










YAZAR ve ESERLERİ HAKKINDA
Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da

An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha

son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve

İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan

bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun-

la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz-

li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı

or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam 55.000

say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey-

gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah -

ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da

Re su lul lah (sav)'in müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı ise,

ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki-

ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem-

zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve

Re su lul lah (sav)'in sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar -

cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne

kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he-

def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah

(sav)'in müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl-

mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya -

ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Yüce Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve

ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek

ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı -

nı göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri-

ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her-

sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya,

Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün-

ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le

okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man -

ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur-



du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar -

ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi-

vehi (Maldivlerde kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da

ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et me si ne,

pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in ce le yen her ki şi, bu

eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var-

mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik-

le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list

fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm-

kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da-

ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren

mağ lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır. Ya za rın

ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya

ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç  he def-

len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ la yan, hi-

da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir hiz met ol du ğu or-

ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey da na ge ti-

ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel

tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma

ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me-

ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li -

ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça

görül düğünü okuyucuların genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri eziyet lerin

temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz liğin fik ren mağ-

lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in san ların kav rayıp yaşayabi-

lecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek

is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den

gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal -

de çok geç kalınabilir. Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun

Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da

tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel lik ve mut luluğa ta-

şımaya bir vesile olacak tır.
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O K U Y U C U Y A
• Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılmasının nedeni, bu

teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını
inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden
olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir imani
görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız
belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu nedenle her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir
bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

• Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm kitaplarında imani
konular Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın ayetlerini öğrenmeye ve yaşamaya
davet edilmektedirler. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyanın aklında hiçbir şüphe veya soru
işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır. 

• Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yetmişe herkes tarafın-
dan rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım sayesinde, kitaplar "bir solukta oku-
nan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme konusunda kesin bir tavır sergileyen
insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar ede-
memektedirler.

• Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi, karşılıklı bir sohbet
ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitapları bi-
rarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmaları açısından
yararlı olacaktır.

• Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve okunmasına katkıda
bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm kitaplarında ispat ve ikna edici yön son
derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapların diğer insanlar
tarafından da okunmasının teşvik edilmesidir.

• Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli sebepleri vardır. Bu
sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri taşıyan ve okumaktan hoşlandığını um-
duğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha birçok eser olduğunu görecektir. İmani ve siyasi konu-
larda yararlanabileceği zengin bir kaynak birikiminin bulunduğuna şahit olacaktır.

• Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kaynaklara dayalı izahlara,
mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, şüpheci
ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlayamazsınız. 

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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- A -

AB DEST
Ey iman eden ler sar hoş iken, ne de di ği ni zi bi lin ce ye ve cü nüp
iken de - yol cu luk ta ol ma nız ha riç - gu sül edin ce ye ka dar na ma-
za yak laş ma yın. Eğer has ta Ïve ya yol cu luk ta ise niz, ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se niz ya hut ka dın la -
ra do kun muş da, su bu la ma mış sa nız bu du rum da te miz bir top-
rak la te yem müm edin, (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze sü rün.
Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (4/43) 
Ey iman eden ler, na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın, baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da. Eğer cü nüp se niz te miz le nin (gu -
sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri niz ayak
yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra do kun -
muş sa nız da su bu la ma mış sa nız bu du rum da te miz bir top rak -
la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on dan sü -
rün. Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez, ama si zi te miz le mek
ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu lur ki şük re der si -
niz. (5/6)

ACE LE Cİ LİK
De ki: "Ben, ger çek ten Rab bim den ke sin bir bel ge üze rin de yim,
siz ise onu ya lan la dı nız. Si zin ken di si ne ace le et ti ği niz (azab)
ya nım da de ğil dir. Hü küm yal nız ca Al lah'ın dır. O, doğ ru ha be ri
ve rir ve O, ayırd eden le rin en ha yır lı sı dır." (6/57)
De ki: "Ken di si ne ace le et mek te ol du ğu nuz şey be nim ya nım da
ol say dı, be nim le ara nız da iş el bet te bi ti ril miş olur du. Al lah zul-
me den le ri en iyi bi len dir. (6/58)
Al lah'ın em ri gel di, ar tık on da ace le et me yin. O (Al lah), şirk koş-
tuk la rı şey ler den mü nez zeh ve yü ce dir. (16/1)
İn san hay ra dua et ti ği gi bi, şer re de dua et mek te dir. İn san, pek
ace le ci dir. (17/11)
On la ra kar şı ace le dav ran ma; Biz on lar için an cak say dık ça sa -
yı yo ruz. (19/84)
De di ki: "On lar ar kam da izim üze rin de dir ler, hoş nut kal man için,
Sa na gel mek te ace le et tim Rab bim." (20/84)
Hak olan, bi ri cik hü küm dar olan Al lah yü ce dir. Onun vah yi sa -
na ge lip-ta mam lan ma dan ev vel, Kur'an'ı (oku ma da) ace le et me
ve de ki: "Rab bim, il mi mi art tır." (20/114)
İn san ace le den (ace le ci ola rak) ya ra tıl dı. Si ze ayet le ri mi ya kın -
da gös te re ce ğim. Şim di he men ace le et me yin. (21/37)
De di ki: "Ey kav mim, ne den iyi lik ten ön ce kö tü lük ko nu sun da
ace le dav ra nı yor su nuz? Al lah'tan ba ğış lan ma di le me niz ge rek -
mez mi? Umu lur ki esir ge nir si niz." (27/46)
De ki: "Bel ki de ace le et mek te ol du ğu nu zun (aza bın) bir kıs mı
si ze ye tiş miş tir bi le." (27/72)
Azab ko nu sun da sen den ace le (dav ran ma nı) is ti yor lar. Eğer
adı ko nul muş bir ecel (ta yin edil miş bir va kit) ol ma say dı, her hal-
de on la ra azab gel miş olur du. Fa kat ken di le ri şu urun da ol ma -
dan, on la ra kuş ku suz apan sız ge li ve re cek tir. (29/53)
Azab ko nu sun da sen den ace le (dav ran ma nı) is ti yor lar. Oy sa
ce hen nem, o in kar eden le ri ger çek ten ku şa tıp-dur mak ta dır.
(29/54)
Şim di on lar, Bizim aza bı mı zı mı ace le is ti yor lar? (37/176)
On da ace le eden ler, (ger çek te) ona inan ma yan lar dır. İman
eden ler ise, ona kar şı bir kor ku için de dir ler ve onun ger çek ten
hak ol du ğu nu bi lir ler. Ha be ri niz ol sun; kı ya met-sa ati ko nu sun -

da tar tı şan lar, ger çek te uzak bir sa pık lık için de dir ler. (42/18)
Der ken, onu (aza bı) va di le ri ne doğ ru yö ne le rek ge len bir bu lut
şek lin de gör dük le ri za man, "Bu bi ze yağ mur yağ dı ra cak bir bu -
lut tur" de di ler. Ha yır, o, ken di si için ace le et ti ği niz şey dir. Bir
rüz gar; on da acı bir azab var dır. (46/24)
Ar tık sen sab ret; Re sul ler den azim sa hip le ri nin sab ret tik le ri gi -
bi, On lar için de ace le et me. On lar, teh dit edil dik le ri şe yi (aza -
bı) gör dük le ri gün, san ki gün dü zün yal nız ca bir sa ati ka dar ya -
şa mış(ola cak)lar dır. (Bu,) Bir teb liğ dir. Ar tık fa sık olan bir ka -
vim den baş ka sı yı kı ma uğ ra tı lır mı? (46/35)
"Ta dın fit ne ni zi. Bu, si zin pek ace le is te yip dur du ğu nuz şey dir."
(51/14)
Ar tık ger çek ten, zul me den ler için, (geç miş te ki) ar ka daş la rı nın
gü nah la rı na ben zer bir gü nah var dır. Şu hal de ace le et me sin -
ler. (51/59)
Eğer Al lah'a gü zel bir borç ve re cek olur sa nız, onu si zin için kat
kat art tı rır ve si zi ba ğış lar. Al lah Şe kûr'dur (şük rü ka bul edip çok
ih san eden), Ha lim'dir (ce za yı ver mek te ace le et me yen dir).
(64/17)
Onu (Kur'an'ı, kav ra yıp bel let mek için) ace le ye ka pı lıp di li ni
onun la ha re ket et ti rip-dur ma. (75/16)

A'CE Mİ 
An dol sun ki Biz, on la rın: "Bu nu ken di si ne an cak bir be şer öğ -
ret mek te dir" de dik le ri ni bi li yo ruz. Sa pa rak ken di si ne yö nel dik le -
ri (kim se)nin di li a'ce mi dir, bu ise açık ça Arap ça olan bir dil dir.
(16/103)
Eğer Biz onu A'ce mi (Arap ça ol ma yan bir dil de) olan bir Kur'an
kıl say dık, her hal de der ler di ki: "Onun ayet le ri açık lan ma lı de ğil
miy di? Arap ola na, A'ce mi (Arap ça ol ma yan bir dil)mi?" De ki:
"O, iman eden ler için bir hi da yet ve bir şi fa dır. İman et me yen le -
rin ise ku lak la rın da bir ağır lık var dır ve o (Kur'an), on la ra kar şı
bir kör lük tür. İş te on la ra (san ki) uzak bir yer den ses le ni lir."
(41/44)

ACİZ LİK-ACİZ BI RAK MAK
Der ken, Al lah, ona, ye ri eşi ye rek kar de şi nin ce se di ni na sıl gö -
me ce ği ni gös te ren bir kar ga gön der di. "Ba na ya zık lar ol sun"
de di. "Şu kar ga ka dar olup da kar de şi min ce se di ni göm mek ten
aciz mi yim?" Ar tık o, piş man ol muş tu. (5/31)
Hiç şüp he siz, si ze va de di len mut la ka ge le cek tir. Ve siz aciz bı -
ra kı la cak de ğil si niz. (6/134)
İn kâr eden ler, ka çıp-kur tul duk la rı nı san ma sın lar; ger çek şu ki,
on lar (bi zi) aciz bı ra ka maz lar. (8/59)
Bun dan böy le yer yü zün de (si ze ta nın mış bir sü re ola rak) dört
ay do la şın. Ve bi lin ki Al lah'ı aciz bı ra ka cak de ğil si niz. Ger çek -
ten Al lah, in kâr eden le ri hor ve aşa ğı lık kı lı cı dır. (9/2)
Ve bü yük Hacc (Hacc-ı Ek ber) gü nü, Al lah'tan ve Re sû lü'nden
in san la ra bir du yu ru: Ke sin ola rak Al lah, müş rik ler den uzak tır,
O'nun Re sû lü de… Eğer tev be eder se niz bu si zin için da ha ha -
yır lı dır; yok eğer yüz çe vi rir se niz, bi lin ki Al lah'ı el bet te aciz bı -
ra ka cak de ğil si niz. İn kâr eden le ri acı bir azab la müj de le. (9/3)
Bu bir ger çek mi?" di ye sen den ha ber so ra cak lar. De ki: "Evet,
Rab bi me an dol sun ki, şüp he siz ger çek tir ve siz ler aciz bı ra ka -
cak de ğil si niz." (10/53)
Bun lar, yer yü zün de (Al lah'ı) aciz bı ra ka cak de ğil dir ve bun la rın
Al lah'tan baş ka ve li le ri yok tur. Azab on lar için kat kat art tı rı lır.
Bun lar (hak kı) işit me ye güç ye tir mez ler di ve gör mez ler di de.
(11/20)
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De di ki: "Eğer di ler se, onu si ze Al lah ge ti rir ve siz (O'nu) aciz bı -
ra ka cak de ğil si niz." (11/33)
Ya da on lar, dö nüp-do laş mak ta lar ken, on la rı ya ka la yı ver me sin -
den (mi emin dir ler?) Ki on lar (bu ko nu da Al lah'ı) aciz bı ra ka cak
de ğil dir ler. (16/46)
Ayet le ri miz ko nu sun da ac ze dü şü rü cü ça ba lar har ca yan lar,
alev li ate şin hal kı dır. (22/51)
İn kâ ra sa pan la rın, yer yü zün de (Al lah'ı) aciz bı ra ka cak la rı nı
san ma. On la rın son ba rın ma yer le ri ateş tir. Ne kö tü bir dö nüş -
tür o. (24/57)
Siz yer de ve gök te (Al lah'ı) aciz bı ra ka maz sı nız. Si zin Al lah'ın
dı şın da ve li niz yok tur, yar dım ede ni niz de yok tur. (29/22)
(Söz de) Aciz bı rak mak için ayet le ri miz hak kın da ça ba har ca mış
olan lar, iş te on lar; on lar için de (en) iğ renç ola nın dan acı bir
azab var dır. (34/5)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı ki, ken di le rin den ön ce ki le -
rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler; üs te lik on lar kuv vet
ba kı mın dan ken di le rin den da ha güç lüy dü ler. Gök ler de ve yer -
de Al lah'ı aciz bı ra ka cak hiç bir şey yok tur. Şüp he siz O, bi len dir,
güç ye ti ren dir. (35/44)
Böy le ce, ka zan dık la rı kö tü lük ler(in acı so nu cu) on la ra isa bet et -
ti. Bun lar dan zul met miş olan la ra da, ka zan dık la rı kö tü lük ler isa-
bet ede cek tir. Ve on lar (bu nu ken di le ri ne uy gu la mak tan Al lah'ı)
aciz bı ra ka bi le cek ler de ğil dir ler. (39/51)
Siz yer yü zün de (O'nu) aciz bı ra ka cak de ğil si niz. Ve si zin
Al lah'ın dı şın da ne bir ve li niz var dır, ne bir yar dım cı nız. (42/31)
Kim Al lah'a da vet ede ne ica bet et mez se, ar tık o, yer yü zün de
(Al lah'ı aciz bı ra ka cak de ğil dir ve onun O'ndan baş ka) ve li le ri
yok tur. İş te on lar, apa çık bir sa pık lık için de dir ler." (46/32)
Biz şüp he siz, Al lah'ı yer yü zün de as la aciz bı ra ka maya ca ğı mı -
zı, kaç mak su re tiy le de O'nu hiç bir şe kil de aciz bı ra ka ma ya ca -
ğı mı zı an la dık." (72/12)

ACUR
Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa, biz bir çe şit ye me ğe kat-
lan ma ya ca ğız, Rab bi ne yal var da, bi ze ye rin bi tir dik le rin den
bak la, acur, sar mı sak, mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man
Mu sa:) "Ha yır lı ola nı, şu de ğer siz, şey le mi de ğiş tir mek is ti yor -
su nuz? (Öy ley se) Mı sır'a inin, çün kü (ora da) ken di niz için is te -
di ği niz var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk
(dam ga sı) vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu, kuş ku -
suz, Al lah'ın ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız
ye re öl dür me le rin den di. (Yi ne) bu, is yan et me le rin den ve sı nı rı
çiğ ne me le rin den di. (2/61)

AÇI ĞA ÇIK MAK-ÇI KAR MAK
Ha ni siz bir ki şi yi öl dür müş tü nüz ve bu ko nu da bir bi ri ni ze düş -
müş tü nüz. Oy sa Al lah, giz le dik le ri ni zi açı ğa çı ka ra cak tı. (2/72)
Şey tan, ken di le rin den 'ör tü lüp giz le nen çir kin yer le ri ni' açı ğa çı -
kar mak için on la ra ves ve se ver di ve de di ki: "Rab bi ni zin si ze bu
ağa cı ya sak la ma sı, yal nız ca, si zin iki me lek ol ma ma nız ve ya
ebe di ya şa yan lar dan kı lın ma ma nız için dir." (7/20)
Mü na fık lar, kalb le rin de ola nı ken di le ri ne ha ber ve re cek bir sû -
re nin aleyh le rin de in di ril me sin den çe ki ni yor lar. De ki: "Alay
edin. Şüp he siz, Al lah ka çın mak ta ol duk la rı nı zı açı ğa çı ka ran -
dır." (9/64)
Ba ba la rı nın ken di le ri ne em ret ti ği yer den (Mı sır'a) gir dik le rin de,
(bu,) -Ya kub'un nef sin de ki di le ği açı ğa çı kar ma sı dı şın da- on la -
ra Al lah'tan ge le cek olan hiç bir şe yi (gi der me yi) sağ la ma dı.

Ger çek ten o, ken di si ne öğ ret ti ği miz için bir ilim sa hi biy di. An cak
in san la rın ço ğu bil mez ler. (12/68)
Ka zan dık la rı kö tü lük ler, ken di le ri için açı ğa çık mış tır ve alay ko -
nu su edin dik le ri şey de ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır.
(39/48)
Eğer yer yü zün de olan la rın tü mü ve bu nun la bir lik te bir ka tı da -
ha za lim le rin ol muş ol say dı, kı ya met gü nü o kö tü azab tan (kur-
tul mak ama cıy la) ger çek ten bun la rı fid ye ola rak ve rir ler di. Oy -
sa, on la rın hiç he sa ba kat ma dık la rı şey ler, Al lah'tan ken di le ri
için açı ğa çık mış tır. (39/47)
On la rın yap tık la rı şey le rin kö tü lü ğü ken di le ri için açı ğa çık tı ve
alay ko nu su edin dik le ri de on la rı sa rıp-ku şat tı. (45/33)
Ge ce si ni ka rart tı, kuş lu ğu nu açı ğa-çı kar dı. (79/29)

AÇI ĞA VUR MAK
(Al lah:) "Ey Adem, bun la rı on la ra isim le riy le ha ber ver" de di. O,
bun la rı on la ra isim le riy le ha ber ve rin ce de de di ki: "Si ze de me -
dim mi, gök le rin ve ye rin gay bı nı ger çek ten ben bi li rim, giz li tut-
tuk la rı nı zı ve açı ğa vur duk la rı nı zı da ben bi li rim." (2/33)
(Pe ki) On lar, Al lah'ın giz li tut tuk la rı nı da, açı ğa vur duk la rı nı da
bil di ği ni bil mi yor lar mı? (2/77)
Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. İçi niz de ki ni açı ğa vur-
sa nız da, giz le se niz de, Al lah si zi onun la sor gu ya çe ker. Son ra
di le di ği ni ba ğış lar, di le di ği ni azab lan dı rır. Al lah, her şe ye güç
ye ti ren dir. (2/284)
De ki: "Si ne le ri niz de ola nı -giz le se niz de, açı ğa vur sa nız da-
Al lah bi lir. Ve gök ler de ola nı da, yer de ola nı da bi lir. Al lah, her-
şe ye güç ye ti ren dir." (3/29)
El çi ye teb liğ den baş ka (yü küm lü lük) yok tur. Al lah açı ğa vur duk-
la rı nı zı da, giz li tut tuk la rı nı zı da bi lir. (5/99)
Ha be ri niz ol sun; ger çek ten on lar, on dan giz len mek için gö ğüs -
le ri ni bü ker (Hak'tan ka çı nıp yan çi zer)ler. (Yi ne) Ha be ri niz ol -
sun; on lar, ör tü le ri ne bü rün dük le ri za man, O, giz li tut tuk la rı nı
da, açı ğa vur duk la rı nı da bi lir. Çün kü O, si ne le rin özün de sak lı
du ra nı bi len dir. (11/5)
Siz den sö zü sak lı tu tan da, onu açı ğa vu ran da, ge ce le yin giz-
le nen de ve gün dü zün or tak lık ta ge zen de (O'nun Katında bil -
me ba kı mın dan) bir dir. (13/10)
Rab bi miz, şüp he siz Sen, bi zim sak lı tut tuk la rı mı zı da, açı ğa
vur duk la rı mı zı da bi lir sin. Yer de ve gök te hiç bir şey Al lah'a giz -
li kal maz." (14/38)
Al lah, sak lı tut tuk la rı nı zı ve açı ğa vur duk la rı nı zı bi lir. (16/19)
Şüp he siz Al lah, on la rın sak lı tut tuk la rı nı ve açı ğa vur duk la rı nı
bi lir; ger çek ten O, müs tek bir le ri sev mez. (16/23)
Sö zü açı ğa vur san da, (giz le sen de bir dir). Çün kü şüp he siz O,
giz li yi de, giz li nin giz li si ni de bil mek te dir. (20/7)
İçin de otu rul ma yan ve si zin için bir me ta (ya rar) bu lu nan ev le re
gir me niz de bir sa kın ca yok tur. Al lah, açı ğa vur duk la rı nı zı da,
sak la dık la rı nı zı da bi lir. (24/29)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
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lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
Ka dın lar dan ev li li ği um ma yıp da otur mak ta olan lar, süs le ri ni
açı ğa vur mak sı zın (dış) el bi se le ri ni çı kar ma la rın da ken di le ri için
bir sa kın ca yok tur. Yi ne de if fet li dav ran ma la rı ken di le ri için da -
ha ha yır lı dır. Al lah, işi ten dir, bi len dir. (24/60)
Ki on lar, gök ler de ve yer de sak lı ola nı or ta ya çı ka ran ve si zin
giz le dik le ri ni zi ve açı ğa vur duk la rı nı zı bi len Al lah'a sec de et me -
sin ler di ye (yap mak ta dır lar)." (27/25)
Ve şüp he siz, se nin Rab bin, si ne le ri nin giz li tut tuk la rı nı ve açı ğa
vur duk la rı nı ke sin ola rak bil mek te dir. (27/74)
Mu sa'nın an ne si ise, yü re ği boş luk için de sa bah la dı. Eğer
mü'min ler den ol ma sı için kal bi üze rin de (sab rı ve da ya nık lı lı ğı)
pe kiş tir me miş ol say dık, ne re dey se onu(n du ru mu nu) açı ğa vu -
ra cak tı. (28/10)
Rab bin on la rın gö ğüs le ri nin sak la dık la rı nı ve açı ğa vur duk la rı nı
bi lir. (28/69)
Ev le ri niz de va kar la-otu run (ev le ri ni zi ka rar gah edi nin), ilk ca hi -
li ye (ka dın la rı)nın süs le ri ni açı ğa vur ma sı gi bi, siz de süs le ri ni -
zi açı ğa vur ma yın; na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin, Al lah'a
ve el çi si ne ita at edin. Ey Ehl-i Beyt, ger çek ten Al lah, siz den ki -
ri (gü nah ve çir kin li ği) gi der mek ve si zi ter te miz kıl mak is ter.
(33/33)
Ha ni sen, Al lah'ın ken di si ne ni met ver di ği ve se nin de ken di si -
ne ni met ver di ğin ki şi ye: "Eşi ni ya nın da tut ve Al lah'tan sa kın"
di yor dun; in san lar dan çe ki ne rek Al lah'ın açı ğa vu ra ca ğı şe yi
ken di nef sin de sak lı tu tu yor dun; oy sa Al lah, Ken di sin den çe kin-
me ne çok da ha la yık tı. Ar tık Zeyd, on dan iliş ki si ni ke sin ce, Biz
onu se nin le ev len dir dik; ki böy le lik le ev lat lık la rı nın ken di le rin -
den iliş ki le ri ni kes tik le ri (ka dın la rı bo şa dık la rı) za man, on lar la
ev len me ko nu sun da mü'min ler üze ri ne bir güç lük ol ma sın.
Al lah'ın em ri ye ri ne ge ti ril miş tir. (33/37)
Bir şe yi açı ğa vur sa nız da, sak lı tut sa nız da; şüp he siz Al lah,
her şe yi bi li ci olan dır. (33/54)
Öy ley se on la rın söz le ri se ni hüz ne kap tır ma sın. Ger çek ten Biz,
sak la dık la rı nı da, açı ğa vur duk la rı nı da bi li yo ruz. (36/76)
Ey iman eden ler, Be nim de düş ma nım, si zin de düş ma nı nız
olan la rı ve li ler edin me yin. Siz on la ra kar şı sev gi yö nel ti yor su -
nuz; oy sa on lar hak tan si ze ge le ni in kâr et miş ler, Rab bi niz olan
Al lah'a inan ma nız dan do la yı el çi yi de, si zi de (yurt la rı nız dan)
sü rüp-çı kar mış lar dır. Eğer siz, Be nim yo lum da cehd et mek ve
Be nim rı za mı ara mak ama cıy la çık mış sa nız (na sıl) on la ra kar -
şı hâ lâ sev gi giz li yor su nuz? Ben, si zin giz le dik le ri ni zi ve açı ğa
vur duk la rı nı zı bi li rim. Kim siz den bu nu ya par sa, ar tık o, el bet te
yo lun or ta sın dan şa şı rıp-sap mış olur. (60/1)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü bi lir; si zin sak lı tut tuk la rı nı -
zı da, açı ğa vur duk la rı nı zı da bi lir. Al lah, si ne le rin özün de sak lı
du ra nı bi len dir. (64/4)
Ha ni Pey gam ber, eş le rin den ba zı la rı na giz li bir söz söy le miş ti.
Der ken o (eş le rin den bi ri), bu nu ha ber ve rip Al lah da ona bu nu
açı ğa vu run ca, o da (Pey gam ber) bir kıs mı nı açık la mış bir kıs-
mı nı (söy le mek ten) vaz geç miş ti. So nun da ha be ri ve rin ce (eşi)
de miş ti ki: "Bu nu sa na kim ha ber ver di?" O da: "Ba na bi len,
(her şey den) ha ber dar olan (Al lah) ha ber ver di" de miş ti. (66/3)
Sö zü nü zü is ter giz le yin, is ter açı ğa vu run. Şüp he siz O, si ne le -
rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (67/13)

AÇ LIK
An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar dan,
can lar dan ve ürün ler den ek silt mek le im ti han ede ce ğiz. Sa bır
gös te ren le ri müj de le. (2/155)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re, Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), kâ fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
Al lah bir şeh ri ör nek ver di: (Hal kı) Gü ven lik ve hu zur için dey di,
rız kı da her yer den bol bol gel mek tey di; fa kat Al lah'ın ni met le ri -
ne nan kör lük et ti, böy le ce Al lah yap tık la rı na kar şı lık ola rak, ona
aç lık ve kor ku el bi se si ni tat tır dı. (16/112)
Ne do yu rup-se mir tir, ne aç lık tan ko rur. (88/7)
Ya da aç lık gü nün de do yur mak tır. (90/14)
Ki O, ken di le ri ni aç lık tan (kur ta rıp) do yu ran ve kor ku dan gü ven-
li ğe ka vuş tu ran dır. (106/4)

ADAK
Her ne yi na fa ka ola rak in fak eder ve adak ola rak ne yi adar sa -
nız, mu hak kak Al lah onu bi lir. Zul me den le rin yar dım cı la rı yok-
tur. (2/270)
Ha ni İm ran'ın ka rı sı: "Rab bim, kar nım da ola nı 'her tür lü ba ğım -
lı lık tan öz gür lü ğe ka vuş tu rul muş ola rak' Sa na ada dım, ben den
ka bul et. Şüp he siz işi ten, bi len Sen sin Sen" de miş ti. (3/35)
Ar tık ye, iç, gö zün ay dın ol sun. Eğer her han gi bir be şer gö re -
cek olur san, de ki: "Ben Rah man'a oruç ada dım bu gün hiç kim-
sey le ko nuş ma ya ca ğım. (19/26)
Son ra kir le ri ni gi der sin ler, adak la rı nı ye ri ne ge tir sin ler. Beyt-i
Atik'i ta vaf et sin ler. (22/29)
Adak la rı nı ye ri ne ge ti rir ler ve şer ri (kö tü lü ğü) yay gın olan bir
gün den kor kar lar. (76/7) 

ADA LET-ADİL OL MAK
Ey iman eden ler, be lir li bir sü re için borç lan dı ğı nız za man onu
ya zı nız. Ara nız dan bir ka tip doğ ru ola rak yaz sın, ka tip Al lah'ın
ken di si ne öğ ret ti ği gi bi yaz mak tan ka çın ma sın, yaz sın. Üze rin -
de hak olan (borç lu) da yaz dır sın ve Rab bi olan Al lah'tan sa kın-
sın, on dan hiç bir şe yi ek silt me sin. Eğer üze rin de hak olan
(borç lu), dü şük akıl lı ya da za'f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya
güç ye ti re me ye cek se, ve li si dos doğ ru yaz dır sın. Er kek le ri niz -
den de iki şa hid tu tun; eğer iki er kek yok sa, şa hid ler den rı za
gös te re ce ği niz bir er kek ve bi ri şa şır dı ğın da öbü rü ona ha tır la -
ta cak iki ka dın (da olur). Şa hid ler ça ğı rıl dık la rı za man ka çın -
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ma sın lar. Onu (bor cu) az ol sun, çok ol sun, sü re siy le bir lik te
yaz ma ya üşen me yin. Bu, Al lah Katında en adil, şa hit lik için en
sağ lam, şüp he len me me niz için de en ya kın olan dır. An cak ara-
nız da dev re dip dur du ğu nuz ve pe şin ola rak yap tı ğı nız ti ca ret
baş ka, bu nu yaz ma ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Alış-
ve riş et ti ği niz de de şa hid tu tun. Ya za na da, şa hi de de za rar ve -
ril me sin. (Ak si ni) Ya par sa nız, o, ken di niz için fısk (zu lüm ve gü -
nah)tır. Al lah'tan sa kı nın. Al lah si ze öğ re ti yor. Al lah her şe yi bi -
len dir. (2/282)
Al lah, ger çek ten Ken di sin den baş ka ilah ol ma dı ğı na şa hit lik et -
ti; me lek ler ve ilim sa hip le ri de O'ndan baş ka ilah ol ma dı ğı na
ada let le şa hit lik et ti ler. Aziz ve Ha kim olan O'ndan baş ka ilah
yok tur. (3/18)
Al lah'ın ayet le ri ni in kâr eden ler, pey gam ber le ri hak sız ye re öl -
dü ren ler ve in san lar dan ada le ti em re den le ri öl dü ren ler; iş te on -
la ra acık lı bir aza bı müj de le. (3/21)
Eğer ye tim (kız)lar ko nu sun da ada le ti ye ri ne ge ti re me ye ce ği -
niz den kor kar sa nız, bu du rum da, (on lar la de ğil) si ze he lal olan
(baş ka) ka dın lar dan iki şer, üçer, dör der ol mak üze re ni kah la -
yın. Şa yet ada le ti sağ la ya ma ya ca ğı nız dan kor kar sa nız, o za -
man bir (eş) ya da sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye) ile (ye ti -
nin). Bu sap ma ma nı za da ha ya kın dır. (4/3)
Şüp he siz Al lah, si ze ema net le ri eh li ne (sa hip le ri ne) tes lim et -
me ni zi ve in san lar ara sın da hük met ti ği niz de ada let le hük met -
me ni zi em re di yor. Bu nun la Al lah, si ze ne gü zel öğüt ve ri yor!..
Doğ ru su Al lah, işi ten dir, gö ren dir. (4/58)
Ka dın lar ko nu sun da sen den fet va is ter ler. De ki: "On la ra iliş kin
fet va yı si ze Al lah ve ri yor. (Bu fet va,) Ken di le ri ne ya zı lan (hak-
la rı ve ya mi ras)ı ver me di ği niz ve ken di le ri ni ni kah la ma yı is te di -
ği niz ye tim ka dın lar ve za yıf ço cuk lar (hak kın da) ile ye tim le re
kar şı ada le ti ayak ta tut ma nız ko nu sun da si ze Ki tap'ta okun-
mak ta olan lar dır. Ha yır adı na her ne ya par sa nız, şüp he siz
Al lah onu bi lir. (4/127)
Ka dın lar ara sın da ada le ti sağ la ma ya -ne ka dar özen gös ter se -
niz de- güç ye ti re mez si niz. Öy ley se, büs bü tün (bi ri ne) eği lim
(sev gi ve il gi) gös te rip de öbü rü nü as kı day mış gi bi bı rak ma yın.
Eğer ara yı dü zel tir ve sa kı nır sa nız, şüp he siz, Al lah, ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir. (4/129)
Ey iman eden ler, ken di niz, an ne-ba ba nız ve ya kın la rı nız aley-
hi ne bi le ol sa, Al lah için şa hid ler ola rak ada le ti ayak ta tu tun.
(On lar) is ter zen gin ol sun, is ter fa kir ol sun; çün kü Al lah on la ra
da ha ya kın dır. Öy ley se ada let ten dö nüp he va (tut ku la rı)nı za
uy ma yın. Eğer di li ni zi eğip bü ker (sö zü ge ve ler) ya da yüz çe -
vi rir se niz, şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır.
(4/135)
Ey iman eden ler, adil şa hid ler ola rak, Al lah için, hak kı ayak ta
tu tun. Bir top lu lu ğa olan ki ni niz, si zi ada let ten alı koy ma sın.
Ada let ya pın. O, tak va ya da ha ya kın dır. Al lah'tan kor kup-sa kı -
nın. Şüp he siz Al lah, yap mak ta ol duk la rı nız dan ha be ri olan dır.
(5/8)
On lar, ya la na ku lak tu tan lar dır, ha ram yi yi ci ler dir. Sa na ge lir ler -
se ara la rın da hük met ve ya on lar dan yüz çe vir. Eğer on lar dan
yüz çe vi re cek olur san, sa na hiç bir şey le ke sin ola rak za rar ve -
re mez ler. Ara la rın da hük me der sen ada let le hük met. Şüp he siz,
Al lah, ada let le hü küm yü rü ten le ri se ver. (5/42)
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se, ce za sı, hay van dan
öl dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da, Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -

ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa, Al lah on dan öc
ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, öc sa hi bi dir. (5/95)
Ey iman eden ler, siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, va si -
yet ha zır la nı şın da, ara nız da içi niz den ada let li iki ki şi yi (şa hid tu -
tun.) Ve ya yol cu luk ta olup si ze ölüm mu si be ti ge lip ça tar sa, siz-
den ol ma yan baş ka iki ki şi yi (şa hid tu tun. İki si ni) Şa yet kuş ku -
la na cak olur sa nız na maz dan son ra alı ko yar sı nız, on lar da (si -
ze): "Ak ra ba da hi ol sa onu (ye mi ni mi zi) hiç bir de ğe re de ğiş tir -
me ye ce ğiz ve Al lah'ın şa hid li ği ni giz le me ye ce ğiz. Ak si tak dir de
biz el bet te gü nah kar lar dan olu ruz." di ye Al lah adı na ye min et -
sin ler. (5/106)
Rab bi nin sö zü, doğ ru luk ba kı mın dan da, ada let ba kı mın dan da
tas ta mam dır. O'nun söz le ri ni de ğiş ti re bi le cek yok tur. O, işi ten -
dir, bi len dir. (6/115)
Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -o en gü zel
(şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak
ya pın. Hiç bir nef se, gü cü nün kal dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey
yük le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil olun.
Al lah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et -
ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz." (6/152)
Mu sa'nın kav min den hak ka ile ten ve onun la ada let ya pan bir
top lu luk var dır. (7/159)
Ya rat tık la rı mız dan, hak ka yö nel tip-ile ten ve onun la ada le ti kı lan
(uy gu la yan) bir üm met var dır. (7/181)
De ki: "Rab bim ada let le dav ran ma yı em ret ti. Her mes cid ya nın -
da (sec de ye rin de) yüz le ri ni zi (O'na) doğ rul tun ve di ni yal nız
Kendi si ne has kı la rak O'na dua edin. "Baş lan gıç ta si zi ya rat tı -
ğı" gi bi dö ne cek si niz." (7/29)
Eğer bir kav min iha net ede ce ğin den ke sin ola rak kor kar san,
sen de açık ve adil bir tu tum la (on lar la olan an laş ma met ni ni ve
dip lo ma tik iliş ki yi) at. Ger çek ten Al lah, iha net eden le ri sev mez.
(8/58)
Si zin tü mü nü zün dö nü şü O'na dır. Al lah'ın va'di bir ger çek tir.
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra, ada let le kar şı lık ver mek
için ya rat ma yı baş la tan, son ra onu ia de ede cek olan O'dur. İn -
kâr eden ler ise, kü für le ri do la yı sıy la, on lar için kay nar su dan bir
iç ki ve acı bir azab var dır. (10/4)
Her üm me tin bir re su lü var dır. On la ra re sul le ri gel di ği za man,
ara la rın da ada let le hü küm ve ri lir ve on lar zul me uğ ra tıl maz lar.
(10/47)
Zul me den her ne fis, yer yü zün de ki le rin tü mü ne sa hip ol sa bu nu
(aza ba kar şı lık) mut la ka fid ye ola rak ve rir di. On lar aza bı gö rün -
ce piş man lık la rı nı giz ler ler, oy sa on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl ma dan
ara la rın da ada let le hük me dil miş tir. (10/54)
Al lah şu ör ne ği ver di: İki ki şi; bun lar dan bi ri si dil siz, hiç bir şe ye
gü cü yet mez ve her şe yiy le efen di si nin üs tün de (bir yük), o, onu
han gi yö ne gön der se bir ha yır ge tir mez; şim di bu, ada let le em -
re den ve dos doğ ru yol üze rin de bu lu nan la eşit ola bi lir mi?
(16/76)
Şüp he siz Al lah, ada le ti, ih sa nı, ya kın la ra ver me yi em re der; çir-
kin utan maz lık lar dan (fah şa dan), kö tü lük ler den ve zor ba lık lar -
dan sa kın dı rır. Si ze öğüt ver mek te dir, umu lur ki öğüt alıp-dü şü -
nür sü nüz. (16/90)
Ger çek şu ki, in kar edip Al lah yo lun dan ve yer li ler le dı şa rı dan
ge len ler için eşit ola rak (ha ram ve kıb le) kıl dı ğı mız Mes cid-i Ha -
ram'dan alı ko yan la ra, ora da zul me de rek ada let ten ay rı lan la ra
acı bir azab tad dı rı rız. (22/25)
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On la rı (ev lat edin dik le ri ni zi) ba ba la rı na nis bet ede rek ça ğı rın;
bu, Al lah Katında da ha adil dir. Eğer ba ba la rı nı bil mi yor sa nız ar -
tık on lar, din de si zin kar deş le ri niz ve dost la rı nız dır. Ha ta ola rak
yap tık la rı nız da ise, si zin için bir sa kın ca (bir ve bal) yok tur. An -
cak kalp le ri ni zin ka sıt gö ze te rek (ta am mü den) yap tık la rı nız da
var dır. Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (33/5)
Şu hal de, sen bun dan do la yı da vet et ve em ro lun du ğun gi bi
doğ ru bir is ti ka met tut tur. On la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy -
ma. Ve de ki: Al lah'ın in dir di ği her ki ta ba inan dım. Ara nız da
ada let li dav ran mak la em ro lun dum. Al lah, bi zim de Rab bi miz,
si zin de Rab bi niz dir. Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin amel le ri niz
si zin dir. Bi zim le ara nız da 'de lil ler ge ti re rek tar tış ma (ya, huc ce -
te ge rek)' yok tur. Al lah bi zi bir ara ya ge ti rip-top la ya cak tır. Dö -
nüş O'na dır." (42/15)
Mü'min ler den iki top lu luk çar pı şa cak olur sa, ara la rı nı bu lup-dü -
zel tin. Şa yet bi ri di ğe ri ne te ca vüz de bu lu na cak olur sa, ar tık te -
ca vüz de bu lu nan la, Al lah'ın em ri ne dö nün ce ye ka dar sa va şın;
eğer so nun da (Al lah'ın em ri ni ka bul edip) dö ner se, bu du rum da
ada let le ara la rı nı bu lun ve (her ko nu da) adil dav ra nın. Şüp he -
siz Al lah, adil olan la rı se ver. (49/9)
Tar tı yı ada let le tu tup-doğ rul tun ve tar tı yı nok san tut ma yın.
(55/9)
An dol sun, Biz el çi le ri mi zi apa çık bel ge ler le gön der dik ve in san -
lar ada le ti ayak ta tut sun lar di ye, on lar la bir lik te ki ta bı ve mi za nı
in dir dik. Ve ken di si ne çe tin bir sert lik ve in san lar için (çe şit li) ya -
rar lar bu lu nan de mi ri de in dir dik; öy le ki Al lah, ken di si ne ve el -
çi le ri ne gayb ile (gör me dik le ri hal de) kim le rin yar dım ede ce ği ni
bil sin (or ta ya çı kar sın). Şüp he siz Al lah, bü yük kuv vet sa hi bi dir,
üs tün olan dır. (57/25)
Al lah, si zin le din ko nu sun da sa vaş ma yan, si zi yurt la rı nız dan
sü rüp-çı kar ma yan la ra iyi lik yap ma nız dan ve on la ra ada let li
dav ran ma nız dan si zi sa kın dır maz. Çün kü Al lah, ada let ya pan -
la rı se ver. (60/8)
Son ra (üç id det bek le me) sü re le ri ne ulaş tık la rı za man, ar tık on -
la rı ma ruf (bi li nen gü zel bir tarz) üze re tu tun, ya da ma ruf üze -
re on lar dan ay rı lın. İçi niz den ada let sa hi bi iki ki şi yi de şa hid tu -
tun. Şa hid li ği Al lah için dos doğ ru ye ri ne ge ti rin. İş te bu nun la,
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re öğüt ve ri lir. Kim
Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa, (Al lah) ona bir çı kış yo lu gös te rir;
(65/2)

ADAM-ADAM LAR
Bun la rın ör ne ği, ateş ya kan ada mın ör ne ği ne ben zer; (ki onun
ate şi) çev re si ni ay dın lat tı ğı za man, Al lah on la rın ay dın lı ğı nı gi -
de rir ve gö re mez bir şe kil de ka ran lık lar için de bı ra kı ve rir. (2/17)
Ve si zin için de ni zi iki ye ya rıp si zi kur tar dı ğı mı zı ve Fi ra vun'un
adam la rı nı -göz le ri ni zin önün de- boğ du ğu mu zu ha tır la yın.
(2/50)
İki ta raf ara sın da bir en gel ve burç lar (A'raf) üs tün de hep si ni
yüz le rin den ta nı yan adam lar var dır. Cen ne te gi re cek le re: "Se -
lam si ze" der ler, ki bun lar, he nüz gir me yen fa kat (gir me yi) 'şid-
det le ar zu edip uman lar dır.' (7/46)
Bur cun üs tün de ki adam lar, ken di le ri ni yüz le rin den ta nı dık la rı
(ile ri ge len bir ta kım) adam la ra ses le ne rek der ler ki: "Ne (güç ve
ser vet) top la mış ol ma nız, ne bü yük lük tas la ma nız (is tik ba rı nız)
si ze bir ya rar sağ la ma dı." (7/48)
Sa kı nıp rah me te ka vuş ma nız için, içi niz den si zi uya rıp kor ku ta -
cak bir adam ara cı lı ğı ile bir zi kir (Ki tap) gel me si ne mi şaş tı -
nız?" (7/63)

Si zi uyar mak için ara nız dan bir adam ara cı lı ğıy la Rab bi niz den
si ze bir zikr'in gel me si ne mi şa şır dı nız? (Al lah'ın) Nuh kav min -
den son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zin ya ra tı lış ta ge li şi mi ni zi
art tır dı ğı nı (ve ya üs tün kıl dı ğı nı) ha tır la yın. Öy ley se Al lah'ın ni -
met le ri ni ha tır la yın, ki kur tu luş bu la sı nız." (7/69)
Mu sa, be lir le di ği miz bu luş ma za ma nı için kav min den yet miş
adam se çip-ayır dı. Bun la rı da 'da ya nıl maz bir sar sın tı' tu tu ve -
rin ce, de di ki: "Rab bim, eğer di le sey din, on la rı ve be ni da ha ön -
ce den he lak eder din. (Şim di) İçi miz de ki be yin siz le rin yap tık la -
rın dan do la yı bi zi he lak ede cek mi sin? O da Se nin de ne men -
den baş ka sı de ğil dir. Onun la sen di le di ği ni sap tı rır, di le di ği ni hi -
da ye te er di rir sin. Bi zim ve li miz Sen sin. Öy ley se bi zi ba ğış la, bi -
zi esir ge; Sen ba ğış la yan la rın en ha yır lı sı sın." (7/155)
Sen bu nun (böy le bir mes ci din) için de hiç bir za man dur ma. Da -
ha ilk gü nün den tak va te me li üze ri ne ku ru lan mes cid, se nin
bun da (na ma za ve di ğer iş le re) dur ma na da ha uy gun dur. On -
da, arın ma yı iç ten-ar zu la yan adam lar var dır. Al lah arı nan la rı
se ver. (9/108)
İç le rin den bir ada ma: "İn san la rı uyar ve iman eden le re, mu hak -
kak ken di le ri için Rab le ri Katında 'ger çek bir ma kam' ol du ğu nu
müj de ver" di ye vah yet me miz, in san la ra şa şır tı cı mı gel di? İn -
kâr eden ler: "Ger çek ten bu, açık ça bir bü yü cü dür" de di ler.
(10/2)
Kav mi ona doğ ru ko şa rak gel di; on lar da ha ön ce den kö tü lük ler
iş le mek tey di ler. "Ey kav mim" de di. "İş te be nim kız la rım, bun lar
siz ler için da ha te miz dir. Ar tık Al lah'tan kor kun ve be ni mi sa fi -
rim önün de kü çük dü şür me yin. İçi niz de hiç ak lı ba şın da olan
(re şid) bir adam yok mu?" (11/78)
De di ler ki: "Ey Şu ayb, ata la rı mı zın tap tı ğı şey le ri bı rak ma mı zı
ya da mal la rı mız ko nu sun da di le di ği miz gi bi dav ran mak tan vaz-
geç me mi zi se nin na ma zın mı em re di yor? Çün kü sen, ger çek te
yu mu şak huy lu, ak lı ba şın da (re şid bir adam)sın." (11/87)
Biz on la rın se ni din le dik le rin de ne için din le dik le ri ni, giz li ko nuş-
ma la rın da da o za lim le rin: "Siz bü yü len miş bir adam dan baş ka -
sı na uy mu yor su nuz" de dik le ri ni çok iyi bi li riz. (17/47)
On la ra iki ada mın ör ne ği ni ver; on lar dan bi ri ne iki üzüm ba ğı
ver dik ve iki si ni hur ma lık lar la do nat tık, iki si nin ara sın da da ekin-
ler bi tir miş tik. (18/32)
Ken di siy le ko nuş mak ta olan ar ka da şı ona de di ki: "Se ni top rak -
tan, son ra bir dam la su dan ya ra tan, son ra da se ni düz gün (eli
aya ğı tu tan, gü cü kuv ve ti ye rin de) bir adam kı lan (Al lah)ı in kar
mı et tin?" (18/37)
O, ken di sin de de li lik bu lu nan bir adam dan baş ka sı de ğil dir, onu
bel li bir sü re gö zet le yin." (23/25)
O ise, yal nız ca bir adam (in san)dır, Al lah'a kar şı ya lan uy dur -
mak ta dır, biz ler de ona ina na cak de ği liz." (23/38)
(Öy le) Adam lar ki, ne ti ca ret, ne alış-ve riş on la rı Al lah'ı zik ret -
mek ten, dos doğ ru na ma zı kıl mak tan ve ze ka tı ver mek ten 'tut-
ku ya kap tı rıp alı koy maz'; on lar, kalp le rin ve göz le rin in kı la ba
uğ ra ya ca ğı (deh şet ten al lak bul lak ola ca ğı) gün den kor kar lar.
(24/37)
Ya da ken di si ne bir ha zi ne nin bı ra kıl ma sı ve ya (ürün le rin den)
ye mek te ol du ğu bir bah çe si ol ma sı (ge rek mez miy di)?" Zul me -
den ler de di ki: "Siz ol sa ol sa, an cak bü yü len miş bir ada ma uyu-
yor su nuz." (25/8)
İki top lu luk bir bi ri ni gör dük le ri za man Mu sa'nın adam la rı: "Ger -
çek ten ya ka lan dık" de di ler. (26/61)
(Mu sa) Hal kı nın ha be ri ol ma dı ğı bir za man da şeh re gir di, or da
kav ga et mek te olan iki adam bul du; bu ken di ta raf tar la rın dan,
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şu da düş man la rın dan. Der ken ta raf tar la rın dan olan, düş man -
la rın dan ola na kar şı on dan yar dım is te di. Bu nun üze ri ne ona bir
yum ruk at tı ve işi ni bi ti ri ver di. (Son ra da:) "Bu şey ta nın işin den -
dir; o, ger çek ten açıkça sap tı rı cı bir düş man dır" de di. (28/15)
Şeh rin öbür ya ka sın dan bir adam ko şa rak ge lip de di ki: "Ey Mu -
sa, ön de ge len ler, se ni öl dür mek ko nu sun da ara la rın da gö rüş -
mek te dir ler, ar tık sen çık git; ger çek ten ben sa na öğüt ve ren -
ler de nim." (28/20)
Eli ni koy nu na sok, ku sur suz ola rak bem be yaz çık sın. Ve (her
tür lü) deh şet ten ya na ka nat la rı nı ken di ne doğ ru çek. İş te bun-
lar, se nin Rab bin den Fi ra vun ve ön de ge len adam la rı na iki ke -
sin-ka nıt (mu ci ze)dır. Ger çek ten on lar, fa sık bir top lu luk tur."
(28/32)
Al lah, bir ada mın ken di (gö ğüs) boş lu ğu için de iki kalp kıl ma dı
ve ken di le ri ni an ne le ri ni ze ben ze te rek ye min ko nu su yap tı ğı nız
(zı har da bu lun du ğu nuz) eş le ri ni zi si zin an ne le ri niz yap ma dı,
ev lat lık la rı nı zı da si zin (öz) ço cuk la rı nız say ma dı. Bu, si zin (yal-
nız ca) ağ zı nız la söy le me niz dir. Al lah ise, hak kı söy ler ve (doğ -
ru olan) yo la yö nel tip-ile tir. (33/4)
Mü'min ler den öy le er kek-adam lar var dır ki- Al lah ile yap tık la rı
ahi de sa da kat gös ter di ler; böy le ce on lar dan ki mi ada ğı nı ger-
çek leş tir di, ki mi bek le mek te dir. On lar hiç bir de ğiş tir me ile (söz-
le ri ni) de ğiş tir me di ler. (33/23)
İn kâr eden ler de di ler ki: "Siz dar ma da ğın olup da ğıl dı ğı nız da,
ger çek ten si zin ye ni bir ya ra tı lış ta bu lu na ca ğı nı zı si ze ha ber ve -
ren bir ada mı gös te re lim mi si ze?" (34/7)
On la ra, apa çık olan ayet le ri miz okun du ğun da: "Bu, si zi ba ba la -
rı nı zın tap tık la rın(ilah lar)dan alı koy mak is te yen bir adam dan
baş ka sı de ğil dir" de di ler. Ve de di ler ki: "Bu, dü zü lüp uy du rul -
muş bir ya lan (if ti ra)dan baş ka bir şey de de ğil dir." İn kâr eden-
ler de, ken di le ri ne gel di ği za man hak için: "Bu, apa çık bir bü yü -
den baş ka bir şey de ğil dir" de di ler. (34/43)
Şeh rin en uzak ye rin den bir adam ko şa rak gel di: "Ey kav mim,
el çi le re uyun" de di. (36/20)
Ve der ler ki: "Bi ze ne olu yor ki, ken di le ri ni şe rir (kö tü)ler den
say dı ğı mız adam la rı gö re mi yo ruz." (38/62)
Al lah (or tak ko şan lar için) bir ör nek ver di: Ken di si hak kın da
uyum suz ve ge çim siz bu lu nan, sa hip le ri de çok or tak lı olan (kö -
le) bir adam ile yal nız ca bir ki şi ye tes lim ol muş bir adam. Bu iki-
si nin du ru mu bir olur mu? Hamd, Al lah'ın dır. Ha yır on la rın ço ğu
bil mi yor lar. (39/29)
Fi ra vun ai le sin den ima nı nı giz le mek te olan mü'min bir adam
de di ki: "Siz, be nim Rab bim Al lah'tır di yen bir ada mı öl dü rü yor
mu su nuz? Oy sa o, si ze Rab bi niz den apa çık bel ge ler le gel miş
bu lu nu yor. Bu na rağ men o eğer bir ya lan cı ise ya la nı ken di
aley hi ne dir; ve eğer doğ ru söz lü ise, (o za man da) si ze va'det-
tik le ri nin bir kıs mı si ze isa bet eder. Şüp he siz Al lah, öl çü yü ta şı -
ran, çok ya lan söy le yen kim se yi hi da ye te er dir mez." (40/28)
Ve de di ler ki: "Bu Kur'an, iki şe hir den bi ri nin bü yük bir ada mı na
in di ril me li de ğil miy di?" (43/31)
Bir de şu ger çek var: İn san lar dan ba zı adam lar, cin ler den ba zı
adam la ra sı ğı nır lar dı. Öy le ki, on la rın az gın lık la rı nı art tı rır lar dı."
(72/6)
İş te bun lar, sağ ya nın adam la rı dır (As hab-ı Mey me ne). (90/18)
Ayet le ri mi zi in kar eden ler ise, sol ya nın adam la rı dır (As hab-ı
Meş'eme). (90/19)

ADAM ÖL DÜR MEK
Ey iman eden ler öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz

kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa, ar tık (ya pıl ma sı ge -
re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa, onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
Bir mü'mi ne -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola-
rak ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş-
man olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz -
gür lü ğe ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and -
laş ma olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet
öde mek ve bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir.
(Di yet ve kö le öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise
ke sin ti siz ola rak iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
Kim bir mü'mi ni ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se ce za sı,
için de ebe di kal mak üze re ce hen nem dir. Al lah ona ga zap lan -
mış, onu la net le miş ve ona bü yük bir azab ha zır la mış tır. (4/93)
Bu ne den le İs ra ilo ğul la rı na şu nu yaz dık: Kim bir nef si, bir baş -
ka nef se ya da yer yü zün de ki bir fe sa da kar şı lık ol mak sı zın
(hak sız ye re) öl dü rür se, san ki bü tün in san la rı öl dür müş gi bi
olur. Kim de onu (öl dü rül me si ne en gel ola rak) di ril tir se, bü tün
in san la rı di rilt miş gi bi olur. An dol sun, el çi le ri miz on la ra apa çık
bel ge ler le gel miş ler dir. Son ra bu nun ar dın dan on lar dan bir ço -
ğu yer yü zün de öl çü yü ta şı ran lar dır. (5/ 32)
De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya yım:
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya iyi lik edin, yok-
sul luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin de on la rın
da rı zık la rı nı Biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve
giz li ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma dı şın da, Al lah'ın
(öl dü rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te bun lar la
si ze tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (6/151)
Hak lı bir ne den ol mak sı zın Al lah'ın ha ram kıl dı ğı bir kim se yi öl -
dür me yin. Kim maz lum ola rak öl dü rü lür se onun ve li si ne yet ki
ver mi şiz dir; o da öl dür me de öl çü yü aş ma sın. Çün kü o ger çek -
ten yar dım gör müş tür. (17/33)
Ve on lar, Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah'a tap maz lar. Al lah'ın
ha ram kıl dı ğı ca nı hak sız ye re öl dür mez ler ve zi na et mez ler.
Kim bun la rı ya par sa 'ağır bir ce za ile' kar şı la şır. (25/68) 

ADAŞ
(Al lah bu yur du:) "Ey Ze ke ri ya, şüp he siz Biz se ni, adı Yah ya
olan bir ço cuk la müj de le mek te yiz; Biz bun dan ön ce ona hiç bir
adaş kıl ma mı şız." (19/7)
Gök le rin, ye rin ve her iki si ara sın da ki le rin Rab bi dir; şu hal de
O'na iba det et ve O'na iba det te ka rar lı ol. Hiç O'nun ada şı olan
bi ri ni bi li yor mu sun? (19/65)

HZ. ADEM (A.S)
Ha ni Rab bin Me lek le re: "Mu hak kak ben yer yü zün de bir ha li fe
var ede ce ğim" de miş ti. On lar da: "Biz se ni şük rün le yü cel tir ve
(sü rek li) tak dis eder ken ora da boz gun cu luk çı ka ra cak ve kan lar
akı ta cak bi ri ni mi var ede cek sin?" de di ler. (Al lah:) "Şüp he siz si -
zin bil me di ği ni zi ben bi li rim" de di. (2/30) 
Ve Adem'e isim le rin hep si ni öğ ret ti. Son ra on la rı me lek le re yö -
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nel tip: "Eğer doğ ru söz lüy se niz bun la rı ba na isim le riy le ha ber
ve rin" de di. (2/31)
Ve me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. İb lis ha riç (hep si) sec -
de et ti ler. O ise di ret ti ve ki bir len di (böy le ce) ka fir ler den ol du.
(2/34)
Ve de dik ki: "Ey Adem sen ve eşin cen net te yer leş. İki niz de on -
dan ne re sin den di ler se niz bol bol yi yin; ama şu ağa ca yak laş -
ma yın yok sa za lim ler den olur su nuz." (2/35)
Der ken Adem Rab bin den (bir ta kım) ke li me ler al dı. Bu nun üze-
ri ne (Al lah da) tev be si ni ka bul et ti. Şüp he siz O tev be le ri ka bul
eden dir esir ge yen dir. (2/37)
Ger çek şu ki, Al lah, Adem'i, Nuh'u, İb ra him ai le si ni ve İm ran ai -
le si ni alem ler üze ri ne seç ti; (3/33)
On lar bir bir le rin den (tü re me tek) bir zür ri yet tir. Al lah işi ten dir, bi -
len dir. (3/34)
Şüp he siz, Al lah Katında İsa'nın du ru mu, Adem'in du ru mu gi bi -
dir. Onu top rak tan ya rat tı son ra ona "Ol" de me siy le o da he men
olu ver di. (3/59)
On la ra Adem'in iki oğ lu nun ger çek olan ha be ri ni oku: On lar
(Al lah'a) yak laş tı ra cak bi rer kur ban sun muş lar dı. On lar dan bi ri -
nin ki ka bul edil miş, di ğe ri nin ki ka bul edil me miş ti. (Kur ba nı ka -
bul edil me yen) De miş ti ki: "Se ni mut la ka öl dü re ce ğim." (Öbü rü
de:) "Al lah an cak kor kup-sa kı nan lar dan ka bul eder." (5/27)
An dol sun, Biz si zi ya rat tık, son ra si ze su ret (bi çim-şe kil) ver dik,
son ra me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. On lar da İb lis'in
dı şın da sec de et ti ler; o sec de eden ler den ol ma dı. (7/11)
(Al lah) De di: "Sa na em ret ti ğim de se ni sec de et mek ten alı ko yan
ney di?" (İb lis) De di ki: "Ben on dan ha yır lı yım; be ni ateş ten ya -
rat tın onu ise ça mur dan ya rat tın." (7/12)
Ve ey Adem, sen ve eşin cen ne te yer leş. İki niz di le di ği niz yer-
den yi yin; ama şu ağa ca yak laş ma yın. Yok sa za lim ler den olur-
su nuz. (7/19)
O, si zi tek bir ne fis ten ya rat tı ve ken di siy le du ru lup-ya tış ma sı
için on dan eşi ni var et ti. Onu (eşi ni) ör tüp-bü rü yün ce, o da bir
yük yük len di de bu nun la (bir sü re) ge zin di. Ni te kim ağır la şın ca,
iki si Rab le ri olan Al lah'a dua et ti ler: "Eğer bi ze sa lih (bir ço cuk)
ve rir sen, an dol sun şük re den ler den ola ca ğız." (7/189)
An dol sun in sa nı ku ru bir ça mur dan, şe kil len miş bir bal çık tan
ya rat tık. (15/26)
Ha ni Rab bin me lek le re de miş ti: "Ben ku ru bir ça mur dan şe kil -
len miş bir bal çık tan bir be şer ya ra ta ca ğım." (15/28)
Ha ni me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik. İb lis'in dı şın da
(hep si) sec de et miş ler di. De miş ti ki: "Bir ça mur ola rak ya rat tı ğın
kim se ye ben sec de eder mi yim?" (17/61)
Ha ni me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik; İb lis'in dı şın da
(di ğer le ri) sec de et miş ler di. O cin ler den di, böy le lik le Rab bi nin
em rin den dı şa rı çık mış tı. Bu du rum da Be ni bı ra kıp onu ve onun
so yu nu ve li ler mi edi ne cek si niz? Oy sa on lar si zin düş man la rı -
nız dır. (Bu) Za lim ler için ne ka dar kö tü bir (ter cih) de ğiş tir me dir.
(18/50)
İş te bun lar; ken di le ri ne Al lah'ın ni met ver di ği pey gam ber ler den -
dir; Adem'in so yun dan, Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mız (in san ne -
sil le rin)den İb ra him ve İs ra il (Ya kup)in so yun dan, doğ ru yo la
eriş tir dik le ri miz den ve seç tik le ri miz den dir ler. On la ra Rah man
(olan Al lah')ın ayet le ri okun du ğun da ağ la ya rak sec de ye ka pa -
nır lar. (19/58)
Ha ni Biz me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik İb lis'in dı şın -
da (di ğer le ri) sec de et miş ler di o ayak di re miş ti. (20/116)
Bu nun üze ri ne de dik ki: "Ey Adem bu ger çek ten sa na ve eşi ne

düş man dır; sa kın si zi cen net ten sü rüp çı kar ma sın son ra mut-
suz olur sun." (20/117)
So nun da şey tan ona ves ve se ver di; de di ki: "Sa na son suz luk
ağa cı nı ve yok ol ma ya cak bir mül kü ha ber ve re yim mi?"
(20/120)
Böy le ce iki si on dan ye di ler he men ar dın dan ayıp yer le ri ken di -
le ri ne açı lı ver di, üzer le ri ni cen net yap rak la rın dan ya ma yıp-ört -
me ye baş la dı lar. Adem, Rab bi ne kar şı gel miş ol du da şa şı rıp-
kal dı. (20/121)

ADE MO ĞUL LA RI
Ey Ade mo ğul la rı, Biz si zin çir kin yer le ri ni zi ör te cek bir el bi se ve
si ze 'süs ka zan dı ra cak bir gi yim' in dir dik (va ret tik). Tak va ile ku -
şa nıp-do nan mak ise, bu da ha ha yır lı dır. Bu, Al lah'ın ayet le rin -
den dir. Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (7/26)
Ey Ade mo ğul la rı, şey tan, an ne ve ba ba nı zın çir kin yer le ri ni
ken di le ri ne gös ter mek için, el bi se le ri ni sı yır ta rak, on la rı cen net -
ten çı kar dı ğı gi bi sa kın si zi de bir be la ya uğ rat ma sın. Çün kü o
ve ta raf tar la rı, (ken di le ri ni gö re me ye ce ği niz yer den) siz le ri gör-
mek te dir. Biz ger çek ten şey tan la rı, inan ma ya cak la rın dost la rı
kıl dık. (7/27)
Ey Ade mo ğul la rı, her mes cid ya nın da ziy net le ri ni zi ta kı nın. Yi -
yin, için ve is raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez.
(7/31)
Ey Ade mo ğul la rı, içi niz den si ze ayet le ri mi ha ber ve ren el çi ler
gel di ğin de, kim sa kı nır sa ve (dav ra nış la rı nı) dü zel tir se iş te on -
lar için kor ku yok tur, on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (7/35)
An dol sun, Biz Ade moğ lu nu yü celt tik; on la rı ka ra da ve de niz de
(çe şit li araç lar la) ta şı dık, te miz, gü zel şey ler den rı zık lan dır dık
ve ya rat tık la rı mı zın bir ço ğun dan üs tün kıl dık. (İ17, 70)

ADET GÖR ME
Sa na 'ka dın la rın ay ba şı ha li ni' so rar lar. De ki: "O, bir ra hat sız -
lık (eza)dır. Ay ba şı ha lin de ka dın lar dan ay rı lın ve te miz len me -
le ri ne ka dar on la ra (cin sel an lam da) yak laş ma yın. Eğer te miz -
le nir se, Al lah'ın si ze em ret ti ği yer den on la ra gi din. Şüp he siz
Al lah, tev be eden le ri se ver te miz le nen le ri de se ver." (2/222)

ADIM
Ey in san lar, yer yü zün de olan şey le ri he lal ve te miz ola rak yi yin
ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Ger çek te o, si zin için apa çık
bir düş man dır. (2/168)
Ey iman eden ler, he pi niz top lu ca "ba rış ve gü ven li ğe (Silm'e, İs -
lam'a) gi rin ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Çün kü o, si ze
apa çık bir düş man dır. (2/208)
On lar, Ca lut ve or du su na kar şı mey da na (sa va şa) çık tık la rın da,
de di ler ki: "Rab bi miz, üze ri mi ze sa bır yağ dır, adım la rı mı zı sa bit
kıl (kay dır ma) ve kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım et."
(2/250)
Ey iman eden ler, Al lah yo lun da adım at tı ğı nız (sa va şa çık tı ğı -
nız) za man ge rek li araş tır ma yı ya pın ve si ze (İs lam ge le ne ği ne
gö re) se lam ve re ne, dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği ne is tek li çı ka rak:
"Sen mü'min de ğil sin" de me yin. Asıl çok ga ni met, Al lah
Katında dır, bun dan ön ce siz de böy le idi niz; Al lah si ze lü tuf ta
bu lun du. Öy ley se iyi ce açık lık ka zan dı rın. Şüp he siz Al lah, yap-
tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (4/94)
Yer yü zün de adım at tı ğı nız da (yol cu lu ğa ya da sa va şa çık tı ğı -
nız da), ka fir le rin si ze bir kö tü lük yap ma la rın dan kor kar sa nız,
na ma zı kı salt ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Şüp he siz
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ka fir ler, si zin apa çık düş man la rı nız dır. (4/101)
Hay van lar dan yük ta şı yan ve (yün le rin den, tüy le rin den) dö şek
ya pı lan la rı da (ya ra tan O'dur). Al lah'ın si ze rı zık ola rak ver dik -
le rin den yi yin ve şey ta nın adım la rı na uy ma yın. Çün kü o, si zin
için apa çık bir düş man dır. (6/142)
Ey iman eden ler, şey ta nın adım la rı na uy ma yın. Kim şey ta nın
adım la rı na uyar sa, (bil sin ki) ger çek ten o (şey tan) çir kin utan-
maz lık la rı ve kö tü lü ğü em re der. Eğer Al lah'ın üze ri niz de faz lı ve
rah me ti ol ma say dı, siz den hiç bi ri ebe di ola rak te mi ze çı ka maz -
dı. An cak Al lah, di le di ği ni te mi ze çı ka rır. Al lah, işi ten dir, bi len -
dir. (24/21)

