hiç birisinden, yeryüzü
dolusu alt›n› olsa -bunu fidye olarak verse de- kesin olarak kabul edil-
mez. Onlar için ac› bir azab vard›r ve onlar›n yard›mc›lar› yoktur. (Al-i
‹mran Suresi,91)

BÜTÜN ‹NSANLAR 
YEN‹DEN D‹R‹LT‹LECEKLERD‹R
O ölüden diriyi ç›kar›r ve diriden ölüyü ç›kar›r, ölümünden sonra da yeri
diriltir. ‹flte siz de böyle ç›kar›lacaks›n›z. (Rum Suresi, 19)
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Ve derlerdi ki: “Biz öldü¤ümüz, toprak ve kemik oldu¤umuzda m›, ger-
çekten biz mi diriltilecekmifliz?” “Önceden gelip-geçmifl atalar›m›z da
m›?” De ki: “fiüphesiz, öncekiler de ve sonrakiler de.” “Bilinen bir günün
belli vaktinde mutlaka toplanacaklard›r.” (Vak›a Suresi, 47-50)

ÖLÜMDEN SONRA D‹R‹LME ‹Ç‹N 
ALLAH DO⁄ADAN ÖRNEKLER VERMEKTED‹R
Rahmetinin önünde rüzgarlar› bir müjde olarak gönderen O’dur. Bunlar
a¤›rca bulutlar› kald›r›p yüklendi¤inde, onlar› (kurakl›ktan) ölmüfl bir
flehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün
ürünlerden ç›kar›r›z. ‹flte biz, ölüleri de böyle diriltip-ç›kar›r›z. Ki ibret
alas›n›z. (A’raf Suresi, 57)

O ölüden diriyi ç›kar›r ve diriden ölüyü ç›kar›r, ölümünden sonra da yeri
diriltir. ‹flte siz de böyle ç›kar›lacaks›n›z. (Rum Suresi, 19)

Allah, rüzgarlar› gönderir, onlar da bulutu kald›r›r, böylece biz onu ölü
bir beldeye sürükleriz, onunla, yeri ölümünden sonra diriltiriz. ‹flte
(ölümden sonra) dirilip- yay›lma da böyledir. (Fat›r Suresi, 9)

Taneyi ve çekirde¤i yaran flüphesiz Allah’t›r. O, diriyi ölüden ç›kar›r,
ölüyü de diriden ç›kar›r. ‹flte Allah budur. Öyleyse nas›l oluyor da çevri-
liyorsunuz? (En’am Suresi, 95)

Ölü toprak kendileri için bir ayettir; biz onu dirilttik, ondan taneler ç›kart-
t›k, böylelikle ondan yemektedirler. (Yasin Suresi, 33)

Ey insanlar, e¤er diriliflten yana bir kuflku içindeyseniz, gerçek flu ki, biz
sizi topraktan yaratt›k, sonra bir damla sudan, sonra bir alak’tan (embri-
yo), sonra yarat›l›fl biçimi belli belirsiz bir çi¤nem et parças›ndan; size
(kudretimizi) aç›kca göstermek için. Diledi¤imizi, ad› konulmufl bir sü-
reye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak ç›kar›yoruz,
sonra da erginlik ça¤›na eriflmeniz için (sizi büyütüyoruz). Sizden kimi-
nizin hayat›na son verilmekte, kiminiz de, bildikten sonra hiç bir fley bil-
meme durumuna gelmesi için ömrün en afla¤› ucuna (yafll›l›¤a) geri
çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, fakat biz onun
üzerine suyu indirdi¤imiz zaman titreflir, kabar›r ve her güzel çiftten
(ürünler) bitirir. (Hac Suresi , 5)

fiimdi Allah’›n rahmetinin eserlerine bak; ölümünden sonra yeryüzünü
nas›l diriltmektedir? fiüphesiz O, ölüleri de gerçekten diriltecektir. O,
her fleye güç yetirendir. (Rum Suresi, 50)
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fiüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün ard ar-
da geliflinde, insanlara yararl› fleyler ile denizde yüzen gemilerde,
Allah’›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra diriltti¤i
suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› estirmesinde,
gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmifl bulutlar› evirip çevirmesinde düflü-
nen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Bakara Suresi, 164)

Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti; iflitebilen
bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vard›r. (Nahl Suresi, 65)

Gece ile gündüzün ardarda geliflinde (veya ayk›r›l›¤›nda), Allah’›n gök-
ten r›z›k indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarla-
r› (belli bir düzen içinde) yönetmesinde akl›n› kullanan bir kavim için
ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 5)

Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. fiüp-
hesiz Biz, umulur ki akl›n›z› kullan›rs›n›z diye size ayetleri aç›klad›k.
(Hadid Suresi, 17)
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KIYAMET

KIYAMET GÜNÜNÜN NE ZAMAN 
OLACA⁄INI YALNIZCA ALLAH B‹L‹R
K›yamet-saatinin ilmi O’na döndürülür. O’nun ilmi olmaks›z›n, hiç bir
meyve tomurcu¤undan ç›kmaz, hiç bir difli gebe kalmaz ve do¤urmaz
da. Onlara: “Benim ortaklar›m nerede” diye seslenece¤i gün, dediler ki:
“Sana arzettik ki, bizden hiç bir flahid yok.” (Fussilet Suresi, 47)

fiüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmifl bir vakittir. (Nebe Suresi, 17)

Saatin (k›yametin) ne zaman demir ataca¤›n› (gerçekleflece¤ini) sorar-
lar. De ki: “Onun ilmi yaln›zca Rabbimin kat›ndad›r. Onun süresini
O’ndan baflkas› aç›klayamaz. O, göklerde ve yerde a¤›rlaflt›. O, size
apans›z bir geliflten baflkas› de¤ildir.” Sanki sen, ondan tümüyle haber-
darm›fls›n gibi sana sorarlar. De ki: “Onun ilmi yaln›zca Allah’›n kat›n-
dad›r. Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler.” (A’raf Suresi, 187)

Göklerin ve yerin gayb› Allah’a aittir. (K›yamet) Saatin(in) emri de yal-
n›zca (süratli) göz aç›p kapama gibidir veya daha yak›nd›r. fiüphesiz,
Allah her fleye güç yetirendir. (Nahl Suresi, 77)

K›yamet saatinin bilgisi, flüphesiz Allah’›n Kat›ndad›r. Ya¤muru ya¤d›-
r›r; rahimlerde olan› bilir. Hiç kimse, yar›n ne kazanaca¤›n› bilmez. Hiç
kimse de, hangi yerde ölece¤ini bilmez. Hiç flüphesiz Allah bilendir, ha-
berdârd›r. (Lokman Suresi, 34)

‹nsanlar, sana k›yamet-saatini sorarlar; de ki: “Onun bilgisi yaln›zca
Allah’›n Kat›ndad›r.” Ne bilirsin; belki k›yamet-saati pek yak›n da olabi-
lir. (Ahzab Suresi, 63)

Onlar: “E¤er do¤ru sözlü iseniz, bu va’d(etti¤iniz azab) ne zamanm›fl?”
derler. De ki: “Sizin için belirlenmifl bir gün vard›r ki, ondan ne bir an er-
telenebilirsiniz, ne de (bir an) öne al›nabilirsiniz. (Sebe Suresi, 29-30)

Göklerin, yerin ve ikisi aras›nda bulunanlar›n mülkü kendisinin olan
(Allah) ne yücedir. K›yamet-saatinin ilmi O’nun Kat›ndad›r ve O’na dön-
dürüleceksiniz. (Zuhruf Suresi, 85)

“O ne zaman demir atacak?” diye, sana k›yamet-saatini soruyorlar.
Onunla ilgili bilgi vermekten yana, sende ne var ki… En sonunda o (ve
onunla ilgili bilgi), Rabbine aittir. (Nazi’at Suresi, 42-44)
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Derler ki: “E¤er do¤ru söylüyorsan›z, flu tehdit (etti¤iniz azab) ne za-
manm›fl?” De ki: “(Bununla ilgili) Bilgi ancak Allah’›n Kat›ndad›r. Ben
ancak apaç›k bir uyar›c›y›m.” (Mülk Suresi, 25-26)

O yaklaflmakta olan yaklaflt›. Onu Allah’›n d›fl›nda ortaya ç›karacak
baflka (hiç bir güç yoktur). (Necm Suresi, 57-58)

KIYAMET GÜNÜ KES‹N B‹R GERÇEKT‹R
Bizim, gö¤ü kitab›n sahifelerini katlar gibi katlayaca¤›m›z gün, ilk yarat-
maya bafllad›¤›m›z gibi, yine onu (eski durumuna) iade edece¤iz. Bu,
bizim üzerimizde bir vaiddir. Elbette, biz yap›c›lar›z. (Enbiya Sure-
si,104)

Vak›a (kesin bir gerçek olan k›yamet) vuku buldu¤u zaman, Onun vu-
kuuna (gerçekleflmesine art›k) yalan diyecek yoktur. (Vak›a Suresi, 1-
2)

fiüphesiz, size vaadedilen gerçekleflecektir. (Mürselat Suresi, 7)

De ki: “Allah sizi diriltiyor, sonra sizi öldürüyor, sonra kendisinde hiç bir
kuflku olmayan k›yamet günü O sizi bir araya getirip-toplayacakt›r. An-
cak insanlar›n ço¤u bilmezler.” (Casiye Suresi, 26)

KIYAMET SAAT‹NDEN KAÇIfi YOKTUR
Suçlu-günahkarlar atefli görmüfllerdir, art›k içine kendilerinin girecekle-
rini de anlam›fllard›r; ancak ondan bir kaç›fl yolu bulamam›fllard›r.
(Kehf Suresi, 53)

YAKLAfiARAK GELMEKTED‹R
O yaklaflmakta olan yaklaflt›. (Necm Suresi, 57)

‹nsanlar› sorgulama (zaman›) yaklaflt›, kendileri ise gaflet içinde yüz
çeviriyorlar. (Enbiya Suresi,1)

Ki Allah, hak olmak üzere Kitab› ve mizan› indirdi. Ne bilirsin; belki k›ya-
met-saati pek yak›nd›r. (fiura Suresi, 17)

APANSIZ GELECEKT‹R
Onlar, hiç fluurunda de¤ilken kendilerine apans›z geliverecek olan k›-
yamet-saatinden baflkas›n› m› gözlüyorlar? (Zuhruf Suresi, 66)
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Art›k onlar, k›yamet-saatinin kendilerine apans›z gelmesinden baflka-
s›n› m› gözlüyorlar? ‹flte onun iflaretleri gelmifltir. Fakat kendilerine gel-
dikten sonra ö¤üt al›p-düflünmeleri onlara neyi sa¤lar? (Muhammed
Suresi, 18)

Hay›r, onlara apans›z gelecek de, böylece onlar› flaflk›na çevirecek; ar-
t›k ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ve ne onlara süre tan›nacak.
(Enbiya Suresi,40)

Onlar, yaln›zca tek bir ç›¤l›ktan baflkas›n› gözetmezler, onlar birbirle-
riyle çekiflip-dururken o kendilerini yakalay›verir. Art›k ne bir tavsiyede
bulunma¤a güç yetirebilirler, ne ailelerine dönebilirler. (Yasin Suresi,
49-50)

TEK B‹R ÇI⁄LIKTAN ‹BARETT‹R
‹flte o, yaln›zca bir tek ç›¤l›ktan ibarettir; art›k kendileri (diriltilmifl ola-
rak) bak›p duruyorlar. (Saffat Suresi, 19)

Onlar, yaln›zca tek bir ç›¤l›ktan baflkas›n› gözetmezler, onlar birbirle-
riyle çekiflip-dururken o kendilerini yakalay›verir. (Yasin Suresi, 49)

O gün, o ç›¤l›¤› bir gerçek (hak) olarak iflitirler. ‹flte bu, (dirilip kabirler-
den) ç›k›fl günüdür. (Kaf Suresi, 42)

DAHA ÖNCE NE TANINMIfi,
NE GÖRÜLMÜfiTÜR
Öyleyse sen onlardan yüz çevir. O ça¤›r›c›n›n ‘ne tan›nm›fl, ne görül-
müfl’ bir fleye ça¤›raca¤› gün... (Kamer Suresi, 6)

KIYAMET GÜNÜ HERfiEY APAÇIK 
OLARAK ORTAYA ÇIKACAKTIR
“Andolsun, sen bundan gaflet içindeydin; iflte Biz de senin üzerindeki
örtüyü aç›p-kald›rd›k. Art›k bugün görüfl-gücün keskindir.” (Kaf Suresi,
22)
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KIYAMET GÜNÜ ‹NSANLARI 
AYIRMA GÜNÜDÜR
Bu ay›rma gününü sana ne bildirdi? O gün, yalanlayanlar›n vay haline.
(Mürselat Suresi, 14-15)

O afla¤›lat›c›, yücelticidir. (Vak›a Suresi, 3)

Derler ki: “Eyvahlar bize; bu, din günüdür.” “Bu, sizin yalanlad›¤›n›z (mü’mi-
ni kafirden, hakl›y› haks›zdan) ay›rma günüdür.” (Saffat Suresi, 20-21)

KIYAMET GÜNÜNÜN TASV‹R‹
Bizim, gö¤ü kitab›n sahifelerini katlar gibi katlayaca¤›m›z gün, ilk yarat-
maya bafllad›¤›m›z gibi, yine onu (eski durumuna) iade edece¤iz. Bu, bi-
zim üzerimizde bir vaiddir. Elbette, biz yap›c›lar›z. (Enbiya Suresi,104)

Art›k sur’a tek bir üfürülüflle üfürülece¤i. Yeryüzü ve da¤lar yerlerinden
oynat›l›p kald›r›laca¤›, ard›ndan tek bir çarpma ile birbirlerine çarp›l›p
parça parça olaca¤› zaman. ‹flte o gün, vak›a (bir gerçek olan k›yamet)
art›k vukubulmufl (gerçekleflmifl)tur. Gök yar›l›p-çatlam›flt›r; art›k o gün,
‘sarkm›fl-za’fa u¤ram›flt›r.’ (Hakka Suresi, 13-16)

Y›ld›zlar ‘örtülüp (›fl›klar›) silindi¤i’ zaman, Gök yar›ld›¤› zaman  Da¤lar,
kökünden sökülüp savuruldu¤u zaman,  Ve resuller de (flahitlik için) bel-
li bir vakitte getirildi¤i zaman (Mürselat Suresi, 8-11)

Sur’a üfürülece¤i gün, art›k siz dalga dalga geleceksiniz. O s›rada gök
aç›lm›fl ve kap› kap› olmufltur. Da¤lar yürütülmüfl, art›k bir serab oluver-
mifltir. (Nebe Suresi, 18-20)

Ve da¤lar darmada¤›n olup ufaland›¤›, erken toz duman halinde da¤›l›p-
savruldu¤u, (Vak›a Suresi, 5-6)

Gökyüzünün erimifl maden gibi olaca¤› gün; Da¤lar da (etrafa uçuflmufl)
rengarenk yün gibi olacak. (Mearic Suresi, 8-9)

Sana da¤lar hakk›nda soruyorlar. De ki: “Benim Rabbim, onlar› darma-
da¤›n edip savuracak” “Yerlerini bombofl, ç›rç›plak b›rakacakt›r.” “Orada
ne bir e¤rilik göreceksin, ne de bir tümsek.” (Taha Suresi, 105-107)

Yer, o fliddetli sars›nt›s›yla sars›ld›¤›, Yer, a¤›rl›klar›n› d›fla at›p-ç›kard›¤›,
Ve insan: “Buna ne oluyor?” dedi¤i zaman; O gün (yer), haberlerini anlata-
cakt›r. Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmifltir. (Zelzele Suresi, 1-5)
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KIYAMET GÜNÜ ‹NSANLAR 
KAB‹RLER‹NDEN ÇIKIP TOPLANIRLAR
Sur’a üfürülmüfltür; böylece onlar kabirlerinden (diriltilip) Rablerine do¤-
ru (dalgalar halinde) süzülüp-giderler. (Yasin Suresi, 51)

Gözleri ‘zillet ve dehfletten düflmüfl olarak’, sanki ‘yay›lan’ çekirgeler gibi
kabirlerinden ç›karlar. Boyunlar›n› ça¤›rana do¤ru uzatm›fl olarak koflar-
larken, kafirler derler ki: “Bu, zorlu bir gün.” (Kamer Suresi, 7-8)

Onlar›n tümünü toplayaca¤›m›z gün; sonra flirk koflanlara diyece¤iz ki:
“Nerede (o bir fley) san›p da ortak kofltuklar›n›z?” (En’am Suresi, 22)

O gün, onlar›n tümünü bir arada toplayaca¤›z, sonra flirk katanlara: “Ye-
rinizden ayr›lmay›n›z; siz de, flirk kofltuklar›n›z da” diyece¤iz. Art›k onla-
r›n aras›n› açm›fl›zd›r. fiirk kofltuklar› derler ki: “Siz bize ibadet ediyor de-
¤ildiniz.” (Yunus Suresi, 28)

Sur’a üfürülece¤i gün, art›k siz dalga dalga geleceksiniz. (Nebe Suresi, 18)

Da¤lar› yürütece¤imiz gün, yeri ç›r›lç›plak (dümdüz olmufl) görürsün; on-
lar› bir arada toplam›fl›z da, içlerinden hiç birini d›flarda b›rakmam›fl›zd›r.
Onlar senin Rabbine s›ra s›ra sunulmufllard›r. Andolsun, siz ilk defa ya-
ratt›¤›m›z gibi bize gelmifl oldunuz. Hay›r, bizim size bir kavuflma-zama-
n› tesbit etmedi¤imizi sanm›flt›n›z de¤il mi? (Kehf Suresi, 47-48)

Biz o gün, bir k›sm›n› bir k›sm› içinde dalgalan›rcas›na b›rak›vermifliz.
Sur’a da üfürülmüfltür, art›k onlar›n tümünü bir arada toparlam›fl›z. (Kehf
Suresi, 99)

GÖKLERDE VE YERDE OLAN 
HERKES KORKUYA KAPILMIfiTIR
Sur’a üfürülece¤i gün, Allah’›n diledi¤i kimseler d›fl›nda, göklerde ve yer-
de olan herkes art›k korkuya kap›lm›flt›r ve her biri ‘boyun bükmüfl’ olarak
O’na gelmifllerdir. (Neml Suresi, 87)

‹MAN ETMEYENLER
S‹MALARINDAN TANINIRLAR
(Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalar›ndan tan›n›r da al›nlar›ndan
ve ayaklar›ndan yakalan›rlar. (Rahman Suresi, 41)
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Gözleri ‘korkudan ve dehfletten düflük’, kendilerini de zillet sar›p-ku-
flatm›fl. Oysa onlar, (daha önce) sapasa¤lam iken secdeye davet edi-
lirlerdi. (Kalem Suresi, 43)

Sur’a üfürülece¤i gün, biz suçlu-günahkarlar› o gün, (yüzleri kara, göz-
leri) gömgök (kaskat› ve kör) olarak’ toplayaca¤›z. (Taha Suresi, 102)

‹MAN ETMEYENLER‹N YÜZLER‹ KAPKARADIR
K›yamet günü, Allah’a karfl› yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara ol-
du¤unu görürsün. Büyüklenenler için cehennemde bir konaklama yeri
mi yok? (Zümer Suresi, 60)

GÖZLER‹ DEHfiET ‹Ç‹NDED‹R
(Ey Muhammed,) Allah’› sak›n zulmedenlerin yapmakta olduklar›ndan
habersiz sanma, onlar› yaln›zca gözlerin dehfletle belirece¤i bir güne
ertelemektedir. Bafllar›n› dikerek koflarlar, gözleri kendilerine dönüp-
çevrilmez. Kalbleri (sanki) bombofltur. (‹brahim Suresi, 42-43)

MÜM‹NLER NURLARINDAN TANINIRLAR
O gün, mü’min erkekler ile mü’min kad›nlar›, nurlar› önlerinde ve sa¤-
lar›nda koflarken görürsün. “Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedi kal›c›-
lar (oldu¤unuz), alt›ndan ›rmaklar akan cennetlerdir.” ‹flte ‘büyük kur-
tulufl ve mutluluk’ budur. O gün, münaf›k erkekler ile münaf›k kad›nlar,
iman edenlere derler ki: “(Ne olur) Bize bir bak›n, sizin nurunuzdan bi-
razc›k al›p-yararlanal›m.” Onlara: “Arkan›za (dünyaya) dönün de bir
nur aray›p-bulmaya çal›fl›n” denilir. Derken aralar›nda kap›s› olan bir
sur çekilmifltir; onun iç yan›nda rahmet, d›fl yan›nda o yönden azab
vard›r. (Hadid Suresi, 12-13)

O gün, öyle yüzler vard›r ki apayd›nl›kt›r; Güler ve sevinç içindedir.
(Abese Suresi, 38-39)

Ey iman edenler, Allah’a kesin (nasuh) bir tevbe ile tevbe edin. Olabilir
ki, Allah sizin kötülüklerinizi örter ve alt›ndan ›rmaklar akan cennetlere
sokar. O gün Allah, Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri küçük
düflürmeyecektir. Nurlar›, önlerinde ve sa¤ yanlar›nda koflar-par›ldar.
Derler ki: “Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi ba¤›flla. fiüphesiz Sen,
her fleye güç yetirensin.” (Tahrim Suresi, 8)
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KIYAMET GÜNÜ ALLAH’IN 
‹ZN‹ OLMADAN K‹MSE SÖZ SÖYLEYEMEZ
(K›yametin) Gelece¤i günde, O’nun izni olmaks›z›n, hiç kimse söz söy-
leyemez. Art›k onlardan kimi ‘bedbaht ve mutsuz’, (kimi de) mutlu ve
bahtiyard›r. (Hud Suresi, 105)

O gün, kendisinden sapma imkan› olamayan ça¤›r›c›ya uyacaklar.
Rahman (olan Allah)a karfl› sesler k›s›lm›flt›r; art›k bir h›r›lt›dan baflka
bir fley iflitemezsin. (Taha Suresi, 108)

ALLAH’IN ‹ZN‹ OLMADAN K‹MSE 
K‹MSEYE B‹R YARAR SA⁄LAYAMAZ
O gün, Rahman (olan Allah)’›n kendisine izin verdi¤i ve sözünden hofl-
nut oldu¤u kimseden baflkas›n›n flefaati bir yarar sa¤lamaz. (Taha Su-
resi, 109)

(Böyle bir günde) Hiç bir yak›n dost bir yak›n dostu sormaz. (Mearic
Suresi, 10)

Kifli o gün, kendi kardeflinden kaçar; Annesinden ve babas›ndan,
(Abese Suresi, 34-35)

O gün, onlardan her birisinin kendine yetecek bir ifli vard›r. (Abese Su-
resi, 37)

“Siz, O’nun d›fl›nda dilediklerinize ibadet edin.” De ki: “Gerçekten hüs-
rana u¤rayanlar, k›yamet günü hem kendilerini, hem yak›nlar›n› hüsra-
na u¤ratanlard›r. Haberiniz olsun; bu apaç›k olan hüsran›n kendisidir.”
(Zümer Suresi, 15)

KIYAMET GÜNÜ SORGULANIRLAR VE 
ALLAH’A Efi KOfiTUKLARI ORTAKLARINDAN
AYRILIRLAR
Onlar›n tümünü toplayaca¤›m›z gün; sonra flirk koflanlara diyece¤iz ki:
“Nerede (o bir fley) san›p da ortak kofltuklar›n›z?” (Bundan) Sonra on-
lar›n: “Rabbimiz olan Allah’a and olsun ki, biz müflriklerden de¤ildik”
demelerinden baflka bir fitneleri olmad› (kalmad›.) Bak, kendilerine
karfl› nas›l yalan söylediler ve düzmekte olduklar› da kendilerinden
kaybolup-uzaklaflt›. (En’am Suresi, 22-24)
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“Ve onlar› durdurup-tutuklay›n, çünkü sorguya çekileceklerdir.” (Saffat
Suresi, 24)

Rablerinin karfl›s›nda durdurulduklar›nda onlar› bir görsen: (Allah:) “Bu,
gerçek de¤il mi?” dedi. Onlar: “Evet, Rabbimiz hakk› için” dediler.
(Allah:) “Öyleyse inkâr edegeldikleriniz nedeniyle azab› tad›n” dedi.
(En’am Suresi, 30)

(Kafirlere) “Benim ortaklar›m sand›¤›n›z fleyleri ça¤›r›n” diyece¤i gün;
iflte onlar› ça¤›rm›fllard›r, ama onlar, kendilerine cevap vermemifllerdir.
Biz onlar›n aralar›nda bir uçurum koyduk. (Kehf Suresi, 52)

K›yamet-saatinin kopaca¤› gün, suçlu-günahkarlar umutsuzca y›k›l›r-
lar. (Allah’a efl kofltuklar›) Ortaklar›ndan kendilerine flefaatçi olan yok-
tur; onlar, ortaklar›n› inkar ediyorlar. (Rum Suresi, 12-13)

O gün, onlar›n tümünü bir arada toplayaca¤›z, sonra flirk katanlara:
“Yerinizden ayr›lmay›n›z; siz de, flirk kofltuklar›n›z da” diyece¤iz. Art›k
onlar›n aras›n› açm›fl›zd›r. fiirk kofltuklar› derler ki: “Siz bize ibadet edi-
yor de¤ildiniz.” “Bizim ile sizin aran›zda flahid olarak Allah yeter. Ger-
çekten biz, sizin ibadetinizden habersizdik.” ‹flte orada, her nefis önce-
den yapt›klar›yla imtihana çekilmifl olacak ve onlar as›l-gerçek mevlala-
r› olan Allah’a döndürülecekler. Yalan yere uydurduklar› da, kendilerin-
den kaybolup uzaklaflacaklar. (Yunus Suresi, 28-30)

O flirk koflanlar, flirk kofltuklar›n› gördükleri zaman: “Rabbimiz, seni b›-
rak›p bizim tapt›¤›m›z ortaklar›m›z bunlard›r” diyecekler. (Onlar da bun-
lara:) “Siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz” diye sözü (geri çevirip) f›r-
latacaklar. O gün (art›k) Allah’a teslim olmufllard›r ve uydurduklar› (ya-
lanc› ilahlar) da onlardan çekilip-uzaklaflm›flt›r. (Nahl Suresi, 86-87)

O gün (Allah) onlara seslenerek: “Bana ortak olarak öne sürdükleriniz
nerede?” der. Üzerlerine (azab) sözü hak olanlar derler ki: “Rabbimiz,
iflte bizim azd›r›p-sapt›rd›klar›m›z bunlar; kendimiz az›p sapt›¤›m›z gi-
bi, onlar› da azd›r›p sapt›rd›k. (fiimdiyse) Sana (gelip onlardan) uzak-
laflm›fl bulunmaktay›z. Onlar bize tap›yor da de¤illerdi. Denir ki: “Ortak-
lar›n›z› ça¤›r›n.” Böylelikle ça¤›r›rlar, ama kendilerine cevap vermezler
ve azab› görürler. Hidayet bulmufl olsalard› ne olurdu. O gün (Allah) on-
lara seslenerek: “Gönderilen (elçilere) ne cevab verdiniz?” der. (Kasas
Suresi, 62-65)

O gün (Allah) onlara seslenerek: “Bana ortak olarak öne sürdükleriniz
nerede” der. (Kasas Suresi, 74)
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Ve onlara: “Tapmakta olduklar›n›z nerede?” denilir; “Allah’›n d›fl›nda
olan (ilah)lar; size yard›mlar› dokunuyor mu, veya kendilerine yard›m-
lar› oluyor mu? (fiuara Suresi, 92-93)

KIYAMET GÜNÜ HERKES 
TEK BAfiINA SORGUYA ÇEK‹L‹R
Ve onlar›n hepsi, k›yamet günü O’na, ‘yapayaln›z, tek bafllar›na’ gele-
ceklerdir. (Meryem Suresi, 95)

KIYAMET GÜNÜ RESULLER 
fiAH‹TL‹K ‹Ç‹N ÇA⁄RILIRLAR
Ve resuller de (flahitlik için) belli bir vakitte getirildi¤i zaman (Bu,) Hangi
gün için ertelenmiflti? (Mü’mini müflrikten, hakl›y› haks›zdan) Ay›rma
günü için. (Mürselat Suresi, 11-13)

‹NSANLAR ÜÇ SINIF OLACAKTIR
Ve sizler de üç s›n›f oldu¤unuz zaman; ‹flte o “Ashab-› Meymene”, ne
(kutludur o) “Ashab-› Meymene”. “Ashab-› Mefl’eme” ne (mutsuz ve
u¤ursuzdur o) “Ashab-› Mefl’eme”.  Yar›fl›p öne geçenler de, öne geç-
mifl öncülerdir.  ‹flte onlar, yak›nlaflt›r›lm›fl (mukarreb) olanlard›r. (Va-
k›a Suresi, 7-11)

MÜM‹NLER‹N K‹TABI SA⁄DAN VER‹L‹R
Art›k kitab› sa¤-eline verilen kifli, der ki: “Al›n, kitab›m› okuyun.” “Çünkü
ben, gerçekten hesab›ma kavuflaca¤›m› sanm›fl (anlam›fl)t›m.” Art›k o,
hoflnut bir yaflama içindedir. Yüksek bir cennette. (Hakka Suresi, 19-
22)

‹MAN ETMEYENLER‹N
K‹TABI SOLDAN VER‹L‹R
Kitab› sol eline verilen ise; o da, der ki: “Bana keflke kitab›m verilme-
seydi.” “Hesab›m› hiç bilmeseydim.” “Keflke o (ölüm her fleyi) kesip bi-
tirseydi. (Hakka Suresi, 25-27)
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‹MAN ETMEYENLER‹N KIYAMET GÜNÜNÜ 
YALAN SAYMALARINA KARfiILIK 
GÖRECEKLER‹ AZAP
Bu ay›rma gününü sana ne bildirdi? O gün, yalanlayanlar›n vay haline. Biz,
öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri onlar›n izinde yürü-
tece¤iz. ‹flte biz, suçlu-günahkarlara böyle yap›yoruz. O gün, yalanlayan-
lar›n vay haline. (Mürselat Suresi, 14-19)

O gün, yalanlayanlar›n vay haline. Kendisini yalanlad›¤›n›z (azab)a gidin.
Üç dala ayr›lm›fl bir gölgeye gidin. (Mürselat Suresi, 28-30)

‹MAN ETMEYENLER‹N KIYAMET GÜNÜ 
DUYACAKLARI P‹fiMANLIK
Hay›r, onlar k›yamet-saatini yalanlad›lar; biz k›yamet saatini yalan sayan-
lara ç›lg›nca yanan bir atefl haz›rlad›k. (Atefl,) Onlar› uzak bir yerden gör-
dü¤ünde, onlar bunun gazabl› öfkesini ve u¤ultusunu iflitirler. Elleri boyun-
lar›na ba¤l› olarak, s›k›fl›k bir yerine at›ld›klar› zaman, orada yok oluflu is-
teyip-ça¤›r›rlar. (Furkan Suresi, 11-13)

Art›k o gün hiç kimse (Allah’›n) verece¤i azab gibi azabland›ramaz. Onun
vuraca¤› ba¤› hiç kimse vuramaz. (Fecr Suresi, 25-26)

Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse Allah, onu en büyük azab ile azab-
land›r›r. (Gafliye Suresi, 23-24)

Allah’a kavuflmay› yalan sayanlar, do¤rusu hüsrana u¤ram›fllard›r. Öyle ki, sa-
at (k›yamet günü) apans›z onlara geliverince, günahlar›n› s›rtlar›na yüklenerek:
“Onda (dünyada) sorumsuzca yapt›klar›m›zdan dolay› yaz›klar olsun bize…”
derler. Dikkat edin, o iflleyip-yüklendikleri ne kötüdür. (En’am Suresi, 31)

Demifllerdir ki: “Eyvahlar bize, uykuya-b›rak›ld›¤›m›z yerden bizi kim diril-
tip-kald›rd›? Bu,  Rahman (olan Allah)›n va’detti¤idir, (demek ki) gönderi-
len (elçi)ler do¤ru söylemifl”. (Yasin Suresi, 52)

ALLAH KIYAMET GÜNÜ fiEYTANI 
VE DOSTLARINI HAfiREDECEKT‹R
Andolsun Rabbine, biz onlar› da, fleytanlar› da mutlaka haflredece¤iz, sonra
onlar› cehennemin çevresinde diz üstü çökmüfl olarak haz›r bulunduraca¤›z.
(Meryem Suresi, 68)
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fiEYTAN ‹NKARCI DOSTLARIYLA 
‹fiB‹RL‹⁄‹ ‹Ç‹NDED‹R
Üzerinde Allah’›n isminin an›lmad›¤› fleyi yemeyin; çünkü bu f›sk’t›r (yol-
dan ç›k›flt›r). Gerçekten fleytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi
dostlar›na gizli-ça¤r›larda bulunurlar. Onlarla itaat ederseniz flüphesiz
siz de müflriklersiniz. (En’am Suresi, 121)

Ey Ademo¤ullar›, fleytan, anne ve baban›z›n çirkin yerlerini kendilerine
göstermek için, elbiselerini s›y›rtarak, onlar› cennetten ç›kard›¤› gibi sa-
k›n sizi de bir belaya u¤ratmas›n. Çünkü o ve taraftarlar›, (kendilerini gö-
remeyece¤iniz yerden) sizleri görmektedir. Biz gerçekten fleytanlar›,
inanmayacaklar›n dostlar› k›ld›k. (A’raf Suresi, 27)

Kimine hidayet verdi, kimi de sap›kl›¤› haketti. Çünkü bunlar, Allah’› b›-
rak›p fleytanlar› veli edinmifllerdi. Ve gerçekten onlar› do¤ru yolda say-
maktad›rlar. (A’raf Suresi, 30)

‹man edenlerle karfl›laflt›klar› zaman: “‹man ettik” derler. fieytanlar›yla
baflbafla kald›klar›nda ise, derler ki: “fiüphesiz, sizinle beraberiz. Biz
(onlarla) yaln›zca alay ediyoruz.” (Bakara Suresi, 14)

‹NKAR EDENLER‹ HER
YERDEN SARIP KUfiATMIfiTIR
fieytan onlar› sar›p-kuflatm›flt›r; böylelikle onlara Allah’›n zikrini unuttur-
mufltur. ‹flte onlar, fleytan›n f›rkas›d›r. Dikkat edin; flüphesiz fleytan›n f›r-
kas›, hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 19)

KEND‹S‹NE ‹NANANLARI ATEfiE 
SÜRÜKLER
Onlara; “Allah’›n indirdiklerine uyun” denildi¤inde, derler ki; “Hay›r, biz
atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz fleye uyar›z.” fiayet fleytan, onlar› ç›l-
g›nca yanan ateflin azab›na ça¤›rm›flsa da m› (buna uyacaklar)? (Lok-
man Suresi, 21)

Gerçek flu ki, fleytan sizin düflman›n›zd›r, öyleyse siz de onu düflman
edinin. O, kendi grubunu, ancak ç›lg›nca yanan ateflin halk›ndan olma-
¤a ça¤›r›r. (Fat›r Suresi, 6)
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KIYAMET GÜNÜ ONA UYANLAR 
YAPAYALNIZ BIRAKILACAKTIR
“Çünkü o, gerçekten bana geldikten sonra beni zikirden (Kur’an’dan)
sapt›rm›fl oldu. fieytan da insan› ‘yapayaln›z ve yard›ms›z” b›rakand›r.”
(Furkan Suresi, 29)

KIYAMET GÜNÜ HASSAS TERAZ‹LER
KURULUR
Biz ise, k›yamet gününe ait duyarl› teraziler koyar›z da art›k, hiç bir nefis
hiç bir fleyle haks›zl›¤a u¤ramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona (terazi-
ye) getiririz. Hesap görücüler olarak Biz yeteriz. (Enbiya Suresi, 47)
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CENNET

CENNETE YALNIZCA 
MÜM‹NLER G‹RECEKLERD‹R
Onlar, gaybe inan›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar ve kendilerine r›z›k
olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar,  sana indirilene, senden
önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inan›rlar.
‹flte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet  üzeredirler ve kurtulufla eren-
ler bunlard›r. (Bakara Suresi, 3-5)

Cennet de, muttakiler için, uzakta de¤ildir, (o gün) yak›nlaflt›r›lm›flt›r. Bu,
size vadolunand›r; (gönülden Allah’a) yönelip-dönen (‹slam’›n hükümle-
rini) koruyan, Görmedi¤i halde Rahman’a karfl› ‘içi titreyerek korku du-
yan’ ve ‘içten Allah’a yönelmifl’ bir kalb ile gelen içindir. “Ona ‘esenlik ve
bar›fl (selam)la’ girin. Bu, ebedilik günüdür.” (Kaf Suresi, 31-34)

Hiç flüphesiz Allah, mü’minlerden -karfl›l›¤›nda onlara mutlaka cenneti
vermek üzere- canlar›n› ve mallar›n› sat›n alm›flt›r. Onlar Allah yolunda
savafl›rlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat’ta, ‹ncil’de ve
Kur’an’da O’nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha çok
ahdine vefa gösterecek olan kimdir? fiu halde yapt›¤›n›z bu al›flverifl-
ten dolay› sevinip-müjdelefliniz. ‹flte ‘büyük kurtulufl ve mutluluk’ bu-
dur. (Tevbe Suresi, 111)

Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kad›nlara içinde ebedi kalmak üze-
re, alt›ndan ›rmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel mes-
kenler vaadetmifltir. Allah’tan olan hoflnutluk ise en büyüktür. ‹flte bü-
yük kurtulufl ve mutluluk budur. (Tevbe Suresi, 72)

E¤er o (ölecek kifli), yak›n k›l›nan (mukarreb olan)lardan ise, Bu du-
rumda rahatl›k, güzel r›z›k ve nimetlerle donat›lm›fl cennet (onundur).
Ve e¤er “Ashab-› Yemin”den ise, Art›k, “Ashab-› Yemin”den selam sa-
na. (Vak›a Suresi, 88-91)

Bunlar, Allah’›n s›n›rlar›d›r. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, onu al-
t›ndan ›rmaklar akan, içinde ebedi kalacaklar› cennetlere sokar. ‹flte
büyük kurtulufl ve mutluluk budur. (Nisa Suresi, 13)

‹man edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halk›d›rlar, orada sü-
resiz kalacaklard›r. (Bakara Suresi, 82)
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Öne geçen Muhacirler ve Ensar  ile onlara güzellikle uyanlar; Allah onlar-
dan hoflnut olmufltur, onlar da O’ndan hoflnut olmufllard›r ve (Allah) onlara,
içinde ebedi kalacaklar›, alt›ndan ›rmaklar akan cennetler haz›rlam›flt›r. ‹fl-
te büyük ‘kurtulufl ve mutluluk’ budur. (Tevbe Suresi, 100)

Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve p›nar bafllar›ndad›r.
(Hicr Suresi, 45)

CENNETTE MÜM‹NLER‹N KARfiILANIfiI
Onlar, Adn cennetlerine girerler. Babalar›ndan, efllerinden ve soylar›n-
dan ‘salih davran›fllarda’ bulunanlar da (Adn cennetlerine girer). Melek-
ler onlara her bir kap›dan girip (flöyle derler:) “Sabretti¤inize karfl›l›k se-
lam size. (Dünya) Yurdun(un) sonu ne güzel.” (Ra’d Suresi, 23-24)

‹man edip salih amellerde bulunanlar, Rablerinin izniyle alt›ndan ›rmak-
lar akan, içinde ebedi kalacaklar› cennetlere konulmufllard›r. Orada bir-
birlerine olan dirlik temennileri: “Selam”d›r. (‹brahim Suresi, 23)

Oraya esenlikle ve güvenlikle girin. (Hicr Suresi, 46)

Rablerinden korkup-sak›nanlar da, cennete bölük bölük sevkedildiler.
Sonunda oraya geldikleri zaman, kap›lar› aç›ld› ve onlara (cennetin)
bekçileri dedi ki: “Selam üzerinizde olsun, hofl ve temiz geldiniz. Ebedi
kal›c›lar olarak ona girin.” (Zümer Suresi, 73)

Ki melekler, güzellikle canlar›n› ald›klar›nda: “Selam size” derler. “Yap-
t›klar›n›za karfl›l›k olmak üzere cennete girin.” (Nahl Suresi, 32)

‹flte onlar, sabretmelerine karfl›l›k (cennetin en gözde yerinde) odalarla
ödüllendirilirler ve orda esenlik dile¤i ve selamla karfl›lan›rlar. (Furkan
Suresi, 75)

ORADA SONSUZ 
B‹R YAfiAM VARDIR
Allah onlar için, süresiz kalacaklar›, alt›ndan ›rmaklar akan cennetler ha-
z›rlad›. ‹flte büyük ‘kurtulufl ve mutluluk’ budur. (Tevbe Suresi, 89)

Onda ebedi olarak kal›c›d›rlar, ondan ayr›lmak istemezler. (Kehf Suresi, 108)

Böylelikle Allah, dediklerine karfl›l›k olarak içinde ebedi kalacaklar›, al-
t›ndan ›rmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyilik yapanlar›n karfl›l›¤›d›r.
(Maide Suresi, 85)
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(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanlar› müjdele. Ger-
çekten onlar için altlar›ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r. Kendilerine
r›z›k olarak bu ürünlerden her yedirildi¤inde: “Bu daha önce de r›z›klan-
d›¤›m›zd›r” derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmufl-
tur. Orada, onlar için tertemiz efller vard›r ve onlar orada süresiz kala-
caklard›r. (Bakara Suresi, 25)

O gün, mü’min erkekler ile mü’min kad›nlar›, nurlar› önlerinde ve sa¤la-
r›nda koflarken görürsün. “Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedi kal›c›lar
(oldu¤unuz), alt›ndan ›rmaklar akan cennetlerdir.” ‹flte ‘büyük kurtulufl
ve mutluluk’ budur. (Hadid  Suresi, 12)

ALLAH’IN RIZASI VE HOfiNUTLU⁄U VARDIR
De ki: “Size bundan daha hay›rl›s›n› bildireyim mi? Korkup sak›nanlar
için Rablerinin kat›nda, içinde temelli kalacaklar›, alt›ndan ›rmaklar
akan cennetler, tertemiz efller ve Allah’›n r›zas› vard›r. Allah, kullar›
hakk›yla görendir.” (Al-i ‹mran Suresi,15)

Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kad›nlara içinde ebedi kalmak üze-
re, alt›ndan ›rmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel mes-
kenler vaadetmifltir. Allah’tan olan hoflnutluk ise en büyüktür. ‹flte bü-
yük kurtulufl ve mutluluk budur. (Tevbe Suresi, 72)

Bilin ki, dünya hayat› ancak bir oyun, ‘(e¤lence türünden) tutkulu bir
oyalama’, bir süs, kendi aran›zda bir övünme (süresi ve konusu), mal
ve çocuklarda bir ‘ço¤alma-tutkusu’dur. Bir ya¤mur örne¤i gibi; onun
bitirdi¤i ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hofluna gitmifltir, sonra kuruyu-
verir, bir de bakars›n ki sapsar› kesilmifl, sonra o, bir çer-çöp oluvermifl-
tir. Ahirette ise fliddetli bir azab; Allah’tan bir ma¤firet ve bir hoflnutluk
(r›za) vard›r. Dünya hayat›, aldan›fl olan bir metadan baflka bir fley de-
¤ildir. (Hadid  Suresi, 20)

Ey mutmain (tatmin bulmufl) nefis, Rabbine, hoflnut edici ve hoflnut
edilmifl olarak dön. Art›k kullar›m›n aras›na gir. Cennetime gir. (Fecr
Suresi, 27-30)

Rableri kat›nda onlar›n ödülleri, içinde ebedi kal›c›lar olmak üzere alt›n-
dan ›rmaklar akan Adn cennetleridir. Allah, onlardan raz› olmufltur,
kendileri de O’ndan raz› (hoflnut, memnun) kalm›fllard›r. ‹flte bu, Rab-
binden ‘içi titreyerek korku duyan kimse’ içindir. (Beyyine Suresi, 8)
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‹man edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla
cehd edenlerin (çaba harcayanlar›n) Allah Kat›nda büyük dereceleri
vard›r. ‹flte ‘kurtulufla ve mutlulu¤a’ erenler bunlard›r. (Tevbe Suresi, 20)

GEN‹fiL‹⁄‹ YER ‹LE 
GÖ⁄ÜN GEN‹fiL‹⁄‹ KADARDIR
Rabbinizden olan ma¤firet ve eni göklerle yer kadar olan cennete (ka-
vuflmak için) yar›fl›n; o, muttakiler için haz›rlanm›flt›r. (Al-i ‹mran Sure-
si,133)

Rabbinizden olan bir ma¤firete ve cennete (kavuflmak için) ‘çaba göste-
rip-yar›fl›n,’ ki (o cennet) geniflli¤i gök ile yerin geniflli¤i gibi olup Allah’a
ve Resûlü’ne iman edenler için haz›rlanm›flt›r. ‹flte bu, Allah’›n fazl›d›r ki,
onu diledi¤ine verir. Allah büyük fazl sahibidir. (Hadid Suresi, 21)

BÜYÜK B‹R ZENG‹NL‹K
VE ‹HT‹fiAM VARDIR
Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. (‹nsan Suresi,
20)

Astarlar›, a¤›r ifllenmifl atlastan yataklar üzerinde yaslan›rlar. ‹ki cenne-
tin de meyve-devflirmesi (ordakilere) yak›n (kolay)d›r. (Rahman Suresi,
54)

IRMAKLAR VARDIR
‹man edip salih amellerde bulunanlar›, alt›ndan ›rmaklar akan, içinde
ebedi kalacaklar› cennetlere sokaca¤›z. Onda onlar için tertemiz k›l›n-
m›fl efller vard›r. Ve onlar›, ‘ne s›cak-ne so¤uk, tam karar›nda gölgeli¤e’
sokaca¤›z. (Nisa Suresi,57)

O da sizin günahlar›n›z› ba¤›fllar, sizi altlar›ndan ›rmaklar akan cennet-
lere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerlefltirir. ‹flte ‘büyük mut-
luluk ve kurtulufl’ budur. (Saf Suresi, 12)

Diledi¤i takdirde, sana bundan daha hay›rl›s› olarak alt›ndan ›rmaklar
akan cennetler veren ve senin için köflkler k›lan (Allah) ne yücedir. (Fur-
kan Suresi, 10)
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Takva sahiplerine va’dedilen cennetin misali (fludur): ‹çinde bozulma-
yan sudan ›rmaklar, tad› de¤iflmeyen sütten ›rmaklar, içenler için lez-
zet veren flaraptan ›rmaklar ve süzme baldan ›rmaklar vard›r ve orda
onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir ma¤firet var-
d›r. Hiç (böyle mükafaatlanan bir kifli), ateflin içinde ebedi olarak kalan
ve ba¤›rsaklar›n› ‘parça parça koparan’ kaynar sudan içirilen kimseler
gibi olur mu? (Muhammed Suresi, 15)

PINARLAR VARDIR
‹kisinde de akmakta olan iki p›nar vard›r. (Rahman Suresi, 50)

fiüphesiz muttaki olanlar, gölgeliklerde ve p›nar-bafllar›ndad›r; (Mürse-
lat Suresi, 41)

Bir p›nar ki orada “selsebil” olarak adland›r›l›r. (‹nsan Suresi, 18)

YEfi‹LL‹KLER VARDIR
Çeflit çeflit ‘inceliklere ve güzelliklere’ (veya her türden s›k a¤açlara)
sahiptirler. (Rahman Suresi, 48)

Alabildi¤ine yemyeflildirler. (Rahman Suresi, 64)

NE SICAK, NE SO⁄UK, TAM 
KARARINDA GÖLGEL‹KLER VARDIR
‹man edip salih amellerde bulunanlar›, alt›ndan ›rmaklar akan, içinde
ebedi kalacaklar› cennetlere sokaca¤›z. Onda onlar için tertemiz k›l›n-
m›fl efller vard›r. Ve onlar›, ‘ne s›cak-ne so¤uk, tam karar›nda gölgeli-
¤e’ sokaca¤›z. (Nisa Suresi,57)

Orada tahtlar üzerinde yaslan›p-dayanm›fllard›r. Orada ne (yak›c›) bir
günefl ve ne de dondurucu bir so¤uk görürler. (‹nsan Suresi,13)

Yay›l›p-uzanm›fl gölgeler, (Vak›a Suresi, 30)

YÜKSEK KÖfiKLERDE VE 
GÜZEL KONAKLARDA OTURURLAR
Diledi¤i takdirde, sana bundan daha hay›rl›s› olarak alt›ndan ›rmaklar
akan cennetler veren ve senin için köflkler k›lan (Allah) ne yücedir.
(Furkan Suresi, 10)
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‹man edip salih amellerde bulunanlar; onlar›, içinde ebedi kal›c›lar ola-
rak, alt›ndan ›rmaklar akan cennetin yüksek köflklerine muhakkak yer-
lefltirece¤iz. (Salih) Amellerde bulunanlar›n ecri ne güzeldir. (Ankebut
Suresi, 58)

Bizim kat›m›zda sizi (bize) yaklaflt›racak olan ne mallar›n›z, ne de ev-
latlar›n›zd›r; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar baflka. ‹flte
onlar; onlar için yapt›klar›na karfl›l›k olmak üzere kat kat mükafaat var-
d›r ve onlar yüksek köflklerinde güven içindedirler. (Sebe Suresi, 37)

Ancak Rablerinden korkup-sak›nanlar ise; onlara yüksek köflkler var-
d›r, onlar›n üstünde de yüksek köflkler bina edilmifltir. Onlar›n alt›nda
›rmaklar akmaktad›r. (Bu,) Allah’›n va’didir. Allah, va’dinden dönmez.
(Zümer Suresi, 20)

YÜKSEKLERE KURULMUfi
TAHTLAR VARDIR
Orada tahtlar üzerinde yaslan›p-dayanm›fllard›r. Orada ne (yak›c›) bir
günefl ve ne de dondurucu bir so¤uk görürler. (‹nsan Suresi,13)

‘Özenle ifllenmifl mücevher’ tahtlar üzerindedirler. (Vak›a Suresi, 15)

Birbirlerine karfl›, tahtlar üzerinde (otururlar). (Saffat Suresi, 44)

YASTIKLAR VE ÇARPICI 
GÜZELL‹KTE DÖfiEKLER VARDIR
Astarlar›, a¤›r ifllenmifl atlastan yataklar üzerinde yaslan›rlar. ‹ki cen-
netin de meyve-devflirmesi (ordakilere) yak›n (kolay)d›r. (Rahman Su-
resi, 54)

Yeflil yast›klara ve çarp›c› güzellikteki döfleklere yaslan›rlar. (Rahman
Suresi, 76)

Dizi dizi yast›klar, Ve serilmifl yayg›lar. (Gafliye Suresi, 15-16)

Yükseklere-kurulmufl döflekler (sedirler). (Vak›a Suresi, 34)

EN GÜZEL G‹YS‹LER VE TAKILAR VARDIR
Ve sabretmeleri dolay›s›yla cennetle ve ipekle ödüllendirmifltir. (‹nsan
Suresi,12)
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Onlar›n üzerinde hafif ipek ve a¤›r ifllenmifl atlastan yeflil elbiseler var-
d›r. Gümüflten bileziklerle bezenmifllerdir. Rableri onlara tertemiz bir
flarab içirmifltir. (‹nsan Suresi,21)

Hiç flüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amellerde bulunanlar› alt›n-
dan ›rmaklar akan cennetlere sokar, orada alt›ndan bileziklerle ve inci-
lerle süslenirler; ordaki elbiseleri ipek(ten)tir. (Hac Suresi, 23)

Adn cennetleri (onlar›nd›r); oraya girerler, orada alt›ndan bileziklerle ve
incilerle süslenirler. Ve orada onlar›n elbiseleri ipek(ten)dir. (Fat›r Sure-
si, 33)

CENNETTEK‹ Y‹YECEK VE ‹ÇECEKLER
Onlar›n üzerinde hafif ipek ve a¤›r ifllenmifl atlastan yeflil elbiseler var-
d›r. Gümüflten bileziklerle bezenmifllerdir. Rableri onlara tertemiz bir
flarab içirmifltir. (‹nsan Suresi,21)

Onlara mühürlü, kat›ks›z bir flaraptan içirilir. Ki onun sonu misktir. fiu
halde yar›flmak isteyenler, bunun için yar›fls›nlar. (Mütaffifin Suresi, 25-
26)

Konulmufl (içecek dolu) kaplar, (Gafliye Suresi, 14)

Dopdolu kadehler. (Nebe Suresi, 34)

fiüphesiz ki iyiler (ebrar), kar›fl›m› kafur olan bir kadehten içerler.
Allah’›n kullar›n›n kendisinden içtikleri bir kaynak; onu f›flk›rtt›kça f›flk›r-
t›p ak›t›rlar. (‹nsan Suresi,5-6)

Çeflitli-meyveler. Onlar ikram görenlerdir. (Saffat Suresi, 42)

Kaynaktan (doldurulmufl) kadehlerle çevrelerinde dolafl›l›r. Bembeyaz;
içenlere lezzet (veren bir içki). Onda ne bir gaile vard›r, ne de kendile-
rinden geçip, ak›llar› çelinir. (Saffat Suresi, 45-47)

Kayna¤›ndan (doldurulmufl) testiler, ibrikler ve kadehler, Ki bundan ne
bafllar›n› bir a¤r› tutar, ne de kendilerinden geçip ak›llar› çelinir. Arzula-
y›p-seçecekleri meyveler, Canlar›n›n çekti¤i kufl eti. (Vak›a Suresi, 18-
21)

Yüklü dallar› bükülmüfl kiraz (a¤açlar›), Üstüste dizili meyveleri sark-
m›fl muz a¤açlar›, (Vak›a Suresi, 28-29)

Ve (daha) birçok meyveler aras›nda, Kesilip-eksilmeyen ve yasaklan-
mayan (meyveler). (Vak›a Suresi, 32-33)
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Takva sahiplerine va’dedilen cennetin misali (fludur): ‹çinde bozulma-
yan sudan ›rmaklar, tad› de¤iflmeyen sütten ›rmaklar, içenler için lezzet
veren flaraptan ›rmaklar ve süzme baldan ›rmaklar vard›r ve orda onlar
için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir ma¤firet vard›r. Hiç
(böyle mükafaatlanan bir kifli), ateflin içinde ebedi olarak kalan ve ba-
¤›rsaklar›n› ‘parça parça koparan’ kaynar sudan içirilen kimseler gibi
olur mu? (Muhammed Suresi, 15)

(Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yak›n ve devflirilmeleri kolaylaflt›r›l-
d›kça kolaylaflt›r›lm›fl. Çevrelerinde gümüflten billur kablar, kupalar do-
laflt›r›l›r. Gümüflten billur kaplar ki, onlar› belli bir ölçüyle tesbit etmifller-
dir. Orada onlara bir kadeh içirilir ki, kar›fl›m› zencefildir. (‹nsan Sure-
si,14-17)

Nice bahçeler ve üzüm ba¤lar›. (Nebe Suresi, 32)

‹çlerinde (her türden) meyve, eflsiz-hurma ve eflsiz-nar vard›r. (Rah-
man Suresi, 68)

CENNETTE ‹NSANIN NEFS‹N‹N 
D‹LED‹⁄‹ HERfiEY VARDIR
(O gün) Zalimleri kazand›klar› dolay›s›yla korkuyla titrerlerken görür-
sün; o (yapt›klar›) da üstlerine çöküvermifltir. ‹man edip salih amellerde
bulunanlar ise, cennet bahçelerindedirler. Rableri kat›nda her diledikle-
ri onlar›nd›r. ‹flte büyük fazl (nimet ve üstünlük) budur. (fiura Suresi,
22)

“Onlar›n etraf›nda alt›n tepsiler ve testilerle dolafl›l›r; orada nefislerin
arzu etti¤i ve gözlerin lezzet (zevk) ald›¤› her fley var. Ve siz orada sü-
resiz kalacaks›n›z.” (Zuhruf Suresi, 71)

(Onlar da) Dediler ki: “Bize olan va’dinde sad›k kalan ve bizi bu yere mi-
rasç› k›lan Allah’a hamd olsun ki, cennetten diledi¤imiz yerde konakla-
yabiliriz. (Salih) Amellerde bulunanlar›n ecri ne güzeldir. (Zümer Sure-
si, 74)

Onun u¤ultusunu bile duymazlar. Onlar nefislerinin arzulad›¤› (say›s›z
nimet) içinde ebedi kal›c›d›rlar. (Enbiya Suresi,102)

Orda diledikleri her fley onlar›nd›r; Kat›m›zda daha fazlas› da var. (Kaf
Suresi, 35)
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ORADA MÜM‹NLERE BÜYÜK 
B‹R N‹MET VER‹L‹R
Nimetlerle donat›lm›fl (naim) cennetlerde. (Saffat Suresi, 43)

O gün, öyle yüzler de vard›r ki, nimette (engin bir mutluluk içinde)dirler.
(Gafliye Suresi, 8)

MUTLULUK VE HUZUR DOLU
B‹R YAfiAM VARDIR
Onlar›, kendisinden gerçekten hoflnut kalacaklar› bir yere sokacakt›r.
fiüphesiz Allah, bilendir, halimdir. (Hac Suresi, 59)

Art›k o, hoflnut bir yaflama içindedir. (Hakka Suresi, 21)

Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunanlar (onlar›n
d›fl›ndad›r); iflte bunlar, cennete girecekler ve hiç bir fleyle zulme u¤ra-
t›lmayacaklar. (Meryem Suresi, 60)

O gün, öyle yüzler de vard›r ki, nimette (engin bir mutluluk içinde)dirler.
Harcad›¤›-çabadan dolay› hoflnuttur. (Gafliye Suresi, 8-9)

Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; art›k onlar ‘bir cennet
bahçesinde’ ‘sevinç içinde a¤›rlan›rlar’. (Rum Suresi, 15)

O gün yüzler ›fl›l ›fl›l parlar. Rablerine bak›p-durur. (K›yamet Suresi, 22-
23)

Art›k Allah, onlar› böyle bir günün flerrinden korumufl ve onlara par›lt›l›
bir ayd›nl›k ve bir sevinç vermifltir. (‹nsan Suresi,11)

Nimetin par›lt›l›-sevincini sen onlar›n yüzlerinde tan›rs›n. (Mütaffifin
Suresi, 24)

Ve kendi yak›nlar›na sevinç içinde dönmüfl olacakt›r. (‹nflikak Suresi,
9)

GÜVENL‹K VARDIR
Bizim Kat›m›zda sizi (bize) yaklaflt›racak olan ne mallar›n›z, ne de ev-
latlar›n›zd›r; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar baflka. ‹flte
onlar; onlar için yapt›klar›na karfl›l›k olmak üzere kat kat mükafaat var-
d›r ve onlar yüksek köflklerinde güven içindedirler. (Sebe Suresi, 37)
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K‹N VE NEFRET YOKTUR
Onlar›n gö¤üslerinde kinden (ne varsa tümünü) s›y›r›p-çektik, kardefl-
ler olarak tahtlar üzerinde karfl› karfl›yad›rlar. (Hicr Suresi, 47)

Biz onlar›n gö¤üslerinde kinden ne varsa çekip alm›fl›z. Altlar›ndan ›r-
maklar akar. Derler ki: “Bizi buna ulaflt›ran Allah’a hamd olsun. E¤er
Allah bize hidayet vermeseydi biz do¤ruya ermeyecektik. Andolsun,
Rabbimizin elçileri hak ile geldiler.” Onlara: “‹flte bu, yapt›klar›n›za kar-
fl›l›k olarak mirasç› k›l›nd›¤›n›z cennettir” diye seslenilecek. (A’raf Su-
resi, 43)

BOfi KONUfiMA VE 
YALAN YOKTUR
Orada, ne ‘saçma ve bofl bir söz’ iflitirler, ne günaha sokma. Yaln›zca
bir söz (iflitirler:) “Selam, selam.” (Vak›a Suresi, 25-26)

‹çinde, ne ‘bofl ve saçma bir söz’ iflitirler, ne bir yalan. (Nebe Suresi, 35)

Orda anlams›z bir söz iflitmez. (Gafliye Suresi, 11)

YORGUNLUK VE BIKKINLIK YOKTUR
“Ki O, bizi Kendi fazl›ndan (ebedi olarak) kal›nacak bir yurda yerlefltirdi;
burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir b›kk›nl›k da do-
kunmaz.” (Fat›r Suresi, 35)

Orda onlara hiç bir yorgunluk dokunmaz ve onlar ordan ç›kar›lacak de-
¤ildirler. (Hicr Suresi, 48)

KORKU VE HÜZÜN YOKTUR
fiüphesiz, iman edenler(le) yahudiler, hristiyanlar ve sabiiler(den kim)
Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, art›k
onlar›n Allah kat›nda ecirleri vard›r. Onlara korku yoktur ve onlar mah-
zun olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 62)

Allah’›n kendi fazl›ndan onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara
arkalar›ndan henüz ulaflmayanlara müjdelemeyi isterler ki onlara hiç
bir korku yoktur, mahzun da olacak de¤illerdir. (Al-i ‹mran Suresi,170)

Derler ki: “Bizden hüznü giderip yok eden Allah’a hamdolsun; flüphesiz
Rabbimiz, gerçekten ba¤›fllayand›r, flükrü kabul edendir.” (Fat›r Suresi, 34)
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Ey Ademo¤ullar›, içinizden size ayetlerimi haber veren elçiler geldi¤in-
de, kim sak›n›rsa ve (davran›fllar›n›) düzeltirse iflte onlar için korku yok-
tur, onlar mahzun olmayacaklard›r. (A’raf Suresi, 35)

GÜZEL YÜZLÜ VE GÜZEL
HUYLU EfiLER VARDIR
Gerçek flu ki, Biz onlar› yeni bir infla (yaratma) ile infla edip-yaratt›k.
Onlar› hep bakireler olarak k›ld›k, Efllerine sevgiyle tutkun (ve) hep ya-
fl›t, (Vak›a Suresi, 35-37)

(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanlar› müjdele. Ger-
çekten onlar için altlar›ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r. Kendilerine
r›z›k olarak bu ürünlerden her yedirildi¤inde: “Bu daha önce de r›z›klan-
d›¤›m›zd›r” derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmufl-
tur. Orada, onlar için tertemiz efller vard›r ve onlar orada süresiz kala-
caklard›r. (Bakara Suresi, 25)

Ve yanlar›nda bak›fllar›n› yaln›zca efllerine çevirmifl iri gözlü kad›nlar
vard›r. (Saffat Suresi, 48)

Ve iri gözlü huriler, Sanki sakl› inciler gibi; (Vak›a Suresi, 22-23)

‹flte böyle; ve Biz onlar› iri gözlü hurilerle evlendirmiflizdir. (Duhan Su-
resi, 54)

Orada huylar› güzel, yüzleri güzel kad›nlar vard›r. fiu halde Rabbinizin
hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ota¤lar içinde korunmufl huri
kad›nlar. (Rahman Suresi, 70-72)

CENNET HALKI GENÇ VE YAfiITTIR
Çevrelerinde (gençlikleri ve dinçlikleri) ebedi k›l›nm›fl civanlar dolafl›r-
durur; sen onlar› gördü¤ün zaman saç›lm›fl birer inci san›rs›n. (‹nsan
Suresi,19)

Onlar› hep bakireler olarak k›ld›k, Efllerine sevgiyle tutkun (ve) hep
yafl›t, (Vak›a Suresi, 36-37)

CENNETE G‹RENLER 
KURTULUfiA ERM‹fiLERD‹R
Her nefis ölümü tad›c›d›r. K›yamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce
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ödenecektir. Kim ateflten uzaklaflt›r›l›r ve cennete sokulursa, art›k o
gerçekten kurtulufla ermifltir. Dünya hayat›, aldat›c› metadan baflka bir
fley de¤ildir. (Al-i ‹mran Suresi,185)