ADN
Al lah, mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra için de ebe di kal-
mak üze re, al tın dan ır mak lar akan cen net ler ve Adn cen net le -
rin de gü zel mes ken ler va adet miş tir. Al lah'tan olan hoş nut luk ise
en bü yük tür. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (9/72)
On lar, Adn cen net le ri ne gi rer ler. Ba ba la rın dan, eş le rin den ve
soy la rın dan 'sa lih dav ra nış lar da' bu lu nan lar da (Adn cen net le ri -
ne gi rer). Me lek ler on la ra her bir ka pı dan gi rip (şöy le der ler:)
(13/23)
Adn cen net le ri; ona gi rer ler, onun al tın dan ır mak lar akar, için de
on la rın her di le dik le ri şey var dır. İş te Al lah, tak va sa hip le ri ni
böy le ödül len di rir. (16/31)
On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da
al tın bi le zik ler le süs le nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las -
tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin de ku ru lup-da ya nır -
lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (18/31)
Adn cen net le ri (on la rın dır) ki, Rah man (olan Al lah, onu) Ken di
kul la rı na gayb tan va det miş tir. Şüp he siz O'nun va'di ye ri ne ge -
le cek tir. (19/61)
"İç le rin de ebe di ka la cak la rı al tın dan ır mak lar akan Adn cen net -
le ri de (on la rın dır). Ve iş te bu, arın mış ola nın kar şı lı ğı dır."
(20/76)
Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler, ora da al tın dan bi le -
zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler. Ve ora da on la rın el bi se le ri
ipek(ten)dir. (35/33)
Adn cen net le ri; ka pı lar on la ra açıl mış tır. (38/50)
"Rab bi miz, on la rı Adn cen net le ri ne sok ki on la ra (bu nu) va'det-
tin; ba ba la rın dan, eş le rin den ve soy la rın dan sa lih olan la rı da.
Ger çek ten Sen, üs tün ve güç lü olan sın, hü küm ve hik met sa hi -
bi sin." (40/8)
O da si zin gü nah la rı nı zı ba ğış lar, si zi alt la rın dan ır mak lar akan
cen net le re ve Adn cen net le rin de ki gü zel ko nak la ra yer leş ti rir.
İş te 'bü yük mut lu luk ve kur tu luş' bu dur. (61/12)
Rab le ri Katında on la rın ödül le ri, için de ebe di ka lı cı lar ol mak
üze re al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri dir. Al lah, on lar dan
ra zı ol muş tur, ken di le ri de O'ndan ra zı (hoş nut, mem nun) kal-
mış lar dır. İş te bu, Rab bin den 'içi tit re ye rek kor ku du yan kim se'
için dir. (98/8)

AF FET MEK
Al lah, hiç kim se ye güç ye ti re ce ğin den baş ka sı nı yük le mez. (Ki -
şi nin nef si nin) Ka zan dı ğı le hi ne, ka zan dır dık la rı aley hi ne dir.
"Rab bi miz, unut tuk la rı mız dan ve ya ya nıl dık la rı mız dan do la yı
bi zi so rum lu tut ma. Rab bi miz, bi ze, biz den ön ce ki le re yük le di -
ğin gi bi ağır yük yük le me. Rab bi miz, ken di si ne güç ye ti re me ye -
ce ği miz şe yi bi ze ta şıt ma. Bi zi af fet. Bi zi ba ğış la. Bi zi esir ge,

Sen bi zim mev la mız sın. Kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım
et." (2/286)
İki top lu lu ğun kar şı kar şı ya gel dik le ri gün, siz den ge ri dö nen le -
ri, ka zan dık la rı ba zı şey ler do la yı sıy la şey tan on la rın aya ğı nı
kay dır mak is te miş ti. Ama an dol sun ki, Al lah on la rı af fet ti. Şüp -
he siz Al lah, ba ğış la yan dır, yu mu şak olan dır. (3/155)
Umu lur ki Al lah bun la rı af fe der. Al lah af fe di ci dir, ba ğış la yı cı dır.
(4/99)
Bir hay rı açık lar ya da giz li tu tar sa nız ve ya bir kö tü lü ğü ba ğış -
lar sa nız, şüp he siz Al lah, af fe di ci dir, güç ye ti ren dir. (4/149)
Ki tap Eh li, sen den ken di le ri ne gök ten bir ki tap in dir me ni is ti yor.
Mu sa'dan bun dan da ha bü yü ğü nü is te miş ler di. De miş ler di ki:
"Bi ze Al lah'ı açık ça gös ter." Böy le ce zu lüm le rin den do la yı on la -
ra yıl dı rım çarp mış tı. Ar dın dan ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra, bu za ğı yı (ilah) edin miş ler di. Yi ne bun dan do la yı
on la rı af fet tik ve Mu sa'ya apa çık olan is pat la yı cı bir de lil ver dik.
(4/153)
Söz leş me le ri ni boz ma la rı ne de niy le, on la rı la net le dik ve kalp le -
ri ni kas ka tı kıl dık. On lar, ke li me le ri ko nul duk la rı yer ler den sap-
tı rır lar. (Sık sık) Ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
al ma yı unut tu lar. İç le rin den bi ra zı dı şın da, on lar dan sü rek li iha-
net gö rür du rur sun. Yi ne de on la rı af fet, al dı rış et me. Şüp he siz
Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (5/13)
Ey iman eden ler, si ze açık lan dı ğın da si zi üze cek şey le ri sor ma-
yın; Kur'an in di ril di ği za man so rar sa nız, si ze açık la nır. Al lah
onu af fet ti. Al lah ba ğış la yan dır, (kul la ra) yu mu şak olan dır.
(5/101)
Sen af (ve ya ko lay lık) yo lu nu be nim se, (İs lam'a) uy gun ola nı
(ör fü) em ret ve ca hil ler den yüz çe vir. (7/199)
Al lah se ni af fet sin; doğ ru söy le yen ler sa na açık ça bel li olun ca -
ya ve ya lan cı la rı da öğ re nin ce ye ka dar ni ye on la ra izin ver din?
(9/43)
İş te böy le; her kim ken di si ne ya pı lan hak sız lı ğın ben ze riy le kar-
şı lık ve rir, son ra aley hi ne 'az gın lık ve sal dı rı da' bu lu nu lur sa,
Al lah, mut la ka ona yar dım eder. Şüp he siz Al lah, af fe di ci dir, ba -
ğış la yı cı dır. (22/60)
Siz den, fa zi let li ve var lık lı olan lar, ya kın la ra, yok sul la ra ve Al lah
yo lun da hic ret eden le re ver mek te ek silt me yap ma sın lar, af fet -
sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi ba ğış la ma sı nı sev mez mi si -
niz? Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (24/22)
Kul la rın dan tev be yi ka bul eden, kö tü lük le ri af fe den ve iş le dik le -
ri ni zi bi len O'dur. (42/25)
Si ze isa bet eden her mu si bet, (an cak) el le ri ni zin ka zan dı ğı do -
la yı sıy la dır. (Al lah,) Ço ğu nu da af fe der. (42/30)
Ya da ka zan dık la rı do la yı sıy la on la rı yok eder, bir ço ğu nu da af -
fe der. (42/34)
Kö tü lü ğün kar şı lı ğı, onun mis li (ben ze ri) olan kö tü lük tür. Ama
kim af fe der ve ıs lah eder se (dir li ği ku rup-sağ lar sa) ar tık onun
ec ri Al lah'a ait tir. Ger çek ten O, za lim le ri sev mez. (42/40)
Siz den ka dın la rı na "zı har"da bu lu nan lar (bil sin ler ki, ka dın la rı)
on la rın an ne le ri de ğil dir. An ne le ri, yal nız ca ken di le ri ni do ğu ran -
lar dır. Şüp he siz on lar, çir kin ve ya lan söy le mek te dir ler. Ger çek -
ten Al lah, çok af fe den, çok ba ğış la yan dır. (58/2)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, si zin eş le ri niz den ve ço cuk la rı -
nız dan bir kıs mı siz ler için (bi rer) düş man dır lar. Şu hal de on lar -
dan sa kı nın. Yi ne de af fe der, hoş gö rür (ku sur la rı nı yüz le ri ne
vur maz) ve ba ğış lar sa nız, ar tık el bet te Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (64/14)
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AĞAÇ
Ve de dik ki: "Ey Adem, sen ve eşin cen net te yer leş. İki niz de
on dan, ne re sin den di ler se niz, bol bol yi yin; ama şu ağa ca yak-
laş ma yın, yok sa za lim ler den olur su nuz." (2/35)
O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on -
dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler
tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark-
mış sal kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler -
den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün
ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina-
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (6/99)
Ve ey Adem, sen ve eşin cen ne te yer leş. İki niz di le di ği niz yer-
den yi yin; ama şu ağa ca yak laş ma yın. Yok sa za lim ler den olur-
su nuz. (7/19)
Şey tan, ken di le rin den 'ör tü lüp giz le nen çir kin yer le ri ni' açı ğa çı -
kar mak için on la ra ves ve se ver di ve de di ki: "Rab bi ni zin si ze bu
ağa cı ya sak la ma sı, yal nız ca, si zin iki me lek ol ma ma nız ve ya
ebe di ya şa yan lar dan kı lın ma ma nız için dir." (7/20)
Böy le ce on la rı al da ta rak dü şür dü. Ağa cı tat tık la rı an da ise, ayıp
yer le ri ken di le ri ne be li ri ver di ve üzer le ri ni cen net yap rak la rın -
dan ört me ye baş la dı lar. (O za man) Rab le ri ken di le ri ne ses len -
di: "Ben si zi bu ağaç tan me net me miş miy dim? Ve şey ta nın si -
zin ger çek ten apa çık bir düş ma nı nız ol du ğu nu söy le me miş
miy dim?" (7/22)
Gör me din mi ki, Al lah na sıl bir ör nek ver miş tir: Gü zel bir söz,
gü zel bir ağaç gi bi dir ki, onun kö kü sa bit, da lı ise gök te dir.
(14/24)
Kö tü (mur dar) söz ise, kö tü bir ağaç gi bi dir. Onun kö kü ye rin
üs tün den ko pa rıl mış, ka ra rı (ye rin de dur ma, tu tun ma im ka nı)
kal ma mış tır. (14/26)
Si zin için gök ten su in di ren O'dur; içe cek on dan, ağaç on dan dır
(ki) hay van la rı nı zı on da ot lat mak ta sı nız. (16/10)
Rab bin bal arı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın kur-
duk la rı çar dak lar da ken di ne ev ler edin. (16/68)
Ha ni Biz sa na: "Mu hak kak Rab bin in san la rı çe pe çev re ku şat -
mış tır" de miş tik. Sa na gös ter di ği miz o rü ya yı in san la rı de ne -
mek için yap tık, Kur'an'da la net len miş ağa cı da. Biz on la rı kor-
ku tu yo ruz. Fa kat (bu) on lar da bü yük bir az gın lık tan baş ka bir
şey art tır mı yor. (17/60)
De di ki: "O, be nim asam dır; ona da yan mak ta, onun la da var la -
rım için ağaç lar dan yap rak dü şür mek te yim, on da be nim için da -
ha baş ka ya rar lar da var." (20/18)
So nun da şey tan ona ves ve se ver di; de di ki: "Sa na son suz luk
ağa cı nı ve yok ol ma ya cak bir mül kü ha ber ve re yim mi?"
(20/120)
Gör me din mi ki, ger çek ten, gök ler de ve yer de olan lar, gü neş,
ay, yıl dız lar, dağ lar, ağaç lar, hay van lar ve in san lar dan bir ço ğu
Al lah'a sec de et mek te dir ler. Bir ço ğu üze ri ne azab hak ol muş -
tur. Al lah ki mi aşa ğı lık kı lar sa, ar tık onun için bir yü cel ti ci yok-
tur. Şüp he siz Al lah, di le di ği ni ya par. (22/18)
Ve (da ha çok) Tur-i Si na'da çı kan bir ağaç (tü rü de ya rat tık); o
yağ lı ve yi yen le re bir ka tık ola rak bit mek te (ürün ver mek te)dir.
(23/20)
Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li, için de
çe rağ bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır -
ça, san ki in cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait ol ma -
yan kut lu bir zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne -
re dey se ateş ona do kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur üs tü -
ne nur dur. Al lah, ki mi di ler se onu ken di nu ru na yö nel tip-ile tir.

Al lah in san lar için ör nek ler ve rir. Al lah, her şe yi bi len dir. (24/35)
(On lar mı) Yok sa, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve si ze gök ten su in -
di ren mi? Ki onun la (o suy la) gö nül alı cı bah çe ler bi tir dik, si zin
için se bir ağa cı nı bi tir mek (bi le) müm kün de ğil dir. Al lah ile be -
ra ber baş ka bir ilah mı? Ha yır, on lar sa pık lık ta de vam eden bir
ka vim dir. (27/60)
Der ken ora ya gel di ğin de, o kut lu yer de ki va di nin sağ ya nın da
olan bir ağaç tan: "Ey Mu sa, Alem le rin Rab bi olan Al lah Be nim;"
di ye ses le nil di. (28/30)
Eğer yer yü zün de ki ağaç la rın tü mü ka lem ve de niz de -onun ar -
dın dan ye di de niz da ha ek le ne rek- (mü rek kep) ol sa, yi ne de
Al lah'ın ke li me le ri (yaz mak la) tü ken mez. Şüp he siz Al lah, üs tün
ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (31/27)
An cak on lar yüz çe vir di ler, böy le ce Biz de on la ra Arim se li ni gön-
der dik. Ve on la rın iki bah çe si ni, bu ruk ye miş li, acı ıl gın lı ve için-
de az bir şey de se dir ağa cı olan iki bah çe ye dö nüş tür dük.
(34/16)
Na sıl, böy le bir ko nak lan ma mı da ha ha yır lı yok sa zak kum ağa -
cı mı? (37/62)
Ki O, si ze ye şil ağaç tan bir ateş kı lan dır; siz de on dan ya kı yor -
su nuz. (36/80)
Ve üze ri ne, sık-ge niş yap rak la (ka ba ğa ben zer) tür den bir ağaç
bi tir dik. (37/146)
Doğ ru su, o zak kum ağa cı; (44/43)
An dol sun, Al lah, sa na o ağa cın al tın da bi at eder ler ken mü'min-
ler den ra zı ol muş tur, kalp le rin de ola nı bil miş ve böy le ce üzer le ri -
ne 'gü ven duy gu su ve hu zur' in dir miş tir ve on la ra ya kın bir fet hi
se vap (kar şı lık) ola rak ver miş tir. (48/18)
Ve bir bi ri üs tü ne di zil miş to mur cuk yük lü yük sek hur ma ağaç la -
rı da. (50/10)
Bit ki ve ağaç (O'na) sec de et mek te dir ler. (55/6)
Üs tüs te di zi li mey ve le ri sark mış muz ağaç la rı. (56/29)
Şüp he siz zak kum olan bir ağaç tan yi ye cek si niz. (56/52)
Onun ağa cı nı siz ler mi in şa et ti niz (ya rat tı nız), yok sa onu in şa
eden Biz mi yiz? (56/72)
Hur ma ağaç la rın dan her ne yi kes miş se niz ve ya kök le ri üze rin -
de dim dik bı rak mış sa nız, (bu) Al lah'ın iz niy le dir ve fa sık olan la -
rı al çalt ma sı için dir. (59/5)
Boy la rı bir bi riy le ya rı şan ve içi çe gir miş ağaç lı bah çe ler. (80/30)

AĞAÇ KUR DU
Böy le ce onun (Sü ley ma nın) ölü mü ne ka rar ver di ği miz za man,
ölü mü nü, on la ra, asa sı nı ye mek te olan bir ağaç kur dun dan
baş ka sı ha ber ver me di. Ar tık o, ye re yı kı lıp-dü şün ce, açıkça or -
ta ya çık tı ki, şa yet cin ler gay bı bil miş ol sa lar dı böy le si ne aşa ğı -
la nı cı bir azab için de ka lıp-ya şa maz lar dı. (34/14)

AĞIL
Çün kü Biz on la rın üze ri ne bir tek çığ lık gön der dik. Böy le ce on -
lar, ağıl da ki ça lı-çır pı olan ku ru ot gi bi olu ver di ler. (54/31)

AĞ LA MAK
Öy ley se ka zan dık la rı nın ce za sı ola rak az gül sün ler, çok ağ la -
sın lar. (9/82)
Ak şam üs tü ba ba la rı na ağ lar va zi yet te gel di ler. (12/16)
Çe ne le ri üs tü ne ka pa nıp ağ lı yor lar ve (Kur'an) on la rın hu şu
(say gı do lu kor ku)la rı nı art tı rı yor. (17/109)
İş te bun lar; ken di le ri ne Al lah'ın ni met ver di ği pey gam ber ler den -
dir; Adem'in so yun dan, Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mız (in san ne -
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sil le rin)den, İb ra him ve İs ra il (Ya kup)in so yun dan, doğ ru yo la
eriş tir dik le ri miz den ve seç tik le ri miz den dir ler. On la ra Rah man
(olan Al lah')ın ayet le ri okun du ğun da, ağ la ya rak sec de ye ka pa -
nır lar. (19/58)
On lar için ne gök, ne yer ağ la ma dı ve on lar (ın aza bı) er te len -
me di. (44/29)
Doğ ru su, gül dü ren ve ağ la tan O'dur. (53/43)
(Alay la) Gü lü yor su nuz ve ağ la mı yor su nuz. (53/60)

AHA Lİ
On la ra, ken di le rin den ön ce ki le rin; Nuh, Ad, Se mud kav mi nin,
İb ra him kav mi nin, Med yen aha li si nin ve yer le bir olan şe hir le rin
ha be ri gel me di mi? On la ra re sul le ri apa çık de lil ler ge tir miş ler di.
De mek ki Al lah, on la ra zul me di yor de ğil di, ama on lar ken di
nefis le ri ne zul me di yor lar dı. (9/70)§
Dün ya ha ya tı nın ör ne ği, an cak gök ten in dir di ği miz, onun la in -
san la rın ve hay van la rın ye di ği yer yü zü nün bit ki si ka rış mış olan
bir su gi bi dir. Öy le ki yer, gü zel li ği ni ta kı nıp süs len di ği ve aha li -
si ger çek ten ona güç ye tir dik le ri ni san mış lar ken (iş te tam bu sı -
ra da) ge ce ve ya gün düz ona em ri miz gel miş tir de, dün san ki
hiç bir zen gin li ği yok muş gi bi, onu kö kün den bi çi lip atıl mış bir
du rum da kıl mı şız. Dü şü nen bir top lu luk için Biz ayet le ri böy le
bi rer bi rer açık la rız. (10/24)

AHİD-AN LAŞ MA
Ki (bun lar) Al lah'ın ah di ni, onu ke sin ola rak onay la dık tan son ra
bo zar lar, Al lah'ın ken di siy le bir leş ti ril me si ni em ret ti ği şe yi ke -
ser ler ve yer yü zün de boz gun cu luk çı ka rır lar. Kay ba uğ ra yan lar,
iş te bun lar dır. (2/27)
Ey İs ra ilo ğul la rı, si ze ba ğış la dı ğım ni me ti mi ha tır la yın ve ah di -
me bağ lı ka lın, ki ben de ah di ni ze bağ lı ka la yım. Ve yal nız ca
ben den kor kun. (2/40)
Siz den mi sak al mış ve Tur'u üs tü nü ze yük selt miş tik (ve de miş -
tik ki:) "Si ze ver di ği mi ze sım sı kı ya pı şın ve on da ola nı (hü küm -
le ri sü rek li) ha tır la yın ki sa kı na sı nız." (2/63)
De di ler ki: "Sa yı lı gün le rin dı şın da, ateş as la bi ze değ me ye cek -
tir." De ki: "Al lah Katından bir ahid mi al dı nız? -ki Al lah as la ah -
din den dön mez- Yok sa Al lah'a kar şı bil me di ği niz bir şe yi mi
söy lü yor su nuz?" (2/80)
Ha ni İs ra ilo ğul la rın dan, "Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin,
an ne ye-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re ve yok sul la ra iyi lik le dav-
ra nın, in san la ra gü zel söz söy le yin na ma zı dos doğ ru kı lın ve
ze ka tı ve rin" di ye mi sak al mış tık. Son ra siz, pek azı nız ha riç
dön dü nüz ve (hâ lâ) yüz çe vi ri yor su nuz. (2/83)
Ha ni siz den "Bir bi ri ni zin ka nı nı dök me yin, bir bi ri ni zi yurt la rı nız -
dan çı kar ma yın" di ye mi sak al mış tık. Son ra siz ler bu nu onay la -
mış tı nız, hâ lâ (bu na) şa hit lik edi yor su nuz. (2/84)
Ha ni siz den mi sak al mış ve Tur'u üs tü nü ze yük selt miş tik (ve):
"Si ze ver di ği mi ze (Ki ta ba) sım sı kı sa rı lın ve din le yin" (de miş tik).
De miş ler di ki: "Din le dik ve baş kal dır dık." İn kâr la rı yü zün den
bu za ğı (tut ku su) kalp le ri ne sin di ril miş ti. De ki: "İna nı yor sa nız,
inan cı nız si ze ne kö tü şey em re di yor?" (2/93)
Ne za man bir ahid de bu lun du lar sa, iç le rin den bir bö lü mü onu
boz ma dı mı? Ha yır, on la rın ço ğu iman et mez ler. (2/100)
Ha ni Rab bi, İb ra him'i bir ta kım ke li me ler le de ne miş ti. O da (is te -
nen le ri) tam ola rak ye ri ne ge tir miş ti. (O za man Al lah İb ra him'e):
"Se ni şüp he siz in san la ra imam kı la ca ğım" de di. (İb ra him) "Ya
so yum dan olan lar?" de yin ce (Al lah:) "Za lim ler be nim ah di me
eri şe mez" de di. (2/124)

Ha ni Evi (Ka'be'yi) in san lar için bir top lan ma ve gü ven lik ye ri kıl-
mış tık. "İb ra him'in ma ka mı nı na maz ye ri edi nin", İb ra him ve İs -
ma il'e de, "Evi mi, ta vaf eden ler, iti ka fa çe ki len ler ve rü ku ve
sec de eden ler için te miz le yin" di ye ahid ver dik. (2/125)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
Ha yır; kim ah di ne ve fa eder ve sa kı nır sa şüp he siz Al lah da sa -
kı nan la rı se ver. (3/76)
Al lah'ın ah di ni ve ye min le ri ni az bir de ğe re kar şı lık sa tan lar...
İş te on lar; on lar için ahi ret te hiç bir pay yok tur, kı ya met gü nün -
de Al lah on lar la ko nuş maz, on la rı gö zet mez ve on la rı arın dır -
maz. Ve on lar için acı bir azab var dır. (3/77)
Ha ni Al lah pey gam ber ler den 'ke sin bir söz (mi sak)' al mış tı: "An -
dol sun si ze Ki tap ve hik met ten ve rip son ra si ze be ra be ri niz de -
ki ni doğ ru la yan bir el çi gel di ğin de, ona ke sin ola rak iman ede-
cek ve ona yar dım da bu lu na cak sı nız." De miş ti ki: "Bu nu ik rar
et ti niz ve bu ağır yü kü mü al dı nız mı?" On lar: "İk rar et tik" de miş-
ler di de "Öy ley se şa hid olun, ben de si zin le bir lik te şa hid olan-
lar da nım" de miş ti. (3/81)
a ni ki tap ve ri len ler den: "Onu mut la ka in san la ra açık la ya cak sı -
nız onu giz le me ye cek si niz" di ye ke sin söz al mış tı. Fa kat on lar
bu nu ar ka la rı na at tı lar ve ona kar şı lık az bir de ğe ri sa tın al dı lar.
O al dık la rı şey ne kö tü dür. (3/187)
Onu na sıl alır sı nız ki, bir bi ri ni ze ka tıl mış (bir le şe rek iç li-dış lı ol -
muş)tı nız. On lar siz den ke sin bir gü ven ce (kuv vet li bir ahid) de
al mış lar dı. (4/21)
An cak si zin le ara la rın da and laş ma bu lu nan bir ka vi me sı ğı nan -
lar ya da hem si zin le hem ken di ka vim le riy le sa vaş mak (is te -
me yip bun)dan gö ğüs le ri ni sı kın tı ba sıp si ze ge len ler (do ku nul -
maz dır.) Al lah di le sey di, on la rı üs tü nü ze sal dır tır böy le ce si zin -
le çar pı şır lar dı. Eğer siz den uzak du rur (ge ri çe ki lir), si zin le sa -
vaş maz ve ba rış (şart la rın)ı si ze bı ra kır lar sa ar tık Al lah, si zin
için on la rın aley hin de bir yol kıl ma mış tır. (4/90)
Ey iman eden ler, akit le ri ye ri ne ge ti rin. İh ram lı iken av lan ma yı
he lal say mak sı zın ve si ze oku na cak lar dış ta tu tul mak üze re,
hay van lar si ze he lal kı lın dı. Şüp he siz Al lah di le di ği hük mü ve -
rir. (5/1)
Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ve: "İşit tik ve ita at et tik" de di ği niz -
de, si zi ken di siy le bağ la dı ğı sö zü nü (mi sa kı nı) anın. Al lah'tan
kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah, si ne le rin özün de ola nı bi len dir.
(5/7)
An dol sun Al lah, İs ra ilo ğul la rın dan ke sin söz (mi sak) al mış tı.
On lar dan oni ki gü ve ni lir- gö zet le yi ci gön der miş tik. Ve Al lah on -
la ra: "Ger çek ten ben si zin le bir lik te yim. Eğer na ma zı kı lar ze ka-
tı ve rir el çi le ri me ina nır on la rı sa vu nup-des tek ler se niz ve
Al lah'a gü zel bir borç ve rir se niz şüp he siz si zin kö tü lük le ri ni zi ör -
ter ve si zi ger çek ten al tın dan ır mak lar akan cen net le re so ka rım.
Bun dan son ra siz den kim in kar eder se, cid den düm düz bir yol-
dan sap mış tır." (5/12)
Söz leş me le ri ni boz ma la rı ne de niy le, on la rı la net le dik ve kalp le -
ri ni kas ka tı kıl dık. On lar ke li me le ri ko nul duk la rı yer ler den sap tı -
rır lar. (Sık sık) Ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
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al ma yı unut tu lar. İç le rin den bi ra zı dı şın da, on lar dan sü rek li iha-
net gö rür du rur sun. Yi ne de on la rı af fet al dı rış et me. Şüp he siz
Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (5/13)
Ve: "Biz Hı ris ti yan la rız" di yen ler den ke sin söz (mi sak) al mış tık.
So nun da on lar ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
al ma yı unut tu lar. Böy le ce Biz de, kı ya me te ka dar ara la rın da kin
ve düş man lık sal dık. Al lah, ya pa gel dik le ri şe yi on la ra ha ber ve -
re cek tir. (5/14)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rın dan ke sin söz al mış (mi sak) ve on -
la ra el çi ler gön der miş tik. On la ra ne za man ne fis le ri nin ho şu na
git me yen bir şey le bir el çi gel diy se, bir bö lü mü nü ya lan la dı lar,
bir bö lü mü nü de öl dür dü ler. (5/70)
Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -o en gü zel
(şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak
ya pın. Hiç bir nef se, gü cü nün kal dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey
yük le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil olun.
Al lah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et -
ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz." (6/152)
On la rın ço ğun da 'ver dik le ri sö ze bağ lı lık' gör me dik, ama on la -
rın ço ğu nu fa sık lar (yol dan çı kan lar) ola rak gör dük. (7/102)
Baş la rı na iğ renç bir azab çö kün ce, de di ler ki: "Ey Mu sa, Rab bi -
ne -sa na ver di ği ahid adı na- bi zim için dua et. Eğer bu iğ renç
aza bı üze ri miz den çe kip-gi de rir sen, an dol sun sa na iman ede-
ce ğiz ve İs ra ilo ğul la rı nı se nin le gön de re ce ğiz. (7/134)
On la rın ar dın dan yer le ri ne ki ta ba mi ras çı olan bir ta kım 'kö tü
kim se ler' geç ti. (Bun lar) Şu de ğer siz olan (dün ya)ın ge çi ci-ya -
ra rı nı alı yor ve: "Ya kın da ba ğış la na ca ğız" di yor lar. Bu nun ben-
ze ri bir ya rar ge lin ce onu da alı yor lar. Ken di le rin den Al lah'a kar -
şı hak kı söy le mek ten baş ka bir şe yi söy le me ye cek le ri ne iliş kin
Ki tap sö zü alın ma mış mıy dı? Oy sa için de ola nı oku du lar.
(Al lah'tan) Kor kan lar için ahi ret yur du da ha ha yır lı dır. Hâ lâ akıl
er dir me ye cek mi si niz? (7/169)
Bun lar, iç le rin den ant laş ma yap tı ğın kim se ler dir ki, son ra her
de fa sın da ahid le ri ni bo zar lar. On lar sa kın maz lar. (8/56)
Ger çek şu ki, iman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da
mal la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler ile (hic ret eden le ri) ba rın -
dı ran lar ve yar dım eden ler, iş te bir bir le ri nin ve li si olan lar bun lar-
dır. İman edip hic ret et me yen ler on lar hic ret edin ce ye ka dar si -
zin on la ra hiç bir şey le ve la ye ti niz yok tur. Ama din ko nu sun da
siz den yar dım is ter ler se yar dım üze ri niz de bir yü küm lü lük tür.
An cak siz ler le on lar ara sın da an laş ma bu lu nan bir top lu lu ğun
aley hin de de ğil. Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir. (8/72)
Mes cid-i Ha ram ya nın da ken di le riy le an laş tık la rı nız dı şın da,
müş rik le rin Al lah Katında ve Re sû lü nün Katında na sıl bir ah di
ola bi lir? Şu hal de o (an laş ma lı olan lar), si ze kar şı (doğ ru) bir tu -
tum ta kın dık ça, siz de on la ra kar şı doğ ru bir tu tum ta kı nın. Şüp -
he siz Al lah, mut ta ki olan la rı se ver. (9/7)
On lar dan ki mi de: "An dol sun, eğer bi ze bol ih sa nın dan ve rir se
ger çek ten sa da ka ve re ce ğiz ve sa lih ler den ola ca ğız" di ye
Al lah'a ah det miş tir. (9/75)
Hiç şüp he siz Al lah, mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut la ka
cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On -
lar Al lah yo lun da sa va şır lar, öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler; (bu,)
Tev rat'ta, İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri ne ger çek olan bir
va ad dir. Al lah'tan da ha çok ah di ne ve fa gös te re cek olan kim-
dir? Şu hal de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı se vi nip-müj de le -
şi niz. İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/111)
On lar Al lah'ın ah di ni ye ri ne ge ti rir ler ve ver dik le ri ke sin sö zü
(mi sa kı) boz maz lar. (13/20)

Al lah'a ver dik le ri sö zü, onu ke sin ola rak onay la dık tan son ra bo -
zan lar, Al lah'ın ulaş tı rıl ma sı nı em ret ti ği şe yi ke sip-ko pa ran lar
ve yer yü zün de boz gun cu luk çı ka ran lar; iş te on lar, la net on lar
için dir ve yur dun kö tü ola nı da on lar için dir. (13/25)
Ahid leş ti ği niz za man, Al lah'ın ah di ni ye ri ne ge ti rin, pe kiş tir dik -
ten son ra ye min le ri boz ma yın; çün kü Al lah'ı üze ri ni ze ke fil kıl-
mış sı nız dır. Şüp he siz Al lah, yap tık la rı nı zı bi lir. (16/91)
Al lah'ın ah di ni ucuz bir de ğe re kar şı lık sat ma yın. Eğer bi lir se -
niz, Al lah Katında olan si zin için da ha ha yır lı dır. (16/95)
Er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar, -o da en gü zel bir tarz ol ma -
sı- dı şın da ye ti min ma lı na yak laş ma yın. Ah de ve fa gös te rin.
Çün kü ahid bir so rum lu luk tur. (17/34)
O, gay ba mı ta nık ol du, yok sa Rah man'ın Katında(n) bir ahid mi
al dı? (19/78)
Rah ma nın Katında ahid al mış la rın dı şın da (on lar) şe fa ate ma -
lik ol ma ya cak lar dır. (19/87)
An dol sun, Biz bun dan ön ce Adem'e ahid ver miş tik, fa kat o,
unu tu ver di. Biz on da bir ka rar lı lık bul ma dık. (20/115)
(Yi ne) On lar, ema net le ri ne ve ahid le ri ne ri ayet eden ler dir.
(23/8)
Mü'min ler den öy le er kek-adam lar var dır ki- Al lah ile yap tık la rı
ahi de sa da kat gös ter di ler; böy le ce on lar dan ki mi ada ğı nı ger-
çek leş tir di, ki mi bek le mek te dir. On lar hiç bir de ğiş tir me ile (söz-
le ri ni) de ğiş tir me di ler. (33/23)
Ve on lar de di ler ki: "Ey bü yü cü, sen de olan ah di (sa na ver di ği
sö zü) adı na bi zim için Rab bi ne dua et; ger çek ten biz hi da ye te
gel miş ola ca ğız." (43/49)
Şüp he siz sa na bi at eden ler, an cak Al lah'a bi at et miş ler dir.
Al lah'ın eli, on la rın el le ri nin üze rin de dir. Şu hal de, kim ah di ni
bo zar sa, ar tık o, an cak ken di aley hi ne ah di ni boz muş olur. Kim
de Al lah'a ver di ği ah di ne ve fa gös te rir se, ar tık O da, ona bü yük
bir ecir ve re cek tir. (48/10)
(Bir de) On lar, ken di le ri ne ve ri len ema ne te ve ver dik le ri ah de
(har fiy yen) ri ayet eden ler dir. (70/32)

AHİ RET
Ve on lar, sa na in di ri le ne, sen den ön ce in di ri len le re iman eder-
ler ve ahi re te de ke sin bir bil giy le ina nır lar. (2/4)
İn san lar dan öy le le ri var dır ki: "Biz Al lah'a ve ahi ret gü nü ne
iman et tik" der ler; oy sa inan mış de ğil ler dir. (2/8)
Şüp he siz, iman eden ler(le) Yahudi ler, Hı ris ti yan lar ve sa bi -
iler(den kim) Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eder ve sa lih amel-
ler de bu lu nur sa, ar tık on la rın Al lah Katında ecir le ri var dır. On -
la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (2/62)
İş te bun lar, ahi re ti ve rip dün ya ha ya tı nı sa tın alan lar dır; bun dan
do la yı azab la rı ha fif le til mez ve ken di le ri ne yar dım edil mez.
(2/86)
De ki: "Eğer Al lah Katında ahi ret yur du, baş ka in san la rın de ğil
de, yal nız ca si zin ise, (ve) doğ ru söz lüy se niz, öy ley se he men
ölü mü di le yin." (2/94)
Ve on lar, Sü ley man'ın mül kü (nü büv ve ti) hak kın da şey tan la rın
an lat tık la rı na uy du lar. Sü ley man in kâr et me di; an cak şey tan lar
in kâr et ti. On lar, in san la ra sih ri ve Ba bil'de ki iki me le ğe Ha rut'a
ve Ma rut'a in di ri le ni öğ re ti yor lar dı. Oy sa o iki si: "Biz, yal nız ca
bir fit ne yiz, sa kın in kâr et me" de me dik çe hiç kim se ye (bir şey)
öğ ret mez ler di. Fa kat on lar dan er kek le ka rı sı nın ara sı nı açan
şe yi öğ re ni yor lar dı. Oy sa onun la Al lah'ın iz ni ol ma dık ça hiç
kim se ye za rar ve re mez ler di. Bu na rağ men ken di le ri ne za rar
ve re cek ve ya rar sağ la ma ya cak şe yi öğ re ni yor lar dı. An dol sun
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on lar, bu nu sa tın ala nın, ahi ret ten hiç bir pa yı ol ma dı ğı nı bil di ler;
ken di ne fis le ri ni kar şı lı ğın da sat tık la rı şey ne kö tü; bir bil se ler di.
(2/102)
Al lah'ın mes cid le rin de O'nun is mi nin anıl ma sı nı en gel le yen ve
bun la rın yı kıl ma sı na ça ba har ca yan dan da ha za lim kim ola bi -
lir? On la rın (du ru mu) iç le ri ne kor ka rak gir mek ten baş ka sı de ğil -
dir. On lar için dün ya da bir aşa ğı lan ma, ahi ret te bü yük bir azab
var dır. (2/114)
Ha ni İb ra him: "Rab bim, bu şeh ri bir gü ven lik ye ri kıl ve hal kın -
dan Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan la rı ürün ler le rı zık lan dır"
de miş ti de (Al lah: "Sa de ce ina nan la rı de ğil) in kâr ede ni de az
bir sü re ya rar lan dı rır, son ra onu ate şin aza bı na uğ ra tı rım; ne
kö tü bir dö nüş tür o" de miş ti. (2/126)
Ken di nef si ni aşa ğı lık kı lan dan baş ka, İb ra him'in di nin den kim
yüz çe vi rir? An dol sun, Biz onu dün ya da seç tik, ger çek ten ahi-
ret te de O sa lih ler den dir. (2/130)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
(Hacc) iba det le ri ni zi bi tir di ği niz de, ar tık (ca hi li ye dö ne min de)
ata la rı nı zı an dı ğı nız gi bi, hat ta on dan da kuv vet li bir an ma ile
Al lah'ı anın. İn san lar dan öy le si var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün-
ya da ver" der; onun ahi ret te na si bi yok tur. (2/200)
On lar dan öy le si de var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün ya da da iyi lik
ver, ahi ret te de iyi lik (ver) ve bi zi ate şin aza bın dan ko ru" der.
(2/201)
Sa na ha ram olan ayı, on da sa vaş ma yı so rar lar. De ki: "On da
sa vaş mak bü yük (bir gü nah tır). An cak Al lah Katında, Al lah'ın
yo lun dan alı koy mak, onu in kâr et mek, Mes cid-i Ha ram'a en gel
ol mak ve hal kı nı ora dan çı kar mak da ha bü yük (bir gü nah tır).
Fit ne, ka til den be ter dir. Eğer güç ye ti rir ler se, si zi di ni niz den ge -
ri çe vi rin ce ye ka dar si zin le sa vaş ma yı sür dü rür ler; siz den kim
di nin den ge ri dö ner ve ka fir ola rak ölür se, ar tık on la rın bü tün iş -
le dik le ri (amel le ri) dün ya da da, ahi ret te de bo şa çık mış tır ve on -
lar ate şin hal kı dır, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/217)
Hem dün ya (ko nu sun)da, hem ahi ret (ko nu sun da). Ve sa na ye -
tim le ri so rar lar. De ki: "On la rı ıs lah et mek (ya rar lı kıl mak) ha yır-
lı dır. Eğer on la rı ara nı za ka tar sa nız, ar tık on lar si zin kar deş le ri -
niz dir. Al lah boz gun (fe sad) çı ka ra nı ıs lah edi ci den bi lir (ayır de -
der). Eğer Al lah di le sey di si ze güç lük çı ka rır dı. Şüp he siz Al lah
güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/220)
Bo şan mış ka dın lar ken di ken di le ri ne üç 'ay ha li ve te miz len me
sü re si' bek ler ler. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nı yor lar sa
Al lah'ın ra him le rin de ya rat tı ğı nı sak la ma la rı on la ra he lal ol maz.
Ko ca la rı, bu sü re için de ba rış mak is ter ler se, on la rı ge ri al ma da
(baş ka la rın dan) da ha çok hak sa hi bi dir ler. On la rın le hi ne de,
aleyh le rin de ki ma ruf hak ka denk bir hak var dır. Yal nız er kek ler
için on lar üze rin de bir de re ce var. Al lah Aziz'dir. Ha kim'dir.
(2/228)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni de ta mam la mış lar -
sa -bir bir le riy le ma ruf (bi li nen meş ru bi çim de) an laş tık la rı tak-
dir de- on la ra, ken di le ri ni ko ca la rı na ni kah la ma la rı na en gel çı -
kar ma yın. İş te, içi niz de Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re

bu nun la (böy le) öğüt ve ri lir. Bu, si zin için da ha ha yır lı ve da ha
te miz dir. Al lah, bi lir de siz bil mez si niz. (2/232)
Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in san la -
ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi min net ve ezi-
yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru -
mu, üze rin de top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer;
üze ri ne sağ nak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir.
On lar ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede-
mez)ler. Al lah, kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (2/264)
On lar, yap tık la rı dün ya da ve ahi ret te bo şa git miş olan lar dır. Ve
on la rın yar dım cı la rı yok tur. (3/22)
Ha ni Me lek ler, de di ler ki: "Mer yem, doğ ru su Al lah Ken din den
bir ke li me yi sa na müj de le mek te dir. Onun adı Mer yem oğ lu İsa
Me sih'tir. O, dün ya da ve ahi ret te 'seç kin, onur lu, say gın dır' ve
(Al lah'a) ya kın kı lı nan lar dan dır.." (3/45)
İn kâr eden le ri ise, dün ya da ve ahi ret te şid det li bir azab la azab-
lan dı ra ca ğım. On la rın hiç yar dım cı la rı yok tur." (3/56)
Al lah'ın ah di ni ve ye min le ri ni az bir de ğe re kar şı lık sa tan lar...
İş te on lar; on lar için ahi ret te hiç bir pay yok tur, kı ya met gü nün -
de Al lah on lar la ko nuş maz, on la rı gö zet mez ve on la rı arın dır -
maz. Ve on lar için acı bir azab var dır. (3/77)
Kim İs lam'dan baş ka bir din arar sa as la on dan ka bul edil mez.
O, ahi ret te de kay ba uğ ra yan lar dan dır. (3/85)
Bun lar, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eder, ma ruf ola nı em re -
der, mün ker olan dan sa kın dı rır ve ha yır lar da ya rı şır lar. İş te
bun lar sa lih olan lar dan dır. (3/114)
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir ne fis için öl mek yok tur. O, sü re si
be lir til miş bir ya zı dır. Kim dün ya nın ya ra rı nı (se va bı nı) is ter se
ona on dan ve ri riz, kim ahi ret se va bı nı is ter se ona da on dan ve -
ri riz. Biz şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re ce ğiz. (3/145)
Böy le ce Al lah, dün ya ve ahi ret se va bı nın gü zel li ği ni on la ra ver -
di. Al lah iyi lik te bu lu nan la rı se ver. (3/148)
An dol sun, Al lah si ze ver di ği sö zün de sa dık kal dı; siz O'nun iz -
niy le on la rı kı rıp-ge çi ri yor du nuz. Öy le ki sev di ği niz (za fer)i si ze
gös ter dik ten son ra, siz yıl gın lık gös ter di niz, is yan et ti niz ve emir
hak kın da çe kiş ti niz. Siz den ki mi niz dün ya yı, ki mi niz ahi re ti is ti -
yor du. Son ra (Al lah) de ne mek için si zi on dan çe vir di. Ama (yi -
ne de) si zi ba ğış la dı. Al lah mü'min le re kar şı fazl (ve ih san) sa -
hi bi olan dır. (3/152)
Kü für de 'bü yük ça ba har ca yan lar' se ni üz me sin. Çün kü on lar,
Al lah'a hiç bir şey le za rar ve re mez ler. Al lah, on la rı ahi ret te pay
sa hi bi kıl ma ma yı is ter. On lar için bü yük bir azab var dır. (3/176)
Ve on lar, mal la rı nı in san la ra gös te riş ol sun di ye in fak eder ler,
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne de inan maz lar. Şey tan, ki me ar ka daş
olur sa, ar tık ne kö tü bir ar ka daş tır o. (4/38)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina na rak Al lah'ın ken di le ri ne ver di ği rı -
zık tan in fak et se ler di, aleyh le ri ne mi olur du? Al lah, on la rı iyi bi -
len dir. (4/39)
Ey iman eden ler, Al lah'a ita at edin; el çi ye ita at edin ve siz den
olan emir sa hip le ri ne de. Eğer bir şey de an laş maz lı ğa dü şer -
se niz, ar tık onu Al lah'a ve el çi si ne dön dü rün. Şa yet Al lah'a ve
ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız. Bu, ha yır lı ve so nuç ba kı mın -
dan da ha gü zel dir. (4/59)
Öy ley se, dün ya ha ya tı na kar şı lık ahi re ti sa tın alan lar, Al lah yo -
lun da sa vaş sın lar; kim Al lah yo lun da sa va şır ken, öl dü rü lür ya
da ga lip ge lir se ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/74)
Ken di le ri ne; "Eli ni zi (sa vaş tan) çe kin, na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin"
de nen le ri gör me din mi? Oy sa sa vaş üzer le ri ne ya zıl dı ğın da,
on lar dan bir grup, in san lar dan Al lah'tan kor kar gi bi- hat ta da ha
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da şid det li bir kor kuy la- kor ku ya ka pı lı yor lar ve: "Rab bi miz, ne
di ye sa va şı üze ri mi ze yaz dın, bi zi ya kın bir za ma na er te le me li
de ğil miy din?" de di ler. De ki: "Dün ya nın me taı az dır, ahi ret, ise
mut ta ki ler için da ha ha yır lı dır ve siz 'bir hur ma çe kir de ğin de ki
ip-in ce bir ip lik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl ma ya cak sİ nız."
(4/77)
Kim dün ya se vab (ya rar)ını is ter se, dün ya nın da, ahi re tin de se -
va bı Al lah Katında dır. Al lah işi ten dir, gö ren dir. (4/134)
Ey iman eden ler, Al lah'a, el çi si ne, el çi si ne in dir di ği ki ta ba ve
bun dan ön ce in dir di ği ki ta ba iman edin. Kim Al lah'ı, me lek le ri ni,
ki tap la rı nı, el çi le ri ni ve ahi ret gü nü nü in kar eder se, şüp he siz
uzak bir sa pık lık la sa pıt mış tır. (4/136)
An cak on lar dan ilim de de rin le şen ler ile mü'min ler, sa na in di ri le -
ne ve sen den ön ce in di ri le ne ina nır lar. Na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar, ze ka tı ve ren ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan lar; iş te
bun lar, Biz bun la ra bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/162)
Bu gün si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. (Ken di le ri ne) Ki tap
ve ri len le rin ye me ği si ze he lal, si zin de ye me ği niz on la ra he lal -
dir. Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön ce (ken-
di le ri ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka dın lar da, na mus -
lu, fu huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -
on la ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı -
lın dı.) Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa, el bet te onun yap tı ğı
bo şa çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (5/5)
Ey Pey gam ber, kalp le ri inan ma dı ğı hal de ağız la rıy la "İnan dık"
di yen ler le Yahudi ler'den kü für için de ça ba har ca yan lar se ni üz -
me sin. On lar, ya la na ku lak tu tan lar, sa na gel me yen di ğer top-
lu luk adı na ku lak tu tan lar (ha ber top la yan lar)dır. On lar, ke li me -
le ri yer le ri ne ko nul duk tan son ra sap tı rır lar, "Si ze bu ve ri lir se
onu alın, o ve ril mez se on dan ka çı nın" der ler. Al lah, ki min fit -
ne(ye düş me)si ni is ter se, ar tık onun için sen Al lah'tan hiç bir şe -
ye ma lik ola maz sın. İş te on lar, Al lah'ın kalp le ri ni arıt mak is te -
me dik le ri dir. Dün ya da on lar için bir aşa ğı lan ma, ahi ret te on lar
için bü yük bir azab var dır. (5/41)
Ger çek şu ki, iman eden ler le Yahudi ler, sa bi îler ve Hı ris ti yan -
lar dan Al lah'a, ahi ret gü nü ne ina nan ve sa lih amel ler de bu lu -
nan lar; on lar için kor ku yok tur, on lar mah zun da ol ma ya cak lar -
dır. (5/69)
Dün ya ha ya tı yal nız ca bir oyun ve bir oya lan ma dan baş ka sı de -
ğil dir. Kor kup-sa kın mak ta olan lar için ahi ret yur du ger çek ten
da ha ha yır lı dır. Yi ne de akıl er dir me ye cek mi si niz? (6/32)
İş te bu (Kur'an), önün de ki le ri doğ ru la yı cı ve şe hir ler ana sı
(Mek ke) ile çev re sin de ki le ri uyar man için in dir di ği miz kut lu Ki -
tap tır. Ahi re te iman eden ler bu na ina nır lar. On lar na maz la rı nı
(özen le) ko ru yan lar dır. (6/92)
Bir de ahi re te inan ma yan la rın kalp le ri ona mey let sin de on dan
(bu yal dız lı ve içi çar pık söz ler den) hoş lan sın lar ve yük len mek -
te ol duk la rı nı yük le ne dur sun lar. (6/113)
De ki: "Ger çek ten Al lah'ın bu nu ha ram kıl dı ğı na şe ha det ede-
cek şa hid le ri ni zi ge ti rin." Şa yet on lar, şe ha det ede cek olur lar sa
sen on lar la bir lik te şe ha det et me. Ayet le ri mi zi ya lan sa yan la rın
ve ahi re te inan ma yan la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma; on -
lar (bir ta kım güç le ri ve var lık la rı) Rab le ri ne denk tut mak ta dır lar.
(6/150)
Ki on lar Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar, on da çar pık lık ara yan lar
ve ahi re ti ta nı ma yan lar dır." (7/45)
Ayet le ri mi zi ve ahi re te ka vuş ma yı ya lan la yan lar, on la rın amel-
le ri bo şa çık mış tır. On lar yap tık la rın dan baş ka sıy la mı ce za lan -
dı rı la cak lar dı? (7/147)

Bi ze bu dün ya da da, ahi ret te de iyi lik yaz, şüp he siz ki biz Sa na
yö nel dik. De di ki: "Aza bı mı di le di ği me isa bet et ti ri rim, rah me tim
ise her şe yi ku şat mış tır; onu kor kup-sa kı nan la ra, ze ka tı ve ren -
le re ve Bizim ayet le ri mi ze iman eden le re ya za ca ğım." (7/156)
On la rın ar dın dan yer le ri ne ki ta ba mi ras çı olan bir ta kım 'kö tü
kim se ler' geç ti. (Bun lar) Şu de ğer siz olan (dün ya)ın ge çi ci-ya -
ra rı nı alı yor ve: "Ya kın da ba ğış la na ca ğız" di yor lar. Bu nun ben-
ze ri bir ya rar ge lin ce onu da alı yor lar. Ken di le rin den Al lah'a kar -
şı hak kı söy le mek ten baş ka bir şe yi söy le me ye cek le ri ne iliş kin
Ki tap sö zü alın ma mış mıy dı? Oy sa için de ola nı oku du lar.
(Al lah'tan) Kor kan lar için ahi ret yur du da ha ha yır lı dır. Hâ lâ akıl
er dir me ye cek mi si niz? (7/169)
hiç bir pey gam be re, yer yü zün de ke sin bir za fer ka za nın ca ya ka -
dar esir al ma sı ya kış maz. Siz dün ya nın ge çi ci ya ra rı nı is ti yor -
su nuz. Oy sa Al lah (si ze) ahi re ti is te mek te dir. Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/67)
Al lah'ın mes cid le ri ni, yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman
eden, na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve Al lah'tan baş ka -
sın dan kork ma yan lar ona ra bi lir. İş te, hi da ye te eren ler den ol -
duk la rı umu lan lar bun lar dır. (9/18)
Ha cı la ra su da ğıt ma yı ve Mes cid-i Ha ram'ı onar ma yı, Al lah'a ve
ahi ret gü nü ne iman eden ve Al lah yo lun da çaba harcayanın
(yap tık la rı) gi bi mi say dı nız? (Bun lar) Al lah Katında bir ol maz -
lar. Al lah zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (9/19)
Ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan-
ma yan, Al lah'ın ve Re sû lü'nün ha ram kıl dı ğı nı ha ram ta nı ma -
yan ve hak di ni (İs lam'ı) din edin me yen ler le, kü çük dü şü rü lüp
ciz ye yi ken di el le riy le ve rin ce ye ka dar sa va şın. (9/29)
Ey iman eden ler, ne ol du ki si ze, Al lah yo lun da sa va şa ku şa nın
de nil di ği za man, yer(iniz)de ağır la şıp kal dı nız? Ahi ret ten (ca -
yıp) dün ya ha ya tı na mı ra zı ol du nuz? Ama ahi ret te ki ne (gö re),
bu dün ya ha ya tı nın ya ra rı pek az dır. (9/38)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden ler, mal la rıy la ve can la rıy la
cehd et mek ten (çaba harcamaktan) (ka çın mak için) sen den izin
is te mez ler. Al lah tak va sa hip le ri ni bi len dir. (9/44)
Sen den, yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yan, kalb le ri
kuş ku ya ka pı lıp, kuş ku la rın da ka rar sız lı ğa dü şen ler izin is ter.
(9/45)
Siz den ön ce ki (mü na fık lar ve kâ fir ler) gi bi. On lar siz den kuv vet
ba kı mın dan da ha güç lü, mal ve ço cuk lar ba kı mın dan da ha çok-
tu lar. On lar ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya bak tı lar; siz de, siz-
den ön ce ki le rin ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya kal kış ma la rı gi bi,
ken di pay la rı nız la ya rar lan ma ya bak tı nız ve siz de (dün ya ya ve
zev ke) da lan lar gi bi dal dı nız. İş te on la rın dün ya da ahi ret te bü -
tün ya pıp-et tik le ri (amel le ri) bo şa çık mış tır ve iş te on lar kay ba
uğ ra yan lar dır. (9/69)
Al lah'a and içi yor lar ki (o in kâr sö zü nü) söy le me di ler. Oy sa an -
dol sun, on lar in kâr sö zü nü söy le miş ler dir ve İs lam lık la rın dan
son ra in kâ ra sap mış lar dır ve eri şe me dik le ri bir şe ye yel ten miş -
ler dir. Oy sa in ti ka ma kal kış ma la rı nın, ken di le ri ni Al lah'ın ve el -
çi si nin bol ih sa nın dan zen gin kıl ma sın dan baş ka (bir ne de ni)
yok tu. Eğer tev be eder ler se ken di le ri için ha yır lı olur, eğer yüz
çe vi rir ler se Al lah on la rı dün ya da da, ahi ret te de acı bir azab la
azab lan dı rır. On lar için yer yü zün de bir ko ru yu cu-dost ve bir
yar dım cı yok tur. (9/74)
Be de vi ler den öy le le ri de var dır ki, on lar Al lah'a ve ahi ret gü nü -
ne iman eder ve in fak et ti ği ni Al lah Katında bir ya kın laş ma ya ve
el çi nin dua ve ba ğış la ma di lek le ri ne (bir yol) sa yar. Ha be ri niz
ol sun, bu ger çek ten on lar için bir ya kın laş ma dır. Al lah da on la -
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rı Ken di rah me ti ne so ka cak tır. Şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (9/99)
Müj de, dün ya ha ya tın da ve ahi ret te on la rın dır. Al lah'ın söz le ri
için de ği şik lik yok tur. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu dur.
(10/64)
İş te bun la rın, ahi ret te ken di le ri için ateş ten baş ka sı yok tur. On -
la rın on da (dün ya da) bü tün iş le dik le ri bo şa çık mış tır ve yap-
mak ta ol duk la rı şey ler de ge çer siz ol muş tur. (11/16)
Bun lar Al lah'ın yo lun dan en gel le yen ler ve on da çar pık lık ara-
yan lar dır. On lar, ahi re ti ta nı ma yan lar dır. (11/19)
Hiç şüp he siz bun lar, ahi ret te en çok hüs ra na uğ ra yan lar dır.
(11/22)
Ahi ret aza bın dan kor kan için bun da ke sin ayet ler var dır. O, bü -
tün in san la rın ken di sin de top la na ca ğı bir gün dür ve o, göz lem -
le ne bi len bir gün dür. (11/103)
De di ki: "Si ze rı zık la na ca ğı nız bir ye mek ge le cek ol sa, ben mut-
la ka si ze da ha gel me den ön ce onun ne ol du ğu nu ha ber ve ri rim.
Bu, rab bi min ba na öğ ret tik le rin den dir. Doğ ru su ben, Al lah'a
iman et me yen, ahi re ti de ta nı ma yan la rın ta ken di le ri olan bir
top lu lu ğun di ni ni ter ket tim." (12/37)
Ahi re tin kar şı lı ğı ise, iman eden ler ve tak va da bu lu nan lar için
da ha ha yır lı dır. (12/57)
Rab bim, Sen ba na mülk ten (bir pay ve onu yö net me im ka nı nı)
ver din, söz le rin yo ru mun dan (bir bil gi) öğ ret tin. Gök le rin ve ye -
rin ya ra tı cı sı, dün ya da ve ahi ret te be nim ve lim Sen sin. Müs lü -
man ola rak be nim ha ya tı ma son ver ve be ni sa lih le rin ara sı na
kat." (12/101)
Al lah di le di ği ne rız kı ge niş le tir-ya yar ve da ral tır da. On lar ise
dün ya ha ya tı na se vin di ler. Oy sa ki dün ya ha ya tı, ahi ret te (ki sı -
nır sız mut lu luk ya nın da ge çi ci) bir me ta'dan baş ka sı de ğil dir.
(13/26)
Dün ya ha ya tın da on lar için bir azab var dır, ahi re tin aza bı ise
da ha zor lu dur. On la rı Al lah'tan (kur ta ra cak) hiç bir ko ru yu cu da
yok tur. (13/34)
On lar, dün ya ha ya tı nı ahi re te ter cih eder ler. Al lah'ın yo lun dan
alı ko yar lar ve onu çar pıt mak is ter ler (ve ya on da çar pık lık arar-
lar). İş te on lar, uzak bir sa pık lık için de dir ler. (14/3)
Al lah, iman eden le ri, dün ya ha ya tın da ve ahi ret te sa pa sağ lam
söz le se bat için de kı lar. Za lim le ri de şa şır tıp-sap tı rır; Al lah di le -
di ği ni ya par. (14/27)
Si zin ila hı nız tek bir ilah tır. Ahi re te inan ma yan la rın kalp le ri ise
in kar cı dır ve on lar müs tek bir (bü yük len mek te) olan lar dır.
(16/22)
(Al lah'tan) Sa kı nan la ra: "Rab bi niz ne in dir di?" den di ğin de, "Ha -
yır" de di ler. Bu dün ya da gü zel dav ra nış lar da bu lu nan la ra gü -
zel lik var dır; ahi ret yur du ise da ha ha yır lı dır. Tak va sa hip le ri nin
yur du ne gü zel dir. (16/30)
Zul me uğ ra tıl dık tan son ra, Al lah yo lun da hic ret eden le ri dün ya -
da şüp he siz gü zel bir bi çim de yer leş ti re ce ğiz; ahi ret kar şı lı ğı
ise da ha bü yük tür. Bil miş ol sa lar dı. (16/41)
Ahi re te inan ma yan la rın kö tü ör nek le ri var dır, en yü ce ör nek ler
ise Al lah'a ait tir. O, güç sa hi bi olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi -
dir. (16/60)
Bu, on la rın dün ya ha ya tı nı ahi re te gö re da ha se vim li bul ma la -
rın dan ve şüp he siz Al lah'ın da in kâr eden bir top lu lu ğu hi da ye -
te er dir me me si ne de niy le dir. (16/107)
Şüp he siz, on lar ahi ret te zi ya na uğ ra yan lar dır. (16/109)
Ve Biz ona dün ya da bir gü zel lik ver dik; şüp he siz o, ahi ret te de
sa lih olan lar dan dır. (16/122)

Ve şüp he siz, ahi re te inan ma yan lar için de acı bir azab ha zır la -
mı şız dır. (17/10)
Kim de ahi re ti is ter ve bir mü'min ola rak cid di bir ça ba gös te re -
rek ona ça lı şır sa, iş te böy le le ri nin ça ba sı şük re şa yan dır.
(17/19)
On lar dan ki mi ni ki mi ne na sıl üs tün tut tu ğu mu zu gör. Mu hak kak
ahi ret de re ce ler ba kı mın dan da ha bü yük tür, üs tün lük ba kı mın -
dan da da ha bü yük tür. (17/21)
Kur'an oku du ğun za man se nin le ahi re te inan ma yan lar ara sın da
gö rün mez bir per de kıl dık. (17/45)
Kim bun da (dün ya da) kör ise, O, ahi ret te de kör dür ve yol ba kı-
mın dan da ha 'şaş kın bir sa pık tır.' (17/72)
Ve onun ar dın dan İs ra ilo ğul la rı na söy le dik: "O top rak (yurt)ta
otu run, ahi ret va'di gel di ğin de he pi ni zi der le yip-top la ya ca ğız."
(17/104)
İş te Biz öl çü süz ce dav ra nan la rı ve Rab bi nin ayet le ri ne inan ma -
yan la rı böy le ce za lan dı rı rız; ahi re tin aza bı ise ger çek ten da ha
şid det li ve da ha sü rek li dir. (20/127)
İn san lar dan ki mi, Al lah'a bir ucun dan iba det eder, eğer ken di si -
ne bir ha yır do ku nur sa, bu nun la tat min bu lur ve eğer ken di si ne
bir fit ne isa bet ede cek olur sa yü zü üs tü dö nü ve rir. O, dün ya yı
kay bet miş tir, ahi re ti de. İş te bu, apa çık bir ka yıp tır. (22/11)
Kim, Al lah'ın ona, dün ya da ve ahi ret te ke sin ola rak yar dım et -
me ye ce ği ni sa nı yor sa, gö ğe bir araç uzat sın son ra ke si ver sin
de bir ba kı ver sin, kur du ğu dü zen, onun öf ke si ni gi de re bi le cek
mi? (22/15)
İş te (yer yü zü nün ha ki mi ye ti ne ve ahi re tin ni met le ri ne) va ris ola-
cak on lar dır. (23/10)
Ken di kav min den, in kâr edip ahi re te ka vuş ma yı ya lan la yan ve
ken di le ri ne, dün ya ha ya tın da re fah ver di ği miz ön de ge len ler
de di ki: "Bu, si zin ben ze ri niz olan bir be şer den baş ka sı de ğil dir,
ken di si de si zin ye dik le ri niz den ye mek te ve iç tik le ri niz den iç -
mek te dir." (23/33)
An cak ahi re te inan ma yan lar, şüp he siz yol dan sa pan lar dır.
(23/74)
Zi na eden ka dın ve zi na eden er ke ğin her bi ri ne yü zer değ nek
(cel de) vu run. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız,
on la ra Al lah'ın di ni(ni uy gu la ma) ko nu sun da si zi bir acı ma tut-
ma sın; on la ra uy gu la nan ce za ya mü'min ler den bir grup da şa -
hit bu lun sun. (24/2)
Eğer Al lah'ın dün ya da ve ahi ret te si zin üze ri niz de faz lı ve rah-
me ti ol ma say dı, içi ne dal dı ğı nız de di ko du dan do la yı si ze bü yük
bir azab do ku nur du. (24/14)
Çir kin utan maz lık la rın (fuh şun) iman eden ler için de yay gın laş -
ma sın dan hoş la nan la ra, dün ya da ve ahi ret te acık lı bir azab
var dır. Al lah bi lir, siz ise bil mi yor su nuz. (24/19)
Na mus sa hi bi, bir şey den ha ber siz, mü'min ka dın la ra (zi na su -
çu) atan lar, dün ya da ve ahi ret te la net len miş ler dir. Ve on lar için
bü yük bir azab var dır. (24/23)
Ki on lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ze ka tı ve rir ler ve on lar, ahi-
re te ke sin bil giy le iman eder ler. (27/3)
Ahi re te inan ma yan la ra ge lin ce; Biz on la ra ken di yap tık la rı nı
süs le mi şiz, böy le ce on lar, 'kör lük için de şaş kın ca do la şır lar'.
(27/4)
İş te on lar; en kö tü azab on la rın dır ve ahi ret te de en bü yük kay -
ba uğ ra yan lar dır. (27/5)
Ha yır, on la rın ahi ret ko nu sun da ki bil gi le ri 'ard ar da top la nıp pe -
kiş ti ril di,' ha yır, on lar bun dan bir kuş ku için de dir ler; ha yır, on lar
bun dan ya na kör dür ler. (27/66)
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Al lah'ın sa na ver di ğiy le ahi ret yur du nu ara, dün ya dan da ken di
pa yı nı (na si bi ni) unut ma. Al lah'ın sa na ih san et ti ği gi bi, sen de
ih san da bu lun ve yer yü zün de boz gun cu luk ara ma. Çün kü
Al lah, boz gun cu luk ya pan la rı sev mez." (28/77)
İş te ahi ret yur du; Biz onu, yer yü zün de bü yük len me yen le re ve
boz gun cu luk yap mak is te me yen le re (ar ma ğan) kı la rız. (Gü zel)
So nuç tak va sa hip le ri nin dir. (28/83)
De ki: "Yer yü zün de ge zip do la şın da, böy le lik le ya rat ma ya na -
sıl baş la dı ğı na bir ba kın, son ra Al lah ahi ret ya rat ma sı nı (ve ya
son ya rat ma yı) da in şa edip ya ra ta cak tır. Şüp he siz Al lah, her-
şe ye güç ye ti ren dir. (29/20)
Biz ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik ve onun so yun da
(seç tik le ri mi ze) pey gam ber li ği ve ki ta bı (vahy ih sa nı) kıl dık, ec -
ri ni de dün ya da ver dik. Şüp he siz o, ahi ret te sa lih olan lar dan dır.
(29/27)
Med yen'e de kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik) Böy le ce de di ki:
"Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin ve ahi ret gü nü nü umud edin ve
yer yü zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (29/36)
Bu dün ya ha ya tı, yal nız ca bir oyun ve '(eğ len ce tü rün den) tut-
ku lu bir oya lan ma dır'. Ger çek ten ahi ret yur du ise, asıl ha yat
odur. Bir bil se ler di. (29/64)
On lar, dün ya ha ya tın dan (yal nız ca) dış ta ola nı bi lir ler. Ahi ret ten
ise ga fil olan lar dır. (30/7)
An cak in kâr edip ayet le ri mi zi ve ahi re te ka vuş ma yı ya lan la yan -
lar ise; ar tık on lar da azab için ha zır bu lun du ru lur lar. (30/16)
On lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ze ka tı ve rir ler. Ve on lar ke sin
bir bil giy le ahi re te ina nır lar. (31/4)
An dol sun, si zin için, Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü uman lar ve Al lah'ı
çok ça zik re den ler için Al lah'ın Re sû lü'nde gü zel bir ör nek var-
dır. (33/21)
Eğer siz Al lah'ı, Re sû lü'nü ve ahi ret yur du nu is ti yor sa nız ar tık
hiç şüp he siz Al lah, içi niz den gü zel lik te bu lu nan lar için bü yük bir
ecir ha zır la mış tır." (33/29)
Ger çek şu ki, Al lah'a ve el çi si ne ezi yet eden ler; Al lah, on la ra
dün ya da ve ahi ret te la net et miş ve on lar için aşa ğı la tı cı bir azab
ha zır lan mış tır. (33/57)
Hamd, gök ler de ve yer de olan la rın tü mü ken di si ne ait olan
Al lah'ın dır; ahi ret te de hamd O'nun dur. O, hü küm ve hik met sa -
hi bi dir, ha ber alan dır. (34/1)
Al lah'a kar şı ya lan mı dü züp uy du ru yor, yok sa ken di sin de bir
de li lik mi var?" Ha yır, ahi re te inan ma yan lar, azab ta ve uzak bir
sa pık lık için de dir ler. (34/8)
Oy sa onun, ken di le ri ne kar şı hiç bir zor la yı cı-gü cü yok tu; an cak
Biz ahi re te iman ede ni, on dan kuş ku için de olan dan ayır det mek
için (ona bu im ka nı ver dik). Se nin Rab bin, her şe yin üze rin de
gö ze ti ci-ko ru yu cu dur. (34/21)
Yok sa o, ge ce sa atin de kal kıp da sec de ede rek ve kı ya ma du -
ra rak gö nül den ita at (iba det) eden, ahi ret ten sa kı nan ve Rab bi -
nin rah me ti ni umud eden (gi bi) mi dir? De ki: "Hiç bi len ler le bil-
me yen ler bir olur mu? Şüp he siz, te miz akıl sa hip le ri öğüt alıp-
dü şü nür ler." (39/9)
Ar tık Al lah, on la ra dün ya ha ya tın da 'hor lu ğu ve aşa ğı lan ma yı'
tad dır dı. Eğer bil miş ol sa lar dı, ahi re tin aza bı ger çek ten da ha
bü yük tür. (39/26)
Sa de ce Al lah anıl dı ğı za man, ahi re te inan ma yan la rın kal bi öf -
key le ka ba rır. Oy sa O'ndan baş ka la rı anıl dı ğın da he men se vin -
ce ka pı lır lar. (39/45)
Ey kav mim, ger çek ten bu dün ya ha ya tı, yal nız ca bir me ta (kı sa
sü re li bir ya rar lan ma)dır. Şüp he siz ahi ret, (asıl) ka rar kı lı nan
yurt odur." (40/39)