O da sizin günahlar›n›z› ba¤›fllar, sizi altlar›ndan ›rmaklar akan cennet-
lere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerlefltirir. ‹flte ‘büyük mut-
luluk ve kurtulufl’ budur. (Saf Suresi, 12)

fiüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için al-
t›ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r. ‹flte büyük ‘kurtulufl ve mutluluk’
budur. (Büruc Suresi, 11)

O gün, mü’min erkekler ile mü’min kad›nlar›, nurlar› önlerinde ve sa¤la-
r›nda koflarken görürsün. “Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedi kal›c›lar
(oldu¤unuz), alt›ndan ›rmaklar akan cennetlerdir.” ‹flte ‘büyük kurtulufl
ve mutluluk’ budur. (Hadid Suresi, 12)
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KURAN’DA KADIN 
‹LE ERKEK  Efi‹TT‹R

Allah’›n kendisiyle kiminizi kiminize göre üstün k›ld›¤› fleyi (mal›) te-
menni etmeyin. Erkeklere kazand›klar›ndan pay (oldu¤u gibi), kad›nla-
ra da kazand›klar›ndan pay vard›r. Allah’tan onun fazl›n› (ihsan›n›) iste-
yin. Gerçekten, Allah her fleyi bilendir. (Nisa Suresi, 32)

Erkek olsun, kad›n olsun inanm›fl olarak kim salih bir amelde bulunur-
sa, onlar cennete girecek ve onlar, bir ‘çekirde¤in s›rt›ndaki tomurcuk
kadar’ bile haks›zl›¤a u¤ramayacaklard›r. (Nisa Suresi, 124)

fiu halde bil; gerçekten, Allah’tan baflka ilah yoktur. Hem kendi günah›n,
hem mü’min erkekler ve mü’min kad›nlar için ma¤firet dile. Allah, sizin dö-
nüp-dolaflaca¤›n›z yeri bilir, konaklama yerinizi de. (Muhammed Suresi, 19)

Mü’min erkekler ve mü’min kad›nlar birbirlerinin velileridirler. ‹yili¤i em-
reder, kötülükten sak›nd›r›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar, zekat› verirler
ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. ‹flte Allah’›n kendilerine rahmet
edece¤i bunlard›r. fiüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hik-
met sahibidir. Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kad›nlara içinde ebe-
di kalmak üzere, alt›ndan ›rmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerin-
de güzel meskenler vaadetmifltir. Allah’tan olan hoflnutluk ise en bü-
yüktür. ‹flte büyük kurtulufl ve mutluluk budur. (Tevbe Suresi, 71-72)

Mü’min erkeklere ve mü’min kad›nlara irtikab etmedikleri (bir suç) se-
bebiyle eziyet edenler ise, gerçekten bir iftira ve aç›k bir günah yüklen-
mifllerdir. (Ahzab Suresi, 58)

fiundan ki: Allah, münaf›k erkekleri ve münaf›k kad›nlar›, müflrik erkek-
leri ve müflrik kad›nlar› azabland›racak; mü’min erkeklerin ve mü’min
kad›nlar›n tevbesini kabul edecektir. Allah çok ba¤›fllayand›r, çok esir-
geyendir. (Ahzab Suresi, 73)

Erkek olsun, kad›n olsun, bir mü’min olarak kim salih bir amelde bulu-
nursa, hiç flüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaflat›r›z ve onlar›n karfl›-
l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97)

“Rabbim, beni, annemi, babam›, mü’min olarak evime gireni, iman
eden erkekleri ve iman eden kad›nlar› ba¤›flla. Zalimlere y›k›mdan bafl-
kas›n› artt›rma.” (Nuh Suresi, 28)



Kötü kad›nlar, kötü erkeklere; kötü erkekler, kötü kad›nlara; iyi ve temiz
erkekler, iyi ve temiz kad›nlara (yarafl›r). Bunlar, onlar›n demekte ol-
duklar›ndan uzakt›rlar. Bunlar için bir ba¤›fllanma ve kerim (üstün) bir
r›z›k vard›r. (Nur Suresi, 26)

Gerçek flu ki, sadaka veren erkekler ile sadaka veren kad›nlar ve
Allah’a güzel bir borç verenler; onlar için kat kat artt›r›l›r ve ‘kerim (üs-
tün ve onurlu)’ olan ecir de onlar›nd›r. (Hadid Suresi, 18)

fiüphesiz, müslüman erkekler ve müslüman kad›nlar, mü’min erkekler
ve mü’min kad›nlar, gönülden (Allah’a) itaat eden erkekler ve gönülden
(Allah’a) itaat eden kad›nlar, sad›k olan erkekler ve sad›k olan kad›nlar,
sabreden erkekler ve sabreden kad›nlar, sayg›yla (Allah’tan) korkan
erkekler ve sayg›yla (Allah’tan) korkan kad›nlar, sadaka veren erkekler
ve sadaka veren kad›nlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kad›nlar,
›rzlar›n› koruyan erkekler ve (›rzlar›n›) koruyan kad›nlar, Allah’› çokca
zikreden erkekler ve (Allah’› çokça) zikreden kad›nlar; (iflte) bunlar için
Allah bir ba¤›fllanma ve büyük bir ecir haz›rlam›flt›r. Allah ve Resûlü, bir
ifle hükmetti¤i zaman, mü’min bir erkek ve mü’min bir kad›n için o iflte
kendi isteklerine göre seçme hakk› yoktur. Kim Allah’a ve Resûlü’ne is-
yan ederse, art›k gerçekten o, apaç›k bir sap›kl›kla sapm›flt›r. (Ahzab
Suresi, 35-36)

O gün, mü’min erkekler ile mü’min kad›nlar›, nurlar› önlerinde ve sa¤la-
r›nda koflarken görürsün. “Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedi kal›c›lar
(oldu¤unuz), alt›ndan ›rmaklar akan cennetlerdir.” ‹flte ‘büyük kurtulufl
ve mutluluk’ budur. (Hadid Suresi, 12)

“Kim bir kötülük ifllerse, kendi mislinden baflkas›yla ceza görmez; kim
de -erkek olsun, difli olsun- bir mü’min olarak salih bir amelde bulunur-
sa, iflte onlar, içinde hesaps›z olarak r›z›kland›r›lmak üzere cennete gi-
rerler.” (Mümin Suresi, 40)
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CEHENNEM

K‹MLER CEHENNEME G‹RECEKT‹R
Hay›r; kim bir kötülük ifller de günah› kendisini kuflat›rsa, (art›k) onlar,
ateflin halk›d›rlar, orada süresiz kalacaklard›r. (Bakara Suresi, 81)

Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlar›ndan sü-
rüp-ç›kar›yor ve günah ve düflmanl›kla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve
size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyelefliyordunuz. Oysa onlar› ç›-
karman›z, size haram k›l›nm›flt›. Yoksa siz, Kitab›n bir bölümüne inan›p
da bir bölümünü inkâr m› ediyorsunuz? Art›k sizden böyle yapanlar›n
dünya hayat›ndaki cezas› afla¤›l›k olmaktan baflka de¤ildir; k›yamet
gününde de azab›n en fliddetli olan›na u¤rat›lacaklard›r. Allah, yapt›k-
lar›n›zdan gafil de¤ildir. (Bakara Suresi, 85)

Allah’›n mescidlerinde O’nun isminin an›lmas›n› engelleyen ve bunlar›n
y›k›lmas›na çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onlar›n (duru-
mu) içlerine korkarak girmekten baflkas› de¤ildir. Onlar için dünyada bir
afla¤›lanma, ahirette büyük bir azab vard›r. (Bakara Suresi, 114)

‹nsanlar içinde, Allah’tan baflkas›n› ‘efl ve ortak’ tutanlar vard›r ki, onlar
(bunlar›), Allah’› sever gibi severler. ‹man edenlerin ise Allah’a olan
sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba u¤rayacaklar› zaman,
muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah’›n oldu¤unu ve Allah’›n vere-
ce¤i azab›n gerçekten fliddetli oldu¤unu bir bilselerdi. (Bakara Suresi,
165)

Allah’›n indirdi¤i Kitaptan bir fleyi gözard› edip saklayanlar ve onunla
de¤eri az (bir fleyi) sat›n alanlar; onlar›n yedikleri, kar›nlar›nda ateflten
baflkas› de¤ildir. Allah k›yamet günü onlarla konuflmaz ve onlar› ar›n-
d›rmaz. Ve onlar için ac› bir azab vard›r. (Bakara Suresi, 174)

Sana haram olan ay›, onda savaflmay› sorarlar. De ki: “Onda savaflmak
büyük (bir günaht›r). Ancak Allah kat›nda, Allah’›n yolundan al›koymak,
onu inkâr etmek, Mescid-i Haram’a engel olmak ve halk›n› oradan ç›kar-
mak daha büyük (bir günaht›r). Fitne, katilden beterdir. E¤er güç yetirir-
lerse, sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaflmay› sürdürür-
ler; sizden kim dininden geri döner  ve kafir olarak ölürse, art›k onlar›n bü-
tün iflledikleri (amelleri) dünyada da, ahirette de bofla ç›km›flt›r ve onlar
ateflin halk›d›r, onda süresiz kalacaklard›r. (Bakara Suresi, 217)



Gerçekten, yetimlerin mallar›n› zulmederek yiyenler, kar›nlar›na ancak
atefl doldurmufl olurlar. Onlar, ç›lg›n bir atefle gireceklerdir. (Nisa Sure-
si, 10)

‹nkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise, onlar da, alevli ateflin
halk›d›rlar. (Maide Suresi, 10)

Faiz (riba) yiyenler, ancak fleytan çarpm›fl olan›n kalk›fl› gibi, çarp›lm›fl
olmaktan baflka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onlar›n: “Al›m-sat›m da an-
cak faiz gibidir” demelerinden dolay›d›r. Oysa Allah, al›flverifli helal, fa-
izi haram k›lm›flt›r. Kime Rabbinden bir ö¤üt gelir de (faize) bir son ve-
rirse, art›k geçmifli kendisine, ifli de Allah’a aittir. Kim (faize) geri döner-
se, art›k onlar ateflin halk›d›r, orada sürekli kalacaklard›r. (Bakara Su-
resi, 275)

Ona: “Allah’tan kork” denildi¤inde, büyüklük gururu onu günaha sürük-
ler, kuflat›r. Böylesine cehennem yeter;  ne kötü bir yatakt›r o. (Bakara
Suresi, 206)

Allah’›n ayetlerini inkâr edenler, peygamberleri haks›z yere öldürenler
ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; iflte onlara ac›kl› bir aza-
b› müjdele. (Al-i ‹mran Suresi, 21)

Kendilerine apaç›k belgeler geldikten sonra, parçalan›p ayr›lan ve an-
laflmazl›¤a düflenler gibi olmay›n. ‹flte onlar için büyük bir azab vard›r.
(Al-i ‹mran Suresi, 105)

Getirdikleriyle sevinen ve yapmad›klar› fleyler nedeniyle övülmekten
hofllananlar› (kazançl›) sayma; onlar› azaptan kurtulmufl olarak say-
ma. Onlar için ac› bir azap vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 188)

Ey iman edenler, mallar›n›z›, sizden karfl›l›kl› anlaflmadan (do¤an) bir
ticaretten baflka haks›z ‘nedenler ve yollarla’ (bat›lca) yemeyin. Ve
kendi nefislerinizi öldürmeyin. fiüphesiz, Allah, sizi çok esirgeyendir.
Kim haddi aflarak ve zulmederek böyle yaparsa, biz onu atefle gönderi-
riz. Bu Allah için pek kolayd›r. (Nisa Suresi, 29-30)

Kim kendisine ‘dosdo¤ru yol’ apaç›k belli olduktan sonra, elçiye muha-
lefet ederse ve mü’minlerin yolundan baflka bir yola uyarsa, onu dön-
dü¤ü fleyde b›rak›r›z ve cehenneme sokar›z. Ne kötü bir yatakt›r o!..
(Nisa Suresi, 115)

Kim bir mü’mini kas›tl› olarak (taammüden) öldürürse cezas›, içinde
ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazaplanm›fl, onu lanetle-
mifl ve ona büyük bir azab haz›rlam›flt›r. (Nisa Suresi, 93)
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Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayat›na son verecekleri za-
man derler ki: “Nerde idiniz?” Onlar: “Biz, yeryüzünde zay›f b›rak›lm›fl-
lar (müstaz’aflar) idik.” derler. (Melekler de:) “Hicret etmeniz için
Allah’›n arz› genifl de¤il miydi?” derler. ‹flte onlar›n bar›nma yeri cehen-
nemdir. Ne kötü yatakt›r o? (Nisa Suresi, 97)

Ey iman edenler, gerçek flu ki, (yahudi) bilginlerinden ve (hristiyan) ra-
hiplerinden ço¤u, insanlar›n mallar›n› haks›zl›kla yerler ve Allah’›n yo-
lundan al›koyarlar. Alt›n› ve gümüflü biriktirip de Allah yolunda harca-
mayanlar... Onlara ac› bir azab› müjdele. (Tevbe Suresi, 34)

Andolsun, “fiüphesiz Allah, Meryem o¤lu Mesih’tir” diyenler küfre düfl-
müfltür. Oysa Mesih’in dedi¤i (fludur:) “Ey ‹srailo¤ullar›, benim de Rab-
bim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin. Çünkü O, kendisine or-
tak koflana flüphesiz cenneti haram k›lm›flt›r, onun bar›nma yeri atefltir.
Zulmedenlere yard›mc› yoktur.” (Maide Suresi, 72)

Dinlerini bir oyun ve e¤lence (konusu) edinenleri ve dünya hayat› ken-
dilerini ma¤rur k›lanlar› b›rak. Onunla (Kur’an’la) hat›rlat ki, bir nefis,
kendi kazand›klar›yla helake düflmesin; (böylesinin) Allah’tan baflka ne
bir velisi, ne bir flefaatçisi vard›r; her türlü fidyeyi verse de kabul olun-
maz. ‹flte onlar, kazand›klar› nedeniyle helake u¤rayanlard›r; küfre
sapt›klar›ndan dolay› onlar için ç›lg›nca kaynar sular ve ac›kl› bir azab
vard›r. (En’am Suresi, 70)

Ey iman edenler, toplu olarak kâfirlerle karfl›laflt›¤›n›z zaman, onlara
arka çevirmeyin (savafltan kaçmay›n). Kim onlara böyle bir günde -yine
savaflmak için bir yana çekilen ya da bir baflka bölü¤e kat›lmak için yer
tutan›n d›fl›nda- arkas›n› çevirirse, gerçekten o, Allah’tan bir gazaba
u¤ram›flt›r ve onun bar›nma yeri cehennemdir. Ne kötü bir yatakt›r o.
(Enfal Suresi, 15-16)

Bilmiyorlar m›, kim Allah’a ve elçisine karfl› koymaya çal›fl›rsa, gerçek-
ten onun için, onda ebedi kalmak üzere cehennem atefli vard›r? ‹flte en
büyük afla¤›lanma budur. (Tevbe Suresi, 63)

Allah, erkek münaf›klara da, kad›n münaf›klara da ve (bütün) kâfirlere,
içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateflini vadetti. Bu, onlara yeter.
Allah onlar› lanetlemifltir ve onlar için sürekli bir azab vard›r. (Tevbe Su-
resi, 68)

‹flte, inkâr etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinden
dolay› onlar›n cezas› cehennemdir. (Kehf Suresi, 106)



Bu (böyle iflte); gerçekten azg›nlar için de muhakkak var›lacak kötü bir
yer vard›r. Cehennem; onlar oraya girerler; ne kötü bir yatakt›r o. (Sad
Suresi, 55-56)

E¤er flafl›racaksan, as›l flaflk›nl›k konusu onlar›n flöyle söylemeleridir:
“Biz toprak iken mi, gerçekten biz mi yeniden yarat›laca¤›z?” ‹flte onlar
Rablerine karfl› inkâra sapanlar, iflte onlar boyunlar›na (ateflten) halka-
lar geçirilenler ve iflte onlar -içinde ebedi kalacaklar›- ateflin arkadaflla-
r› olanlard›r. (Ra’d Suresi, 5)

Sadakalar konusunda, mü’minlerden ek ba¤›fllarda bulunanlarla
emeklerinden (cehdlerinden) baflkas›n› bulamayanlar› yad›rgayarak
bunlarla alay edenler; Allah (as›l) onlar› alay konusu k›lm›flt›r ve onlar
için ac› bir azab vard›r. (Tevbe Suresi, 79)

Sen, onlar için ister ba¤›fllanma dile, istersen dileme. Onlar için yetmifl
kere ba¤›fllanma dilesen de, Allah onlar› kesinlikle ba¤›fllamaz. Bu,
gerçekten onlar›n Allah’a ve elçisine (karfl›) nankörlük etmeleri dolay›-
s›ylad›r. Allah fas›klar toplulu¤una hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 80)

Bizimle karfl›laflmay› ummayanlar, dünya hayat›na raz› olanlar ve bu-
nunla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar; ‹flte bunla-
r›n, kazand›klar› dolay›s›yla bar›nma yerleri atefltir. (Yunus Suresi, 7-8)

fiüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karfl› büyüklenenler, on-
lar için gö¤ün kap›lar› aç›lmaz ve halat (ya da deve) i¤nenin deli¤inden
geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu-günahkarlar› iflte böyle
cezaland›r›r›z. Onlar için cehennemden yataklar ve üstlerine örtüler
vard›r. Biz zulme sapanlar› iflte böyle cezaland›r›r›z. (A’raf Suresi, 40-
41)

Allah’a karfl› yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? ‹flte
bunlar, Rablerine sunulacaklar ve flahidler: “Rablerine karfl› yalan söy-
leyenler bunlard›r” diyecekler. Haberiniz olsun; Allah’›n laneti zalimle-
rin üzerinedir. Bunlar Allah’›n yolundan engelleyenler ve onda çarp›kl›k
arayanlard›r. Onlar, ahireti tan›mayanlard›r. Bunlar, yeryüzünde
(Allah’›) aciz b›rakacak de¤ildir ve bunlar›n Allah’tan baflka velileri yok-
tur. Azab onlar için kat kat artt›r›l›r. Bunlar (hakk›) iflitmeye güç yetir-
mezlerdi ve görmezlerdi de. (Hud Suresi, 18-20)

Bunlar, Rabbinin sana hikmet olarak vahyetti¤i fleylerdir. Rabbin ile be-
raber baflka ilahlar k›lma, yoksa yerilmifl, kovulmufl olarak cehenneme
b›rak›l›rs›n. (‹sra Suresi, 39)
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Rablerine icabet edenlere daha güzeli vard›r. O’na icabet etmeyenler
ise, yeryüzündekilerin tümü ve bununla birlikte bir kat› daha onlar›n olsa
mutlaka (kurtulmak için) bunu fidye olarak verirlerdi. Sorgulaman›n en
kötüsü onlar içindir. Onlar›n bar›nma yerleri cehennemdir, ne kötü bir
yarat›kt›r o!.. (Ra’d Suresi, 18)

Allah’a verdikleri sözü, onu kesin olarak onaylad›ktan sonra bozanlar,
Allah’›n ulaflt›r›lmas›n› emretti¤i fleyi kesip-koparanlar ve yeryüzünde
bozgunculuk ç›karanlar; iflte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü
olan› da onlar içindir. (Ra’d Suresi, 25)

Sizden önceki nesillerden onlardan kurtard›¤›m›zdan pek az› d›fl›nda
yeryüzünde bozgunculu¤u önleyecek fazilet sahibi kifliler bulunmal› de-
¤il miydi? Zulmedenler ise, içinde bulunduklar› refah›n pefline düfltüler.
Onlar, suçlu-günahkarlard›. (Hud Suresi, 116)

Art›k ‘kötülü¤ü örgütleyip düzenleyenler’, Allah’›n, kendilerini yerin dibi-
ne geçirmeyece¤inden veya fluuruna varamayacaklar› yerden azab›n
gelmeyece¤inden emin midirler? (Nahl Suresi, 45)

Kim iman›ndan sonra Allah’a (karfl›) inkâra  sap›p da, -kalbi imanla tat-
min bulmufl oldu¤u halde bask› alt›nda zorlanan hariç- inkâra gö¤üs
açarsa, iflte onlar›n üstünde Allah’tan bir gazab vard›r ve büyük azab
onlar›nd›r. (Nahl Suresi, 106)

Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolay›s›yla fluna helal, buna ha-
ram demeyin. Çünkü Allah’a karfl› yalan uydurmufl olursunuz. fiüphe-
siz Allah’a karfl› yalan uyduranlar kurtulufla ermezler. (Bu dünyada
olup-biten) Pek az bir metad›r. Onlara ise ac› bir azab vard›r. (Nahl Su-
resi, 116-117)

Kim çarçabuk olan› (geçici dünya arzular›n›) isterse, orada istedi¤imiz
kimseye diledi¤imizi çabuklaflt›r›r›z, sonra ona cehennemi (yurt) k›lar›z;
ona, k›nanm›fl ve kovulmufl olarak gider. (‹sra Suresi, 18)

Rabbiniz dedi ki: “Bana dua edin, size icabet edeyim. Do¤rusu Bana
ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme boyun bük-
müfl kimseler olarak gireceklerdir. (Mümin Suresi, 60)

Ayetlerimizi inkar edip, bana: “Elbette mal ve çocuklar verilecektir” diye-
ni gördün mü? O, gayba m› tan›k oldu, yoksa Rahman (olan Allah)›n ka-
t›nda(n) bir ahid mi ald›? Asla; demekte oldu¤unu yazaca¤›z ve onun
için azabta(n) da süre tan›d›kça tan›yaca¤›z. (Meryem Suresi, 77-79)

Do¤rusu, uydurulmufl bir yalanla gelenler, sizin içinizden birlikte davra-



nan bir topluluktur; siz onu kendiniz için bir fler saymay›n, aksine o sizin
için bir hay›rd›r. Onlardan her bir kifliye kazand›¤› günahtan (bir ceza)
vard›r. Onlardan (iftiran›n) büyü¤ünü yüklenene ise büyük bir azab var-
d›r. (Nur Suresi, 11)

Onlardan her kim: “Gerçekten ben, O’nun d›fl›nda bir ilah›m” diyecek
olsa, bu durumda biz onu cehennemle cezaland›r›r›z. Zalimleri biz böy-
le cezaland›r›r›z. (Enbiya Suresi, 29)

fiüphesiz, kitap ehlinden ve müflriklerden inkâr edenler, içinde sürekli
kal›c›lar olmak üzere cehennem ateflindedirler. ‹flte onlar, yarat›lm›flla-
r›n en kötüleridir. (Beyyine Suresi, 6)

Ayetlerimizi etkisiz b›rakmak için çaba harcayanlar; iflte onlar da aza-
b›n içine getirilmifllerdir. (Sebe Suresi, 38)

Gerçek flu ki, inkar edip Allah yolundan ve yerlilerle d›flar›dan gelenler
için eflit olarak (haram ve k›ble) k›ld›¤›m›z Mescid-i Haram’dan al›ko-
yanlara, orada zulmederek adaletten ayr›lanlara ac› bir azab tadd›r›r›z.
(Hac Suresi, 25)

Çirkin utanmazl›klar›n (fuhflun) iman edenler içinde  yayg›nlaflmas›n-
dan hofllananlara, dünyada ve ahirette ac›kl› bir azab vard›r. Allah bilir,
siz ise bilmiyorsunuz. (Nur Suresi, 19)

‹nsanlardan öyleleri vard›r ki, bilgisizce Allah’›n yolundan sapt›rmak ve
onu bir e¤lence konusu edinmek için sözün ‘bofl ve amaçs›z olan›n›’
sat›n al›rlar. ‹flte onlar için afla¤›lat›c› bir azab vard›r. (Lokman Suresi,
6)

Ayetlerimizi etkisiz b›rakmak için çaba harcayanlar; iflte onlar da aza-
b›n içine getirilmifllerdir. (Sebe Suresi, 38)

K›yamet günü, Allah’a karfl› yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara ol-
du¤unu görürsün. Büyüklenenler için cehennemde bir konaklama yeri
mi yok? (Zümer Suresi, 60)

Gerçe¤i sürekli ters yüz eden, günaha düflkün olan herkesin vay hali-
ne. Kendisine Allah’›n ayetleri okunurken iflitir, sonra müstekbirce
(inatla büyüklük taslayarak) sanki iflitmemifl gibi ›srar eder. Art›k sen
onu ac› bir azabla müjdele. Ayetlerimizden bir fley ö¤rendi¤i zaman,
alay konusu edinir. ‹flte onlar için afla¤›lat›c› bir azab vard›r. (Casiye
Suresi, 7-9)
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Ve kafirler için haz›rlanm›fl olan ateflten sak›n›n. (Al-i ‹mran Suresi,
131)

‘Gizli toplant›lar›n f›s›ldaflmalar›ndan’ (kulis)  men’ edilip sonra men’
edildikleri fleye dönenleri; günah, düflmanl›k ve Peygamber’e isyan›
(aralar›nda) f›s›ldaflanlar› görmüyor musun? Onlar sana geldikleri za-
man, seni Allah’›n selamlad›¤› biçimde selaml›yorlar. Ve kendi kendile-
rine: “Söylediklerimiz dolay›s›yla Allah bize azab etse ya.” derler. Onla-
ra cehennem yeter; oraya gireceklerdir. Art›k o, ne kötü bir gidifl yeridir.
(Mücadele Suresi, 8)

Ç›lg›n alevli atefle girecek. Çünkü o, (dünyada) kendi yak›nlar› aras›n-
da sevinçliydi. Do¤rusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyece¤ini sanm›flt›.
(‹nflikak Suresi, 12-14)

Gerçek flu ki, mü’min erkeklerle mü’min kad›nlara iflkence (fitne) uygu-
layanlar, sonra tevbe etmeyenler; iflte onlar için, cehennem azab› var-
d›r ve yak›c› azab onlarad›r. (Büruc Suresi, 10)

“Gerçek flu ki, kim Rabbine suçlu-günahkar olarak gelirse, hiç flüphe
yok, onun için cehennem vard›r. Onun içinde ise, ne ölebilir, ne dirilebi-
lir.” (Taha Suresi, 74)

(Allah) Dedi: “K›nan›p alçalt›lm›fl ve kovulmufl olarak ordan ç›k. Andol-
sun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi sizlerle dolduraca¤›m.”
(A’raf Suresi, 18)

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karfl› büyüklenenler, iflte onlar ate-
flin arkadafllar›d›r; onda sonsuzca kalacaklard›r. (A’raf Suresi, 36)

CEHENNEME NASIL G‹RECEKLERD‹R
Cehennem atefline, ‘küçültücü bir sürüklenme ile ‘ sürüklenecekleri
gün; (Tur Suresi, 13)

(Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalar›ndan tan›n›r da al›nlar›ndan
ve ayaklar›ndan yakalan›rlar. (Rahman Suresi, 41)

Boyunlar›nda demir-halkalar ve (ayaklar›nda) zincirler oldu¤u halde sü-
rüklenecekler; (Mümin Suresi, 71)

Kim çarçabuk olan› (geçici dünya arzular›n›) isterse, orada istedi¤imiz
kimseye diledi¤imizi çabuklaflt›r›r›z, sonra ona cehennemi (yurt) k›lar›z;
ona, k›nanm›fl ve kovulmufl olarak gider. (‹sra Suresi, 18)



‹NKARCILAR CEHENNEM‹N YAKITIDIRLAR
fiüphesiz inkâr edenler, onlar›n mallar› da, çocuklar› da kendilerine
Allah’tan (gelecek azaba karfl›) hiç bir fley kazand›rmaz. Ve onlar ate-
flin yak›t›d›rlar. (Al-i ‹mran Suresi, 10)

Gerçekten siz de, Allah’›n d›fl›nda tapt›klar›n›z da cehennemin odunu-
sunuz, siz ona varacaks›n›z. (Enbiya Suresi, 98)

Ama yapamazsan›z -ki kesin olarak yapamayacaks›n›z- bu durumda
kafirler için haz›rlanm›fl ve yak›t› insanlar ile tafllar olan ateflten sak›n›n.
(Bakara Suresi, 24)

Ey iman edenler, kendinizi ve yak›nlar›n›z› ateflten koruyun ki onun ya-
k›t› insanlar ve tafllard›r; üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vard›r.
Allah kendilerine neyi emretmiflse ona isyan etmezler ve emredildikle-
rini yerine getirirler. (Tahrim Suresi, 6)

Rabbinin rahmet ettikleri d›fl›nda. Onlar› bunun için yaratt›. Böylece
Rabbinin (flu) sözü tamamlan›p gerçekleflmifltir: “Andolsun, cehenne-
mi cinlerden ve insanlardan, (kafirlerin) tümüyle dolduraca¤›m.” (Hud
Suresi, 119)

E¤er biz dilemifl olsayd›k, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat
benden ç›kan flu söz gerçekleflecektir: “Andolsun, cehennemi cinler-
den ve insanlardan (‹nkâr edenlerle) tamam›yla dolduraca¤›m.” (Sec-
de Suresi, 13)

KAF‹RLER ‹Ç‹N SON VARIfi YER‹D‹R
Taflk›nl›k edip-azanlar için son bir var›fl yeridir. (NebeSuresi , 22)

Onlara karfl› apaç›k olan ayetlerimiz okundu¤u zaman, sen o inkâr
edenlerin yüzlerindeki ‘red ve inkar›’ tan›yabilirsin. Neredeyse, kendile-
rine karfl› ayetlerimizi okuyan›n üzerine çullan›verecekler. De ki: “Size,
bundan daha kötü olan›n› haber vereyim mi? Atefl... Allah, onu inkâr
edenlere va’detmifl bulunmaktad›r; ne kötü bir durakt›r.” (Hac Suresi,
72)

‹nkâr edenler, Beni b›rak›p kullar›m› veliler edindiklerini mi sand›lar?
Gerçekten Biz cehennemi kafirler için bir durak olarak haz›rlam›fl›z.
(Kehf Suresi, 102)
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KALINACAK EN KÖTÜ YERD‹R
Allah’›n r›zas›na uyan kifli, Allah’tan bir gazaba u¤rayan ve bar›nma ye-
ri cehennem olan kifli gibi midir? Ne kötü bar›nakt›r o. (Al-i ‹mran Sure-
si, 162)

Kim kendisine ‘dosdo¤ru yol’ apaç›k belli olduktan sonra, elçiye muha-
lefet ederse ve mü’minlerin yolundan baflka bir yola uyarsa, onu dön-
dü¤ü fleyde b›rak›r›z ve cehenneme sokar›z. Ne kötü bir yatakt›r o!..
(Nisa Suresi, 115)

Kendisi hakk›nda hiç bir delil indirmedi¤i fleyi Allah’a ortak kofltuklar›n-
dan dolay› küfredenlerin kalplerine korku salaca¤›z. Onlar›n bar›nma
yerleri atefltir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür. (Al-i ‹mran Suresi,
151)

(Ki bu) Cehennemdir. Ona yaslan›rlar. Ne kötü bir karar (yeridir) o!.. (‹b-
rahim Suresi, 29)

fiüphesiz Allah, iman edip salih amellerde bulunanlar›, alt›ndan ›rmak-
lar akan cennetlere sokar. ‹nkar edenler ise, metalan›rlar ve hayvanla-
r›n yemesi gibi yerler; atefl, onlar için bir konaklama yeridir. (Muham-
med Suresi, 12)

CEHENNEM KAF‹RLER‹N BULUfiMA 
YER‹D‹R
“Ve hiç flüphe yok, onlar›n tümünün buluflma yeri cehennemdir.” (Hicr
Suresi, 43)

DAR VE SIKINTILIDIR
Elleri boyunlar›na ba¤l› olarak, s›k›fl›k bir yerine at›ld›klar› zaman, ora-
da yok oluflu isteyip-ça¤›r›rlar. (Furkan Suresi, 13)

PUSLU VE KARANLIKTIR
Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Ki o, ne serindir, ne ferah-
lat›c› (kerim). (Vak›a Suresi, 43-44)
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DUVARLARLA ÇEVR‹L‹D‹R
O gün, münaf›k erkekler ile münaf›k kad›nlar, iman edenlere derler ki:
“(Ne olur) Bize bir bak›n, sizin nurunuzdan birazc›k al›p-yararlanal›m.”
Onlara: “Arkan›za (dünyaya) dönün de bir nur aray›p-bulmaya çal›fl›n”
denilir. Derken aralar›nda kap›s› olan bir sur çekilmifltir; onun iç yan›n-
da rahmet, d›fl yan›nda o yönden azab vard›r. (Hadid Suresi, 13)

U⁄ULTUSU VARDIR
(Atefl,) Onlar› uzak bir yerden gördü¤ünde, onlar bunun gazabl› öfkesi-
ni ve u¤ultusunu iflitirler. (Furkan Suresi, 12)

HOMURTUSU VARDIR
‹çine at›ld›klar› zaman, kaynay›p-feveran ederken onun korkunç ho-
murtusunu iflitirler. (Mülk Suresi, 7)

KONUfiUR VE ‹NSANLARI ÇA⁄IRIR
O gün cehenneme diyece¤iz: “Doldun mu?” O da: “Daha fazlas› var
m›?” diyecek. (Kaf Suresi, 30)

Beflere delicesine susam›flt›r. (Müddessir Suresi, 29)

CEHENNEMDEK‹LER‹N 
‹NLEMELER‹ DUYULACAK
Orda kendileri için, ‘kemikleri çat›rdatan inlemeler’ vard›r. Onlar orda
iflitmezler de. (Enbiya Suresi, 100)

SONSUZ B‹R AZAP OLACAKTIR
Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklard›r. (Nebe Suresi, 23)

AZAP SÜREKL‹ OLACAK 
VE HAF‹FLET‹LMEYECEKT‹R
‹çinde temelli kal›c›d›rlar. Onlar›n azab› hafifletilmez ve onlar gözetil-
mezler. (Al-i ‹mran Suresi, 88)
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(Orda) Ateflten ç›kmak isterler, ama ondan ç›kacak de¤iller. Onlar için
sürekli bir azab vard›r. (Maide Suresi, 37)

‹nkar edenlere gelince, onlar için de cehennem atefli vard›r. Onlar için
ne, karar verilir, ki böylece ölüversinler, ne de kendilerine onun azab›n-
dan (bir fley) hafifletilir. ‹flte biz, her nankör olan› böyle cezaland›r›r›z.
(Fat›r Suresi, 36)

Atefl; sabah akflam, ona sunulurlar. K›yamet-saatinin kopaca¤› gün:
“Firavun çevresini, azab›n en fliddetli olan›na sokun” (denecek). Ateflin
içinde, iddialar öne sürüp karfl›l›kl› tart›fl›rlarken zay›f olanlar, büyükle-
nen (müstekbir)lere derler ki: “Gerçekten biz, size uymufl (teb’an›z)
olan kimselerdik. fiimdi siz, ateflten bir parças›n› olsun, bizden uzak-
laflt›rabilir misiniz? (Mümin Suresi, 46-47)

Sonra o zulmetmekte olanlara: “Sürekli azab› tad›n” denilecek. Kazan-
d›klar›n›z d›fl›nda, bir baflka fleyle mi cezaland›r›lacakt›n›z?” (Yu-
nus Suresi, 52)

fiüphesiz, kitap ehlinden ve müflriklerden inkâr edenler, içinde sürekli
kal›c›lar olmak üzere cehennem ateflindedirler. ‹flte onlar, yarat›lm›flla-
r›n en kötüleridir. (Beyyine Suresi, 6)

KURTULUfi OLMAYACAKTIR
(Orda) Ateflten ç›kmak isterler, ama ondan ç›kacak de¤iller. Onlar için
sürekli bir azab vard›r. (Maide Suresi, 37)

Ne zaman ordan, sars›c›-üzüntüden ç›kmak isterlerse, oraya geri çev-
rilirler ve (onlara:) “Yak›c› azab› tad›n” (denir). (Hac Suresi, 22)

Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yan›n adamlar›d›r (Ashab-›
Mefl’eme). “Kap›lar› kilitlenmifl” bir atefl onlar›n üzerinedir. (Beled Su-
resi, 19-20)

HER YANDAN ÖLÜM GELECEKT‹R
Yutkunmaya çabalayacak ve bo¤az›ndan geçirmeyi baflaram›yacak,
ona her yandan ölüm gelecek, oysa ölmeyecek de. Ard›ndan daha kat›
bir azab olacak. (‹brahim Suresi, 17)
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ATEfi AZABI OLACAK
Ayetlerimize karfl› inkâra sapanlar› flüphesiz atefle sokaca¤›z. Derileri
yan›p döküldükçe, azab› tadmalar› için onlar› baflka derilerle de¤ifltire-
ce¤iz. Gerçekten, Allah, güçlü ve üstün oland›r, hüküm ve hikmet sahi-
bidir. (Nisa Suresi, 56)

"Hesap ve ceza (din) günü ne zaman?" diye sorarlar. (Zariyat Suresi
Suresi,12)

O gün onlar, ateflin üstünde tutulup-eritilecekler. (Zariyat Suresi, 13)

CEHENNEMDEK‹LER KORKUNÇ 
B‹R GÖRÜNÜM ALACAKLARDIR
Yak›nda biz onun hortumu (burnu) üzerine damga vuraca¤›z. (Kalem
Suresi, 16)

Gözleri ‘korkudan ve dehfletten düflük’ yüzlerini de bir zillet kaplam›fl;
iflte bu, kendilerine vadedilmekte olan günüdür. (Mearic Suresi, 44)

O gün, öyle yüzler vard›r ki kararm›fl-ekflimifltir. (K›yamet Suresi, 24)

Sana Rabbinin Kitab›ndan vahyedileni oku. O'nun sözlerini de¤ifltirici
yoktur ve O'nun d›fl›nda kesin olarak bir s›¤›nacak (makam) bulamaz-
s›n. (Kehf Suresi, 27)

BUKA⁄ILARA VURULACAKLARDIR
O gün suçlu-günahkarlar›n (s›k›) buka¤›lara vurulduklar›n› görürsün.
(‹brahim Suresi, 49)

Çünkü Bizim yan›m›zda buka¤›lar ve cay›r cay›r yanan bir atefl vard›r:
(Müzzemmil Suresi, 12)

Z‹NC‹RLERLE VE DEM‹R HALKALARLA 
BA⁄LANACAKLARDIR
“Daha sonra onu, uzunlu¤u yetmifl arfl›n olan bir zincire vurup gönde-
rin.” (Hakka Suresi, 32)

Do¤rusu biz kafirlere zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve ç›lg›nca
yanan bir atefl haz›rlad›k. (‹nsan Suresi, 4)
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DEM‹R KAMÇILARLA 
KAMÇILANACAKLARDIR
Onlar için demirden kamç›lar vard›r. (Hac Suresi, 21)

VÜCUTLARI ATEfiLE DA⁄LANACAKTIR
Bunlar›n üzerlerinin cehennem ateflinde k›zd›r›laca¤› gün, onlar›n al›n-
lar›, bö¤ürleri ve s›rtlar› bunlarla da¤lanacak (ve:) “‹flte bu, kendiniz için
y›¤›p-saklad›klar›n›zd›r; y›¤›p-saklad›klar›n›z› tad›n” (denilecek). (Tev-
be Suresi, 35)

BAfiLARI ÜSTÜNDEN 
KAYNAR SU DÖKÜLECEKT‹R
‹flte bunlar çekiflen iki gruptur, Rableri konusunda çekifltiler. ‹flte o inkâr
edenler, onlar için ateflten elbiseler biçilmifltir; bafllar› üstünden de kay-
nar su dökülür. (Hac Suresi, 19)

Ve de ki: “Hak Rabbinizdendir; art›k dileyen iman etsin, dileyen inkâr et-
sin." fiüphesiz Biz zalimlere bir atefl haz›rlam›fl›z, onun duvarlar› kendi-
lerini çepeçevre kuflatm›flt›r. E¤er onlar yard›m isterlerse, kat› bir s›v›
gibi yüzleri kavurup-yakan bir su ile yard›m edilirler. Ne kötü bir içkidir o
ve ne kötü bir destektir. (Kehf Suresi, 29)

KATRAN VE ATEfiTEN 
ELB‹SELER G‹YECEKLERD‹R
Giyimleri katrandand›r, yüzlerini atefl bürümektedir. (‹brahim Suresi,
50)

‹flte bunlar çekiflen iki gruptur, Rableri konusunda çekifltiler. ‹flte o inkâr
edenler, onlar için ateflten elbiseler biçilmifltir; bafllar› üstünden de kay-
nar su dökülür. (Hac Suresi, 19)

KAYNAR SU, KAN VE ‹R‹NL‹ 
SU ‹ÇECEKLERD‹R
Sonra kendileri için onun üzerinde kaynar su kar›flt›r›lm›fl bir içkileri de
vard›r. (Saffat Suresi, 67)
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(Böylesinin) Önünde cehennem vard›r ve (orada) irinli sudan içirilecek-
tir. Yutkunmaya çabalayacak ve bo¤az›ndan geçirmeyi baflaram›ya-
cak, ona her yandan ölüm gelecek, oysa ölmeyecek de. Ard›ndan daha
kat› bir azab olacak. (‹brahim Suresi, 16-17)

Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek. Kaynar sudan ve irinden
baflka. (Nebe Suresi, 24-25)

Kaynar bir kaynaktan içirilirler. (Gafliye Suresi, 5)

Onun üzerine de alabildi¤ine kaynar sudan içeceksiniz. Üstelik ‘içtikçe
susayan hasta develerin’ içifli gibi içeceksiniz. (Vak›a Suresi, 54-55)

Dinlerini bir oyun ve e¤lence (konusu) edinenleri ve dünya hayat› ken-
dilerini ma¤rur k›lanlar› b›rak. Onunla (Kur’an’la) hat›rlat ki, bir nefis,
kendi kazand›klar›yla helake düflmesin; (böylesinin) Allah’tan baflka ne
bir velisi, ne bir flefaatçisi vard›r; her türlü fidyeyi verse de kabul olun-
maz. ‹flte onlar, kazand›klar› nedeniyle helake u¤rayanlard›r; küfre
sapt›klar›ndan dolay› onlar için ç›lg›nca kaynar sular ve ac›kl› bir azab
vard›r. (En’am Suresi, 70)

Sizin tümünüzün dönüflü O’nad›r. Allah’›n va’di bir gerçektir. ‹man edip
salih amellerde bulunanlara, adaletle karfl›l›k vermek için yaratmay›
bafllatan, sonra onu iade edecek olan O’dur. ‹nkâr edenler ise, küfürle-
ri dolay›s›yla, onlar için kaynar sudan bir içki ve ac› bir azab vard›r. (Yu-
nus Suresi, 4)

‹flte bu; tats›nlar onu: Kaynar su ve irin. (Sad Suresi, 57)

“‹rin ve kan kar›fl›m›ndan baflka bir yemek yoktur.” (Hakka Suresi, 36)

ZAKKUM VE DARI D‹KEN‹ Y‹YECEKLERD‹R
Do¤rusu, o zakkum a¤ac›; Günahkar olan›n yeme¤idir. Pota gibi; kar›nlar-
da kaynar-durur; Kaynar-suyun kaynamas› gibi. (Duhan Suresi, 43-46)

Nas›l, böyle bir konaklanma m› daha hay›rl› yoksa zakkum a¤ac› m›?
Do¤rusu biz, onu kâfirler için bir fitne (bir imtihan konusu) k›ld›k. fiüphe-
siz o, ‘ç›lg›nca yanan ateflin’ dibinde bitip ç›kar. Onun tomurcuklar›,
fleytanlar›n bafllar› gibidir. (Saffat Suresi, 62-65)

fiüphesiz zakkum olan bir a¤açtan yiyeceksiniz. Böylece kar›nlar›(n›z›)
ondan dolduracaks›n›z. (Vak›a Suresi, 52-53)

Bo¤az› t›kay›p kalan bir yemek ve ac› bir azab vard›r. (Müzzemmil Su-
resi, 13)
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Onlar için (zehirli olan) dari’ dikeninden baflka bir yiyecek yoktur. Ne
doyurup-semirtir, ne açl›ktan korur. (Gafliye Suresi, 6-7)

ALLAH ONLARLA KONUfiMAZ
Allah’›n ahdini ve yeminlerini az bir de¤ere karfl›l›k satanlar... ‹flte onlar;
onlar için ahirette hiç bir pay yoktur, k›yamet gününde Allah onlarla ko-
nuflmaz, onlar› gözetmez ve onlar› ar›nd›rmaz. Ve onlar için ac› bir az-
ab vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 77)

Der ki: “Onun içine sinin ve benimle söyleflmeyin.” (Mü’minun Suresi,
108)

HOR VE AfiA⁄ILIK KILINACAKLARDIR
“Rabbimiz, flüphesiz Sen kimi atefle sokarsan, art›k onu ‘hor ve afla¤›-
l›k’ k›lm›fls›nd›r; zulmedenlerin yard›mc›lar› yoktur.” (Al-i ‹mran Suresi,
192)

ORADA GÜNAHLARINI 
‹T‹RAF EDECEKLERD‹R
Öfkesinin-fliddetinden neredeyse patlay›p parçalanacak. Her bir grup
içine at›ld›¤›nda, bekçileri onlara sorar: “Size bir uyar›c› gelmedi mi?”
Onlar: “Evet” derler. “Bize gerçekten bir uyar›c› geldi. Fakat biz yalanla-
d›k ve: “Allah hiç bir fley indirmedi, siz yaln›zca büyük bir sapm›fll›k için-
desiniz, dedik.”  Ve derler ki: “E¤er dinlemifl olsayd›k ya da ak›l etmifl ol-
sayd›k, flu ç›lg›nca yanan ateflin halk› aras›nda olmayacakt›k.”  Böyle-
ce kendi günahlar›n› itiraf ettiler. Ç›lg›nca yanan ateflin halk›na
(Allah’›n rahmetinden) uzakl›k olsun. (Mülk Suresi, 8-11)

CENNETTEK‹LERDEN 
SU VE RIZIK ‹STEYECEKLERD‹R
Ateflin halk› cennet halk›na seslenir: “Bize biraz sudan ya da Allah’›n si-
ze verdi¤i r›z›ktan aktar›n.” Derler ki: “Do¤rusu Allah, bunlar› inkâr
edenlere haram (yasak) k›lm›flt›r.” (A’raf Suresi, 50)
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YAPMIfi OLDUKLARINDAN 
DOLAYI P‹fiMAN OLACAKLARDIR
Ateflin üstünde durdurulduklar›nda onlar› bir görsen; derler ki: “Keflke
(dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanla-
masayd›k ve mü’minlerden olsayd›k.” (En’am Suresi, 27)

Yüzlerinin ateflte evrilip çevrilece¤i gün, derler ki: “Eyvahlar bize, keflke
Allah’a itaat etseydik ve Resûl’e itaat etseydik.” (Ahzab Suresi, 66)

Onlar: “Evet” derler. “Bize gerçekten bir uyar›c› geldi. Fakat biz yalanla-
d›k ve: “Allah hiç bir fley indirmedi, siz yaln›zca büyük bir sapm›fll›k için-
desiniz, dedik.”  Ve derler ki: “E¤er dinlemifl olsayd›k ya da ak›l etmifl ol-
sayd›k, flu ç›lg›nca yanan ateflin halk› aras›nda olmayacakt›k.”  Böyle-
ce kendi günahlar›n› itiraf ettiler. Ç›lg›nca yanan ateflin halk›na
(Allah’›n rahmetinden) uzakl›k olsun. (Mülk Suresi, 9-11)

Orada birbirleriyle çekiflip tart›flarak derler ki: “Andolsun Allah’a, biz ger-
çekten apaç›k bir sap›kl›k içindeymifliz,” “Çünkü sizi (yalanc› olanlar›)
alemlerin Rabbiyle eflit tutuyorduk. “Bizi suçlu-günahkarlardan baflka
sapt›ran olmad›.”  “Art›k bizim için ne bir flefaatçi var,”  “Ne de candan-
yak›n bir dost.”  “Bizim bir kere daha (dünyaya dönüflümüz mümkün) ol-
sayd› da iman edenlerden olabilseydik.”  Gerçekten, bunda bir ayet var-
d›r, ama onlar›n ço¤u iman etmifl de¤ildirler. (fiuara Suresi, 96-103)

CEHENNEMDEN ÇIKMAK VE ‹Y‹L‹K 
YAPMAK ‹Ç‹N DÜNYAYA GER‹ 
DÖNMEK ‹STEYECEKLERD‹R
‹çinde onlar (flöyle) ç›¤l›k atarlar: “Rabbimiz, bizi ç›kar, yapt›¤›m›zdan
baflka salih bir amelde bulunal›m.” Size orda (dünyada), ö¤üt alabile-
cek olan›n ö¤üt alabilece¤i kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da
gelmiflti. Öyleyse (azab›) tad›n; art›k zalimler için bir yard›mc› yoktur.
(Fat›r Suresi, 37)

CEHENNEMDEN KAÇIfi OLMAYACAKTIR
Suçlu-günahkarlar atefli görmüfllerdir, art›k içine kendilerinin girecekle-
rini de anlam›fllard›r; ancak ondan bir kaç›fl yolu bulamam›fllard›r.
(Kehf Suresi, 53)
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YOK OLMAYI ‹STEYECEKLERD‹R
Elleri boyunlar›na ba¤l› olarak, s›k›fl›k bir yerine at›ld›klar› zaman, ora-
da yok oluflu isteyip-ça¤›r›rlar. Bugün bir yok oluflu ça¤›rmay›n, bir çok
(kere) yok oluflu isteyip-ça¤›r›n. (Furkan Suresi, 13-14)

(Cehennem bekçisine:) “Ey Malik (bekçi), Rabbin bizim iflimizi bitirsin”
diye hayk›rd›lar. O: “Gerçek flu ki siz, (burda) kalacak kimselersiniz”
dedi. “Andolsun, size hakk› getirdik, fakat sizin bir ço¤unuz hakk› çirkin
görüp-tiksinenlerdiniz.” (Zuhruf Suresi, 77-78)

Gerçekten Biz sizi yak›n bir azab ile uyard›k. Kiflinin kendi ellerinin ön-
ceden takdim ettiklerine bakaca¤› gün, kafir olan da: “Ah, keflke ben bir
toprak oluverseydim” diyecek. (Nebe Suresi, 40)

B‹RB‹RLER‹YLE ÇEK‹fi‹P 
TARTIfiACAKLARDIR
Bu, cehennem halk›n›n birbiriyle çekiflmesi kesin bir gerçektir. (Sad
Suresi, 64)

(Allah) diyecek: “Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmifl ümmet-
lerle birlikte atefle girin.” Her bir ümmet giriflinde kardeflini (kendi benzeri-
ni) lanetler. Nitekim hepsi birbiri ard›nca orada toplan›nca, en sonra yer
alanlar, en önde gelenler için: “Rabbimiz, iflte bunlar bizi sapt›rd›; öyleyse
ateflten kat kat artt›r›lm›fl bir azab ver diyecekler. (Allah da:) “Hepsi için
kat katt›r. Ancak siz bilmezsiniz” diyecek. (A’raf Suresi, 38)

(Onlara uyanlar) Derler ki: “Hay›r, sizler; as›l size bir merhaba yok. Bu-
nu (azab›) siz bizim önümüze sürdünüz. Ne kötü bir durak.” Derler ki:
“Rabbimiz, kim bunu bizim önümüze sürdüyse, ateflteki azab›n› kat kat
artt›r.” Ve derler ki: “Bize ne oluyor ki, kendilerini flerir (kötü)lerden say-
d›¤›m›z adamlar› göremiyoruz.” Biz onlar› bir alay konusu edinmifltik;
yoksa gözler mi onlardan kayd›?” (Sad Suresi, 60-63)

KEND‹LER‹N‹ SAPTIRANLARI 
CEZALANDIRMAK ‹STEYECEKLERD‹R
‹nkâr edenler dediler ki: “Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi sap-
t›rm›fl olanlar› bize göster, ayaklar›m›z›n alt›na alal›m, en afla¤›larda
bulunanlardan olsunlar.” (Fussilet Suresi, 29)
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fiEYTANIN ÖZELL‹KLER‹

fiEYTANIN GÖREV‹ 
‹NSANLARI SAPTIRMAKTIR
Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inand›klar›n› öne
sürenleri görmedin mi? Bunlar, ta¤ut’un önünde muhakeme olmay› is-
temektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmufllard›r. fieytan
da onlar› uzak bir sap›kl›kla sap›tmak ister. (Nisa Suresi, 60)

Dedi ki: “Madem öyle, beni azd›rd›¤›ndan dolay› onlar(› insanlar› sap-
t›rmak) için mutlaka senin dosdo¤ru yolunda (pusu kurup) oturaca-
¤›m.” “Sonra muhakkak önlerinden, arkalar›ndan, sa¤lar›ndan ve solla-
r›ndan sokulaca¤›m. Onlar›n ço¤unu flükredici bulmayacaks›n.”
(Allah) Dedi: “K›nan›p alçalt›lm›fl ve kovulmufl olarak ordan ç›k. Andol-
sun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi sizlerle dolduraca¤›m.”
(A’raf Suresi, 16-18)

Onlara kendisine ayetlerimizi  verdi¤imiz kiflinin haberini anlat. O, bun-
dan s›yr›l›p-uzaklaflm›fl, fleytan onu pefline takm›flt›. O da sonunda az-
g›nlardan olmufltu. (A’raf Suresi, 175)

O zaman fleytan onlara amellerini çekici göstermifl ve onlara: “Bugün sizi
insanlardan bozguna u¤ratacak kimse yoktur ve ben de sizin yard›mc›n›-
z›m” demiflti. Ne zaman ki, iki topluluk birbirini görür oldu (karfl›laflt›) o, iki
topu¤u üstünde geri döndü ve: “fiüphesiz ben sizden uza¤›m. Çünkü ben
sizin görmedi¤inizi görüyorum, ben Allah’tan da korkuyorum” dedi. Allah
(ceza ile) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (Enfal Suresi, 48)

“Onu ve kavmini, Allah’› b›rak›p da günefle secde etmektelerken bul-
dum, fleytan onlara yapt›klar›n› süslemifltir, böylece onlar› (do¤ru) yol-
dan al›koymufltur; bundan dolay› onlar hidayet bulmuyorlar.” (Neml
Suresi, 24)

(Musa) Halk›n›n haberi olmad›¤› bir zamanda flehre girdi, orda kavga
etmekte olan iki adam buldu; bu kendi taraftarlar›ndan, flu da düflman-
lar›ndan. Derken taraftarlar›ndan olan, düflmanlar›ndan olana karfl› on-
dan yard›m istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk att› ve iflini bitiriverdi.
(Sonra da:) “Bu fleytan›n iflindendir; o, gerçekten aç›kca sapt›r›c› bir
düflmand›r” dedi. (Kasas Suresi, 15)

- 324 -



‹NSANLARI ALDATIR
Onlar› -ne olursa olsun- flafl›rt›p-sapt›raca¤›m, en olmad›k kuruntulara
düflürece¤im ve onlara kesin olarak davarlar›n kulaklar›n› kesmelerini
emredece¤im ve Allah’›n yaratt›klar›n› de¤ifltirmelerini emredece¤im.”
Kim Allah’› b›rak›p da fleytan› dost (veli) edinirse, kuflkusuz o, apaç›k
bir hüsrana u¤ram›flt›r. (fieytan) Onlara vaadler ediyor, onlar› en olma-
d›k kuruntulara düflürüyor. Oysa fleytan, onlara bir aldan›fltan baflka bir
fley va’detmez. (Nisa Suresi, 119-120)

O zaman fleytan onlara amellerini çekici göstermifl ve onlara: “Bugün
sizi insanlardan bozguna u¤ratacak kimse yoktur ve ben de sizin yar-
d›mc›n›z›m” demiflti. Ne zaman ki, iki topluluk birbirini görür oldu (karfl›-
laflt›) o, iki topu¤u üstünde geri döndü ve: “fiüphesiz ben sizden uza-
¤›m. Çünkü ben sizin görmedi¤inizi görüyorum, ben Allah’tan da korku-
yorum” dedi. Allah (ceza ile) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (En-
fal Suresi, 48)

De ki: “Bize yarar› ve zarar› olmayan Allah’tan baflka fleylere mi tapa-
l›m? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, fleytanlar›n ayartarak yerde
flaflk›nca b›rakt›klar›, arkadafllar›n›n da: “Do¤ru yola, bize gel” diye
kendisini ça¤›rd›¤› kimse gibi topuklar›m›z üzerinde gerisin geri mi dön-
dürülelim?”  De ki: “Hiç flüphesiz Allah’›n yolu, as›l yoldur. Ve biz alem-
lerin Rabbine (kendimizi) teslim etmekle emrolunduk.” (En’am Suresi,
71)

“Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sars›nt›ya u¤rat, atl›lar›n ve yayala-
r›nla onlar›n üstüne yaygaray› kopar, mallarda ve çocuklarda onlara or-
tak ol ve onlara çeflitli vaadlerde bulun.” fieytan, onlara aldatmadan
baflka bir fley vadetmez. (‹sra Suresi, 64)

fieytan›n durumu gibi; çünkü insana “‹nkâr et” dedi, inkâr edince de:
“Gerçek flu ki, ben senden uza¤›m. Do¤rusu ben, alemlerin Rabbi olan
Allah’tan korkar›m” dedi. (Haflr Suresi, 16)

Ey Ademo¤ullar›, fleytan, anne ve baban›z›n çirkin yerlerini kendilerine
göstermek için, elbiselerini s›y›rtarak, onlar› cennetten ç›kard›¤› gibi
sak›n sizi de bir belaya u¤ratmas›n. Çünkü o ve taraftarlar›, (kendilerini
göremeyece¤iniz yerden) sizleri görmektedir. Biz gerçekten fleytanlar›,
inanmayacaklar›n dostlar› k›ld›k. (A’raf Suresi, 27)
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DÜZEN‹ ‹NANANLAR 
‹Ç‹N ÇOK ZAYIFTIR
‹man edenler Allah yolunda savafl›rlar; inkar edenler ise ta¤ut yolunda
savafl›rlar öyleyse fleytan›n dostlar›yla savafl›n. Hiç flüphesiz, fleytan›n
hileli-düzeni pek zay›ft›r. (Nisa Suresi, 76)

‹fl hükme ba¤lan›p-bitince, fleytan der ki: “Do¤rusu, Allah, size gerçek
olan va’di va’detti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan söy-
ledim. Benim size karfl› zorlay›c› bir gücüm yoktu, yaln›zca sizi ça¤›r-
d›m, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni k›namay›n, siz kendinizi
k›nay›n. Ben sizi kurtacak de¤ilim, siz de beni kurtacak de¤ilsiniz. Do¤-
rusu daha önce beni ortak koflman›z› da tan›mam›flt›m. Gerçek flu ki,
zalimlere ac› bir azab vard›r.” (‹brahim Suresi, 22)

Andolsun, ‹blis, kendileri hakk›nda zann›n› do¤rulam›fl oldu, böylelikle
iman eden bir grup d›fl›nda, ona uymufl oldular. Oysa onun, kendilerine
karfl› hiç bir zorlay›c›-gücü yoktu; ancak Biz ahirete iman edeni, ondan
kuflku içinde olandan ay›rdetmek için (ona bu imkan› verdik). Senin
Rabbin, her fleyin üzerinde gözetici-koruyucudur. (Sebe Suresi, 20-21)

SADECE ONU DOST
ED‹NENLER‹ KANDIRAB‹L‹R
‹flte bu fleytan, ancak kendi dostlar›n› korkutur. Siz onlardan korkma-
y›n, e¤er mü’minlerseniz, Benden korkun. (Al-i ‹mran Suresi, 175)

‹NKAR EDENLERE ‹NER
fieytanlar›n kimlere inmekte olduklar›n› size haber vereyim mi? Onlar,
‘gerçe¤i ters yüz eden,’ günaha düflkün olan her yalanc›ya inerler. Bun-
lar (fleytanlara) kulak verirler ve ço¤u yalan söylemektedirler. (fiuara
Suresi, 221-223)

MÜM‹NLER‹N DIfiINDAK‹LER 
ONA UYARLAR
Andolsun, ‹blis, kendileri hakk›nda zann›n› do¤rulam›fl oldu, böylelikle
iman eden bir grup d›fl›nda, ona uymufl oldular. (Sebe Suresi, 20)
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MÜM‹NLER fiEYTANIN 
VESVESELER‹NDEN ALLAH’A SI⁄INIRLAR
E¤er sana fleytandan yana bir k›flk›rtma (vesvese veya i¤va) gelirse,
hemen Allah’a s›¤›n. Çünkü O, iflitendir, bilendir. (Allah’tan) Sak›nanla-
ra fleytandan bir vesvese eriflti¤inde (önce) iyice düflünürler (Allah’›
zikredip-anarlar), sonra hemen bakars›n ki görüp bilmifllerdir. (A’raf
Suresi, 200-201)

fiayet sana fleytandan bir k›flk›rtma gelecek olursa, hemen Allah’a s›-
¤›n. Çünkü O, iflitendir, bilendir. (Fussilet Suresi, 36)

Ve de ki: “Rabbim, fleytan›n k›flk›rtmalar›ndan sana s›¤›n›r›m.” “Ve on-
lar›n benim yan›mda bulunmalar›ndan da sana s›¤›n›r›m Rabbim.”
(Mü’minun Suresi, 97-98)

Fakat onu do¤urdu¤unda -Allah onun ne do¤urdu¤unu daha iyi bilirken-
dedi ki: “Rabbim, do¤rusu bir k›z (çocu¤u) do¤urdum. Erkek ise, k›z gibi
de¤ildir. Ona Meryem ad›n› koydum. Ben onu ve soyunu o tafla tutul-
mufl (kovulmufl) fleytandan Sana s›¤›nd›r›r›m.” (Al-i ‹mran Suresi, 36) 

‹NSANLARIN DÜfiMANIDIR
Ey insanlar, yeryüzünde olan fleyleri helal ve temiz olarak yiyin ve fley-
tan›n ad›mlar›n› izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaç›k bir düflmand›r.
O, size yaln›zca, kötülü¤ü, çirkin-hayas›zl›¤› ve Allah’a karfl› bilmedi¤i-
niz fleyleri söylemenizi emreder. (Bakara Suresi, 168-169)

Hayvanlardan yük tafl›yan ve (yünlerinden, tüylerinden) döflek yap›lan-
lar› da (yaratan O’dur). Allah’›n size r›z›k olarak verdiklerinden yiyin ve
fleytan›n ad›mlar›na uymay›n. Çünkü o, sizin için apaç›k bir düflmand›r.
(En’am Suresi, 142)

(Babas›) Demiflti ki: “O¤lum, rüyan› kardefllerine anlatma, yoksa sana
bir tuzak kurarlar. Çünkü fleytan, insan için apaç›k bir düflmand›r.” (Yu-
suf Suresi, 5)

Hani meleklere: “Adem’e secde edin” demifltik; ‹blis’in d›fl›nda (di¤erle-
ri) secde etmifllerdi. O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden d›flar›
ç›km›flt›. Bu durumda Beni b›rak›p onu ve onun soyunu veliler mi edine-
ceksiniz? Oysa onlar sizin düflmanlar›n›zd›r. (Bu,) Zalimler için ne ka-
dar kötü bir (tercih) de¤ifltirmedir. (Kehf Suresi, 50)
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“Ey adem o¤ullar›, Ben size and vermedim mi ki: fieytana kulluk etme-
yin, çünkü, o, sizin için apaç›k bir düflmand›r;” (Yasin Suresi, 60)

‹NSANLARA KURUNTU VE VESVESE VER‹R
fieytan, kendilerinden ‘örtülüp gizlenen çirkin yerlerini’ aç›¤a ç›karmak
için onlara vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbinizin size bu a¤ac› yasakla-
mas›, yaln›zca, sizin iki melek olmaman›z veya ebedi yaflayanlardan
k›l›nmaman›z içindir.” (A’raf Suresi, 20)

fiayet sana fleytandan bir k›flk›rtma gelecek olursa, hemen Allah’a s›-
¤›n. Çünkü O, iflitendir, bilendir. (Fussilet Suresi, 36)