İm ka nı yok; ger çek ten si zin be ni ken di si ne ça ğır mak ta ol du ğu -
nuz şe yin, dün ya da da, ahi ret te de çağ rı da bu lun ma (yet ki si,
gü cü, de ğe ri ve ba ğış la ma)sı yok tur. Şüp he siz, bi zim dö nü şü -
müz Al lah'adır. Öl çü yü ta şı ran lar, on lar ate şin hal kı dır lar."
(40/43)
Ki on lar, ze ka tı ver me yen ler ve ahi re ti in kâr eden ler dir. (41/7)
Böy le ce Biz de on la ra dün ya ha ya tın da aşa ğı lan ma aza bı nı
tad dır mak için, o uğur suz (fe la ket ler yük lü) gün ler de üzer le ri ne
'ku lak la rı pat la tan bir ka sır ga' gön der dik. Ahi ret aza bı ise da ha
(bü yük) bir aşa ğı lan ma dır. Ve on la ra yar dım edil me ye cek tir.
(41/16)
Biz, dün ya ha ya tın da da, ahi ret te de si zin ve li le ri ni ziz. Or da ne f-
is le ri ni zin ar zu la dı ğı her şey si zin dir ve is te di ği niz her şey de si -
zin dir." (41/31)
Kim ahi ret eki ni ni is ter se, Biz ona ken di eki nin de art tır ma lar ya -
pa rız. Kim dün ya eki ni ni is ter se, ona da on dan ve ri riz; an cak
onun ahi ret te bir na si bi yok tur. (42/20)
Ve (da ha ni ce) çe ki ci-süs ler (de ve rir dik). Bü tün bun lar, yal nız -
ca dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Ahi ret ise, Rab bi nin Katında mut-
ta ki ler için dir. (43/35)
Ger çek şu ki, ahi re te iman et me yen ler, me lek le ri di şi isim ler le
isim len di ri yor lar. (53/27)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku -
lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve
ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ-
mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -
şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke -
sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir
azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün -
ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.
(57/20)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter
ço cuk la rı, is ter kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol -
sun. On lar, öy le kim se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış
ve on la rı ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın dan
ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak ka la -
cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar da O'ndan ra zı ol -
muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
Eğer Al lah, on la ra sür gü nü yaz ma mış ol say dı, mu hak kak on la -
rı (yi ne) dün ya da azab lan dı rır dı. Ahi ret te ise on lar için ateş aza -
bı var dır. (59/3)
An dol sun, on lar da siz le re, Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü umud eden-
le re gü zel bir ör nek var dır. Kim yüz çe vi re cek olur sa, ar tık şüp-
he siz Al lah, Ğa niy (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan), Ha mid (övül-
me ye la yık olan)dır. (60/6)
Ey iman eden ler, Al lah'ın ken di le ri ne kar şı ga zab lan dı ğı bir kav -
mi ve li (dost ve müt te fik) edin me yin; ki on lar, ka fir le rin me zar
hal kın dan umut kes me le ri gi bi ahi ret ten umut kes miş ler dir.
(60/13)
Son ra (üç id det bek le me) sü re le ri ne ulaş tık la rı za man, ar tık on -
la rı ma ruf (bi li nen gü zel bir tarz) üze re tu tun, ya da ma ruf üze -
re on lar dan ay rı lın. İçi niz den ada let sa hi bi iki ki şi yi de şa hid tu -
tun. Şa hid li ği Al lah için dos doğ ru ye ri ne ge ti rin. İş te bu nun la,
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re öğüt ve ri lir. Kim
Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa, (Al lah) ona bir çı kış yo lu gös te rir;
(65/2)
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İş te azab böy le dir. Ahi ret aza bı ise, mu hak kak çok da ha bü yük-
tür; bir bil se ler. (68/33)
Ha yır; on lar şüp he siz ahi ret ten kork mu yor lar. (74/53)
Ha yır; siz çar ça buk geç mek te ola nı (dün ya yı) se vi yor su nuz. Ve
ahi re ti ter ke dip-bı ra kı yor su nuz. (75/20-21)
Böy le lik le Al lah onu, ahi ret ve dün ya aza bıy la ya ka la dı. (79/25)
Ha yır siz, dün ya ha ya tı nı se çip üs tün tu tu yor su nuz. Ahi ret ise
da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. (87/16-17)

AH LAK
Ve şüp he siz sen, pek bü yük bir ah lak üze rin de sin. (68/4)

AH MED (A.S)
Ha ni Mer yem oğ lu İsa da: "Ey İs ra ilo ğul la rı ger çek ten ben, si zin
için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi yim. Ben den ön ce ki Tev rat'ı
doğ ru la yı cı ve ben den son ra is mi "Ah med" olan bir el çi nin de
müj de le yi ci si yim" de miş ti. Fa kat o on la ra apa çık bel ge ler le ge -
lin ce: "Bu açık ça bir bü yü dür" de di ler. (61/6)

Aİ LE
Si zi, da ya nıl maz iş ken ce le re uğ rat tık la rın da, Fi ra vun ai le si nin
elin den kur tar dı ğı mı zı ha tır la yın. On lar, ka dın la rı nı zı di ri bı ra -
kıp, er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi -
niz den bü yük bir im ti han var dı. (2/49)
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man, has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız, ar tık si ze ko lay ge -
len kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı -
nı zı traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti
var sa, onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver-
me si ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız, hac ca ka dar um re ile
ya rar lan mak is te ye ne, ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge -
re kir). Bu la ma ya na da, hacc'da üç gün, dön dü ğü nüz de ye di
(gün) ol mak üze re, bun lar, ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır.
Bu, ai le si Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor-
kun ve bi lin ki Al lah, mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)
Pey gam ber le ri, on la ra (şöy le) de di: "Onun hü küm dar lı ğı nın bel-
ge si, si ze Ta but'un gel me si (ola cak tır ki) on da Rab bi niz den 'bir
gü ven duy gu su ve hu zur' ile Mu sa ai le sin den ve Ha run ai le sin -
den ar ta ka lan lar var; onu me lek ler ta şır. Eğer inan mış lar sa nız,
bun da şüp he siz si zin için bir de lil var dır." (2/248)
Tıp kı Fi ra vun ai le si ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi.
Ayet le ri mi zi ya lan la dı lar, böy le ce Al lah gü nah la rı ne de niy le on -
la rı ya ka la yı ver di. Al lah, (ce zay la) so nuç lan dır ma sı pek şid det -
li olan dır. (3/11)
Ger çek şu ki, Al lah, Adem'i, Nuh'u, İb ra him ai le si ni ve İm ran ai -
le si ni alem ler üze ri ne seç ti; (3/33)
(Ka dın ile ko ca nın) Ara la rı nın açıl ma sın dan kor kar sa nız, bu du -
rum da er ke ğin ai le sin den bir ha kem, ka dı nın da ai le sin den bir
ha kem gön de rin. Bun lar, (ara yı) dü zelt mek is ter ler se, Al lah da
ara la rın da ba şa rı sağ lar. Şüp he siz, Al lah, bi len dir, ha ber dar
olan dır. (4/35)
Yok sa on lar, Al lah'ın Ken di faz lın dan in san la ra ver dik le ri ni mi
kıs ka nı yor lar? Doğ ru su Biz, İb ra him ai le si ne Ki ta bı ve hik me ti
ver dik; on la ra bü yük bir mülk de ver dik. (4/54)
Bir mü'mi ne, -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola-
rak ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş-

man olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz -
gür lü ğe ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and -
laş ma olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet
öde mek ve bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir.
(Di yet ve kö le öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise,
ke sin ti siz ola rak iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
Al lah si zi, ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den, boş
söz ler den' do la yı so rum lu tut maz, an cak ye min le ri niz le bağ la -
dı ğı nız söz ler den do la yı si zi so rum lu tu tar. Onun (ye mi nin) kef-
fa re ti, ai le niz de ki le re ye dir dik le ri ni zin or ta la ma sın dan on yok su -
lu do yur mak ya da on la rı giy dir mek ve ya bir kö le yi öz gür lü ğü ne
ka vuş tur mak tır. (Bun la ra im kan) Bu la ma yan (için) üç gün oruç
(var dır.) Bu, ye min et ti ği niz de (boz du ğu nuz) ye min le ri ni zin kef-
fa re ti dir. Ye min le ri ni zi ko ru yu nuz. Al lah, si ze ayet le ri ni böy le
açık lar, umu lur ki şük re der si niz. (5/89)
Bu nun üze ri ne Biz, ka rı sı dı şın da onu ve ai le si ni kur tar dık; o
(ka rı sı) ise (he la ke uğ ra yan lar ara sın da) ge ri de ka lan lar dan dı.
(7/83)
An dol sun, Biz de Fi ra vun ai le (çev re)si ni bel ki öğüt alıp dü şü -
nür ler di ye yıl lar yı lı ku rak lı ğa ve ürün kıt lı ğı na uğ rat tık. (7/130)
Ha ni si ze da ya nıl maz iş ken ce ler ya pan, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı öl dü ren Fi ra vun ai le sin den si zi kur tar -
mış tık. Bun da Rab bi niz den si zin için bü yük bir im ti han var dı."
(7/141)
Fi ra vun ai le si nin ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi. Al lah'ın
ayet le ri ni in kâr et ti ler de, Al lah da on la rı gü nah la rın dan do la yı
ya ka la yı ver di. Şüp he siz, Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir, so -
nuç lan dır ma sı pek şid det li dir. (8/52)
Fi ra vun ai le si nin ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi. On lar,
Rab le ri nin ayet le ri ni ya lan la dı lar; Biz de gü nah la rı do la yı sıy la
on la rı he lak et tik. Fi ra vun or du su nu su da boğ duk. On la rın tü mü
zul me den kim se ler di. (8/54)
So nun da em ri miz gel di ğin de ve tan dır fe ve ran et ti ği za man, de -
dik ki: "Her bi rin den iki şer çift (hay van) ile aleyh le rin de söz geç-
miş olan lar dı şın da, ai le ni ve iman eden le ri ona yük le." Za ten
onun la bir lik te çok azın dan baş ka sı iman et me miş ti. (11/40)
Nuh, Rab bi ne ses len di. De di ki: "Rab bim, şüp he siz be nim oğ -
lum ai lem den dir ve se nin va'din de doğ ru su hak tır. Sen ha kim -
le rin ha ki mi sin." (11/45)
De di ki: "Ey Nuh, ke sin lik le o se nin ai len den de ğil dir. Çün kü o,
sa lih ol ma yan bir iş (yap mış tır). Öy ley se hak kın da bil gin ol ma -
yan şe yi ben den is te me. Ger çek ten ben, ca hil ler den ol ma ya sın
di ye sa na öğüt ve ri yo rum." (11/46)
(El çi ler) De di ler ki: "Ey Lut, biz Rab bi nin el çi le ri yiz. On lar sa na
ke sin ola rak ula şa maz lar. Ge ce nin bir par ça sın da ai len le bir lik -
te yü rü (yo la çık). Sa kın, hiç bi ri niz dö nüp ar ka sı na bak ma sın;
fa kat se nin ka rın baş ka. Çün kü on la ra isa bet ede cek olan, ona
da isa bet ede cek tir. On la ra va'do lu nan (azab) sa bah vak ti dir.
Sa bah da ya kın de ğil mi?" (11/81)
Böy le ce Rab bin se ni seç kin kı la cak, söz le rin yo ru mun dan (kay-
nak la nan bir bil gi yi) sa na öğ re te cek ve da ha ön ce ata la rın İb ra -
him ve İs hak'a (ni me ti ni) ta mam la dı ğı gi bi se nin ve Ya kub ai le -
si nin üze rin de ki ni me ti ni ta mam la ya cak tır. El bet te Rab bin, bi -
len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (12/6)
Ka pı ya doğ ru iki si de koş tu lar. Ka dın onun göm le ği ni ar ka dan
çe kip yırt tı. (Tam) Ka pı nın ya nın da ka dı nın efen di siy le kar şı laş -
tı lar. Ka dın de di ki: "Ai le ne kö tü lük is te ye nin, zin da na atıl mak -
tan ve ya acı bir azab tan baş ka ce za sı ne ola bi lir?" (12/25)
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Yar dım cı la rı na de di ki: "Ser ma ye le ri ni (er zak be del le ri ni) yük le -
ri nin içi ne ko yun. İh ti mal ki ai le le ri ne dön dük le rin de bu nun far-
kı na va rır lar da bel ki ge ri dö ner ler." (12/62)
Er zak yük le ri ni açıp da ser ma ye le ri nin ken di le ri ne ge ri ve ril miş
ol du ğu nu gör dük le rin de, de di ler ki: "Ey Ba ba mız, da ha ne yi arı-
yo ruz, iş te ser ma ye miz bi ze ge ri ve ril miş; (bu nun la yi ne) ai le -
mi ze er zak ge ti ri riz, kar de şi mi zi ko ru ruz ve bir de ve yü kü nü de
ila ve ede riz. Bu (al dı ğı mız) az bir öl çek tir." (12/65)
Böy le ce onun (Yu suf'un) hu zu ru na gir dik le ri za man, de di ler ki:
"Ey Ve zir, bi ze ve ai le mi ze şid det li bir dar lık do kun du; öne mi ol -
ma yan bir ser ma ye ile gel dik. Bi ze ar tık (yi ne) öl çe ği tam ola rak
ver ve bi ze ila ve bir ba ğış ta bu lun. Şüp he siz Al lah, ta sad duk ta
bu lu nan la ra kar şı lı ğı nı ve rir." (12/88)
Bu göm le ğim le gi din de, ba ba mın yü zü ne sü rün. Gö zü (yi ne)
gö rür ha le ge lir. Bü tün ai le ni zi de ba na ge ti rin." (12/93)
Ha ni Mu sa kav mi ne şöy le de miş ti: "Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti -
ni ha tır la yın; ha ni O si zi Fi ra vun ai le sin den kur tar mış tı, on lar si -
zi en da ya nıl maz iş ken ce le re uğ ra tı yor, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi -
niz den bü yük bir sı nav var dır." (14/6)
An cak Lut ai le si ha riç tir; Biz on la rın tü mü nü mu hak kak kur ta ra -
ca ğız." (15/59)
Böy le lik le el çi ler Lut ai le si ne gel dik le rin de. (15/61)
He men ai le ni ge ce nin bir bö lü mün de yo la çı kar, sen de on la rın
ar dın dan git ve siz den hiç kim se ar ka sı na bak ma sın; em ro lun -
du ğu nuz ye re gi din." (15/65)
Ki tap'ta Mer yem'i de zik ret. Ha ni o, ai le sin den ko pup do ğu ta ra-
fın da bir ye re çe kil miş ti. (19/16)
Ha ni bir ateş gör müş tü de, ai le si ne şöy le de miş ti: "Du run, bir
ateş gör düm; umu lur ki si ze on dan bir kor ge ti ri rim ve ya ate şin
ya nın da bir yol-gös te ri ci bu lu rum." (20/10)
Ai lem den ba na bir yar dım cı kıl," (20/29)
Nuh da; da ha ön ce çağ rı da bu lun du ğu za man, Biz onun çağ rı -
sı na ce vap ver dik, onu ve ai le si ni bü yük bir üzün tü den kur tar -
dık. (21/76)
Böy le ce onun du ası na ica bet et tik. Ken di sin den o der di gi der -
dik; ona Katımız dan bir rah met ve iba det eden ler için bir zi kir ol -
mak üze re ai le si ni ve on lar la bir lik te bir ka tı nı da ha ver dik.
(21/84)
Böy le lik le Biz ona: "Gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi
yap. Ni te kim Bizim em ri miz ge lip de tan dır kı zı şın ca, onun içi ne
her (tür hay van dan) iki şer çift ile, iç le rin den aleyh le ri ne söz geç-
miş (azab ge rek miş) on lar dı şın da olan ai le ni de alıp koy; zul-
me den ler ko nu sun da ba na mu ha tap ol ma, çün kü on lar bo ğu la -
cak lar dır" di ye vah yet tik. (23/27)
Rab bim, be ni ve ai le mi bun la rın yap tık la rın dan kur tar." (26/169)
Bu nun üze ri ne onu ve bü tün ai le si ni kur tar dık. (26/170)
Ha ni Mu sa ai le si ne: "Şüp he siz ben bir ateş gör düm" de miş ti.
"Si ze on dan ya bir ha ber ve ya ısın ma nız için bir kor ateş ge ti -
re ce ğim." (27/7)
Ken di ara la rın da Al lah adı na and içe rek, de di ler ki: "Ge ce mut-
la ka ona ve ai le si ne bir bas kın dü zen le ye lim, son ra ve li si ne: Ai -
le si nin yok olu şu na Biz şa hid ol ma dık ve ger çek ten biz ler doğ-
ru yu söy le yen le riz, di ye lim." (27/49)
Kav mi nin ce va bı: "Lut ai le si ni şeh ri niz den sü rüp çı ka rın. Te miz
kal mak is te yen in san lar mış" de mek ten baş ka ol ma dı. (27/56)
Biz de, onu ve ai le si ni kur tar dık, yal nız ca ka rı sı ha riç; onu ge ri -
de (azab için de ka lan lar ara sın da) tak dir et tik. (27/57)
Ni ha yet Fi ra vun'un ai le si, onu (ile ri de bil mek si zin) ken di le ri için

bir düş man ve üzün tü ko nu su ol sun di ye sa hip siz gö rüp al dı lar.
Ger çek te Fi ra vun, Ha man ve as ker le ri bir ya nıl gı için dey di.
(28/8)
Biz, da ha ön ce ona süt ana la rı nı ha ram et miş tik. (Kız kar de şi:)
"Ben, si zin adı nı za onun ba kı mı nı üst le ne cek ve ona öğüt ve re-
cek (ve ya eği te cek) bir ai le yi si ze bil di re yim mi?" de di. (28/12)
Böy le lik le Mu sa, sü re yi ta mam la yıp ai le siy le bir lik te yo la ko yu -
lun ca, Tur ta ra fın da bir ateş gör dü. Ai le si ne: "Siz du run, ger çek-
ten bir ateş gör düm; uma rım on dan ya bir ha ber, ya da ısın ma -
nız için bir kor par ça sı ge ti ri rim." de di. (28/29)
De di ki: "Onun için de Lut da var dır." De di ler ki: "Onun için de ki -
min ol du ğu nu biz da ha iyi bi li riz. Ken di ka rı sı dı şın da, onu ve ai -
le si ni mu hak kak kur ta ra ca ğız. O (ka rı sı) ar ka da ka la cak olan-
lar dan dır." (29/32)
El çi le ri miz Lut'a gel dik le ri za man o, bun lar do la yı sıy la kö tü leş ti
ve içi da ral dı. De di ler ki: "Kor ku ya düş me ve hüz ne ka pıl ma.
Ka rın dı şın da, se ni ve ai le ni mu ha kak kur ta ra ca ğız. O ise, ar -
ka da ka la cak tır." (29/33)
Ona di le di ği şe kil de ka le ler, hey kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de ça -
nak lar ve ye rin den sö kül me yen ka zan lar ya par lar dı. "Ey Da vud
ai le si, şük re de rek ça lı şın." Kul la rım dan şük re den ler az dır.
(34/13)
Ar tık ne bir tav si ye de bu lun ma ğa güç ye ti re bi lir ler, ne ai le le ri ne
dö ne bi lir ler. (36/50)
Onu ve ai le si ni, o bü yük üzün tü den kur tar mış tık. (37/76)
Ha ni Biz onu ve ai le si ni top lu ca kur tar mış tık. (37/134)
Ka tı mız dan ona bir rah met ve te miz akıl sa hip le ri ne bir öğüt ol -
mak üze re ai le si ni ve on lar la bir lik te bir ben ze ri ni de ba ğış la dık.
(38/43)
Fi ra vun ai le sin den ima nı nı giz le mek te olan mü'min bir adam
de di ki: "Siz, be nim Rab bim Al lah'tır di yen bir ada mı öl dü rü yor
mu su nuz? Oy sa o, si ze Rab bi niz den apa çık bel ge ler le gel miş
bu lu nu yor. Bu na rağ men o eğer bir ya lan cı ise ya la nı ken di
aley hi ne dir; ve eğer doğ ru söz lü ise, (o za man da) si ze va'det-
tik le ri nin bir kıs mı si ze isa bet eder. Şüp he siz Al lah, öl çü yü ta şı -
ran, çok ya lan söy le yen kim se yi hi da ye te er dir mez." (40/28)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan lar, sa na di ye cek ler ki: "Bi zi mal-
la rı mız ve ai le le ri miz meş gul et ti. Bun dan do la yı bi zim için mağ-
fi ret di le." On lar, kalp le rin de ol ma yan şe yi dil le riy le söy lü yor lar.
De ki: "Şim di Al lah, si ze bir za rar is te ye cek ya da bir ya rar di le -
ye cek ol sa, si zin için Al lah'a kar şı kim her han gi bir şey le güç
ye ti re bi lir? Ha yır, Al lah yap tık la rı nı zı ha ber alan dır." (48/11)
Ha yır, siz Pey gam be rin ve mü'min le rin, ai le le ri ne ebe di ola rak
bir da ha dön me ye cek le ri ni zan net ti niz; bu, kalp le ri niz de çe ki ci
kı lın dı ve kö tü bir zan ile zan da bu lun du nuz da, yı kı ma uğ ra mış
bir top lu luk ol du nuz. (48/12)
He men (on la ra) sez dir me den ai le si ne gi dip, çok geç me den se -
miz bir bu za ğı ile (ge ri) gel di. (51/26)
De di ler ki: "Biz doğ ru su da ha ön ce, ai le miz (ya kın ak ra ba la rı -
mız) için de en di şe edip-kor kar dık." (52/26)
Biz de on la rın üze ri ne taş yağ dı ran bir ka sır ga gön der dik. Yal -
nız Lut ai le si ni (bu azab tan ay rı tut tuk;) on la rı se her vak ti kur-
tar dık; (54/34)
An dol sun Fi ra vun ai le si (ve çev re si ile kav mi)ne de uya rı lar gel -
di. (54/41)

AKIL
Ve (yi ne) ken di le ri ne: "İn san la rın iman et ti ği gi bi siz de iman
edin" de nil di ğin de: "Dü şük akıl lı la rın iman et ti ği gi bi mi iman

31

Harun Yahya (Adnan Oktar)



ede lim?" der ler. Bi lin ki, ger çek ten asıl dü şük-akıl lı lar ken di le ri -
dir; ama bil mez ler. (2/13)
Siz, in san la ra iyi li ği em re der ken, ken di ni zi unu tu yor mu su nuz?
Oy sa siz ki ta bı oku yor su nuz. Yi ne de akıl lan ma ya cak mı sı nız?
(2/44)
Bu nun için de: "Ona (ce se de, kes ti ği niz ine ğin) bir par ça sıy la
vu run" de miş tik. Böy le ce, Al lah ölü le ri di ril tir ve si ze ayet le ri ni
gös te rir; ki akıl la na sı nız. (2/73)
Siz (Müs lü man lar,) on la rın si ze ina na cak la rı nı umu yor mu su -
nuz? Oy sa on lar dan bir bö lü mü, Al lah'ın sö zü nü işi ti yor, (iyi ce
al gı la yıp) akıl er dir dik ten son ra, bi le bi le de ğiş ti ri yor lar dı. (2/75)
İman eden ler le kar şı laş tık la rın da "İman et tik" der ler; ken di baş-
la rı na kal dık la rı za man ise, der ler ki: "Al lah'ın si ze aç tık (açık la -
dık)la rı nı, Rab bi niz Katında si ze kar şı bir bel ge ol sun di ye mi
on lar la ko nu şu yor su nuz? Hâ lâ akıl lan ma ya cak mı sı nız?" (2/76)
Ne za man on la ra: "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil se, on lar:
"Ha yır, biz, ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şe ye (ge le ne ğe)
uya rız" der ler. (Pe ki) Ya ata la rı nın ak lı bir şe ye er mez ve doğ -
ru yo lu da bu la ma mış idiy se ler? (2/170)
İn kar eden le rin ör ne ği ba ğı rıp ça ğır ma dan baş ka bir şey işit me-
yip (duy du ğu ve ya ba ğır dı ğı şe yin an la mı nı bil me yen ve sü rek -
li) hay kı ran (bir hay van)ın ör ne ği gi bi dir. On lar, sa ğır dır lar, dil-
siz dir ler, kör dür ler; bun dan do la yı akıl er di re mez ler. (2/171)
Ey te miz akıl sa hip le ri, kı sas ta si zin için ha yat var dır. Umu lur ki
sa kı nır sı nız. (2/179)
Hacc, bi li nen ay lar dır. Böy le lik le kim on lar da hac cı farz eder
(ye ri ne ge ti rir)se, (bil sin ki) hacc da ka dı na yak laş mak, fısk yap-
mak ve kav ga ya gi riş mek yok tur. Siz, ha yır adı na ne ya par sa -
nız, Al lah, onu bi lir. Azık edi nin, şüp he siz azı ğın en ha yır lı sı tak-
va dır. Ey te miz akıl sa hip le ri, ben den kor kup-sa kı nın. (2/197)
İş te Al lah, si ze ayet le ri ni böy le açık lar; ki akıl er di re si niz.
(2/242)
Ki me di ler se hik me ti ona ve rir; şüp he siz ken di si ne hik met ve ri -
le ne bü yük bir ha yır da ve ril miş tir. Te miz akıl sa hip le rin den baş-
ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (2/269)
Ey iman eden ler, be lir li bir sü re için borç lan dı ğı nız za man onu
ya zı nız. Ara nız dan bir ka tip doğ ru ola rak yaz sın, ka tip Al lah'ın
ken di si ne öğ ret ti ği gi bi yaz mak tan ka çın ma sın, yaz sın. Üze rin -
de hak olan (borç lu) da yaz dır sın ve Rab bi olan Al lah'tan sa kın-
sın, on dan hiç bir şe yi ek silt me sin. Eğer üze rin de hak olan
(borç lu), dü şük akıl lı ya da za'f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya
güç ye ti re me ye cek se, ve li si dos doğ ru yaz dır sın. Er kek le ri niz -
den de iki şa hid tu tun; eğer iki er kek yok sa, şa hid ler den rı za
gös te re ce ği niz bir er kek ve bi ri şa şır dı ğın da öbü rü ona ha tır la -
ta cak iki ka dın (da olur). Şa hid ler ça ğı rıl dık la rı za man ka çın -
ma sın lar. Onu (bor cu) az ol sun, çok ol sun, sü re siy le bir lik te
yaz ma ya üşen me yin. Bu, Al lah Katında en adil, şa hit lik için en
sağ lam, şüp he len me me niz için de en ya kın olan dır. An cak ara-
nız da dev re dip dur du ğu nuz ve pe şin ola rak yap tı ğı nız ti ca ret
baş ka, bu nu yaz ma ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Alış-
ve riş et ti ği niz de de şa hid tu tun. Ya za na da, şa hi de de za rar ve -
ril me sin. (Ak si ni) Ya par sa nız, o, ken di niz için fısk (zu lüm ve gü -
nah)tır. Al lah'tan sa kı nın. Al lah si ze öğ re ti yor. Al lah her şe yi bi -
len dir. (2/282)
Sa na Ki ta bı in di ren O'dur. O'ndan, Ki ta bın ana sı (te me li) olan
bir kı sım ayet ler muh kem'dir; di ğer le ri ise mü te şa bih tir. Kalp le -
rin de bir kay ma olan lar, fit ne çı kar mak ve ol ma dık yo rum la rı nı
yap mak için on dan mü te şa bih ola nı na uyar lar. Oy sa onun te vi -
li ni Al lah'tan baş ka sı bil mez. İlim de de rin le şen ler ise: "Biz ona