Onlar› -ne olursa olsun- flafl›rt›p-sapt›raca¤›m, en olmad›k kuruntulara
düflürece¤im ve onlara kesin olarak davarlar›n kulaklar›n› kesmelerini
emredece¤im ve Allah’›n yaratt›klar›n› de¤ifltirmelerini emredece¤im.”
Kim Allah’› b›rak›p da fleytan› dost (veli) edinirse, kuflkusuz o, apaç›k
bir hüsrana u¤ram›flt›r. (fieytan) Onlara vaadler ediyor, onlar› en olma-
d›k kuruntulara düflürüyor. Oysa fleytan, onlara bir aldan›fltan baflka bir
fley va’detmez. (Nisa Suresi, 119-120)

Sonunda fleytan ona vesvese verdi; dedi ki: “Sana sonsuzluk a¤ac›n›
ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?” (Taha Suresi, 120)

‹SRAFI TEfiV‹K EDER
Çünkü saç›p-savuranlar, fleytan›n kardeflleri olmufllard›r; fleytan ise
Rabbine karfl› nankördür. (‹sra Suresi, 27)

‹NSANLARI FAK‹RL‹KLE KORKUTUP 
Ç‹RK‹N HAYASIZLI⁄A VE C‹MR‹L‹⁄E ‹TER
fieytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayas›zl›¤› emrediyor.
Allah ise, size kendisinden ba¤›fllama ve bol ihsan (fazl) vadediyor.
Allah (rahmetiyle) genifl oland›r, bilendir. (Bakara Suresi, 268)

‹NSANLARA KÖTÜLÜ⁄Ü EMREDER
Ey iman edenler, içki, kumar, dikili tafllar ve fal oklar› ancak fleytan›n ifl-
lerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaç›n›n; umulur ki kurtu-
lufla erersiniz. (Maide Suresi, 90)
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Onlar› -ne olursa olsun- flafl›rt›p-sapt›raca¤›m, en olmad›k kuruntulara
düflürece¤im ve onlara kesin olarak davarlar›n kulaklar›n› kesmelerini
emredece¤im ve Allah’›n yaratt›klar›n› de¤ifltirmelerini emredece¤im.”
Kim Allah’› b›rak›p da fleytan› dost (veli) edinirse, kuflkusuz o, apaç›k
bir hüsrana u¤ram›flt›r. (Nisa Suresi, 119)

Ve onlar, Süleyman’›n mülkü (nübüvveti) hakk›nda fleytanlar›n anlatt›k-
lar›na uydular. Süleyman inkâr etmedi; ancak fleytanlar inkâr etti. Onlar,
insanlara sihri ve Babil’deki iki mele¤e Harut’a ve Marut’a indirileni ö¤re-
tiyorlard›. Oysa o  ikisi: “Biz, yaln›zca bir fitneyiz, sak›n inkâr etme” de-
medikçe hiç kimseye (bir fley) ö¤retmezlerdi. Fakat onlardan erkekle
kar›s›n›n aras›n› açan fleyi ö¤reniyorlard›. Oysa onunla Allah’›n izni ol-
mad›kça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna ra¤men kendilerine za-
rar verecek ve yarar sa¤lamayacak fleyi ö¤reniyorlard›. Andolsun onlar,
bunu sat›n alan›n, ahiretten hiç bir pay› olmad›¤›n› bildiler; kendi nefisle-
rini karfl›l›¤›nda satt›klar› fley ne kötü; bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 102)

Ey iman edenler, fleytan›n ad›mlar›na uymay›n. Kim fleytan›n ad›mlar›-
na uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (fleytan) çirkin utanmazl›klar› ve kötü-
lü¤ü emreder. E¤er Allah’›n üzerinizde fazl› ve rahmeti olmasayd›, siz-
den hiç biri ebedi olarak temize ç›kamazd›. Ancak Allah, diledi¤ini temi-
ze ç›kar›r. Allah, iflitendir, bilendir. (Nur Suresi, 21)

‹NSANLARI HA‹NL‹⁄E ‹TER
fiüphesiz ‘gizli toplant›lar›n f›s›ldaflmalar›’ (kulis), iman edenleri üzüntü-
ye düflürmek için ancak fleytan (ürünü olan ifller)dand›r. Oysa Allah’›n iz-
ni olmaks›z›n o, onlara hiç bir fleyle zarar verecek de¤ildir. fiu halde
mü’minler, yaln›zca Allah’a tevekkül etsinler. (Mücadele Suresi, 10)

‹Y‹L‹KTEN VE HAYIRDAN 
YANA H‹Ç B‹R YÖNÜ YOKTUR
Onlar, O’nu b›rak›p da (bir tak›m) diflilere taparlar. Onlar o her türlü ha-
y›rla iliflkisi kesilmifl fleytandan baflkas›na tapmazlar. (Nisa Suresi, 117)

‹NSANLAR ÜZER‹NE B‹R P‹SL‹KT‹R
Hani kendisinden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyordu. Sizi
kendisiyle tertemiz k›lmak, sizden fleytan›n pisliklerini gidermek, kalb-
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lerinizin üstünde (güven ve kararl›l›k duygusunu) pekifltirmek ve bu-
nunla ayaklar›n›z› (arz üzerinde) sa¤lamlaflt›rmak için size gökten su
indiriyordu. (Enfal Suresi, 11)

‹NSANLARA KÖTÜLÜKLER‹ 
ÇEK‹C‹ GÖSTERMEYE ÇALIfiIR
Onlara, zorlu azab›m›z geldi¤i zaman yalvarmalar› gerekmez miydi?
Ama onlar›n kalpleri kat›laflt› ve fleytan onlara yapmakta olduklar›n› çe-
kici (süslü) gösterdi. (En’am Suresi, 43)

Ad’› ve Semud’u da (y›k›ma u¤ratt›k). Gerçek flu ki, kendi oturduklar›
yerlerden size (durumlar›) belli olmaktad›r. Kendi yapt›klar›n› fleytan
süsleyip-çekici k›ld›, böylece onlar› yoldan al›koydu. Oysa onlar göre-
bilen kimselerdi. (Ankebut Suresi, 38)

O zaman fleytan onlara amellerini çekici göstermifl ve onlara: “Bugün
sizi insanlardan bozguna u¤ratacak kimse yoktur ve ben de sizin yar-
d›mc›n›z›m” demiflti. Ne zaman ki, iki topluluk birbirini görür oldu (karfl›-
laflt›) o, iki topu¤u üstünde geri döndü ve: “fiüphesiz ben sizden uza-
¤›m. Çünkü ben sizin görmedi¤inizi görüyorum, ben Allah’tan da korku-
yorum” dedi. Allah (ceza ile) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (En-
fal Suresi, 48)

“Onu ve kavmini, Allah’› b›rak›p da günefle secde etmektelerken bul-
dum, fleytan onlara yapt›klar›n› süslemifltir, böylece onlar› (do¤ru) yol-
dan al›koymufltur; bundan dolay› onlar hidayet bulmuyorlar.” (Neml
Suresi, 24)

UNUTTURMA ÖZELL‹⁄‹ VARDIR
Ayetlerimiz konusunda ‘alayl› tart›flmalara dalanlar:’ -onlar bir baflka
söze geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. fieytan sana unutturacak
olursa, bu durumda hat›rlamadan sonra, art›k zulmeden toplulukla be-
raber oturma. (En’am Suresi, 68)

(Genç-yard›mc›s›) Dedi ki: “Gördün mü, kayaya s›¤›nd›¤›m›zda, ben
bal›¤› unuttum. Onu hat›rlamam› fieytan’dan baflkas› bana unutturma-
d›; o da flafl›lacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu.” (Kehf Suresi, 63)

‹kisinden kurtulaca¤›n› sand›¤› kifliye dedi ki: “Efendinin kat›nda beni
hat›rla.” Fakat fleytan, efendisine hat›rlatmay› ona unutturdu, böylece
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daha nice y›llar (Yusuf) zindanda kald›. (Yusuf Suresi, 42)

‹NSANLARI UZUN VE AMAÇSIZ 
‹fiLERLE OYALAR
fiüphesiz, kendilerine hidayet aç›kça belli olduktan sonra, gerisin geri
(küfre) dönenleri, fleytan k›flk›rtm›fl ve uzun emellere kapt›rm›flt›r. (Mu-
hammed Suresi, 25)

‹NSANLARI ALLAH’A ‹BADET ETMEKTEN 
VE ALLAH’I ANMAKTAN
ALIKOYMAYA ÇALIfiIR
Gerçekten fleytan, içki ve kumarla aran›za düflmanl›k ve kin düflürmek,
sizi, Allah’› anmaktan ve namazdan al›koymak ister. Art›k vazgeçtiniz
de¤il mi? (Maide Suresi, 91)

fieytan onlar› sar›p-kuflatm›flt›r; böylelikle onlara Allah’›n zikrini unut-
turmufltur. ‹flte onlar, fleytan›n f›rkas›d›r. Dikkat edin; flüphesiz fleyta-
n›n f›rkas›, hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 19)

“Çünkü o, gerçekten bana geldikten sonra beni zikirden (Kur’an’dan)
sapt›rm›fl oldu. fieytan da insan› ‘yapayaln›z ve yard›ms›z” b›rakand›r.”
(Furkan Suresi, 29)

‹NSANLARIN ARASINA K‹N 
VE DÜfiMANLIK SOKMAK ‹STER
Gerçekten fleytan, içki ve kumarla aran›za düflmanl›k ve kin düflürmek,
sizi, Allah’› anmaktan ve namazdan al›koymak ister. Art›k vazgeçtiniz
de¤il mi? (Maide Suresi, 91)

Kullar›ma, sözün en güzel olan›n› söylemelerini söyle. Çünkü fleytan
aralar›n› aç›p bozmaktad›r. fiüphesiz fleytan insan›n aç›kça bir düflma-
n›d›r. (‹sra Suresi, 53)

Babas›n› ve annesini tahta ç›kar›p oturttu; onun için secdeye kapand›-
lar. Dedi ki: “Ey Babam, bu, daha önceki rüyam›n yorumudur. Do¤rusu
Rabbim onu gerçek k›ld›. Bana iyilik etti, çünkü beni zindandan ç›kard›.
fieytan benimle kardefllerimin aras›n› açt›ktan sonra, (O,) çölden sizi
getirdi. fiüphesiz benim Rabbim, diledi¤ini pek ince düzenleyip tedbir
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edendi. Gerçekten bilen, hüküm ve hikmet sahibi O’dur.” (Yusuf Sure-
si, 100)

ALLAH’A KARfiI ‹TAATS‹Z VE SAYGISIZDIR
Ve meleklere: “Adem’e secde edin” dedik. ‹blis hariç (hepsi) secde etti-
ler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu. (Bakara Sure-
si, 34)

Andolsun, biz sizi yaratt›k, sonra size suret (biçim-flekil) verdik, sonra
meleklere: “Adem’e secde edin” dedik. Onlar da ‹blis’in d›fl›nda secde
ettiler; o, secde edenlerden olmad›. (A’raf Suresi, 11)

Ancak ‹blis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaç›n›p-dayatt›. (Hicr Su-
resi, 31)

Hani, meleklere: “Adem’e secde edin” demifltik. ‹blis’in d›fl›nda (hepsi)
secde etmifllerdi. Demiflti ki: “Bir çamur olarak yaratt›¤›n kimseye ben
secde eder miyim?” (‹sra Suresi, 61)

Hani biz meleklere: “Adem’e secde edin” demifltik, ‹blis’in d›fl›nda (di-
¤erleri) secde etmifllerdi, o, ayak diremiflti. (Taha Suresi, 116)

“Babac›¤›m, fleytana kulluk etme, kuflkusuz fleytan, Rahman (olan
Allah)a baflkald›rand›r.” (Meryem Suresi, 44)

Ve itaatten ç›km›fl her azg›n fleytandan koruduk; (Saffat Suresi, 7)

ALLAH’A KARfiI NANKÖRDÜR
Çünkü saç›p-savuranlar, fleytan›n kardeflleri olmufllard›r; fleytan ise
Rabbine karfl› nankördür. (‹sra Suresi, 27)

YALAN SÖYLER
‹fl hükme ba¤lan›p-bitince, fleytan der ki: “Do¤rusu, Allah, size gerçek
olan va’di va’detti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan söy-
ledim. Benim size karfl› zorlay›c› bir gücüm yoktu, yaln›zca sizi ça¤›r-
d›m, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni k›namay›n, siz kendinizi
k›nay›n. Ben sizi kurtacak de¤ilim, siz de beni kurtacak de¤ilsiniz. Do¤-
rusu daha önce beni ortak koflman›z› da tan›mam›flt›m. Gerçek flu ki,
zalimlere ac› bir azab vard›r.” (‹brahim Suresi, 22)
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Böylece her peygambere, insan ve cin fleytanlar›ndan bir düflman k›l-
d›k. Onlardan baz›s› baz›s›n› aldatmak için yald›zl› sözler f›s›ldarlar.
Rabbin dileseydi bunu yapmazlard›. Öyleyse onlar› yalan olarak düz-
mekte olduklar›yla baflbafla b›rak. (En’am Suresi, 112)

ALLAH KATINDA KOVULMUfiTUR
Fakat onu do¤urdu¤unda -Allah onun ne do¤urdu¤unu daha iyi bilir-
ken- dedi ki: “Rabbim, do¤rusu bir k›z (çocu¤u) do¤urdum. Erkek ise,
k›z gibi de¤ildir. Ona Meryem ad›n› koydum. Ben onu ve soyunu o tafla
tutulmufl (kovulmufl) fleytandan Sana s›¤›nd›r›r›m.” (Al-i ‹mran Suresi,
36)

O (Kur’an) da kovulmufl fleytan›n sözü de¤ildir. (Tekvir Suresi, 25)

Ve onu her kovulan fleytandan koruduk. (Hicr Suresi,17) 
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‹MAN ETMEYENLER‹N 
MÜM‹NLERE 

SORDUKLARI SORULARA 
KURAN’DAN CEVAPLAR

ALLAH’LA ‹LG‹L‹
Firavun dedi ki: “Alemlerin Rabbi nedir?” Dedi ki: “Göklerin, yerin ve bu
ikisi aras›nda olan her fleyin Rabbidir. E¤er ‘kesin bilgiyle inan›yorsa-
n›z’ (böyledir).” (fiuara Suresi, 23-24)

fiüphesiz Allah, bir sivrisine¤i de, ondan üstün olan› da, (herhangi bir
fleyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuflkusuz bu-
nun Rablerinden gelen bir gerçek oldu¤unu  bilirler; inkâr edenler ise,
“Allah, bu örnekle neyi amaçlam›fl?” derler. (Oysa Allah,) Bununla bir-
ço¤unu sapt›r›r, birço¤unu da hidayete erdirir. Ancak O, fas›klardan
baflkas›n› sapt›rmaz. (Bakara Suresi, 26)

‘Sen bize gerçe¤i mi getirdin, yoksa (bizimle) oyun oynayanlardan m›-
s›n?” “Hay›r” dedi. “Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir, onlar›
kendisi yaratm›flt›r ve ben de buna flehadet edenlerdenim.” (Enbiya
Suresi, 55-56)

Onlar, Rablerine karfl› gayb ile (O’nu görmedikleri halde) bir haflyet
içindedirler ve onlar, k›yamet saatinden ‘içleri titremekte olanlard›r.’ Bu,
bizim ona indirdi¤imiz mübarek bir zikirdir. fiu halde onu inkar edecek
olanlar siz misiniz? (Enbiya Suresi, 49-50)

D‹NLE, KURAN’LA VE 
PEYGAMBERLE ‹LG‹L‹
“Ona Rabbinden bir ayet indirilmeli de¤il miydi?” dediler. De ki: fiüphe-
siz Allah, ayet indirmeye güç yetirendir.” Ama onlar›n ço¤u bilmezler.
(En’am Suresi, 37)

E¤er biz dilemifl olsayd›k, elbette sizden melekler k›lard›k; yeryüzünde
(size) halef (yerinize geçenler) olurlard›. (Zuhruf Suresi, 60-32)

‹nkâr edenler, iman edenler için dediler ki: “E¤er O (Kur’an veya iman)
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hay›rl› bir fley olsayd›, ona bizden önce koflup-yetiflemezlerdi.” Oysa
onlar, onunla hidayete ermediklerinden: “Bu, eski bir yaland›r” diyecek-
ler. Bundan önce de, bir rehber (imam) ve bir rahmet olarak Musa’n›n
kitab› var. Bu da, zulmedenleri uyarmak ve ihsanda bulunanlara bir
müjde olmak üzere (kendinden önceki kitaplar›) do¤rulay›c› ve Arapça
bir dil ile olan bir kitapt›r. (Ahkaf Suresi, 11-12)

(Firavun) Dedi ki: “‹lk ça¤lardaki nesillerin durumu nedir öyleyse?” Dedi
ki: “Bunun bilgisi Rabbimin kat›nda bir kitaptad›r. Benim Rabbim flafl›r-
maz ve unutmaz.” (Taha Suresi, 51-52)

Dediler ki: “Sen, bizi ilahlar›m›zdan çevirmek için mi bize geldin? fiu
halde e¤er do¤ru söylüyorsan, tehdit etti¤in fleyi, bize getir.” Dedi ki:
“‹lim ancak Allah kat›ndad›r. Ben size gönderildi¤im fleyi tebli¤ ediyo-
rum; ancak sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.” (Ahkaf Sure-
si, 22-23)

Dediler ki: “Ey fiuayb, atalar›m›z›n tapt›¤› fleyleri b›rakmam›z› ya da
mallar›m›z konusunda diledi¤imiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi
senin namaz›n m› emrediyor? Çünkü sen, gerçekte yumuflak huylu,
akl› bafl›nda (reflid bir adam)s›n.” Dedi ki: “Ey kavmim görüflünüz nedir
söyler misiniz? Ya ben Rabbimden apaç›k bir belge üzerinde isem ve O
da beni kendisinden güzel bir r›z›k ile r›z›kland›rm›flsa? Ben, size ya-
saklad›¤›m fleylere (kendim sahiplenmek suretiyle) size ayk›r› düflmek
istemiyorum. Benim istedi¤im, gücüm oran›nda yaln›zca ›slah etmektir.
Benim baflar›m ancak Allah iledir; O’na tevekkül ettim ve O’na içten yö-
nelip-dönerim.” (Hud Suresi, 87-88)

Dediler ki: “Ona Rabbinden ayetler (birtak›m mucizeler) indirilmeli de¤il
miydi?” De ki: “Ayetler yaln›zca Allah’›n kat›ndad›r. Ben ise, ancak apa-
ç›k bir uyar›c›y›m.” (Ankebut Suresi, 50)

Ve derler ki: “Ona bir melek indirilmeli de¤il miydi?” E¤er bir melek indi-
rilseydi, elbette ifl bitirilmifl olurdu da sonra kendilerine göz açt›r›lmaz-
d›. Onu e¤er bir melek k›lsayd›k, elbette erkek (suretinde bir melek) k›-
lard›k ve mutlaka katmakta olduklar› (flüpheleri) yine katard›k. (En’am
Suresi, 8-9)

Yoksa: “Kendisi onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “E¤er ben uydurdum-
sa, bu durumda siz, Allah’tan bana (gelecek) hiç bir fleye malik (engel)
olamazs›n›z. Sizin kendisi (Kur’an) hakk›nda, ne taflk›nl›klar yapt›¤›n›z›
O daha iyi bilendir. Benimle sizin aran›zda flahid olarak O yeter. O, çok
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ba¤›fllayand›r, çok esirgeyendir.” (Ahkaf Suresi, 8)

Onlar: “Bunu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “E¤er onu ben uydur-
duysam, günah›m bana aittir. Ama ben, sizlerin suç olarak ifllemekte
olduklar›n›zdan uza¤›m.” (Hud Suresi, 35)

KIYAMET GÜNÜ ‹LE ‹LG‹L‹
Derler ki: “E¤er do¤ru sözlüyseniz, bu belirtti¤iniz süre (va’d) ne za-
manm›fl?” De ki: “Allah’›n dilemesi d›fl›nda, kendim için zarardan ve ya-
rardan (hiç bir fleye) malik de¤ilim. Her ümmetin bir eceli vard›r. Onlar›n
ecelleri gelince, art›k ne bir saat ertelenebilirler, ne öne al›nabilirler.
(Yunus Suresi, 48-49)

Derler ki: “E¤er do¤ruyu söylüyor iseniz, bu va’dolunan (azab) ne za-
man?” De ki: “Belki de acele etmekte oldu¤unuzun (azab›n) bir k›sm›
size yetiflmifltir bile.” (Neml Suresi, 71-72)

“Hesap ve ceza (din) günü ne zaman?” diye sorarlar. O gün onlar, ate-
flin üstünde tutulup-eritilecekler: “Tad›n fitnenizi. Bu, sizin pek acele is-
teyip durdu¤unuz fleydir.” (Zariyat Suresi, 12-14)

Derler ki: “E¤er do¤ru söylüyorsan›z, flu tehdit (etti¤iniz azab) ne zaman-
m›fl?” De ki: “(Bununla ilgili) Bilgi ancak Allah’›n kat›ndad›r. Ben ancak
apaç›k bir uyar›c›y›m.” Nihayet onu pek yak›nda gördüklerinde, o inkâr
edenlerin yüzleri kötüleflip-karard›. Ve: “‹flte bu, sizin (gerçekleflmeyecek
diye) öne sürüp durdu¤unuz fleydir” denildi. (Mülk Suresi, 25-27)

Onlar: “E¤er do¤ru sözlü iseniz, bu va’d(etti¤iniz azab) ne zamanm›fl?”
derler. De ki: “Sizin için belirlenmifl bir gün vard›r ki, ondan ne bir an er-
telenebilirsiniz, ne de (bir an) öne al›nabilirsiniz. (Sebe Suresi, 29-30)

‹nsanlar, sana k›yamet-saatini sorarlar; de ki: “Onun bilgisi yaln›zca
Allah’›n kat›ndad›r.” Ne bilirsin; belki k›yamet-saati pek yak›n da olabi-
lir. (Ahzab Suresi, 63)

YEN‹DEN D‹R‹L‹fiLE ‹LG‹L‹
Dediler ki: “Biz yer (topra¤›n için) de yok olup gittikten sonra, gerçekten biz
mi yeniden yarat›lm›fl olaca¤›z?” Hay›r, onlar Rablerine kavuflmay› inkar
edenlerdir. De ki: “Size vekil k›l›nan ölüm mele¤i, hayat›n›za son verecek,
sonra Rabbinize döndürülmüfl olacaks›n›z.” (Secde Suresi, 10-11)

Hay›r, onlara kendilerinden bir uyar›c› gelmesine flaflt›lar da, o kafirler:
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“Bu flafl›lacak bir fley” dediler. “Biz öldü¤ümüz ve toprak oldu¤umuz za-
man m› (yeniden diriltilecek mifliz)? Bu uzak bir dönüfl (iddias›d›r).”
Do¤rusu Biz, yerin onlardan ne eksiltti¤ini bilmiflizdir. Kat›m›zda (bütün
bunlar›) saklay›p-koruyan bir kitap vard›r. (Kaf Suresi, 2-4)

Dediler ki: “Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufaland›ktan son-
ra m›, gerçekten biz mi yeni bir yarat›l›flla diriltilece¤iz?” De ki: “‹ster tafl
olun, ister demir.” “Ya da gö¤üslerinizde büyümekte olan (veya büyüt-
tü¤ünüz) bir yarat›k (olun).” Bizi kim (hayata) geri çevirebilir” diyecek-
ler. De ki: “Sizi ilk defa yaratan.” Bu durumda sana bafllar›n› alayl›ca
sallayacaklar ve diyecekler ki: “Ne zamanm›fl o?” De ki: “Umulur ki pek
yak›nda.” (‹sra Suresi, 49-51)

Bu, flüphesiz, onlar›n ayetlerimizi inkar etmelerine ve: “Biz kemikler ha-
line geldikten, toprak olup ufaland›ktan sonra m›, gerçekten biz mi yeni
bir yarat›l›flla diriltilece¤iz?” demelerine karfl›l›k cezalar›d›r. Görmüyor-
lar m›; gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar›n benzerini yaratmaya gücü
yeter ve onlar için kendisinde flüphe olmayan bir süre (ecel) k›lm›flt›r.
Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler. (‹sra Suresi, 98-99)
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KURAN'DA TAR‹F ED‹LEN 
‹NKARCI KARAKTERLER‹NDEN

ÖRNEKLER

YARATILMIfi OLANLARI 
‹LAHLAfiTIRANLAR
De ki: “Gördünüz mü haber verin; Allah’tan baflka tapt›klar›n›z, yerden
neyi yaratm›fllar, bana gösterin? Yoksa onlar›n göklerde bir ortakl›¤› m›
var? E¤er do¤ru sözlüler iseniz, bundan önce bir kitap ya da bir ilim ka-
l›nt›s› (veya bir eser) varsa, bana getirin.” (Ahkaf Suresi, 4)

Andolsun, onlara: “Gökleri ve yeri kim yaratt›?” diye soracak olsan, el-
bette “Allah” diyecekler. De ki: “Gördünüz mü-haber verin; Allah’tan
baflka tapt›klar›n›z, e¤er Allah bana bir zarar dileyecek olsa, O’nun za-
rar›n› kald›rabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese, O’nun
rahmetini tutup-önleyebilecekler mi” De ki: “Allah, bana yeter. Tevekkül
edecek olanlar, O’na tevekkül etsinler.” (Zümer Suresi, 38)

De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’t›r.” De ki: “Öyley-
se, O’nu b›rak›p kendilerine bile yarar da, zarar da sa¤lamaya güç yeti-
remeyen birtak›m veliler mi (tanr›lar) edindiniz?” De ki: “Hiç görmeyen
(a’ma) ile gören (basiret sahibi) eflit olabilir mi? Veya karanl›klarla nur
eflit olabilir mi?” Yoksa Allah’a, O’nun yaratmas› gibi yaratan ortaklar
buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeflti? De ki:
“Allah, her fleyin yarat›c›s›d›r ve O, tektir, kahredici oland›r.” (Ra’d Su-
resi, 16)

Her nefsin bütün kazand›klar› üzerinde gözetici olana m› (bafl kald›r›-
l›r?) Onlar Allah’a ortaklar kofltular. De ki: “Bunlar› adland›r›n (baka-
l›m). Yoksa siz yeryüzünde bilmeyece¤i bir fleyi O’na haber mi veriyor-
sunuz? Yoksa sözün zahirine (veya bofl ve süslü olan›na)mi  (kan›yor-
sunuz)? Hay›r, inkâr edenlere kendi hileli-düzenleri süslü-çekici göste-
rilmifltir ve onlar (do¤ru) yoldan al›konulmufllard›r. Allah, kimi sapt›r›r-
sa, art›k onun için hiç bir yol gösterici yoktur. (Ra’d Suresi, 33)
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SADECE ZOR ANLARDA ALLAH’A 
DUA ED‹P, RAHATA KAVUfiTU⁄UNDA
ALLAH’I UNUTANLAR
Kendisine bir fler (kötülük) dokundu¤u zaman feryad› basar. Ona bir
hay›r dokundu¤unda engelleyici olur (veya cimrilik eder). (Mearic Sure-
si, 20-21)

Nimet olarak size ulaflan ne varsa, Allah’tand›r, sonra size bir zarar dokun-
du¤unda (yine) ancak O’na yalvarmaktas›n›z. Sonra sizden zarar› kald›rd›-
¤›nda, sizden bir grup (hemen) Rablerine flirk koflar; (Nahl Suresi, 53-54)

‹nsana bir zarar dokundu¤u zaman, bize dua eder; sonra taraf›m›zdan
ona bir nimet ihsan etti¤imizde, der ki: “Bu, bana ancak bir bilgi(m) do-
lay›s›yla verildi.” Hay›r; bu bir fitne (kendisini bir deneme)dir. Ancak ço-
¤u bilmiyorlar. (Zümer Suresi, 49)

De ki: “Sizi karan›n ve denizin karanl›klar›ndan kim kurtarmaktad›r ki,
siz (aç›ktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz: -An-
dolsun, bizi bundan kurtar›rsan, gerçekten flükredenlerden oluruz.” De
ki: “Ondan ve her türlü s›k›nt›dan sizi Allah kurtarmaktad›r. Sonra siz yi-
ne flirk koflmaktas›n›z.” (En’am Suresi, 63-64)

‹nsana bir zarar dokundu¤u zaman, gönülden kat›ks›zca yönelmifl ola-
rak Rabbine dua eder. Sonra ona kendinden bir nimet verdi¤i zaman,
daha önce O’na dua etti¤ini unutur ve O’nun yolundan sapt›rmak ama-
c›yla Allah’a efller koflmaya bafllar. De ki: “‹nkâr›nla biraz (dünya zevk-
lerinden) yararlan; çünkü sen, ateflin halk›ndans›n.” (Zümer Suresi, 8)

‹nsana nimet verdi¤imiz zaman, yüz çevirir ve yan çizer; ona bir fler do-
kundu¤u zaman ise, art›k o, genifl (kapsaml› ve derinlemesine) bir dua
sahibidir. (Fussilet Suresi, 51)

fiayet onlar, s›rt çevirecek olurlarsa, art›k Biz seni onlar›n üzerine bir gö-
zetleyici olarak göndermifl de¤iliz. Sana düflen, yaln›zca tebli¤dir. Gerçek
flu ki, Biz insana taraf›m›zdan bir rahmet tadd›rd›¤›m›z zaman, ona sevi-
nir. E¤er onlara kendi ellerinin takdim ettikleri dolay›s›yla bir kötülük isabet
ederse, bu durumda insan bir nankör kesiliverir. (fiura Suresi, 48)

“Rabbimiz, azab› üstümüzden aç›p-gider; çünkü biz (art›k) iman edici-
leriz.” Onlar için ö¤üt al›p-düflünmek nerede? Onlara, aç›klayan bir elçi
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gelmiflti. Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: “(Bu,) Ö¤retilmifltir,
bir delidir.” Biz sizden bu azab› biraz aç›p-giderece¤iz; (ama yine) dö-
necek olanlars›n›z siz. (Duhan Suresi, 12-15)

Onlar› kara gölgeler gibi dalgalar sar›verdi¤i zaman, dini yaln›zca O’na
‘halis k›lan gönülden ba¤l›lar’ olarak Allah’a yalvar›p yakar›rlar (dua
ederler). Böylece onlar› karaya ç›kar›p-kurtar›nca, art›k onlardan bir
k›sm› orta yolu tutuyor. Bizim ayetlerimizi gaddar, nankör olandan bafl-
kas› inkar etmez. (Lokman Suresi, 32)

SADECE DÜNYA HAYATI ‹Ç‹N 
ALLAH’A DUA EDENLER
(Hacc) ibadetlerinizi bitirdi¤inizde, art›k (cahiliye döneminde) atalar›n›-
z› and›¤›n›z gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah’› an›n. ‹n-
sanlardan öylesi vard›r ki: “Rabbimiz, bize dünyada ver” der; onun ahi-
rette nasibi yoktur. (Bakara Suresi, 200)

Kim ahiret ekinini isterse, Biz ona kendi ekininde artt›rmalar yapar›z.
Kim dünya ekinini isterse, ona da ondan veririz; ancak onun ahirette bir
nasibi yoktur. (fiura Suresi, 20)

Kim dünya hayat›n› ve onun çekicili¤ini isterse, onlara yap›p ettiklerini
onda tastamam öderiz ve onlar bunda hiç bir eksikli¤e u¤rat›lmazlar.
‹flte bunlar›n, ahirette kendileri için ateflten baflkas› yoktur. Onlar›n on-
da (dünyada) bütün iflledikleri bofla ç›km›flt›r ve yapmakta olduklar›
fleyler de geçersiz olmufltur. (Hud Suresi, 15-16)

Kim çarçabuk olan› (geçici dünya arzular›n›) isterse, orada istedi¤imiz
kimseye diledi¤imizi çabuklaflt›r›r›z, sonra ona cehennemi (yurt) k›la-
r›z; ona, k›nanm›fl ve kovulmufl olarak gider. (‹sra Suresi, 18)

ALLAH YOLUNDA ZORLUKLARLA 
KARfiILAfiINCA ‹NANÇLARINDAN 
VAZGEÇENLER
Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralar›nda
Allah’›n Kitab› hükmetsin diye ça¤r›l›yorlar da, onlardan bir bölümü yüz
çeviriyor. Onlar, iflte böyle arka dönenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 23)
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E¤er yak›n bir yarar ve orta bir sefer olsayd›, onlar mutlaka seni izlerler-
di. Ama zorluk onlara uzak geldi. “E¤er güç yetirseydik muhakkak se-
ninle birlikte  (savafla) ç›kard›k.” diye sana Allah ad›na yemin edecek-
ler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onlar›n gerçekten ya-
lan söylediklerini biliyor. (Tevbe Suresi, 42)

‹nsanlardan öylesi vard›r ki, “Allah’a iman ettik” der; fakat Allah u¤runa
eziyet gördü¤ü zaman, insanlar›n (kendisine yönelttikleri iflkence ve)
fitnesini Allah’›n azab›ym›fl gibi sayar; ama Rabbinden ‘bir yard›m ve
zafer’ gelirse, andolsun: “Biz gerçekten sizlerle birlikteydik” demekte-
dirler. Oysa Allah, alemlerin sinelerinde olan› daha iyi bilen de¤il midir?
(Ankebut Suresi, 10)

Hani onlar, size hem üstünüzden, hem alt taraf›n›zdan gelmifllerdi;
gözler kaym›fl, yürekler hançereye gelip dayanm›flt› ve siz Allah hak-
k›nda  (birtak›m) zanlarda bulunuyordunuz. ‹flte orada, iman edenler,
s›nanm›fl ve fliddetli bir sars›nt›yla sars›nt›ya u¤rat›lm›fllard›. Hani, mü-
naf›k olanlar ve kalplerinde hastal›k bulunanlar: “ Allah ve Resulü, bize
bofl bir aldan›fltan baflka bir fley vadetmedi” diyorlard›. (Ahzab Suresi,
10-12)

Oysa andolsun, daha önce ‘arkalar›n› dönüp kaçmayacaklar›na’ dair
Allah’a söz vermifllerdi; Allah’a verilen söz (ahid) ise, (a¤›r bir) sorumlu-
luktur. De ki: “E¤er ölümden veya öldürülmekten kaç›yorsan›z, kaç›fl
size kesin olarak bir yarar sa¤lamaz; böyle olsa bile, pek az (bir zaman)
d›fl›nda metalan›p-yararland›r›lmazs›n›z.” (Ahzab Suresi, 15-16)

Onlar (münaf›klar, düflman) birliklerinin gitmediklerini san›yorlard›.
E¤er (askeri) birlikler gelecek olsa, çölde bedevi-Araplar aras›nda olup
sizin haberlerinizi (ordan) sormay› cidden arzu ediyorlard›. Fakat içiniz-
de olsalard› ancak pek az savafl›rlard›. (Ahzab Suresi, 20)

Kendilerine; “Elinizi (savafltan) çekin, namaz› k›l›n, zekat› verin” de-
nenleri görmedin mi? Oysa savafl üzerlerine yaz›ld›¤›nda, onlardan bir
grup, insanlardan Allah’tan korkar gibi- hatta daha da fliddetli bir kor-
kuyla- korkuya kap›l›yorlar ve: “Rabbimiz, ne diye savafl› üzerimize
yazd›n, bizi yak›n bir zamana ertelemeli de¤il miydin?” dediler. De ki:
“Dünyan›n meta› azd›r, ahiret, ise muttakiler için daha hay›rl›d›r ve siz
‘bir hurma çekirde¤indeki ip-ince bir iplik kadar’ bile haks›zl›¤a u¤rat›l-
mayacaks‹n›z.” (Nisa Suresi, 77)
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ALLAH YOLUNDA 
MÜCADELEDEN KAÇANLAR
De ki: “E¤er babalar›n›z, çocuklar›n›z, kardeflleriniz, eflleriniz, afliretiniz,
kazand›¤›n›z mallar, az kâr getirece¤inden korktu¤unuz ticaret ve hoflu-
nuza giden evler, sizlere Allah’tan, O’nun Resûlü’nden ve O’nun yolunda
cehd etmekten (çaba harcamaktan) daha sevimli ise, art›k Allah’›n emri
gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fas›klar toplulu¤una hidayet ver-
mez. (Tevbe Suresi, 24)

ALLAH’IN VARLI⁄INI B‹LD‹⁄‹ 
HALDE ‹MAN ETMEYENLER
De ki: “Göklerden ve yerden sizlere r›z›k veren kimdir? Kulaklara ve
gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden ç›karan ve ölüyü diriden ç›ka-
ran kimdir? Ve iflleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: “Allah” diyeceklerdir.
Öyleyse de ki: “Peki siz yine de korkup-sak›nmayacak m›s›n›z? (Yunus
Suresi, 31)

Andolsun onlara; “Gökleri ve yeri kim yaratt›?” diye soracak olsan, tar-
t›flmas›z; “Allah” diyecekler. De ki; “Hamd Allah’›nd›r.” Hay›r, onlar›n
ço¤u bilmezler. (Lokman Suresi, 25)

Andolsun, onlara: “Kendilerini kim yaratt›?” diye soracak olsan, elbette:
“Allah” diyecekler. Öyleyse nas›l olur da çevriliyorlar? (Zuhruf Suresi, 87)

Siz (müslümanlar,) onlar›n size inanacaklar›n› umuyor musunuz? Oy-
sa onlardan bir bölümü, Allah’›n sözünü iflitiyor, (iyice alg›lay›p) ak›l er-
dirdikten sonra, bile bile de¤ifltiriyorlard›. (Bakara Suresi, 75)

‹NKARCILARDAN GÖRECEKLER‹ 
BASKI END‹fiES‹YLE ‹MAN ETMEYENLER
Sonunda Musa’ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) baflka
-Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmalar› korku-
suyla- iman eden olmad›. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde büyükle-
nen bir zorba ve gerçekten ölçüyü tafl›ranlardand›. (Yunus Suresi, 83)

Dediler ki: “E¤er seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yerimizden
(yurdumuzdan ve konumumuzdan) çekilip-kopart›l›r›z.” Oysa biz onla-
r›, kendi kat›m›zdan bir r›z›k olarak her fleyin ürününün aktar›l›p toplan-
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d›¤›, güvenli bir harem’de yerleflik k›lmad›k m›? Fakat onlar›n ço¤u bil-
miyorlar. (Kasas Suresi, 57)

YEN‹DEN D‹R‹L‹fiE ‹NANMAYANLAR
Dediler ki: “Biz yer (topra¤›n için) de yok olup gittikten sonra, gerçekten
biz mi yeniden yarat›lm›fl olaca¤›z?” Hay›r, onlar Rablerine kavuflmay›
inkar edenlerdir. (Secde Suresi, 10)

Bu, flüphesiz, onlar›n ayetlerimizi inkar etmelerine ve: “Biz kemikler ha-
line geldikten, toprak olup ufaland›ktan sonra m›, gerçekten biz mi yeni
bir yarat›l›flla diriltilece¤iz?” demelerine karfl›l›k cezalar›d›r. (‹sra Sure-
si, 98)

“E¤er sizin benzeriniz olan bir beflere boyun e¤ecek olursan›z, andol-
sun, siz gerçekten hüsrana u¤rayanlar olursunuz.” “O, öldü¤ünüz, top-
rak ve kemik haline geldi¤iniz zaman, sizin mutlaka (yeniden diriltilip)
ç›kar›laca¤›n›z› m› va’dediyor?” “Heyhat, size va’dedilen fleye hey-
hat...” “O (bütün gerçek), yaln›zca bizim (yaflamakta oldu¤umuz bu)
dünya hayat›m›zdan ibarettir; ölürüz ve yaflar›z, biz diriltilecekler de¤i-
liz.” “O ise, yaln›zca bir adam (insan)d›r, Allah’a karfl› yalan uydurmak-
tad›r, bizler de ona inanacak de¤iliz.” (Mü’minun Suresi, 34-38)

ALLAH NASIL OLSA BEN‹ AFFEDER 
D‹YENLER
Onlar›n ard›ndan yerlerine kitaba mirasç› olan bir tak›m ‘kötü kimseler’
geçti. (Bunlar) fiu de¤ersiz olan (dünya)›n geçici-yarar›n› al›yor ve:
“Yak›nda ba¤›fllanaca¤›z” diyorlar. Bunun benzeri bir yarar gelince onu
da al›yorlar. Kendilerinden Allah’a karfl› hakk› söylemekten baflka bir
fleyi söylemeyeceklerine iliflkin Kitap sözü al›nmam›fl m›yd›? Oysa
içinde olan› okudular. (Allah’tan) Korkanlar için ahiret yurdu daha ha-
y›rl›d›r. Hâlâ ak›l erdirmeyecek misiniz? (A’raf Suresi, 169)

KEND‹LER‹N‹ CENNETL‹K ZANNEDENLER
De ki: “E¤er Allah kat›nda ahiret yurdu, baflka insanlar›n de¤il de, yal-
n›zca sizin ise, (ve) do¤ru sözlüyseniz, öyleyse hemen ölümü dileyin.”
(Bakara Suresi, 94)

Dediler ki: “Yahudi veya hristiyan olmayan hiç kimse kesin olarak cen-
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nete giremez.” Bu, onlar›n kendi kuruntular›d›r. De ki: “E¤er do¤ru söz-
lüyseniz, kesin-kan›t›n›z› (burhan) getirin.” (Bakara Suresi, 111)

Yahudi ve Hristiyanlar: “Biz Allah’›n çocuklar›y›z ve sevdikleriyiz” dedi.
De ki: “Peki, ne diye sizi günahlar›n›zdan dolay› azabland›r›yor? Hay›r,
siz O’nun yaratt›¤›ndan birer beflersiniz. O, diledi¤ini ba¤›fllar, diledi¤i-
ni azapland›r›r. Göklerin, yerin ve bunlar›n aras›ndakilerin tümünün
mülkü Allah’›nd›r. Son var›fl O’nad›r.” (Maide Suresi, 18)

Kendi nefsinin zalimi olarak (böylece) ba¤›na girdi (ve): “Bunun sonsu-
za kadar kuruyup-yok olaca¤›n› sanm›yorum” dedi. “K›yamet-saati’nin
kopaca¤›n› da sanm›yorum. Buna ra¤men Rabbime döndürülecek
olursam, flüphesiz bundan daha hay›rl› bir sonuç bulaca¤›m.” (Kehf
Suresi, 35-36)

“Onlar›n, dünya hayat›ndaki bütün çabalar› bofla gitmiflken, kendilerini
gerçekte güzel ifl yapmakta san›yorlar.” (Kehf Suresi, 104)

Oysa ona dokunan bir zarardan sonra taraf›m›zdan bir rahmet tadd›r-
sak, mutlaka: “Bu benim (hakk›m)d›r. Ve ben k›yamet-saatinin kopaca-
¤›n› da sanm›yorum; e¤er Rabbime döndürülsem bile, muhakkak
O’nun kat›nda benim için daha güzel olan› vard›r.” der. Ama andolsun
biz, o kâfirlere yapt›klar›n› haber verece¤iz ve andolsun onlara, en ka-
ba bir azabtan tadd›raca¤›z. (Fussilet Suresi, 50)

CEHENNEME G‹TSE B‹LE ORADA SADECE
KISA B‹R SÜRE KALACA⁄INI, SONRA
CENNETE G‹RECE⁄‹N‹ SANANLAR
Dediler ki: “Say›l› günlerin d›fl›nda, atefl asla bize de¤meyecektir.” De ki:
“Allah kat›ndan bir ahid mi ald›n›z? -ki Allah asla ahdinden dönmez- Yoksa
Allah’a karfl› bilmedi¤iniz bir fleyi mi söylüyorsunuz?” (Bakara Suresi, 80)

Bu, onlar›n: “Atefl bize say›l› günler d›fl›nda kesinlikle dokunmayacak”
demelerindendir. Onlar›n bu iftiralar›, dinleri konusunda kendilerini ya-
n›lg›ya düflürmüfltür. (Al-i ‹mran Suresi, 24)

‹MAN ETMEK ‹Ç‹N MUC‹ZE
GÖRMEY‹ ‹STEYENLER
Olanca yeminleriyle, e¤er kendilerine bir ayet gelse, kesin olarak ona
inanacaklar›na dair Allah’a yemin ettiler. De ki: “Ayetler, ancak Allah
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kat›ndad›r; onlara (mucizeler) gelse de kuflkusuz inanmayacaklar›n›n
fluurunda de¤il misiniz? (En’am Suresi, 109)

Bir de derler ki: “Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse ya!..” De
ki: “Gayb yaln›zca Allah’›nd›r, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte
bekleyenlerdenim.” (Yunus Suresi, 20)

Ve derler ki: “Ona bir melek indirilmeli de¤il miydi?” E¤er bir melek indi-
rilseydi, elbette ifl bitirilmifl olurdu da sonra kendilerine göz açt›r›lmaz-
d›. (En’am Suresi, 8)

“Ona Rabbinden bir ayet indirilmeli de¤il miydi?” dediler. De ki: fiüphe-
siz Allah, ayet indirmeye güç yetirendir.” Ama onlar›n ço¤u bilmezler.
(En’am Suresi, 37)

KEND‹S‹N‹ DO⁄RU YOLDA ZANNEDENLER
Onlara: “Allah’›n indirdiklerine iman edin” denildi¤inde: “Biz, bize indiri-
lene iman ederiz” derler ve ondan sonra olan (Kur’an)› inkâr ederler.
Oysa o (Kur’an), yanlar›ndakini (Kitab›) do¤rulayan bir gerçektir. (Onla-
ra) De ki: “E¤er inan›yor idiyseniz, daha önce ne diye Allah’›n peygam-
berlerini öldürüyordunuz?” (Bakara Suresi, 91)

Kötü olarak iflledikleri kendisine çekici-süslü k›l›n›p da onu güzel gören
mi (Allah kat›nda kabul görecek)? Art›k flüphesiz Allah, diledi¤ini sapt›-
r›r, diledi¤ini hidayete erifltirir. Öyleyse, onlara karfl› nefsin hasretlere
kap›l›p gitmesin. Gerçekten Allah, yapt›klar›n› bilendir. (Fat›r Suresi, 8)

(Münaf›klar) Onlara seslenirler: “Biz sizlerle birlikte de¤il miydik?” Der-
ler ki: “Evet, ancak siz kendinizi fitneye düflürdünüz, (müslümanlar›
ac›lar›n ve y›k›mlar›n sarmas›n›) gözetip-beklediniz, (Allah’a ve ‹slam’a
karfl›) kuflkulara kap›ld›n›z. Sizleri kuruntular yan›lt›p-aldatt›. Sonunda
Allah’›n emri (olan ölüm) geliverdi; ve o aldalt›c› da sizi Allah ile
(Allah’›n ad›n› kullanarak, hatta masumca sizden görünerek) aldatm›fl
oldu.” (Hadid Suresi, 14)

Kim Rahman (olan Allah)›n zikrini görmezlikten gelirse, biz bir fleytana
onun ‘üzerini kabukla ba¤latt›r›r›z’; art›k bu, onun bir yak›n dostudur. Ger-
çekten bunlar (bu fleytanlar), onlar› yoldan al›koyarlar; onlar ise, kendileri-
nin gerçekten hidayette olduklar›n› san›rlar. (Zuhruf Suresi, 36-37)

Biz onlara birtak›m yak›n-kimseleri ‘kabuk gibi üzerlerine kaplatt›k,’ on-
lar da, önlerinde ve arkalar›nda olanlar› kendilerine süslü gösterdiler.
Cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce gelip-geçmifl ümmetler-
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de (yürürlükte tutulan azab) sözü onlar›n üzerine hak oldu. Çünkü on-
lar, hüsrana u¤rayan kimselerdi. (Fussilet Suresi, 25)

YAPTIKLARINDAN ALLAH’I 
SORUMLU TUTANLAR
fiirk koflanlar diyecekler ki: “Allah dileseydi ne biz flirk koflard›k, ne ata-
lar›m›z ve hiç bir fleyi de haram k›lmazd›k.” Onlardan öncekiler de, bi-
zim zorlu-azab›m›z› tad›ncaya kadar böyle yalanlad›lar. De ki: “Sizin
yan›n›zda, bize ç›karabilece¤iniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uy-
maktas›n›z ve siz ancak “zan ve tahminle yalan söylersiniz.” (En’am
Suresi, 148)

BEN SEN‹N GÜNAHINI 
YÜKLEN‹R‹M D‹YENLER
‹nkâr edenler, iman edenlere dedi ki: “Siz bizim yolumuzu izleyin, hata-
lar›n›z› biz yüklenelim.” Oysa kendileri, onlar›n hatalar›ndan hiç bir fleyi
yüklenecek de¤ildir. Gerçekten onlar, elbette yalanc›d›rlar. fiüphesiz
onlar, hem kendi yüklerini, hem kendi yükleriyle birlikte baflka yükleri
de yüklenecekler ve k›yamet günü, düzüp uydurduklar›na karfl› sorgu-
ya çekileceklerdir. (Ankebut Suresi, 12-13)

Hiç bir günahkar bir baflka günahkar›n günah›n› yüklenemez. E¤er yü-
kü a¤›r olan kimse (bir baflkas›n›) onu tafl›maya ça¤›rsa, -bu, yak›n-ak-
rabas› da olsa- kendisine ondan hiç bir fley yükletilmez. Sen, yaln›zca
gayb ile Rablerinden ‘içleri titreyerek-korkmakta’ olanlar› ve dosdo¤ru
namaz› k›lanlar› uyar›rs›n. Kim temizlenip-ar›n›rsa, art›k o, kendi nefsi
için temizlenip-ar›nm›flt›r. Sonunda dönüfl Allah’ad›r. (Fat›r Suresi, 18)

Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer; kim de saparsa
kendi aleyhine sapar. Hiç bir günahkar, bir baflkas›n›n günah yükünü
yüklenmez. Biz, bir elçi gönderinceye kadar (hiç bir topluma) azab ede-
cek de¤iliz. (‹sra Suresi, 15)

D‹NDAR YAKINLARININ KEND‹LER‹N‹ 
HESAP GÜNÜNDE KURTARACAKLARINI      
DÜfiÜNENLER
Allah, inkâr edenlere, Nuh’un eflini ve Lut’un eflini örnek verdi. ‹kisi de,
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kullar›m›zdan salih olan iki kulumuzun nikahlar› alt›ndayd›; ancak onla-
ra ihanet ettiler. Bundan dolay›, (kocalar›) kendilerine Allah’tan gelen
hiç bir fleyle yarar sa¤lamad›lar. ‹kisine de: “Atefle di¤er girenlerle bir-
likte girin” denildi. (Tahrim Suresi, 10)

ÇO⁄UNLU⁄A GÖRE HAREKET EDENLER
“Böylece onlar, ço¤u kimseyi flafl›rt›p-sapt›rd›lar. Sen de o zalimlere
sap›kl›ktan baflkas›n› artt›rma.” (Nuh Suresi, 24)

Yeryüzünde olanlar›n ço¤unlu¤una uyacak olursan, seni Allah’›n yo-
lundan flafl›rt›p-sapt›r›rlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak
‘zan ve tahminle yalan söylerler.’ (En’am Suresi, 116)

‹nkâr edenler dedi ki: “Biz kesin olarak, ne bu Kur’an’a inan›r›z, ne on-
dan önceki (indirile)ne.” Sen o zulmedenleri, Rableri huzurunda tutuk-
lanm›fl olarak görsen; sözü (suçlamalar›) birbirlerine karfl› evirip-çevirir
(birbirlerine yöneltirler). Za’fa u¤rat›lan (müstaz’af)lar, büyüklük tasla-
yanlara derler ki: “E¤er sizler olmasayd›n›z, gerçekten bizler mü’min
(kimse)ler olurduk.” (Sebe Suresi, 31)

D‹N‹, ÇIKARLARINA ALET EDENLER
Ey iman edenler, Allah’a ve ahiret gününe inanmay›p, insanlara karfl›
gösterifl olsun diye mal›n› infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sada-
kalar›n›z› geçersiz k›lmay›n. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bulu-
nan bir kayan›n durumuna benzer; üzerine sa¤nak bir ya¤mur düfltü
mü, onu ç›r›lç›plak b›rak›verir. Onlar kazand›klar›ndan hiç bir fleye güç
yetiremez (elde edemez)ler. Allah, kâfirler toplulu¤una hidayet vermez.
(Bakara Suresi, 264)

Onlardan öyleleri vard›r ki, dillerini kitaba do¤ru e¤ip bükerler, siz onu
(bu okur göründüklerini) kitaptan sanas›n›z diye. Oysa o kitaptan de¤il-
dir. “Bu Allah kat›ndand›r” derler. Oysa o, Allah kat›ndan de¤ildir. Ken-
dileri de bildikleri halde Allah’a karfl› (böyle) yalan söylerler. (Al-i ‹mran
Suresi, 78)

Allah’a karfl› yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiç bir fley
vahyolunmam›flken “Bana da vahy geldi” diyen ve “Allah’›n indirdi¤inin
bir benzerini de ben indirece¤im” diyenden daha zalim kimdir? Sen bu
zalimleri, ölümün ‘fliddetli sars›nt›lar›’ s›ras›nda meleklerin ellerini uza-
tarak onlara: “Canlar›n›z› (bu k›sk›vrak yakalan›fltan) ç›kar›n, bugün
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Allah’a karfl› haks›z olan› söyledi¤iniz ve O’nun ayetlerinden büyükle-
nerek (yüz çevirmeniz) dolay›s›yla alçalt›c› bir azabla karfl›l›k görecek-
siniz” (dediklerinde) bir görsen... (En’am Suresi, 93)

Allah’›n indirdi¤i Kitaptan bir fleyi gözard› edip saklayanlar ve onunla
de¤eri az (bir fleyi) sat›n alanlar; onlar›n yedikleri, kar›nlar›nda ateflten
baflkas› de¤ildir. Allah k›yamet günü onlarla konuflmaz ve onlar› ar›n-
d›rmaz. Ve onlar için ac› bir azab vard›r. (Bakara Suresi, 174)

Art›k vay hallerine; kitab› kendi elleriyle yaz›p, sonra az bir de¤er karfl›l›¤›n-
da satmak için “Bu Allah kat›ndand›r” diyenlere. Art›k vay, elleriyle yazd›kla-
r›ndan dolay› onlara; vay kazanmakta olduklar›na. (Bakara Suresi, 79)

Ey iman edenler, gerçek flu ki, (yahudi) bilginlerinden ve (hristiyan) ra-
hiplerinden ço¤u, insanlar›n mallar›n› haks›zl›kla yerler ve Allah’›n yo-
lundan al›koyarlar. Alt›n› ve gümüflü biriktirip de Allah yolunda harca-
mayanlar... Onlara ac› bir azab› müjdele. (Tevbe Suresi, 34)

‹MAN EDENLER‹ KEND‹LER‹NDEN 
AfiA⁄I GÖRENLER
Do¤rusu, ‘suç ve günah iflleyenler,’ kimi iman edenlere gülüp-geçerler-
di. Yanlar›na vard›klar› zaman, birbirlerine kafl-göz ederlerdi. (Mütaffi-
fin Suresi, 29-30)

‹nkâr edenler, iman edenler için dediler ki: “E¤er O (Kur’an veya iman)
hay›rl› bir fley olsayd›, ona bizden önce koflup-yetiflemezlerdi.” Oysa
onlar, onunla hidayete ermediklerinden: “Bu, eski bir yaland›r” diyecek-
ler. (Ahkaf Suresi, 11)

Derler ki, “Andolsun, Medine’ye bir dönecek olursak, gücü ve onuru
çok olan, düflkün ve zay›f olan› elbette oradan sürüp-ç›karacakt›r.” Oy-
sa izzet (güç, onur ve üstünlük) Allah’›n, O’nun Resûlü’nün ve mü’min-
lerindir. Ancak münaf›klar bilmiyorlar. (Münafikun Suresi, 8)

Dediler ki: “Sana, s›radan afla¤›l›k insanlar uymuflken inan›r m›y›z?”
(fiuara Suresi, 111)

Ve (yine) kendilerine: “‹nsanlar›n iman etti¤i gibi siz de iman edin” denildi¤in-
de: “Düflük ak›ll›lar›n iman etti¤i gibi mi iman edelim?” derler. Bilin ki, gerçek-
ten as›l düflük-ak›ll›lar kendileridir; ama bilmezler. (Bakara Suresi, 13)

Kavminin önde gelenlerinden inkâr edenler dediler ki: “Gerçekte biz se-
ni ‘aklî bir yetersizlik’ içinde görüyoruz ve do¤rusu biz senin yalanc›lar-
dan oldu¤unu san›yoruz.” (A’raf Suresi, 66)
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Kavminden, ileri gelen inkârc›lar: “Biz seni yaln›zca bizim gibi bir beflerden
baflkas› görmüyoruz; sana, s›¤ görüfllü olan en afla¤›l›klar›m›zdan baflka-
s›n›n uydu¤unu görmüyoruz ve sizin bize bir üstünlü¤ünüzü de görmüyo-
ruz. Aksine, biz sizi yalanc›lar san›yoruz” dedi. (Hud Suresi, 27)

“Yoksa ben, flundan daha hay›rl› de¤il miyim ki o, afla¤› (s›n›ftan) bir
zavall› ve neredeyse (sözü) aç›klamadan yoksun olan (biri)dir.” (Zuhruf
Suresi, 52)

KURAN’DAK‹ B‹LG‹ VE 
H‹KMET‹ DE⁄ERS‹Z GÖRENLER
Ayetlerimiz onlara okundu¤u zaman; “‹flittik” dediler. “‹stesek, biz de
bunun bir benzerini söyleyebiliriz. Bu, eskilerin efsanelerinden baflkas›
de¤ildir.” (Enfal Suresi, 31)

“Andolsun, bu tehdit, bize ve bizden önceki atalar›m›za yap›lm›flt›; bu,
geçmifllerin uydurma masallar›ndan baflka bir fley de¤ildir.” (Mü’minun
Suresi, 83)

Kendisine ayetlerimiz okundu¤u zaman: “(Bunlar) Eskilerin uydurma
masallar›d›r” diyen. (Kalem Suresi, 15)

KURAN’IN B‹R KISMINA ‹NANIP 
B‹R KISMINA ‹NANMAYANLAR
Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlar›ndan sü-
rüp-ç›kar›yor ve günah ve düflmanl›kla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve
size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyelefliyordunuz. Oysa onlar› ç›-
karman›z, size haram k›l›nm›flt›. Yoksa siz, Kitab›n bir bölümüne inan›p
da bir bölümünü inkâr m› ediyorsunuz? Art›k sizden böyle yapanlar›n
dünya hayat›ndaki cezas› afla¤›l›k olmaktan baflka de¤ildir; k›yamet
gününde de azab›n en fliddetli olan›na u¤rat›lacaklard›r. Allah, yapt›k-
lar›n›zdan gafil de¤ildir. (Bakara Suresi, 85)

KEND‹ AKILLARINDAN 
HELAL-HARAMLAR BULANLAR
Yeryüzünde olanlar›n ço¤unlu¤una uyacak olursan, seni Allah’›n yo-
lundan flafl›rt›p-sapt›r›rlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak
‘zan ve tahminle yalan söylerler.’ (En’am Suresi, 116)
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Çocuklar›n› hiç bir bilgiye dayanmaks›z›n ak›ls›zca öldürenler ile
Allah’a karfl› yalan yere iftira düzüp Allah’›n kendilerine r›z›k olarak ver-
diklerini haram k›lanlar elbette hüsrana u¤ram›fllard›r. Onlar, gerçek-
ten flafl›r›p sapm›fllard›r ve do¤ru yolu bulamam›fllard›r. (En’am Suresi,
140)

Ey iman edenler, Allah’›n sizin için helal k›ld›¤› güzel fleyleri haram k›l-
may›n ve haddi aflmay›n. fiüphesiz Allah, haddi aflanlar› sevmez. (Ma-
ide Suresi, 87)

Ve kendi zanlar›nca dediler ki: “Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmaz-
d›r. Onlar› bizim dilediklerimiz d›fl›nda baflkas› yiyemez. (fiu) Hayvan-
lar›n da s›rtlar› haram k›l›nm›flt›r.” Öyle hayvanlar vard›r ki, -O’na iftira
etmek suretiyle- üzerlerinde Allah’›n ismini anmazlar. Yalan yere iftira
düzmekte olduklar›ndan dolay› O, cezalar›n› verecektir. (En’am Suresi,
138)

Sekiz çift; koyundan iki, keçiden de iki. De ki: “‹ki erke¤i mi haram k›ld›?
Yoksa iki difliyi mi, ya da o iki diflinin rahimlerinin, kendisini kapsad›¤›
(yavrular›) m›? E¤er do¤ru sözlüler iseniz bana bir ilimle haber verin.”
(En’am Suresi, 143)

Deveden iki, s›¤›rdan da iki. De ki: “‹ki erke¤i mi haram k›ld›? Yoksa iki
difliyi mi ya da o iki diflinin rahimlerinin, kendisini kapsad›¤› (yavrular›)
m›? Yoksa Allah, bunlar› sizlere tavsiye etti¤i zaman flahid miydiniz?”
Hiç bir bilgiye dayanmaks›z›n insanlar› sapt›rmak için Allah’a karfl› ya-
lan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? fiüphesiz Allah, zalim-
ler toplulu¤unu hidayete erdirmez. (En’am Suresi, 144)

De ki: “Gerçekten Allah’›n bunu haram k›ld›¤›na flehadet edecek flahid-
lerinizi getirin.” fiayet onlar, flehadet edecek olurlarsa sen onlarla birlik-
te flehadet etme. Ayetlerimizi yalan sayanlar›n ve ahirete inanmayan-
lar›n heva (istek ve tutku)lar›na uyma; onlar (birtak›m güçleri ve varl›k-
lar›) Rablerine denk tutmaktad›rlar. (En’am Suresi, 150)

KURAN’I PEYGAMBER YAZDI D‹YENLER
Yoksa: “Bunu  kendisi yalan olarak uydurdu” mu diyorlar? De ki:
“Bunun benzeri olan bir sûre getirin ve e¤er gerçekten do¤ru sözlüy-
seniz Allah’tan baflka ça¤›rabildiklerinizi ça¤›r›n.” (Yunus Suresi, 38)

Onlar: “Bunu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “E¤er onu ben uydur-
duysam, günah›m bana aittir. Ama ben, sizlerin suç olarak ifllemekte
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olduklar›n›zdan uza¤›m.” (Hud Suresi, 35)Yoksa: “Kendisi onu uydur-
du” mu diyorlar? De ki: “E¤er ben uydurdumsa, bu durumda siz,
Allah’tan bana (gelecek) hiç bir fleye malik (engel) olamazs›n›z. Sizin
kendisi (Kur’an) hakk›nda, ne taflk›nl›klar yapt›¤›n›z› O daha iyi bilen-
dir. Benimle sizin aran›zda flahid olarak O yeter. O, çok ba¤›fllayand›r,
çok esirgeyendir.” (Ahkaf Suresi, 8)

KURAN’I BE⁄ENMEYENLER
Onlara ayetlerimiz apaç›k belgeler olarak okundu¤unda, bizimle kar-
fl›laflmay› ummayanlar, derler ki: “Bundan baflka bir Kur’an getir veya
onu de¤ifltir.” De ki: “Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak
de¤ifltirmem benim için olacak fley de¤ildir. Ben, yaln›zca bana vah-
yolunana uyar›m. E¤er Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük
günün azab›ndan korkar›m.” (Yunus Suresi, 15)

Kendilerine kitap verilenlerden, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan,
Allah’›n ve Resûlü’nün haram k›ld›¤›n› haram tan›mayan ve hak dini
(‹slam’›) din edinmeyenlerle, küçük düflürülüp cizyeyi kendi elleriyle
verinceye kadar savafl›n. (Tevbe Suresi, 29)
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GERÇEK ‹MANA
SAH‹P OLANLAR

ÇOK AZDIR

Sen fliddetle arzu etsen bile, insanlar›n ço¤u iman edecek de¤ildir. (Yu-
suf Suresi, 103)

Elif, Lâm, Mim, Râ. Bunlar Kitab’›n ayetleridir. Ve sana Rabbinden indi-
rilen hakt›r. Ancak insanlar›n ço¤u iman etmezler. (Ra’d Suresi, 1)

Onlar›n ço¤u Allah’a iman etmezler de ancak flirk kat›p-dururlar. (Yusuf
Suresi, 106)

Olanca yeminleriyle: “Öleni Allah diriltmez” diye yemin ettiler. Hay›r;
bu, O’nun üzerinde hak olan bir vaidtir, ancak insanlar›n ço¤u bilmez-
ler. (Nahl Suresi, 38)

(Bu,) Allah’›n va’didir; Allah, vadinden geri dönmez. Ancak insanlar›n
ço¤u bilmezler. (Rum Suresi, 6)

Öyleyse sen yüzünü Allah’› birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah’›n o f›t-
rat›na çevir; ki insanlar› bunun üzerine yaratm›flt›r. Allah’›n yarat›fl› için
hiç bir de¤ifltirme yoktur. ‹flte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak
insanlar›n ço¤u bilmezler. (Rum Suresi, 30)

Elbette göklerin ve yerin yarat›lmas›, insanlar›n yarat›lmas›ndan daha
büyüktür. Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. Kör olanla (basiretle) gören
bir olmaz; iman edip salih amellerde bulunanlarla kötülük yapan da. Ne
az ö¤üt al›p-düflünüyorsunuz. fiüphesiz k›yamet-saati, yaklaflarak gel-
mektedir; bunda hiç bir kuflku yok. Ancak insanlar›n ço¤u iman etmi-
yorlar. (Mümin Suresi, 57-59)

De ki: “Allah sizi diriltiyor, sonra sizi öldürüyor, sonra kendisinde hiç bir
kuflku olmayan k›yamet günü O sizi bir araya getirip-toplayacakt›r. An-
cak insanlar›n ço¤u bilmezler.” (Casiye Suresi, 26)
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BÜTÜN PEYGAMBERLER
HAK D‹NE ÇA⁄IRMIfiLARDIR

Andolsun, biz her ümmete: “Allah’a kulluk edin ve ta¤uttan kaç›n›n” (di-
ye tebli¤ etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine
Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sap›kl›k hak oldu. Art›k,
yeryüzünde dolafl›n da yalanlayanlar›n u¤rad›klar› sonucu görün.
(Nahl Suresi, 36)

‹brahim, ne Yahudi idi, ne de Hristiyand›: ancak, O hanif (muvahhid) bir
müslümand›, müflriklerden de de¤ildi. (Al-i ‹mran Suresi, 67)

De ki: “Biz Allah’a, bize indirilene, ‹brahim, ‹smail, ‹shak, Yakup ve to-
runlar›na indirilene, Musa’ya, ‹sa’ya ve peygamberlere Rablerinden ve-
rilenlere iman ettik. Onlardan hiç biri aras›nda ayr›l›k gözetmeyiz. Ve
biz O’na teslim olmufllar›z.” (Al-i ‹mran Suresi, 84)

Hiç flüphesiz din, Allah Kat›nda ‹slam’d›r. Kitap verilenler, ancak kendileri-
ne ilim geldikten sonra, aralar›ndaki “k›skançl›k ve hakka baflkald›rma”
(ba¤y) yüzünden ayr›l›¤a düfltüler. Kim Allah’›n ayetlerini inkâr ederse, (bil-
sin ki) gerçekten Allah, hesab› pek çabuk görendir. (Al-i ‹mran Suresi, 19)

Yoksa siz, gerçekten ‹brahim’in, ‹smail’in, ‹shak’›n, Yakub’un ve torun-
lar›n›n yahudi veya hristiyan olduklar›n› m› söylüyorsunuz? De ki: “Siz
mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah m›? Allah’tan kendisinde olan bir
flehadeti gizleyenden daha zalim olan kimdir? Allah, yapt›klar›n›zdan
gafil de¤ildir.” (Bakara Suresi, 140)

O: “Dini dosdo¤ru ayakta tutun ve onda ayr›l›¤a düflmeyin” diye dinden
Nuh’a vasiyet etti¤ini ve sana vahyetti¤imizi, ‹brahim’e, Musa’ya ve
‹sa’ya vasiyet etti¤imizi sizin için de teflri’ etti (bir fleriat k›ld›). Senin
kendilerini ça¤›rd›¤›n fley, müflriklere a¤›r geldi. Allah, diledi¤ini buna
seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete erdirir. (fiura Suresi, 13)

De ki: “Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran›zda müflterek (olan) bir kelime-
ye (tevhide) gelin. Allah’tan baflkas›na kulluk etmeyelim, O’na hiç bir
fleyi ortak koflmayal›m ve Allah’› b›rak›p bir k›sm›m›z (di¤er) bir k›sm›-
m›z› Rabler edinmeyelim.” E¤er yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “fiahid
olun, biz gerçekten müslümanlar›z.” (Al-i ‹mran Suresi, 64)



Kim ‹slam’dan baflka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahiret-
te de kayba u¤rayanlardand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 85)

Bunu ‹brahim, o¤ullar›na vasiyet etti, Yakup da: “O¤ullar›m, flüphesiz
Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak Müslüman olarak can verin” (di-
ye benzer bir vasiyette bulundu.) (Bakara Suresi, 132)

Allah ad›na gerekti¤i gibi cehd edin (çaba harcay›n). O, sizleri seçmifl
ve din konusunda size bir güçlük yüklememifltir, atan›z ‹brahim’in di-
ni(nde oldu¤u gibi). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur’an’da)
da sizi “müslümanlar” olarak isimlendirdi; elçi sizin üzerinize flahid ol-
sun, siz de insanlar üzerine flahidler olas›n›z diye. Art›k dosdo¤ru na-
maz› k›l›n, zekat› verin ve Allah’a sar›l›n, sizin Mevlan›z O’dur. ‹flte, ne
güzel mevla ve ne güzel yard›mc›. (Hac Suresi, 78)
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ALLAH'IN
‹MAN ETMEYENLERE

SORULARI

‹nsan, ‘kendi bafl›na ve sorumsuz’ b›rak›laca¤›n› m› san›yor? Kendisi,
ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? Sonra bir alak (embriyo) ol-
du, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir ‘düzen içinde biçim verdi.’ Böylece
ondan, erkek ve difli olmak üzere çift k›ld›. (Öyleyse Allah,) Ölüleri dirilt-
meye güç yetiren de¤il midir? (K›yamet Suresi, 36-40)

Nas›l oluyor da Allah’› inkâr ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi O diriltti;
sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O’na döndürüle-
ceksiniz. (Bakara Suresi, 28)

(Peki) Onlar, Allah’›n gizli tuttuklar›n› da, aç›¤a vurduklar›n› da bildi¤ini
bilmiyorlar m›? (Bakara Suresi, 77)

Dediler ki: “Say›l› günlerin d›fl›nda, atefl asla bize de¤meyecektir.” De
ki: “Allah kat›ndan bir ahid mi ald›n›z? -ki Allah asla ahdinden dönmez-
Yoksa Allah’a karfl› bilmedi¤iniz bir fleyi mi söylüyorsunuz?” (Bakara
Suresi, 80)

Ne zaman onlara: “Allah’›n indirdiklerine uyun” denilse, onlar: “Hay›r,
biz, atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz fleye (gelene¤e) uyar›z” derler.
(Peki) Ya atalar›n›n akl› bir fleye ermez ve do¤ru yolu da bulamam›fl
idiyseler? (Bakara Suresi, 170)

Peki onlar, Allah’›n dininden baflka bir din mi ar›yorlar? Oysa göklerde
ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O’na teslim olmufltur ve
O’na döndürülmektedirler. (Al-i ‹mran Suresi, 83)

E¤er O, r›zk›n› tutsa (vermese), r›zk›n›z› verecek olan kimmifl? Hay›r;
onlar, bir azg›nl›k ve nefret içinde inatla direniyorlar. (Mülk Suresi, 21)

Allah’a ve ahiret gününe inanarak Allah’›n kendilerine verdi¤i r›z›ktan
infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onlar› iyi bilendir. (Nisa Su-
resi, 39)

Yoksa onlar›n mülk’ten bir paylar› m› var? E¤er öyle olsayd›, insanlara
‘çekirde¤in s›rt›ndaki küçücük bir tomurcu¤u’ bile vermezlerdi. (Nisa
Suresi, 53)



Yoksa kötülükleri yapanlar, bizi (afl›p) geçeceklerini mi sand›lar? Ne
kötü hükmediyorlar? (Ankebut Suresi, 4)

Onlar hâlâ Kur’an’› iyice düflünmüyorlar m›? E¤er o, Allah’tan baflkas›-
n›n kat›ndan olsayd›, kuflkusuz içinde birçok ayk›r›l›klar (çeliflkiler, ihti-
laflar) bulacaklard›. (Nisa Suresi, 82)

Onlar, mü’minleri b›rak›p kafirleri dostlar (veliler) edinirler. ‘Kuvvet ve
onuru (izzeti)’ onlar›n yan›nda m› ar›yorlar? fiüphesiz, ‘bütün kuvvet ve
onur,’ Allah’›nd›r. (Nisa Suresi, 139)

Kendilerinden önce nice nesilleri y›k›ma u¤ratt›¤›m›z› görmüyorlar m›?
Biz, sizi yerleflik k›lmad›¤›m›z bir biçimde onlar› yeryüzünde (büyük bir
güç ve servetle) yerleflik k›ld›k; gökten üzerlerine sa¤anak (bol ya¤-
murlar) ya¤d›rd›k, nehirleri de altlar›ndan akar yapt›k. Ama günahlar›
nedeniyle biz onlar› y›k›ma u¤ratt›k ve arkalar›ndan baflka nesiller (in-
fla edip) var ettik. (En’am Suresi, 6)

De ki: “Düflündünüz mü hiç; e¤er size Allah’›n azab› gelirse ya da saat
(k›yamet) gelip çatarsa, Allah’tan baflkas›n› m› ça¤›racaks›n›z? E¤er
do¤ru sözlüler iseniz (ça¤›r›n bakal›m.)” (En’am Suresi, 40)

De ki: “Sizin flirk kofltuklar›n›zdan ilk kez yaratacak, sonra onu iade
edecek olan var m›?” De ki: “Allah yaratmay› (ilkin) bafllat›r, sonra onu
iade eder. Öyleyse nas›l çevriliyorsunuz?” (Yunus Suresi, 34)

De ki: “Düflündünüz mü hiç; e¤er Allah sizin iflitmenizi ve görmenizi al›-
verir ve kalplerinizi mühürlerse, onlar› size Allah’tan baflka getirebile-
cek ilah kimdir?” Bak, biz nas›l ayetleri ‘çeflitli biçimlerde aç›kl›yoruz da’
sonra onlar (yine) s›rt çevirip-engelliyorlar? (En’am Suresi, 46)

Onlar, kendilerine meleklerin gelmesini mi, ya da Rabbinin gelmesini mi
veya Rabbinin baz› ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetle-
rinden baz›lar›n›n gelece¤i gün, daha önce iman etmemiflse veya ima-
n›yla bir hay›r kazanmam›flsa hiç kimseye iman› yarar sa¤lamaz. De ki:
“Bekleyin, biz de flüphesiz beklemekteyiz.” (En’am Suresi, 158)

Onlar, göklerin ve yerin ‘ba¤›ml› oldu¤u egemenli¤e ve sünnete’ (mele-
kût) Allah’›n yaratt›¤› fleylere ve ihtimal (verip) ecellerinin pek yaklaflt›-
¤›na bakm›yorlar m›? Bundan sonra onlar art›k hangi söze inanacak-
lar? (A’raf Suresi, 185)

Kara taraf›nda sizi yerin dibine geçirmeyece¤inden veya üzerinize tafl
y›¤›nlar› yüklü bir kas›rga göndermeyece¤inden emin misiniz? Sonra
kendinize bir vekil bulamazs›n›z. (‹sra Suresi, 68)
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De ki: “Göklerden ve yerden sizlere r›z›k veren kimdir? Kulaklara ve gözle-
re malik olan kimdir? Diriyi ölüden ç›karan ve ölüyü diriden ç›karan kimdir?
Ve iflleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: “Allah” diyeceklerdir. Öyleyse de ki:
“Peki siz yine de korkup-sak›nmayacak m›s›n›z? (Yunus Suresi, 31)

(Küfre sapanlar) Kendilerine meleklerin gelmesinden veya Rabbinin
emrinin gelmesinden baflka bir fley mi gözlüyorlar? Onlardan öncekiler
de öyle yapm›flt›. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi nefislerine
zulmediyorlard›. (Nahl Suresi, 33)

fiimdi bunlar, kendilerine Allah’›n azab›ndan kapsaml› bir bürümenin geli-
vermesinden veya onlar›n hiç haberleri yokken k›yametin onlara apans›z
gelmesinden kendilerini güvende mi buldular? (Yusuf Suresi, 107)

Veya sizi bir kere daha ona (denize) gönderip üzerinize k›r›p geçiren bir
f›rt›na salarak nankörlük etmeniz nedeniyle sizi bat›rmas›na karfl› emin
misiniz? Sonra onun öcünü Bize karfl› alacak (kimseyi de) bulamazs›-
n›z. (‹sra Suresi, 69)

De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’t›r.” De ki: “Öyleyse,
O’nu b›rak›p kendilerine bile yarar da, zarar da sa¤lamaya güç yetireme-
yen birtak›m veliler mi (tanr›lar) edindiniz?” De ki: “Hiç görmeyen (a’ma)
ile gören (basiret sahibi) eflit olabilir mi? Veya karanl›klarla nur eflit olabilir
mi?” Yoksa Allah’a, O’nun yaratmas› gibi yaratan ortaklar buldular da, bu
yaratma, kendilerince birbirine mi benzeflti? De ki: “Allah, her fleyin yara-
t›c›s›d›r ve O, tektir, kahredici oland›r.” (Ra’d Suresi, 16)

Art›k ‘kötülü¤ü örgütleyip düzenleyenler’, Allah’›n, kendilerini yerin dibi-
ne geçirmeyece¤inden veya fluuruna varamayacaklar› yerden azab›n
gelmeyece¤inden emin midirler? (Nahl Suresi, 45)

Onlar san›yorlar m› ki, kendilerine verdi¤imiz mal ve çocuklarla Biz on-
lar›n hay›rlar›na kofluyoruz (veya yard›m ediyoruz)? Hay›r, onlar flu-
urunda de¤iller. (Mü’minun Suresi, 55-56)

Görmüyorlar m›; gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar›n benzerini yaratma-
ya gücü yeter ve onlar için kendisinde flüphe olmayan bir süre (ecel) k›l-
m›flt›r. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler. (‹sra Suresi, 99)

Dediler ki: “Ona Rabbinden ayetler (birtak›m mucizeler) indirilmeli de¤il
miydi?” De ki: “Ayetler yaln›zca Allah’›n kat›ndad›r. Ben ise, ancak apa-
ç›k bir uyar›c›y›m.” Kendilerine okunmakta olan Kitab› sana indirmemiz
onlara yetmiyor mu? fiüphesiz, bunda iman eden bir kavim için gerçek-
ten bir rahmet ve bir ö¤üt (zikir) vard›r. (Ankebut Suresi, 50-51)



Onlar, yine de o sözü (Kur’an’›) gere¤i gibi düflünmediler mi, yoksa on-
lara, geçmiflteki atalar›na gelmeyen bir fley mi geldi? (Mü’minun Sure-
si, 68)

De ki: “Gördünüz mü söyleyin; Allah, k›yamet gününe kadar geceyi si-
zin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah’›n d›fl›nda size ay-
d›nl›k verecek ilah kimdir? Yine de dinlemeyecek misiniz?” (Kasas Su-
resi, 71)

De ki: “Gördünüz mü söyleyin, Allah k›yamet gününe kadar gündüzü si-
zin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa Allah’›n d›fl›nda size içinde
dinlenece¤iniz geceyi getirecek ilah kimdir? Yine de görmeyecek misi-
niz? (Kasas Suresi, 72)

fiimdi siz, içmekte oldu¤unuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi bulut-
tan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz? E¤er dilemifl olsayd›k onu
tuzlu k›lard›k; flükretmeniz gerekmez mi? (Vak›a Suresi, 68-70)

Yeryüzünde gezip dolaflm›yorlar m›? Böylece kendilerinden öncekile-
rin nas›l bir sona u¤rad›klar›n› görsünler. Onlar, güç bak›m›ndan kendi-
lerinden daha üstün idiler, topra¤› alt-üst etmifller (ekmifller, madenler,
sular aray›p ç›karm›fllar) ve onu, kendilerinin imar etti¤inden daha çok
imar etmifllerdi. Elçileri de, onlara aç›k delillerle gelmiflti. Demek ki
Allah onlara zulmetmiyordu, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyor-
lard›. (Rum Suresi, 9)

Dedi ki: “Hamd Allah’›nd›r ve selam O’nun seçti¤i kullar›n›n üzerinedir.
Allah m› daha hay›rl› yoksa onlar›n ortak kofltuklar› m›?” (Neml Suresi,
59)

‹çinde onlar (flöyle) ç›¤l›k atarlar: “Rabbimiz, bizi ç›kar, yapt›¤›m›zdan
baflka salih bir amelde bulunal›m.” Size orda (dünyada), ö¤üt alabile-
cek olan›n ö¤üt alabilece¤i kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da
gelmiflti. Öyleyse (azab›) tad›n; art›k zalimler için bir yard›mc› yoktur.
(Fat›r Suresi, 37)

Ey insanlar, Allah’›n üzerinizdeki nimetini an›n. Gökten ve yerden sizi
r›z›kland›ran Allah’›n d›fl›nda bir baflka yarat›c› var m›? O’ndan baflka
ilah yoktur. Öyleyse nas›l olur da çevriliyorsunuz? (Fat›r Suresi, 3)

‹nsan, bizim kendisini bir damla sudan yaratt›¤›m›z› görmüyor mu?
fiimdi o, apaç›k bir düflman kesilmifltir. (Yasin Suresi, 77)

Gökleri ve yeri yaratan, onlar›n bir benzerini yaratma¤a kadir de¤il mi?
Elbette (öyledir); O, yaratand›r, bilendir. (Yasin Suresi, 81)
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Yoksa onlar, hiç bir fley olmaks›z›n m› yarat›ld›lar? Yoksa yarat›c›lar
kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar m› yaratt›lar? Hay›r; onlar, ke-
sin bir bilgiyle inanm›yorlar. (Tur Suresi, 35-36)

fiimdi (rahimlere) dökmekte oldu¤unuz meniyi gördünüz mü? Onu siz-
ler mi yarat›yorsunuz, yoksa yarat›c› Biz miyiz? (Vak›a Suresi, 58-59)

Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun ki, haks›z bir borçtan dolay›
a¤›r bir yük alt›ndalar? Yoksa gayb (bilgisi) onlar›n kat›nda m›d›r, böyle-
ce yaz›p-duruyorlar? Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat
(as›l) ‘o inkâr edenler hileli-düzene düflecek olanlard›r. Yoksa onlar›n,
Allah’›n d›fl›nda baflka bir ilahlar› m› var? Allah, onlar›n flirk kofltuklar›n-
dan yücedir. (Tur Suresi, 40-43)

Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz? (Vak›a Suresi,
57)

Andolsun, ilk infla (yaratma)y› bildiniz; ama ö¤üt al›p-düflünmeniz ge-
rekmez mi? (Vak›a Suresi, 62)

fiimdi ekmekte oldu¤unuz (tohum)u gördünüz mü? Onu sizler mi bitiri-
yorsunuz, yoksa  bitiren Biz miyiz? E¤er dilemifl olsayd›k, gerçekten
onu bir ot k›r›nt›s› k›lard›k; böylelikle flaflar-kal›rd›n›z. (Vak›a Suresi, 63-
65)

fiimdi yakmakta oldu¤unuz atefli gördünüz mü? Onun a¤ac›n› sizler mi
infla ettiniz (yaratt›n›z), yoksa onu infla eden Biz miyiz? (Vak›a Suresi,
71-72)

O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyece¤ini mi san›yor? O:
“Y›¤›nla mal tüketip-yok ettim” diyor. Kendisini hiç kimsenin görmedi¤i-
ni mi san›yor? Biz ona iki göz vermedik mi? Bir dil ve iki dudak? (Beled
Suresi, 5-9)

Öyleyse, müslümanlar› suçlu-günahkar olanlar gibi (eflit) k›lar m›y›z?
Size ne oluyor? Nas›l hüküm veriyorsunuz? Yoksa (elinizde) ders oku-
makta oldu¤unuz bir kitap m› var? ‹çinde, neyi seçip-be¤enirseniz, mut-
laka sizin olacak diye. Yoksa sizin için üzerimizde k›yamete kadar sü-
rüp gidecek bir yemin mi var ki siz ne hüküm verirseniz o, mutlaka sizin
kalacak, diye. Onlara sor: “Hangisi bunun savunuculu¤unu yapacak?
Yoksa onlar›n ortaklar› m› var? fiu halde e¤er do¤ru sözlü kimselerse,
ortaklar›n› getirsinler. (Kalem Suresi, 35-41)

E¤er O, r›zk›n› tutsa (vermese), r›zk›n›z› verecek olan kimmifl? Hay›r;
onlar, bir azg›nl›k ve nefret içinde inatla direniyorlar. (Mülk Suresi, 21)



Andolsun, onlara: “Gökleri ve yeri kim yaratt›, günefli ve ay› kim emre
amade k›ld›?” diye soracak olursan, flüphesiz: “Allah” diyecekler. fiu
halde nas›l oluyor da çevriliyorlar? (Ankebut Suresi, 61)

Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve
yerin miras› Allah’›nd›r. ‹çinizden, fetihten önce infak eden ve savaflan-
lar (baflkas›yla) bir olmaz. ‹flte onlar, derece olarak sonradan infak
eden ve savaflanlardan daha büyüktür. Allah, her birine en güzel olan›
va’detmifltir. Allah, yapt›klar›n›zdan hâberdard›r. (Hadid Suresi, 10)

‹nsan önceden, hiç bir fley de¤ilken, gerçekten bizim onu yaratm›fl bu-
lundu¤umuzu (hiç) düflünmüyor mu? (Meryem Suresi, 67)

De ki: “Haber verin; e¤er suyunuz yerin dibine göçüverecek olsa, bu
durumda kim size bir akar su kayna¤› getirebilir? (Mülk Suresi, 30)

Bizim ayetlerimiz konusunda çarp›tma yapanlar, Bize gizli kalmazlar.
Öyleyse ateflin içine b›rak›lan m› daha hay›rl›d›r yoksa k›yamet günü
güvenle gelen mi? Siz diledi¤inizi yap›n. Çünkü O yapt›klar›n›z› ger-
çekten görendir. (Fussilet Suresi, 40)

De ki: “Gördünüz mü haber verin; e¤er o (Kur’an) Allah kat›ndan ise,
sonra siz onu inkâr etmiflseniz (bu durumda) uzak bir ayr›l›k içinde
olandan daha sap›k kimdir?” (Fussilet Suresi, 52)

Andolsun, Biz bunu bir ayet olarak b›rakt›k. Fakat ö¤üt al›p-düflünen
var m›? fiu halde Benim azab›m ve uyar›p-korkutmam nas›lm›fl? An-
dolsun Biz Kur’an’› zikr (ö¤üt al›p düflünmek) için kolaylaflt›rd›k. Fakat
ö¤üt al›p-düflünen var m›? (Kamer Suresi, 15-17)

Andolsun Biz sizin benzerlerinizi y›k›ma u¤ratt›k. Fakat ö¤üt al›p-düflü-
nen var m›? (Kamer Suresi, 51)

fiu halde yüzükoyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer,
yoksa dosdo¤ru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan m›? (Mülk Sure-
si, 22)

Onlar, göklerin ve yerin ‘ba¤›ml› oldu¤u egemenli¤e ve sünnete’ (mele-
kût) Allah’›n yaratt›¤› fleylere ve ihtimal (verip) ecellerinin pek yaklaflt›-
¤›na bakm›yorlar m›? Bundan sonra onlar art›k hangi söze inanacak-
lar? (A’raf Suresi, 185)

‹flte bunlar, Allah’›n ayetleridir; sana bunlar› hak olmak üzere okuyoruz.
Öyleyse onlar, Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze iman
edecekler? (Casiye Suresi, 6)
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Ve dediler ki: “Bu Kur’an, iki flehirden birinin büyük bir adam›na indiril-
meli de¤il miydi?” Senin Rabbinin rahmetini onlar m› paylaflt›r›yorlar?
Dünya hayat›nda maifletlerini aralar›nda biz paylaflt›rd›k ve onlardan
bir bölümü (di¤er) bir bölümünü ‘teshir etmesi için, bir bölümünü bir bö-
lümü üzerinde derecelerle yükselttik. Rabbinin rahmeti; toplay›p-y›¤-
d›klar›ndan daha hay›rl›d›r. (Zuhruf Suresi, 31-32)
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KURAN’DAN BAZI
SEBEP-SONUÇ ‹L‹fiK‹LER‹

Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sak›n›rsan›z, size do¤ruyu yanl›fltan
ay›ran bir nur ve anlay›fl (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi ba¤›fl-
lar. Allah büyük fazl sahibidir. (Enfal Suresi, 29)

“Rabbiniz flöyle buyurmufltu: “Andolsun, e¤er flükrederseniz gerçekten
size artt›r›r›m ve andolsun, e¤er nankörlük ederseniz, flüphesiz, benim
azab›m pek fliddetlidir.” (‹brahim Suresi, 7)

Ey Peygamber, mü’minleri savafla karfl› haz›rlay›p-teflvik et. E¤er içi-
nizde sabreden yirmi (kifli) bulunursa, iki yüz (kifliyi) ma¤lub edebilirler.
Ve e¤er içinizden yüz (sab›rl› kifli) bulunursa, kâfirlerden binini yener.
Çünkü onlar (gerçe¤i) kavramayan bir topluluktur. (Enfal Suresi, 65)

Dedi ki: “Kiminiz kiminize düflman olarak, hepiniz ordan inin. Art›k size
benden bir yol gösterici gelecektir; kim benim hidayetime uyarsa art›k o
flafl›r›p sapmaz ve mutsuz olmaz.” (Taha Suresi, 123)

Size bir iyilik dokununca tasalan›rlar, size bir kötülük isabet etti¤indey-
se buna sevinirler. E¤er siz sabreder ve sak›n›rsan›z, onlar›n ‘hileli dü-
zenleri’ size hiçbir zarar veremez. fiüphesiz, Allah, yapmakta olduklar›-
n› kuflatand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 120)

Ey iman edenler, üzerinizdeki (yükümlülük) kendi nefislerinizdir. Siz
do¤ru yola eriflirseniz, sapan size zarar veremez. Tümünüzün dönüflü
Allah’ad›r. O, size yapt›klar›n›z› haber verecektir. (Maide Suresi, 105)

“Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, art›k onun için s›k›nt›l› bir geçim
vard›r ve biz onu k›yamet günü kör olarak haflredece¤iz.” (Taha Suresi,
124)

Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve çekiflip birbirinize düflmeyin, çözülüp
y›lg›nlafl›rs›n›z, gücünüz gider. Sabredin. fiüphesiz Allah, sabredenler-
le beraberdir. (Enfal Suresi, 46)

Biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek onun halk› yalvar›p-
yakars›nlar diye, mutlaka onlar› dayan›lmaz bir zorluk (yoksulluk) ve s›-
k›nt›yla yakalay›vermifliz. (A’raf Suresi, 94)
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Nedeni flu: Bir kavim (toplum), kendinde olan› de¤ifltirinceye kadar
Allah, ona nimet olarak ba¤›fllad›¤›n› de¤ifltirici de¤ildir. Allah flüphesiz
iflitendir, bilendir. (Enfal Suresi, 53)

E¤er o ülkeler halk› inansalard› ve korkup-sak›nsalard›, gerçekten
üzerlerine hem gökten, hem yerden (say›s›z) bolluklar (bereketler)
açard›k; ancak onlar yalanlad›lar, biz de onlar› kazanageldikleri nede-
niyle yakalay›verdik. (A’raf Suresi, 96)

Sonra (üç iddet bekleme) sürelerine ulaflt›klar› zaman, art›k onlar› ma-
ruf (bilinen güzel bir tarz) üzere tutun, ya da maruf üzere onlardan ayr›-
l›n. ‹çinizden adalet sahibi iki kifliyi de flahid tutun. fiahidli¤i Allah için
dosdo¤ru yerine getirin. ‹flte bununla, Allah’a ve ahiret gününe iman
edenlere ö¤üt verilir. Kim Allah’tan korkup-sak›n›rsa, (Allah) ona bir ç›-
k›fl yolu gösterir; Ve onu hesaba katmad›¤› bir yönden r›z›kland›r›r. Kim
de Allah’a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini ye-
rine getirip-gerçeklefltirendir. Allah, her fley için bir ölçü k›lm›flt›r. (Talak
Suresi, 2-3)

Kad›nlar›n›zdan art›k adetten kesilmifl olanlarla henüz adet görmemifl
bulunanlar›n iddet (bekleme süre)leri, -e¤er flüpheye düflecek olursa-
n›z (bilin ki)- üç ayd›r. Hamile kad›nlar›n bekleme-süresi ise, yüklerini
b›rakmalar› (ile biter). Kim Allah’tan korkup-sak›n›rsa (Allah) ona iflinde
bir kolayl›k gösterir. Bu, Allah’›n size indirdi¤i emridir. Kim Allah’tan kor-
kup-sak›n›rsa, Allah, kötülüklerini örter ve onun ecrini büyütür. (Talak
Suresi, 4-5)

De ki: “fiüphesiz benim Rabbim, kullar›ndan r›zk› diledi¤ine geniflletip-
yayar ve ona k›sar da. Her neyi infak ederseniz, O (Allah), yerine bir
baflkas›n› verir; O, r›z›k verenlerin en hay›rl›s›d›r.” (Sebe Suresi, 39)
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MÜSLÜMAN OLMASI ‹Ç‹N 
K‹MSE ZORLANAMAZ

Art›k sen, ö¤üt verip-hat›rlat. Sen, yaln›zca bir ö¤üt verici-bir hat›rlat›c›-
s›n. Onlara ‘zor ve bask›’ kullanacak de¤ilsin. (Gafliye Suresi, 21-22)

E¤er Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi.
Öyleyse, onlar mü’min oluncaya kadar insanlar› sen mi zorlayacaks›n?
(Yunus Suresi, 99)

Biz onlar›n neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlar›n üzerinde bir
zorba de¤ilsin; flu halde, Benim kesin tehdidimden korkanlara Kur’an
ile ö¤üt ver. (Kaf Suresi, 45)

Dinde zorlama (ve bask›) yoktur.  fiüphesiz, do¤ruluk (rüfld) sap›kl›ktan
apaç›k ayr›lm›flt›r. Art›k kim ta¤utu tan›may›p Allah’a inan›rsa, o, sapa-
sa¤lam bir kulpa yap›flm›flt›r; bunun kopmas› yoktur. Allah, iflitendir, bi-
lendir. (Bakara Suresi, 256)

Fakat onlar yüz çevirirlerse, sana düflen yaln›zca apaç›k bir tebli¤dir.
(Nahl Suresi, 82)

De ki: “Ey insanlar, flüphesiz size Rabbinizden hak gelmifltir. Kim hida-
yet bulursa, o ancak kendi nefsi için hidayet bulmufltur. Kim saparsa, o
da, kendi aleyhine sapm›flt›r. Ben sizin üzerinizde bir vekil de¤ilim.”
(Yunus Suresi, 108)

Surat ast› ve yüz çevirdi; Kendisine o kör geldi diye. Nerden biliyorsun;
belki o, temizlenip-ar›nacak? Veya ö¤üt alacak; böylelikle bu ö¤üt ken-
disine yarar sa¤layacak. Fakat kendini müsta¤ni gören (hiç bir fleye ih-
tiyac› olmad›¤›n› sanan) ise, ‹flte sen, onda ‘yank› uyand›rmaya’ çal›fl›-
yorsun. Oysa, onun temizlenip-ar›nmas›ndan sana ne? Ama koflarak
sana gelen ise, Ki o, ‘içi titreyerek korkar’ bir durumdad›r;  Sen ona ald›-
r›fl etmeden oyalan›yorsun.  Hay›r; çünkü o (Kur’an), bir ö¤üttür.  Art›k
dileyen, onu ‘düflünüp-ö¤üt als›n.’ (Abese Suresi, 1-12)
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KURAN'DA 
BA⁄IfiLAMAK VE HOfiGÖRÜLÜ 

OLMAK

fiüphesiz Allah, adaleti, ihsan›, yak›nlara vermeyi emreder; çirkin utan-
mazl›klardan (fahfladan), kötülüklerden ve zorbal›klardan sak›nd›r›r.
Size ö¤üt vermektedir, umulur ki ö¤üt al›p-düflünürsünüz. (Nahl Sure-
si, 90)

Güzel bir söz ve ba¤›fllama, peflinden eziyet gelen bir sadakadan daha
hay›rl›d›r. Allah hiç bir fleye ihtiyac› olmayand›r, yumuflak davranand›r.
(Bakara Suresi, 263)

Bir hayr› aç›klar ya da gizli tutarsan›z veya bir kötülü¤ü ba¤›fllarsan›z,
flüphesiz Allah, affedicidir, güç yetirendir. (Nisa Suresi, 149)

Sen af (veya kolayl›k) yolunu benimse, (‹slam’a) uygun olan› (örfü) em-
ret ve cahillerden yüz çevir. (A’raf Suresi, 199)

Kötülü¤ün karfl›l›¤›, onun misli (benzeri) olan kötülüktür. Ama kim affe-
der ve ›slah ederse (dirli¤i kurup-sa¤larsa) art›k onun ecri Allah’a aittir.
Gerçekten O, zalimleri sevmez. Kim zulme u¤rad›ktan sonra nusret bu-
lur (hakk›n› al›r)sa, art›k onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur. Yol, ancak
insanlara zulmeden ve yeryüzünde haks›z yere ‘tecavüz ve haks›zl›kta
bulunanlar›n’ aleyhinedir. ‹flte bunlara ac›kl› bir azab vard›r. Kim sabre-
der ve ba¤›fllarsa, flüphesiz bu, azme de¤er ifllerdendir. (fiura Suresi,
40-43)

(Bunlar,) Büyük günahlardan ve çirkin -utanmazl›klardan kaç›nanlar ve
gazabland›klar› zaman ba¤›fllayanlar (d›r.) (fiura Suresi, 37)

Onlar, hidayete karfl›l›k sap›kl›¤›, ba¤›fllanmaya karfl›l›k azab› sat›n
alm›fllard›r. Atefle karfl› ne kadar dayan›kl›d›rlar! (Bakara Suresi, 175)

Onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve in-
sanlar(daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik ya-
panlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134)

Allah'tan bir rahmet dolay›s›yla, onlara yumuflak davrand›n. E¤er kaba,
kat› yürekli olsayd›n onlar çevrenden da¤›l›r giderlerdi. Öyleyse onlar›
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ba¤›flla, onlar için ba¤›fllanma dile ve ifl konusunda onlarla müflavere
et. E¤er azmedersen art›k Allah'a tevekkül et. fiüphesiz Allah, tevekkül
edenleri sever. (Al-i ‹mran Suresi, 159)

Sizden, faziletli ve varl›kl› olanlar, yak›nlara, yoksullara ve Allah yolun-
da hicret edenlere vermekte eksiltme yapmas›nlar, affetsinler ve hofl-
görsünler. Allah'›n sizi ba¤›fllamas›n› sevmez misiniz? Allah, ba¤›fl-
layand›r, esirgeyendir. (Nur Suresi, 22)
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ALLAH'IN

EM‹R VE

TAVS‹YELER‹



ALLAH’A fi‹RK KOfiMAMAK
Gerçekten, Allah, Kendisi'ne flirk koflulmas›n› ba¤›fllamaz. Bunun d›-
fl›nda kalan› ise, diledi¤ini ba¤›fllar. Kim Allah’a flirk koflarsa, do¤rusu
büyük bir günahla iftira etmifl olur. (Nisa Suresi, 48)

O, sizin için yeryüzünü bir döflek, gökyüzünü bir bina k›ld›. Ve gökten
ya¤mur indirerek bununla sizin için (çeflitli) ürünlerden r›z›k ç›kard›.
Öyleyse (bütün bunlar›) bile bile Allah’a efller koflmay›n. (Bakara Sure-
si, 22)

Hiç flüphesiz, Allah, Kendisi'ne flirk koflanlar› ba¤›fllamaz. Bunun d›-
fl›nda kalanlar ise, (onlardan) diledi¤ini ba¤›fllar. Kim Allah’a flirk koflar-
sa elbette o uzak bir sap›kl›kla sapm›flt›r. (Nisa Suresi, 116)

Hani Lukman o¤luna -ö¤üt vererek- demiflti ki; “Ey o¤lum, Allah’a flirk kofl-
ma. fiüphesiz flirk, gerçekten büyük bir zulümdür.” (Lokman Suresi, 13)

YALNIZCA ALLAH’A KULLUK ETMEK
Öyle ki, Allah’tan baflkas›na ibadet etmeyin. Gerçekten ben, sizi O’nun
taraf›ndan uyaran ve müjdeleyenim; (Hud Suresi, 2)

“Allah’tan baflkas›na kulluk etmeyin. Ben size (gelecek olan) ac› bir gü-
nün azab›ndan korkar›m” (dedi). (Hud Suresi, 26)

Ey iman eden kullar›m, flüphesiz benim arz›m genifltir; art›k yaln›zca
bana ibadet edin. (Ankebut Suresi, 56)

De ki: “Size yarara da, zarara da güç yetirmeyen Allah’tan baflka fleyle-
re mi tap›yorsunuz? Oysa Allah, iflitendir, bilendir.” (Maide Suresi, 76)

Allah ile beraber baflka bir ilaha yalvar›p-yakarma, sonra azaba u¤rat›-
lanlardan olursun. (fiuara Suresi, 213)

De ki: “Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran›zda müflterek (olan) bir kelime-
ye (tevhide) gelin. Allah’tan baflkas›na kulluk etmeyelim, O’na hiç bir
fleyi ortak koflmayal›m ve Allah’› b›rak›p bir k›sm›m›z (di¤er) bir k›sm›-
m›z› Rabler edinmeyelim.” E¤er yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “fiahid
olun, biz gerçekten Müslümanlar›z.” (Al-i ‹mran Suresi, 64)

Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen dolay›s›yla sevinirler; fa-
kat (müslümanlar›n aleyhinde birleflen) gruplardan, onun baz›s›n› inkâr
edenler vard›r. De ki: “Ben, yaln›zca Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak
koflmamakla emrolundum. Ben ancak O’na davet ederim ve son dönü-
flüm O’nad›r.” (Ra’d Suresi, 36)
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ALLAH’TAN BAfiKA ‹LAH TANIMAMAK
Ve Allah ile beraber baflka bir ilaha tapma. O’ndan baflka ilah yoktur.
O’nun yüzünden (zat›ndan) baflka her fley helak olucudur. Hüküm
O’nundur ve siz O’na döndürüleceksiniz. (Kasas Suresi, 88)

Allah ile beraber baflka ilahlar edinme, yoksa k›nanm›fl ve kendi bafl›na
(yapayaln›z ve yard›mc›s›z) b›rak›lm›fl olursun. (‹sra Suresi, 22)

Bunlar, Rabbinin sana hikmet olarak vahyetti¤i fleylerdir. Rabbin ile be-
raber baflka ilahlar k›lma, yoksa yerilmifl, kovulmufl olarak cehenneme
b›rak›l›rs›n. (‹sra Suresi, 39)

Allah ile beraber baflka bir ilah(› ortak) k›lmay›n. Gerçekten sizi, O’ndan
yana aç›kça uyar›yorum. (Zariyat, Suresi 51)

ALLAH’IN VARLI⁄INI B‹LD‹⁄‹ 
HALDE ‹NKARCILAR G‹B‹ DAVRANMAMAK
Andolsun, onlara: “Kendilerini kim yaratt›?” diye soracak olsan, elbette:
“Allah” diyecekler. Öyleyse nas›l olur da çevriliyorlar? (Zuhruf Suresi,
87)

YALNIZCA ALLAH’TAN KORKMAK
Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eflini yaratan ve her iki-
sinden birçok erkek ve kad›n türetip-yayan Rabbinizden korkup-sak›-
n›n. Ve (yine) kendisiyle, birbirinizle dilekleflti¤iniz Allah’tan ve akraba-
l›k (ba¤lar›n› koparmak)tan sak›n›n. fiüphesiz Allah, sizin üzerinizde
gözeticidir. (Nisa Suresi, 1)

Yan›n›zda olan (Tevrat)›, do¤rulay›c› olarak indirdi¤ime (Kur’an’a)
iman edin; onu inkâr edenlerin ilki siz olmay›n ve ayetlerimizi az bir de-
¤er karfl›l›¤›nda  de¤iflmeyin. Ve yaln›zca Benden korkun. (Bakara Su-
resi, 41)

‹flte bu fleytan, ancak kendi dostlar›n› korkutur. Siz onlardan korkma-
y›n, e¤er mü’minlerseniz, Benden korkun. (Al-i ‹mran Suresi, 175)

Allah’›n üzerinizdeki nimetini ve: “‹flittik ve itaat ettik” dedi¤inizde sizi,
kendisiyle ba¤lad›¤› sözünü (misak›n›) an›n. Allah’tan korkup-sak›n›n.
fiüphesiz Allah, sinelerin özünde olan› bilendir. (Maide Suresi, 7)



Ey iman edenler, Allah’tan sak›n›p-korkun ve O’nun elçisine iman edin,
size Kendi rahmetinden iki kat (güzel karfl›l›k) versin. Size kendisiyle
yürüyece¤iniz bir nur k›ls›n ve size ma¤firet etsin. Allah çok ba¤›flla-
yand›r, çok esirgeyendir. (Hadid Suresi, 28)

ALLAH’TAN KORKAB‹LD‹⁄‹NCE
ÇOK KORKMAK
Ey iman edenler, Allah’tan nas›l korkup-sak›nmak gerekiyorsa öylece
korkup-sak›n›n ve siz, ancak müslüman olmaktan baflka (bir din ve tu-
tum üzerinde) ölmeyin. (Al-i ‹mran Suresi, 102)

Öyleyse güç yetirebildi¤iniz kadar Allah’tan korkup-sak›n›n, dinleyin ve
itaat edin. Kendi nefsinize hay›r (en büyük yarar) olmak üzere infakta
bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkular›ndan (ya da cimri tutumundan)
korunursa; iflte onlar, felah (kurtulufl) bulanlard›r. (Te¤abun Suresi, 16)

YALNIZCA ALLAH’A GÜVEN‹P DAYANMAK
Allah’a tevekkül et; vekil olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 3)

Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O’nu hamd
ile tesbih et. Kullar›n›n günahlar›ndan O’nun haberdar olmas› yeter.
(Furkan Suresi, 58)

Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olan (Allah’)a tevekkül et. (fiuara Su-
resi, 217)

Ey iman edenler, Allah’›n üzerinizdeki nimetini hat›rlay›n; hani bir toplu-
luk, size ellerini uzatmaya yeltenmiflti de, (Allah,) onlar›n ellerini sizler-
den geri püskürtmüfltü. Allah’tan korkup-sak›n›n. Mü’minler yaln›zca
Allah’a tevekkül etmelidirler. (Maide Suresi, 11)

Göklerin ve yerin gayb› Allah’›nd›r, bütün ifller O’na döndürülür; öyley-
se O’na kulluk edin ve O’na tevekkül edin. Senin Rabbin yapt›klar›n›z-
dan habersiz de¤ildir. (Hud Suresi, 123)

YALNIZCA ALLAH’I PEYGAMBER‹ VE 
MÜM‹NLER‹ DOST VE YARDIMCI ED‹NMEK
Biz yaln›zca Sana ibadet eder ve yaln›zca Senden yard›m dileriz. (Fati-
ha Suresi, 4)
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Kim Allah’›, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç flüphe
yok, galip gelecek olanlar, Allah’›n taraftarlar›d›r. (Maide Suresi, 56)

Allah, sizin düflmanlar›n›z› daha iyi bilendir; bir veli (en güvenilir bir
dost) olarak Allah yeter, bir yard›mc› olarak da Allah yeter. (Nisa Sure-
si, 45)

ALLAH’A KARfiI SAM‹M‹ VE DÜRÜST OLMAK
Hani o, Rabbine ar›nm›fl (selim) bir kalp ile gelmiflti. (Saffat Suresi, 84)

Ve ‘çirkin bir hayas›zl›k’ iflledikleri ya da nefislerine zulmettikleri za-
man, Allah’› hat›rlay›p hemen günahlar›ndan dolay› ba¤›fllanma iste-
yenlerdir. Allah’tan baflka günahlar› ba¤›fllayan kimdir? Bir de onlar
yapt›klar› (kötü fleylerde) bile bile ›srar etmeyenlerdir. (Al-i ‹mran Sure-
si, 135)

SADECE TEHL‹KE ANINDA DE⁄‹L, 
HER ZAMAN ALLAH’A KARfiI SAM‹M‹ OLMAK
Oysa andolsun, daha önce ‘arkalar›n› dönüp kaçmayacaklar›na’ dair
Allah’a söz vermifllerdi; Allah’a verilen söz (ahid) ise, (a¤›r bir) sorumlu-
luktur. (Ahzab Suresi, 15)

Bir de (savafla kat›labilecekleri bir bine¤e) bindirmen için sana her ge-
lifllerinde “Sizi bindirecek bir fley bulam›yorum” dedi¤in ve infak edecek
bir fley bulamay›p hüzünlerinden dolay› gözlerinden yafllar boflana bo-
flana geri dönenler üzerinde de (sorumluluk) yoktur. Yol, ancak o kim-
seler aleyhinedir ki, zengin olduklar› halde (savafla ç›kmamak için)
senden izin isterler ve bunlar geride kalanlarla birlikte olmay› seçerler.
Allah, onlar›n kalplerini mühürlemifltir. Bundan dolay› onlar, bilmezler.
(Tevbe Suresi, 92-93)

‹taat ve maruf (güzel) sözdü. Fakat ifl, kesinlik ve kararl›l›k gerektirdi¤i
zaman, flayet Allah’a sadakat gösterselerdi, flüphesiz onlar için daha
hay›rl› olurdu. (Muhammed Suresi, 21)

D‹L E⁄‹P BÜKMEMEK
Onlardan öyleleri vard›r ki, dillerini kitaba do¤ru e¤ip bükerler, siz onu (bu
okur göründüklerini) kitaptan sanas›n›z diye. Oysa o kitaptan de¤ildir.



“Bu Allah Kat›ndand›r” derler. Oysa o, Allah Kat›ndan de¤ildir. Kendileri
de bildikleri halde Allah’a karfl› (böyle) yalan söylerler. (Al-i ‹mran Suresi,
78)

ALLAH’IN HELAL-HARAM
SINIRLARINI KORUMAK
‹flte böyle; kim Allah’›n fliarlar›n› yüceltirse, flüphesiz bu, kalblerin tak-
vas›ndand›r. (Hac Suresi, 32)

Bunlar, Allah’›n s›n›rlar›d›r. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, onu al-
t›ndan ›rmaklar akan, içinde ebedi kalacaklar› cennetlere sokar. ‹flte
büyük kurtulufl ve mutluluk budur. Kim Allah’a ve elçisine isyan eder ve
onun s›n›rlar›n› aflarsa, onu da içinde ebedi kalaca¤› atefle sokar.
Onun için alçalt›c› bir azab vard›r. (Nisa Suresi, 13-14)

‹flte böyle; kim Allah’›n haram k›ld›klar›n› (gözetip hükümlerini) yüceltir-
se, Rabbinin kat›nda kendisi için hay›rl›d›r. Size (haklar›nda yasaklar)
okunanlar d›fl›ndaki hayvanlar helal k›l›nd›. Öyleyse i¤renç bir pislik
olan putlardan kaç›n›n, yalan söz söylemekten de kaç›n›n. (Hac Sure-
si, 30)

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (‹slam u¤runda) seyahat
edenler, rükû edenler, secde edenler, iyili¤i emredenler, kötülükten sa-
k›nd›ranlar ve Allah’›n s›n›rlar›n› koruyanlar; sen (bütün) mü’minleri
müjdele. (Tevbe Suresi, 112)

Ey Peygamber, kad›nlar› boflad›¤›n›z zaman, iddetleri süresinde (te-
mizlendiklerinde) boflay›n ve iddeti say›n. Rabbiniz Allah’tan korkun.
Onlar› evlerinden ç›karmay›n, onlar da ç›kmas›nlar; ancak aç›k ‘çirkin
bir hayas›zl›k’ göstermeleri durumu baflka. Bunlar Allah’›n s›n›rlar›d›r.
Kim Allah’›n s›n›rlar›n› çi¤nerse, gerçekte o, kendi nefsine zulmetmifl
olur. Sen bilmezsin; olabilir ki Allah, bunun arkas›ndan bir ifl (durum)
oluflturur. (Talak Suresi, 1)

HELAL‹ HARAM KILMAMAK
Ey iman edenler, Allah’›n sizin için helal k›ld›¤› güzel fleyleri haram k›l-
may›n ve haddi aflmay›n. fiüphesiz Allah, haddi aflanlar› sevmez. (Ma-
ide Suresi, 87)

Çocuklar›n› hiç bir bilgiye dayanmaks›z›n ak›ls›zca öldürenler ile
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Allah’a karfl› yalan yere iftira düzüp Allah’›n kendilerine r›z›k olarak ver-
diklerini haram k›lanlar elbette hüsrana u¤ram›fllard›r. Onlar, gerçek-
ten flafl›r›p sapm›fllard›r ve do¤ru yolu bulamam›fllard›r. (En’am Sure-
si, 140)

ALLAH’IN HÜKÜMLER‹N‹
EKS‹KS‹Z UYGULAMAK
Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlar›ndan sü-
rüp-ç›kar›yor ve günah ve düflmanl›kla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor
ve size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyelefliyordunuz. Oysa onlar›
ç›karman›z, size haram k›l›nm›flt›. Yoksa siz, Kitab›n bir bölümüne ina-
n›p da bir bölümünü inkâr m› ediyorsunuz? Art›k sizden böyle yapanla-
r›n dünya hayat›ndaki cezas› afla¤›l›k olmaktan baflka de¤ildir; k›ya-
met gününde de azab›n en fliddetli olan›na u¤rat›lacaklard›r. Allah,
yapt›klar›n›zdan gafil de¤ildir. (Bakara Suresi, 85)

ALLAH’IN HÜKÜMLER‹N‹ 
UYGULAMADA KARARLILIK GÖSTERMEK
(Bu,) Bir Kitap’t›r ki onunla uyarman için ve mü’minlere bir ö¤üt olmak
üzere sana indirildi. Öyleyse bundan dolay› gö¤sünde bir s›k›nt› olma-
s›n. (A’raf Suresi, 2)

Göklerin, yerin ve her ikisi aras›ndakilerin Rabbidir; flu halde O’na iba-
det et ve O’na ibadette kararl› ol. Hiç O’nun adafl› olan birini biliyor mu-
sun? (Meryem Suresi, 65)

HAYATININ TAMAMINI ALLAH 
‹Ç‹N YAfiAMAK
De ki: “fiüphesiz benim namaz›m, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm
alemlerin Rabbi olan Allah’›nd›r.” (En’am Suresi, 162)

Sen de sabah akflam O’nun r›zas›n› isteyerek Rablerine dua edenlerle
birlikte sabret. Dünya hayat›n›n (aldat›c›) süsünü isteyerek gözlerini
onlardan kayd›rma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düflürdü¤ümüz,
kendi ‘istek ve tutkular›na (hevas›na)’ uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene
itaat etme. (Kehf Suresi, 28)



SADECE ALLAH’IN RIZASINI GÖZETMEK
Binas›n›n temelini, Allah korkusu ve hoflnutlu¤u üzerine kuran kimse
mi hay›rl›d›r, yoksa binas›n›n temelini göçecek bir yar›n kenar›na kurup
onunla birlikte kendisi de cehennem atefli içine yuvarlanan kimse mi?
Allah, zulmeden bir toplulu¤a hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 109)

Sen de sabah akflam O’nun r›zas›n› isteyerek Rablerine dua edenlerle
birlikte sabret. Dünya hayat›n›n (aldat›c›) süsünü isteyerek gözlerini
onlardan kayd›rma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düflürdü¤ümüz,
kendi ‘istek ve tutkular›na (hevas›na)’ uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene
itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoflnutlu¤unu) isteyerek sabrederler, na-
maz› dosdo¤ru k›larlar, kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden gizli ve
aç›k infak ederler ve kötülü¤ü iyilikle savarlar. ‹flte onlar, bu yurdun
(dünyan›n güzel) sonucu (ahiret mutlulu¤u) onlar içindir. (Ra’d Suresi,
22)

‹nsanlar›n mallar›ndan arts›n diye, verdi¤iniz faiz Allah kat›nda artmaz.
Ama Allah’›n yüzünü (r›zas›n›) isteyerek verdi¤iniz zekat ise, iflte (se-
vablar›n› ve gelirlerini) kat kat artt›ranlar onlard›r. (Rum Suresi, 39)

‹nsanlardan öylesi vard›r ki, Allah’›n r›zas›n› ara(y›p kazan)mak ama-
c›yla nefsini sat›n al›r. Allah, kullar›na karfl› flefkatli oland›r. (Bakara Su-
resi, 207)

Allah, r›zas›na uyanlar› bununla kurtulufl yollar›na ulaflt›r›r ve onlar›
kendi izniyle karanl›klardan nura ç›kar›r. Onlar› dosdo¤ru yola yöneltip-
iletir. (Maide Suresi, 16)

HER AN ALLAH’IN RIZASINI GÖZETMEK
fiu halde bofl kald›¤›n zaman, durmaks›z›n (dua ve ibadetle) yorulma-
ya-devam et. Ve yaln›zca Rabbine ra¤bet et. (‹nflirah Suresi, 7-8)

ALLAH’IN RIZASI EN ÇOK HANG‹ TAVIRLA 
KAZANILAB‹L‹YORSA ONU UYGULAMAK
De ki: “Ey kavmim, üzerinde bulundu¤unuz duruma göre yap›n-edin;
elbette ben de yap›p-ederim. Art›k yak›nda ö¤reneceksiniz.” (Zümer
Suresi, 39)
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ALLAH’A GÖNÜLDEN BA⁄LI OLMAK
Ama sizden kim Allah’a ve Resûlü’ne gönülden -itaat eder ve salih bir
amelde bulunursa, ona ecrini iki kat veririz. Ve biz ona üstün bir r›z›k da
haz›rlam›fl›zd›r. (Ahzab Suresi, 31)

‘Gönülden kat›ks›z ba¤l›lar’ olarak, O’na yönelin ve O’ndan korkup-sak›-
n›n, dosdo¤ru namaz› k›l›n ve müflriklerden olmay›n. (Rum Suresi, 31)

Sabredenler, do¤ru olanlar, gönülden boyun e¤enler, infak edenler ve
‘seher vakitlerinde’ ba¤›fllanma dileyenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 17)

ALLAH’A KARfiI NANKÖRLÜK ETMEMEK
Onlar› kara gölgeler gibi dalgalar sar›verdi¤i zaman, dini yaln›zca O’na
‘halis k›lan gönülden ba¤l›lar’ olarak Allah’a yalvar›p yakar›rlar (dua
ederler). Böylece onlar› karaya ç›kar›p-kurtar›nca, art›k onlardan bir
k›sm› orta yolu tutuyor. Bizim ayetlerimizi gaddar, nankör olandan bafl-
kas› inkar etmez. (Lokman Suresi, 32)

ALLAH’TAN H‹Ç B‹R fiEK‹LDE 
ÜM‹T KESMEMEK
Dediler ki: "Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden olma."
(Hicr  Suresi, 55)

“O¤ullar›m, gidin de Yusuf ile kardeflinden (duyarl› bir araflt›rmayla) bir
haber getirin ve Allah’›n rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kâfirler
toplulu¤undan baflkas› Allah’›n rahmetinden umut kesmez.” (Yusuf Su-
resi, 87)

(Benden onlara) De ki: “Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü tafl›-
ran kullar›m. Allah’›n rahmetinden umut kesmeyin. fiüphesiz Allah, bü-
tün günahlar› ba¤›fllar. Çünkü O, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.” (Zümer
Suresi, 53)

Allah, kuluna yeterli de¤il mi? Seni O’ndan baflkalar›yla korkutuyorlar.
Allah, kimi sapt›r›rsa, art›k onun için bir yol gösterici yoktur. (Zümer Su-
resi, 36)

ALLAH’A fiÜKRETMEK
“Rabbiniz flöyle buyurmufltu: “Andolsun, e¤er flükrederseniz gerçekten



size artt›r›r›m ve andolsun, e¤er nankörlük ederseniz, flüphesiz, benim
azab›m pek fliddetlidir.” (‹brahim Suresi, 7)

E¤er flükreder ve iman ederseniz, Allah azab›n›zla ne yaps›n? Allah
flükrün karfl›l›¤›n› verendir, bilendir. (Nisa  Suresi, 147)

Allah, sizi annelerinizin karn›ndan hiç bir fley bilmezken ç›kard› ve
umulur ki flükredersiniz diye iflitme, görme (duyular›n›) ve gönüller ver-
di. (Nahl Suresi, 78)

ALLAH YOLUNDA ZORLUKLARLA 
KARfiILAfiINCA ‹SYANA SAPMAMAK
Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir
keremde bulunsa, nimetler verse: “Rabbim bana ikram etti” der. Ama
ne zaman onu deneyerek, r›zk›n› k›ssa, hemen: “Rabbim bana ihanet
etti” der. (Fecr Suresi, 15-16)

ALLAH’A KARfiI BOYUN E⁄‹C‹
OLMAK BÜYÜKLENMEMEK
Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hat›rlat›ld›¤› zaman, hemen sec-
deye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük tasla-
mayan (müstekbir olmayan)lar iman eder. (Secde Suresi, 15)

Ona ayetlerimiz okundu¤unda, sanki iflitmiyormufl ve kulaklar›nda bir
a¤›rl›k varm›fl gibi, büyüklük taslayarak (müstekbirce) s›rt›n› çevirir. Ar-
t›k sen ona ac› bir azap ile müjde ver. (Lokman Suresi, 7)

“‹nsanlara yana¤›n› çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmifl  olarak yer-
yüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslay›p böbürleneni sev-
mez.” (Lokman Suresi, 18)

Ona: “Allah’tan kork” denildi¤inde, büyüklük gururu onu günaha sürük-
ler, kuflat›r. Böylesine cehennem yeter;  ne kötü bir yatakt›r o. (Bakara
Suresi, 206)

ALLAH’A VE PEYGAMBER‹NE 
BAfiKALDIRMAMAK
Hiç flüphesiz Allah’a ve Resûlü’ne karfl› (onlar›n koyduklar› s›n›rlar› ta-
n›may›p kendileri s›n›r koymaya kalk›flmakla) baflkald›ranlar; iflte on-
lar, en çok zillete düflenler aras›nda olanlard›r. (Mücadele Suresi, 20)
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HERfiEY‹N ALLAH’IN KONTROLÜNDE 
OLDU⁄UNU B‹LMEK VE BUNDAN 
RAZI OLMAK
De ki: “Allah’›n bizim için yazd›klar› d›fl›nda, bize kesinlikle hiç bir fley
isabet etmez. O bizim mevlam›zd›r. Ve mü’minler yaln›zca Allah’a te-
vekkül etmelidirler.” (Tevbe Suresi, 51)

De ki: “Allah’›n dilemesi d›fl›nda, kendim için zarardan ve yarardan (hiç
bir fleye) malik de¤ilim. Her ümmetin bir eceli vard›r. Onlar›n ecelleri
gelince, art›k ne bir saat ertelenebilirler, ne öne al›nabilirler. ( Yunus
Suresi, 49)

ALLAH’I ÇOK SEVMEK
‹nsanlar içinde, Allah’tan baflkas›n› ‘efl ve ortak’ tutanlar vard›r ki, onlar
(bunlar›), Allah’› sever gibi severler. ‹man edenlerin ise Allah’a olan sev-
gileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba u¤rayacaklar› zaman, mu-
hakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah’›n oldu¤unu ve Allah’›n verece¤i
azab›n gerçekten fliddetli oldu¤unu bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 165)

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se,
Allah (yerine) kendisinin onlar› sevdi¤i, onlar›n da kendisine sevdi¤i
mü’minlere karfl› alçak gönüllü, kafirlere karfl› ise ‘güçlü ve onurlu,’
Allah yolunda cehd eden (çaba harcayan) ve k›nay›c›n›n k›namas›n-
dan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah’›n bir fazl›d›r, onu diledi¤i-
ne verir. Allah (rahmetiyle) genifl oland›r, bilendir. (Maide Suresi, 54)

ALLAH’IN KADR‹N‹ HAKKIYLA 
TAKD‹R ETMEK
Onlar, Allah’›n kadrini hakk›yla takdir edemediler. fiüphesiz Allah, güç
sahibidir, azizdir. (Hac Suresi, 74)

ALLAH’A YAKINLAfiMAK 
‹Ç‹N YOLLAR ARAMAK
Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sak›n›n ve (sizi) O’na (yaklaflt›ra-
cak) vesile aray›n; O’nun yolunda cehd edin (çaba harcay›n), umulur ki
kurtulufla erersiniz. (Maide Suresi, 35)
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ALLAH’I UNUTMAMAK
Münaf›k erkekler ve münaf›k kad›nlar, baz›s› baz›s›ndand›r; kötülü¤ü
emrederler, iyilikten al›koyarlar, ellerini s›ms›k› tutarlar. Onlar Allah’›
unuttular; O da onlar› unuttu. fiüphesiz, münaf›klar f›ska sapanlard›r.
(Tevbe Suresi, 67)

Öyleyse (yaln›zca) Beni an›n, Ben de sizi anay›m; ve (yaln›zca) Bana
flükredin ve (sak›n) nankörlük etmeyin. (Bakara Suresi, 152)

ALLAH’I ÇOK ANMAK
Ey iman edenler, Allah’› çokça zikredin. (Ahzab Suresi, 41)

Sana Kitap’tan vahyedileni oku ve namaz› dosdo¤ru k›l. Gerçekten na-
maz, çirkin utanmazl›klar (fahfla)dan ve kötülüklerden al›koyar. Allah’›
zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür. Allah, yapt›klar›n›z› bilir.
(Ankebut Suresi, 45)

Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah’›n zikriyle mutmain olanlard›r. Habe-
riniz olsun; kalbler yaln›zca Allah’›n zikriyle mutmain olur. (Ra’d Suresi, 28)

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’› zikrederler ve gökle-
rin ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:) “Rabbimiz,
sen bunu bofluna yaratmad›n. Sen pek yücesin, bizi ateflin azab›ndan
koru.” (Al-i ‹mran Suresi, 191)

Rabbini, sabah akflam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ür-
pertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kap›lanlardan olma.
(A’raf Suresi, 205)

ALLAH’I ANMADA
GEVfiEKL‹K GÖSTERMEMEK
“Sen ve kardeflin ayetlerimle gidin ve beni zikretmede gevflek davran-
may›n.” (Taha Suresi, 42)

ALLAH’I ANMADA GEVfiEK 
OLANLARA UYMAMAK
Öyleyse sen sabret; flüphesiz Allah’›n va’di hakt›r; kesin bilgiyle inan-
mayanlar sak›n seni telafla kapt›r›p-hafifli¤e (veya gevflekli¤e) sürükle-
mesinler. (Rum Suresi, 60)
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ALLAH’I ANMA KONUSUNDA
ENGEL TANIMAMAK
(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne al›fl-verifl onlar› Allah’› zikretmekten,
dosdo¤ru namaz› k›lmaktan ve zekat› vermekten ‘tutkuya kapt›r›p al›-
koymaz’; onlar, kalplerin ve gözlerin ink›laba u¤rayaca¤› (dehfletten al-
lak bullak olaca¤›) günden korkarlar. (Nur Suresi, 37)

HESAP GÜNÜNE ‹NANMAK
Ve onlar,  sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve
ahirete de kesin bir bilgiyle inan›rlar. (Bakara Suresi, 4)

.