inan dık, tü mü Rab bi mi zin Katından dır" der ler. Te miz akıl sa hip-
le rin den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (3/7)
Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile gün dü zün ar -
dar da ge li şin de te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten ayet ler var dır.
(3/190)
Ey Ki tap eh li, İb ra him ko nu sun da ne di ye çe ki şip tar tı şı yor su -
nuz? Tev rat da, İn cil de an cak on dan son ra in di ril miş tir. Yi ne de
akıl er dir me ye cek mi si niz?" (3/65)
Ey iman eden ler, siz den ol ma yan la rı sır daş edin me yin. On lar
si ze kö tü lük ve za rar ver me ye ça lı şı yor, si ze zor lu bir sı kın tı ve -
re cek şey den hoş la nır lar. Buğz (ve düş man lık la rı) ağız la rın dan
dı şa vur muş tur, si ne le ri nin giz li tut tuk la rı ise, da ha bü yük tür. Si -
ze ayet le ri mi zi açık la dık; bel ki akıl er di rir si niz. (3/118)
Al lah'ın si zin için (ken di le riy le ha ya tı nı zı) ka im (ge çi mi ni zi sağ-
la ma ya des tek le yi ci bir araç) kıl dı ğı mal la rı nı zı dü şük akıl lı la ra
ver me yin; bun lar la on la rı rı zık lan dı rıp giy di rin ve on la ra gü zel
(ma ruf) söz söy le yin. (4/5)
On lar, siz bir bi ri ni zi na ma za ça ğır dı ğı nız da onu alay ve oyun
(ko nu su) edi nir ler. Bu, ger çek ten on la rın akıl er dir me yen bir
top lu luk ol ma la rın dan dır. (5/58)
De ki: "Mur dar ile te miz -mur dar'ın çok lu ğu ho şu na git se de- bir
ol maz. Ey te miz akıl sa hip le ri, Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Umu lur
ki kur tu lu şa erer si niz. (5/100)
Al lah Bah ri ye'den Sa ibe'den Va siy le'den ve Ham'dan hiç bi ri ni
(meş ru) kıl ma mış tır. An cak in kâr eden ler, Al lah'a kar şı ya lan
dü züp-uy du ru yor lar. On la rın ço ğu akıl er dir mez. (5/103)
Dün ya ha ya tı yal nız ca bir oyun ve bir oya lan ma dan baş ka sı de -
ğil dir. Kor kup-sa kın mak ta olan lar için ahi ret yur du ger çek ten
da ha ha yır lı dır. Yi ne de akıl er dir me ye cek mi si niz? (6/32)
Ço cuk la rı nı hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın akıl sız ca öl dü ren ler ile
Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le ri ne rı zık
ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ ra mış lar dır.
On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma -
mış lar dır. (6/140)
De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya yım:
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya iyi lik edin, yok-
sul luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin de, on la rın
da rı zık la rı nı Biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve
giz li ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma dı şın da, Al lah'ın
(öl dü rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te bun lar la
si ze tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (6/151)
Kav mi nin ön de ge len le rin den in kâr eden ler de di ler ki: "Ger çek -
te biz se ni 'ak lî bir ye ter siz lik' için de gö rü yo ruz ve doğ ru su biz
se nin ya lan cı lar dan ol du ğu nu sa nı yo ruz." (7/66)
(Hud:) "Ey kav mim" de di. "Ben de 'akıl ye ter siz li ği' yok tur; ama
ben ger çek ten alem le rin Rab bin den bir el çi yim" de di. (7/67) 
On la rın ar dın dan yer le ri ne ki ta ba mi ras çı olan bir ta kım 'kö tü
kim se ler' geç ti. (Bun lar) Şu de ğer siz olan (dün ya)ın ge çi ci-ya ra -
rı nı alı yor ve: "Ya kın da ba ğış la na ca ğız" di yor lar. Bu nun ben ze ri
bir ya rar ge lin ce onu da alı yor lar. Ken di le rin den Al lah'a kar şı
hak kı söy le mek ten baş ka bir şe yi söy le me ye cek le ri ne iliş kin Ki -
tap sö zü alın ma mış mıy dı? Oy sa için de ola nı oku du lar.
(Al lah'tan) Kor kan lar için ahi ret yur du da ha ha yır lı dır. Hâ lâ akıl
er dir me ye cek mi si niz? (7/169)
Ger çek şu ki, Al lah Katında, yer de de be le nen le rin en kö tü sü,
(bir tür lü) akıl er dir mez olan sa ğır lar ve dil siz ler dir. (8/22)
De ki: "Eğer Al lah di le sey di, onu si ze oku maz dım ve onu si ze
bil dir mez di. Ben on dan ön ce si zin içi niz de bir ömür sür düm. Siz
yi ne de akıl er dir me ye cek mi si niz?" (10/16)
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On lar dan se ni din le ye cek ler var dır. Ama hiç duy ma yan -sa ğır -
la ra -üs te lik hiç akıl la rı er mi yor sa- sen mi du yu ra cak sın?
(10/42)
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın, hiç kim se için iman et me (im ka nı) yok-
tur. O, akıl er di re me yen le rin üze ri ne iğ renç bir pis lik kı lar.
(10/100)
Ey kav mim, ben bu nun kar şı lı ğın da siz den hiç bir üc ret is te mi -
yo rum. Be nim üc re tim, be ni ya ra tan dan baş ka sı na ait de ğil dir.
Akıl er dir me ye cek mi si niz? (11/51)
Kav mi ona doğ ru ko şa rak gel di; on lar da ha ön ce den kö tü lük ler iş -
le mek tey di ler. "Ey kav mim" de di. "İş te be nim kız la rım, bun lar siz-
ler için da ha te miz dir. Ar tık Al lah'tan kor kun ve be ni mi sa fi rim
önün de kü çük dü şür me yin. İçi niz de hiç ak lı ba şın da olan (re şid)
bir adam yok mu?" (11/78)
De di ler ki: "Ey Şu ayb, ata la rı mı zın tap tı ğı şey le ri bı rak ma mı zı
ya da mal la rı mız ko nu sun da di le di ği miz gi bi dav ran mak tan vaz-
geç me mi zi se nin na ma zın mı em re di yor? Çün kü sen, ger çek te
yu mu şak huy lu, ak lı ba şın da (re şid bir adam)sın." (11/87)
Ger çek ten Biz, akıl er di rir si niz di ye, onu Arap ça bir Kur'an ola-
rak in dir dik. (12/2)
Biz sen den ön ce, şe hir ler hal kı na ken di le ri ne vah yet ti ği miz kim-
se ler dı şın da (baş ka la rı nı el çi ola rak) gön der me dik. Hiç yer yü -
zün de do laş mı yor lar mı, ki ken di le rin den ön ce ki le rin na sıl bir
so na uğ ra dık la rı nı gör müş ol sun lar? Kor kup-sa kı nan lar için ahi-
ret yur du el bet te da ha ha yır lı dır. Siz yi ne de akıl er dir me ye cek
mi si niz? (12/109)
An dol sun, on la rın kıs sa la rın da te miz akıl sa hip le ri için ib ret ler
var dır. (Bu Kur'an) dü züp uy du ru la cak bir söz de ğil dir, an cak
ken din den ön ce ki le rin doğ ru la yı cı sı, her şe yin 'çe şit li bi çim ler de
açık la ma sı' ve iman ede cek bir top lu luk için bir hi da yet ve rah-
met tir. (12/111)
Yer yü zün de bir bi ri ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm bağ la rı,
ekin ler, ça tal lı ve ça tal sız hur ma lık lar da var dır ki, bun lar ay nı
su ile su la nır; ama ürün le rin de (ki ve rim de ve lez zet te) ba zı sı nı
ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz. Şüp he siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir
top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/4)
Pe ki, sa na Rab bin den in di ri le nin ger çek ten hak ol du ğu nu bi len
ki şi, o gör me yen (a'ma) gi bi mi dir? An cak te miz akıl sa hip le ri
öğüt alıp-dü şü ne bi lir ler. (13/19)
İş te bu (Kur'an) uya rı lıp kor ku tul sun lar, ger çek ten O'nun yal nız -
ca bir tek ilah ol du ğu nu bil sin ler ve te miz akıl sa hip le ri iyi ce
öğüt alıp dü şün sün ler di ye bir bil di rip-du yur ma (bir be lağ)dır.
(14/52)
Ge ce yi, gün dü zü, gü ne şi ve ayı si zin em ri ni ze ver di; yıl dız lar da
O'nun em riy le em re ha zır kı lın mış tır. Şüp he siz bun da, ak lı nı
kul la na bi len bir top lu luk için ayet ler var dır. (16/12)
Hur ma lık la rın ve üzüm lük le rin mey ve le rin den kur duk la rı çar-
dak lar da hem sar hoş luk ve ri ci iç ki, hem gü zel bir rı zık edin mek-
te si niz. Şüp he siz ak lı nı kul la na bi len bir top lu luk için, ger çek ten
bun da bir ayet var dır. (16/67)
An dol sun, si ze (bü tün du rum la rı nı zı kap sa yan) zik ri ni zin için de
bu lun du ğu bir Ki tap in dir dik. Yi ne de akıl lan ma ya cak mı sı nız?
(21/10)
Yuh si ze ve Al lah'tan baş ka tap tık la rı nı za. Siz yi ne de akıl lan -
ma ya cak mı sı nız?" (21/67)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı, böy le ce on la rın ken di siy -
le ak le de bi le cek kalp le ri ve işi te bi le cek ku lak la rı olu ver sin?
Çün kü doğ ru su, göz ler kör ol maz, an cak si ne ler de ki kalp ler kö -
re lir. (22/46)

O, ya şa tan ve öl dü ren dir; ge ce ile gün dü zün ay kı rı lı ğı (ve ya ar -
dar da ge li şi) da O'nun (ka nu nu)dur. Yi ne de ak lı nı zı kul lan ma -
ya cak mı sı nız? (23/80)
Kör ola na güç lük yok tur, to pal ola na güç lük yok tur, has ta ola na
da güç lük yok tur; si zin için de, ge rek ken di ev le ri niz den, ge rek -
se ba ba la rı nı zın ev le rin den, an ne le ri ni zin ev le rin den, er kek kar-
deş le ri ni zin ev le rin den, kız kar deş le ri ni zin ev le rin den, am ca la -
rı nı zın ev le rin den, ha la la rı nı zın ev le rin den, da yı la rı nı zın ev le -
rin den, tey ze le ri ni zin ev le rin den, anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz
(yer ler den) ya da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç-
lük yok tur. Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü nah
yok tur. Ev le re gir di ği niz va kit, Al lah ta ra fın dan kut lu, gü zel bir
ya şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te Al lah, si ze
ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız. (24/61)
Yok sa sen, on la rın ço ğu nu (söz) işi tir ya da ak lı nı kul la nır mı
sa yı yor sun? On lar, an cak hay van lar gi bi dir ler; ha yır, on lar yol
ba kı mın dan da ha şaş kın (ve aşa ğı) dır lar. (25/44)
Eğer ak lı nı zı kul la na bi li yor sa nız, O, do ğu nun da, ba tı nın da ve
bun lar ara sın da olan her şe yin de Rab bi dir" de di (Mu sa).
(26/28)
Si ze ve ri len her şey, yal nız ca dün ya ha ya tı nın me taı ve sü sü -
dür. Al lah Katında olan ise, da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. Yi -
ne de, akıl lan ma ya cak mı sı nız? (28/60)
An dol sun, Biz ak le de bi le cek bir ka vim için ora da apa çık bir ayet
bı rak mı şız dır. (29/35)
İş te bu ör nek ler; Biz bun la rı in san la ra ver mek te yiz. An cak alim-
ler den baş ka sı bun la ra akıl er dir mez. (29/43)
An dol sun on la ra: "Gök ten su in di rip de ölü mün den son ra yer yü-
zü nü di ril ten kim dir?" di ye so ra cak olur san, şüp he siz: "Al lah" di -
ye cek ler. De ki: "Hamd Al lah'ın dır." Ha yır, on la rın ço ğu ak let -
mi yor lar. (29/63)
Si ze bir kor ku ve umut (un su ru) ola rak şim şe ği gös ter me si ile
gök ten su in dir mek su re tiy le ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt-
me si de, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la -
na bi le cek bir ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (30/24)
Si ze ken di ne fis le ri niz den bir ör nek ver di: "Si ze rı zık ola rak ver-
di ği miz şey ler de, sağ el le ri ni zin ma lik ol duk la rı nız dan, si zin le
eşit olup ken di ken di niz den kork tu ğu nuz gi bi ken di le rin den de
kork tu ğu nuz (ve ya çe ki nip say gı duy du ğu nuz) or tak lar var mı -
dır? "İş te Biz, ak lı nı kul la na bi len bir ka vim için ayet le ri böy le bi -
rer bi rer açık la rız. (30/28)
An dol sun o, siz den bir çok in san-nes li ni sap tır mış tı. Yi ne de ak -
lı nı zı kul lan mı yor muy du nuz? (36/62)
Ki me uzun ömür ve rir sek, ya ra tı lış ta onu ter si ne çe vi ri riz. Yi ne
de akıl la rı nı kul lan ma ya cak lar mı? (36/68)
Ve ge ce le yin. Yi ne de akıl lan ma ya cak mı sı nız? (37/138)
On da ne bir ga ile var dır, ne de ken di le rin den ge çip, akıl la rı çe -
li nir. (37/47)
(Bu Kur'an,) Ayet le ri ni, iyi den iyi ye dü şün sün ler ve te miz akıl
sa hip le ri öğüt al sın lar di ye sa na in dir di ği miz mü ba rek bir ki tap -
tır. (38/29)
Ka tı mız dan ona bir rah met ve te miz akıl sa hip le ri ne bir öğüt ol -
mak üze re ai le si ni ve on lar la bir lik te bir ben ze ri ni de ba ğış la dık.
(38/43)
Yok sa o, ge ce sa atin de kal kıp da sec de ede rek ve kı ya ma du -
ra rak gö nül den ita at (iba det) eden, ahi ret ten sa kı nan ve Rab bi -
nin rah me ti ni umud eden (gi bi) mi dir? De ki: "Hiç bi len ler le bil-
me yen ler bir olur mu? Şüp he siz, te miz akıl sa hip le ri öğüt alıp-
dü şü nür ler." (39/9)
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Ki on lar, sö zü işi tir ler ve en gü ze li ne uyar lar. İş te on lar, Al lah'ın
ken di le ri ni hi da ye te er dir di ği kim se ler dir ve on lar, te miz akıl sa -
hip le ri dir. (39/18)
Gör mü yor mu sun; ger çek ten Al lah, gök yü zün den su in dir di de
onu ye rin için de ki kay nak la ra yü rü tüp-ge çir di. Son ra onun la çe -
şit li renk ler de ekin ler çı ka rı yor. Son ra ku ru ma ya baş lar, böy le -
ce onu sa rar mış gö rür sün. Son ra da onu ku ru muş kı rın tı lar kı -
lı yor. Şüp he siz bun da, te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten öğüt
alı na cak bir ders (zikr) var dır. (39/21)
Yok sa Al lah'tan baş ka şe fa at edi ci ler mi edin di ler? De ki: "Ya
on lar, hiç bir şe ye ma lik de ğil ler se ve akıl da er di re mi yor lar sa?"
(39/43)
(Ki o,) Te miz akıl sa hip le ri için bir hi da yet reh be ri ve bir zi kir dir.
(40/54)
O'dur ki, si zi top rak tan, son ra bir dam la su dan, son ra bir
alak'tan (emb ri yo) ya rat tı; son ra si zi bir be bek ola rak çı kar mak -
ta, son ra güç lü (er gin lik) ça ğı nı za eriş me niz, son ra da yaş lan -
ma nız için si ze (bel li bir ömür ver mek te dir). Siz den ki mi nin da -
ha ön ce ha ya tı na son ve ril mek te dir; adı ko nul muş bir ece le
eriş me niz ve bel ki ak lı nı zı kul lan ma nız için (Al lah si zi böy le ya -
şa tır). (40/67)
Ger çek ten Biz onu, bel ki ak lı nı zı kul la nır sı nız di ye Arap ça bir
Kur'an kıl dık. (43/3)
Ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin de (ve ya ay kı rı lı ğın da),
Al lah'ın gök ten rı zık in di rip ölü mün den son ra yer yü zü nü di rilt -
me sin de ve rüz gar la rı (bel li bir dü zen için de) yö net me sin de ak -
lı nı kul la nan bir ka vim için ayet ler var dır. (45/5)
Şüp he siz, hüc re le rin ar dın dan sa na ses le nen ler de, on la rın ço -
ğu ak lı nı kul lan mı yor. (49/4)
Ki bun dan ne baş la rı nı bir ağ rı tu tar, ne de ken di le rin den ge çip
akıl la rı çe li nir. (56/19)
Bi lin ki ger çek ten Al lah, ölü mün den son ra yer yü zü ne ha yat ve -
rir. Şüp he siz Biz, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız di ye si ze ayet-
le ri açık la dık. (57/17)
On lar, iyi ce ko run muş şe hir ler de ve ya du var ar ka sın da ol mak -
sı zın si zin le top lu bir hal de sa vaş maz lar. Ken di ara la rın da ki
çar pış ma la rı ise pek şid det li dir. Sen on la rı bir lik sa nır sın, oy sa
kalp le ri pa ram par ça dır. Bu, şüp he siz on la rın ak let me yen bir ka -
vim ol ma la rı do la yı sıy la böy le dir. (59/14)
Al lah, on lar için şid det li bir azab ha zır la mış tır; öy ley se ey iman
eden te miz akıl sa hip le ri, Al lah'tan kor kun. Doğ ru su Al lah, si ze
bir zi kir (uya ran, ha tır la tan ve öğüt ve ren Kur'an) in dir miş tir.
(65/10)
Ve der ler ki: "Eğer din le miş ol say dık ya da akıl et miş ol say dık,
şu çıl gın ca ya nan ate şin hal kı ara sın da ol ma ya cak tık." (67/10)
Bun lar da, akıl sa hi bi olan için bir ye min var, de ğil mi? (89/5)

AK RA BA
Ha ni İs ra ilo ğul la rın dan, "Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin,
an ne ye-ba ba ya ya kın la ra ye tim le re ve yok sul la ra iyi lik le dav ra -
nın in san la ra gü zel söz söy le yin, na ma zı dos doğ ru kı lın ve ze -
ka tı ve rin" di ye mi sak al mış tık. Son ra siz, pek azı nız ha riç dön-
dü nüz ve (hâ lâ) yüz çe vi ri yor su nuz. (2/83)
Sa na ne yi in fak ede cek le ri ni so rar lar. De ki: "Ha yır ola rak in fak
ede ce ği niz şey, an ne-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re, yok sul la ra
ve yol da kal mı şa dır. Ha yır ola rak her ne ya par sa nız, Al lah onu
şüp he siz bi lir." (2/215)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re

iman eden; ona olan sev gi si ne rağ men ma lı ya kın la ra, ye tim le -
re, yok sul la ra, yol da kal mı şa is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
Siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man eğer ge ri de bir ha yır
bı rak mış sa, ana ya, ba ba ya ve ya kın ak ra ba ya bi li nen (uy gun
meş ru) bir tarz da va si yet te bu lun ma sı -Al lah'a kar şı gel mek ten
sa kı nan la ra bir hak ola rak- si ze ya zıl dı (farz kı lın dı). (2/180)
An ne ve ba ba ile ak ra ba la rın bı rak tık la rın dan er kek ler için bir
pay var dır; an ne ve ba ba ile ak ra ba nın bı rak tık la rın dan ka dın -
lar için de bir pay var dır. Bu nun azın dan ve ço ğun dan farz kı -
lın mış bir pay var dır. (4/7)
(Mi ra sı) Bö lüş me sı ra sın da ya kın lar, ye tim ler ve yok sul lar da
ha zır olur sa on la rı on dan rı zık lan dı rın ve on la ra gü zel (ma ruf)
söz söy le yin. (4/8)
Ço cuk la rı nız ko nu sun da Al lah er ke ğe iki di şi nin his se si ka dar
tav si ye eder. Eğer on lar iki den çok ka dın ise (ölü nün) ge ri de bı -
rak tı ğı nın üç te iki si on la rın dır. Ka dın (ve ya kız) bir tek ise, bu
du rum da ya rı sı onun dur. (Öle nin) Bir ço cu ğu var sa ge ri ye bı -
rak tı ğın dan an ne ve ba ba dan her bi ri için al tı da bir, ço cu ğu ol -
ma yıp da an ne ve ba ba ona mi ras çı ise bu du rum da an ne si için
üç te bir var dır. Onun kar deş le ri var sa, o za man an ne si için al tı -
da bir'dir. (An cak bu hü küm ler öle nin) Et ti ği va si yet ve ya (var -
sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Ba ba la rı nız, oğul la rı nız siz
on la rın han gi le ri nin ya rar ba kı mın dan si ze da ha ya kın ol du ğu -
nu bil mez si niz. (Bun lar) Al lah'tan bir farz dır. Şüp he siz Al lah, bi -
len dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/11)
An ne-ba ba nın ve ya kın la rın ge ri de bı rak tık la rın dan ve her bi ri ne
mi ras çı lar kıl dık. Ye min le ri ni zin (akid ile) bağ la dı ğı kim se le re de
ken di pay la rı nı ve rin. Şüp he siz, Al lah, her şe ye şa hid olan dır.
(4/33)
Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. An ne-
ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu ya,
uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el -
le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü, Al lah, her
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (4/36)
Ey iman eden ler, ken di niz, an ne-ba ba nız ve ya kın la rı nız aley-
hi ne bi le ol sa, Al lah için şa hid ler ola rak ada le ti ayak ta tu tun.
(On lar) is ter zen gin ol sun, is ter fa kir ol sun; çün kü Al lah, on la ra
da ha ya kın dır. Öy ley se ada let ten dö nüp he va (tut ku la rı)nı za
uy ma yın. Eğer di li ni zi eğip bü ker (sö zü ge ve ler) ya da yüz çe -
vi rir se niz, şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır.
(4/135)
Ey iman eden ler, siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, va si -
yet ha zır la nı şın da, ara nız da içi niz den ada let li iki ki şi yi (şa hid tu -
tun.) Ve ya yol cu luk ta olup si ze ölüm mu si be ti ge lip ça tar sa, siz-
den ol ma yan baş ka iki ki şi yi (şa hid tu tun. İki si ni) Şa yet kuş ku -
la na cak olur sa nız na maz dan son ra alı ko yar sı nız, on lar da (si -
ze): "Ak ra ba da hi ol sa onu (ye mi ni mi zi) hiç bir de ğe re de ğiş tir -
me ye ce ğiz ve Al lah'ın şa hid li ği ni giz le me ye ce ğiz. Ak si tak dir de
biz el bet te gü nah kar lar dan olu ruz." di ye Al lah adı na ye min et -
sin ler. (5/106)
De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya yım:
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya iyi lik edin yok sul-
luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin de on la rın da rı -
zık la rı nı Biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve giz li
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ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma dı şın da, Al lah'ın (öl dü-
rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te bun lar la si ze
tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (6/151)
"Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -o en gü zel
(şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak
ya pın. Hiç bir nef se, gü cü nün kal dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey
yük le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil olun.
Al lah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et -
ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz." (6/152)
Bi lin ki, 'ga ni met ola rak ele ge çir di ği niz'şey le rin beş te bi ri, mu -
hak kak Al lah'ın, Re su lün, ya kın la rın, ye tim le rin, yok sul la rın ve
yol cu nun dur. Eger Al lah'a hak ile ba tı lın bir bi rin den ay rıl dı ğı
gün, iki or du nun kar şı kar şı ya gel di ği gün de (Be dir'de) ku lu mu -
za in dir di ği mi ze iman edi yor sa nız (ga ni me ti böy le bö lü şün).
Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (8/41)
Bun dan son ra iman edip hic ret eden ler ve si zin le bir lik te cehd
eden ler, iş te on lar siz den dir. Ak ra ba lar (mi ras ta) Al lah'ın Ki ta bı -
na gö re, bir bir le ri ne (mi ras ta) ön ce lik li dir. Doğ ru su Al lah her şe -
yi bi len dir. (8/75)
Na sıl ola bi lir ki!.. Eğer si ze kar şı ga lip ge lir ler se si ze kar şı ne
'ak ra ba lık bağ la rı nı', ne de 'söz leş me hü küm le ri ni' gö ze tip-ta -
nır lar. Si zi ağız la rıy la hoş nut kı lar lar, kalb le ri ise kar şı ko yar.
On la rın ço ğu fa sık kim se ler dir. (9/8)
On lar (hiç) bir mü'mi ne kar şı ne 'ak ra ba lık bağ la rı nı', ne de 'söz-
leş me hü küm le ri ni' gö ze tip ta nır lar. İş te bun lar, had di aş mak ta
olan lar dır. (9/10)
Ken di le ri ne on la rın ger çek ten çıl gın ate şin ar ka daş la rı ol duk la -
rı açık lan dık tan son ra -ya kın la rı da hi ol sa- müş rik ler için ba ğış -
lan ma di le me le ri pey gam be re ve iman eden le re ya raş maz.
(9/113)
Ak ra ba ya hak kı nı ver, yok su la ve yol da kal mı şa da. İs raf ede-
rek sa çıp-sa vur ma. (17/26)
Siz den, fa zi let li ve var lık lı olan lar, ya kın la ra yok sul la ra ve Al lah
yo lun da hic ret eden le re ver mek te ek silt me yap ma sın lar, af fet -
sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi ba ğış la ma sı nı sev mez mi si -
niz? Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (24/22)
(Ön ce lik le) En ya kın hı sım la rı nı (aşi re ti ni) uyar. (26/214)
Öy ley se ya kın la ra hak kı nı ver, yok su la da yol cu ya da. Al lah'ın
yü zü nü (rı za sı nı) is te yen ler için bu da ha ha yır lı dır ve fe la ha
eren ler on lar dır. (30/38)
Hiç bir gü nah kar bir baş ka gü nah ka rın gü na hı nı yük le ne mez.
Eğer yü kü ağır olan kim se (bir baş ka sı nı) onu ta şı ma ya ça ğır sa,
-bu ya kın-ak ra ba sı da ol sa- ken di si ne on dan hiç bir şey yük le til -
mez. Sen, yal nız ca gayb ile Rab le rin den 'iç le ri tit re ye rek-kork -
mak ta' olan la rı ve dos doğ ru na ma zı kı lan la rı uya rır sın. Kim te -
miz le nip-arı nır sa, ar tık o, ken di nef si için te miz le nip-arın mış tır.
So nun da dö nüş Al lah'adır. (35/18)
De mek 'iş ba şı na ge lip yö ne ti mi ele alır sa nız' he men yer yü zün -
de fe sad (boz gun cu luk) çı ka ra cak ve ak ra ba lık bağ la rı nı zı ko -
pa rıp par ça la ya cak sı nız öy le mi? (47/22)
Al lah'ın o (fet he di len) şe hir hal kın dan Re sû lü'ne ver di ği fey
Al lah'a, Re sûl'e, (ve Re sûl'e) ya kın ak ra ba lı ğı olan la ra, ye tim le -
re, yok sul la ra ve yol da kal mış la ra ait tir. Öy le ki (bu mal lar ve
ser vet) siz den zen gin olan lar ara sın da dö nüp-do la şan bir dev-
let ol ma sın. Re sûl si ze ne ve rir se ar tık onu alın, si zi ne den sa -
kın dı rır sa ar tık on dan sa kı nın ve Al lah'tan kor kun. Şüp he siz
Al lah, ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/7)
Ne ya kın ak ra ba la rı nız, ne ço cuk la rı nız kı ya met gü nü si ze bir

ya rar sağ la ya maz. (Al lah) Si zin ara nı zı ayı ra cak tır.Al lah yap tık -
la rı nı zı gö ren dir. (60/3)
An dol sun, sen den ön ce de el çi ler gön der dik, on la ra eş ler ve ço -
cuk lar ver dik. Al lah'ın iz ni ol mak sı zın (hiç) bir el çi ye her han gi
bir aye ti (mu ci ze yi) ge tir mek ola cak iş de ğil di. Her ecel (tes bit
edil miş sü re) için bir ki tap (ya zı hü küm son) var dır. (13/38)
Rab bin, O'ndan baş ka sı na kul luk et me me ni zi ve an ne-ba ba ya
iyi lik le-dav ran ma yı em ret ti. Şa yet on lar dan bi ri ve ya iki si se nin
ya nın da yaş lı lı ğa ula şır sa, on la ra: "Öf" bi le de me ve on la rı
azar la ma; on la ra gü zel söz söy le. On la ra acı ya rak al çak gö nül -
lü lük ka na dı nı ger ve de ki: "Rab bim, on lar be ni kü çük ken na sıl
ter bi ye et ti ler se Sen de on la rı esir ge." Ak ra ba ya hak kı nı ver
yok su la ve yol da kal mı şa da. İs raf ede rek sa çıp-sa vur ma.
(17/23-26)
Biz in sa na an ne ve ba ba sı na (kar şı) gü zel li ği (il ke edin me si ni)
tav si ye et tik. Eğer on lar hak kın da bil gin ol ma yan şey le ba na or -
tak koş man için sa na kar şı ça ba har ca ya cak olur lar sa, bu du -
rum da on la ra ita at et me. Dö nü şü nüz ba na dır. Ar tık yap tık la rı nı zı
si ze ha ber ve re ce ğim. (29/8)
El çi le ri miz Lut'a gel dik le ri za man o, bun lar do la yı sıy la kö tü leş ti
ve içi da ral dı. De di ler ki: "Kor ku ya düş me ve hüz ne ka pıl ma.
Ka rın dı şın da se ni ve ai le ni mu ha kak kur ta ra ca ğız. O ise ar ka -
da ka la cak tır." (29/33)
Pey gam ber, mü'min ler için ken di ne fis le rin den da ha ev la dır ve
onun zev ce le ri de on la rın an ne le ri dir. Ra him sa hip le ri (ak ra ba -
lar) de, Al lah'ın Ki ta bın da bir bir le ri ne öte ki mü'min ler den ve mu -
ha cir ler den da ha ya kın dır. An cak dost la rı nı za ma ruf üze re ya -
pa cak la rı nız baş ka; bun lar Ki tap ta ya zıl mış bu lun mak ta dır.
(33/6)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, si zin eş le ri niz den ve ço cuk la rı -
nız dan bir kıs mı siz ler için (bi rer) düş man dır lar. Şu hal de on lar -
dan sa kı nın. Yi ne de af fe der, hoş gö rür (ku sur la rı nı yüz le ri ne
vur maz) ve ba ğış lar sa nız, ar tık el bet te Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (64/14)
Mal la rı nız ve ço cuk la rı nız si zin için an cak bir fit ne (bir de ne -
me)dir. Al lah ise, bü yük ecir (en gü zel kar şı lık) O'nun Katında
olan dır. (64/15)

ALAK
Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz, ger çek
şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam la su dan, son ra
bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi çi mi bel li be lir siz bir çiğ-
nem et par ça sın dan; si ze (kud re ti mi zi) açıkça gös ter mek için.
Di le di ği mi zi, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo -
ruz. Son ra si zi be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı -
na eriş me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na
son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey bil me me
du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri
çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün, fa kat Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir, ka ba rır ve her gü -
zel çift ten (ürün ler) bi ti rir. (22/5)
Son ra o su dam la sı nı bir alak (emb ri yo) ola rak ya rat tık; ar dın -
dan o alak'ı (hüc re top lu lu ğu) bir çiğ nem et par ça sı ola rak ya -
rat tık; da ha son ra o çiğ nem et par ça sı nı ke mik ola rak ya rat tık;
böy le ce ke mik le re de et giy dir dik; son ra bir baş ka ya ra tış la onu
in şa et tik. Ya ra tı cı la rın en gü ze li olan Al lah, ne yü ce dir. (23/14)
O'dur ki, si zi top rak tan, son ra bir dam la su dan, son ra bir
alak'tan (emb ri yo) ya rat tı; son ra si zi bir be bek ola rak çı kar mak -
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ta, son ra güç lü (er gin lik) ça ğı nı za eriş me niz, son ra da yaş lan -
ma nız için si ze (bel li bir ömür ver mek te dir). Siz den ki mi nin da -
ha ön ce ha ya tı na son ve ril mek te dir; adı ko nul muş bir ece le
eriş me niz ve bel ki ak lı nı zı kul lan ma nız için (Al lah si zi böy le ya -
şa tır). (40/67)
Son ra bir alak (emb ri yo) ol du, der ken (Al lah, onu) ya rat tı ve bir
'dü zen için de bi çim ver di.' (75/38)
O, in sa nı bir alak'tan ya rat tı. (96/2)

ALA MET
(Ze ke ri ya) "Rab bim, ba na bir ala met (ayet) ver." de di. "Sa na
ala met, işa ret leş me dı şın da, in san lar la üç gün ko nuş ma man dır.
Rab bi ni çok ça zik ret ve ak şam sa bah O'nu tes bih et." de di.
(3/41)
De di ki: "Rab bim, ba na bir ala met (ayet) ver." De di ki: "Se nin
ala me tin, sa pa sağ lam iken, üç tam ge ce in san lar la ko nuş ma -
man dır." (19/10)

ALAY
İman eden ler le kar şı laş tık la rı za man: "İman et tik" der ler. Şey -
tan la rıy la baş ba şa kal dık la rın da ise, der ler ki: "Şüp he siz, si zin -
le be ra be riz. Biz (on lar la) yal nız ca alay edi yo ruz." (2/14)
(Asıl) Al lah on lar la alay eder ve taş kın lık la rı için de şaş kın ca do -
laş ma la rı na (bel li bir) sü re ta nır. (2/15)
Ha ni Mu sa kav mi ne: "Al lah, mu hak kak si zin bir sı ğır kes me ni zi
em re di yor" de miş ti. "Bi zi ala ya mı alı yor sun?" de di ler. (Mu sa)
"Ca hil ler den ol mak tan Al lah'a sı ğı nı rım" de di. (2/67)
İn kar eden le re dün ya ha ya tı çe ki ci kı lın dı (süs len di). On lar,
iman eden ler den ki mi le riy le alay eder ler. Oy sa kor kup sa kı nan -
lar, kı ya met gü nü on la rın üs tün de dir. Al lah, di le di ği ne he sap sız
rı zık ve rir. (2/212)
O, si ze Ki tap ta: "Al lah'ın ayet le ri nin in kâr edil di ği ni ve on lar la
alay edil di ği ni işit ti ği niz de, on lar bir baş ka sö ze da lıp ge çin ce ye
ka dar, on lar la otur ma yın, yok sa siz de on lar gi bi olur su nuz" di -
ye in dir di. Doğ ru su Al lah, mü na fık la rın ve ka fir le rin tü mü nü ce -
hen nem de top la ya cak olan dır. (4/140)
Ey iman eden ler, siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den di -
ni ni zi, alay ve oyun (ko nu su) edi nen le ri ve ka fir le ri dost lar (ve li -
ler) edin me yin. Ve eğer ina nı yor sa nız, Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
(5/57)
On lar, siz bir bi ri ni zi na ma za ça ğır dı ğı nız da onu alay ve oyun
(ko nu su) edi nir ler. Bu, ger çek ten on la rın akıl er dir me yen bir
top lu luk ol ma la rın dan dır. (5/58)
Ken di le ri ne hak ge lin ce, onu ya lan la dı lar; fa kat ala ya al dık la rı -
nın ha ber le ri on la ra ge le cek tir. (6/5)
An dol sun, sen den ön ce ki el çi ler de ala ya alın dı da ala ya al dık -
la rı şey, on lar dan mas ka ra lık ya pan la rı çe pe çev re ku şa tı ver di.
(6/10)
Ayet le ri miz ko nu sun da 'alay lı tar tış ma la ra da lan lar:' -on lar bir
baş ka sö ze ge çin ce ye ka dar- on lar dan yüz çe vir. Şey tan sa na
unut tu ra cak olur sa, bu du rum da ha tır la ma dan son ra, ar tık zul-
me den top lu luk la be ra ber otur ma. (6/68)
Mü na fık lar, kalb le rin de ola nı ken di le ri ne ha ber ve re cek bir sû -
re nin aleyh le rin de in di ril me sin den çe ki ni yor lar. De ki: "Alay
edin. Şüp he siz, Al lah ka çın mak ta ol duk la rı nı zı açı ğa çı ka ran -
dır." (9/64)
On la ra so rar san, an dol sun: "Biz dal mış, oya la nı yor duk" der ler.
De ki: "Al lah ile, O'nun ayet le riy le ve el çi siy le mi alay edi yor du -
nuz?" (9/65)