HESAP GÜNÜNDEN KORKMAK
De ki: “fiüphesiz ben, Rabbime isyan edersem o büyük günün azab›n-
dan korkar›m.” (En’am Suresi, 15)

Rablerine (götürülüp) toplanacaklar›ndan korkanlar› onunla (Kur’an’la)
uyar›p-korkut; onlar için ondan baflka ne velileri vard›r ne flefaatçileri.
Umulur ki korkup-sak›n›rlar. (En’am Suresi, 51)

AH‹RET‹N VARLI⁄INA KES‹N
OLARAK ‹MAN ETMEK
Ve onlar,  sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve
ahirete de kesin bir bilgiyle inan›rlar. (Bakara Suresi, 4)

Onlar, (mü’minler ise), flüphesiz, Rableriyle karfl›laflacaklar›n› ve (yine)
flüphesiz, O’na döneceklerini bilirler. (Bakara Suresi, 46)

D‹R‹L‹fiTEN YANA KUfiKU DUYMAMAK
Ey insanlar, e¤er diriliflten yana bir kuflku içindeyseniz, gerçek flu ki, biz
sizi topraktan yaratt›k, sonra bir damla sudan, sonra bir alak’tan (embri-
yo), sonra yarat›l›fl biçimi belli belirsiz bir çi¤nem et parças›ndan; size
(kudretimizi) aç›kca göstermek için. Diledi¤imizi, ad› konulmufl bir sü-
reye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak ç›kar›yoruz,
sonra da erginlik ça¤›na eriflmeniz için (sizi büyütüyoruz). Sizden kimi-
nizin hayat›na son verilmekte, kiminiz de, bildikten sonra hiç bir fley bil-
meme durumuna gelmesi için ömrün en afla¤› ucuna (yafll›l›¤a) geri
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çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, fakat biz onun
üzerine suyu indirdi¤imiz zaman titreflir, kabar›r ve her güzel çiftten
(ürünler) bitirir. (Hac Suresi, 5)

AH‹RET‹ ANMAK, AH‹RET‹ ‹STEMEK
Andolsun, sizin için, Allah’› ve ahiret gününü umanlar ve Allah’› çokça
zikredenler için Allah’›n Resûlü’nde güzel bir örnek vard›r. (Ahzab Su-
resi, 21)

Gerçekten biz onlar›, kat›ks›zca (ahiretteki as›l) yurdu düflünüp-anan
ihlas sahipleri k›ld›k. (Sad Suresi, 46)

‹SLAM DIfiINDA YOL ARAMAMAK
Hiç flüphesiz din, Allah kat›nda ‹slam’d›r. Kitap verilenler, ancak kendi-
lerine ilim geldikten sonra, aralar›ndaki “k›skançl›k ve hakka baflkald›r-
ma” (ba¤y) yüzünden ayr›l›¤a düfltüler. Kim Allah’›n ayetlerini inkâr
ederse, (bilsin ki) gerçekten Allah, hesab› pek çabuk görendir. (Al-i ‹m-
ran Suresi, 19)

Kim ‹slam’dan baflka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahiret-
te de kayba u¤rayanlardand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 85)

Ey iman edenler, Allah’tan nas›l korkup-sak›nmak gerekiyorsa öylece
korkup-sak›n›n ve siz, ancak müslüman olmaktan baflka (bir din ve tu-
tum üzerinde) ölmeyin. (Al-i ‹mran Suresi, 102)

Ey iman edenler, hepiniz topluca “bar›fl ve güvenli¤e (Silm’e, ‹slam’a)
girin ve fleytan›n ad›mlar›n› izlemeyin. Çünkü o, size apaç›k bir düfl-
mand›r. (Bakara Suresi, 208)

ÇO⁄UNLU⁄A GÖRE HAREKET ETMEMEK
Sen fliddetle arzu etsen bile, insanlar›n ço¤u iman edecek de¤ildir. (Yu-
suf Suresi, 103)
Elif, Lâm, Mim, Râ. Bunlar Kitab’›n ayetleridir. Ve sana Rabbinden indi-
rilen hakt›r. Ancak insanlar›n ço¤u iman etmezler. (Ra’d Suresi, 1)
Olanca yeminleriyle: “Öleni Allah diriltmez” diye yemin ettiler. Hay›r;
bu, O’nun üzerinde hak olan bir vaidtir, ancak insanlar›n ço¤u bilmez-
ler. (Nahl Suresi, 38)
Onlar›n ço¤u Allah’a iman etmezler de ancak flirk kat›p-dururlar. (Yusuf
Suresi, 106)
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...Allah, emrinde galib oland›r, ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. (Yusuf
Suresi, 21)

Öyleyse sen yüzünü Allah’› birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah’›n o f›t-
rat›na çevir; ki insanlar› bunun üzerine yaratm›flt›r. Allah’›n yarat›fl› için
hiç bir de¤ifltirme yoktur. ‹flte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak
insanlar›n ço¤u bilmezler. (Rum Suresi, 30)

Elbette göklerin ve yerin yarat›lmas›, insanlar›n yarat›lmas›ndan daha
büyüktür. Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. (Mümin Suresi, 57)

fiüphesiz k›yamet-saati, yaklaflarak gelmektedir; bunda hiç bir kuflku
yok. Ancak insanlar›n ço¤u iman etmiyorlar. (Mümin Suresi, 59)

KURAN’A ‹MAN ETMEK
Ve onlar,  sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve
ahirete de kesin bir bilgiyle inan›rlar. (Bakara  Suresi, 4)

Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayetleri muhkem k›l›nm›fl, sonra hüküm ve hikmet
sahibi ve her fleyden haberdar olan (Allah) taraf›ndan birer birer (bölüm
bölüm) aç›klanm›fl bir Kitap’t›r (ki:) Öyle ki, Allah’tan baflkas›na ibadet
etmeyin. Gerçekten ben, sizi O’nun taraf›ndan uyaran ve müjdeleye-
nim; (Hud Suresi, 1-2)

KURAN’IN TAMAMINA
‹MAN ETMEK

Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlar›ndan sü-
rüp-ç›kar›yor ve günah ve düflmanl›kla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve
size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyelefliyordunuz. Oysa onlar› ç›-
karman›z, size haram k›l›nm›flt›. Yoksa siz, Kitab›n bir bölümüne inan›p
da bir bölümünü inkâr m› ediyorsunuz? Art›k sizden böyle yapanlar›n
dünya hayat›ndaki cezas› afla¤›l›k olmaktan baflka de¤ildir; k›yamet
gününde de azab›n en fliddetli olan›na u¤rat›lacaklard›r. Allah, yapt›k-
lar›n›zdan gafil de¤ildir. (Bakara Suresi, 85)

KURAN’DAN KUfiKU DUYMAMAK
Sana indirdi¤imizden e¤er kuflkudaysan, senden önce kitab› okuyanla-
ra sor. Andolsun, Rabbinden sana gerçek gelmifltir, flu halde kuflkuya
kap›lanlardan olma. ( Yunus Suresi, 94)
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Gerçek (hak) Rabbinden (gelen)dir. fiu halde sak›n kuflkuya kap›lan-
lardan olma. (Bakara Suresi, 147)

Sana Kitab› indiren O’dur. O’ndan, Kitab›n anas› (temeli) olan bir k›s›m
ayetler muhkem’dir; di¤erleri ise müteflabihtir. Kalplerinde bir kayma
olanlar, fitne ç›karmak ve olmad›k yorumlar›n› yapmak için ondan mü-
teflabih olan›na uyarlar. Oysa onun tevilini Allah’tan baflkas› bilmez.
‹limde derinleflenler ise: “Biz ona inand›k, tümü Rabbimizin kat›ndan-
d›r” derler. Temiz ak›l sahiplerinden baflkas› ö¤üt al›p-düflünmez. (Al-i
‹mran Suresi, 7)

Kendisinde flüphe olmayan bu Kitab›n indirilifli alemlerin Rabbi taraf›n-
dand›r. (Secde Suresi, 2)

KURAN’LA HÜKMETMEK
Allah'tan baflka bir hakem mi ar›yay›m? Oysa O, size Kitab› aç›klanm›fl
olarak indirmifltir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten
Rabbinden hak olarak indirilmifl oldu¤unu bilmektedirler. fiu halde, sa-
k›n kuflkuya kap›lanlardan olma. (En-am Suresi, 114)

Size ne oluyor, nas›l hüküm veriyorsunuz? (Saffat Suresi, 154)

E¤er do¤ru söylüyorsan›z, öyleyse getirin kitab›n›z›. (Saffat Suresi,
157)

Aralar›nda Allah’›n indirdi¤iyle hükmet ve onlar›n hevalar›na uyma.
Allah’›n sana indirdiklerinin bir k›sm›ndan seni flafl›rtmamalar› için diye
onlardan sak›n. fiayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir k›s›m günahlar›
nedeniyle onlara bir musibeti tatt›rmak istemektedir. fiüphesiz, insan-
lar›n ço¤u fas›klard›r. (Maide Suresi, 49)

fiu halde, sana vahyedilene s›ms›k›-tutun; çünkü sen dosdo¤ru bir yol
üzerindesin. (Zuhruf Suresi, 43)

DO⁄RUYU GÖRÜR GÖRMEZ ‹MAN ETMEK
“Rabbimiz, biz: “Rabbinize iman edin” diye imana ça¤r›da bulunan bir
ça¤›r›c›y› iflittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlar›m›z› ba-
¤›flla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür.” (Al-i
‹mran Suresi, 193)
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‹MAN ETT‹KTEN SONRA 
KÜFRE SAPMAMAK
Mü’min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah’a ve Resûlü’ne iman
ettiler, sonra hiç bir kuflkuya kap›lmadan Allah yolunda mallar›yla ve
canlar›yla cehd ettiler. ‹flte onlar, sad›k (do¤ru) olanlar›n ta kendileridir.
(Hucurat Suresi, 15)

Özür belirtmeyiniz. Siz, iman›n›zdan sonra inkâra sapt›n›z. Sizden bir
toplulu¤u ba¤›fllasak da, bir toplulu¤unuzu gerçekten suçlu-günahkar
olmalar› nedeniyle azabland›raca¤›z. (Tevbe Suresi, 66)

KURAN OKURKEN fiEYTANDAN
ALLAH’A SI⁄INMAK
Öyleyse Kur’an okudu¤un zaman, kovulmufl fleytandan Allah’a s›¤›n.
(Nahl Suresi, 98)

KURAN OKUNURKEN SUSUP D‹NLEMEK
Kur’an okundu¤u zaman, hemen onu dinleyin ve susun. Umulur ki esir-
genmifl olursunuz. (A’raf Suresi, 204)

KURAN ÜZER‹NDE DÜfiÜNMEK
Onlar hâlâ Kur’an’› iyice düflünmüyorlar m›? E¤er o, Allah’tan baflkas›-
n›n kat›ndan olsayd›, kuflkusuz içinde birçok ayk›r›l›klar (çeliflkiler, ihti-
laflar) bulacaklard›. (Nisa Suresi, 82)

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’› zikrederler ve gökle-
rin ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:) “Rabbimiz,
sen bunu bofluna yaratmad›n. Sen pek yücesin, bizi ateflin azab›ndan
koru.” (Al-i ‹mran Suresi, 191)

Andolsun Biz Kur'an'› zikr (ö¤üt al›p düflünmek) için kolaylaflt›rd›k. Fa-
kat ö¤üt al›p-düflünen var m›? (Kamer Suresi, 17)

KURAN’I HATIRDA TUTMAK
Evlerinizde okunmakta olan Allah’›n ayetlerini ve hikmeti hat›rlay›n.
fiüphesiz Allah, latiftir, haberdar oland›r. (Ahzab Suresi, 34)
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KURAN’I DÜZEN ‹Ç‹NDE OKUMAK
Veya üzerine ilave et. Ve Kur’an’› belli bir düzen içinde (tertil üzere)
oku. (Müzzemmil Suresi, 4)

KURAN’LA Ö⁄ÜT VERMEK
Sen ancak, zikre (Kur’an’a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah’)a
(karfl›) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyar›rs›n. ‹flte böylesini, bir
ba¤›fllanma ve üstün bir ecirle müjdele. (Yasin Suresi, 11)

(Bu,) Bir Kitap’t›r ki onunla uyarman için ve mü’minlere bir ö¤üt olmak
üzere sana indirildi. Öyleyse bundan dolay› gö¤sünde bir s›k›nt› olma-
s›n. (A’raf Suresi, 2)

Rablerine (götürülüp) toplanacaklar›ndan korkanlar› onunla (Kur’an’la)
uyar›p-korkut; onlar için ondan baflka ne velileri vard›r ne flefaatçileri.
Umulur ki korkup-sak›n›rlar. (En’am Suresi, 51)

KURAN’IN ‹NKAR ED‹LD‹⁄‹
ORTAMDAN AYRILMAK
O, size Kitapta: “Allah’›n ayetlerinin inkâr edildi¤ini ve onlarla alay edil-
di¤ini iflitti¤inizde, onlar bir baflka söze dal›p geçinceye kadar, onlarla
oturmay›n, yoksa siz de onlar gibi olursunuz” diye indirdi. Do¤rusu
Allah, münaf›klar›n ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olan-
d›r. (Nisa Suresi, 140)

GAYBA ‹MAN ETMEK
Bu, kendisinde flüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir ki-
tapt›r. Onlar, gayba inan›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar ve kendilerine
r›z›k olarak verdiklerimizden infak ederler. (Bakara Suresi, 2-3)

PEYGAMBERLERE ‹MAN ETMEK
Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minler de. Tümü,
Allah’a, meleklerine, Kitaplar›na ve elçilerine inand›. “O’nun elçileri ara-
s›nda hiç birini (di¤erinden) ay›rdetmeyiz. ‹flittik ve itaat ettik. Rabbimiz
ba¤›fllaman› (dileriz). Var›fl ancak Sana’d›r” dediler. (Bakara Suresi,
285)
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Ey iman edenler, Allah’a, elçisine, elçisine indirdi¤i kitaba ve bundan
önce indirdi¤i kitaba iman edin. Kim Allah’›, meleklerini, kitaplar›n›, elçi-
lerini ve ahiret gününü inkar ederse, flüphesiz uzak bir sap›kl›kla sap›t-
m›flt›r. (Nisa Suresi, 136)

PEYGAMBERLERE ‹HANET ETMEMEK
Ey iman edenler, Allah’a ve Resûlü’ne ihanet etmeyin, bile bile emanet-
lerinize de ihanet etmeyin. (Enfal Suresi, 27)

PEYGAMBERLER‹N ARALARINDA
AYIRIM YAPMAMAK
Allah’› ve elçilerini (tan›may›p) inkâr eden, Allah ile elçilerinin aras›n›
ay›rmak isteyen, “Baz›s›na inan›r›z, baz›s›n› tan›may›z” diyen ve bu iki-
si aras›nda bir yol tutturmak isteyenler. ‹flte bunlar, gerçekten kafir
olanlard›r. Kafirlere afla¤›lat›c› bir azab haz›rlam›fl›zd›r. Allah’a ve Re-
sûlü’ne inananlar ve onlardan hiç biri aras›nda ayr›m yapmayanlar, iflte
onlara ecirleri verilecektir. Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Nisa Su-
resi, 150-152)

PEYGAMBERLERE ‹TAAT ETMEK
Ey iman edenler, Allah’a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir
sahiplerine de. E¤er bir fleyde anlaflmazl›¤a düflerseniz, art›k onu Allah’a
ve elçisine döndürün. fiayet Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsan›z.
Bu, hay›rl› ve sonuç bak›m›ndan daha güzeldir. (Nisa Suresi, 59)

Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah’›n izniyle kendisine itaat edilme-
sinden baflka  bir fleyle göndermedik. Onlar kendi nefislerine zulmettik-
lerinde flayet sana gelip Allah’tan ba¤›fllama dileselerdi ve elçi de onlar
için ba¤›fllama dileseydi, elbette Allah’› tevbeleri kabul eden, esirgeyen
olarak bulurlard›. (Nisa Suresi, 64)

PEYGAMBERE KARfiI GEL‹P 
ZORLUK ÇIKARMAMAK
fiüphesiz inkar edenler, Allah’›n yolundan al›koyanlar ve kendilerine hi-
dayet aç›kça belli olduktan sonra ‘elçiye karfl› gelip zorluk ç›karanlar’,
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kesin olarak Allah’a hiç bir fleyle zarar veremezler. (Allah,) Onlar›n
amellerini bofla ç›karacakt›r. (Muhammed Suresi, 32)

PEYGAMBERLER‹ ANMAK, HATIRLAMAK
Güç ve basiret sahibi olan kullar›m›z ‹brahim’i, ‹shak’› ve Yakub’u da
hat›rla. (Sad Suresi, 45)

‹smail’i, Elyesa’› ve Zülkifl’i de hat›rla. Hepsi de hay›rl› olanlardand›r.
(Sad Suresi, 48)

Sen onlar›n söylediklerine karfl› sabret ve bizim güç sahibi kulumuz
Davud’u hat›rla; çünkü o, (her tutum ve davran›fl›nda Allah’a) yönelen
biriydi. (Sad Suresi, 17)

PEYGAMBERLERE ÇOK SAYGILI OLMAK
Ey iman edenler, Allah’›n Resûlü’nün huzurunda öne geçmeyin ve
Allah’tan sak›n›n. fiüphesiz Allah, iflitendir, bilendir. Ey iman edenler,
seslerinizi peygamberin sesi üstünde yükseltmeyin ve birbirinize ba¤›r-
d›¤›n›z gibi, ona sözle ba¤›r›p-söylemeyin; yoksa siz fluurunda de¤il-
ken, amelleriniz bofla gider. fiüphesiz, Allah’›n Resûlü’nün yan›nda
seslerini alçak tutanlar; iflte onlar, Allah kalplerini takva için imtihan et-
mifltir. Onlar için bir ma¤firet ve büyük bir ecir vard›r. fiüphesiz, hücre-
lerin ard›ndan sana seslenenler de, onlar›n ço¤u akl›n› kullanm›yor.
E¤er gerçekten, yanlar›na ç›k›ncaya kadar sabretmifl olsalard›, herhal-
de (bu,) kendileri için daha hay›rl› olurdu. Allah, çok ba¤›fllayand›r, çok
esirgeyendir. (Hucurat Suresi, 1-5)

PEYGAMBERLER‹ SAVUNUP 
DESTEKLEMEK
Ki Allah’a ve Resûlü’ne iman etmeniz, O’nu savunup-desteklemeniz,
O’nu en içten bir sayg›yla-yüceltmeniz ve sabah akflam O’nu (Allah’›)
tesbih etmeniz için. (Fetih Suresi, 9)

Onlar ki, yanlar›ndaki Tevrat’ta ve ‹ncil’de (gelece¤i) yaz›l› bulacaklar›
ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu
(iyili¤i) emrediyor, münkeri (kötülü¤ü) yasakl›yor, temiz fleyleri helal,
murdar fleyleri haram k›l›yor ve onlar›n a¤›r yüklerini, üzerlerindeki zin-
cirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard›m edenler
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ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; iflte kurtulufla erenler bunlar-
d›r. (A’raf Suresi, 157)

MELEKLERE ‹MAN ETMEK
Ey iman edenler, Allah’a, elçisine, elçisine indirdi¤i kitaba ve bundan
önce indirdi¤i kitaba iman edin. Kim Allah’›, meleklerini, kitaplar›n›, elçi-
lerini ve ahiret gününü inkar ederse, flüphesiz uzak bir sap›kl›kla sap›t-
m›flt›r. (Nisa Suresi, 136)

BÜTÜN K‹TAPLARA ‹MAN ETMEK
Ve onlar,  sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve
ahirete de kesin bir bilgiyle inan›rlar. (Bakara Suresi, 4)

GÜNAHTAN SAKINMAK
Size yasaklanan büyük günahlardan kaç›n›rsan›z, sizin kusurlar›n›z›
örteriz ve sizi 'onurlu-üstün' bir makama sokar›z. (Nisa Suresi, 31)

Bilgin-yöneticileri (Rabbaniyyun) ve yüksek bilginleri (Ahbar), onlar›,
günah söylemelerinden ve haram yiyiciliklerinden sak›nd›rmal› de¤il
miydi? Yapmakta olduklar› ne kötüdür. (Maide Suresi, 63)

Günah›n aç›kta olan›n› da, gizlisini de terkedin. Çünkü günah› kaza-
nanlar, yüklenegeldikleri nedeniyle karfl›l›k göreceklerdir. (En'am Su-
resi, 120)

De ki: "Rabbim yaln›zca çirkin-hayas›zl›klar› -onlardan aç›kta olanlar›n›
ve gizli olanlar›n›,- günah ifllemeyi, hakl› nedeni olmayan 'isyan ve sal-
d›r›y›' kendisi hakk›nda ispatlay›c› bir delil indirmedi¤i fleyi Allah’a flirk
koflman›z› ve Allah'a karfl› bilmedi¤iniz fleyleri söylemenizi haram k›l-
m›flt›r." (A'raf Suresi, 33)

GÜNAHIN HER 
TÜRLÜSÜNÜ TERK ETMEK
Günah›n aç›kta olan›n› da, gizlisini de terkedin. Çünkü günah› kaza-
nanlar, yüklenegeldikleri nedeniyle karfl›l›k göreceklerdir. (En’am Su-
resi, 120)
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DÜNYA HAYATINA KAPILMAMAK
Gerçekten dünya hayat›, ancak bir oyun ve tutkulu bir oyalanmad›r.
E¤er iman ederseniz ve sak›n›rsan›z, O, size ecirlerinizi verir ve malla-
r›n›z› da istemez. (Muhammed Suresi, 36)

Bizim kat›m›zda sizi (bize) yaklaflt›racak olan ne mallar›n›z, ne de ev-
latlar›n›zd›r; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar baflka. ‹flte
onlar; onlar için yapt›klar›na karfl›l›k olmak üzere kat kat mükafaat var-
d›r ve onlar yüksek köflklerinde güven içindedirler. (Sebe Suresi, 37)

Mal ve çocuklar, dünya hayat›n›n çekici-süsüdür; sürekli olan ‘salih
davran›fllar’ ise, Rabbinin kat›nda sevap bak›m›ndan daha hay›rl›d›r,
umut etmek bak›m›ndan da daha hay›rl›d›r. (Kehf Suresi, 46)

YOKSULLUK END‹fiES‹YLE
ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEMEK
Yoksulluk endiflesiyle çocuklar›n›z› öldürmeyin; onlara ve size biz r›z›k
veririz. fiüphesiz, onlar› öldürmek büyük bir hata (suç ve günah)d›r. (‹s-
ra Suresi, 31)

NEFS‹ ‹LAH ED‹NMEMEK
fiimdi sen, kendi hevas›n› ilah edinen ve Allah’›n bir ilim üzere kendisini
sapt›rd›¤›, kula¤›n› ve kalbini mühürledi¤i ve gözü üstüne bir perde çekti-
¤i kimseyi gördün mü? Art›k Allah’tan sonra ona kim hidayet verecektir?
Siz yine de ö¤üt al›p-düflünmüyor musunuz? (Casiye Suresi, 23)

KEND‹N‹ YETERL‹ GÖRMEMEK
Kim de cimrilik eder, kendini müsta¤ni görürse, Ve en güzel olan› yalan
sayarsa,  Biz de ona en zorlu olan› (azaba u¤ramas›n›) kolaylaflt›raca-
¤›z. (Leyl Suresi, 8-10)

NEFS‹ KORUMAMAK, SAVUNMAMAK
Ki onlar, ufak tefek günahlar d›fl›nda, günah›n büyük olan›ndan ve çir-
kin utanmazl›klardan kaç›n›rlar. fiüphesiz senin Rabbin, ma¤fireti ge-
nifl oland›r. O, sizi daha iyi bilendir; hem sizi topraktan infla etti¤i (yarat-
t›¤›) ve siz daha annelerinizin karn›nda cenin halinde bulundu¤unuz
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zaman da. Öyleyse kendinizi temize ç›kar›p-durmay›n. O, sak›nan› da-
ha iyi bilendir. (Necm Suresi, 32)

NEFS‹ ARINDIRMAK
Öyleyse güç yetirebildi¤iniz kadar Allah’tan korkup-sak›n›n, dinleyin ve
itaat edin. Kendi nefsinize hay›r (en büyük yarar) olmak üzere infakta
bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkular›ndan (ya da cimri tutumundan)
korunursa; iflte onlar, felah (kurtulufl) bulanlard›r. (Te¤abun Suresi, 16)

Nefse ve ona ‘bir düzen içinde biçim verene’, Sonra ona fücurunu (s›n›r
tan›maz günah ve kötülü¤ünü) ve ondan sak›nmay› ilham edene (an-
dolsun). Onu ar›nd›r›p-temizleyen gerçekten felah bulmufltur.  Ve onu
(isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette y›k›ma u¤ra-
m›flt›r. (fiems Suresi, 7-10)

‹nsanlardan öylesi vard›r ki, Allah’›n r›zas›n› ara(y›p kazan)mak amac›yla
nefsini sat›n al›r. Allah, kullar›na karfl› flefkatli oland›r. (Bakara Suresi, 207)

KEND‹ NEFS‹NE ZULMETMEMEK
fiüphesiz Allah, insanlara hiç bir fleyle zulmetmez. Ancak insanlar,
kendi nefislerine zulmediyorlar. ( Yunus Suresi, 44)

(Küfre sapanlar) Kendilerine meleklerin gelmesinden veya Rabbinin
emrinin gelmesinden baflka bir fley mi gözlüyorlar? Onlardan öncekiler
de öyle yapm›flt›. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi nefislerine
zulmediyorlard›. (Nahl Suresi, 33)

(Önlerine) Kitap konulmufltur; art›k suçlu-günahkarlar›n, onda olanlar-
dan dolay› dehfletle-korkuya kap›ld›klar›n› görürsün. Derler ki: “Eyvah-
lar bize, bu kitaba ne oluyor ki, küçük büyük b›rakmay›p her fleyi say›p-
döküyor?” Yap›p-ettiklerini (önlerinde) haz›r bulmufllard›r. Rabbin hiç
kimseye zulmetmez. (Kehf Suresi, 49)

MÜM‹NLERLE B‹RL‹KTE OLMAK
Sen de sabah akflam O’nun r›zas›n› isteyerek Rablerine dua edenlerle
birlikte sabret. Dünya hayat›n›n (aldat›c›) süsünü isteyerek gözlerini
onlardan kayd›rma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düflürdü¤ümüz,
kendi ‘istek ve tutkular›na (hevas›na)’ uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene
itaat etme. (Kehf Suresi, 28)
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Ey iman edenler, Allah’tan sak›n›n ve do¤ru (sad›k)larla birlikte olun.
(Tevbe Suresi, 119)

MÜM‹NLERE KARfiI fiEFKATL‹
VE TEVAZULU OLMAK
O Rahman (olan Allah)›n kullar›, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak
yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap olduklar› zaman “Selam” der-
ler. (Furkan Suresi, 63)

KEND‹N‹ ÜSTÜN GÖRMEMEK
Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne
da¤lara boyca ulaflabilirsin. (‹sra Suresi, 37)

HASET ETMEMEK
E¤er bir kad›n, kocas›n›n nüfluzundan veya ondan yüz çevirip uzaklafl-
mas›ndan korkarsa, bar›fl ile aralar›n› bulup düzeltmekte ikisi için sa-
k›nca yoktur. Bar›fl daha hay›rl›d›r. Nefisler ise ‘k›skançl›¤a ve bencil
tutkulara’ haz›r (elveriflli) k›l›nm›flt›r. E¤er iyilik yapar ve sak›n›rsan›z,
flüphesiz, Allah, yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa Suresi, 128)

ALAY ETMEMEK
Ey iman edenler, bir kavim (bir baflka) kavimle alay etmesin, belki ken-
dilerinden daha hay›rl›d›rlar; kad›nlar da kad›nlarla (alay etmesin), bel-
ki kendilerinden daha hay›rl›d›rlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi)
yad›rgay›p-küçük düflürmeyin ve birbirinizi ‘olmad›k-kötü lakablarla’
ça¤›rmay›n. ‹mandan sonra fas›kl›k ne kötü bir isimdir. Kim tevbe et-
mezse, iflte onlar, zalim olanlar›n ta kendileridir. (Hucurat Suresi, 11)

DED‹KODU YAPMAMAK
Ey iman edenler, zandan çok kaç›n›n; çünkü zann›n bir k›sm› günaht›r.
Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araflt›rmay›n). Kiminiz ki-
minizin g›ybetini yapmas›n (arkas›ndan çekifltirmesin.) Sizden biriniz,
ölü kardeflinin etini yemeyi sever mi? ‹flte, bundan tiksindiniz. Allah’tan
korkup-sak›n›n. fiüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirge-
yendir. (Hucurat Suresi, 12)
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MÜM‹NLER‹ HOfiLANMADIKLARI
LAKAPLARLA ÇA⁄IRMAMAK
Ey iman edenler, bir kavim (bir baflka) kavimle alay etmesin, belki ken-
dilerinden daha hay›rl›d›rlar; kad›nlar da kad›nlarla (alay etmesin), bel-
ki kendilerinden daha hay›rl›d›rlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi)
yad›rgay›p-küçük düflürmeyin ve birbirinizi ‘olmad›k-kötü lakablarla’
ça¤›rmay›n. ‹mandan sonra fas›kl›k ne kötü bir isimdir. Kim tevbe et-
mezse, iflte onlar, zalim olanlar›n ta kendileridir. (Hucurat Suresi, 11)

MÜM‹NLERE SÖZÜN
EN GÜZEL‹N‹ SÖYLEMEK
Ki onlar, sözü iflitirler ve en güzeline uyarlar. ‹flte onlar, Allah’›n kendile-
rini hidayete erdirdi¤i kimselerdir ve onlar, temiz ak›l sahipleridir. (Zü-
mer Suresi, 18)

KAfi GÖZ ‹fiARETLER‹YLE ALAY ETMEMEK
Arkadan çekifltirip duran, kafl göz hareketleriyle alay eden her kiflinin
vay haline; (Hümeze Suresi, 1)

MÜM‹NLER‹ DOST VE SIRDAfi ED‹NMEK
Ey iman edenler, mü’minleri b›rak›p kafirleri veliler (dostlar) edinmeyin.
Kendi aleyhinizde Allah’a apaç›k olan kesin bir delil vermek ister misi-
niz? (Nisa Suresi, 144)

Yoksa siz, içinizden cehd edenleri ve Allah’tan ve Resûlü’nden ve
mü’minlerden baflka s›r-dostu edinmeyenleri Allah ‘bilip (ortaya) ç›kar-
madan’ b›rak›l›verece¤inizi mi sand›n›z? Allah yapt›klar›n›zdan haber-
dard›r. (Tevbe Suresi, 16)

MÜM‹NLER‹N NEF‹SLER‹N‹
KEND‹ NEFS‹NDEN ÜSTÜN TUTMAK
Kendilerinden önce o yurdu (Medine’yi) haz›rlay›p iman› (gönüllerine)
yerlefltirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen fleylerden
dolay› içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir aç›kl›k
(ihtiyaç) olsa bile (kardefllerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsi-
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nin ‘cimri ve bencil tutkular›ndan’ korunmuflsa, iflte onlar, felah (kurtu-
lufl) bulanlard›r. (Haflr Suresi, 9)

MÜM‹NLER‹ CENNETLE MÜJDELEMEK
‹man edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla
cehd edenlerin Allah Kat›nda büyük dereceleri vard›r. ‹flte ‘kurtulufla ve
mutlulu¤a’ erenler bunlard›r. Rableri onlara Kat›ndan bir rahmeti, bir
hoflnutlu¤u ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri
müjdeler. (Tevbe Suresi, 20-21)

Hiç flüphesiz Allah, mü’minlerden -karfl›l›¤›nda onlara mutlaka cenneti
vermek üzere- canlar›n› ve mallar›n› sat›n alm›flt›r. Onlar Allah yolunda
savafl›rlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat’ta, ‹ncil’de ve
Kur’an’da O’nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha çok
ahdine vefa gösterecek olan kimdir? fiu halde yapt›¤›n›z bu al›flverifl-
ten dolay› sevinip-müjdelefliniz. ‹flte ‘büyük kurtulufl ve mutluluk’ bu-
dur. (Tevbe Suresi, 111)

NAMAZ KILMAK
Bir de: “Namaz› k›l›n ve O’ndan korkup-sak›n›n (diye de emrolunduk.)
Huzuruna (götürülüp) toplanaca¤›n›z O’dur. (En’am Suresi, 72)

NAMAZI 5 VAK‹T KILMAK
Namazlar› ve orta namaz›n› (üstlerine düflerek, titizlik göstererek) ko-
ruyun ve Allah’a gönülden boyun e¤iciler olarak (namaza) durun. (Ba-
kara Suresi, 238)

Güneflin sarkmas›ndan gecenin kararmas›na kadar namaz› k›l, fecir
vakti (namazda okunan) Kur’an’›, iflte o, flahid olunand›r. (‹sra Suresi,
78)

Gündüzün iki taraf›nda ve gecenin (gündüze) yak›n saatlerinde nama-
z› k›l. fiüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, ö¤üt alanlara bir ö¤üttür.
(Hud Suresi, 114)

NAMAZI FARZ OLAN VAK‹TLERDE KILMAK
Namaz› bitirdi¤inizde, Allah’› ayaktayken, otururken ve yan yatarken
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zikredin. Art›k ‘güvenli¤e kavuflursan›z’ namaz› dosdo¤ru k›l›n. Çünkü
namaz, mü’minler üzerinde vakitleri belirlenmifl bir farzd›r. (Nisa Sure-
si, 103)

NAMAZI DOSDO⁄RU KILMAK
Namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekat› verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rü-
ku edin. (Bakara Suresi, 43)

NAMAZI HUfiUYLA KILMAK
Onlar namazlar›nda hûflû içinde olanlard›r; (Mü’minun Suresi, 2)

NAMAZDA KIBLEYE DÖNMEK
Her nereden ç›karsan, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. fiüphesiz
bu, Rabbinden olan bir hakt›r. Allah, yapt›klar›n›zdan gafil de¤ildir. (Ba-
kara Suresi, 149)

Biz, senin yüzünü çok defa gö¤e do¤ru çevirip- durdu¤unu görüyoruz.
fiimdi elbette seni hoflnud olaca¤›n k›bleye çevirece¤iz. Art›k yüzünü
Mescid-i Haram yönüne çevir. Her nerede bulunursan›z, yüzünüzü
onun yönüne çevirin. fiüphesiz, kendilerine kitap verilenler, tart›flmas›z
bunun Rablerinden bir gerçek (hak) oldu¤unu elbette bilirler. Allah,
yapt›klar›n›zdan gafil de¤ildir. (Bakara Suresi, 144)

GÖSTER‹fi ‹Ç‹N NAMAZ KILMAMAK
‹flte (flu) namaz k›lanlar›n vay haline, Ki onlar, namazlar›nda yan›lg›da-
d›rlar, Onlar gösterifl yapmaktad›rlar, (Ma’un Suresi, 4-6)

NAMAZDA KIRAAT
De ki: “Allah, diye ça¤›r›n, ‘Rahman’ diye ça¤›r›n, ne ile ça¤›r›rsan›z;
sonunda en güzel isimler O’nundur.” Namaz›nda sesini çok yükseltme,
çok da k›sma, bu ikisi aras›nda (orta) bir yol benimse. (‹sra Suresi, 110)

RÜKU VE SECDE ETMEK
Ey iman edenler, rüku edin, secdeye var›n, Rabbinize ibadet edin ve
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hay›r iflleyin, umulur ki kurtulufl bulursunuz. (Hac Suresi, 77)

Namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekat› verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rü-
ku edin. (Bakara Suresi, 43)

De ki: “‹ster ona inan›n, ister inanmay›n: O, daha önce kendilerine ilim
verilenlere okundu¤u zaman, çenelerinin üstüne kapanarak secde
ederler.” (‹sra Suresi, 107)

Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. (Hicr Suresi,
98)

NAMAZLARA DEVAM ETMEK
Ehline (ümmetine) namaz› emret ve onda kararl› davran. Biz senden r›-
z›k istemiyoruz, biz sana r›z›k veriyoruz. Sonuç da takvan›nd›r. (Taha
Suresi, 132)

Namazlar› ve orta namaz›n› (üstlerine düflerek, titizlik göstererek) ko-
ruyun ve Allah’a gönülden boyun e¤iciler olarak (namaza) durun. (Ba-
kara Suresi, 238)

EHL‹NE NAMAZ KILMAYI EMRETMEK
Ehline (ümmetine) namaz› emret ve onda kararl› davran. Biz senden r›-
z›k istemiyoruz, biz sana r›z›k veriyoruz. Sonuç da takvan›nd›r. (Taha
Suresi, 132)

SARHOfiKEN VE CÜNUPKEN
NAMAZA YAKLAfiMAMAK
Ey iman edenler, sarhofl iken, ne dedi¤inizi bilinceye ve cünüp iken de -
yolculukta olman›z hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaflmay›n.
E¤er hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (Hacet
yerinden) gelmiflseniz yahud kad›nlara dokunmufl da su bulamam›flsa-
n›z, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerini-
ze ve ellerinize sürün. fiüphesiz, Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.
(Nisa Suresi, 43)
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SAVAfiTA NAMAZI KISALTMAK VE
NAMAZDAN SONRA ALLAH’I ANMAK
Yeryüzünde ad›m att›¤›n›zda (yolculu¤a ya da savafla ç›kt›¤›n›zda), kafir-
lerin size bir kötülük yapmalar›ndan korkarsan›z, namaz› k›saltman›zda
sizin için bir sak›nca yoktur. fiüphesiz kafirler, sizin apaç›k düflmanlar›n›z-
d›r. ‹çlerinde olup onlara namaz› k›ld›rd›¤›nda, onlardan bir grup, seninle
birlikte dursun ve silahlar›n› (yanlar›na) als›n; böylece onlar secde ettikle-
rinde, arkalar›n›zda olsunlar. Namazlar›n› k›lmayan di¤er grup gelip se-
ninle namaz k›ls›nlar, onlar da ‘korunma araçlar›n›’ ve silahlar›n› als›nlar.
Küfredenler, size apans›z bir bask›n yapabilmek için, sizin silahlar›n›zdan
ve emtian›z (erzak ve mühimmat›n›z)dan ayr›lm›fl olman›z› isterler. Ya¤-
mur dolay›s›yla bir güçlü¤ünüz varsa veya hastaysan›z, silahlar›n›z› b›-
rakman›zda size bir sorumluluk yoktur. Korunma tedbirlerinizi al›n. fiüp-
hesiz, Allah kafirler için afla¤›lat›c› bir azab haz›rlam›flt›r. Namaz› bitirdi¤i-
nizde, Allah’› ayaktayken, otururken ve yan yatarken zikredin. Art›k ‘gü-
venli¤e kavuflursan›z’ namaz› dosdo¤ru k›l›n. Çünkü namaz, mü’minler
üzerinde vakitleri belirlenmifl bir farzd›r. (Nisa Suresi, 101-103)

CUMA NAMAZI KILMAK
Ey iman edenler, cuma günü namaz için ça¤r› yap›ld›¤› zaman, hemen
Allah’› zikretmeye koflun ve al›fl-verifli b›rak›n. E¤er bilirseniz, bu sizin
için daha hay›rl›d›r. (Cum’a Suresi, 9)

CENAZE NAMAZINI KILMAK
Onlardan ölen birinin namaz›n› hiç bir zaman k›lma, mezar› bafl›nda
durma. Çünkü onlar, Allah’a ve elçisine (karfl›) inkâra sapt›lar ve fas›k
kimseler olarak öldüler. (Tevbe Suresi, 84)

ABDEST ALMAK - TEYEMMÜM ETMEK
Ey iman edenler, sarhofl iken, ne dedi¤inizi bilinceye ve cünüp iken de -yol-
culukta olman›z hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaflmay›n. E¤er
hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (Hacet yerinden)
gelmiflseniz yahud kad›nlara dokunmufl da su bulamam›flsan›z, bu durum-
da, temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize sü-
rün. fiüphesiz, Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Nisa Suresi, 43)
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Ey iman edenler, namaza kalkt›¤›n›z zaman yüzlerinizi ve dirseklere
kadar ellerinizi y›kay›n, bafllar›n›z› meshedin ve her iki topu¤a kadar
ayaklar›n›z› da (y›kay›n.) E¤er cünüpseniz temizlenin (gusül edin);
e¤er hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (Hacet
yerinden) gelmiflse yahut kad›nlara dokunmuflsan›z da su bulamam›fl-
san›z, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin (hafifçe) yüzleri-
nize ve ellerinize ondan sürün. Allah size güçlük ç›karmak istemez,
ama sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister. Umulur
ki flükredersiniz. (Maide Suresi, 6)

SABAH NAMAZI VAKT‹NDE 
KURAN OKUMAK
Güneflin sarkmas›ndan gecenin kararmas›na kadar namaz› k›l, fecir
vakti (namazda okunan) Kur’an’›, iflte o, flahid olunand›r. (‹sra Suresi,
78)

SABAH NAMAZI VAKT‹NDE 
BA⁄IfiLANMA D‹LEMEK
Onlar, seher vakitlerinde isti¤far ederlerdi. (Zariyat Suresi, 18)

Sabredenler, do¤ru olanlar, gönülden boyun e¤enler, infak edenler ve
‘seher vakitlerinde’ ba¤›fllanma dileyenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 17)

D‹N‹ TEBL‹⁄ ETMEK
“(Benim görevim,) Yaln›zca Allah’tan olan› ve O’nun gönderdiklerini
tebli¤ etmektir. Kim Allah’a ve O’nun elçisine isyan ederse, içinde ebe-
di kal›c›lar olmak üzere onun için cehennem atefli vard›r.” (Cin Suresi,
23)

Sana indirildikten sonra, sak›n seni Allah’›n ayetlerinden al›koymas›n-
lar. Sen Rabbine ça¤›r ve sak›n müflriklerden olma. (Kasas Suresi, 87)

D‹NE G‹RMES‹ ‹Ç‹N K‹MSEY‹ 
ZORLAMAMAK
Dinde zorlama (ve bask›) yoktur.  fiüphesiz, do¤ruluk (rüfld) sap›kl›ktan
apaç›k ayr›lm›flt›r. Art›k kim ta¤utu tan›may›p Allah’a inan›rsa, o, sapa-
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sa¤lam bir kulpa yap›flm›flt›r; bunun kopmas› yoktur. Allah, iflitendir, bi-
lendir. (Bakara Suresi, 256)

D‹N‹ ZORLAfiTIRMAYA ÇALIfiMAMAK
Allah ad›na gerekti¤i gibi cehd edin (çaba harcay›n). O, sizleri seçmifl
ve din konusunda size bir güçlük yüklememifltir, atan›z ‹brahim’in di-
ni(nde oldu¤u gibi). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur’an’da)
da sizi “müslümanlar” olarak isimlendirdi; elçi sizin üzerinize flahid ol-
sun, siz de insanlar üzerine flahidler olas›n›z diye. Art›k dosdo¤ru na-
maz› k›l›n, zekat› verin ve Allah’a sar›l›n, sizin Mevlan›z O’dur. ‹flte, ne
güzel mevla ve ne güzel yard›mc›. (Hac Suresi, 78)

D‹NDE AfiIRILI⁄A KAÇMAMAK
Onlar›n söyledikleri: “Rabbimiz, günahlar›m›z› ve iflimizdeki afl›r›l›klar›-
m›z› ba¤›flla, ayaklar›m›z› (bast›klar› yerde) sa¤lamlaflt›r ve bize kafir-
ler toplulu¤una karfl› yard›m et” demelerinden baflka bir fley de¤ildi.
(Al-i ‹mran Suresi, 147)

Seninle birlikte tevbe edenlerle birlikte emrolundu¤un gibi dosdo¤ru dav-
ran. Ve az›tmay›n. Çünkü O, yapt›klar›n›z› görendir. (Hud Suresi, 112)

D‹N‹, ÇIKARLARINA ALET ETMEMEK
Allah’a karfl› yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiç bir fley
vahyolunmam›flken “Bana da vahy geldi” diyen ve “Allah’›n indirdi¤inin
bir benzerini de ben indirece¤im” diyenden daha zalim kimdir? Sen bu
zalimleri, ölümün ‘fliddetli sars›nt›lar›’ s›ras›nda meleklerin ellerini uza-
tarak onlara: “Canlar›n›z› (bu k›sk›vrak yakalan›fltan) ç›kar›n, bugün
Allah’a karfl› haks›z olan› söyledi¤iniz ve O’nun ayetlerinden büyükle-
nerek (yüz çevirmeniz) dolay›s›yla alçalt›c› bir azabla karfl›l›k görecek-
siniz” (dediklerinde) bir görsen... (En’am Suresi, 93)

Art›k vay hallerine; kitab› kendi elleriyle yaz›p, sonra az bir de¤er karfl›l›¤›n-
da satmak için “Bu Allah kat›ndand›r” diyenlere. Art›k vay, elleriyle yazd›kla-
r›ndan dolay› onlara; vay kazanmakta olduklar›na. (Bakara Suresi, 79)
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GÜZEL SÖZLE Ö⁄ÜT VERMEK
Görmedin mi ki, Allah nas›l bir örnek vermifltir: Güzel bir söz, güzel bir
a¤aç gibidir ki, onun kökü sabit, dal› ise göktedir. Rabbinin izniyle her
zaman yemiflini verir. Allah insanlar için örnekler verir; umulur ki onlar
ö¤üt al›r-düflünürler. (‹brahim Suresi, 24-25)

Kullar›ma, sözün en güzel olan›n› söylemelerini söyle. Çünkü fleytan
aralar›n› aç›p bozmaktad›r. fiüphesiz fleytan insan›n aç›kça bir düflma-
n›d›r. (‹sra Suresi, 53)

HAKKI SAVUNMAKTAN ÇEK‹NMEMEK
(Bu,) Bir Kitap’t›r ki onunla uyarman için ve mü’minlere bir ö¤üt olmak
üzere sana indirildi. Öyleyse bundan dolay› gö¤sünde bir s›k›nt› olma-
s›n. (A’raf Suresi, 2)

Gerçekten, apaç›k belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için Kitapta
aç›klad›¤›m›z hidayeti gizlemekte olanlar; iflte onlara, hem Allah lanet
eder, hem de (bütün) lanet ediciler. (Bakara Suresi, 159)

Yüzlerinizi do¤uya ve bat›ya çevirmeniz iyilik de¤ildir. Ama iyilik,
Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman
eden; mala olan sevgisine ra¤men, onu yak›nlara, yetimlere, yoksulla-
ra, yolda kalm›fla, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren;
namaz› dosdo¤ru k›lan, zekat› veren ve ahidlefltiklerinde ahidlerine ve-
fa gösterenler ile zorda, hastal›kta ve savafl›n k›z›flt›¤› zamanlarda
sabredenler(in tutum ve davran›fllar›d›r). ‹flte bunlar, do¤ru olanlard›r
ve müttaki olanlar da bunlard›r. (Bakara Suresi, 177)

HAYRA ÇA⁄IRMAK, 
KÖTÜLÜKTEN MEN ETMEK
Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve kötülükten (münker-
den) sak›nd›ran bir topluluk bulunsun. Kurtulufla erenler iflte bunlard›r.
(Al-i ‹mran Suresi, 104)

Siz, insanlar için ç›kar›lm›fl hay›rl› bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve ‹slam’a
uygun) olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve Allah’a iman eder-
siniz. Kitap Ehli de inanm›fl olsayd›, elbette kendileri için hay›rl› olurdu.
‹çlerinden iman edenler vard›r, fakat ço¤unlu¤u f›ska sapanlard›r. (Al-i
‹mran Suresi, 110)
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Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman eder, maruf olan› emreder, mün-
ker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›fl›rlar. ‹flte bunlar salih olanlar-
dand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 114)

O, size Kitapta: “Allah’›n ayetlerinin inkâr edildi¤ini ve onlarla alay edil-
di¤ini iflitti¤inizde, onlar bir baflka söze dal›p geçinceye kadar, onlarla
oturmay›n, yoksa siz de onlar gibi olursunuz” diye indirdi. Do¤rusu
Allah, münaf›klar›n ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olan-
d›r. (Nisa Suresi, 140)

MÜNAFIKLARA SERT VE 
CAYDIRICI TAVIR KOYMAK
Andolsun, e¤er münaf›klar, kalplerinde hastal›k bulunanlar ve flehirde
k›flk›rt›c›l›k yapan (yalan haber yayan)lar (bu tutumlar›na) bir son ver-
meyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara sald›rt›r›z, sonra orada se-
ninle pek az (bir süre) komflu kalabilirler. (Ahzab Suresi, 60)

Onlarla çarp›fl›n›z. Allah, onlar› sizin ellerinizle azabland›rs›n, hor ve
afla¤›l›k k›ls›n ve onlara karfl› size zafer versin, mü’minler toplulu¤unun
gö¤sünü flifaya kavufltursun. (Tevbe Suresi, 14)

Ey Peygamber, kâfirlerle ve münaf›klarla cehd et ve onlara karfl› sert ve
cayd›r›c› davran. Onlar›n bar›nma yerleri cehennemdir, ne kötü bir ya-
takt›r o!.. (Tevbe Suresi, 73)

MÜNAFIKLARDAN YÜZ ÇEV‹RMEK
Kafirlere ve münaf›klara itaat etme, eziyetlerine ald›rma ve Allah’a te-
vekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 48)

MÜNAFIKLARDAN ÖLEN 
B‹R‹N‹N NAMAZINI KILMAMAK
Onlardan ölen birinin namaz›n› hiç bir zaman k›lma, mezar› bafl›nda
durma. Çünkü onlar, Allah’a ve elçisine (karfl›) inkâra sapt›lar ve fas›k
kimseler olarak öldüler. (Tevbe Suresi, 84)
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ALLAH YOLUNDA HARCAMAK, 
‹NFAK ETMEK
Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve
yerin miras› Allah’›nd›r. ‹çinizden, fetihten önce infak eden ve savaflan-
lar (baflkas›yla) bir olmaz. ‹flte onlar, derece olarak sonradan infak
eden ve savaflanlardan daha büyüktür. Allah, her birine en güzel olan›
va’detmifltir. Allah, yapt›klar›n›zdan hâberdard›r. Allah’a güzel bir borç
verecek olan kimdir? Art›k Allah, bunu onun için kat kat artt›r›r. Onun
için ‘kerim (üstün ve onurlu) bir ecir vard›r. (Hadid Suresi, 10-11)

SEV‹LEN fiEYLERDEN ‹NFAK ETMEK
Sevdi¤iniz fleylerden infak edinceye kadar asla iyili¤e eremezsiniz. Her
ne infak ederseniz, flüphesiz Allah onu bilir. (Al-i ‹mran Suresi, 92)

‹NFAK ED‹LECEK M‹KTAR
Sana içkiyi ve kumar› sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem
insanlar için (baz›) yararlar vard›r. Ama günahlar› yararlar›ndan daha
büyüktür.” Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: “‹htiyaçtan
artakalan›.” Böylece Allah, size ayetlerini aç›klar; umulur ki düflünürsü-
nüz; (Bakara Suresi, 219)

KEND‹S‹ ‹Ç‹N BE⁄ENMED‹⁄‹ 
B‹R fiEY‹ ‹NFAK ETMEMEK
Ey iman edenler, kazand›klar›n›z›n iyi  olan›ndan ve sizin için  yerden bi-
tirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayaca¤›n›z
baya¤› fleyleri vermeye kalk›flmay›n ve bilin ki, flüphesiz Allah, hiç bir
fleye ihtiyac› olmayand›r, övülmeye lay›k oland›r. (Bakara Suresi, 267)

GÖNÜLDEN, SEVE SEVE ‹NFAK ETMEK
Yaln›zca Allah’›n r›zas›n› istemek ve kendilerinde olan› köklefltirip-
güçlendirmek için mallar›n› infak edenlerin örne¤i, yüksekçe bir tepede
bulunan, sa¤nak ya¤mur ald›¤›nda ürünlerini iki kat veren bir bahçenin
örne¤ine benzer ki ona sa¤nak ya¤mur isabet etmese de bir çisintisi
(vard›r). Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Bakara Suresi, 265)
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AÇIK VEYA G‹ZL‹ ‹NFAK ETMEK
Sadakalar› aç›kta verirseniz ne iyi; fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu,
sizin için daha hay›rl›d›r. O, günahlar›n›zdan bir k›sm›n› ba¤›fllar. Allah,
yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Bakara Suresi, 271)

Onlar ki, mallar›n› gece, gündüz; gizli ve aç›k infak ederler. Art›k bunla-
r›n ecirleri Rableri kat›ndad›r, onlara korku yoktur ve onlar mahzun ol-
mayacaklard›r. (Bakara Suresi, 274)

ZEKAT VERMEK
Namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekat› verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rü-
ku edin. (Bakara Suresi, 43)

Namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekat› verin; önceden kendiniz için hay›r olarak
neyi takdim ederseniz, onu Allah kat›nda bulacaks›n›z. fiüphesiz Allah,
yapt›klar›n›z› görendir. (Bakara Suresi, 110)

SADAKALARI BAfiA KAKMAMAK
Mallar›n› Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri fleyin peflin-
den bafla  kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri kat›nda-
d›r, onlara korku  yoktur ve onlar mahzun olmayacaklard›r. Güzel bir
söz ve ba¤›fllama, peflinden eziyet gelen bir sadakadan daha hay›rl›-
d›r. Allah hiç bir fleye ihtiyac› olmayand›r, yumuflak davranand›r. Ey
iman edenler, Allah’a ve ahiret gününe inanmay›p, insanlara karfl› gös-
terifl olsun diye mal›n› infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadaka-
lar›n›z› geçersiz k›lmay›n. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bulunan
bir kayan›n durumuna benzer; üzerine sa¤nak bir ya¤mur düfltü mü,
onu ç›r›lç›plak b›rak›verir. Onlar kazand›klar›ndan hiç bir fleye güç yeti-
remez (elde edemez)ler. Allah, kâfirler toplulu¤una hidayet vermez.
(Bakara Suresi, 262-264)

SADAKALARI G‹ZL‹ VERMEY‹ 
TERC‹H ETMEK
Sadakalar› aç›kta verirseniz ne iyi; fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu,
sizin için daha hay›rl›d›r. O, günahlar›n›zdan bir k›sm›n› ba¤›fllar. Allah,
yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Bakara Suresi, 271)
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SADAKA ‹STEYEN‹ AZARLAMAMAK
‹steyip-dileneni azarlay›p-ç›k›flma. (Duha Suresi, 10)

ALLAH’I TESB‹H ETMEK, YÜCELTMEK
Rabbinin yüce ismini tesbih et. (A’la Suresi, 1)

TESB‹H VAK‹TLER‹
fiu halde onlar›n söylediklerine karfl› sab›rl› ol, güneflin do¤uflundan ve
bat›fl›ndan önce Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt). Gecenin bir bölü-
münde ve gündüzün uçlar›nda da tesbihte bulun ki hoflnut olabilesin.
(Taha Suresi, 130)

Öyleyse akflama girdi¤iniz vakit de, sabaha erdi¤iniz vakit de Allah’›
tesbih edip (yüceltin). Hamd O’nundur; göklerde ve yerde, günün so-
nunda ve ö¤leye erdi¤iniz vakit de. (Rum Suresi, 17-18)

fiu halde sen sabret. Gerçekten Allah’›n va’di hakt›r. Günah›n için ma¤-
firet dile; akflam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. (Mümin Suresi,
55)

Öyleyse sen, onlar›n dediklerine karfl›l›k sabret ve Rabbini güneflin do-
¤uflundan önce ve bat›fl›ndan önce hamd ile tesbih et. Gecenin bir bö-
lümünde ve secdelerin arkas›ndan da O’nu tesbih et. (Kaf Suresi, 39-
40)

B‹NEKLERE, TAfiITLARA B‹N‹LD‹⁄‹NDE 
TESB‹H ETMEK
Onlar›n s›rtlar›na binip-do¤rulman›z, sonra do¤ruldu¤unuz zaman,
Rabbinizin nimetini zikretmeniz ve: “Bunlara bizim için boyun e¤diren
(Allah) ne yücedir, yoksa biz bunu (kendi hizmetimize) yanaflt›ramaz-
d›k” demeniz için. Ve biz elbette, Rabbimize çevrilip-dönece¤iz.” (Zuh-
ruf Suresi, 13-14)

ALLAH’IN HARAM KILDI⁄I fiEYLER
De ki: “Gelin size Rabbinizin neleri haram k›ld›¤›n› okuyay›m: O’na hiç
bir fleyi ortak koflmay›n, anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-endiflesiyle
çocuklar›n›z› öldürmeyin. -Sizin de, onlar›n da r›z›klar›n› biz vermekte-
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yiz- Çirkin-kötülüklerin aç›¤›na ve gizli olan›na yaklaflmay›n. Hakka da-
yal› olma d›fl›nda, Allah’›n (öldürülmesini) haram k›ld›¤› kimseyi öldür-
meyin. ‹flte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki ak›l erdirirsiniz.”
(En’am Suresi, 151)

ALLAH’IN HARAM KILDI⁄I Y‹YECEKLERDEN 
KAÇINILMAZ ‹HT‹YAÇ HAL‹NDE 
YENEB‹LECE⁄‹
O, size ancak ölüyü, kan›, domuz etini ve Allah’tan baflkas› ad›na kesil-
mifl olan (hayvan)› haram k›ld›. Fakat kim mecbur kal›rsa, sald›rmamak
ve s›n›r› aflmamak üzere (yiyebilir). Çünkü gerçekten Allah, ba¤›flla-
yand›r, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 115; -ayn› hüküm- Maide Suresi, 3)

‹SRAF ETMEMEK
Ey Ademo¤ullar›, her mescid yan›nda ziynetlerinizi tak›n›n. Yiyin, için
ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. (A’raf Suresi, 31)

Akrabaya hakk›n› ver, yoksula ve yolda kalm›fla da. ‹sraf ederek saç›p-
savurma. Çünkü saç›p-savuranlar, fleytan›n kardeflleri olmufllard›r;
fleytan ise Rabbine karfl› nankördür. (‹sra Suresi, 26-27)

Asmal› ve asmas›z bahçeleri, hurmalar› ve tadlar› farkl› ekinleri, zeytin-
leri ve narlar› -birbirine benzer ve benzeflmez- yaratan O’dur. Ürün ver-
di¤inde ürününden yiyin ve hasad günü hakk›n› verin; israf etmeyin.
Çünkü O, israf edenleri sevmez. (En’am Suresi, 141)

C‹MR‹ OLMAMAK
fieytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayas›zl›¤› emrediyor.
Allah ise, size kendisinden ba¤›fllama ve bol ihsan (fazl) vadediyor.
Allah (rahmetiyle) genifl oland›r, bilendir. (Bakara Suresi, 268)

Allah’›n, bol ihsan›ndan kendilerine verdi¤i fleylerde cimrilik edenler,
bunun kendileri için hay›rl› oldu¤unu sanmas›nlar. Hay›r; bu, onlar için
flerdir; k›yamet günü, cimrilik ettikleriyle tasmaland›r›lacaklard›r. Gök-
lerin ve yerin miras› Allah’›nd›r. Allah yapt›klar›n›zdan haberi oland›r.
(Al-i ‹mran Suresi, 180)
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ALLAH YOLUNDA MÜCADELE ETMEK,
CEHD ETMEK (ÇABA HARCAMAK)
E¤er savafla kuflan›p-ç›kmazsan›z, O sizi pek ac› bir azabla azabland›-
racak ve yerinize bir baflka toplulu¤u getirip de¤ifltirecektir. Siz O’na hiç
bir fleyle zarar veremezsiniz. Allah, her fleye güç yetirendir. (Tevbe Su-
resi, 39)

Hafif ve a¤›r savafla kuflan›p ç›k›n ve Allah yolunda mallar›n›zla ve can-
lar›n›zla cehd edin. E¤er bilirseniz, bu sizin için daha hay›rl›d›r. (Tevbe
Suresi, 41)

MALLARLA VE CANLA MÜCADELE ETMEK
‹man edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla
cehd edenlerin Allah Kat›nda büyük dereceleri vard›r. ‹flte ‘kurtulufla ve
mutlulu¤a’ erenler bunlard›r. (Tevbe Suresi, 20)

Ama Resul ve onunla birlikte olan mü’minler, mallar›yla ve canlar›yla
cehd ettiler; iflte bütün hay›rlar onlar›nd›r ve kurtulufla erenler onlard›r.
(Tevbe Suresi, 88)

‹NKARCILARIN ÖNDERLER‹YLE 
MÜCADELE ETMEK
Ve e¤er antlaflmalardan sonra, yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize
h›nç besleyip-sald›r›rlarsa, bu durumda küfrün önderleriyle çarp›fl›n.
Çünkü onlar, yeminleri olmayan kimselerdir; belki cayarlar. (Tevbe Su-
resi, 12)

MÜCADELEDE KARARLILIK GÖSTERMEK
Onlarla çarp›fl›n›z. Allah, onlar› sizin ellerinizle azabland›rs›n, hor ve
afla¤›l›k k›ls›n ve onlara karfl› size zafer versin, mü’minler toplulu¤unun
gö¤sünü flifaya kavufltursun. (Tevbe Suresi, 14)

H‹ÇB‹R fiEY‹ ALLAH’TAN, ELÇ‹S‹NDEN
VE MÜCADELEDEN ÜSTÜN GÖRMEMEK
De ki: “E¤er babalar›n›z, çocuklar›n›z, kardeflleriniz, eflleriniz, aflireti-
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niz, kazand›¤›n›z mallar, az kâr getirece¤inden korktu¤unuz ticaret ve
hoflunuza giden evler, sizlere Allah’tan, O’nun Resûlü’nden ve O’nun
yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, art›k Allah’›n emri gelinceye
kadar bekleyedurun. Allah, fas›klar toplulu¤una hidayet vermez. (Tev-
be Suresi, 24)

MÜCADELEDEN GER‹ KALMAMAK
Ey iman edenler, ne oldu ki size, Allah yolunda savafla kuflan›n denildi-
¤i zaman, yer(iniz)de a¤›rlafl›p kald›n›z? Ahiretten (cay›p) dünya haya-
t›na m› raz› oldunuz? Ama ahirettekine (göre), bu dünya hayat›n›n ya-
rar› pek azd›r. (Tevbe Suresi, 38)

Hafif ve a¤›r savafla kuflan›p ç›k›n ve Allah yolunda mallar›n›zla ve can-
lar›n›zla cehd edin. E¤er bilirseniz, bu sizin için daha hay›rl›d›r. (Tevbe
Suresi, 41)

MÜCADELEDEN GER‹ KALMAMAK ‹Ç‹N
BAHANELER ÖNE SÜRMEMEK
E¤er yak›n bir yarar ve orta bir sefer olsayd›, onlar mutlaka seni izlerler-
di. Ama zorluk onlara uzak geldi. “E¤er güç yetirseydik muhakkak se-
ninle birlikte  (savafla) ç›kard›k.” diye sana Allah ad›na yemin edecek-
ler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onlar›n gerçekten ya-
lan söylediklerini biliyor. (Tevbe Suresi, 42)

Allah’›n elçisine muhalif olarak (savafltan) geri kalanlar oturup-kalmalar›na
sevindiler ve Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla cehd etmeyi çirkin göre-
rek: “Bu s›cakta (savafla) ç›kmay›n” dediler. De ki: “Cehennem ateflinin s›-
cakl›¤› daha fliddetlidir.” Bir kavray›p-anlasalard›. (Tevbe Suresi, 81)

MÜCADELEDEN GER‹ KALMAK ‹Ç‹N
‹Z‹N ‹STEMEMEK
Allah’a ve ahiret gününe iman edenler, mallar›yla ve canlar›yla cehd et-
mekten (kaç›nmak için) senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini
bilendir. (Tevbe Suresi, 44)

- 405 -



ZAYIF KALMIfi ERKEK, KADIN VE
ÇOCUKLAR ‹Ç‹N MÜCADELE ETMEK
Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: “Rabbimiz, bizi halk› zalim olan bu
ülkeden ç›kar, bize kat›ndan bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize ka-
t›ndan bir yard›m eden yolla” diyen erkekler, kad›nlar ve çocuklardan
zay›f b›rak›lm›fllar ad›na savaflm›yorsunuz? (Nisa Suresi, 75)

YERYÜZÜNDE F‹TNE KALMAYINCAYA
KADAR MÜCADELE ETMEK
Fitne kalmay›ncaya ve dinin hepsi Allah’›n oluncaya kadar onlarla sa-
vafl›n. fiayet vazgeçecek olurlarsa, flüphesiz Allah, yapt›klar›n› gören-
dir. (Enfal Suresi, 39)

MÜCADELEDE ZAMAN ZAMAN
DE⁄‹fi‹K TAKT‹KLER UYGULAMAK
Hani sen, mü’minleri savaflmak için elveriflli yerlere yerlefltirmek için
evinden erkenden ayr›lm›flt›n. Allah iflitendir, bilendir. (Al-i ‹mran Sure-
si, 121)

‹NKARCILARIN FAAL‹YETLER‹N‹ 
TAK‹P ETMEK
(Düflman›n›z olan) Toplulu¤u aramakta gevfleklik göstermeyin. Siz ac›
çekiyorsan›z, flüphesiz onlar da, sizin ac› çekti¤iniz gibi ac› çekiyorlar.
Oysa siz, onlar›n umud etmediklerini Allah’tan umuyorsunuz. Allah, bi-
lendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 104)

MÜCADELEDE EN ÖNDE G‹DENLERDEN
OLMAYI TALEP ETMEK
Ve onlar: “Rabbimiz, bize efllerimizden ve soyumuzdan, gözün ayd›nl›-
¤› olacak (çocuklar) arma¤an et ve bizi takva sahiplerine önder k›l,” di-
yenlerdir. (Furkan Suresi, 74)

- 406 -



fiEYTANDAN ALLAH’A SI⁄INMAK
E¤er sana fleytandan yana bir k›flk›rtma gelirse, hemen Allah’a s›¤›n.
Çünkü O, iflitendir, bilendir. (A’raf Suresi, 200)

fiEYTANIN PEfi‹NDEN G‹TMEMEK
Ey insanlar, yeryüzünde olan fleyleri helal ve temiz olarak yiyin ve fley-
tan›n ad›mlar›n› izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaç›k bir düflmand›r.
(Bakara Suresi, 168)

Hayvanlardan yük tafl›yan ve (yünlerinden, tüylerinden) döflek yap›lan-
lar› da (yaratan O’dur). Allah’›n size r›z›k olarak verdiklerinden yiyin ve
fleytan›n ad›mlar›na uymay›n. Çünkü o, sizin için apaç›k bir düflmand›r.
(En’am Suresi, 142)

Ey iman edenler, fleytan›n ad›mlar›na uymay›n. Kim fleytan›n ad›mlar›-
na uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (fleytan) çirkin utanmazl›klar› ve kötü-
lü¤ü emreder. E¤er Allah’›n üzerinizde fazl› ve rahmeti olmasayd›, siz-
den hiç biri ebedi olarak temize ç›kamazd›. Ancak Allah, diledi¤ini temi-
ze ç›kar›r. Allah, iflitendir, bilendir. (Nur Suresi, 21)

fiEYTANI DOST ED‹NMEMEK
Gerçek flu ki, fleytan sizin düflman›n›zd›r, öyleyse siz de onu düflman
edinin. O, kendi grubunu, ancak ç›lg›nca yanan ateflin halk›ndan olma-
¤a ça¤›r›r. (Fat›r Suresi 6)

fiEYTANDAN KORKMAMAK
‹flte bu fleytan, ancak kendi dostlar›n› korkutur. Siz onlardan korkma-
y›n, e¤er mü’minlerseniz, Ben’den korkun. (Al-i ‹mran Suresi, 175)

fiEYTANIN DOSTLARIYLA SAVAfiMAK
‹man edenler Allah yolunda savafl›rlar; inkar edenler ise ta¤ut yolunda
savafl›rlar öyleyse fleytan›n dostlar›yla savafl›n. Hiç flüphesiz, fleytan›n
hileli-düzeni pek zay›ft›r. (Nisa Suresi, 76)
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RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMAK
Ey iman edenler, sizden öncekilere yaz›ld›¤› gibi, oruç, size de yaz›ld›
(farz k›l›nd›). Umulur ki sak›n›rs›n›z. (Bakara Suresi, 183)

Ramazan ay›... ‹nsanlar için hidayet olan ve do¤ru yolu ve (hak ile bat›-
l› birbirinden) ay›ran apaç›k belgeleri (kapsayan) Kur’an onda indiril-
mifltir. Öyleyse sizden kim bu aya flahid olursa art›k onu tutsun. Kim
hasta ya da  yolculukta olursa, tutmad›¤› günler say›s›nca di¤er günler-
de (tutsun). Allah, size kolayl›k diler, zorluk dilemez. (Bu kolayl›k) say›-
y› tamamlaman›z ve sizi do¤ru yola (hidayete) ulaflt›rmas›na karfl›l›k
Allah’› büyük tan›man›z içindir. Umulur ki flükredersiniz. (Bakara Sure-
si, 185)

HASTAYKEN VEYA YOLCULUKTAYKEN
TUTULAMAYAN ORUCUN KEFARET‹
Ramazan ay›... ‹nsanlar için hidayet olan ve do¤ru yolu ve (hak ile bat›-
l› birbirinden) ay›ran apaç›k belgeleri (kapsayan) Kur’an onda indiril-
mifltir. Öyleyse sizden kim bu aya flahid olursa art›k onu tutsun. Kim
hasta ya da  yolculukta olursa, tutmad›¤› günler say›s›nca di¤er günler-
de (tutsun). Allah, size kolayl›k diler, zorluk dilemez. (Bu kolayl›k) say›-
y› tamamlaman›z ve sizi do¤ru yola (hidayete) ulaflt›rmas›na karfl›l›k
Allah’› büyük tan›man›z içindir. Umulur ki flükredersiniz. (Bakara Sure-
si, 185)

RAMAZAN AYINDA
KADINLARA YAKLAfiMAK
Oruç gecesinde kad›nlar›n›za yaklaflmak size helal k›l›nd›. Onlar, sizin
örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz. Allah, gerçekten sizin, nefislerinize
ihanet etmekte oldu¤unuzu bildi, tevbenizi kabul etti ve sizi ba¤›fllad›.
Art›k onlara yaklafl›n ve Allah’›n sizin için yazd›klar›n› dileyin. Fecir vak-
ti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ay›rd edilinceye kadar yiyin, için, son-
ra geceye kadar orucu tamamlay›n. Mescidlerde itikafta oldu¤unuz za-
manlarda onlara (kad›nlar›n›za) yaklaflmay›n. Bunlar, Allah’›n s›n›rlar›-
d›r, (sak›n) onlara yanaflmay›n. ‹flte Allah, insanlara ayetlerini böylece
aç›klar; umulur ki sak›n›rlar. (Bakara Suresi, 187)
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FA‹Z YEMEMEK
Ey iman edenler, faizi kat kat artt›r›lm›fl olarak yemeyin. Ve Allah’tan
sak›n›n, umulur ki kurtulursunuz. (Al-i ‹mran Suresi, 130)

Faiz (riba) yiyenler, ancak fleytan çarpm›fl olan›n kalk›fl› gibi, çarp›lm›fl
olmaktan baflka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onlar›n: “Al›m-sat›m da an-
cak faiz gibidir” demelerinden dolay›d›r. Oysa Allah, al›flverifli helal, fa-
izi haram k›lm›flt›r. Kime Rabbinden bir ö¤üt gelir de (faize) bir son ve-
rirse, art›k geçmifli kendisine, ifli de Allah’a aittir. Kim (faize) geri döner-
se, art›k onlar ateflin halk›d›r, orada sürekli kalacaklard›r. (Bakara Su-
resi, 275)

Ey iman edenler, Allah’tan sak›n›n ve e¤er inanm›flsan›z, faizden arta-
kalan› b›rak›n. fiayet böyle yapmazsan›z, Allah’a ve Resulüne karfl›
savafl açt›¤›n›z› bilin. E¤er tevbe ederseniz, art›k sermayeleriniz sizin-
dir. (Böylece) Ne zulmetmifl olursunuz, ne zulme u¤rat›lm›fl olursunuz.
(Bakara Suresi, 278-279)

HACCA G‹TMEK
Orada apaç›k ayetler (ve) ‹brahim’in makam› vard›r. Kim oraya girerse
o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev’i haccetmesi
Allah’›n insanlar üzerindeki hakk›d›r. Kim de inkâr ederse, flüphesiz,
Allah alemlere karfl› muhtaç olmayand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 97)

HACCI VE UMREY‹ TAMAMLAMAK
Hacc› ve umreyi Allah için tamamlay›n. E¤er (düflman, hastal›k ve bu-
na benzer nedenlerle) kuflat›l›rsan›z, art›k size kolay gelen kurban(›
gönderin). Kurban yerine var›ncaya kadar bafllar›n›z› trafl etmeyin. Kim
sizden hasta ise veya bafl›ndan flikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka
veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenli¤e kavuflursan›z,
hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolay›na gelen bir kurban(›
kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc’da üç gün, döndü¤ünüzde yedi
(gün) olmak üzere, bunlar, tam› tam›na on (gün) oruç vard›r. Bu, ailesi
Mescid-i Haram’da olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah,
muhakkak cezas› pek çetin oland›r. (Bakara Suresi, 196)
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HACDA ALLAH’I ANMAK
Say›l› günlerde Allah’› an›n. ‹ki günde (Mina’dan dönmek için) elini ça-
buk tutana günah yoktur, geri kalana da günah yoktur. (Bu) sak›nan
için(dir). Allah’tan korkup-sak›n›n ve gerçekten bilin ki, siz O’na döndü-
rülüp-toplanacaks›n›z. (Bakara Suresi, 203)

HAC SIRASINDA SAKINILACAK HARAMLAR
Hacc, bilinen aylard›r. Böylelikle kim onlarda hacc› farz eder (yerine ge-
tirir)se, (bilsin ki) haccda kad›na yaklaflmak, f›sk yapmak ve kavgaya
giriflmek yoktur. Siz, hay›r ad›na ne yaparsan›z, Allah, onu bilir. Az›k
edinin, flüphesiz az›¤›n en hay›rl›s› takvad›r. Ey temiz ak›l sahipleri,
benden korkup-sak›n›n. (Bakara Suresi, 197)

HACDA HASTALIK DURUMU
Hacc› ve umreyi Allah için tamamlay›n. E¤er (düflman, hastal›k ve bu-
na benzer nedenlerle) kuflat›l›rsan›z, art›k size kolay gelen kurban(›
gönderin). Kurban yerine var›ncaya kadar bafllar›n›z› trafl etmeyin. Kim
sizden hasta ise veya bafl›ndan flikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka
veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenli¤e kavuflursan›z,
hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolay›na gelen bir kurban(›
kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc’da üç gün, döndü¤ünüzde yedi
(gün) olmak üzere, bunlar, tam› tam›na on (gün) oruç vard›r. Bu, ailesi
Mescid-i Haram’da olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah,
muhakkak cezas› pek çetin oland›r. (Bakara Suresi, 196)

HACDAN ALIKONMA DURUMUNDA
YAPILACAK ‹BADETLER
Hacc› ve umreyi Allah için tamamlay›n. E¤er (düflman, hastal›k ve bu-
na benzer nedenlerle) kuflat›l›rsan›z, art›k size kolay gelen kurban(›
gönderin). Kurban yerine var›ncaya kadar bafllar›n›z› trafl etmeyin. Kim
sizden hasta ise veya bafl›ndan flikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka
veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenli¤e kavuflursan›z,
hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolay›na gelen bir kurban(›
kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc’da üç gün, döndü¤ünüzde yedi
(gün) olmak üzere, bunlar, tam› tam›na on (gün) oruç vard›r. Bu, ailesi

- 410 -



Mescid-i Haram’da olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah,
muhakkak cezas› pek çetin oland›r. (Bakara Suresi, 196)

HACDA UYGULANMASI GEREKEN 
‹BADETLER
Hacc› ve umreyi Allah için tamamlay›n. E¤er (düflman, hastal›k ve bu-
na benzer nedenlerle) kuflat›l›rsan›z, art›k size kolay gelen kurban(›
gönderin). Kurban yerine var›ncaya kadar bafllar›n›z› trafl etmeyin. Kim
sizden hasta ise veya bafl›ndan flikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka
veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenli¤e kavuflursan›z,
hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolay›na gelen bir kurban(›
kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc’da üç gün, döndü¤ünüzde yedi
(gün) olmak üzere, bunlar, tam› tam›na on (gün) oruç vard›r. Bu, ailesi
Mescid-i Haram’da olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah,
muhakkak cezas› pek çetin oland›r. Hacc, bilinen aylard›r. Böylelikle
kim onlarda hacc› farz eder (yerine getirir)se, (bilsin ki) haccda kad›na
yaklaflmak, f›sk yapmak ve kavgaya giriflmek yoktur. Siz, hay›r ad›na
ne yaparsan›z, Allah, onu bilir. Az›k edinin, flüphesiz az›¤›n en hay›rl›s›
takvad›r. Ey temiz ak›l sahipleri, benden korkup-sak›n›n. (Bakara Sure-
si, 196-197)

ARAFAT’TAN ‹N‹fiTE ALLAH’I ANMAK
Rabbinizden bir fazl istemenizde size sak›nca yoktur. Arafat’tan hep
birlikte indi¤inizde Allah’› Mefl’ar-› Haram’da an›n. O, sizi nas›l do¤ru
yola yöneltip-ilettiyse, siz de O’nu an›n. Gerçek flu ki, siz bundan evvel
sapm›fllardand›n›z. Sonra insanlar›n (topluca) ak›n etti¤i yerden siz de
ak›n edin ve Allah’tan ba¤›fllanma dileyin. fiüphesiz Allah ba¤›fllayan-
d›r, esirgeyendir. (Bakara Suresi, 198-199)

KURBAN
Kendileri için bir tak›m yararlara flahid olsunlar ve kendilerine r›z›k ola-
rak verdi¤i (kurbanl›k) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adar-
ken) Allah’›n ad›n› ans›nlar. Art›k bunlardan yiyin ve zorluk çeken yok-
sulu da doyurun. (Hac Suresi, 28)
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HACILARA SAYGI GÖSTERMEK
Ey iman edenler, Allah’›n fliarlar›na, haram olan ay’a, kurbanl›k hay-
vanlara, (onlardaki) gerdanl›klara ve Rablerinden bir fazl ve hoflnutluk
isteyerek Beyt-i Haram’a gelenlere sak›n sayg›s›zl›k etmeyin. ‹hram-
dan ç›kt›n›z m› art›k avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram’dan al›koy-
duklar›ndan dolay› bir toplulu¤a olan kininiz, sak›n sizi haddi aflmaya
sürüklemesin. ‹yilik ve takva konusunda yard›mlafl›n, günah ve haddi
aflmada yard›mlaflmay›n ve Allah’tan korkup-sak›n›n. Gerçekten Allah
(ceza ile) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (Maide Suresi, 2)

‹HRAMLIYKEN AVLANMAMAK
Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. ‹hraml› iken avlanmay› helal
saymaks›z›n ve size okunacaklar d›flta tutulmak üzere, hayvanlar size
helal k›l›nd›. fiüphesiz Allah, diledi¤i hükmü verir. Ey iman edenler,
Allah’›n fliarlar›na, haram olan ay’a, kurbanl›k hayvanlara, (onlardaki)
gerdanl›klara ve Rablerinden bir fazl ve hoflnutluk isteyerek Beyt-i Ha-
ram’a gelenlere sak›n sayg›s›zl›k etmeyin. ‹hramdan ç›kt›n›z m› art›k
avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram’dan al›koyduklar›ndan dolay› bir
toplulu¤a olan kininiz, sak›n sizi haddi aflmaya sürüklemesin. ‹yilik ve
takva konusunda yard›mlafl›n, günah ve haddi aflmada yard›mlaflma-
y›n ve Allah’tan korkup-sak›n›n. Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlan-
d›rmas› pek fliddetli oland›r. (Maide Suresi, 1-2)

Deniz av› ve onu yemek size ve (yeryüzünde) dolaflanlara bir yarar ola-
rak helal k›l›nd›. ‹hraml› oldu¤unuz sürece kara av› ise size haram k›l›n-
m›flt›r. O’na (götürülüp) toplanaca¤›n›z Allah’tan korkup-sak›n›n. (Ma-
ide Suresi, 96)

‹HRAMLIYKEN AVLANMANIN KEFARET‹
Ey iman edenler, siz ihraml›yken av› öldürmeyin. Sizden kim onu kas›t-
l› olarak (taammüden) öldürürse, cezas›, hayvandan öldürdü¤ünün bir
benzeridir. Buna da, Kabe’ye ulaflm›fl bir kurbanl›k olarak içinizden
adalet sahibi iki kifli hükmedecektir. Veya yoksullar› doyurmak veya
onun dengi oruç tutmak olan bir keffaret vard›r. Böylelikle iflledi¤inin
vebalini tadm›fl olsun. Allah geçmiflte olan› ba¤›fllad›. Ama kim tekrar-
larsa, Allah ondan öc alacakt›r. Allah üstün ve güçlü oland›r, öc sahibi-
dir. (Maide Suresi, 95)
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SAVAfi HARAM OLAN AYLARIN SAYISI
Gerçek flu ki, Allah kat›nda aylar›n say›s›, gökleri ve yeri yaratt›¤› gün-
den beri Allah’›n kitab›nda on ikidir. Bunlardan dördü haram aylard›r.
‹flte dosdo¤ru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zul-
metmeyin ve onlar›n sizlerle topluca savaflmas› gibi siz de müflriklerle
topluca savaflmay›n. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.
(Tevbe Suresi, 36)

HARAM AYLARDA SALDIRANA MUKABELE
Haram ay, haram aya karfl›l›kt›r; hürmetler (de) karfl›l›kl›d›r. Öyleyse
kim size sald›r›rsa, onun sald›rd›¤› gibi siz de ona sald›r›n. Allah’tan
korkup-sak›n›n ve bilin ki Allah, muhakkak ki korkup-sak›nanlarla bera-
berdir. (Bakara Suresi, 194)

HARAM AYLAR SONUNDAK‹ TAVIR
Haram aylar (süre tan›nm›fl dört ay) s›yr›l›p-bitince (ç›k›nca) müflrikleri
buldu¤unuz yerde öldürün, onlar› tutuklay›n, kuflat›n ve onlar›n bütün
geçit yerlerini kesip-tutun. E¤er tevbe edip namaz k›larlarsa ve zekat›
verirlerse yollar›n› aç›verin. Gerçekten Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyen-
dir. (Tevbe Suresi, 5)

ALLAH’A DUA ETMEK
Kullar›m Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yak›-
n›m. Bana dua etti¤i zaman dua edenin duas›na cevap veririm. Öyley-
se, onlar da Benim ça¤r›ma cevap versinler ve bana iman etsinler.
Umulur ki irflad (do¤ru yolu bulmufl) olurlar. (Bakara Suresi, 186)

Rabbiniz dedi ki: “Bana dua edin, size icabet edeyim. Do¤rusu Bana
ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme boyun bük-
müfl kimseler olarak gireceklerdir. (Mümin Suresi, 60)

YALNIZCA ALLAH’A DUA ETMEK
Öyleyse, dini yaln›zca O’na halis k›lanlar olarak Allah’a dua (kulluk)
edin; kafirler hofl görmese de. (Mümin Suresi, 14)

O, Hayy (diri) oland›r. O’ndan baflka ilah yoktur; öyleyse dini yaln›zca
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Kendisi'ne halis k›lanlar olarak O’na dua edin. Alemlerin Rabbine ham-
dolsun. (Mümin Suresi, 65)

ALLAH’IN ‹S‹MLER‹YLE DUA ETMEK
‹simlerin en güzeli Allah’›nd›r. Öyleyse O’na bunlarla dua edin. O’nun
isimlerinde ‘ayk›r›l›¤a (ve inkâra) sapanlar›’ b›rak›n. Yapmakta oldukla-
r› dolay›s›yla yak›nda cezaland›r›lacaklard›r. (A’raf Suresi, 180)

KORKU VE UMUT ARASI DUA ETMEK
Onlar›n yanlar› (gece namaz›na kalkmak için) yataklar›ndan uzaklafl›r.
Rablerine korku ve umutla dua ederler ve kendilerine r›z›k olarak ver-
diklerimizden infak ederler. (Secde Suresi, 16)

ALLAH’IN BE⁄END‹⁄‹ DUA fiEKL‹
Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. fiüphesiz O, haddi
aflanlar› sevmez. Düzene konulmas› (›slah)›ndan sonra yeryüzünde
bozgunculuk (fesad) ç›karmay›n; O’na korkarak ve umut tafl›yarak dua
edin. Do¤rusu Allah’›n rahmeti iyilik yapanlara pek yak›nd›r. (A’raf Su-
resi, 55-56)

ALLAH’A SADECE DÜNYA
HAYATI ‹Ç‹N DUA ETMEMEK
Kim ahiret ekinini isterse, Biz ona kendi ekininde artt›rmalar yapar›z.
Kim dünya ekinini isterse, ona da ondan veririz; ancak onun ahirette bir
nasibi yoktur. (fiura Suresi, 20)

Kim dünya hayat›n› ve onun çekicili¤ini isterse, onlara yap›p ettiklerini
onda tastamam öderiz ve onlar bunda hiç bir eksikli¤e u¤rat›lmazlar.
‹flte bunlar›n, ahirette kendileri için ateflten baflkas› yoktur. Onlar›n on-
da (dünyada) bütün iflledikleri bofla ç›km›flt›r ve yapmakta olduklar›
fleyler de geçersiz olmufltur. (Hud Suresi, 15-16)

(Hac) ibadetlerinizi bitirdi¤inizde, art›k (cahiliye döneminde) atalar›n›z›
and›¤›n›z gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah’› an›n. ‹nsan-
lardan öylesi vard›r ki: “Rabbimiz, bize dünyada ver” der; onun ahirette
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nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vard›r ki: “Rabbimiz, bize dünyada da
iyilik ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateflin azab›ndan koru” der. (Ba-
kara Suresi, 200-201)

SABIR VE SALAT ‹LE
ALLAH’TAN YARDIM D‹LEMEK
Sab›r ve namazla yard›m dileyin. Bu, flüphesiz, huflû duyanlar›n d›fl›n-
dakiler için a¤›r (bir yük)d›r. (Bakara Suresi, 45)

Ey iman edenler, sab›rla ve namazla yard›m dileyin. Gerçekten Allah,
sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi, 153)

GECELER‹ DE ‹BADET YAPMAK
Do¤rusu gece neflesi (gece ibadeti, insan›n iç dünyas›nda uyand›rd›¤›)
etki bak›m›ndan daha kuvvetli, okumak bak›m›ndan daha sa¤lamd›r.
(Müzzemmil Suresi, 6)

PEYGAMBERLERE SALAT VE 
SELAM ETMEK
fiüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman eden-
ler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. (Ahzab
Suresi, 56)

ALLAH’TAN BA⁄IfiLANMA D‹LEMEK,
TÖVBE ETMEK
Ve Allah’tan ba¤›fllanma dile. Gerçekten Allah, ba¤›fllayand›r, esirge-
yendir. (Nisa Suresi, 106)

Ve Rabbinizden ba¤›fllanma dileyin; sonra O’na tevbe edin. O da sizi, ad›
konulmufl bir vakte kadar güzel bir meta (fayda) ile metaland›rs›n ve her
ihsan sahibine kendi ihsan›n› versin. E¤er yüz çevirirseniz gerçekten ben,
sizin için büyük bir günün azab›ndan korkar›m. (Hud Suresi, 3)

“Rabbinizden ba¤›fllanma dileyin, sonra O’na tevbe edin. Gerçekten
benim Rabbim, esirgeyendir, sevendir.” (Hud Suresi, 90)
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MÜM‹NLER ‹Ç‹N BA⁄IfiLANMA D‹LEMEK
fiu halde bil; gerçekten, Allah’tan baflka ilah yoktur. Hem kendi güna-
h›n, hem mü’min erkekler ve mü’min kad›nlar için ma¤firet dile. Allah,
sizin dönüp-dolaflaca¤›n›z yeri bilir, konaklama yerinizi de. (Muham-
med Suresi, 19)

Ey Peygamber, mü’min kad›nlar, Allah’a hiç bir fleyi ortak koflmamak,
h›rs›zl›k yapmamak, zina etmemek, çocuklar›n› öldürmemek, elleri ve
ayaklar› aras›nda bir iftira düzüp-uydurmamak (gayri meflru olan bir ço-
cu¤u kocalar›na dayand›rmamak), ma’ruf (iyi, güzel ve yararl› bir ifl) ko-
nusunda isyan etmemek üzere, sana biat etmek amac›yla geldikleri za-
man, onlar›n biatlar›n› kabul et ve onlar için Allah’tan ma¤firet iste. fiüp-
hesiz Allah, çok ba¤›fllayand›r, çok esirgeyendir. (Mümtehine Suresi, 12)

HATADAN SONRA HEMEN
BA⁄IfiLANMA D‹LEMEK
Allah’›n (kabulünü) üzerine ald›¤› tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötü-
lük yapanlar›n, sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir). ‹flte Allah,
böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sa-
hibi oland›r. (Nisa Suresi, 17)

Ve ‘çirkin bir hayas›zl›k’ iflledikleri ya da nefislerine zulmettikleri za-
man, Allah’› hat›rlay›p hemen günahlar›ndan dolay› ba¤›fllanma iste-
yenlerdir. Allah’tan baflka günahlar› ba¤›fllayan kimdir? Bir de onlar
yapt›klar› (kötü fleylerde) bile bile ›srar etmeyenlerdir. (Al-i ‹mran Sure-
si, 135)

YAPILAN HATAYI
B‹LEREK TEKRARLAMAMAK
Sonra gerçekten Rabbin, cehalet sonucu kötülük iflleyen, sonra bunun
ard›ndan tevbe eden ve ›slah olanlar(la beraberdir). fiüphesiz Rabbin
bundan sonra ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 119)

Ve ‘çirkin bir hayas›zl›k’ iflledikleri ya da nefislerine zulmettikleri za-
man, Allah’› hat›rlay›p hemen günahlar›ndan dolay› ba¤›fllanma iste-
yenlerdir. Allah’tan baflka günahlar› ba¤›fllayan kimdir? Bir de onlar
yapt›klar› (kötü fleylerde) bile bile ›srar etmeyenlerdir. (Al-i ‹mran Sure-
si, 135)
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TEVBE EDEN‹ BA⁄IfiLAMAK
Allah’›n (kabulünü) üzerine ald›¤› tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötü-
lük yapanlar›n, sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir). ‹flte Allah,
böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sa-
hibi oland›r. Tevbe; ne, kötülükleri yap›p-edip de onlardan birine ölüm
çat›nca: “Ben flimdi gerçekten tevbe ettim” diyenler, ne de kafir olarak
ölenler için de¤il. Böyleleri için ac› bir azab haz›rlam›fl›zd›r. (Nisa Sure-
si, 17-18)

(Benden onlara) De ki: “Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü tafl›-
ran kullar›m. Allah’›n rahmetinden umut kesmeyin. fiüphesiz Allah, bü-
tün günahlar› ba¤›fllar. Çünkü O, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.” (Zümer
Suresi, 53)

Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve
kendisi) kabul edilmifl olarak Allah’a döner. (Furkan Suresi, 71)

‹NKARCILAR ‹Ç‹N BA⁄IfiLANMA 
D‹LEMEMEK
Sen, onlar için ister ba¤›fllanma dile, istersen dileme. Onlar için yetmifl
kere ba¤›fllanma dilesen de, Allah onlar› kesinlikle ba¤›fllamaz. Bu,
gerçekten onlar›n Allah’a ve elçisine (karfl›) nankörlük etmeleri dolay›-
s›ylad›r. Allah fas›klar toplulu¤una hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 80)

‹NSANLARIN DALGA DALGA D‹NE
G‹RD‹KLER‹ ZAMAN ALLAH’I ANMAK
VE BA⁄IfiLANMA D‹LEMEK
Ve insanlar›n Allah’›n dinine dalga dalga girdiklerini gördü¤ünde, He-
men Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan ma¤firet dile. Çünkü O, tev-
beleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 2-3)

DÜfiMAN TOPLULU⁄UYLA
KARfiILAfiILDI⁄INDA ALLAH’I ANMAK
Mü’minler (düflman) birliklerini gördükleri zaman ise (korkuya kap›lma-
dan) dediler ki: “Bu, Allah’›n ve Resûlü’nün bize vadetti¤i fleydir; Allah
ve Resûlü do¤ru söylemifltir.” Ve (bu,) yaln›zca onlar›n imanlar›n› ve
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teslimiyetlerini artt›rd›. (Ahzab Suresi, 22)

Ey iman edenler, bir toplulukla karfl› karfl›ya geldi¤iniz zaman, daya-
n›kl›k gösterin ve Allah’› çokca zikredin. Ki kurtulufl (felah) bulas›n›z.
(Enfal Suresi, 45)

SABIRLI OLMAK
Andolsun, biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça mallardan, canlardan
ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sab›r gösterenleri müjde-
le. (Bakara Suresi, 155)

‹NANMAYAN B‹R TOPLULU⁄A
KARfiI SABIRLI OLMAK
Öyleyse sen, onlar›n dediklerine karfl›l›k sabret ve Rabbini güneflin do-
¤uflundan önce ve bat›fl›ndan önce hamd ile tesbih et. (Kaf Suresi, 39)

Onlar›n demelerine karfl› sen sabret ve onlardan güzel bir ayr›lma tar-
z›yla (düflünce ve eylem bak›m›ndan köklü bir tutum) ile kopup-ayr›l.
(Müzzemmil Suresi, 10)

‹NANANLARLA B‹RL‹KTE SABIR GÖSTERMEK
Sen de sabah akflam O’nun r›zas›n› isteyerek Rablerine dua edenlerle
birlikte sabret. Dünya hayat›n›n (aldat›c›) süsünü isteyerek gözlerini
onlardan kayd›rma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düflürdü¤ümüz,
kendi ‘istek ve tutkular›na (hevas›na)’ uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene
itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

SABIRDA YARIfiMAK
Ey iman edenler, sabredin ve sab›rda yar›fl›n, (s›n›rlarda) nöbetleflin.
Allah’tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. (Al-i ‹mran Suresi, 200)

Kendilerine ilim verilenler ise: "Yaz›klar olsun size, Allah'›n sevab›,
iman eden ve salih amellerde bulunan kimse için daha hay›rl›d›r; buna
da sabredenlerden baflkas› kavuflturulmaz" dediler. (Kasas Suresi, 80)
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B‹LG‹ SAH‹B‹ OLUNMAYAN
fiEY ÜZER‹NDE TARTIfiMAMAK
‹flte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakk›nda bilginiz olan fleyde tart›flt›-
n›z, ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tart›fl›p-duruyorsu-
nuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 66)

Hakk›nda bilgin olmayan fleyin ard›na düflme; çünkü kulak, göz ve
kalb, bunlar›n hepsi ondan sorumludur. (‹sra Suresi, 36)

YEM‹N ED‹P DURMAMAK
fiunlar›n hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, afla¤›l›k, (Kalem Sure-
si, 10)

YEM‹N‹ BOZMAMAK
Ahidleflti¤iniz zaman, Allah’›n ahdini yerine getirin, pekifltirdikten sonra
yeminleri bozmay›n; çünkü Allah’› üzerinize kefil k›lm›fls›n›zd›r. fiüphe-
siz Allah, yapt›klar›n›z› bilir. (Nahl Suresi, 91)

YEM‹N‹ BAHANE EDEREK
‹Y‹L‹KTEN UZAKLAfiMAMAK
Bir de yeminlerinizi bahane ederek; iyilik yapman›z, sak›nman›z ve in-
sanlar›n aras›n› düzeltmenize Allah’› engel k›lmay›n.  Allah iflitendir, bi-
lendir. (Bakara Suresi, 224)

YEM‹N‹ BOZGUNCULUK UNSURU 
YAPMAMAK
Yeminlerinizi kendi aran›zda, bir bozuculuk unsuru edinmeyin; sonra
sapasa¤lam basan ayak kayar ve Allah’›n yolundan al›koydu¤unuz için
kötülü¤ü tadars›n›z. (Ayr›ca) Büyük azab da sizin içindir. (Nahl Suresi,
94)

Bir ümmet di¤er bir ümmetten (say›ca ve malca) daha geliflkindir diye,
yeminlerinizi kendi aran›zda bir bozuculuk unsuru yaparak, ipini kuv-
vetle e¤irdikten sonra bozup-çözen (kad›n) gibi olmay›n. fiüphesiz
Allah, sizi bununla imtihan etmektedir. K›yamet günü hakk›nda ihtilafa
düfltü¤ünüz fleyi size muhakkak aç›klayacakt›r. (Nahl Suresi, 92)
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HANIMINDAN UZAK KALMAK 
‹Ç‹N ED‹LEN YEM‹N
Kad›nlar›ndan uzaklaflmaya yemin edenler için dört ay bekleme süresi
vard›r. E¤er (bu süre içinde efllerine) dönerlerse, flüphesiz Allah, ba-
¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Bakara Suresi, 226)

YEM‹N‹N KEFARET‹
Allah sizi, yeminlerinizdeki ‘rastgele söylemelerinizden, bofl sözlerden’
dolay› sorumlu tutmaz, ancak yeminlerinizle ba¤lad›¤›n›z sözlerden
dolay› sizi sorumlu tutar. Onun (yeminin) keffareti, ailenizdekilere ye-
dirdiklerinizin ortalamas›ndan on yoksulu doyurmak ya da onlar› giydir-
mek veya bir köleyi özgürlü¤üne kavuflturmakt›r. (Bunlara imkan) Bu-
lamayan (için) üç gün oruç (vard›r.) Bu, yemin etti¤inizde (bozdu¤unuz)
yeminlerinizin keffaretidir. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah, size ayetleri-
ni böyle aç›klar, umulur ki flükredersiniz. (Maide Suresi, 89)

ADALETL‹ OLMAK
fiüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve
insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmetmenizi emrediyor.
Bununla Allah, size ne güzel ö¤üt veriyor!.. Do¤rusu Allah, iflitendir, gö-
rendir. (Nisa Suresi, 58)

YAKINLARIN ALEYH‹NDE B‹LE
OLSA ADALET‹ GÖZETMEK
Ey iman edenler, kendiniz, anne-baban›z ve yak›nlar›n›z aleyhine bile
olsa, Allah için flahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin
olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yak›nd›r. Öyleyse ada-
letten dönüp heva (tutkular›)n›za uymay›n. E¤er dilinizi e¤ip büker (sö-
zü geveler) ya da yüz çevirirseniz, flüphesiz Allah, yapt›klar›n›zdan ha-
beri oland›r. (Nisa Suresi, 135)

fiAHS‹ K‹N DOLAYISIYLA 
ADALETTEN SAPMAMAK
Ey iman edenler, adil flahidler olarak, Allah için, hakk› ayakta tutun. Bir
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toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n. O, tak-
vaya daha yak›nd›r. Allah’tan korkup-sak›n›n. fiüphesiz Allah, yapmak-
ta olduklar›n›zdan haberi oland›r. (Maide Suresi, 8)

MÜM‹NLER‹N ARASINDA
ADALETLE fiAH‹TL‹K ETMEK
Mü’minlerden iki topluluk çarp›flacak olursa, aralar›n› bulup-düzeltin.
fiayet biri di¤erine tecavüzde bulunacak olursa, art›k tecavüzde bulu-
nanla, Allah’›n emrine dönünceye kadar savafl›n; e¤er sonunda
(Allah’›n emrini kabul edip) dönerse, bu durumda adaletle aralar›n› bu-
lun ve (her konuda) adil davran›n. fiüphesiz Allah, adil olanlar› sever.
(Hucurat Suresi, 9)

MÜM‹NLERLE D‹NDE SAVAfiMAYANLARA
KARfiI ADALETL‹ DAVRANMAK
Allah, sizinle din konusunda savaflmayan, sizi yurtlar›n›zdan sürüp-ç›-
karmayanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli davranman›zdan
sizi sak›nd›rmaz. Çünkü Allah, adalet yapanlar› sever. (Mümtehine Su-
resi, 8)

ÖLÇÜ VE TARTIDA ADALETL‹ OLMAK
Ölçtü¤ünüz zaman ölçüyü tam tutun ve dosdo¤ru bir tart›yla tart›n; bu,
daha hay›rl›d›r ve sonuç bak›m›ndan daha güzeldir. (‹sra Suresi, 35)

“Ölçüyü tam tutun ve eksiltenlerden olmay›n.” “Dosdo¤ru olan terazi ile
tart›n.” (fiuara Suresi, 181-182)

HOfiGÖRÜLÜ VE BA⁄IfiLAYICI OLMAK
Bir hayr› aç›klar ya da gizli tutarsan›z veya bir kötülü¤ü ba¤›fllarsan›z,
flüphesiz Allah, affedicidir, güç yetirendir. (Nisa Suresi, 149)

Sen af (veya kolayl›k) yolunu benimse, (‹slam’a) uygun olan› (örfü) em-
ret ve cahillerden yüz çevir. (A’raf Suresi, 199)

Kim sabreder ve ba¤›fllarsa, flüphesiz bu, azme de¤er ifllerdendir. (fiu-
ra Suresi, 43)

- 421 -



MERHAMETL‹ VE YUMUfiAK 
HUYLU OLMAK
Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se,
Allah (yerine) kendisinin onlar› sevdi¤i, onlar›n da kendisine sevdi¤i
mü’minlere karfl› alçak gönüllü, kafirlere karfl› ise ‘güçlü ve onurlu,’
Allah yolunda cehd eden ve k›nay›c›n›n k›namas›ndan korkmayan bir
topluluk getirir. Bu, Allah’›n bir fazl›d›r, onu diledi¤ine verir. Allah (rah-
metiyle) genifl oland›r, bilendir. (Maide Suresi, 54)

MÜfiR‹KLERLE ANLAfiMA YAPILDI⁄INDA
ANLAfiMAYA SADIK KALMAK
Ancak müflriklerden kendileriyle antlaflma imzalad›klar›n›zdan (antlafl-
madan) bir fleyi eksiltmeyenler ve size karfl› hiç kimseye yard›m etme-
yenler baflka; art›k antlaflmalar›n›, süresi bitene kadar tamamlay›n.
fiüphesiz, Allah muttaki olanlar› sever. (Tevbe Suresi, 4)

MÜfiR‹KLER AMAN D‹LED‹KLER‹NDE
GÖSTER‹LECEK TAVIR
E¤er müflriklerden biri, senden ‘eman isterse’, ona eman ver; öyle ki
Allah’›n sözünü dinlemifl olsun, sonra onu ‘güvenlik içinde olaca¤› yere
ulaflt›r.’ Bu, onlar›n elbette bilmeyen bir topluluk olmalar› nedeniyledir.
(Tevbe Suresi, 6)

‹FFETL‹ OLMAK
Ve onlar ›rzlar›n› koruyanlard›r; (Mü’minun Suresi, 5)

Mü’minlere söyle: “Gözlerini (harama çevirmekten) kaç›nd›rs›nlar ve
›rzlar›n› korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Gerçekten Allah, yap-
t›klar›ndan haberdârd›r. Mü’min kad›nlara da söyle: “Gözlerini (harama
çevirmekten) kaç›nd›rs›nlar ve ›rzlar›n› korusunlar; süslerini aç›¤a vur-
mas›nlar, ancak kendili¤inden görüneni hariç. Bafl örtülerini, yakalar›-
n›n üstünü (kapatacak flekilde) koysunlar. Süslerini, kendi kocalar›n-
dan ya da babalar›ndan ya da o¤ullar›ndan ya da kocalar›n›n o¤ullar›n-
dan ya da kendi kardefllerinden ya da kardefllerinin o¤ullar›ndan ya da
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k›z kardefllerinin o¤ullar›ndan ya da kendi kad›nlar›ndan ya da sa¤ elle-
rinin alt›nda bulunanlardan ya da kad›na ihtiyac› olmayan (arzusuz ve-
ya iktidars›z) hizmetçilerden ya da kad›nlar›n henüz mahrem yerlerini
tan›mayan çocuklardan baflkas›na göstermesinler. Gizledikleri süsleri
bilinsin diye ayaklar›n› yere vurmas›nlar. Hep birlikte Allah’a tevbe edin
ey mü’minler, umulur ki felah bulursunuz.” (Nur Suresi, 30-31)

MÜM‹N OLANIN ANCAK
MÜM‹N OLANLA EVLENEB‹LECE⁄‹
Kötü kad›nlar, kötü erkeklere; kötü erkekler, kötü kad›nlara; iyi ve temiz
erkekler, iyi ve temiz kad›nlara (yarafl›r). Bunlar, onlar›n demekte ol-
duklar›ndan uzakt›rlar. Bunlar için bir ba¤›fllanma ve kerim (üstün) bir
r›z›k vard›r. (Nur Suresi, 26)

Müflrik kad›nlar›, iman edinceye kadar nikahlamay›n; iman eden bir ca-
riye, -hoflunuza gitse de- müflrik bir  kad›ndan daha hay›rl›d›r. Müflrik
erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamay›n; iman eden bir köle, -
hoflunuza gitse de- müflrik bir erkekten daha hay›rl›d›r.  Onlar, atefle
ça¤›r›rlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve ma¤firete ça¤›r›r. O, insan-
lara ayetlerini aç›klar. Umulur ki ö¤üt al›p-düflünürler. (Bakara Suresi
Suresi, 221)

‹NKAR EDEN KADINI N‹KAHLAMAMAK
Müflrik kad›nlar›, iman edinceye kadar nikahlamay›n; iman eden bir ca-
riye, -hoflunuza gitse de- müflrik bir  kad›ndan daha hay›rl›d›r. Müflrik
erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamay›n; iman eden bir köle, -
hoflunuza gitse de- müflrik bir erkekten daha hay›rl›d›r.  Onlar, atefle
ça¤›r›rlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve ma¤firete ça¤›r›r. O, insan-
lara ayetlerini aç›klar. Umulur ki ö¤üt al›p-düflünürler. (Bakara Suresi,
221)

BEKAR MÜM‹NLER‹ EVLEND‹RMEK
‹çinizde evli olmayanlar›, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olan-
lar› evlendirin. E¤er fakir iseler Allah, kendi fazl›ndan onlar› zengin ed-
er. Allah genifl (nimet sahibi)dir, bilendir. (Nur Suresi, 32)
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EVL‹ OLMAYANLARIN
‹FFETL‹ DAVRANMALARI
Nikah (imkan›) bulamayanlar, Allah onlar› kendi fazl›ndan zenginleflti-
rinceye kadar iffetli davrans›nlar. Sa¤ ellerinizin malik oldu¤u (köle ve
cariyelerden) mükatebe isteyenlere -e¤er onlarda bir hay›r görüyorsa-
n›z- mükatebe yap›n. Ve Allah’›n size verdi¤i mal›ndan onlara verin.
Dünya hayat›n›n geçici meta›n› elde etmek için -›rzlar›n› korumak isti-
yorlarsa- cariyelerinizi fuhfla zorlamay›n. Kim onlar› (fuhfla) zorlarsa,
flüphesiz, onlar›n (fuhfla) zorlanmalar›ndan sonra Allah (onlar›) ba¤›fl-
layand›r, esirgeyendir. (Nur Suresi, 33)

EHL‹ K‹TAP’TAN MÜM‹N
OLANLARLA EVLENEB‹LECE⁄‹
Bugün size temiz olan fleyler helal k›l›nd›. (Kendilerine) Kitap verilenle-
rin yeme¤i size helal, sizin de yeme¤iniz onlara helaldir. Mü’minlerden
özgür ve iffetli kad›nlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden
özgür ve iffetli kad›nlar da, namuslu, fuhuflta bulunmayan ve gizlice
dostlar edinmemifller olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) ödedi¤iniz
takdirde- size (helal k›l›nd›.) Kim iman› tan›may›p küfre saparsa, elbet-
te onun yapt›¤› bofla ç›km›flt›r. O ahirette hüsrana u¤rayanlardand›r.
(Maide Suresi, 5)

KARI-KOCANIN ARASININ BOZULMASI
DURUMUNDA B‹R MÜM‹N‹ HAKEM YAPMAK
(Kad›n ile kocan›n) Aralar›n›n aç›lmas›ndan korkarsan›z, bu durumda
erke¤in ailesinden bir hakem, kad›n›n da ailesinden bir hakem gönde-
rin. Bunlar, (aray›) düzeltmek isterlerse, Allah da aralar›nda baflar› sa¤-
lar. fiüphesiz, Allah, bilendir, haberdar oland›r. (Nisa Suresi, 35)

BOfiANMADA KADININ GEÇ‹M‹N‹ 
SA⁄LAMAK
(Kocas› taraf›ndan) Boflanan (kad›n)lar›n maruf (meflru) bir tarzda ya-
rarlanma (ve geçim pay)lar› vard›r. Bu, sak›nanlar üzerinde bir hak
(borç) t›r. (Bakara Suresi, 241)
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EVL‹L‹KTE KADINA VER‹LEN MALLARIN
BOfiANMADA GER‹ ALINMAMASI
Bir efli b›rak›p yerine bir baflka efli almak isterseniz, onlardan birine
(öncekine) yüklerle (mal ve para) vermiflseniz bile ondan hiç bir fley al-
may›n. Ona iftira ederek ve apaç›k bir günaha girerek verdi¤inizi alacak
m›s›n›z? Onu nas›l al›rs›n›z ki, birbirinize kat›lm›fl (birleflerek içli-d›fll›
olmufl)t›n›z. Onlar sizden kesin bir güvence (kuvvetli bir ahid) de alm›fl-
lard›. (Nisa Suresi, 20-21)

BOfiANDIKTAN SONRA KADININ
‹DDET BEKLEME SÜRES‹
Boflanm›fl kad›nlar kendi kendilerine üç ‘ay hali ve temizlenme süresi’
beklerler. E¤er Allah’a ve ahiret gününe inan›yorlarsa Allah’›n rahimle-
rinde yaratt›¤›n› saklamalar› onlara helal olmaz. Kocalar›, bu süre için-
de bar›flmak isterlerse, onlar› geri almada (baflkalar›ndan) daha çok
hak sahibidirler. Onlar›n lehine de, aleyhlerindeki maruf hakka denk bir
hak vard›r. Yaln›z erkekler için onlar üzerinde bir derece var. Allah
Aziz’dir. Hakim’dir. (Bakara Suresi, 228)

‹L‹fiK‹DE BULUNMADIYSA ‹DDET
BEKLEMES‹NE GEREK OLMAMASI
Ey iman edenler, mü’min kad›nlar› nikahlay›p sonra onlara dokunma-
dan boflarsan›z, bu durumda sizin için üzerlerine sayaca¤›n›z bir iddet
yoktur. Art›k (hemen) onlar› yararland›r›n (onlara yetecek bir miktar ve-
rin) ve güzel bir salma tarz›yla onlar› sal›verin. (Ahzab Suresi, 49)

KADININ KOCASI ÖLÜRSE
BEKLEME SÜRES‹
‹çinizden ölenlerin (geride) b›rakt›¤› efller, kendi kendilerine dört ay on
(gün) beklerler. Bu bekleme süresi doldu¤unda, art›k onlar›n kendi
haklar›nda maruf (meflru) bir flekilde yapt›klar›ndan dolay› size sorum-
luluk yoktur. Allah, ifllediklerinizden haberi oland›r. (Bakara Suresi,
234)
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KADINLARA YAKLAfiMA
Kad›nlar›n›z sizin tarlan›zd›r; tarlan›za diledi¤iniz gibi var›n. Kendiniz
için (gelece¤e haz›rl›k olarak güzel davran›fllar) takdim edin. Allah’tan
korkup-sak›n›n ve bilin ki elbette O’na kavuflucusunuz. ‹man edenlere
müjde ver. (Bakara Suresi, 223)

KADIN HAYIZ HAL‹NDEYKEN
‹L‹fiK‹DE BULUNMAMAK
Sana ‘kad›nlar›n aybafl› halini’ sorarlar. De ki: “O, bir rahats›zl›k
(eza)d›r. Aybafl› halinde kad›nlardan ayr›l›n ve temizlenmelerine kadar
onlara (cinsel anlamda) yaklaflmay›n. Temizlendiklerinde, Allah’›n size
emretti¤i yerden onlara gidin. fiüphesiz Allah, tevbe edenleri sever, te-
mizlenenleri de sever.” (Bakara Suresi, 222)

KADININ KORUNMASI VE
KADINA VER‹LEN ÖNEM
Allah’›n, baz›s›n› baz›s›na üstün k›lmas› ve onlar›n kendi mallar›ndan
harcamas› nedeniyle erkekler, kad›nlar üzerinde ‘sorumlu gözeticidir.’
Saliha kad›nlar, gönülden (Allah’a), itaat edenler, Allah nas›l koruduy-
sa görünmeyeni koruyanlard›r. Nüfluzundan korktu¤unuz kad›nlara
(önce) ö¤üt verin, (sonra onlar›) yataklarda yaln›z b›rak›n, (bu da yet-
mezse hafifçe) vurun. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol arama-
y›n. Do¤rusu Allah yücedir, büyüktür. (Nisa Suresi, 34)

Z‹NA YAPMAMAK
Zinaya yaklaflmay›n, gerçekten o, ‘çirkin bir hayas›zl›k’ ve kötü bir yol-
dur. (‹sra Suresi, 32)

Ve onlar, Allah ile beraber baflka bir ilah’a tapmazlar. Allah’›n haram
k›ld›¤› can› haks›z yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunlar› ya-
parsa ‘a¤›r bir ceza ile’ karfl›lafl›r. (Furkan Suresi, 68)

EM‹N OLMADAN Z‹NAYLA SUÇLAMAMAK
Kad›nlar›n›zdan fuhufl yapanlar›n aleyhinde olmak üzere içinizden dört
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flahid tutun. E¤er flehadet ederlerse, onlar›, ölüm al›p götürünceye ve-
ya Allah onlara bir yol k›l›ncaya kadar evlerde al›koyun. (Nisa Suresi,
15)

Onu iflitti¤iniz zaman, erkek mü’minler ile kad›n mü’minlerin kendi ne-
fisleri ad›na hay›rl› bir zanda bulunup: “Bu, aç›kca uydurulmufl iftira bir
sözdür” demeleri gerekmez miydi? Ona karfl› dört flahitle gelmeleri ge-
rekmez miydi? fiahitleri getirmediklerine göre, art›k onlar Allah kat›nda
yalanc›lar›n ta kendileridir. (Nur Suresi, 12-13)

Korunan (iffetli) kad›nlara (zina suçu) atan, sonra dört flahid getirme-
yenlere de seksen de¤nek vurun ve onlar›n flahidliklerini ebedi olarak
kabul etmeyin. Onlar fas›k olanlard›r. (Nur Suresi, 4)

KADININ TESETTÜRE UYGUN G‹Y‹NMES‹
Mü’min kad›nlara da söyle: “Gözlerini (harama çevirmekten) kaç›nd›r-
s›nlar ve ›rzlar›n› korusunlar; süslerini aç›¤a vurmas›nlar, ancak kendi-
li¤inden görüneni hariç. Bafl örtülerini, yakalar›n›n üstünü (kapatacak
flekilde) koysunlar. Süslerini, kendi kocalar›ndan ya da babalar›ndan
ya da o¤ullar›ndan ya da kocalar›n›n o¤ullar›ndan ya da kendi kardefl-
lerinden ya da kardefllerinin o¤ullar›ndan ya da k›z kardefllerinin o¤ul-
lar›ndan ya da kendi kad›nlar›ndan ya da sa¤ ellerinin alt›nda bulunan-
lardan ya da kad›na ihtiyac› olmayan (arzusuz veya iktidars›z) hizmet-
çilerden ya da kad›nlar›n henüz mahrem yerlerini tan›mayan çocuklar-
dan baflkas›na göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayakla-
r›n› yere vurmas›nlar. Hep birlikte Allah’a tevbe edin ey mü’minler,
umulur ki felah bulursunuz.” (Nur Suresi, 31)

Evlerinizde vakarla-oturun (evlerinizi karargah edinin), ilk cahiliye (ka-
d›nlar›)n›n süslerini aç›¤a vurmas› gibi, siz de süslerinizi aç›¤a vurma-
y›n; namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekat› verin, Allah’a ve elçisine itaat edin.
Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinli¤i) gidermek
ve sizi tertemiz k›lmak ister. (Ahzab Suresi, 33)

Ey Peygamber, efllerine, k›zlar›na ve mü’minlerin kad›nlar›na d›fl elbi-
selerinden (cilbablar›ndan) üstlerine giymelerini söyle; onlar›n (özgür
ve iffetli) tan›nmas› ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur.
Allah, çok ba¤›fllayand›r, çok esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 59)
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Z‹HAR YAPMAMAK VE KEFARET‹
Gerçekten Allah, efli konusunda seninle tart›flan ve Allah’a flikayette
bulunan (kad›n)›n sözünü iflitti. Allah, aran›zda geçen konuflmalar› ifliti-
yordu. fiüphesiz Allah, iflitendir, görendir. (Mücadele Suresi, 2)

Allah, bir adam›n kendi (gö¤üs) bofllu¤u içinde iki kalp k›lmad› ve ken-
dilerini annelerinize benzeterek yemin konusu yapt›¤›n›z (z›harda bu-
lundu¤unuz) efllerinizi sizin anneleriniz yapmad›, evlatl›klar›n›z› da si-
zin (öz) çocuklar›n›z saymad›. Bu, sizin (yaln›zca) a¤z›n›zla söyleme-
nizdir. Allah ise, hakk› söyler ve (do¤ru olan) yola yöneltip-iletir. (Ahzab
Suresi, 4)

Kad›nlar›na “z›har”da bulunanlar, sonra söylediklerinden geri dönenle-
rin, birbirleriyle temas etmeden önce bir köleyi özgürlü¤üne kavufltur-
malar› gerekir. ‹flte size bununla ö¤üt verilmektedir. Allah, yapt›klar›n›-
z› haber aland›r. Ancak buna (imkan) bulamayanlar (için de) birbirleriy-
le temas etmeden önce, kesintisiz iki ay oruç (yüklenmifltir); buna güç
yetiremeyenler altm›fl yoksulu doyursun. Bu (kolayl›k), Allah’a ve
O’nun Resûlü’ne iman etmeniz dolay›s›ylad›r. Bunlar, Allah’›n s›n›rlar›-
d›r. Kafirler içinse ac› bir azab vard›r. (Mücadele Suresi, 3-4)

YET‹MLER‹N MALLARINI
KEND‹LER‹NE VERMEK
Yetimlere mallar›n› verin ve murdar olanla temiz olan› de¤ifltirmeyin.
Onlar›n mallar›n› mallar›n›za katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir
suçtur. E¤er yetim (k›z)lar konusunda adaleti yerine getiremeyece¤i-
nizden korkarsan›z, bu durumda, (onlarla de¤il) size helal olan (baflka)
kad›nlardan ikifler, üçer, dörder olmak üzere nikahlay›n. fiayet adaleti
sa¤layamayaca¤›n›zdan korkarsan›z, o zaman bir (efl) ya da sa¤ elleri-
nizin malik oldu¤u (cariye) ile (yetinin). Bu sapmaman›za daha yak›n-
d›r. (Nisa Suresi, 2-3)

AKRABAYA, YOKSULA VE 
YOLDA KALMIfiA HAKKINI VERMEK
Akrabaya hakk›n› ver, yoksula ve yolda kalm›fla da. ‹sraf ederek saç›p-
savurma. (‹sra Suresi, 26)
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YOKSULLARI KORUMAK,
DOYURMAK VE DESTEK OLMAK
“Çünkü, o, büyük olan Allah’a iman etmiyordu.” “Yoksula yemek ver-
meye destekçi olmazd›.” “Bundan dolay› bugün, kendisine hiç bir s›cak
dost yoktur.” (Hakka Suresi, 33-35)

Kendileri, ona duyduklar› sevgiye ra¤men yeme¤i, yoksula, yetime ve
esire yedirirler. (‹nsan Suresi, 8)

“Sizi flu cehenneme sürükleyip-iten nedir?” Onlar: “Biz namaz k›lanlar-
dan de¤ildik” dediler. “Yoksula yedirmezdik.” (Müddessir Suresi, 42-
44)

YET‹MLER‹ YET‹fiT‹RMEK
Hem dünya (konusun)da, hem ahiret (konusunda). Ve sana yetimleri
sorarlar. De ki: “Onlar› ›slah etmek (yararl› k›lmak) hay›rl›d›r. E¤er onla-
r› aran›za katarsan›z, art›k onlar sizin kardefllerinizdir. Allah bozgun
(fesad) ç›karan› ›slah ediciden bilir (ay›rdeder). E¤er Allah dileseydi si-
ze güçlük ç›kar›rd›. fiüphesiz Allah güçlü ve üstün oland›r, hüküm ve
hikmet sahibidir.” (Bakara Suresi, 220)

EBEBEYNE HOfiGÖRÜLÜ DAVRANMAK
Hani ‹srailo¤ullar›ndan, “Allah’tan baflkas›na kulluk etmeyin, anneye-
babaya, yak›nlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davran›n, insanlara
güzel söz söyleyin, namaz› dosdo¤ru k›l›n ve zekat› verin” diye misak
alm›flt›k. Sonra siz, pek az›n›z hariç, döndünüz ve (hâlâ) yüz çeviriyor-
sunuz. (Bakara Suresi, 83)

Rabbin, O’ndan baflkas›na kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-
davranmay› emretti. fiayet onlardan biri veya ikisi senin yan›nda yafll›-
l›¤a ulafl›rsa, onlara: “Öf” bile deme ve onlar› azarlama; onlara güzel
söz söyle. Onlara ac›yarak alçakgönüllülük kanad›n› ger ve de ki: “Rab-
bim, onlar beni küçükken nas›l terbiye ettilerse Sen de onlar› esirge.”
(‹sra Suresi, 23-24)

Biz insana anne ve babas›n› (onlara iyilikle davranmay›) tavsiye ettik.
Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla (karn›nda) tafl›m›flt›r. Onun (sütten)
ayr›lmas›, iki y›l içindedir. “Hem bana, hem anne ve babana flükret, dö-
nüfl yaln›z banad›r.” Bununla birlikte, onlar›n ikisi (annen ve baban)
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hakk›nda bir bilgin olmayan fleyi bana flirk koflman için, sana karfl› ça-
ba harcayacak olurlarsa, bu durumda onlara itaat etme ve dünya (ha-
yat›n) da onlara iyilikle (ma’ruf üzere) sahiplen (onlarla geçin) ve bana
‘gönülden-kat›ks›z olarak yönelenin’ yoluna tabi ol. Sonra dönüflünüz
yaln›zca banad›r, böylece ben de size yapt›klar›n›z› haber verece¤im.
(Lokman Suresi, 14-15)

EVLATLIKLARA ‹Y‹ DAVRANMAK
Onlar› (evlat edindiklerinizi) babalar›na nisbet ederek ça¤›r›n; bu, Allah
kat›nda daha adildir. E¤er babalar›n› bilmiyorsan›z art›k onlar, dinde si-
zin kardeflleriniz ve dostlar›n›zd›r. Hata olarak yapt›klar›n›zda ise, sizin
için bir sak›nca (bir vebal) yoktur. Ancak kalplerinizin kas›t gözeterek
(taammüden) yapt›klar›n›zda vard›r. Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyen-
dir. (Ahzab Suresi, 5)

ES‹RLERE HOfiGÖRÜLÜ DAVRANMAK
Öyleyse, inkâr edenlerle (savafl s›ras›nda) karfl› karfl›ya geldi¤iniz za-
man, hemen boyunlar›n› vurun; sonunda onlar› ‘iyice bozguna u¤rat›p
zafer kazan›nca da’ art›k (esirler için) ba¤› s›ms›k› tutun. Bundan sonra
ya bir lütuf olarak (onlar› b›rak›n) veya bir fidye (karfl›l›¤› sal›verin). Öy-
le ki savafl a¤›rl›klar›n› b›raks›n (sona ersin). ‹flte böyle; e¤er Allah dile-
mifl olsayd›, elbette onlardan intikam al›rd›. Ancak (savafl,) sizleri birbi-
rinizle denemesi içindir. Allah yolunda öldürülenlerin ise; kesin olarak
(Allah,) amellerini giderip-bofla ç›karmaz. (Muhammed Suresi, 4)

ES‹RLER‹ DOYURMAK
Kendileri, ona duyduklar› sevgiye ra¤men yeme¤i, yoksula, yetime ve
esire yedirirler. (‹nsan Suresi, 8)

HELAL OLAN fiEYLERDEN YEMEK
Öyleyse Allah’›n sizi r›z›kland›rd›¤› fleylerden helal (ve) temiz olanlar›n›
yiyin; e¤er O’na kulluk ediyorsan›z Allah’›n nimetine flükredin. (Nahl
Suresi, 114)
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HELAL OLAN fiEYLER‹N
TEM‹ZLER‹NDEN Y‹Y‹P ‹ÇMEK
Ey iman edenler size r›z›k olarak verdiklerimizin temiz olanlar›ndan yi-
yin ve yaln›zca O’na kulluk ediyorsan›z, (yine yaln›zca) Allah’a flükre-
din. (Bakara Suresi, 172)

ALLAH’IN ADI ANILMADAN 
KES‹LEN ETLERDEN YEMEMEK
Üzerinde Allah’›n isminin an›lmad›¤› fleyi yemeyin; çünkü bu f›sk’t›r
(yoldan ç›k›flt›r). Gerçekten fleytanlar, sizinle mücadele etmeleri için
kendi dostlar›na gizli-ça¤r›larda bulunurlar. Onlarla itaat ederseniz
flüphesiz siz de müflriklersiniz. (En’am Suresi, 121)

E¤er O’nun ayetlerine inan›yorsan›z, art›k üzerinde yaln›zca Allah’›n
ismi an›lanlardan yiyin. (En’am Suresi, 118)

‹STEYENE DE, TOK GÖZLÜ
OLANA DA YED‹RMEK
‹ri cüsseli develeri size Allah’›n iflaretlerinden k›ld›k, sizler için onlarda
bir hay›r vard›r. Öyleyse onlar bir dizi halinde (veya saf tutmuflcas›na
ayakta durup) bo¤azlan›rken Allah’›n ad›n› an›n; yanlar› üzerine yatt›k-
lar› zaman da onlardan yiyin, kanaatkara ve isteyene yedirin. ‹flte böy-
le, onlara sizin için boyun e¤dirdik, umulur ki flükredersiniz. (Hac Sure-
si, 36)