Sa da ka lar ko nu sun da, mü'min ler den ek ba ğış lar da bu lu nan lar -
la emek le rin den (cehd le rin den) baş ka sı nı bu la ma yan la rı ya dır -
ga ya rak bun lar la alay eden ler; Al lah (asıl) on la rı alay ko nu su
kıl mış tır ve on lar için acı bir azab var dır. (9/79)
An dol sun, on lar dan aza bı sa yı lı bir top lu lu ğa (ve ya be lir li bir sü -
re ye) ka dar er te le sek, mut la ka: "Onu alı ko yan ne dir?" der ler.
Ha be ri niz ol sun; on la ra bu nun ge le ce ği gün, on lar dan ge ri çev-
ri le cek de ğil dir ve ala ya al mak ta ol duk la rı şey de ken di le ri ni çe -
pe çev re ku şa ta cak tır. (11/8)
Ge mi yi ya pı yor du. Kav mi nin ile ri ge len le ri ken di si ne her uğ ra -
dı ğın da O'nun la alay edi yor du. O: "Eğer bi zim le alay eder se niz,
alay et ti ği niz gi bi biz de siz ler le alay ede ce ğiz" de di. (11/38)
An dol sun, sen den ön ce ki el çi ler le de alay edil di, bu nun üze ri ne
Ben de o in kâ ra sa pan la ra bir sü re ta nı dım, son ra on la rı (kıs-
kıv rak) ya ka la yı ver dim. İş te na sıl dı so nuç lan dır ma? (13/32)
On la ra her han gi bir el çi gel me ye gör sün, mut la ka onun la alay
eder ler di. (15/11)
Şüp he siz o alay eden le re (kar şı) Biz sa na ye te riz. (15/95)
Böy le ce iş le dik le ri kö tü lük le ri ken di le ri ne isa bet et ti ve ala ya al -
dık la rı şey, ken di le ri ni sa rıp-ku şa tı ver di. (16/34)
Ya da gö ğüs le ri niz de bü yü mek te olan (ve ya bü yüt tü ğü nüz) bir
ya ra tık (olun)." Bi zi kim (ha ya ta) ge ri çe vi re bi lir" di ye cek ler. De
ki: "Si zi ilk de fa ya ra tan." Bu du rum da sa na baş la rı nı alay lı ca
sal la ya cak lar ve di ye cek ler ki: "Ne za man mış o?" De ki: "Umu -
lur ki pek ya kın da." (17/51)
Biz el çi le ri, müj de ve ri ci ler ve uya rı cı lar ol mak dı şın da (baş ka
bir amaç la) gön der me yiz. İn kâr eden ler ise, hak kı ba tıl ile ge -
çer siz kıl mak için mü ca de le edi yor lar. On lar be nim ayet le ri mi
ve uya rıl dık la rı nı (aza bı) alay ko nu su edin di ler. (18/56)
İş te, in kâr et me le ri, ayet le ri mi ve el çi le ri mi alay ko nu su edin me-
le rin den do la yı on la rın ce za sı ce hen nem dir. (18/106)
İn kâr eden ler se ni gör dük le rin de, se ni yal nız ca alay-ko nu su
edi yor lar (ve:) "Si zin ilah la rı nı zı di li ne do la yan bu mu?" (der ler.)
Oy sa Rah man'ın sö zü nü (Ki ta bı nı) in kar eden ler ken di le ri dir.
(21/36)
An dol sun, sen den ön ce ki el çi ler le de alay edil di, fa kat iç le rin -
den kü çük dü şü ren le ri, o ala ya al dık la rı (azap) sa rıp-ku şa tı ver -
di. (21/41)
Siz on la rı alay ko nu su edin miş ti niz; öy le ki, si ze be nim zik ri mi
unut tur du lar ve siz on la ra gü lüp du ru yor du nuz." (23/110)
Se ni gör dük le ri za man, se ni yal nız ca alay ko nu su edin mek te -
dir ler: "Al lah'ın, el çi ola rak gön der di ği bu mu?" (25/41)
Ger çek ten ya lan la dı lar; fa kat, alay ko nu su yap tık la rı şe yin ha -
be ri ken di le ri ne pek ya kın da ge le cek tir. (26/6)
Son ra kö tü lük ya pan la rın uğ ra dık la rı son, Al lah'ın ayet le ri ni ya l-
an la ma la rı ve alay ko nu su edin me le ri do la yı sıy la çok kö tü ol du.
(30/10)
Ya zık lar ol sun kul la ra; ki on la ra bir el çi gel me ye gör sün, mut la -
ka onun la alay eder ler di. (36/30)
Ha yır, sen (bu muh te şem ya ra tı şa ve on la rın in ka rı na) şa şır dın
kal dın; on lar ise alay edip du ru yor lar. (37/12)
Bir ayet (mu ci ze) gör dük le rin de de, alay ko nu su edi nip eğ le ni -
yor lar. (37/14)
Biz on la rı bir alay ko nu su edin miş tik; yok sa göz ler mi on lar dan
kay dı?" (38/63)
Ka zan dık la rı kö tü lük ler, ken di le ri için açı ğa çık mış tır ve alay ko -
nu su edin dik le ri şey de ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır.
(39/48)
Ki şi nin (ya na ya kı la) şöy le di ye ce ği (gün): "Al lah ya nın da (kul-
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luk ta) yap tı ğım ku sur lar dan do la yı ya zık lar ol sun (ba na) doğ ru -
su ben, (Al lah'ın di niy le) alay eden ler den dim." (39/56)
Re sul le ri ken di le ri ne apa çık bel ge ler ge tir di ği za man, on lar,
yan la rın da olan ilim den do la yı se vi nip-bö bür len di ler de, ken di -
si ni alay ko nu su edin dik le ri şey, on la rı sa rıp-ku şa tı ver di.
(40/83)
On la ra bir pey gam ber gel me yi ver sin, mut la ka onun la alay
eder ler di. (43/7)
Ayet le ri miz den bir şey öğ ren di ği za man, alay ko nu su edi nir. İş -
te on lar için aşa ğı la tı cı bir azab var dır. (45/9)
On la rın yap tık la rı şey le rin kö tü lü ğü ken di le ri için açı ğa çık tı ve
alay ko nu su edin dik le ri de on la rı sa rıp-ku şat tı. (45/33)
Bu nun ne de ni şu dur: Çün kü siz Al lah'ın ayet le ri ni alay ko nu su
edin di niz; dün ya ha ya tı da si zi al dat tı." Böy le ce ne or dan (ateş-
ten) çı ka rı lır lar, ne (Al lah'tan) hoş nut luk di lek le ri ka bul edi lir.
(45/35)
An dol sun, Biz on la rı, siz le ri ken di sin de yer le şik kıl ma dı ğı mız
yer ler de (si ze ver me di ği miz güç ve ik ti dar im kan la rıy la) yer le şik
kıl dık ve on la ra işit me, gör me (duy gu la rı nı) ve gö nül ler ver dik.
An cak ne işit me, ne gör me (du yu la rı) ve ne gö nül le ri ken di le ri -
ne her han gi bir şey sağ la ma dı. Çün kü on lar, Al lah'ın ayet le ri ni
in kar edi yor lar dı. Alay ko nu su edin dik le ri şey, on la rı sa rıp-ku -
şat tı. (46/26)
Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et me sin,
bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar da ka dın lar la
(alay et me sin), bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar. Ken di ne f-
is le ri ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir-
bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la kab lar la' ça ğır ma yın. İman dan son ra fa -
sık lık ne kö tü bir isim dir. Kim tev be et mez se, iş te on lar, za lim
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/11)
Ar ka dan çe kiş ti rip du ran, kaş göz ha re ket le riy le alay eden her
ki şi nin vay ha li ne; (104/1)

AL ÇAK GÖ NÜL LÜ LÜK
Ey iman eden ler, içi niz den kim di nin den ge ri dö ner (ir ti dat
eder)se, Al lah (ye ri ne) ken di si nin on la rı sev di ği, on la rın da ken-
di si ne sev di ği mü'min le re kar şı al çak gö nül lü, ka fir le re kar şı ise
'güç lü ve onur lu,' Al lah yo lun da cehd eden (çaba harcayan) ve
kı na yı cı nın kı na ma sın dan kork ma yan bir top lu luk ge ti rir. Bu,
Al lah'ın bir faz lı dır, onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me tiy le) ge niş
olan dır, bi len dir. (5/54)
On la ra acı ya rak al çak gö nül lü lük ka na dı nı ger ve de ki: "Rab -
bim, on lar be ni kü çük ken na sıl ter bi ye et ti ler se Sen de on la rı
esir ge." (17/24)
Biz her üm met için bir "Men sek" kıl dık, O'nun ken di le ri ne rı zık
ola rak ver di ği (kur ban lık) hay van lar üze ri ne Al lah'ın adı nı an -
sın lar di ye. İş te si zin ila hı nız bir tek ilah tır, ar tık yal nız ca O'na
tes lim olun. Sen al çak gö nül lü olan la ra müj de ver. (22/34)
O Rah man'ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak gö nül lü ola rak yü -
rür ler ve ca hil ler ken di le riy le mu ha tap ol duk la rı za man "Se lam"
der ler. (25/63)

AL ÇALT MAK
De ki: "Ey mül kün sa hi bi Al lah'ım, di le di ği ne mül kü ve rir sin ve
di le di ğin den mül kü çe kip-alır sın, di le di ği ni aziz kı lar, di le di ği ni
al çal tır sın; ha yır Se nin elin de dir. Ger çek ten Sen, her şe ye güç
ye ti ren sin." (3/26)
(Al lah) De di: "Kı na nıp al çal tıl mış ve ko vul muş ola rak or dan çık.

An dol sun, on lar dan kim se ni iz ler se, ce hen ne mi siz ler le dol du -
ra ca ğım." (7/18)
Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na yar dım
et miş tir. Ha ni kâ fir ler iki den bi ri ola rak O'nu (Mek ke'den) çı kar -
mış lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du:
"Hüz ne ka pıl ma, el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce
Al lah O'na 'hu zur ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti, O'nu si zin
gör me di ği niz or du lar la des tek le miş, in kâ ra eden le rin de ke li me -
si ni al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li me si, yü ce olan dır. Al lah üs tün
ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/40)
Böy le lik le ona bir tu zak ha zır la mak is te di ler. Oy sa Biz, on la rı al -
çal tıl mış lar kıl dık. (37/98)
Ger çek ten Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı (on la rın koy duk la rı sı nır -
la rı ta nı ma yıp ken di le ri sı nır koy ma ya kal kış mak la) baş kal dı -
ran lar, ken di le rin den ön ce ki le rin al çal tıl ma sı gi bi al çal tıl mış lar -
dır. Oy sa Biz apa çık ayet ler in dir dik. Ka fir ler için kü çül tü cü bir
azap var dır. (58/5)
Hur ma ağaç la rın dan her ne yi kes miş se niz ve ya kök le ri üze rin -
de dim dik bı rak mış sa nız, (bu) Al lah'ın iz niy le dir ve fa sık olan la -
rı al çalt ma sı için dir. (59/5)

AL DA NIŞ
(Şey tan) On la ra va ad ler edi yor, on la rı en ol ma dık ku run tu la ra
dü şü rü yor. Oy sa şey tan, on la ra bir al da nış tan baş ka bir şey
va'det mez. (4/120)
Ha ni, mü na fık olan lar ve kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar: " Al lah
ve Re su lü, bi ze boş bir al da nış tan baş ka bir şey va det me di" di -
yor lar dı. (33/12)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku -
lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve
ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ-
mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -
şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke -
sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir
azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün -
ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.
(57/20)

AL DA TI CI
Ey in san lar, Rabbiniz den kor kup-sa kı nın ve öy le bir gü nün aza-
bın dan çe ki nip-kor kun ki, (o gün hiç) bir ba ba, ço cu ğu için bir
kar şı lık ve re mez ve (hiç) bir ço cuk da ba ba sı için bir şe yi ve re -
bi le cek (du rum da) de ğil dir. Şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. Ar tık
dün ya ha ya tı si zi al dat ma ya sü rük le me sin ve al da tı cı(lar) da si -
zi Al lah ile al dat ma sın. (31/33)
Ey in san lar, hiç şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; öy ley se dün ya
ha ya tı si zi al dat ma sın ve al da tı cı(lar) da, si zi Al lah ile (Al lah'ın
adı nı kul la na rak) al dat ma sın. (35/5)

AL DAT MAK-AL DA TIL MAK
(Söz de) Al lah'ı ve iman eden le ri al da tır lar. Oy sa on lar, yal nız ca
ken di le ri ni al da tı yor lar ve şu urun da de ğil ler. (2/9)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Kı ya met gü nü el bet te ecir le ri niz ek -
sik siz ce öde ne cek tir. Kim ateş ten uzak laş tı rı lır ve cen ne te so -
ku lur sa, ar tık o ger çek ten kur tu lu şa er miş tir. Dün ya ha ya tı, al -
da tı cı me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (3/185)
İn kâr eden le rin ül ke ül ke dö nüp-do laş ma la rı se ni al dat ma sın.
(3/196)
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Ger çek şu ki, mü na fık lar (söz de), Al lah'ı al dat mak ta dır lar. Oy sa
O, on la rı al da tan dır. Na ma za kalk tık la rı za man, is tek siz ce kal-
kar lar. İn san la ra gös te riş ya par lar ve Al lah'ı an cak çok az anar-
lar. (4/142)
Böy le ce her pey gam be re, in san ve cin şey tan la rın dan bir düş-
man kıl dık. On lar dan ba zı sı ba zı sı nı al dat mak için yal dız lı söz-
ler fı sıl dar lar. Rab bin di le sey di bu nu yap maz lar dı. Öy ley se on -
la rı ya lan ola rak düz mek te ol duk la rıy la baş ba şa bı rak. (6/112)
Ey cin ve in san top lu lu ğu, içi niz den si ze ayet le ri mi ak ta rıp-oku -
yan ve si ze bu kar şı kar şı ya gel di ği niz gü nü nüz le si zi uya rıp-
kor ku tan el çi ler gel me di mi? On lar: "Ne fis le ri mi ze kar şı şe ha det
ede riz" der ler. Dün ya ha ya tı on la rı al dat tı ve ger çek ten ka fir ol -
duk la rı na da ir ken di ne fis le ri ne kar şı şe ha det et ti ler. (6/130)
Böy le ce on la rı al da ta rak dü şür dü. Ağa cı tat tık la rı an da ise, ayıp
yer le ri ken di le ri ne be li ri ver di ve üzer le ri ni cen net yap rak la rın dan
ört me ye baş la dı lar. (O za man) Rab le ri ken di le ri ne ses len di: "Ben
si zi bu ağaç tan me net me miş miy dim? Ve şey ta nın si zin ger çek -
ten apa çık bir düş ma nı nız ol du ğu nu söy le me miş miy dim?" (7/22)
On lar, din le ri ni bir eğ len ce ve oyun (ko nu su) edin miş ler di ve
dün ya ha ya tı on la rı al dat mış tı. On lar, bu gün le riy le kar şı laş ma -
yı unut tuk la rı ve bi zim ayet le ri mi zi 'yok sa ya rak ta nı ma dık la rı'
gi bi, biz de bu gün on la rı unu ta ca ğız. (7/51)
Mü na fık lar ve kalp le rin de has ta lık olan lar şöy le di yor lar dı:
"Bun la rı (Müs lü man la rı) din le ri al dat tı." Oy sa kim Al lah'a te vek -
kül eder se, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (8/49)
On lar, se ni al dat mak is ter ler se, şüp he siz Al lah sa na ye ter. O,
se ni yar dı mıy la ve mü'min ler le des tek le di. (8/62)
On lar dan güç ye tir dik le ri ni se sin le sar sın tı ya uğ rat, at lı la rın ve
ya ya la rın la on la rın üs tü ne yay ga ra yı ko par, mal lar da ve ço cuk -
lar da on la ra or tak ol ve on la ra çe şit li va ad ler de bu lun." Şey tan,
on la ra al dat ma dan baş ka bir şey va det mez. (17/64)
Ey in san lar, Rabbiniz den kor kup-sa kı nın ve öy le bir gü nün aza-
bın dan çe ki nip-kor kun ki, (o gün hiç) bir ba ba, ço cu ğu için bir
kar şı lık ve re mez ve (hiç) bir ço cuk da ba ba sı için bir şe yi ve re -
bi le cek (du rum da) de ğil dir. Şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. Ar tık
dün ya ha ya tı si zi al dat ma ya sü rük le me sin ve al da tı cı(lar) da si -
zi Al lah ile al dat ma sın. (31/33)
Ey in san lar, hiç şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; öy ley se dün ya
ha ya tı si zi al dat ma sın ve al da tı cı(lar) da, si zi Al lah ile (Al lah'ın
adı nı kul la na rak) al dat ma sın. (35/5)
De ki: "Siz, Al lah'ın dı şın da tap tı ğı nız or tak la rı nı zı gör dü nüz
mü? Ba na ha ber ve rin; yer den ne yi ya rat mış lar dır? Ya da on la -
rın gök ler de bir or tak lı ğı mı var? Yok sa Biz on la ra bir ki tap ver-
mi şiz de on lar bun dan (do la yı) apa çık bir bel ge üze rin de mi dir -
ler? Ha yır, zul me den ler, bir bir le ri ne al dat ma dan baş ka sı nı va -
det mi yor lar. (35/40)
Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da in kar eden ler den baş ka sı mü ca de -
le et mez. Öy ley se on la rın şe hir ler de dö nüp do laş ma sı se ni al -
dat ma sın. (40/4)
Bu nun ne de ni şu dur: Çün kü siz Al lah'ın ayet le ri ni alay ko nu su
edin di niz; dün ya ha ya tı da si zi al dat tı." Böy le ce ne or dan (ateş-
ten) çı ka rı lır lar, ne (Al lah'tan) hoş nut luk di lek le ri ka bul edi lir.
(45/35)
(Mü na fık lar) On la ra ses le nir ler: "Biz siz ler le bir lik te de ğil miy-
dik?" Der ler ki: "Evet, an cak siz ken di ni zi fit ne ye dü şür dü nüz,
(Müs lü man la rı acı la rın ve yı kım la rın sar ma sı nı) gö ze tip-bek le -
di niz, (Al lah'a ve İs lam'a kar şı) kuş ku la ra ka pıl dı nız. Siz le ri ku -
run tu lar ya nıl tıp-al dat tı. So nun da Al lah'ın em ri (olan ölüm) ge li -

ver di; ve o al dal tı cı da si zi Al lah ile (Al lah'ın adı nı kul la na rak,
hat ta ma sum ca siz den gö rü ne rek) al dat mış ol du." (57/14)
Ey in san, 'üs tün ke rem sa hi bi' olan Rab bi ne kar şı se ni al da tıp-
ya nıl tan ne dir? (82/6)

ALEM LER
Hamd, Alem le rin Rab bi'ne dir. (1/1)
Ey İs ra ilo ğul la rı, si ze ba ğış la dı ğım ni me ti mi ve si zi (bir dö nem)
alem le re üs tün kıl dı ğı mı ha tır la yın. (2/47)
Ey İs ra ilo ğul la rı, si ze ba ğış la dı ğım ni me ti mi ve si zi (bir dö nem)
alem le re mu hak kak üs tün kıl dı ğı mı ha tır la yın. (2/122)
Rab bi ona: "Tes lim ol" de di ğin de (O:) "Alem le rin Rab bi ne tes-
lim ol dum" de miş ti. (2/131)
Böy le ce on la rı, Al lah'ın iz niy le ye nil gi ye uğ rat tı lar. Da vud Ca -
lut'u öl dür dü. Al lah da ona mülk ve hik met ver di; ona di le di ğin -
den öğ ret ti. Eğer Al lah'ın, in san la rın bir kıs mı ile bir kıs mı nı def'i
(en gel le me si) ol ma say dı, yer yü zü mut la ka fe sa da uğ rar dı. An -
cak Al lah, alem le re kar şı bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. (2/251)
Ger çek şu ki, Al lah, Adem'i, Nuh'u, İb ra him ai le si ni ve İm ran ai -
le si ni alem ler üze ri ne seç ti; (3/33)
Ha ni me lek ler: "Mer yem, şüp he siz Al lah se ni seç ti, se ni arın dır-
dı ve alem le rin ka dın la rı na üs tün kıl dı," de miş ti. (3/42)
Ora da apa çık ayet ler (ve) İb ra him'in ma ka mı var dır. Kim ora ya
gi rer se o gü ven lik te dir. Ona bir yol bu lup güç ye ti ren le rin Ev'i
hac cet me si Al lah'ın in san lar üze rin de ki hak kı dır. Kim de in kâr
eder se, şüp he siz, Al lah alem le re kar şı muh taç ol ma yan dır.
(3/97)
Bun lar sa na hak ola rak oku mak ta ol du ğu muz Al lah'ın ayet le ri -
dir. Al lah, alem le re zu lüm is te yen de ğil dir. (3/108)
Ha ni, Mu sa kav mi ne (şöy le) de miş ti: "Ey kav mim, Al lah'ın üze-
ri niz de ki ni me ti ni anın; içi niz den pey gam ber ler çı kar dı, siz den
yö ne ti ci ler kıl dı ve alem ler den hiç kim se ye ver me di ği ni si ze ver -
di." (5/20)
Eğer be ni öl dür mek için eli ni ba na uza ta cak olur san, ben se ni
öl dür mek için eli mi sa na uza ta cak de ği lim. Çün kü ben, alem le -
rin Rab bi olan Al lah'tan kor ka rım." (5/28)
Al lah de miş ti ki: "Şüp he siz ben bu nu si ze in di re ce ğim. Ar tık
son ra siz den kim in kâr eder se, ben onu ger çek ten alem ler den
hiç kim se yi azab lan dır ma ya ca ğım bir azab la azab lan dı ra ca -
ğım." (5/115)
Böy le ce zul me den top lu lu ğun kö kü ku ru tul du. Hamd, alem le rin
Rab bi olan Al lah'adır. (6/45)
De ki: "Bi ze ya ra rı ve za ra rı ol ma yan Al lah'tan baş ka şey le re mi
ta pa lım? Al lah bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra, şey tan la rın ayar-
ta rak yer de şaş kın ca bı rak tık la rı, ar ka daş la rı nın da: "Doğ ru yo -
la, bi ze gel" di ye ken di si ni ça ğır dı ğı kim se gi bi to puk la rı mız
üze rin de ge ri sin ge ri mi dön dü rü le lim?" De ki: "Hiç şüp he siz
Al lah'ın yo lu, asıl yol dur. Ve biz alem le rin Rab bi ne (ken di mi zi)
tes lim et mek le em ro lun duk." (6/71)
İs ma il'i, El ya sa'yı, Yu nus'u ve Lut'u da (hi da ye te eriş tir dik). On -
la rın hep si ni alem le re üs tün kıl dık. (6/86)
İş te Al lah'ın hi da yet ver dik le ri bun lar dır; öy ley se sen de on la rın
bu hi da yet le ri ne uy. De ki: "Ben bu nun için siz den bir üc ret is -
te mi yo rum. O (Kur'an), alem le re bir 'öğüt ve ha tır lat ma dan' baş-
ka sı de ğil dir." (6/90)
De ki: "Şüp he siz be nim na ma zım, iba det le rim, di ri mim ve ölü-
müm alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır." (6/162)
Ger çek ten si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan,
son ra ar şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü, dur mak sı zın ken di si -
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ni ko va la yan ge cey le ör ten, gü ne şe, aya ve yıl dız la ra ken di
buy ru ğuy la baş eğ di ren dir. Ha be ri niz ol sun, ya rat mak da, emir
de (yal nız ca) O'nun dur. Alem le rin Rab bi olan Al lah ne yü ce dir.
(7/54)
O: "Ey kav mim, ben de bir 'şa şır mış lık ve sap mış lık' yok tur; ama
ben alem le rin Rab bin den bir el çi yim." de di. (7/61)
(Hud:) "Ey kav mim" de di. "Ben de 'akıl ye ter siz li ği' yok tur; ama
ben ger çek ten alem le rin Rab bin den bir el çi yim" de di. (7/67)
Ha ni Lut da kav mi ne şöy le de miş ti: "Siz den ön ce alem ler den
hiç kim se nin yap ma dı ğı ha ya sız-çir kin li ği mi ya pı yor su nuz?
(7/80)
Mu sa de di ki: "Ey Fi ra vun, ger çek ten, ben alem le rin Rab bin den
(gön de ril me) bir el çi yim." (7/104)
Alem le rin Rab bi ne iman et tik" de di ler. (7/121)
O si zi alem le re üs tün kıl mış ken, ben si ze Al lah'tan baş ka bir
ilah mı ara ya ca ğım?" (7/140)
Ora da ki du ala rı: "Al lah'ım, Sen ne yü ce sin"dir ve ora da ki dir lik
te men ni le ri: "Se lam"dır; du ala rı nın so nu da: "Ger çek ten, hamd
alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır." (10/10)
Bu Kur'an, Al lah'tan baş ka sı ta ra fın dan ya lan ola rak uy du rul -
muş de ğil dir. An cak bu, önün de ki le ri doğ ru la yan ve ki ta bı ay rın-
tı lı ola rak açık la yan dır. Bun da hiç şüp he yok tur, alem le rin Rab -
bin den dir. (10/37)
Oy sa ki sen bu na kar şı on lar dan bir üc ret de is te mi yor sun. O,
alem ler için yal nız ca bir 'öğüt ve ha tır lat ma dır.' (12/104)
Onu ve Lut'u kur ta rıp için de, alem ler (in san lık) için be re ket ler
kıl dı ğı mız ye re (ül ke ye) çı kar dık. (21/71)
Biz se ni alem ler için yal nız ca bir rah met ola rak gön der dik.
(21/107)
Alem le re uya rı cı ol sun di ye, ku lu na Fur kan'ı in di ren (Al lah) ne
yü ce dir. (25/1)
Ge cik mek si zin Fi ra vun'a gi de rek de yin ki: "Ger çek ten biz,
alem le rin Rab binin el çi si yiz," (26/16)
Fi ra vun de di ki: "Alem le rin Rab bi ne dir?" (26/23)
(Ve:) "Alem le rin Rab bi ne iman et tik" de di ler. (26/47)
İş te bun lar, ger çek ten be nim düş ma nım dır; yal nız ca alem le rin
Rab bi ha riç" (26/77)
Çün kü si zi (ya lan cı olan la rı) alem le rin Rab biy le eşit tu tu yor duk.
(26/98)
Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi yo rum; üc re tim yal nız -
ca alem le rin Rab bi ne ait tir." (26/109, 26/127, 26/164, 26/180)
Ger çek ten o (Kur'an), alem le rin Rab bi nin (bir) in dir me si dir.
(26/192)
Ora ya git ti ğin de, ken di si ne ses le nil di: "Ateş (ye rin)de olan lar
da, çev re sin de bu lu nan lar da kut lu kı lın mış tır. Alem le rin Rab bi
olan Al lah yü ce dir. (27/8)
Ona: "Köş ke gir" de nil di. Onu gö rün ce de rin bir su san dı ve
(ete ği ni çe ke rek) ayak la rı nı aç tı. (Sü ley man:) De di ki: "Ger çek -
te bu, say dam cam dan ol ma dü zel til miş bir köşk-ze min dir." De -
di ki: "Rab bim, ger çek ten ben ken di me zul met tim; (ar tık) ben
Sü ley man'la bir lik te alem le rin Rab bi olan Al lah'a tes lim ol dum."
(27/44)
Der ken ora ya gel di ğin de, o kut lu yer de ki va di nin sağ ya nın da
olan bir ağaç tan: "Ey Mu sa, Alem le rin Rab bi olan Al lah be nim;"
di ye ses le nil di. (28/30)
Kim cehd eder se (çaba harcarsa), yal nız ca ken di nef si için
cehd et miş olur. Şüp he siz Al lah, alem ler den müs tağ ni dir. (29/6)
İn san lar dan öy le si var dır ki, "Al lah'a iman et tik" der; fa kat Al lah
uğ ru na ezi yet gör dü ğü za man, in san la rın (ken di si ne yö nelt tik -

le ri iş ken ce ve) fit ne si ni Al lah'ın aza bıy mış gi bi sa yar; ama
Rab bin den 'bir yar dım ve za fer' ge lir se, an dol sun: "Biz ger çek -
ten siz ler le bir lik tey dik" de mek te dir ler. Oy sa Al lah, alem le rin si -
ne le rin de ola nı da ha iyi bi len de ğil mi dir? (29/10)
Böy le ce Biz onu ve ge mi hal kı nı kur tar dık ve bu nu alem le re bir
ayet (ken di sin den ders çı ka rı la cak bir olay) kıl mış ol duk.
(29/15)
Lut da; ha ni kav mi ne de miş ti: "Siz ger çek ten, siz den ön ce
alem ler den hiç kim se nin yap ma dı ğı 'çir kin bir utan maz lı ğı' ya pı-
yor su nuz." (29/28)
Ken di sin de şüp he ol ma yan bu Ki ta bın in di ri li şi alem le rin Rab bi
ta ra fın dan dır. (32/2)
Alem ler için de se lam ol sun Nuh'a. (37/79)
Alem le rin Rab bi hak kın da ki zan nı nız ne dir?" (37/87)
Ve âlem le rin Rab bi olan Al lah'a hamd ol sun. (37/182)
O (Kur'an), alem ler için yal nız ca bir zi kir (öğüt ve ha tır lat -
ma)dir." (38/87)
Me lek le ri de ar şın et ra fı nı çe vir miş ler ola rak Rab le ri ni hamd ile
tes bih et tik le ri ni gö rür sün. Ara la rın da hak ile hü küm ve ril miş tir
ve: "Alem le rin Rab bi ne ham dol sun" de nil miş tir. (39/75)
Al lah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök yü zü nü bir bi na kıl dı; si -
zi su ret len dir di, su re ti ni zi de en gü zel (bir bi çim ve in ce lik te) kıl -
dı ve si ze gü zel-te miz şey ler den rı zık ver di. İş te si zin Rab bi niz
Al lah bu dur. Alem le rin Rab bi Al lah ne yü ce dir. (40/64)
O, Hayy (di ri) olan dır. O'ndan baş ka ilah yok tur; öy ley se di ni
yal nız ca ken di si ne ha lis kı lan lar ola rak O'na dua edin. Alem le -
rin Rab bi ne ham dol sun. (40/65)
De ki: "Ba na apa çık bel ge ler ge lin ce, si zin Al lah'tan baş ka tap-
tık la rı nı za kul luk et mek ten ke sin ola rak me ne dil dim ve âlem le -
rin Rab bi ne tes lim ol mak la em ro lun dum." (40/66)
De ki: "Ger çek ten siz mi ye ri iki gün de ya ra ta nı in kâr edi yor ve
O'na bir ta kım eş ler kı lı yor su nuz? O, alem le rin Rab bi dir." (41/9)
An dol sun, Biz Mu sa'yı, Fi ra vun'a ve onun 'ön de ge len çev re si -
ne' ayet le ri miz le gön der dik. O da, de di ki: "Ger çek ten ben,
alem le rin Rab bi nin el çi si yim." (43/46)
An dol sun, Biz on la rı bir ilim üze re alem le re üs tün kıl dık. (44/32)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rı na Ki tap, hü küm ve pey gam ber lik
ver dik, on la rı te miz ve gü zel şey ler le rı zık lan dır dık ve on la rı
alem le re üs tün kıl dık. (45/16)
Şu hal de hamd, gök le rin Rab bi, ye rin Rab bi ve alem le rin Rab -
bi Al lah'ın dır. (45/36)
Alem le rin Rab bin den in di ril me dir. (56/80)
Şey ta nın du ru mu gi bi; çün kü in sa na "İn kâr et" de di, in kâr edin-
ce de: "Ger çek şu ki, ben sen den uza ğım. Doğ ru su ben, alem-
le rin Rab bi olan Al lah'tan kor ka rım" de di. (59/16)
Oy sa o (Kur'an), alem le re bir zikr (öğüt, ha tır lat ma, hü küm ve
üs tün bir şe ref)den baş ka bir şey de ğil dir. (68/52)
Alem le rin Rab bin den bir in di ril me dir. (69/43)
O (Kur'an), alem ler için yal nız ca bir zi kir dir; (81/27)
Alem le rin Rab bi olan Al lah di le me dik çe siz di le ye mez si niz.
(81/29)
İn san la rın, alem le rin Rab bi için kal ka ca ğı gün de. (83/6)

ALEV
İn kâr eden ler ve ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ise, on lar da, alev li
ate şin hal kı dır lar. (5/10)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır,
na sıl di ler se in fak eder. An dol sun, Rab bin den sa na in di ri len,
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on lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz
de on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık
ve kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev-
len dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu -
ğa ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
Al lah, ki mi hi da ye te er di rir se, iş te o, hi da yet bul muş tur, ki mi
sap tı rır sa on lar için O'nun dı şın da as la ve li ler bu la maz sın. Kı -
ya met gü nü, Biz on la rı yü zü ko yun kör ler, dil siz ler ve sa ğır lar
ola rak haş re de riz. On la rın ba rın ma yer le ri ce hen nem dir; ate şi
sü kun bul duk ça, çıl gın ale vi ni on la ra art tı rı rız. (17/97)
De miş ti ki: "Rab bim, şüp he siz be nim ke mik le rim gev şe di ve
baş, yaş lı lık ale viy le tu tuş tu; ben sa na dua et mek le mut suz ol -
ma dım." (19/4)
Ayet le ri miz ko nu sun da ac ze dü şü rü cü ça ba lar har ca yan lar,
alev li ate şin hal kı dır. (22/51)
An cak (sö zü hır sız la ma) ça lıp-ka pan olur sa, ar tık onu da de lip
ge çen 'ya kı cı bir alev' iz ler (ve yok eder). (37/10)
İki ni zin de üze ri ne ateş ten ya lın bir alev ve (ba kır gi bi eri miş)
kıp kı zıl bir du man sa lı ve ri lir de 'kur tu lup-ba şa ra maz sı nız.'
(55/35)
Son ra çıl gın alev le rin içi ne atın." (69/31)
Ne göl ge al tın da ba rın dı rır, ne (ya kı cı) alev den ko rur. (77/31)
Çıl gın alev li ate şe gi re cek. (84/12)
Ar tık si zi, 'alev le ri ka bar dık ça ka ba ran' bir ateş le uyar dım.
(92/14)
Ale vi olan bir ate şe gi re cek tir. (111/3)