GEREKT‹⁄‹NDE H‹CRET ETMEK
Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde bar›nacak çok yer de bulur, ge-
nifllik (ve bolluk) da. Allah’a ve Resûlü’ne hicret etmek üzere evinden
ç›kan, sonra kendisine ölüm gelen kiflinin ecri flüphesiz Allah’a düfl-
müfltür. Allah, ba¤›fllay›c›d›r, esirgeyicidir. (Nisa Suresi, 100)

Gerçek flu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallar›yla
ve canlar›yla cehd edenler ile (hicret edenleri) bar›nd›ranlar ve yard›m
edenler, iflte birbirlerinin velisi olanlar bunlard›r. ‹man edip hicret etme-
yenler, onlar hicret edinceye kadar, sizin onlara hiç bir fleyle velayetiniz
yoktur. Ama din konusunda sizden yard›m isterlerse, yard›m üzeriniz-
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de bir yükümlülüktür. Ancak, sizlerle onlar aras›nda anlaflma bulunan
bir toplulu¤un aleyhinde de¤il. Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Enfal Su-
resi, 72)

H‹CRET ETMEYENLER‹ DOST ED‹NMEMEK
Gerçek flu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallar›yla
ve canlar›yla cehd edenler ile (hicret edenleri) bar›nd›ranlar ve yard›m
edenler, iflte birbirlerinin velisi olanlar bunlard›r. ‹man edip hicret etme-
yenler, onlar hicret edinceye kadar, sizin onlara hiç bir fleyle velayetiniz
yoktur. Ama din konusunda sizden yard›m isterlerse, yard›m üzeriniz-
de bir yükümlülüktür. Ancak, sizlerle onlar aras›nda anlaflma bulunan
bir toplulu¤un aleyhinde de¤il. Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Enfal Su-
resi, 72)

SÖZLER‹ VE AH‹DLER‹ YER‹NE GET‹RMEK
Hay›r; kim ahdine vefa eder ve sak›n›rsa flüphesiz Allah da sak›nanlar›
sever. (Al-i ‹mran Suresi, 76)

Onlar Allah’›n ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü (misak›)
bozmazlar. (Ra’d Suresi, 20)

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiy-
yen) riayet edenlerdir. (Mearic Suresi, 32)

ALLAH’A VER‹LEN AHDE SADIK KALMAK
Allah’a verdikleri sözü, onu kesin olarak onaylad›ktan sonra bozanlar,
Allah’›n ulaflt›r›lmas›n› emretti¤i fleyi kesip-koparanlar ve yeryüzünde
bozgunculuk ç›karanlar; iflte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü
olan› da onlar içindir. (Ra’d Suresi, 25)

Ahidleflti¤iniz zaman, Allah’›n ahdini yerine getirin, pekifltirdikten sonra
yeminleri bozmay›n; çünkü Allah’› üzerinize kefil k›lm›fls›n›zd›r. fiüphe-
siz Allah, yapt›klar›n›z› bilir. (Nahl Suresi, 91)

ALLAH’A VER‹LEN SÖZÜ
MENFAAT KARfiILI⁄I DE⁄‹fiT‹RMEMEK
Allah’›n ahdini ucuz bir de¤ere karfl›l›k satmay›n. E¤er bilirseniz, Allah
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kat›nda olan sizin için daha hay›rl›d›r. (Nahl Suresi, 95)

YAPAMAYACA⁄I fiEY‹ SÖYLEMEMEK
Siz, insanlara iyili¤i emrederken, kendinizi unutuyor musunuz? Oysa
siz kitab› okuyorsunuz. Yine de ak›llanmayacak m›s›n›z? (Bakara Su-
resi, 44)

EMANET EHL‹ OLMAK
(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir. (Mü’minun
Suresi, 8)

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiy-
yen) riayet edenlerdir. (Mearic Suresi, 32)

Ey iman edenler, Allah’a ve Resûlü’ne ihanet etmeyin, bile bile emanet-
lerinize de ihanet etmeyin. (Enfal Suresi, 27)

Gerçek flu ki, biz emanetleri göklere, yere ve da¤lara sunduk da onlar
bunu yüklenmekten kaç›nd›lar ve ondan korkuya kap›ld›lar; onu insan
yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok cahildir. (Ahzab Suresi, 72)

Kitap Ehlinden öylesi vard›r ki, bir kantar emanet b›raksan onu sana
geri verir; öylesi de vard›r ki, ona bir dinar emanet b›raksan, sen, onun
tepesine dikilip durmad›kça onu sana ödemez. Bu onlar›n “ümmiler
(zay›f ve bilgisizler veya Ehl-i Kitap olmayanlar) konusunda üzerinizde
bir yol (sorumluluk) yoktur” demifl olmalar›ndand›r. Oysa kendileri (ger-
çe¤i) bildikleri halde Allah’a karfl› yalan söylemektedirler. Hay›r; kim
ahdine vefa eder ve sak›n›rsa flüphesiz Allah da sak›nanlar› sever. (Al-i
‹mran Suresi, 75-76)

EMANET‹ EHL‹NE VERMEK
fiüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve
insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmetmenizi emrediyor.
Bununla Allah, size ne güzel ö¤üt veriyor!.. Do¤rusu Allah, iflitendir, gö-
rendir. (Nisa Suresi, 58)

fiAH‹TL‹⁄‹ DO⁄RU YAPMAK
Ey iman edenler, kendiniz, anne-baban›z ve yak›nlar›n›z aleyhine bile
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olsa, Allah için flahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin
olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yak›nd›r. Öyleyse ada-
letten dönüp heva (tutkular›)n›za uymay›n. E¤er dilinizi e¤ip büker (sö-
zü geveler) ya da yüz çevirirseniz, flüphesiz Allah, yapt›klar›n›zdan ha-
beri oland›r. (Nisa Suresi, 135)

fiAH‹TL‹⁄‹ DO⁄RU YAPMAYANIN
YER‹NE DO⁄RU YAPANI GEÇ‹RMEK
Ey iman edenler, sizden birinize ölüm gelip çatt›¤› zaman, vasiyet ha-
z›rlan›fl›nda, aran›zda içinizden adaletli iki kifliyi (flahid tutun.) Veya
yolculukta olup size ölüm musibeti gelip çatarsa, sizden olmayan bafl-
ka iki kifliyi (flahid tutun. ‹kisini) fiayet kuflkulanacak olursan›z namaz-
dan sonra al›koyars›n›z, onlar da (size): “Akraba dahi olsa onu (yemini-
mizi) hiç bir de¤ere de¤ifltirmeyece¤iz ve Allah’›n flahidli¤ini gizleme-
yece¤iz. Aksi takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz.” diye Allah
ad›na yemin etsinler. E¤er o ikisi aleyhinde kesin olarak günah› hak et-
tiklerine iliflkin bilgi sahibi olunursa, bu durumda haks›zl›¤a u¤rayanlar-
dan iki kifli -ki bunlar buna daha hak sahibidirler- öbürlerinin yerine ge-
çerler ve: “Bizim flehadetimiz o ikisinin flehadetinden flüphesiz daha
do¤rudur. Biz haddi aflmad›k, yoksa gerçekten zulmedenlerden olu-
ruz” diye Allah’a yemin ederler. (Maide Suresi, 106-107)

YALAN SÖYLEMEMEK
‹flte böyle; kim Allah’›n haram k›ld›klar›n› (gözetip hükümlerini) yüceltir-
se, Rabbinin kat›nda kendisi için hay›rl›d›r. Size (haklar›nda yasaklar)
okunanlar d›fl›ndaki hayvanlar helal k›l›nd›. Öyleyse i¤renç bir pislik
olan putlardan kaç›n›n, yalan söz söylemekten de kaç›n›n. (Hac Sure-
si, 30)

Ey iman edenler, yapmayaca¤›n›z fleyi neden söylersiniz? Yapmaya-
ca¤›n›z fleyi söylemeniz, Allah kat›nda bir gazab (konusu olmas›) bak›-
m›ndan büyüdü (büyük bir suç teflkil etti). (Saf Suresi, 2-3)

MÜM‹NLER‹N AYRILI⁄A DÜfiMEMELER‹,
B‹RL‹K OLMALARI
Kendilerine apaç›k belgeler geldikten sonra, parçalan›p ayr›lan ve an-
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laflmazl›¤a düflenler gibi olmay›n. ‹flte onlar için büyük bir azab vard›r.
(Al-i ‹mran Suresi, 105)

Allah’›n ipine hepiniz s›ms›k› sar›l›n. Da¤›l›p ayr›lmay›n. Ve Allah’›n si-
zin üzenizdeki nimetini hat›rlay›n. Hani siz düflmanlar idiniz. O, kalpleri-
nizin aras›n› uzlaflt›r›p-›s›nd›rd› ve siz O’nun nimetiyle kardefller olarak
sabahlad›n›z. Yine siz, tam atefl çukurunun k›y›s›ndayken, oradan sizi
kurtard›. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle
aç›klar. (Al-i ‹mran Suresi, 103)

Ey Peygamber, kâfirlerle ve münaf›klarla cehd et ve onlara karfl› sert ve
cayd›r›c› davran. Onlar›n bar›nma yerleri cehennemdir, ne kötü bir ya-
takt›r o!.. (Tevbe Suresi, 73)

HAYIR GÖZÜYLE BAKMAK
De ki: “Allah’›n bizim için yazd›klar› d›fl›nda, bize kesinlikle hiç bir fley
isabet etmez. O bizim mevlam›zd›r. Ve mü’minler yaln›zca Allah’a te-
vekkül etmelidirler.” (Tevbe Suresi, 51)

N‹METLER ‹Ç‹NDEYKEN fiIMARMAMAK
Gerçek flu ki, Karun, Musa’n›n kavmindendi, ancak onlara karfl› azg›n-
laflt›. Biz, ona öyle hazineler vermifltik ki, anahtarlar›, birlikte (tafl›ma-
ya) davranan güçlü bir toplulu¤a a¤›r geliyordu. Hani kavmi ona demifl-
ti ki: “fi›mararak sevinme, çünkü Allah, fl›mararak sevince kap›lanlar›
sevmez.” (Kasas Suresi, 76)

Bir de yurtlar›ndan refahtan fl›mar›p-az›tarak, insanlara gösterifl yapa-
rak ç›kanlar ve (halk›) Allah’›n yolundan al›koyanlar gibi olmay›n. Allah,
onlar›n yapt›klar›n› çepeçevre kuflatand›r. (Enfal Suresi, 47)

TAfiKINLIK YAPMAMAK
Ama (Allah) onlar› kurtar›nca, hemen haks›z yere, yeryüzünde taflk›nl›-
¤a koyulurlar. Ey insanlar, sizin  taflk›nl›¤›n›z, ancak kendi aleyhinize-
dir; (bu) dünya hayat›n›n geçici meta›d›r. Sonra dönüflünüz bizedir, biz
de yapt›klar›n›z› size haber verece¤iz. ( Yunus Suresi, 23)

‹Y‹L‹K YAPMAK
fiüphesiz Allah, adaleti, ihsan›, yak›nlara vermeyi emreder; çirkin utan-
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mazl›klardan (fahfladan), kötülüklerden ve zorbal›klardan sak›nd›r›r. Si-
ze ö¤üt vermektedir, umulur ki ö¤üt al›p-düflünürsünüz. ( Nahl Suresi 90)

‹Y‹L‹⁄‹N TAR‹F‹
Yüzlerinizi do¤uya ve bat›ya çevirmeniz iyilik de¤ildir. Ama iyilik,
Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman
eden; mala olan sevgisine ra¤men, onu yak›nlara, yetimlere, yoksulla-
ra, yolda kalm›fla, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren;
namaz› dosdo¤ru k›lan, zekat› veren ve ahidlefltiklerinde ahidlerine ve-
fa gösterenler ile zorda, hastal›kta ve savafl›n k›z›flt›¤› zamanlarda
sabredenler(in tutum ve davran›fllar›d›r). ‹flte bunlar, do¤ru olanlard›r
ve müttaki olanlar da bunlard›r. (Bakara Suresi, 177)

HAYIRLARDA YARIfiMAK
Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdi¤i bir yön vard›r. Öyleyse hay›r-
larda yar›fl›n›z. Her nerede olursan›z, Allah sizleri bir araya getirecektir.
fiüphesiz Allah, her fleye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 148)

Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)› do¤rulay›c› ve ona ‘bir
flahid-gözetleyici’ olarak Kitab’› (Kur’an’›) indirdik. Öyleyse aralar›nda
Allah’›n indirdi¤iyle hükmet ve sana gelen haktan sap›p onlar›n heva
(istek ve tutku)lar›na uyma. Sizden her biriniz için bir fleriat ve bir yol-
yöntem k›ld›k. E¤er Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet k›lard›; ancak
(bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Art›k hay›rlarda yar›fl›n›z. Tü-
münüzün dönüflü Allah’ad›r. Hakk›nda anlaflmazl›¤a düfltü¤ünüz fley-
leri size haber verecektir. (Maide Suresi, 48)

Rabbinizden olan ma¤firet ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavufl-
mak için) yar›fl›n; o, muttakiler için haz›rlanm›flt›r. (Al-i ‹mran Suresi, 133)

SAL‹H AMELLERDE BULUNMAK
De ki: “fiüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beflerim; yaln›zca
bana sizin ilah›n›z›n tek bir ilah oldu¤u vahyolunuyor. Kim Rabbine ka-
vuflmay› umuyorsa, art›k salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadet-
te hiç kimseyi ortak tutmas›n.” (Kehf Suresi, 110)
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B‹R ‹fi‹ B‹T‹R‹NCE D‹⁄ER‹NE GEÇMEK
fiu halde bofl kald›¤›n zaman, durmaks›z›n (dua ve ibadetle) yorulma-
ya-devam et. (‹nflirah Suresi, 7)

BOfi fiEYLERDEN YÜZ ÇEV‹RMEK
‘Bofl ve yarars›z olan sözü’ iflittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: “Bi-
zim yap›p-ettiklerimiz bizim, sizin yap›p-ettikleriniz sizindir; size selam
olsun, biz cahilleri benimsemeyiz” derler. (Kasas Suresi, 55)

Onlar, ‘tümüyle bofl’ fleylerden yüz çevirenlerdir; (Mü’minun Suresi, 3)

CAH‹LLERDEN YÜZ ÇEV‹RMEK
O Rahman (olan Allah)›n kullar›, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak
yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap olduklar› zaman “Selam” der-
ler. (Furkan Suresi, 63)

‘Bofl ve yarars›z olan sözü’ iflittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: “Bi-
zim yap›p-ettiklerimiz bizim, sizin yap›p-ettikleriniz sizindir; size selam
olsun, biz cahilleri benimsemeyiz” derler. (Kasas Suresi, 55)

Ayetlerimiz konusunda ‘alayl› tart›flmalara dalanlar:’ -onlar bir baflka
söze geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. fieytan sana unutturacak
olursa, bu durumda hat›rlamadan sonra, art›k zulmeden toplulukla be-
raber oturma. (En’am Suresi, 68)

GELECEK HAKKINDA
KES‹N HÜKÜM VERMEMEK
Hiç bir fley hakk›nda: “Ben bunu yar›n mutlaka yapaca¤›m” deme. An-
cak: “Allah dilerse” (inflallah yapaca¤›m de). Unuttu¤un zaman Rabbini
zikret ve de ki: “Umulur ki, Rabbim beni bundan daha yak›n bir baflar›ya
yöneltip-iletir.” (Kehf Suresi, 23-24)

KUVVET‹N ALLAH’A A‹T
OLDU⁄UNU B‹LMEK
“Ba¤›na girdi¤in zaman, ‘MaflaAllah, Allah’tan baflka kuvvet yoktur’ de-
men gerekmez miydi? E¤er beni mal ve çocuk bak›m›ndan senden da-
ha az (güçte) görüyorsan.” (Kehf Suresi, 39)
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MALA DÜfiKÜNLÜK GÖSTERMEMEK
Hay›r; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmek için
birbirinizi teflvik etmiyorsunuz. Miras›, s›n›r tan›maz (helal, haram ald›r-
maz) bir tarzda yiyorsunuz. Mal› ‘bir y›¤ma tutkusu ve h›rs›yla’ seviyor-
sunuz. (Fecr Suresi, 17-20)

MAL VE ÇOKLUKLA ÖVÜNMEMEK
(Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi ‘tutkuyla oyalay›p, ken-
dinizden geçirdi.’ “Öyle ki (bu,) mezar› ziyaretinize (kabre gidiflinize,
ölümünüze) kadar sürdü.” (Tekasür Suresi, 1-2)

ALLAH’IN VERD‹KLER‹YLE fiIMARMAMAK
Gerçek flu ki, Karun, Musa’n›n kavmindendi, ancak onlara karfl› azg›n-
laflt›. Biz, ona öyle hazineler vermifltik ki, anahtarlar›, birlikte (tafl›ma-
ya) davranan güçlü bir toplulu¤a a¤›r geliyordu. Hani kavmi ona demifl-
ti ki: “fi›mararak sevinme, çünkü Allah, fl›mararak sevince kap›lanlar›
sevmez.” (Kasas Suresi, 76)

Öyle ki, elinizden ç›kana karfl› üzüntü duymayas›n›z ve size (Allah’›n)
verdikleri dolay›s›yla sevinip-fl›marmayas›n›z. Allah, büyüklük taslay›p
böbürleneni sevmez. (Hadid Suresi, 23)

Bir de yurtlar›ndan refahtan fl›mar›p-az›tarak, insanlara gösterifl yapa-
rak ç›kanlar ve (halk›) Allah’›n yolundan al›koyanlar gibi olmay›n. Allah,
onlar›n yapt›klar›n› çepeçevre kuflatand›r. (Enfal Suresi, 47)

‹NSANLARI KÜÇÜMSEMEMEK
“‹nsanlara yana¤›n› çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmifl  olarak yer-
yüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslay›p böbürleneni sev-
mez.” (Lokman Suresi, 18)

Arkadan çekifltirip duran, kafl göz hareketleriyle alay eden her kiflinin
vay haline; (Hümeze Suresi, 1)

‹T‹DALL‹ OLMAK
“Yürüyüflünde orta bir yol tut, sesinden de (yüksek perdeleri) eksilt.
Çünkü, seslerin en çirkin olan› gerçekten efleklerin sesidir.” (Lokman
Suresi, 19)
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Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesi üstünde yükseltmeyin
ve birbirinize ba¤›rd›¤›n›z gibi, ona sözle ba¤›r›p-söylemeyin; yoksa siz
fluurunda de¤ilken, amelleriniz bofla gider. (Hucurat Suresi, 2)

BAfiKALARININ HAKKINI YEMEK
AMACIYLA RÜfiVET VERMEMEK
Birbirinizin mallar›n› haks›zl›kla yemeyin ve bile bile günahla insanlar›n
mallar›ndan bir bölümünü yemeniz için onlar› hakimlere aktarmay›n.
(Bakara Suresi, 188)

VER‹LEN BORCUN YAZILMASI
Ey iman edenler, belirli bir süre için borçland›¤›n›z zaman onu yaz›n›z.
Aran›zdan bir katip do¤ru olarak yazs›n, katip Allah’›n kendisine ö¤ret-
ti¤i gibi yazmaktan kaç›nmas›n, yazs›n. Üzerinde hak olan (borçlu) da
yazd›rs›n ve Rabbi olan Allah’tan sak›ns›n, ondan hiç bir fleyi eksiltme-
sin. E¤er üzerinde hak olan (borçlu),  düflük ak›ll› ya da za’f sahibi veya
kendisi yazmaya güç yetiremeyecekse, velisi dosdo¤ru yazd›rs›n. Er-
keklerinizden de iki flahid tutun; e¤er iki erkek yoksa, flahidlerden r›za
gösterece¤iniz bir erkek ve biri flafl›rd›¤›nda öbürü ona hat›rlatacak iki
kad›n (da olur). fiahidler ça¤›r›ld›klar› zaman kaç›nmas›nlar. Onu (bor-
cu) az olsun, çok olsun, süresiyle birlikte yazmaya üflenmeyin. Bu,
Allah kat›nda en adil, flahitlik için en sa¤lam, flüphelenmemeniz için de
en yak›n oland›r. Ancak aran›zda devredip durdu¤unuz ve peflin olarak
yapt›¤›n›z ticaret baflka, bunu yazmaman›zda sizin için bir sak›nca
yoktur. Al›fl-verifl etti¤inizde de flahid tutun. Yazana da, flahide de zarar
verilmesin. (Aksini) Yaparsan›z, o, kendiniz için f›sk (zulüm ve gü-
nah)t›r. Allah’tan sak›n›n. Allah size ö¤retiyor. Allah her fleyi  bilendir.
(Bakara Suresi, 282)

ZORLUK ‹Ç‹NDE OLANIN BORCUNU 
ERTELEMEK VEYA BORCU AFFETMEK
E¤er (borçlu) zorluk içindeyse, ona elveriflli bir zamana kadar süre (ve-
rin). (Borcu) Sadaka olarak ba¤›fllaman›z ise, sizin için daha hay›rl›d›r;
e¤er bilirseniz. (Bakara Suresi, 280)
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HERfiEY‹ ‹BRET GÖZÜYLE 
DE⁄ERLEND‹RMEK
(Bunlar,) ‘‹çten Allah’a yönelen’ her kul için ‘hikmetle bakan bir iç göz’
ve bir zikirdir. (Kaf Suresi, 8)

SUÇLU GÜNAHKARLARIN
AK‹BETLER‹NDEN ‹BRET ALMAK
De ki: “Yeryüzünde gezip dolafl›n da, suçlu-günahkarlar›n nas›l bir so-
na u¤rad›klar›n› görün” (Neml Suresi, 69)

ESK‹DEN YAfiAMIfi KAV‹MLER‹N
YAfiADIKLARINDAN ‹BRET ALMAK
Biz bunlardan önce nice nesiller y›k›ma u¤ratt›k ki onlar, zorbaca yaka-
lamak (yak›p-y›kmak, bask› ve fliddetle yönetmek, sindirmek) bak›m›n-
dan kendilerinden daha üstündüler; flehirlerde (yerin üstünü alt›na geti-
rip, say›s›z kaz›, inflaat ve araflt›rmalarla her yan›) delik-deflik etmifller-
di. (Ama) kaçacak bir yer var m›? Hiç flüphesiz, bunda, kalbi olan ya da
bir flahid olarak kulak veren kimse için elbette bir ö¤üt (zikir) vard›r. (Kaf
Suresi, 36-37)

Andolsun, Sebe’ (halk›)n›n oturdu¤u yerlerde de bir ayet vard›r. (Evleri)
Sa¤dan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demifltik ki:) “Rabbinizin r›z-
k›ndan yiyin ve O’na flükredin. Güzel bir flehir ve ba¤›fllayan bir
Rabb(iniz var).” Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece biz de onlara Arim
selini gönderdik. Ve onlar›n iki bahçesini, buruk yemiflli, ac› ›lg›nl› ve
içinde az bir fley de sedir a¤ac› olan iki bahçeye dönüfltürdük. Böylelik-
le nankörlük etmeleri dolay›s›yla onlar› cezaland›rd›k. Biz (nimete)
nankörlük edenden baflkas›n› cezaland›r›r m›y›z? (Sebe Suresi, 15-
17)

VER‹LEN SELAMA KARfiILIK VERMEK
Bir selamla selamland›¤›n›zda, siz ondan daha güzeliyle selam verin
ya da ayn›yla karfl›l›k verin. fiüphesiz, Allah her fleyin hesab›n› tam ola-
rak yapand›r. (Nisa Suresi, 86)
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EVLERE KAPILARINDAN G‹RMEK
Sana, hilalleri (do¤ufl halindeki aylar›) sorarlar. De ki: “O, insanlar ve
hacc için belirlenmifl vakitlerdir. ‹yilik (birr), evlere arkalar›ndan gelme-
niz de¤ildir, ama iyilik sak›nan(›n tutumudur). Evlere kap›lar›ndan girin.
Allah’tan sak›n›n, umulur ki kurtulufla erersiniz. (Bakara Suresi, 189)

‹Z‹NS‹Z OLARAK BAfiKA EVLERE
G‹RMEMEK
E¤er orada kimseyi bulamazsan›z, size izin verilinceye kadar art›k ora-
ya girmeyin; ve e¤er “Dönün” denirse, siz de dönün, bu sizin için daha
temizdir. Allah yapt›klar›n›z› bilendir. ‹çinde oturulmayan ve sizin için
bir meta (yarar) bulunan evlere girmenizde bir sak›nca yoktur. Allah,
aç›¤a vurduklar›n›z› da, saklad›klar›n›z› da bilir. (Nur Suresi, 28-29)

EVLERE, ‹Ç‹NDEK‹LERE 
SELAM VEREREK G‹RMEK
Ey iman edenler, evlerinizden baflka evlere, yak›nl›k kurup (izin alma-
dan) ve (ev halk›na) selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha ha-
y›rl›d›r; umulur ki ö¤üt al›p düflünürsünüz. (Nur Suresi, 27)

Kör olana güçlük yoktur, topal olana güçlük yoktur, hasta olana da güç-
lük yoktur; sizin için de, gerek kendi evlerinizden, gerekse babalar›n›-
z›n evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardefllerinizin evlerin-
den, k›z kardefllerinizin evlerinden, amcalar›n›z›n evlerinden, halalar›-
n›z›n evlerinden, day›lar›n›z›n evlerinden, teyzelerinizin evlerinden,
anahtar›na malik oldu¤unuz (yerlerden) ya da dostlar›n›z›n (evle-
rin)den yemenizde bir güçlük yoktur. Hep bir arada veya ayr› ayr› ye-
menizde de bir günah yoktur. Evlere girdi¤iniz vakit, Allah taraf›ndan kut-
lu, güzel bir yaflama dile¤i olarak birbirinize selam verin. ‹flte Allah, size
ayetleri böyle aç›klar, umulur ki akl›n›z› kullan›rs›n›z. (Nur Suresi, 61)

MESC‹TLERDE BAfiKALARINA YER AÇMAK
Ey iman edenler, size meclislerde “Yer aç›n” dendi¤i zaman, yer aç›n;
Allah size genifllik versin. Size: “Kalk›n” denildi¤i zaman da kalk›n.
Allah, sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle
yükseltsin. Allah, yapt›klar›n›zdan haberdârd›r. (Mücadele Suresi, 11)
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MESC‹TLER‹ TEM‹Z TUTMAK, ONARMAK
Allah’›n mescidlerini, yaln›zca Allah’a ve ahiret gününe iman eden, na-
maz› dosdo¤ru k›lan, zekat› veren ve Allah’tan baflkas›ndan korkma-
yanlar onarabilir. ‹flte, hidayete erenlerden olduklar› umulanlar bunlar-
d›r. (Tevbe Suresi, 18)

Hani Evi (Ka’be’yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri k›lm›flt›k.
“‹brahim’in makam›n› namaz yeri edinin”, ‹brahim ve ‹smail’e de, “Evi-
mi, tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temiz-
leyin” diye ahid verdik. (Bakara Suresi, 125)

MESC‹TLERE GEL‹RKEN Z‹YNETLER TAKMAK
Ey Ademo¤ullar›, her mescid yan›nda ziynetlerinizi tak›n›n. Yiyin, için
ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. (A’raf Suresi, 31)

‹ÇK‹ ‹ÇMEMEK, KUMAR OYNAMAMAK
Ey iman edenler, içki, kumar, dikili tafllar ve fal oklar› ancak fleytan›n ifl-
lerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaç›n›n; umulur ki kurtu-
lufla erersiniz. Gerçekten fleytan, içki ve kumarla aran›za düflmanl›k ve
kin düflürmek, sizi, Allah'› anmaktan ve namazdan al›koymak ister. Ar-
t›k vazgeçtiniz de¤il mi? (Maide Suresi, 90-91)

Sana içkiyi ve kumar› sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem
insanlar için (baz›) yararlar vard›r. Ama günahlar› yararlar›ndan daha
büyüktür." Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "‹htiyaçtan ar-
takalan›." Böylece Allah, size ayetlerini aç›klar; umulur ki düflünürsü-
nüz. (Bakara Suresi, 219)

TEM‹ZLENENLERDEN BAfiKASI 
KURAN'A DOKUNAMAZ
Elbette bu, bir Kur'an-› Kerim'dir. Saklanm›fl-korunmufl bir kitapta (yaz›-
l›)d›r. Ona, temizlenip-ar›nm›fl olanlardan baflkas› dokunamaz. Alemle-
rin Rabbinden indirilmedir. (Vak›a Suresi, 77-80)

M‹RAS HUKUKU
Efllerinizin, e¤er çocuklar› yoksa, geride b›rakt›klar›n›n yar›s› sizindir.
fiayet çocuklar› varsa, -onunla yapacaklar› vasiyetten ya da (ay›racak-
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lar›) borçtan sonra- bu durumda b›rakt›klar›n›n dörtte biri sizindir. Sizin
çocu¤unuz yoksa, geriye b›rakt›klar›n›zdan dörtte biri onlar›n (kad›nlar›-
n›z›n)d›r. E¤er sizin çocu¤unuz varsa geriye b›rakt›klar›n›zdan sekizde bi-
ri onlar›n (kad›nlar›n›z›n)d›r. (Yine bu hükümler,) Edece¤iniz vasiyet veya
(varsa) borcun düflülmesinden sonrad›r. Miras› aranan erkek ya da kad›n,
çocu¤u ve babas› olmayan bir kimse olup erkek veya k›z kardefli bulunur-
sa onlardan her biri  için alt›da bir vard›r. E¤er bundan fazla iseler, bu du-
rumda -kendisiyle yap›lan vasiyette ya da (varsa) borçtan sonra- üçte
bir’de -zarara u¤rat›lmaks›z›n onlara ortakt›rlar. (Bu size) Allah’tan bir va-
siyettir, Allah, bilendir, (kullara) yumuflak oland›r. (Nisa Suresi, 12)

Senden fetva isterler. De ki: “Allah, ‘çocuksuz ve babas›z olan›n (kela-
le’nin)’ miras›na iliflkin hükmü aç›klar. Ölen kiflinin çocu¤u yok da k›z
kardefli varsa, geride b›rakt›klar›n›n yar›s› k›z kardeflinindir. Ama (ölen)
k›z kardeflinin çocu¤u yoksa, kendisi (erkek kardefli) ona mirasç› olur.
E¤er k›z kardefli iki ise, geride b›rakt›klar›n›n üçte ikisi onlar›nd›r. Ama
(mirasç›lar) erkekler ve k›z kardefller ise, bu durumda erkek için diflinin
iki pay› vard›r. Allah, -flafl›r›p sapmayas›n›z diye- aç›klar. Allah, her fleyi
bilendir. (Nisa Suresi, 176)

ZORLA M‹RASÇI OLMAMAK
Ey iman edenler, kad›nlara zorla mirasç› olmaya kalk›flman›z helal de-
¤ildir. Apaç›k olan ‘çirkin bir hayas›zl›k’ yapmad›klar› sürece, onlara ver-
diklerinizin bir k›sm›n› gidermeniz (kendinize alman›z) için onlara bask›
yapman›z da (helal de¤ildir.) Onlarla güzellikle geçinin. fiayet onlardan
hofllanmad›n›zsa, belki, bir fley hoflunuza gitmez, ama Allah onda çok
hay›r k›lar. (Nisa Suresi, 19)

VAS‹YET HUKUKU
Çocuklar›n›z konusunda Allah, erke¤e iki diflinin hissesi kadar tavsiye
eder. E¤er onlar ikiden çok kad›n ise (ölünün) geride b›rakt›¤›n›n üçte
ikisi onlar›nd›r. Kad›n (veya k›z) bir tek ise, bu durumda yar›s› onundur.
(Ölenin) Bir çocu¤u varsa, geriye b›rakt›¤›ndan anne ve babadan her bi-
ri için alt›da bir, çocu¤u olmay›p da anne ve baba ona mirasç› ise, bu du-
rumda annesi için üçte bir vard›r. Onun kardeflleri varsa o zaman anne-
si için alt›da bir’dir. (Ancak bu hükümler, ölenin) Etti¤i vasiyet veya (var-
sa) borcun düflülmesinden sonrad›r. Babalar›n›z, o¤ullar›n›z, siz onlar›n
hangilerinin yarar bak›m›ndan size daha yak›n oldu¤unu bilmezsiniz.
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(Bunlar) Allah’tan bir farzd›r. fiüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet
sahibi oland›r. Efllerinizin, e¤er çocuklar› yoksa, geride b›rakt›klar›n›n
yar›s› sizindir. fiayet çocuklar› varsa, -onunla yapacaklar› vasiyetten ya
da (ay›racaklar›) borçtan sonra- bu durumda b›rakt›klar›n›n dörtte biri si-
zindir. Sizin çocu¤unuz yoksa, geriye b›rakt›klar›n›zdan dörtte biri onla-
r›n (kad›nlar›n›z›n)d›r. E¤er sizin çocu¤unuz varsa geriye b›rakt›klar›n›z-
dan sekizde biri onlar›n (kad›nlar›n›z›n)d›r. (Yine bu hükümler,) Edece¤i-
niz vasiyet veya (varsa) borcun düflülmesinden sonrad›r. Miras› aranan
erkek ya da kad›n, çocu¤u ve babas› olmayan bir kimse olup erkek veya
k›z kardefli bulunursa onlardan her biri  için alt›da bir vard›r. E¤er bundan
fazla iseler, bu durumda -kendisiyle yap›lan vasiyette ya da (varsa) borç-
tan sonra- üçte bir’de -zarara u¤rat›lmaks›z›n onlara ortakt›rlar. (Bu size)
Allah’tan bir vasiyettir, Allah, bilendir, (kullara) yumuflak oland›r. (Nisa
Suresi, 11-12)

Sizden birinize ölüm gelip çatt›¤› zaman, e¤er geride bir hay›r b›rakm›flsa,
anaya, babaya ve yak›n akrabaya bilinen (uygun, meflru) bir tarzda vasi-
yette bulunmas› -Allah’a karfl› gelmekten sak›nanlara bir hak olarak- size
yaz›ld› (farz k›l›nd›). Bundan böyle kim onu (vasiyeti) iflittikten sonra de-
¤ifltirirse, günah› elbette onu de¤ifltirenlerin üzerinedir. fiüphesiz Allah,
iflitendir, bilendir. Bunun yan›nda, kim, vasiyet edenin haks›zl›¤a e¤ilim
gösterece¤inden ya da günaha girece¤inden korkup da ikisinin (tarafla-
r›n) aras›n› bulup-düzeltirse, art›k ona günah yoktur. Gerçekten Allah, ba-
¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Bakara Suresi, 180-182)

VAS‹YETTE fiAH‹T OLUNMASI
Ey iman edenler, sizden birinize ölüm gelip çatt›¤› zaman, vasiyet haz›r-
lan›fl›nda, aran›zda içinizden adaletli iki kifliyi (flahid tutun.) Veya yolcu-
lukta olup size ölüm musibeti gelip çatarsa, sizden olmayan baflka iki ki-
fliyi (flahid tutun. ‹kisini) fiayet kuflkulanacak olursan›z namazdan sonra
al›koyars›n›z, onlar da (size): “Akraba dahi olsa onu (yeminimizi) hiç bir
de¤ere de¤ifltirmeyece¤iz ve Allah’›n flahidli¤ini gizlemeyece¤iz. Aksi
takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz.” diye   Allah ad›na yemin et-
sinler. E¤er o ikisi aleyhinde kesin olarak günah› hak ettiklerine iliflkin bil-
gi sahibi olunursa, bu durumda haks›zl›¤a u¤rayanlardan iki kifli -ki bun-
lar buna daha hak sahibidirler- öbürlerinin yerine geçerler ve: “Bizim fle-
hadetimiz o ikisinin flehadetinden flüphesiz daha do¤rudur. Biz haddi afl-
mad›k, yoksa gerçekten zulmedenlerden oluruz” diye Allah’a yemin
ederler. (Maide Suresi, 106-107)
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KURAN VE B‹L‹M HAKKINDA...
Allah, bundan 14 as›r önce, insanlara yol gösterici bir kitap olan

Kuran-› Kerim'i indirmifl ve tüm insanl›¤› Kuran'a uyarak kurtulufla er-
meye davet etmifltir. Ayette de bildirildi¤i gibi Kuran "alemlere bir zikr
(ö¤üt, hat›rlatma, hüküm ve üstün bir fleref)den baflka bir fley de-
¤ildir." (Kalem Suresi, 52) Kuran indirildi¤i günden k›yamet gününe
kadar da, insanl›¤›n yegane yol göstericisi olan son ‹lahi kitap olacak-
t›r.

Kuran indirildi¤i günden bu yana her ça¤da yaflayan her insan gru-
bunun anlayabilece¤i, kolay ve anlafl›l›r bir dile sahiptir. Allah, Ku-
ran"›n bu üslubunu "Andolsun Biz Kuran'› zikr (ö¤üt al›p düflün-
mek) için kolaylaflt›rd›k..." (Kamer Suresi, 22) ayetiyle haber verir.
Kuran'›n, ayn› zamanda edebi dilinin mükemmelli¤i, benzersiz üslup
özellikleri ve içerdi¤i üstün hikmet de, onun Allah'›n sözü oldu¤unun
kesin delillerindendir. 

Kuran'›n bu özelliklerinin yan› s›ra, Allah'›n sözü oldu¤unu ispatla-
yan pek çok mucizevi özelli¤i vard›r. Bu özelliklerden biri, ancak 20. ve
21. yüzy›l teknolojisiyle eriflti¤imiz baz› bilimsel gerçeklerin 1400 y›l
önce Kuran'da bildirilmifl olmas›d›r. 

Elbette ki Kuran bir bilim kitab› de¤ildir. Fakat çeflitli ayetlerinde,
son derece özlü ve hikmetli bir anlat›m içinde aktar›lan baz› bilimsel
gerçekler, ancak 20. yüzy›l teknolojisi ile keflfedilmifltir. Kuran'›n indi-
rildi¤i dönemde bilimsel olarak saptanmas› mümkün olmayan bu bilgi-
ler, insanlara Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unu bir kez daha ispatla-
maktad›r.

Kuran'›n bilimsel mucizelerini anlamak için, öncelikle bu ‹lahi kita-
b›n indirildi¤i dönemdeki bilim düzeyine bir göz atmak gerekir.

Kuran'›n indirildi¤i 7. yüzy›lda, Arap toplumu bilimsel konular hak-
k›nda say›s›z hurafeye ve bat›l inanca sahipti. Evreni ve do¤ay› incele-
yecek teknolojiye sahip olmayan Araplar, nesilden nesle aktar›lan ef-
sanelere inan›yorlard›. Örne¤in, gökyüzünün da¤lar sayesinde tepe-
de durdu¤u san›l›yordu. Bu inan›fla göre Dünya düzdü ve iki uçtaki
yüksek da¤lar birer direk gibi gök kubbeyi ayakta tutmaktayd›. 

Ancak Arap toplumunun tüm bu bat›l inan›fllar› Kuran'la birlikte or-
tadan kald›r›ld›. Örne¤in "Allah O'dur ki, gökleri dayanak olmaks›-
z›n yükseltti..." (Ra'd Suresi, 2) ayeti gö¤ün da¤lar sayesinde tepede



durdu¤u inanc›n› geçersiz k›ld›. Bunun gibi daha pek çok konuda, o
dönemde hiçbir insan›n bilmedi¤i önemli bilgiler Kuran'da verildi. ‹n-
sanlar›n astronomi, fizik ya da biyoloji hakk›nda çok az fley bildikleri bir
dönemde indirilen Kuran, evrenin yarat›l›fl›ndan insan›n oluflumuna,
atmosferin yap›s›ndan, yeryüzündeki dengelere kadar pek çok konu-
da kilit bilgiler içermekteydi. 

fiimdi, Kuran'da yer alan bu bilimsel mucizelerden bir bölümünü
birlikte görelim. 

EVREN‹N VAROLUfiU
20. yüzy›l›n ortalar›na dek hakim olan görüfl, evrenin sonsuz bo-

yutlara sahip oldu¤u, sonsuzdan beri var oldu¤u ve sonsuza kadar da
var olaca¤› fleklindeydi. "Statik (dura¤an) evren modeli" ad› verilen bu
anlay›fla göre, evren için herhangi bir bafllang›ç veya son söz konusu
de¤ildi. 

Materyalist felsefenin de temelini oluflturan bu görüfl, evreni sabit,
dura¤an ve de¤iflmez bir maddeler bütünü olarak kabul ederken, bir
Yarat›c›n›n varl›¤›n› da reddediyordu. Oysa 20. yüzy›lda geliflen bilim
ve teknoloji, materyalistlere zemin sa¤layan dura¤an evren modeli gi-
bi ilkel anlay›fllar› kökünden y›km›flt›r. 

21. yüzy›l›n bafllar›nda oldu¤umuz flu dönemde, evrenin bir bafl-
lang›c› oldu¤u, yok iken bir anda büyük bir patlamayla var oldu¤u mo-
dern fizik taraf›ndan pek çok deney, gözlem ve hesapla ispatlanm›fl
durumdad›r. Ayr›ca, evrenin, materyalistlerin iddia ettikleri gibi sabit
ve dura¤an olmad›¤›, tam tersine sürekli bir hareket ve de¤iflim içinde
oldu¤u, geniflledi¤i de saptanm›flt›r. Bugün bu gerçekler bütün bilim
dünyas› taraf›ndan kabul edilmektedir. 

Kuran-› Kerim'de evrenin ortaya ç›k›fl› flöyle aç›klan›r:

O gökleri ve yeri yoktan var edendir... (Enam Suresi, 101)

Kuran'da verilen bu bilgi, ça¤dafl bilimin bulgular›yla tam bir uyum
içindedir. Baflta da belirtti¤imiz gibi astrofizi¤in ulaflt›¤› kesin sonuç,
tüm evrenin madde ve zaman boyutlar›yla birlikte, bir s›f›r an›nda, bü-
yük bir patlamayla var oldu¤udur. "Büyük Patlama", orijinal ad›yla "Big
Bang" teorisi, tüm evrenin yaklafl›k 15 milyar y›l önce tek bir noktan›n
patlamas›yla yokluktan meydana geldi¤ini kan›tlam›flt›r. 
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Big Bang'den önce madde diye bir fley yoktur. Maddenin, enerji-
nin, hatta zaman›n dahi bulunmad›¤›, tamamen metafizik olarak ta-
n›mlanabilecek bir yokluk ortam›nda, madde, enerji ve zaman bir an-
da yarat›lm›flt›r. Modern fizi¤in ortaya koydu¤u bu büyük gerçek, Ku-
ran'da bize 1400 y›l önceden haber verilmektedir.

EVREN‹N GEN‹fiLEMES‹ 
Astronomi biliminin henüz geliflmemifl oldu¤u bir dönemde, 14 as›r

önce indirilen Kuran-› Kerim'de evrenin geniflledi¤inden flöyle bahse-
dilir:

Biz gö¤ü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve flüphesiz Biz (onu)
geniflleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)

Yukar›daki ayette geçen "sema (gök)" kelimesi Kuran'›n pek çok
yerinde uzay ve evren anlam›nda kullan›l›r. Nitekim burada da bu an-
lamda kullan›lm›flt›r ve evrenin geniflleyici oldu¤u bildirilmifltir. Türk-
çeye "fiüphesiz Biz geniflleticiyiz (geniflleteniz/geniflletmekte olan›z)"
olarak çevrilen Arapça "inna le musiune" ifadesindeki "musi'une" keli-
mesi, "geniflletmek" anlam›na gelen "evsea" fiilinden türemifltir. "Le"
ön-eki de takip etti¤i isim ya da s›fata vurgu ekleyerek "çok fazla" anla-
m› katmaktad›r. Dolay›s›yla bu ifade "Biz gö¤ü veya evreni çok fazla
geniflletiyoruz" anlam› tafl›maktad›r. Bilimin bugün varm›fl oldu¤u so-
nuç da Kuran'da bize bildirilenle ayn›d›r.

20. yüzy›l›n bafllar›na dek bilim dünyas›nda hakim olan tek görüfl,
"evrenin dura¤an bir yap›ya sahip oldu¤u ve sonsuzdan beri süregel-
di¤i" fleklindeydi. Ancak, günümüz teknolojisi sayesinde gerçeklefltiri-
len araflt›rma, gözlem ve hesaplamalar evrenin bir bafllang›c› oldu¤u-
nu ve sürekli olarak "geniflledi¤ini" ortaya koydu.

Rus fizikçi Alexander Friedmann ve Belçikal› evren bilimci Geor-
ges Lemaitre, 20. yüzy›l›n bafllar›nda evrenin sürekli hareket halinde
oldu¤unu ve geniflledi¤ini teorik olarak hesaplad›lar. 

Bu gerçek, 1929 y›l›nda gözlemsel olarak da ispatland›. Amerikal›
astronom Edwin Hubble kulland›¤› dev teleskopla gökyüzünü inceler-
ken, y›ld›zlar›n ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaflt›k-
lar›n› keflfetti. Bu bulufl astronomi tarihinin en büyük kefliflerinden biri
say›lmaktad›r. Hubble bu incelemeler s›ras›nda y›ld›zlar›n, uzakl›kla-
r›na ba¤l› olarak k›z›l renge do¤ru yaklaflan bir ›fl›k yayd›klar›n› sapta-



d›. Çünkü bilinen fizik kurallar›na göre, gözlemin yap›ld›¤› noktaya
do¤ru hareket eden ›fl›klar›n tayf› mor yöne do¤ru, gözlemin yap›ld›¤›
noktadan uzaklaflan ›fl›klar›n tayf› da k›z›l yöne do¤ru kayar. Hubb-
le'›n gözlemleri s›ras›nda ise y›ld›zlar›n ›fl›klar›nda k›z›la do¤ru bir
kayma fark edilmiflti. K›sacas› y›ld›zlar sürekli olarak uzaklaflmaktay-
d›lar. Y›ld›zlar ve galaksiler sadece bizden de¤il, birbirlerinden de
uzaklafl›yorlard›. Herfleyin sürekli olarak birbirinden uzaklaflt›¤› bir evren
ise, sürekli "geniflleyen" bir evren anlam›na gelmekteydi. Evrenin genifl-
lemekte oldu¤u, ilerleyen y›llardaki gözlemlerle de kesinlik kazand›.

Konuyu daha iyi anlamak için, evreni fliflirilen bir balonun yüzeyi
gibi düflünmek mümkündür. Balonun yüzeyindeki noktalar›n balon
flifltikçe birbirlerinden uzaklaflmalar› gibi, evrendeki cisimler de evren
geniflledikçe birbirlerinden uzaklaflmaktad›rlar. Asl›nda bu gerçek 20.
yüzy›l›n en büyük bilim adamlar›ndan biri say›lan Albert Einstein tara-
f›ndan da teorik olarak keflfedilmiflti. Fakat Einstein, o devrin genel ka-
bul gören "dura¤an evren modeli" ile ters düflmemek için, bu buluflunu
bir kenara b›rakm›flt›. Einstein bu davran›fl›n› daha sonra, "kariyeri-
ninhayat›n›n en büyük hatas›" olarak adland›racakt›. (http://www.ti-
me.com/time/time100/scientist/profile/hubble.html)

Bu bilimsel gerçek, henüz hiçbir insan taraf›ndan bilinmezken, Ku-
ran'da as›rlar önce aç›klanm›flt›r. Çünkü Kuran, tüm evrenin yarat›c›s›
ve hakimi olan Allah'›n sözüdür.

“GÖKLERLE YER”‹N B‹RB‹R‹NDEN AYRILMASI
Kuran'da göklerin yarat›l›fl› hakk›nda bilgi verilen bir baflka ayet

ise flöyledir:

O inkar edenler görmüyorlar m› ki, (bafllang›çta) göklerle yer,
birbiriyle bitiflik iken, Biz onlar› ay›rd›k ve her canl› fleyi sudan
yaratt›k. Yine de onlar inanmayacaklar m›? (Enbiya Suresi, 30)

Ayetin "birbiriyle bitiflik" olarak tercüme edilen "ratk" kelimesi,
Arapça sözlüklerde "birbiriyle iç içe, ayr›lmaz durumda, kaynaflm›fl"
anlamlar›na gelir. Yani tam bir bütün oluflturan iki maddeyi tan›mla-
mak için bu kelime kullan›l›r. Ayette geçen "ay›rd›k" ifadesi ise Arapça
"fatk" fiilidir ki, bu fiil bitiflik durumdaki bir nesneyi yar›p, parçalay›p d›-
flar› ç›kmas› anlam›na gelir. Örne¤in tohumun filizlenerek topraktan
d›flar› ç›kmas› Arapçada bu fiille ifade edilir.
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fiimdi ayete tekrar bakal›m. Ayette göklerle yerin birbiriyle bitiflik,
yani "ratk" durumunda oldu¤u bir durumdan bahsediliyor. Ard›ndan
bu ikisi "fatk" fiili ile ayr›l›yorlar. Yani biri di¤erini yararak d›flar› ç›k›yor.
Gerçekten de Big Bang'in ilk an›n› düflündü¤ümüzde, evrenin tüm
maddesinin tek bir noktada topland›¤›n› görürüz. Di¤er bir deyiflle
herfley, hatta henüz yarat›lmam›fl olan "gökler ve yer" bile bu nokta-
n›n içinde, birbiriyle iç içe, ayr›lmaz durumdad›rlar. Ard›ndan bu nokta
fliddetli bir patlamayla yar›l›p ayr›lmaktad›r.

YÖRÜNGELER VE DÖNEN EVREN
Evrendeki büyük dengenin en önemli nedenlerinden biri, kuflku-

suz gök cisimlerinin belirli yörüngeler izliyor olmas›d›r. Y›ld›zlar, geze-
genler ve uydular hem kendi etraflar›nda, hem de ba¤l› bulunduklar›
sistemle birlikte dönmekte, evren t›pk› bir fabrikan›n difllileri gibi ince
bir düzen içinde çal›flmaktad›r. 

Evrenin görebildi¤imiz k›sm›nda 100 milyardan fazla galaksi mev-
cuttur ve küçük galaksilerde yaklafl›k bir milyar, büyük galaksilerde
ise bir trilyondan fazla y›ld›z bulunur. Bu y›ld›zlar›n pek ço¤unun ge-
zegenleri, bu gezegenlerin de uydular› vard›r. Tüm bu gök cisimleri
çok ince hesaplarla saptanm›fl yörüngelere sahiptir. Ve milyonlarca
y›ld›r her biri kendi yörüngesinde di¤erleriyle kusursuz bir uyum ve
düzen içinde ak›p gitmektedir. Bunlar›n d›fl›nda pek çok kuyruklu y›l-
d›z da kendisi için tespit edilmifl olan yörüngede yüzüp gider. 

Evrendeki yörüngeler sadece baz› gök cisimlerine ait de¤ildir. Gü-
nefl Sistemimiz hatta di¤er galaksiler, baflka merkezler etraf›nda bü-
yük bir hareketlilik gösterirler. Dünya ve onunla birlikte Günefl Sistemi
her y›l, bir önceki yerinden 500 milyon km uzakta bulunur. Gök cisim-
lerinin yörüngelerinden en ufak bir sapman›n bile sistemi altüst ede-
cek kadar önemli sonuçlar do¤urabilece¤i hesaplanm›flt›r. Örne¤in
Dünya yörüngesinde, normalden fazla veya eksik 3 mm'lik bir sapma-
n›n yol açabilecekleri, bir kaynakta flöyle tarif edilmektedir:

Dünya, Günefl çevresinde dönerken öyle bir yörünge çizer ki, her
18 milde do¤ru bir çizgiden ancak 2,8 mm ayr›l›r. Dünya'n›n çizdi¤i bu
yörünge k›l pay› flaflmaz; çünkü yörüngeden 3 mm'lik bir sapma bile
büyük felaketler do¤ururdu: Sapma 2,8 yerine 2,5 mm olsayd›, yörün-
ge çok genifl olurdu ve hepimiz donard›k; sapma 3,1 mm olsayd›, he-



pimiz kavrularak ölürdük.

Gök cisimlerinin bir baflka özelli¤i de, yörüngelerinin d›fl›nda bir de
kendi etraflar›nda dönmeleridir. Kuran'da "Dönüfllü olan gö¤e an-
dolsun." (Tar›k Suresi, 11) ayeti ise tam da bu gerçe¤e iflaret eder.
Elbette, Kuran'›n indirildi¤i dönemde insanl›k, günümüzdeki gibi uzay›
milyonlarca kilometre uzaklara dek gözlemleyecek teleskoplara, ge-
liflmifl gözlem teknolojilerine, modern fizik ve astronomi bilgilerine sa-
hip de¤ildi. Dolay›s›yla uzay›n, ayette bildirildi¤i gibi, "özen içinde
yollar ve yörüngelerle donat›lm›fl" (Zariyat Suresi, 7) oldu¤unu, o
dönemde bilimsel olarak tespit edebilmek imkans›zd›. Ancak o ça¤da
indirilmifl olan Kuran-› Kerim'de bu gerçek bizlere aç›kça haber veril-
mifltir; çünkü Kuran, Allah'›n sözüdür.

GÜNEfi'‹N G‹D‹fi ‹ST‹KAMET‹
Kuran'da Günefl ve Ay'dan bahsedilirken her birinin belli bir yörün-

gesi oldu¤u vurgulan›r:

Geceyi, gündüzü, Günefl'i ve Ay'› yaratan O'dur; her biri bir
yörüngede yüzüp gidiyor. (Enbiya Suresi, 33) 

Yukar›daki ayette geçen "yüzme" kelimesi Arapçada "sabaha"
olarak ifade edilir ve Günefl'in uzaydaki hareketini anlatmak üzere kul-
lan›lmaktad›r. Bu kelime Günefl'in uzayda hareket ederken kontrolsüz
olmad›¤›, ekseni üzerinde döndü¤ü ve dönerken bir rota izledi¤i ma-
nas›ndad›r. Günefl'in sabit olmad›¤› belli bir yörüngede yol almakta ol-
du¤u, bir baflka ayette de flöyle bildirilmektedir: 

Günefl de, kendisi için (tespit edilmifl) olan bir karar yerine
do¤ru ak›p gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir.
(Yasin Suresi, 38)

Kuran'da bildirilen bu gerçekler, ancak ça¤›m›zdaki astronomik
gözlemlerle anlafl›lm›flt›r. Astronomi uzmanlar›n›n hesaplar›na göre
Günefl, Solar Apex ad› verilen bir yörünge boyunca Vega Y›ld›z› do¤-
rultusunda saatte 720.000 km'lik muazzam bir h›zla hareket etmekte-
dir. Bu, kabaca bir hesapla, Günefl'in günde 17 milyon 280 bin km yol
katetti¤ini gösterir. Günefl'le birlikte onun çekim sistemi içindeki tüm
gezegenler ve uydular› da ayn› mesafeyi katederler. 
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ÇEK‹M GÜCÜ VE YÖRÜNGESEL HAREKETLER
Art›k hay›r; yemin ederim sinip dönen (gezegen)lere, bir ak›fl

içinde yerini alanlara; (Tekvir Suresi, 15-16)

Tekvir Suresi'nin 15. ayetinde geçen "hunnes" kelimesi, büzülüp
sinen, gerileyen, geri dönen gibi anlamlara gelmektedir. 16. ayette
"yerini alanlara" olarak çevrilmifl Arapça deyim ise "kunnes"tir. "Kanis"
kelimesinin ço¤ulu olan "kunnes" ifadesi, belli güzergah, yuvaya gir-
me, hareket halindeki cismin yuvas›, yuvas›na girip saklananlar an-
lamlar›na gelir. Yine 16. ayette geçen "ak›fl" kelimesi ise cereyan kö-
künden türeyen ve ak›p giden anlam›na gelen "cariye" kelimesinin ço-
¤ulu "cevar"d›r. Bu kelimelerin anlamlar› dikkate al›nd›¤›nda, geze-
genlerin çekim güçleri ve yörünge etraf›ndaki hareketlerine iflaret edil-
di¤i düflünülebilir. 

Yukar›daki ayetlerde geçen bu kelimeler, çekim kuvvetlerinden
kaynaklanan yörüngesel hareketleri tam olarak tarif etmektedir. Bun-
lardan "hunnes" kelimesi ile, gezegenlerin gerek kendi çekirdeklerine
do¤ru, gerekse Günefl Sistemi'nin merkezi olan Günefl'e do¤ru çekim-
lerine dikkat çekilmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Çekim gücü ev-
rende zaten var olan bir kuvvettir, ancak bu çekim gücünün matema-
tiksel formüllerle ortaya konmas›, 17-18. yüzy›llarda yaflam›fl olan Isa-
ac Newton taraf›ndan mümkün olmufltur. Bir sonraki ayette geçen "el-
cevari" kelimesi de bu çekime karfl› koyan merkezkaç kuvvetinden
kaynaklanan yörüngesel hareketleri vurgulamaktad›r. Kuflkusuz ak›p
gidenler anlam›na gelen "elcevari" kelimesinin "hunnes" (merkeze
do¤ru çekilme, büzülme, sinme) ve "kunnes" (güzergah, yuvaya gir-
me, hareket halindeki cismin yuvas›) kelimeleri ile kullan›lmas›, 1400
sene evvel bilinmesi mümkün olmayan önemli bir bilimsel gerçe¤e dik-
kat çekmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Ayr›ca Kuran'da yemin
edilen konulardan biri olan bu ayetler, konunun önemine dikkat çeken
bir baflka iflarettir.

DÜNYA'NIN YUVARLAKLI⁄I
Gökleri ve yeri hak olarak yaratt›. Geceyi gündüzün üstüne

sar›p-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sar›p örtüyor...   (Zü-
mer Suresi, 5)



Kuran'›n evreni tan›tan ayetlerinde kullan›lan ifadeler oldukça dik-
kat çekicidir. Üstteki ayette "sar›p örter" olarak tercüme edilen Arapça
kelime "yukevviru"dir. Bu kelimenin Türkçe karfl›l›¤›, "yuvarlak bir fle-
yin üzerine bir cisim sarmak"t›r. (Örne¤in Arapça sözlüklerde "bafla
sar›k sarma" gibi yuvarlak cisimleri içeren fiiller için bu kelime kullan›-
l›r.) Ayette, gecenin ve gündüzün birbirlerinin üzerlerini sar›p-örtmele-
ri (tekvir etmeleri) konusunda verilen bilgi, ayn› zamanda Dünya'n›n
biçimi konusunda kesin bir bilgi içermektedir. Ancak ve ancak Dün-
ya'n›n yuvarlak olmas› durumunda bu ayette ifade edilen fiil gerçekle-
flebilir. Yani 7. yüzy›lda indirilen Kuran'da Dünya'n›n yuvarlak oldu¤u-
na iflaret edilmifltir.

Unutmamak gerekir ki, o dönemdeki astronomi anlay›fl›nda Dünya
daha farkl› alg›lan›yordu. O dönemde Dünya'n›n düz bir sat›h oldu¤u
düflünülüyordu ve tüm bilimsel hesap ve aç›klamalar da buna göre ya-
p›l›yordu. Ancak Kuran Allah'›n sözü oldu¤u için, evreni tarif ederken
olabilecek en tan›mlay›c› kelimeler kullan›lm›flt›r. Kuran ayetlerinde
ise bize henüz yak›n yüzy›lda ö¤rendi¤imiz bu bilgileri 1400 sene ön-
cesinden haber verilmektedir.

DÜNYA'NIN DÖNÜfi YÖNÜ
Da¤lar› görürsün de, donmufl san›rs›n; oysa onlar bulutlar›n

sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Herfleyi 'sapasa¤lam ve yerli ye-
rinde yapan' Allah'›n sanat› (yap›s›)d›r (bu). fiüphesiz O, iflledikle-
rinizden haberdard›r. (Neml Suresi, 88)

Neml Suresi'ndeki ayette Dünya'n›n sadece döndü¤ü de¤il, dönüfl
yönü de vurgulanmaktad›r. 3.500-4.000 metre yükseklikteki ana bulut
kümelerinin hareket yönü daima bat›dan do¤uya do¤rudur. Hava du-
rumu tahminleri için ço¤unlukla bat›daki duruma bak›lmas›n›n sebebi
de budur.

Bulut kümelerinin bat›dan do¤uya do¤ru sürüklenmesinin as›l se-
bebi Dünya'n›n dönüfl yönüdür. Günümüzde bilindi¤i gibi, Dünyam›z
da bat›dan do¤uya do¤ru dönmektedir. Bilimin yak›n tarihlerde tespit
etti¤i bu bilimsel gerçek, Kuran'da yüzy›llar öncesinden -Dünya'n›n bir
düzlem oldu¤u, bir öküzün bafl›n›n üstünde sabit durdu¤u san›lan 14.
yüzy›lda- haber verilmifltir.
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DÜNYA'NIN GEO‹T fiEKL‹
Bundan sonra yeryüzünü serip döfledi. (Naziat Suresi, 30)

Yukar›daki ayette "serip döfledi" olarak çevrilen "deha" kelimesi,
yaymak anlam›na gelen "dahv" kelime kökündendir. Dahv kelimesi,
döflemek, düzeltmek anlamlar›na gelse de, tafl›d›¤› anlam bak›m›n-
dan basit bir döfleme fiili de¤ildir. Çünkü bu kelimede, yuvarlak olarak
düzeltmek, döflemek fiillerini tarif etmek için kullan›lmaktad›r. 

Dahv kelimesinden türeyen di¤er kelimelerde de yuvarlakl›k anla-
m› mevcuttur. Örne¤in çocuklar›n topu yerdeki bir çukura düflürmeleri,
tafl at›p çukura düflürme yar›fllar›, cevizle oynanan oyun hepsi dahv
kelimesiyle ifade edilmektedir. Devekuflunun yuva yapmas›na, yata-
ca¤› yerdeki tafllar› temizlemesine, yumurtlad›¤› yere ve yumurtas›na
da bu köklerden türemifl kelimeler kullan›l›r. 

Nitekim Dünya'n›n flekli de bir yumurtay› and›r›r flekilde yuvarlak-
t›r. Dünya'n›n kutuplardan bas›k küresel flekli geoit olarak ifade edil-
mektedir. Bu bak›mdan ayette "deha" kelimesinin kullan›lmas›,
Allah'›n Dünya hakk›nda verdi¤i önemli bir bilgiyi içermektedir. ‹nsan-
lar›n yüzlerce sene Dünya'n›n fleklinin düz oldu¤unu düflünmeleri ve
gerçek fleklinin ancak teknolojik imkanlar neticesinde anlafl›lmas›, Ku-
ran'›n Allah'›n vahyi oldu¤unun önemli delillerinden biridir.

YARATILIfiTAK‹ Ç‹FTLER
"Yerin bitirmekte olduklar›ndan, kendi nefislerinden ve daha

bilmedikleri nice fleylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) yü-
cedir." (Yasin Suresi, 36)

Erkeklik–diflilik, "çift" kavram›n›n bir karfl›l›¤› olmakla birlikte, ayet-
te bahsedilen "bilmedikleri nice fleylerden" ifadesi daha genifl bir an-
lam içermektedir. Nitekim günümüzde ayetin iflaret etti¤i anlamlardan
biri ile karfl›laflmaktay›z. Maddenin çiftler halinde yarat›ld›¤›n› ortaya
koyan ‹ngiliz bilim adam› Paul Dirac, 1933 y›l›nda Nobel Fizik Ödü-
lü'nü kazanm›flt›r. "Parité" ad› verilen bu bulufl, maddenin anti-madde
denilen bir çifti oldu¤unu ortaya koymufltur. Antimadde, maddenin ter-
si özellikler tafl›r. Örne¤in maddenin tersine antimaddenin elektronlar›
art›, protonlar› da eksi yüklüdür. Bu gerçek bilimsel bir kaynakta flöyle
ifade edilmektedir:

... Her parçac›¤›n z›t yükte bir antiparçac›¤› vard›r. Karars›zl›k ilifl-
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kisi bize bu çiftlerin varoluflu ve yokoluflunun her yerde ve her zaman
ayn› anda olufltu¤unu göstermektedir. (http://www.2think.org/nothing-
ness.shtml; Nothingness: The Science of Empty Space, Henning
Genz, s. 205)

Yarat›l›fltaki çiftlere bir di¤er örnek de bitkilerdir. Botanikçiler bitki-
lerde cinsiyet ayr›m› oldu¤unu ancak 100 sene evvel keflfedebilmifl-
lerdir. Halbuki bitkilerin çiftler halinde yarat›ld›¤› Kuran'da 1400 sene
önce afla¤›daki ayetlerle aç›kça bildirilmifltir:

O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›flt›r, bunu görmektesi-
niz. Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt›
ve orada her canl›dan türetip yay›verdi. Biz gökten su indirdik,
böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. (Lokman
Suresi, 10)

"Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beflik k›ld›, onda sizin
için yollar döfledi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür
bitkiden çiftler ç›kard›k." (Taha Suresi, 53)

Ayn› flekilde meyveler de difli ve erkek olarak farkl› yap›lara sahip-
tirler. Kuran'da bu bilgi Rad Suresi'nin 3. ayetinde ifade edilmektedir:

O'dur ki arz› uzatt›, orada sabit da¤lar ve ›rmaklar var etti, ora-
da her meyveden iki çift (erkek-difli) yaratt›. Geceyi gündüzün
üzerine örter. fiüphesiz bunda düflünen bir toplum için ayetler
vard›r. (Rad Suresi, 3)

Ayette "çift" olarak çevrilen "zevceyni" kelimesi, Arapça'da "efl"
manas›nda kullan›lan "zevc" kelimesinden gelmektedir. Bilindi¤i gibi
olgunlaflan bitkilerin ürünlerinin son flekli meyveleridir. Meyveden ön-
ceki aflama ise çiçektir. Çiçeklerin de erkeklik ve diflilik organlar› bu-
lunmaktad›r. Çiçe¤e polen tafl›narak döllenme gerçekleflti¤inde -er-
kek ve difli üreme hücreleri birleflti¤inde- meyve vermeye bafllar. Za-
man içerisinde meyve olgunlafl›r ve tohum dökmeye bafllar. Bu gerçek
-meyvelerde farkl› cinsiyetlere ait özellikler oldu¤u- Kuran'da iflaret
edilen bir baflka bilimsel bilgidir.

Erkeklik diflilik, "çift" kavram›n›n bir karfl›l›¤› olmakla birlikte, ayette
bahsedilen "bilmedikleri nice fleylerden" ifadesi daha genifl bir anlam
içeriyor. Nitekim maddenin çiftler halinde yarat›ld›¤›n› ortaya koyan ‹n-
giliz bilimadam› Paul Dirac, 1933 y›l›nda Nobel Fizik Ödülü’nü kazan-
d›. "Parité" ad› verilen bu bulufl, maddenin anti madde denilen bir çifti
oldu¤unu ortaya koymufltur. Anti-madde, maddenin tersi özellikler ta-
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fl›r. Örne¤in maddenin tersine anti-maddenin elektronlar› art›, proton-
lar› da eksi yüklüdür. 

DEN‹ZLER‹N B‹RB‹R‹NE KARIfiMAMASI
"Birbirleriyle kavuflup karfl›laflmak üzere iki denizi sal›verdi.

‹kisi aras›nda bir engel (berzah) vard›r; birbirlerinin s›n›r› geç-
mezler." (Rahman Suresi, 19-20)

Denizlerin, araflt›rmac›lar taraf›ndan çok yak›n bir geçmiflte tespit
edilen bir özelli¤i, Kuran'›n Rahman Suresi'nde flöyle bildirilir:

Birbirleriyle kavuflmak üzere iki denizi sal›verdi. ‹kisi aras›nda
bir engel vard›r; birbirlerinin s›n›r›n› geçmezler.  (Rahman Suresi,
19-20)

Birbirine aç›lan fakat sular› kesinlikle birbiriyle kar›flmayan deniz-
lerin ayette bildirilen bu özelli¤i, okyanus bilimciler taraf›ndan çok ya-
k›n bir zaman önce keflfedilmifltir. "Yüzey gerilimi" ad› verilen fiziksel
bir kuvvet nedeniyle, komflu denizlerin sular›n›n kar›flmad›¤› ortaya
ç›km›flt›r. Denizlerin farkl› yo¤unluklar›ndan kaynaklanan yüzey gerili-
mi, adeta bir duvar gibi sular›n›n birbirine kar›flmas›n› engeller.

Elbette ki insanlar›n, fizikten, yüzey geriliminden, okyanus bilimin-
den haberdar olmad›klar› bir devirde bu gerçe¤in Kuran'da bildirilmifl
olmas› son derece dikkat çekici bir durumdur.

ZAMANIN GÖRECEL‹⁄‹
Zaman›n göreceli¤i konusu bugün ispatlanm›fl bilimsel bir gerçek-

tir. Ancak bu gerçek, yüzy›l›n bafllar›nda Einstein'›n görecelik kuram›
ile ortaya ç›km›flt›r. O döneme dek insanlar zaman›n göreceli bir kav-
ram oldu¤unu, ortama göre de¤iflkenlik gösterebilece¤ini bilmiyorlar-
d›. Ama ünlü bilim adam› Albert Einstein, görecelik kuram› ile bu ger-
çe¤i aç›k olarak ispatlad›. Zaman›n, kütleye ve h›za ba¤›ml› bir kav-
ram oldu¤unu ortaya koydu. Daha evvel hiç kimse bu konuyu aç›kça
dile getirmemiflti. Tek bir istisnayla; Kuran'da, zaman›n izafi oldu¤unu
gösteren bilgiler veriliyordu. Bu konuyla ilgili baz› ayetleri flöyle s›rala-
yabiliriz:  

... Gerçekten, senin Rabbinin Kat›nda bir gün, sizin saymakta
olduklar›n›zdan bin y›l gibidir.  (Hac Suresi, 47)
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Gökten yere her ifli O evirip düzene koyar. Sonra (ifller,)
sizin saymakta oldu¤unuz bin y›l süreli bir günde  yine O'na yük-
selir. (Secde Suresi, 5)

Melekler ve Ruh (Cebrail), O'na, süresi elli bin y›l olan bir gün-
de ç›kabilmektedir.  (Mearic Suresi, 4)

610 y›l›nda indirilmeye bafllanan Kuran'da böylesine aç›k bir flekil-
de zaman›n göreceli¤inden bahsediliyor olmas›, onun ‹lahi bir kitap ol-
du¤unun bir baflka delilidir.

KARADEL‹KLER
20. yüzy›lda evrendeki gök cisimleri ile ilgili pek çok yeni keflif ya-

p›lm›flt›r. Günümüzde henüz yeni tan›nan bu cisimlerden biri de kara-
deliklerdir. Karadelikler, yak›t› tükenen bir y›ld›z›n kendi içine do¤ru
büzülmesi ve en sonunda, y›ld›z yerine s›n›rs›z yo¤unlukta ve s›f›r ha-
cimde çok büyük bir çekim alan›n›n ortaya ç›kmas›yla oluflmaktad›r.
Karadeli¤i, yüzey yerçekimi oldukça güçlü oldu¤u ve ›fl›k içinden ka-
çamad›¤› için, en büyük teleskoplarla bile göremeyiz. Ancak içine çö-
ken y›ld›z bulundu¤u yerin çevresine olan etkisiyle alg›lanabilir. Allah
Vak›a Suresi'nde y›ld›zlar›n yerleri üzerine yemin ederek bu konuya
flöyle dikkat çekmifltir: 

Hay›r, y›ld›zlar›n yer (mevki)lerine yemin ederim. fiüphesiz
bu, e¤er bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. (Vak›a Suresi,
75-76)

"Karadelik" kavram› ilk kez 1767 y›l›nda ‹ngiliz bilim adam› John
Michell taraf›ndan ortaya at›lm›fl ve "karadelik” ifadesi ise ilk kez Ame-
rikal› fizikçi John Archibald Wheeler taraf›ndan 1969 y›l›nda kullan›l-
m›flt›r. Önceleri tüm y›ld›zlar› görebildi¤imizi varsayarken, sonraki y›l-
larda uzayda ›fl›klar›n› göremedi¤imiz y›ld›zlar›n da var olduklar› anla-
fl›lm›flt›r. Çünkü enerjisi tükenen bu y›ld›zlar›n ›fl›klar› da yok olmakta-
d›r. Karadelik, bir kütlenin, ›fl›¤›n art›k s›zamayaca¤› kadar küçük bir
alanda toplanmas›d›r. fiiddetli çekim alan›, fotonlar› ve en h›zl› parça-
c›klar› dahi bu bölgede hapseder. Günefl'in 3 kat› büyüklü¤ündeki küt-
leye sahip tipik bir y›ld›z›n yanmas› ve patlamas› sonucunda oluflan
karadeli¤in çap› sadece 20 km kadard›r. Kara delikler "kara"d›r, yani
do¤rudan gözlemlemek mümkün de¤ildir. Kendilerini dolayl› olarak,
di¤er gök cisimlerine uygulad›klar› yüksek çekim güçleriyle belli eder-
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ler. Afla¤›daki ayette de k›yamet günü tasvirlerinin yan› s›ra, bir yönüy-
le de karadeliklerle ilgili bu bilimsel bulguya iflaret ediliyor olabilir:

Y›ld›zlar 'örtülüp (›fl›klar›) silindi¤i' zaman, (Mürselat Suresi, 8)

Ayr›ca büyük kütleye sahip y›ld›zlar uzayda bükülmeye sebep
olurlar. Fakat karadelikler sadece uzayda bükülmeye sebep olmaz,
ayn› zamanda uzay› delip geçerler. Bu sönmüfl y›ld›zlar›n, karadelik-
ler olarak adland›r›lmalar›n›n nedeni de budur. Tar›k Suresi'nin üçün-
cü ayetinde ise "delen y›ld›z"dan söz edilmektedir:

Gö¤e ve Tar›k'a andolsun, Tar›k'›n ne oldu¤unu sana bildiren
nedir? (Karanl›¤›) Delen y›ld›zd›r. (Tar›k Suresi, 1-3)

Ayetin Arapças›'nda "delik" anlam›na gelen "sakb" kelime kökün-
den, "delik açan, delen ve delip geçen" anlamlar›na gelen "essakibu"
ifadesi kullan›lmaktad›r. Kardelikleri tarif eden bilimsel yay›nlarda ise
"delik açmak, delmek" anlamlar›na gelen "puncture" kelimesi kullan›l-
maktad›r. Karadeliklerin özelli¤ini ifade etmek için Kuran'da kullan›lan
bu kelime son derece hikmetlidir. Ayette y›ld›zlarla ilgili bu bilgiye de
dikkat çekilmifl olmas›, Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unu ispatlayan bir
di¤er önemli bilgidir.

AY'IN YÖRÜNGES‹
"Ay'a gelince, Biz onun için de birtak›m u¤rak yerleri takdir et-

tik; sonunda o, eski bir hurma dal› gibi döndü (döner). Ne Gü-
nefl'in Ay'a eriflip-yetiflmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün
önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedir." (Ya-
sin Suresi, 39-40 )

Ay'›n yörüngesi di¤er gezegenlerin uydular› gibi düzgün bir yörün-
gede ilerlemez. Ay, yörüngesinde seyrederken Dünya'nın bazen önü-
ne bazen arkasına geçer. Aynı zamanda Dünya'yla birlikte Günefl'in
etrafında da döndü¤ünden, uzayda sürekli "S" harfi benzeri bir yörün-
ge çizer. Ay'ın uzaydaki bu yörüngesinin flekli, Kuran'da "eski bir hur-
ma dalı gibi döndü (döner)" ifadesiyle tarif edildi¤i gibi, kurumufl hur-
ma a¤acı dalın›n e¤rili¤ine oldukça benzemektedir. Nitekim ayette ge-
çen "urcun" kelimesinin anlam›, kuruyup incelmifl, bükülmüfl hurma
dal›d›r ve hurma a¤ac›n›n meyveleri topland›ktan sonra, salk›mdan
geriye kalan k›sm› ifade etmek için kullan›l›r. Ayr›ca bu salk›m dal›n›n
"eski" ifadesiyle tasvir edilmesi de son derece hikmetlidir, çünkü hur-
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ma dal›n›n eskisi daha ince ve daha e¤ridir.

Kuflkusuz ki 1400 sene evvel Ay'›n yörüngesi hakk›nda bilgi sahibi
olmak mümkün de¤ildi. Günümüz teknolojisi ve bilgi birikimi ile tespit
edilebilen bu fleklin, Kuran'da böylesine kusursuz bir benzetme ile bil-
dirilmesi, Kuran'›n bir baflka bilimsel mucizesidir. 

DÜNYA'NIN KORUNMUfi TAVANI
Kuran'da Allah, gökyüzünün son derece önemli bir özelli¤ine flöyle

dikkat çeker:

Gökyüzünü korunmufl bir tavan k›ld›k; onlar ise bunun ayetle-
rinden yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32)

Ayette belirtilen gökyüzünün bu özelli¤i, 20. yüzy›ldaki bilimsel
araflt›rmalarla kan›tlanm›flt›r.

Dünya'y› çepeçevre kuflatan atmosfer, canl›l›¤›n devam› için son
derece hayati ifllevleri yerine getirir. Dünya'ya yaklaflan irili ufakl› pek
çok göktafl›n› parçalayarak yok eder ve bunlar›n yeryüzüne düflerek
canl›lara büyük zararlar vermesini engeller. 

Atmosfer, bunun yan› s›ra, uzaydan gelen ve canl›lar için zararl›
olan ›fl›nlar› da filtre eder. Atmosferin bu özelli¤inin en çarp›c› yönü,
atmosferin sadece zarars›z orandaki ›fl›nlar›, yani görünür ›fl›k, k›z›l
ötesi ›fl›nlar ve radyo dalgalar›n› geçirmesidir. Bunlar›n tümü yaflam
için gerekli ›fl›nlard›r. Örne¤in atmosfer taraf›ndan belirli oranda geç-
mesine izin verilen ultraviyole ›fl›nlar›, bitkilerin fotosentez yapmalar›
ve dolay›s›yla tüm canl›lar›n hayatta kalmalar› aç›s›ndan büyük önem
tafl›r. Günefl taraf›ndan yay›lan fliddetli ultraviyole ›fl›nlar›n›n büyük
bölümü, atmosferin ozon tabakas›nda süzülür ve Dünya yüzeyine ya-
flam için gerekli olan az bir k›sm› ulafl›r. 

Atmosferin koruyucu özelli¤i bunlarla da kalmaz. Dünya, uzay›n
ortalama eksi 270 derecelik dondurucu so¤u¤undan yine atmosfer sa-
yesinde korunur. Dünya'y› zararl› etkilerden koruyan, yaln›zca atmos-
fer de¤ildir. Atmosferin yan› s›ra "Van Allen Kuflaklar›" denilen ve Dün-
ya'n›n manyetik alan›ndan kaynaklanan bir tabaka da, gezegenimize
gelen zararl› ›fl›nlara karfl› bir kalkan görevi görür. Günefl'ten ve di¤er
y›ld›zlardan sürekli olarak yay›lan bu ›fl›nlar, insanlar için öldürücü et-
kiye sahiptir. Özellikle Günefl'te s›k s›k meydana gelen ve "parlama"
ad› verilen enerji patlamalar›, Van Allen Kuflaklar› olmasa, Dünya'daki
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tüm yaflam› yok edebilecek güçtedir.

Van Allen Kuflaklar›'n›n yaflam›m›z aç›s›ndan önemini Dr. Hugh
Ross flöyle anlatmaktad›r:

Dünya, Günefl Sistemi'ndeki gezegenler aras›nda en yüksek yo-
¤unlu¤a sahiptir. Bu genifl nikel-demir çekirde¤i büyük bir manyetik
alandan sorumludur. Bu manyetik alan Van Allen radyasyon koruyucu
tabakas›n› meydana getirir. Bu tabaka yeryüzünü radyasyon bombar-
d›man›ndan korur. E¤er bu koruyucu tabaka olmasayd›, Dünya'da ha-
yat mümkün olmazd›. Manyetik alan› olan ve kayal›k bölgelerden olu-
flan di¤er tek gezegen Merkür'dür. Fakat bu manyetik alan›n gücü
Dünya'n›nkinden 100 kat daha azd›r. Van-Allen radyasyon koruyucu
tabakas› Dünya'ya özeldir. (http://www.godandscience.org/apologe-
tics/designss.html)

Geçti¤imiz y›llarda tespit edilen bir parlamada aç›¤a ç›kan enerji-
nin, Hiroflima'ya at›lan›n benzeri 100 milyar atom bombas›na efl de¤er
oldu¤u hesaplanm›flt›r. Parlamadan 58 saat sonra pusulalar›n ibrele-
rinde afl›r› hareketler gözlenmifl, Dünya atmosferinin 250 km üstünde
s›cakl›k s›çrama yap›p 2.500 0C'ye yükselmifltir.

K›sacas›, Dünya'n›n üzerinde, kendisini sar›p kuflatan ve d›fl tehli-
kelere karfl› koruyan mükemmel bir sistem ifller. ‹flte Dünya'y› çevrele-
yen gökyüzünün bu koruyucu kalkan özelli¤ini, Allah bizlere yüzy›llar
öncesinden Kuran'da bildirmifltir.

YA⁄MURUN OLUfiUMU
Ya¤murun nas›l olufltu¤u uzun süre insanlar için bir s›rd›. Ancak

hava radarlar›n›n keflfedilmesinden sonra, ya¤murun hangi evreler-
den geçerek olufltu¤u kesinlik kazand›. Buna göre, ya¤mur üç evre-
den geçerek oluflur: Önce rüzgar yoluyla ya¤murun "hammaddesi"
havalan›r. Ard›ndan bulutlar meydana gelir ve en son olarak da ya¤-
mur damlac›klar› ortaya ç›kar. Kuran'da ya¤murun oluflumu ile ilgili
aktar›lanlarda ise, tam da bu süreçlerden söz edilmektedir. Bir ayette
bu oluflum hakk›nda flöyle bir bilgi verilir:

"Allah rüzgarlar› gönderir (1. evre), böylece bir bulut kald›r›r
da onu nas›l dilerse gökte yay›p da¤›t›r ve onu parça parça k›lar
(2. evre); nihayet onun aras›ndan ya¤murun ak›p ç›kt›¤›n› görür-

- 460 -



sün (3. evre). Sonunda Kendi kullar›ndan diledi¤ine verince he-
men sevince kap›l›verirler. " (Rum Suresi, 48)

B‹R‹NC‹ EVRE: "Allah rüzgarlar› gönderir..."

Okyanuslardaki köpüklenme ile oluflan say›s›z hava kabarc›¤› sü-
rekli ortaya ç›kmakta ve su zerreleri sürekli olarak gökyüzüne f›rla-
maktad›r. Tuzca zengin olan bu zerreler daha sonra rüzgarlarla tafl›n›r
ve atmosferde yukar›lara do¤ru yol al›rlar. Aerosol ad› verilen bu kü-
çük parçac›klar "su tuza¤›" ad› verilen bir mekanizmayla yine denizler-
den yükselen su buhar›n› kendi çevrelerinde minik damlalar halinde
toplayarak bulut damlalar›n› olufltururlar. 

‹K‹NC‹ EVRE: "...böylece bir bulut kald›r›r da onu nas›l dilerse
gökte yay›p da¤›t›r ve onu parça parça k›lar..."

Tuz kristallerinin ya da havadaki toz zerrelerinin etraf›nda yo¤un-
laflan su buhar› sayesinde bulutlar oluflur. Bunlar›n içindeki su damla-
c›klar› çok küçük olduklar›ndan (0.01 ile 0.02 mm çap›nda) havada
as›l› kal›rlar ve gö¤e yay›l›rlar. Böylece gökyüzü bulutlarla kaplan›r.

ÜÇÜNCÜ EVRE: "...nihayet onun aras›ndan ya¤murun ak›p
ç›kt›¤›n› görürsün."

Tuz kristallerinin ve toz zerreciklerinin etraf›nda biraraya gelen su
parçac›klar› iyice yo¤unlaflarak ya¤mur damlalar›n› olufltururlar. Böy-
lece havadan daha a¤›r bir konuma gelen damlalar, buluttan ayr›larak
ya¤mur biçiminde yere düflmeye bafllarlar. 

Görüldü¤ü gibi ya¤murun oluflumundaki her aflama, Kuran ayetle-
rinde bildirilmektedir. Üstelik bu aflamalar do¤ru s›ralama ile aç›klan-
m›flt›r. Dünyadaki birçok do¤al olayda oldu¤u gibi, bunda da Allah en
do¤ru aç›klamay› yapmakta, üstelik bu aç›klamay› keflfediliflinden
as›rlar önce Kuran'la insanlara duyurmaktad›r. Ya¤murun oluflumu ile
ilgili olarak baflka bir ayette flu bilgiler verilmektedir:

Görmedin mi ki, Allah bulutlar› sürmekte, sonra aralar›n›
birlefltirmekte, sonra da onlar› üst üste y›¤maktad›r; böylece,
ya¤murun bunlar›n aras›ndan ak›p-ç›kt›¤›n› görürsün. Gökten
içinde dolu bulunan da¤lar (gibi bulutlar) indiriverir, onu diledi¤i-
ne isabet ettirir de, diledi¤inden onu çevirir; flimfle¤inin par›lt›s›
neredeyse gözleri kamaflt›r›p götürüverecektir. (Nur Suresi, 43)
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Bulut tipleri üzerinde araflt›rma yapan bilim adamlar› ya¤murun
oluflumu ile ilgili flafl›rt›c› sonuçlarla karfl›laflm›fllard›r. Ya¤mur bulut-
lar› belirli bir sistem ve aflamalar dahilinde oluflmakta ve flekillenmek-
tedir. Ya¤mur bulutlar›ndan biri olan kümülonimbüs türü bulutlar›n olu-
flum aflamalar› bilimsel olarak flöyledir: 

1. AfiAMA, Sürülme: Bulutlar rüzgarlar taraf›ndan bulunduklar›
yerden itilir yani sürülürler.

2. AfiAMA, Birleflme: Rüzgar taraf›ndan itilen bu küçük boyuttaki
bulutlar (kümülonimbüs) sürüklendikleri yerde birleflip yeni büyük bu-
lutlar› olufltururlar.

3. AfiAMA, Y›¤›lma: Küçük bulutlar birlefltikten sonra büyük bulu-
tun içindeki yukar› do¤ru çekifl kuvveti artar. Bulutun merkezindeki yu-
kar› çekifl kuvveti kenarlardaki çekiflten daha güçlüdür. Bu yukar› çe-
kifller bulutun gövdesinin dikey olarak büyümesine neden olur. Böyle-
ce bulutlar yukar›ya do¤ru geniflleyerek üst üste y›¤›lm›fl olur. Bu, di-
key olarak büyümüfl bulutun gövdesinin atmosferin daha serin yerleri-
ne do¤ru uzamas›na sebep olur. ‹flte bu noktada atmosferin serin böl-
gelerinde bulutta su ve dolu damlalar› büyümeye bafllar. 

Bu aflamalar›n sonucunda, su ve dolu damlalar› -yukar› çekifl gü-
cünün onlar› destekleyemeyece¤i kadar- a¤›rlaflt›klar› zaman da bu-
lutlardan ya¤mur, dolu vs. fleklinde düflmeye bafllarlar.

Unutmamak gerekir ki meteorologlar bulut oluflumu, yap›s› ve
fonksiyonu ile ilgili detaylar› geliflmifl ekipmanlar (uçak, uydu, bilgisa-
yar vs.) kullanarak yak›n zamanda ö¤renmifllerdir. Görülen odur ki,
Allah bu ayetlerinde de bize 1400 sene öncesinde bilinmesi mümkün
olmayan bir bilgi vermifltir.

BAL MUC‹ZES‹
Allah'›n küçücük bir hayvan arac›l›¤›yla insanlara sundu¤u bal›n

ne denli büyük bir besin kayna¤› oldu¤unu biliyor musunuz? 

Bal, fruktoz ve glukoz gibi flekerlerin yan›s›ra magnezyum, potas-
yum, kalsiyum, sodyum klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi minerallere
sahiptir. Nektar ve polen kaynaklar›n›n niteliklerine göre de¤iflmekle
birlikte, balda B1, B2, C, B6, B5 ve B3 vitaminleri bulunmaktad›r. Ayr›-
ca bak›r, iyot, demir ve çinko da az miktarlarda bulunur. Bal›n içeri¤in-
de bunlar›n d›fl›nda baz› hormonlar da vard›r.
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Bal, Kuran ayetinde vurguland›¤› gibi, "insanlara flifa" olma özelli¤i
tafl›maktad›r. 20-26 Eylül'den Çin'de yap›lan Dünya Ar›c›l›k Kongre-
si'nde bilim adamlar›n›n bal hakk›ndaki yorumlar› da bunu do¤ruluyor:
"Kongre'de, ar› ürünleri ile tedavi konusu a¤›rl›k kazand›. Özellikle
ABD'li bilimadamlar› bal, ar› sütü, polen ve ar› reçinas›n›n (propolis)
birçok hastal›¤› tedavi etti¤ini bildirdiler. Romanyal› bir doktor bal› ka-
tarakt hastalar› üzerinde denedi¤ini ve 2094 hastadan 2002'sinin (%
95) bal sayesinde tam olarak iyileflti¤ini aç›klad›. Polonyal› doktorlar
ise ar› reçinas›n›n hemoroid, deri hastal›klar›, kad›n hastal›klar› gibi
birçok hastal›¤a iyi geldi¤ini tespit ettiklerini bildirdiler."  (Hürriyet, 19
Ekim 1993)

Bilimde en ön s›ralar› alan ülkelerde ar›c›l›k ve ar› ürünleri art›k
bafll›bafl›na bir araflt›rma dal› durumunda. Bal›n di¤er yararlar› ise
flöyle s›ralanabilir:

Kolayca sindirilir: ‹çindeki flekerlerin bir baflka cins flekere (fruk-
tozun glikoza) dönüflebilme özelli¤i sayesinde bal, yüksek miktarda
asit içermesine ra¤men en hassas mideler taraf›ndan bile kolayl›kla
sindirilir. Ayn› zamanda ba¤›rsaklar›n ve böbreklerin daha iyi çal›flma-
s›na yard›mc› olur. 

Düflük kalorilidir: Bal›n bir di¤er özelli¤i de, ayn› oranda flekerle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça tatl› olmas›na ra¤men, vücuda yaklafl›k %
40  oran›nda daha az kalori sa¤lamas›d›r. Vücuda yo¤un enerji ver-
mesine ra¤men, kilo yapmamas› bal› üstün nitelikli bir besin kayna¤›
yapmaya yeter.

Süratle kana kar›fl›r: Bal ›l›k suyla kar›flt›r›ld›¤›nda 7 dakika için-
de kana kar›fl›r. ‹çerdi¤i serbest flekerlerden dolay› beynin çal›flmas›
kolaylafl›r...

Kan yap›m›na destek olur: Bal, kan yap›m› için vücudun gereksi-
nim duydu¤u enerjinin önemli bir bölümünü karfl›lar. Ayr›ca kan›n te-
mizlenmesine de yard›mc› olur. Kan dolafl›m›n› hem düzenleyici, hem
de kolaylaflt›r›c› yönde etkisi vard›r. Damar sertli¤ine karfl› önemli bir
koruyucudur.

‹çinde bakteri bar›namaz: Bal›n bakteri bar›nmas›na olanak tan›-
mayan özelli¤i "inhibine etki" olarak adland›r›l›r. Yap›lan deneyler
suland›r›lm›fl bal›n bakteri öldürücü özelli¤inin saf bala göre iki kat art-
t›¤›n› göstermifltir. ‹flin ilginci, ar› kolonisine yeni dahil olacak kurtçuk-
lar›n, kendilerine bakmakla görevli ar›larca -suland›r›lm›fl bal›n bu
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özelli¤ini bilirmiflcesine- suland›r›lm›fl balla beslenmesidir.

Ar› Sütü: Ar› sütü, kovandaki iflçi ar›lar›n üretti¤i bir maddedir. Çok
besleyici olan ar› sütünde fleker, protein, ya¤ ve birçok vitamin bulu-
nur. Vücudun kuvvetsiz düfltü¤ü durumlarda ve doku yafllanmalar›n-
dan ileri gelen bozukluklarda kullan›l›r.

Ar›lar›n ihtiyaçlar›ndan çok fazla ürettikleri bal›, insanlar için ve in-
sanlara uygun olarak yapt›klar› aç›kt›r. Bu inan›lmaz görevi "kendi
bafllar›na" yapamayacaklar› da. Ar›lar›n Allah'›n ilham›yla hareket
eden canl›lar olduklar› ayetlerde flöyle bildirilmektedir:

Rabbin bal ar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n
kurduklar› çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tü-
münden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaflt›rd›¤› yollarda yürü-
uçuver. Onlar›n kar›nlar›ndan türlü renklerde flerbetler ç›kar, on-
da insanlar için bir flifa vard›r. fiüphesiz düflünen bir topluluk için
gerçekten bunda bir ayet vard›r. (Nahl Suresi, 68-69)

‹NSANIN YARATILIfiI
Kuran'da insanlar iman etmeye ça¤r›l›rken oldukça farkl› konular-

dan bahsedilir. Allah, kimi zaman gökleri, kimi zaman yeryüzünü, ba-
zen hayvanlar› ve bitkileri insana delil olarak gösterir. Yine birçok
ayette insan›n bizzat kendi yarat›l›fl›na dönüp bakmas› ö¤ütlenir. ‹n-
san›n nas›l yeryüzüne geldi¤i, hangi aflamalardan geçti¤i ve temel
maddesinin ne oldu¤u s›k s›k hat›rlat›l›r. 

Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz? fiimdi
(rahimlere) dökmekte oldu¤unuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler
mi yarat›yorsunuz, yoksa yarat›c› Biz miyiz? (Vak›a Suresi, 57-59)

‹nsan›n yarat›l›fl›ndaki mucizevi yönler, daha pek çok ayette vur-
gulan›r. Ancak bu vurgular aras›nda öyle bilgiler vard›r ki, bunlar 7.
yüzy›lda yaflayan insanlar›n asla bilemeyece¤i detaylard›r. ‹flte bun-
lardan baz›lar›:

1) ‹nsan, meni s›v›s›n›n tamam›ndan de¤il, aksine çok küçük bir
parças›ndan (spermadan) yarat›l›r.

2) Bebe¤in cinsiyetini erkek belirler. 

3) ‹nsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük gibi yap›fl›r.

4) ‹nsan ana rahminde üç karanl›k bölge içinde geliflir.
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Yukar›da s›ralad›¤›m›z bilgiler Kuran'›n indirildi¤i dönemde, bilin-
mesi mümkün olmayan ve gözlemlenemeyecek detaylard›r. Bunlar›n
keflfedilmesi, ancak 20. yüzy›l teknolojisinin kullan›lmas›yla mümkün
olmufltur.

fiimdi bu bilgileri s›ras›yla inceleyelim.

Meniden Bir Damla

Spermler yumurtaya ulaflana kadar annenin vücudunda bir yolcu-
luk geçirirler. Bu yolculukta 250 milyon spermden ancak bin kadar› yu-
murtaya ulaflmay› baflar›r. Befl dakika sonra sona erecek yar›fl›n so-
nunda, yar›m tuz tanesi büyüklü¤ündeki yumurta, spermlerden yaln›z-
ca birini kabul eder. Yani insan›n özü, meninin tamam› de¤il, ondan
küçük bir parçad›r. Kuran'da bu gerçek K›yamet Suresi'ndeki ayetler-
de flöyle aç›klanm›flt›r:

‹nsan, 'kendi bafl›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor?
Kendisi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? (K›yamet Su-
resi, 36-37)

Dikkat edilirse Kuran'da, insan›n meninin tamam›ndan de¤il, onun
içinden al›nan küçük bir parçadan olufltu¤u haber verilmektedir. Bu
ayetteki özel vurgunun, ancak modern bilim taraf›ndan keflfedilen bir
gerçe¤i aç›klamas› ise, Kuran'›n Allah sözü oldu¤unun delilidir.

Menideki Kar›fl›m

Meni olarak adland›r›lan ve spermleri tafl›yan besleyici s›v›, sade-
ce spermlerden oluflmaz. Aksine meni, birbirinden farkl› s›v›lar›n kar›-
fl›m›ndan oluflur. Meni; sperm kanallar›ndan, seminal keseciklerden,
prostat bezinden, idrar yollar›na ba¤l› cooper ve mery bezleri gibi salg›
bezlerinden salg›lanan maddelerin bir bileflimidir. Meni diye adland›r›-
lan s›v›n›n detayl› analizi yap›l›rsa bu s›v›n›n; sitrik asit, prostoglodin-
ler, flavinler, askorbik asit, ergotionein, fruktoz, fosforilkolin, kolestrol,
fosfolipidler, fibrinolizin, çinko, asit fosfataz, fosfaz, hiyolurinadaz ve
spermler gibi birçok ayr› bileflenden oluflmaktad›r.  Bu s›v›lar›n, sper-
min gerek duydu¤u enerjiyi karfl›layacak olan flekeri bulundurmak,
baz özelli¤iyle ana rahminin giriflindeki asitleri nötralize etmek, sper-
min hareket edece¤i kaygan ortam› sa¤lamak gibi görevleri vard›r.
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Kuran'da meniden söz edilirken, modern bilimin ortaya ç›kard›¤›
bu gerçe¤e de iflaret edilmekte ve meni "karmakar›fl›k" bir s›v› olarak
tarif edilmektedir:

fiüphesiz Biz insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k.
Onu deniyoruz. Bundan dolay› onu ifliten ve gören yapt›k.
(‹nsan Suresi, 2)

Baflka ayetlerde ise yine meninin kar›fl›m oldu¤una iflaret edilir, in-
san›n ise bu kar›fl›m›n "özünden" yarat›ld›¤› vurgulan›r:

Ki O, yaratt›¤› herfleyi en güzel yapan ve insan› yaratmaya bir
çamurdan bafllayand›r. Sonra onun soyunu bir özden, basbaya¤›
bir sudan yapm›flt›r. (SecdeSuresi, 7-8)

Burada "öz" diye çevrilen Arapça "sulale" kelimesi, öz ya da bir fle-
yin en iyi k›sm› demektir. Hangi flekilde al›n›rsa al›ns›n "bir bütünün bir
k›sm›" anlam›na gelir. Bu durum, Kuran'›n, insan›n yarat›l›fl›n› en ince
detay›na kadar bilen Allah'›n sözü oldu¤unu aç›kça göstermektedir. 

Bebe¤in Cinsiyeti

Yak›n bir zamana kadar insanlar, bebe¤in cinsiyetinin anne hücre-
leri taraf›ndan belirlendi¤ini san›yorlard›. Ya da en az›ndan, anne ve
babadan gelen hücrelerin birlikte cinsiyet belirledikleri zannediliyordu.
Ancak Kuran'da bu konuda farkl› bir bilgi verilmifl ve erkeklik ve diflili-
¤in, "rahime dökülen meniden" yarat›ld›¤› bildirilmifltir:

Do¤rusu, çiftleri; erkek ve difliyi, yaratan O'dur. Bir damla su-
dan   (döl yata¤›na) meni döküldü¤ü zaman.(Necm Suresi, 45-46)

Kendisi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? Sonra bir
alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir 'düzen için-
de biçim verdi.' Böylece ondan, erkek ve difli olmak üzere çift k›l-
d›. (K›yamet Suresi, 37-39)

Kuran'da verilen bu bilginin do¤rulu¤u, genetik ve mikrobiyoloji bi-
limlerinin geliflmesiyle birlikte bilimsel olarak da ispatland›. Cinsiyetin
tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri taraf›ndan belirlendi¤i, kad›-
n›n ise bu iflte hiçbir rolünün olmad›¤› anlafl›ld›.

Cinsiyet belirlenmesindeki etken, kromozomlard›r. ‹nsan yap›s›n›
belirleyen 46 kromozomdan iki tanesi cinsiyet kromozomu olarak ad-
land›r›l›r. Bu iki kromozom erkekte XY, kad›nda ise XX olarak tan›mla-
n›r. Bunun sebebi söz konusu kromozomlar›n bu harflere benzemesi-
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dir. Y kromozomu erkeklik, X kromozomu ise kad›nl›k genlerini tafl›r.

Bir insan›n oluflmas›, erkek ve kad›nda çiftler halinde yer alan bu
kromozomlar›n birer tanesinin birleflmesi ile bafllar. Kad›nda yumurt-
lama s›ras›nda ikiye ayr›lan efley hücresinin her iki parças› da X kro-
mozomu tafl›r. Oysa erkekte ikiye ayr›lan efley hücresi, X ve Y kromo-
zomlar› içeren iki farkl› sperm meydana getirir. Kad›nda bulunan X
kromozomu, e¤er erkekteki X kromozomunu içeren spermle birleflirse
do¤acak bebek k›z olacakt›r. E¤er Y kromozomu içeren spermle birle-
flirse, bu kez do¤acak çocuk erkek olur. Yani do¤acak çocu¤un cinsi-
yeti, erkekteki kromozomlardan hangisinin kad›n›n yumurtas›yla birle-
flece¤ine ba¤l›d›r. 

Kuflkusuz genetik bilimi ortaya ç›k›ncaya dek, yani 20. yüzy›la ka-
dar bunlar›n hiçbiri bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde, do¤acak ço-
cu¤un cinsiyetinin kad›n bedeni taraf›ndan belirlendi¤i inanc› yayg›n-
d›. Hatta bu nedenle k›z çocuk do¤uran kad›nlar k›nan›rd›. Oysa Ku-
ran'da, insanlara genlerin keflfinden 14 yüzy›l önce bu bat›l inan›fl›
reddeden bir bilgi verilmifl, cinsiyetin kökeninin kad›n de¤il, erkekten
gelen meni oldu¤u bildirilmifltir.

‹NSANIN SUDAN YARATILIfiI
Allah, her canl›y› sudan yaratt›. ‹flte bunlardan kimi karn› üze-

rinde   yürümekte, kimi iki aya¤› üzerinde yürümekte, kimi de dört
(aya¤›) üzerinde yürümektedir. Allah, diledi¤ini yarat›r. Hiç flüp-
hesiz Allah, herfleye güç yetirendir. (Nur Suresi, 45)

O inkar edenler görmüyorlar m› ki, (bafllang›çta) göklerle yer,
birbiriyle bitiflik iken, Biz onlar› ay›rd›k ve her canl› fleyi sudan ya-
ratt›k. Yine de onlar inanmayacaklar m›? (Enbiya Suresi, 30)

Ve insan› bir sudan yarat›p onu, neseb ve sihriyyet (sahibi) k›-
lan O'dur. Senin Rabbin güç yetirendir. (Furkan Suresi, 54)

Canl›lar›n ve insan›n yarat›l›fl› konusundaki ayetlere bakt›¤›m›zda,
bu yarat›l›fllar›n mucizevi flekilde oldu¤unu aç›kça görürüz. Bu muci-
zevi yarat›l›fl flekillerinden biri, canl›lar›n sudan yarat›lmas›d›r. Pek
çok ayette aç›kça ifade edilen bu bilgiye insanlar›n ulaflmalar› ise, yüz-
y›llar sonra mikroskobun icad› ile mümkün olmufltur. 

Bugün en temel ansiklopedilerde "Su, canl› maddenin en büyük
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ö¤esidir. Canl› organizmalar›n a¤›rl›¤›n›n %50-90'› sudur" ifadeleri yer
almaktad›r. Ayr›ca bütün biyoloji kitaplar›nda bahsi geçen standart bir
hayvan hücresinin sitoplazmas› (hücrenin temel maddesi) da %80 su-
dan oluflur. Sitoplazman›n analiz edilip bilimsel kay›tlara geçirilmesi,
Kuran'›n indirilmesinden yüzy›llar sonra gerçekleflmifltir. Dolay›s›yla
bugün bilim dünyas›n›n kabul etti¤i bu gerçe¤in Kuran'›n indirildi¤i dö-
nemde bilinmesi kuflkusuz ki mümkün de¤ildi.  Ancak buna ra¤men in-
sanlar›n keflfinden 14 yüzy›l önce Kuran'da bu bilgiye dikkat çekilmifltir.

ÇAMURDAN YARATILIfi
Allah Kuran'da insan›n yarat›l›fl›n›n mucizevi bir biçimde oldu¤unu

haber verir. ‹lk insan, Allah'›n çamuru flekillendirip insan bedeni haline
getirmesi ve ard›ndan bu bedene ruh üflemesiyle yarat›lm›flt›r: 

Hani Rabbin meleklere: "Gerçekten Ben, çamurdan bir befler
yarataca¤›m" demiflti. "Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üf-
ledi¤im zaman siz onun için hemen secdeye kapan›n." (Sad Sure-
si, 71-72)

fiimdi onlara sor: Yarat›l›fl bak›m›ndan onlar m› daha zorlu,
yoksa Bizim yaratt›klar›m›z m›? Do¤rusu Biz onlar›, c›v›k-yap›fl-
kan bir çamurdan yaratt›k. (Saffat Suresi, 11)

Bugün insan dokular› incelendi¤inde, yeryüzünde bulunan pek
çok elementin insan›n dokular›nda da bulundu¤u ortaya ç›kar. Canl›
dokular›n %95'i karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), nitrojen (N), fos-
for (P) ve sülfür (S)'den oluflur ve canl› dokularda toplam 26 element
bulunur. Kuran'›n bir baflka ayetinde flöyle buyrulmaktad›r:

Andolsun, Biz insan›, süzme bir çamurdan yaratt›k.
(Müminun Suresi, 12) 

Ayette "süzme" olarak çevrilen "sulale" kelimesi, "temsili örnek,
öz, hulasa, esas" gibi anlamlara gelmektedir. Görüldü¤ü gibi Kuran'da
14 as›r evvel bildirilenler, modern bilimin bize söylediklerini -insan›n
yarat›l›fl›ndaki malzeme ile topra¤›n içerdi¤i temel elementlerin ortak
oldu¤u gerçe¤ini- tasdik etmektedir.

PARMAK ‹Z‹NDEK‹ K‹ML‹K
Kuran'da, insanlar› ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay

oldu¤u anlat›l›rken, insanlar›n özellikle parmak uçlar›na dikkat çekilir: 
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Evet; onun parmak uçlar›n› dahi derleyip-(yeniden) düzene
koymaya güç yetirenleriz.  (K›yamet Suresi, 4)

Ayette parmak uçlar›n›n vurgulanmas›, son derece hikmetlidir.
Çünkü parmak izindeki flekiller ve detaylar, tamamen kifliye özeldir.
fiu an dünya üzerinde yaflayan ve tarih boyunca yaflam›fl olan tüm in-
sanlar›n parmak izleri birbirinden farkl›d›r. Dahas›, ayn› DNA dizilimi-
ne sahip tek yumurta ikizleri dahi farkl› parmak izine sahiptirler.
(http://www.ridgesandfurrows.homestead.com/fingerprint.html)

Parmak izi do¤umdan önce cenin üzerinde son fleklini al›r ve kal›c›
yara olmas› d›fl›nda ömür boyu  sabit kal›r. ‹flte bu nedenle parmak izi,
herkese özel çok önemli bir "kimlik kart›" say›lmakta ve parmak izi bili-
mi ise insanlar taraf›ndan yan›lmaz kimlik tespit yöntemi olarak kulla-
n›lmaktad›r.

Ancak önemli olan, parmak izinin özelli¤inin ancak 19. yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru keflfedilmifl olmas›d›r. Ondan önce, insanlar parmak
izini hiçbir özelli¤i ve anlam› olmayan çizgiler olarak görmüfltür. Fakat
Kuran'da, o dönemde kimsenin dikkatini dahi çekmeyen parmak izleri
vurgulanmakta ve bu izlerin ancak ça¤›m›zda fark edilen önemine dik-
kat çekilmektedir.

SICAK DUMANDAN YARATILIfi
Bugün bilim adamlar› y›ld›zlar›n dumandan -s›cak bir gaz bulutun-

dan- oluflumunu gözlemleyebilmektedirler.  S›cak gaz kütlesinden
oluflum, ayn› zamanda evrenin yarat›l›fl› için de geçerlidir. Kuran'da da
evrenin yarat›l›fl›, bu bilimsel bulgular› tasdik edecek flekilde tarif edil-
mifltir:

Orda (yerde) onun üstünde sars›lmaz da¤lar var etti, onda
bereketler yaratt› ve isteyip-arayanlar için eflit olmak üzere orda-
ki r›z›klar› dört günde takdir etti. Sonra, duman halinde olan gö¤e
yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: "‹steyerek veya istemeyerek
gelin." ‹kisi de: "‹steyerek (‹taat ederek) geldik" dediler. (Fussilet
Suresi, 10-11)

Yukar›daki ayette "gök" olarak çevrilen "sema" kelimesi ile tüm
evren kastedilmektedir. Ayette "duman" olarak çevrilen "duhanun" ke-
limesi de, bugün bilim adamlar›n›n kabul etti¤i, evrenin flekillenmesin-
den önceki maddeyi -evrenin yarat›l›fl›ndaki söz konusu kozmik ve
s›cak bir duman›- tarif etmektedir. Kat› maddelere ba¤l› uçan
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parçac›klar içeren, s›cak gaz halinde bir kütle olan bu duman flekli,
ayette geçen kelimeyle tam olarak tarif edilmektedir. Görüldü¤ü gibi
Kuran'da evrenin bu aflamadaki görünümünü tarif eden en uygun ke-
lime kullan›lm›flt›r. Bilim adamlar› ise evrenin, duman halindeki s›cak
bir gaz kütlesinden olufltu¤unu 20. yüzy›lda keflfetmifllerdir. (Mahdi
La'li, A Comprehensive Exploration of the Scientific Mireacles in Holy
Qur'an, Trafford, Kanada, 2003, ss. 35-38.)

Ayr›ca "Sonra duman halinde bulunan gö¤e yöneldi." ifadesindeki
"sonra" olarak çevrilen "sümme" kelimesinin "bunun üzerine, bundan
baflka, ayr›ca, üstelik, yine, bir daha" gibi di¤er anlamlar› bulunmak-
tad›r. Burada da "sümme" kelimesi" bir zaman ifadesi olarak de¤il, ek
aç›klama olarak kullan›lmaktad›r.  Evrenin yarat›l›fl› ile ilgili böyle bir bil-
ginin Kuran'da bildirilmifl olmas›, kuflkusuz Kuran'›n bilimsel alandaki
bir mucizesidir.
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KURAN’DA KEL‹ME TEKRARLARI

Kuran’da birbiriyle ilgili baz› kelimeler mucizevi bir biçimde ayn›
say›da veya anlam›na göre birbirlerinin tam kat› olarak tekrarlan›r.
Afla¤›daki tablolarda bu tür kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlan›fl
adetleri verilmifltir.
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Yedi Gök 7
Göklerin Yarat›l›fl› 7

Bitki 26
A¤aç 26

Dil 25
Vaaz 25

Ceza 117
Affetmek  (117x2) 234

Yaz-S›cak (1-4) 5
K›fl-So¤uk (1-4) 5

‹man 25
Küfür 25

Hiyanet 16
Habis 16

Zekat 32
Bereket 32

Dünya 115
Ahiret 115

Melek 88
fieytan 88

‹nsan 65
‹nsan›n 
yarat›l›fl safhalar›
(Toprak 17
Nutfe 12
Alak 6
Bir çi¤nemlik et 3
Kemik 15
Et 12
TOPLAM 65

De 332
Dediler 332

Gün 365
Ay 12
Günler 30

fiarap 6
Sarhoflluk 6

De ki: “E¤er bütün ins ve cin

(topluluklar›), bu Kur’an’›n bir

benzerini getirmek üzere

toplansa, -onlar›n bir k›sm› bir

k›sm›na destekçi olsa bile- onun

bir benzerini getiremezler.”

(‹sra Suresi, 88)



KURAN'DA 19 MUC‹ZES‹
Kuran’›n matematiksel mucizesinin bir baflka örne¤i ise 19 say›s›-

n›n ayetlerin içine flifresel bir biçimde yerlefltirilmifl olufludur. Müd-
dessir Suresi’nin 30. ayetinde dikkat çekilen bu say›, Kuran’›n baz›
yerlerinde flifrelenmifltir. Bunun örneklerini flöyle sayabiliriz:

● Besmele 19 harftir.
● Kuran 114 (19x6) sureden oluflur.
● ‹lk vahyedilen 96. sure sondan 19. suredir.
● Kuran'›n ilk vahyedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetle-

rin toplam kelime say›s› 19'dur.
● Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi) 19 ayete sahiptir ve 285 (19 x 15)

harf içerir.
● Son vahyedilen sure olan Nasr, toplam 19 kelimeden oluflur. 
● Ayr›ca Nasr Suresi'nin Allah'›n yard›m›ndan söz eden ilk ayeti de 19

harftir.
● Kuran'da 114 (19 x 6) besmele bulunur. Bu say› da 19'un 6 kat›d›r. 
● Kuran'da 113 sure besmele ile bafllar. Bafl›nda besmele bulunma-

yan tek sure, 9 numaral› Tevbe Suresi'dir. Kuran'da sadece Neml
Suresi'nde iki besmele bulunmaktad›r. Bu besmelelerden biri sure-
nin bafl›nda di¤eri ise 30. ayette yer al›r. Besmele ile bafllamayan
Tevbe Suresi'nden itibaren saymaya bafllan›ld›¤›nda Neml Sure-
si'nin 19. s›rada yer ald›¤› görülecektir.

● Tevbe Suresi'nden 19 sure sonra gelen 27 numaral› Neml Suresi'nin
hem bafl›nda, hem de 30. ayetinde besmele vard›r. Böylece 27. su-
rede iki besmele bulunur. Besmeleleri 114'e tamamlayan 27. sure-
nin 30. ayetidir. Ayr›ca sure ve ayet numaralar›n› yani 27 ve 30'u top-
lad›¤›m›zda 57 (19 x 3) say›s›n› buluruz.

● Tevbe Suresi'nden (9) Neml Suresi'ne (27) kadar olan sure numara-
lar›n›n toplam›; 342 yani 19'un 18 kat›d›r.

● Numaras› 19 ve 19'un kat› olan ayetlerde geçen Allah isminin toplam
say›s› 133 (19 x 7)'tür. 

● Bir anlam›na gelen "vahid" (i harfi okunurken ekleniyor) kelimesinin
ebced de¤eri 19'dur. Kuran'da bu kelime, bir çeflit yemek, bir kap› vs.
gibi farkl› kelimeler için kullan›lm›flt›r. "Bir Allah" olarak kullan›m› ise
19 keredir. 

● 19 kere vahd kelimesinin geçti¤i ayetlerin sure ve ayet numaralar›n›n
toplam›: 361 (19 x 19)'dir.
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● "Yaln›zca Allah'a ibadet edin" ifadesinin Arapças› "Vahdahu"
7:70, 39:45, 40:12, 40:84 ve 60:4 numaral› ayetlerde geçer. Bu say›-
lar tekrars›z olarak topland›¤›nda 361 (19 x 19) say›s›n› elde ederiz.

● ‹lk bafllang›ç harflerinden (Elif, Lam, Mim; Bakara Suresi, 1. ayet)
son bafllang›ç harflerine (Nun; Kalem Suresi, 1. ayet) kadar olan
ayet say›s› 5.263 (19 x 277)'tür.

● Bafllang›ç harflerinin bulundu¤u ilk sure ile bafllang›ç harflerinin bu-
lundu¤u son sure aras›nda, bafllang›ç harflerinin bulunmad›¤› 38
(19 x 2) sure vard›r. 

● "Rahman" kelimesi ise Kuran'da 57 (19 x 3) defa geçmektedir.
● Kuran'›n en bafl›ndan itibaren 19 ayete sahip ilk suresi ‹nfitar Sure-

si'dir. Bu surenin di¤er bir özelli¤i son kelimesinin Allah olmas›d›r. Bu
ayn› zamanda Rabbimiz'in "Allah" olarak zikredilen, Kuran'daki son-
dan 19. ismidir. 

● Kaf harfi ile bafllayan 50. surede 57 (19 x 3) adet Kaf harfi vard›r. Ba-
fl›nda Kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 (19x3) adet Kaf harfi bu-
lunur. 50. surenin 45 ayeti vard›r. Bunlar› toplarsak sonuç 95 (19 x
5)'tir. 42. surenin 53 ayeti vard›r. Bunlar› toplarsak 42+53 yine 95
yani (19 x 5)'tir.

● Kaf Suresi'nin ilk ayetinde Kuran için kullan›lan Mecid kelimesinin
ebced de¤eri 57 (19 x 3)'dir. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi sure için-
deki Kaf harflerinin toplam› da 57'dir. 

● Kaf Suresi'ndeki Kaf harflerinin geçti¤i ayetlerin numaras›n› toplad›-
¤›m›zda 19'un 42 kat› olan 798 say›s›n› elde ederiz. 42 say›s› ise
bafllang›ç harfleri aras›nda Kaf olan di¤er bir surenin numaras›d›r. 

● Nun harfi sadece 68. surenin bafl›nda bulunur. Bu suredeki Nun harf-
lerinin toplam say›s› 133 (19 x 7)'tür. 

● Ya, Sin harfleri Yasin Suresi'nin bafl›nda bulunmaktad›rlar. Sin harfi
Yasin Suresi'nde 48 defa geçmekte iken Ya harfi 237 defa geçmek-
tedir. Bu iki harfin toplam› 285 (19 x 15)'tir.

● Yaln›zca tek bir sure -7. sure- "Elif, Lam, Mim, Sad" bafllang›ç harfle-
riyle bafllamaktad›r. Elif harfi bu surede 2.529 defa, Lam harfi 1.530
defa, Mim harfi 1.164 defa ve Sad harfi 97 defa geçmektedir. Bu fle-
kilde 4 harfin bu surede toplam olarak geçti¤i yer 2.529 + 1.530 +
1.164 + 97 = 5.320 (19 x 280)'dir. 

● Elif, Lam, Ra bafllang›ç harfleri 10, 11, 12, 14 ve 15. surelerde bulun-
maktad›r. Bu harflerin bu surelerde toplam olarak geçti¤i yer 2.489
(19 x 131), 2.489 (19x131), 2.375 (19 x 125), 1.197 (19 x 63) ve 912
(19 x 48)'dir. 
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Ek bölüm

EVR‹M

YANILGISI
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Darwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek ama-

c›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan

baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufl-

tu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir dü-

zen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böy-

lece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim tara-

f›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dün-

ya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›l-

mas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen ya-

lanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisi-

nin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dün-

yas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen

yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› tara-

f›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleonto-

loji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in

geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle"

aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok ça-

l›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam edi-

yoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da özet-

lemekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na

karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›-
n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›n-
da yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya
üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl›
ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve za-
man içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 
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Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;
kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta
Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf
etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan
afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyor-
du. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in
umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z
b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta incele-
nebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›k-
layamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte ev-
rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yok-
tur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo
ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: 
Hayat›n Kökeni 
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l ön-

ce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia et-
mektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› tü-
rünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse
neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›kla-
yamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim
sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hüc-
re" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi ka-
bul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme ol-
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madan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini id-
dia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya
canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji
kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir ya-
p›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "sponta-
ne jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya
gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde
böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yay-
g›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›.
Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz  beklendi¤in-
de bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine
bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerinde-
ki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar›
gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakte-
rilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n
bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü
Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin
olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda
vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: 

"Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin ola-
rak tarihe gömülmüfltür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evo-
lution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2)
Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n›
ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n ge-
çersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 
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20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤›
birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini
ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak
ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: 

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en
karanl›k noktay› oluflturmaktad›r." (Alexander I. Oparin, Origin of
Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), s.196)
Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çö-

züme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ün-
lüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzen-
lendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir
deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, pro-
teinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sen-
tezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin
geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflul-
lar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›. ("New
Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the
American Meteorological Society, c. 63, Kas›m 1982, s. 1328-1330)

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› at-
mosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. (Stanley Miller, Molecu-
lar Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small
Molecules, 1986, s. 7)

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürü-
tülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego
Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth
dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle ka-
bul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde
sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›ya-
y›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›? (Jeffrey Bada, Earth, fiubat
1998, s. 40)
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Hayat›n Kompleks Yap›s› 
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile
inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip  olmas›d›r. Canl› hücresi,
insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r.
Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z
maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›-
larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan
proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik
ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den
küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r.Hücrenin çekirde¤inde
yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bil-
gi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye
kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤›
hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m
özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu en-
zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.
Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için
ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden
olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California
Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American
dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik
asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal
olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi
olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla in-
san, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün ol-
mad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. (Leslie E. Orgel,
The Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994,
s. 78)
Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z
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ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul et-
mek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan ev-
rim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir ev-
rimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon"
mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n
isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon
Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam müca-
delesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤›
düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen
bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r.
Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama el-
bette bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› tü-
rüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici gü-
ce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni
adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al se-
leksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›. (Charles
Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard
University Press, 1964, s. 189)

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-
vaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog
Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤i-
fliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler
sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre züra-
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falar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek
için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› ki-
tab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinala-
ra dönüfltü¤ünü iddia etmiflti. (Charles Darwin, The Origin of Species:
A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184)

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle
kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere
aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek
bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl olu-
yordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-
Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na
"faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerin-
de radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda olu-
flan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan  model
neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-
nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks or-
ganlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç
sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan
aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, ak-
sine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.
Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir.
Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak
meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mu-
tasyonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gös-
terir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meyda-
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na gelebilecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da
zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol
saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya
en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez,
ona y›k›m getirir. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania:
The Banner Of Truth Trust, 1988.)
Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u
görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gös-
terdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›ra-
kan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de
kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›"
olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na
hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim
mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›-
¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun

en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Ön-

ceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün
türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz mil-
yonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kade-
me ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara
türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yan-
dan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürün-
gen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken,
bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›k-
m›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik,
kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na
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inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 
E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n sa-

y›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve
bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas›
gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl
çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›-
n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. (Char-
les Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,
Harvard University Press, 1964, s. 179)

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rast-
lanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün
bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde bir-
denbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifl-
tir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-
mas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,
türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle
karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde
oluflan gruplar görürüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil
Record", Proceedings of the British Geological Association, c. 87,
1976, s. 133)
Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu,
Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›l-
d›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendi-
sinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak
ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu ger-
çek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:
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Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labile-
cek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mü-
kemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olma-
m›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerin-
den önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl
olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›k-
m›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olma-
lar› gerekir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Panthe-
on Books, 1983. s. 197)

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-
çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-
win'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, in-

san›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan
modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar.
4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile
atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tü-
müyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar
gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden  baflka bir fley de¤ildir.
Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve
ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üze-
rinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece so-
yu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir ben-
zerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir. (Solly Zuckerman, Beyond The
Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 75-94; Char-
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les E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution:
Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389)

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani in-
san olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Aust-
ralopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara
ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu
flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir
iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en
önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uza-
nan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. (J. Rennie, "Dar-
win's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aral›k 1992)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Ho-
mo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonraki-
nin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bul-
gular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n
farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.
(Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Ant-
ropology, 1. bask›, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Le-
akey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press,
1971, s. 272)

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok
modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis
ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana
bulunmufllard›r. (Time, Kas›m 1996)

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n
geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleon-
tologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na kar-
fl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insa-
n›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r
ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedir-
ler. (S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30)
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K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m
"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda
yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bi-
limsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri
üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim
adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, or-
tada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olma-
d›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel ola-
rak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dalla-
r›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre
en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir.
Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler
gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise,
Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama"  kav-
ramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu
ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsa-
y›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tari-
hinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir
kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine
kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda ka-
bul etmeleri bile mümkündür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory
Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19)
‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birta-

k›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumla-
malar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterse-

niz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocukla-
r›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 
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Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Do-
lay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek
önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde
di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; can-
l›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bira-
raya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden ge-
çirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir
"deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek
sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla
inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulu-
nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-
den bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak
bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu
varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar  amino asit, iste-
dikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan)
protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem ver-
sinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin ba-
fl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar
babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hat-
ta trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n
oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini
kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden
kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanarya-
lar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zam-
baklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domates-
leri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus
kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca
canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›-
m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamaz-
lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda
baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre
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yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar.
Madde, ancak   Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir
safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflün-
mek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›-

saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters ola-
rak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine
dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçü-
cük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra be-
yindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi
düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bu-
lundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k,
›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir
yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyret-
mektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tekno-
lojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in
flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›-
z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki
bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntü-
yü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl
televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli-
¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurul-
makta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir.
Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kita-
ba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik,
TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, de-
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rinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 
Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir
televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu
görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha
bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gör-
dü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televiz-
yonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizma-
n›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda
duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi
ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz?
Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yap-
s›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet
tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de te-
sadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerli-
dir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta
kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a
aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek bey-
ne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki
duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de
kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa
beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›-
lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersi-
niz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda has-
sas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir
sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yor-
sa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t
cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sis-
temleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu tekno-
lojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n olufltur-
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du¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik siste-
mi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde
mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur
veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutla-
ka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler
son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik
setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve
net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana
böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,
göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük
bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve 
Duyan fiuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufl-

lar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya ki-
taplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay
okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde
rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku
ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihti-
yaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur
kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hüc-
relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤u-
nu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vere-
memektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh,
görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duy-
maz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 
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Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç
santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,
gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,
O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kö-
keni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekaniz-
malar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi-
¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette,
evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› ge-
rekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok
düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla
bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltiril-
mesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki
neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisin-
den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler,
materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya
getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemek-
tedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ün-
lü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard
Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf
etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul
edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist
bir aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kuralla-
r› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle,
dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini
ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una
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göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.
(Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York
Review of Books, 9 Ocak 1997, s. 28)
Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa ya-

flat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden
baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz
maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün;
örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤aç-
lar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etki-
leflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin
içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime
ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›kla-
man›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmek-
tedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar
ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve
akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan
var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p fle-
killendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür
Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan,
bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim te-
orisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-
rilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n
kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profe-
sörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›-
n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra
ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›r-
lar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, pofesörler, kül-
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türlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin
en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r.
Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l
ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki
bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir bafl-
ka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere,
Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile
yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya
tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu
durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanla-
r›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma
düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar›
flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için
fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n›
mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük
azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)
… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r
bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bun-
lar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil
olanlard›r. (Araf Suresi, 179)
Allah, Hicr Suresi’nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:
Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar›
yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz
büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)
Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyü-
nün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici
bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara,
saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir.
Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atom-
lar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disip-
lin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k
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için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›-
s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inan-
mas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›
kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Fi-
ravun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fira-
vun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücü-
leri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa,
büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini ser-
gilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n göz-
lerini büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya)
büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)
Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -

Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifl-
lerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u
delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl"
yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›-
verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-to-
parlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yap-
makta olduklar› geçersiz   kald›. Orada yenilmifl oldular ve kü-
çük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-
119)
Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etki-

leyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas›
ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyü-
nün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara ina-
nan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan
vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bo-
zuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na
kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra
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gerçekleri gören Malcolm Muggeridge böyle bir durumdan endiflelendi-
¤ini flöyle itiraf etmektedir:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gele-
ce¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri ola-
ca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir
hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›laya-
cakt›r. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Ra-
pids: Eerdmans, 1980, s.43)
Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dün-
ya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mla-
nacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda in-
sanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n›
ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flafl-
k›nl›kla düflünmektedir.



Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim

hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herfleyi bilen,

hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)