ALI KOY MAK
Sa na ha ram olan ayı, on da sa vaş ma yı so rar lar. De ki: "On da
sa vaş mak bü yük (bir gü nah tır). An cak Al lah Katında, Al lah'ın
yo lun dan alı koy mak, onu in kâr et mek, Mes cid-i Ha ram'a en gel
ol mak ve hal kı nı ora dan çı kar mak da ha bü yük (bir gü nah tır).
Fit ne, ka til den be ter dir. Eğer güç ye ti rir ler se, si zi di ni niz den ge -
ri çe vi rin ce ye ka dar si zin le sa vaş ma yı sür dü rür ler; siz den kim
di nin den ge ri dö ner ve ka fir ola rak ölür se, ar tık on la rın bü tün iş -
le dik le ri (amel le ri) dün ya da da, ahi ret te de bo şa çık mış tır ve on -
lar ate şin hal kı dır, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/217)
Ka dın la rı nız dan fu huş ya pan la rın aley hin de ol mak üze re içi niz -
den dört şa hid tu tun. Eğer şe ha det eder ler se, on la rı, ölüm alıp
gö tü rün ce ye ve ya Al lah on la ra bir yol kı lın ca ya ka dar ev ler de
alı ko yun. (4/15)
Yahudi le rin yap tık la rı zu lüm ve bir çok ki şi yi Al lah'ın yo lun dan
alı koy ma la rı ne de niy le (ön ce le ri) ken di le ri ne he lal kı lın mış gü -
zel şey le ri on la ra ha ram kıl dık. (4/160)
Şüp he siz, in kâr eden ler ve Al lah yo lun dan alı ko yan lar ger çek -
ten uzak bir sa pık lık la sap mış lar dır. (4/167)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na, ha ram olan ay'a, kur ban lık
hay van la ra, (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz,
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın, gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
Ey iman eden ler, adil şa hid ler ola rak, Al lah için, hak kı ayak ta
tu tun. Bir top lu lu ğa olan ki ni niz, si zi ada let ten alı koy ma sın.
Ada let ya pın. O, tak va ya da ha ya kın dır. Al lah'tan kor kup-sa kı -

nın. Şüp he siz Al lah, yap mak ta ol duk la rı nız dan ha be ri olan dır.
(5/8)
Ger çek ten şey tan, iç ki ve ku mar la ara nı za düş man lık ve kin dü -
şür mek, si zi, Al lah'ı an mak tan ve na maz dan alı koy mak is ter.
Ar tık vaz geç ti niz de ğil mi? (5/91)
Ey iman eden ler, siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, va si -
yet ha zır la nı şın da, ara nız da içi niz den ada let li iki ki şi yi (şa hid tu -
tun.) Ve ya yol cu luk ta olup si ze ölüm mu si be ti ge lip ça tar sa, siz-
den ol ma yan baş ka iki ki şi yi (şa hid tu tun. İki si ni) Şa yet kuş ku -
la na cak olur sa nız na maz dan son ra alı ko yar sı nız, on lar da (si -
ze): "Ak ra ba da hi ol sa onu (ye mi ni mi zi) hiç bir de ğe re de ğiş tir -
me ye ce ğiz ve Al lah'ın şa hid li ği ni giz le me ye ce ğiz. Ak si tak dir de
biz el bet te gü nah kar lar dan olu ruz." di ye Al lah adı na ye min et -
sin ler. (5/106)
On lar, hem on dan alı ko yar lar, hem ken di le ri ka çar lar. On lar,
yal nız ca ken di ne fis le rin den baş ka sı nı yı kı ma uğ rat maz lar ama
şu urun da de ğil dir ler. (6/26)
Ya da: "Ki tap bi ze de in di ril sey di, el bet te on lar dan da ha çok
doğ ru yol da olur duk" de me me niz (için) iş te si ze Rab bi niz den
apa çık bir bel ge, bir hi da yet ve bir rah met gel miş tir. Al lah'ın
ayet le ri ni ya lan la yan dan ve (in san la rı) on dan alı ko yup-çe vi ren -
den da ha za lim kim dir? Ayet le ri miz den alı ko yup-çe vi ren le re, bu
'en gel le me ve çe vir me le rin den' do la yı pek çe tin bir azab la kar-
şı lık ve re ce ğiz. (6/157)
(Al lah) De di: "Sa na em ret ti ğim de, se ni sec de et mek ten alı ko -
yan ney di?" (İb lis) De di ki: "Ben on dan ha yır lı yım; be ni ateş ten
ya rat tın, onu ise ça mur dan ya rat tın." (7/12)
Ki on lar Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar, on da çar pık lık ara yan lar
ve ahi re ti ta nı ma yan lar dır." (7/45)
O'na iman eden le ri teh dit ede rek, Al lah'ın yo lun dan alı koy mak
için ve on da çar pık lık ara ya rak (böy le) her yo lun (ba şı nı) ke sip-
otur ma yın. Ha tır la yın ki siz azın lık ta (ve güç süz) iken O, si zi ço -
ğalt tı. Boz gun cu luk çı ka ran la rın na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir
ba kın." (7/86)
On lar, Mes cid-i Ha ram'dan (in san la rı) alı ko yar lar ken ve onun
(ger çek ve la yık) ko ru yu cu la rı de ğil ken Al lah, ne di ye on la rı
azab lan dır ma sın? Onun (asıl) ko ru yu cu la rı yal nız ca kor kup-sa -
kı nan lar dır. An cak on la rın ço ğu bil mez ler. (8/34)
Bir de yurt la rın dan re fah tan şı ma rıp-azı ta rak, in san la ra gös te riş
ya pa rak çı kan lar ve (hal kı) Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar gi bi ol -
ma yın. Al lah, on la rın yap tık la rı nı çe pe çev re ku şa tan dır. (8/47)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, (Yahudi) bil gin le rin den ve (Hı ris -
ti yan) ra hip le rin den ço ğu, in san la rın mal la rı nı hak sız lık la yer ler
ve Al lah'ın yo lun dan alı ko yar lar. Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti rip de
Al lah yo lun da har ca ma yan lar... On la ra acı bir aza bı müj de le.
(9/34)
Mü na fık er kek ler ve mü na fık ka dın lar, ba zı sı ba zı sın dan dır; kö -
tü lü ğü em re der ler, iyi lik ten alı ko yar lar, el le ri ni sım sı kı tu tar lar.
On lar Al lah'ı unut tu lar; O da on la rı unut tu. Şüp he siz, mü na fık -
lar fıs ka sa pan lar dır. (9/67)
An dol sun, on lar dan aza bı sa yı lı bir top lu lu ğa (ve ya be lir li bir sü -
re ye) ka dar er te le sek, mut la ka: "Onu alı ko yan ne dir?" der ler.
Ha be ri niz ol sun; on la ra bu nun ge le ce ği gün, on lar dan ge ri çev-
ri le cek de ğil dir ve ala ya al mak ta ol duk la rı şey de ken di le ri ni çe -
pe çev re ku şa ta cak tır. (11/8)
Böy le ce (Yu suf) kar de şi nin ka bın dan ön ce on la rın kab la rı nı
(yok la ma ya) baş la dı, son ra onu kar de şi nin ka bın dan çı kar dı.
İş te Biz Yu suf için böy le bir plan dü zen le dik. (Yok sa) Hü küm da -
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rın di nin de (yü rür lük te ki ka nu na gö re) kar de şi ni (ya nın da) alı ko-
ya maz dı. An cak Al lah'ın di le me si baş ka. Biz di le di ği mi zi de re -
ce ler le yük sel ti riz. Ve her bil gi sa hi bi nin üs tün de da ha iyi bir bi -
len var dır. (12/76)
De di ler ki: "Ey Ve zir, ger çek şu ki, bu nun yaş lı (ve) bü yük bir
ba ba sı var; onun ye ri ne biz den bi ri si ni alı koy. Doğ ru su biz, se -
ni iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/78)
De di ki: "Eş ya mı zı ken di sin de bul du ğu mu zun dı şın da, bi ri si ni
alı koy ma mız dan Al lah'a sı ğı nı rız. Yok sa bu du rum da kuş ku suz
biz za lim olu ruz." (12/79)
On lar, dün ya ha ya tı nı ahi re te ter cih eder ler. Al lah'ın yo lun dan
alı ko yar lar ve onu çar pıt mak is ter ler (ve ya on da çar pık lık arar-
lar). İş te on lar, uzak bir sa pık lık için de dir ler. (14/3)
De di ler ki: "Biz se ni 'her kes(in işin)e ka rış mak tan' alı koy ma mış
mıy dık?" (15/70)
İn kâr edip de Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar; Biz, iş le dik le ri boz-
gun cu lu ğa kar şı lık, on la ra azab üs tü ne azab ila ve et tik. (16/88)
Ye min le ri ni zi ken di ara nız da, bir bo zu cu luk un su ru edin me yin;
son ra sa pa sağ lam ba san ayak ka yar ve Al lah'ın yo lun dan alı-
koy du ğu nuz için kö tü lü ğü ta dar sı nız. (Ay rı ca) Bü yük azab da
si zin için dir. (16/94)
Bi zi ayet (mu ci ze)ler gön der mek ten, ön ce ki le rin onu ya lan la -
ma sın dan baş ka bir şey alı koy ma dı. Se mud'a di şi de ve yi gö rü -
nür (bir mu ci ze) ola rak gön der dik, fa kat on lar bu nun la (onu bo -
ğaz la mak la) zul met miş ol du lar. Oy sa Biz ayet le ri an cak kor kut -
mak için gön de ri riz. (17/59)
Ken di le ri ne hi da yet gel di ği za man, in san la rı inan mak tan alı ko -
yan şey, on la rın: "Al lah, el çi ola rak bir be şe ri mi gön der di?" de -
me le rin den baş ka sı değ li dir. (17/94)
Ken di le ri ne hi da yet gel di ği za man in san la rı inan mak tan ve
Rab le rin den ba ğış lan ma di le me le rin den alı ko yan şey, an cak
ev vel ki le rin sün ne ti nin ken di le ri ne de gel me si ve ya aza bın on -
la rı kar şı lar ca sı na gel me si(ni bek le me le ri)dir. (18/55)
Öy ley se, ona inan ma yıp ken di he va sı na uyan, sa kın se ni on -
dan alı koy ma sın; son ra yı kı ma uğ rar sın." (20/16)
(Mu sa da ge lin ce:) "Ey Ha run" de miş ti. "On la rın sap tık la rı nı
gör dü ğün za man se ni (On la ra mü da ha le et mek ten) alı ko yan
ney di?" (20/92)
Ger çek şu ki, in kar edip Al lah yo lun dan ve yer li ler le dı şa rı dan
ge len ler için eşit ola rak (ha ram ve kıb le) kıl dı ğı mız Mes cid-i Ha -
ram'dan alı ko yan la ra, ora da zul me de rek ada let ten ay rı lan la ra
acı bir azab tad dı rı rız. (22/25)
Gör me din mi, Al lah, yer de ki le ri ve de niz de onun em riy le akıp
gi den ge mi le ri, si zin ya ra rı nı za ver di. Ve iz ni ol ma dık ça, gö ğü
ye rin üs tü ne düş mek ten alı ko yar. Şüp he siz Al lah, in san la ra
kar şı şef kat li dir, çok mer ha met li dir. (22/65)
(Öy le) Adam lar ki, ne ti ca ret, ne alış-ve riş on la rı Al lah'ı zik ret -
mek ten, dos doğ ru na ma zı kıl mak tan ve ze ka tı ver mek ten 'tut-
ku ya kap tı rıp alı koy maz'; on lar, kalp le rin ve göz le rin in kı la ba
uğ ra ya ca ğı (deh şet ten al lak bul lak ola ca ğı) gün den kor kar lar.
(24/37)
Onu ve kav mi ni, Al lah'ı bı ra kıp da gü ne şe sec de et mek te ler ken
bul dum, şey tan on la ra yap tık la rı nı süs le miş tir, böy le ce on la rı
(doğ ru) yol dan alı koy muş tur; bun dan do la yı on lar hi da yet bul-
mu yor lar." (27/24)
Al lah'tan baş ka tap mak ta ol du ğu şey ler onu (Müs lü man ol mak -
tan) alı koy muş tu. Ger çek te o, in kâr eden bir ka vim den di.
(27/43)
Sa na in di ril dik ten son ra, sa kın se ni Al lah'ın ayet le rin den alı koy -

ma sın lar. Sen Rab bi ne ça ğır ve sa kın müş rik ler den ol ma.
(28/87)
Ad'ı ve Se mud'u da (yı kı ma uğ rat tık). Ger çek şu ki, ken di otur-
duk la rı yer ler den si ze (du rum la rı) bel li ol mak ta dır. Ken di yap tık-
la rı nı şey tan süs le yip-çe ki ci kıl dı, böy le ce on la rı yol dan alı koy -
du. Oy sa on lar gö re bi len kim se ler di. (29/38)
Sa na Ki tap'tan vah ye di le ni oku ve na ma zı dos doğ ru kıl. Ger -
çek ten na maz, çir kin utan maz lık lar (fah şa)dan ve kö tü lük ler den
alı ko yar. Al lah'ı zik ret mek ise mu hak kak en bü yük (iba det)tür.
Al lah, yap tık la rı nı zı bi lir. (29/45)
Ger çek ten Al lah, içi niz den alı ko yan la rı ve kar deş le ri ne: "Bi ze
ge lin" di yen le ri bi lir. Bun lar, pek azı dı şın da zor lu-sa vaş la ra gel-
mez ler. (33/18)
Bü yük lük tas la yan lar, za'fa uğ ra tı lan (müs taz'af)la ra de di ler ki:
"Si ze hi da yet gel dik ten son ra, si zi biz mi on dan alı koy duk? Ha -
yır, siz (za ten) suç lu-gü nah kar lar dı nız." (34/32)
On la ra, apa çık olan ayet le ri miz okun du ğun da: "Bu, si zi ba ba la -
rı nı zın tap tık la rın(ilah lar)dan alı koy mak is te yen bir adam dan
baş ka sı de ğil dir" de di ler. Ve de di ler ki: "Bu, dü zü lüp uy du rul -
muş bir ya lan (if ti ra)dan baş ka bir şey de de ğil dir." İn kâr eden-
ler de, ken di le ri ne gel di ği za man hak için: "Bu, apa çık bir bü yü -
den baş ka bir şey de ğil dir" de di ler. (34/43)
(Al lah) De di ki: "Ey İb lis, iki elim le ya rat tı ğı ma se ni sec de et -
mek ten alı ko yan ney di? Bü yük len din mi, yok sa yük sek te olan-
lar dan mı ol dun?" (38/75)
Ger çek ten bun lar (bu şey tan lar), on la rı yol dan alı ko yar lar; on lar
ise, ken di le ri nin ger çek ten hi da yet te ol duk la rı nı sa nır lar.
(43/37)
Şey tan sa kın si zi (Al lah'ın yo lun dan) alı koy ma sın. Ger çek ten o,
si zin için açık ça bir düş man dır. (43/62)
On lar ki in kâr et ti ler ve Al lah'ın yo lun dan alı koy du lar, (iş te Al lah
da) on la rın amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar mış tır. (47/1)
Şüp he siz in kar eden ler, Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar ve ken di -
le ri ne hi da yet açık ça bel li ol duk tan son ra 'el çi ye kar şı ge lip zor-
luk çı ka ran lar', ke sin ola rak Al lah'a hiç bir şey le za rar ve re mez -
ler. (Al lah,) On la rın amel le ri ni bo şa çı ka ra cak tır. (47/32)
Şüp he siz, in kar eden ler, Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar, son ra
ölen ler; iş te Al lah, on la ra ke sin lik le mağ fi ret et me ye cek tir.
(47/34)
Ki on lar, in kâr et ti ler, si zi Mes cid-i Ha ram'dan ve dur du rul mak -
ta (bek le til mek te) olan he di ye le ri (kur ban la rı), yer le ri ne var mak-
tan alı koy du lar. Eğer ken di le ri ni bil me di ği niz mü'min er kek ler ve
mü'min ka dın la rı, bil gi siz lik do la yı sıy la dar ma da ğın edip de bu
yüz den si ze 'da ya nıl maz bir sı kın tı' do kun ma ya cak ol say dı (o
za man du rum fark lı olur du. Du ru mu nun böy le ol ma sı,) Al lah'ın
di le di ği ni rah me ti ne sok ma sı için dir. Eğer (ka rı şık ya şa yan
mü'min ler), se çi lip ay rıl mış ol sa lar dı, mu hak kak iç le rin den in kâr
eden le ri acı bir azab ile azab lan dı rır dık. (48/25)
On lar, ye min le ri ni bir si per edin di ler, böy le ce Al lah'ın yo lun dan
alı koy du lar. Ar tık on lar için al çal tı cı bir azab var dır. (58/16)
On lar, ye min le ri ni bir si per edi nip Al lah'ın yo lun dan alı koy du lar.
Doğ ru su ne kö tü şey ya pı yor lar. (63/2)
Ne alı ko yar, ne bı ra kır. (74/28)

ALIN
Ben ger çek ten, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan
Al lah'a te vek kül et tim. O'nun, al nın dan ya ka la yıp-de net le me di -
ği hiç bir can lı yok tur. Mu hak kak be nim Rab bim, dos doğ ru bir
yol üze ri ne dir (dos doğ ru yol da ola nı ko ru mak ta dır.)" (11/56)
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So nun da iki si de (Al lah'ın em ri ne ve tak di ri ne) tes lim olup (ba -
ba sı, İs ma il'i kur ban et mek için) onu al nı üze ri ne ya tır dı.
(37/103)
(Çün kü o gün) Suç lu-gü nah kar lar, si ma la rın dan ta nı nır da alın-
la rın dan ve ayak la rın dan ya ka la nır lar. (55/41)
O ya lan cı, gü nah kar olan al nın dan. (96/16)

ALİM LER
İş te bu ör nek ler; Biz bun la rı in san la ra ver mek te yiz. An cak alim-
ler den baş ka sı bun la ra akıl er dir mez. (29/43)
Gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sı ile dil le ri ni zin ve renk le ri ni zin ay rı
ol ma sı, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, alim ler için ger-
çek ten ayet ler var dır. (30/22)
İn san lar dan, hay van lar dan ve da var lar dan da renk le ri böy le de -
ği şik olan lar var dır. Kul la rı için de ise Al lah'tan an cak alim olan-
lar 'iç le ri tit re ye rek-kor kar'. Şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, ba ğış la yan dır. (35/28)

AL LAH HER YER DE DİR
Ya da (bun lar) ka ran lık lar, gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü,
'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki, yıl-
dı rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la
ku lak la rı nı tı kar lar. Oy sa Al lah ka fir le ri çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(2/19)
(Pe ki) On lar, Al lah'ın giz li tut tuk la rı nı da, açı ğa vur duk la rı nı da
bil di ği ni bil mi yor lar mı? (2/77)
Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak ki Ben (on la ra)
pek ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua ede nin du ası na ce vap
ve ri rim. Öy ley se, on lar da Be nim çağ rı ma ce vap ver sin ler ve
ba na iman et sin ler. Umu lur ki ir şad (doğ ru yo lu bul muş) olur lar.
(2/186)
Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O'nu uyuk la -
ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun -
dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Katında şe fa at te bu lu na cak kim dir?
O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka -
da rı nın dı şın da, O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta -
maz lar. O'nun kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat -
mış tır. On la rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek yü ce dir,
pek bü yük tür. (2/255)
Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. İçi niz de ki ni açı ğa vur-
sa nız da, giz le se niz de, Al lah si zi onun la sor gu ya çe ker. Son ra
di le di ği ni ba ğış lar, di le di ği ni azab lan dı rır. Al lah, her şe ye güç
ye ti ren dir. (2/284)
Şüp he siz, yer de ve gök te Al lah'a hiç bir şey giz li kal maz. (3/5)
Si ze bir iyi lik do ku nun ca ta sa la nır lar, si ze bir kö tü lük isa bet et ti -
ğin dey se bu na se vi nir ler. Eğer siz sab re der ve sa kı nır sa nız, on -
la rın 'hi le li dü zen le ri' si ze hiç bir za rar ve re mez. Şüp he siz,   Al lah,
yap mak ta ol duk la rı nı ku şa tan dır. (3/120)
On lar, in san lar dan giz ler ler de Al lah'tan giz le mez ler. Oy sa O,
ken di le ri, söz den (plan ola rak) hoş nut ol ma ya ca ğı şe yi 'ge ce le -
ri dü zen le yip ku rar lar ken,' on lar la be ra ber dir. Al lah, yap tık la rı nı
ku şa tan dır. (4/108)
Gök ler de ve yer de ne var sa tü mü Al lah'ın dır. Al lah, her şe yi ku -
şa tan dır. (4/126)
Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. Ve kil ola rak Al lah ye ter.
(4/132)
Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ve: "İşit tik ve ita at et tik" de di ği niz -
de si zi, ken di siy le bağ la dı ğı sö zü nü (mi sa kı nı) anın. Al lah'tan

kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah, si ne le rin özün de ola nı bi len dir.
(5/7)
Gök ler de ve yer de Al lah O'dur. Giz li ni zi ve açı ğı nı zı bi lir; ka zan-
dık la rı nı zı da bi lir. (6/3)
Gay bın anah tar la rı O'nun Katında dır, O'ndan baş ka hiç kim se
gay bı bil mez. Ka ra da ve de niz de olan la rın tü mü nü O bi lir, O,
bil mek si zin bir yap rak da hi düş mez; ye rin ka ran lık la rın da ki bir
ta ne, yaş ve ku ru dış ta ol ma mak üze re hep si (ve her şey) apa-
çık bir ki tap ta dır. (6/59)
Göz ler O'nu id rak ede mez; O ise bü tün göz le ri id rak eder. O, la -
tif olan dır, ha ber dar olan dır. (6/103)
On lar bil mi yor lar mı ki, el bet te Al lah, on la rın giz li tut tuk la rı nı da,
fı sıl daş tık la rı nı da bi li yor. Ger çek ten Al lah, gay bın bil gi si ne sa -
hip olan dır. (9/78)
Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum, onun hak kın da
Kur'an'dan oku du ğun her han gi bir şey ve si zin iş le di ği niz her-
han gi bir iş yok tur ki, ona (iyi ce) dal dı ğı nız da, Biz si zin üze ri -
niz de şa hid ler dur muş ol ma ya lım. Yer de ve gök te zer re ağır lı -
ğın ca hiç bir şey Rab bin den uzak ta (sak lı) kal maz. Bu nun da ha
kü çü ğü de, da ha bü yü ğü de yok tur ki, apa çık bir ki tap ta (ka yıt -
lı) ol ma sın. (10/61)
Ha be ri niz ol sun; ger çek ten on lar, on dan giz len mek için gö ğüs -
le ri ni bü ker (Hak'tan ka çı nıp yan çi zer)ler. (Yi ne) Ha be ri niz ol -
sun; on lar, ör tü le ri ne bü rün dük le ri za man, O, giz li tut tuk la rı nı
da, açı ğa vur duk la rı nı da bi lir. Çün kü O, si ne le rin özün de sak lı
du ra nı bi len dir. (11/5)
De di ki: "Ey kav mim, siz ce be nim ya kın-çev rem, Al lah'tan da ha
mı üs tün dür ki, O'nu ar ka nız da-unu tu lu ver miş (önem siz) bir şey
edin di niz. Şüp he siz be nim Rab bim, yap mak ta ol duk la rı nı zı sa -
rıp-ku şa tan dır." (11/92)
O, gay bı da, mü şa he de edi le ni de bi len dir. Pek bü yük tür, yü ce -
dir. (13/9)
Siz den sö zü sak lı tu tan da, onu açı ğa vu ran da, ge ce le yin giz-
le nen de ve gün dü zün or tak lık ta ge zen de (O'nun Katında bil -
me ba kı mın dan) bir dir. (13/10)
"Rab bi miz, şüp he siz Sen, bi zim sak lı tut tuk la rı mı zı da, açı ğa
vur duk la rı mı zı da bi lir sin. Yer de ve gök te hiç bir şey Al lah'a giz -
li kal maz." (14/38)
"Ha ni Biz sa na: "Mu hak kak Rab bin in san la rı çe pe çev re ku şat -
mış tır" de miş tik. Sa na gös ter di ği miz o rü ya yı in san la rı de ne -
mek için yap tık, Kur'an'da la net len miş ağa cı da. Biz on la rı kor-
ku tu yo ruz. Fa kat (bu) on lar da bü yük bir az gın lık tan baş ka bir
şey art tır mı yor.” (17/60)

AL LAH KOR KU SU
Ey İs ra ilo ğul la rı, si ze ba ğış la dı ğım ni me ti mi ha tır la yın ve ah di -
me bağ lı ka lın ki, ben de ah di ni ze bağ lı ka la yım. Ve yal nız ca
ben den kor kun. (2/40)
Ya nı nız da olan (Tev rat)ı, doğ ru la yı cı ola rak in dir di ği me
(Kur'an'a) iman edin; onu in kâr eden le rin il ki siz ol ma yın ve
ayet le ri mi zi az bir de ğer kar şı lı ğın da de ğiş me yin. Ve yal nız ca
ben den kor kun. (2/41)
Bun dan son ra kalp le ri niz yi ne ka tı laş tı; taş gi bi, hat ta da ha ka -
tı. Çün kü taş lar dan öy le le ri var dır ki, on lar dan ır mak lar fış kı rır
öy le le ri var dır ki ya rı lır, on dan su lar çı kar, öy le le ri var dır ki
Al lah kor ku suy la yu var la nır. Al lah yap tık la rı nız dan ga fil (ha ber -
siz) de ğil dir. (2/74)
Her ne re den çı kar san, yü zü nü Mes cid-i Ha ram yö nü ne çe vir.
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(Siz de) Her ne re de olur sa nız yü zü nü zü onun yö nü ne çe vi rin.
Öy le ki, on lar dan zul me den le rin dı şın da in san la rın, si ze kar şı
bir de lil le ri ol ma sın. On lar dan kork ma yın, Ben den kor kun, üze-
ri niz de ki ni me ti mi ta mam la ya yım. Umu lur ki hi da ye te erer si niz.
(2/150)
Ha ram ay ha ram, aya kar şı lık tır; hür met ler (de) kar şı lık lı dır. Öy -
ley se kim si ze sal dı rır sa, onun sal dır dı ğı gi bi siz de ona sal dı -
rın. Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki Al lah, mu hak kak ki kor-
kup-sa kı nan lar la be ra ber dir. (2/194)
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız, ar tık si ze ko lay ge -
len kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı -
nı zı traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti
var sa, onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver-
me si ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız, hac ca ka dar um re ile
ya rar lan mak is te ye ne, ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge -
re kir). Bu la ma ya na da, hacc'da üç gün, dön dü ğü nüz de ye di
(gün) ol mak üze re, bun lar, ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır.
Bu, ai le si Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor-
kun ve bi lin ki Al lah, mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)
Hacc, bi li nen ay lar dır. Böy le lik le kim on lar da hac cı farz eder,
(ye ri ne ge ti rir)se, (bil sin ki) hacc da ka dı na yak laş mak, fısk yap-
mak ve kav ga ya gi riş mek yok tur. Siz, ha yır adı na ne ya par sa -
nız Al lah onu bi lir. Azık edi nin, şüp he siz, azı ğın en ha yır lı sı tak-
va dır. Ey te miz akıl sa hip le ri, ben den kor kup-sa kı nın. (2/197)
Sa yı lı gün ler de Al lah'ı anın. İki gün de (Mi na'dan dön mek için)
eli ni ça buk tu ta na gü nah yok tur, ge ri ka la na da gü nah yok tur.
(Bu) sa kı nan için(dir). Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ger çek ten bi -
lin ki, siz O'na dön dü rü lüp-top la na cak sı nız. (2/203)
İn kar eden le re dün ya ha ya tı çe ki ci kı lın dı (süs len di). On lar,
iman eden ler den ki mi le riy le alay eder ler. Oy sa kor kup sa kı nan -
lar, kı ya met gü nü on la rın üs tün de dir. Al lah, di le di ği ne he sap sız
rı zık ve rir. (2/212)
Ka dın la rı nız si zin tar la nız dır; tar la nı za di le di ği niz gi bi va rın.
Ken di niz için (ge le ce ğe ha zır lık ola rak gü zel dav ra nış lar) tak-
dim edin. Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki el bet te O'na ka vu -
şu cu su nuz. İman eden le re müj de ver. (2/223)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni ta mam la mış lar -
sa,on la rı ya gü zel lik le tu tun ya da gü zel lik le bı ra kın. Fa kat hak-
la rı nı ih lal edip za rar ver mek için on la rı (ya nı nız da) tut ma yın.
Kim böy le ya par sa ar tık o, ken di nef si ne zul met miş olur.
Al lah'ın ayet le ri ni oyun (ko nu su) edin me yin ve Al lah'ın si ze ver-
di ği, ni me ti ve si ze öğüt ola rak in dir di ği Ki tab'ı ve hik me ti anın.
Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki Al lah her şe yi bi len dir.
(2/231)
Em zir me yi ta mam la mak is te yen ler için an ne ler ço cuk la rı nı iki
tam yıl em zi rir ler. On la rın (an ne le rin) yi ye ce ği, gi ye ce ği bi li nen
(örf)e uy gun ola rak, ço cuk ken di si nin ola na (ba ba ya) ait tir. Kim -
se ye güç ye ti re ce ği nin dı şın da (yük ve so rum lu luk) tek lif edil-
mez. An ne, ço cu ğu, ço cuk ken di si nin olan ba ba da, ço cu ğu do -
la yı sıy la za ra ra uğ ra tıl ma sın; mi ras çı üze rin de (ki so rum lu luk
ve gö rev) de bu nun gi bi dir. Eğer (an ne ve ba ba) ara la rın da rı -
za ile ve da nı şa rak (ço cu ğu iki yıl ta mam lan ma dan) süt ten ayır-
ma yı is ter ler se, iki si için de bir güç lük yok tur. Ve eğer ço cuk la -
rı nı zı (bir süt an ne ye) em zirt mek is ter se niz, ve re ce ği ni zi ör fe
uy gun ola rak öde dik ten son ra si ze bir so rum lu luk yok tur.
Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki, Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(2/233)

Ey iman eden ler, Al lah'tan na sıl kor kup-sa kın mak ge re ki yor sa
öy le ce kor kup-sa kı nın ve siz, an cak Müs lü man ol mak tan baş ka
(bir din ve tu tum üze rin de) öl me yin. (3/102)
İş te bu şey tan, an cak ken di dost la rı nı kor ku tur. Siz on lar dan
kork ma yın, eğer mü'min ler se niz, Ben'den kor kun. (3/175)
Ey iman eden ler, sab re din ve sa bır da ya rı şın, (sı nır lar da) nö -
bet le şin. Al lah'tan kor kun. Umu lur ki kur tu lur su nuz. (3/200)
Ey in san lar, si zi tek bir ne fis ten ya ra tan, on dan eşi ni ya ra tan ve
her iki sin den bir çok er kek ve ka dın tü re tip-ya yan Rab bi niz den
kor kup-sa kı nın. Ve (yi ne) ken di siy le, bir bi ri niz le di lek leş ti ği niz
Al lah'tan ve ak ra ba lık (bağ la rı nı ko par mak)tan sa kı nın. Şüp he -
siz Al lah, si zin üze ri niz de gö ze ti ci dir. (4/1)
Ey iman eden ler, adil şa hid ler ola rak, Al lah için, hak kı ayak ta
tu tun. Bir top lu lu ğa olan ki ni niz, si zi ada let ten alı koy ma sın.
Ada let ya pın. O, tak va ya da ha ya kın dır. Al lah'tan kor kup-sa kı -
nın. Şüp he siz Al lah, yap mak ta ol duk la rı nız dan ha be ri olan dır.
(5/8)
Ey iman eden ler, Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın; ha ni
bir top lu luk, si ze el le ri ni uzat ma ya yel ten miş ti de (Al lah) on la rın
el le ri ni siz ler den ge ri püs kürt müş tü. Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
Mü'min ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler. (5/11)
Ey iman eden ler, Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve (si zi) O'na (yak-
laş tı ra cak) ve si le ara yın; O'nun yo lun da cehd edin (çaba har-
cayın), umu lur ki kur tu lu şa erer si niz. (5/35)
Ger çek şu ki, Biz Tev ra t’ı, için de bir hi da yet ve nur ola rak in dir -
dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler, Yahudi le re onun la hük me der -
ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük sek bil gin ler de (Ah -
bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö rev li kı lın dık la rın dan ve onun
üze ri ne şa hid ler ol duk la rın dan (onun la hük me der ler di.) Öy ley -
se in san lar dan kork ma yın, Ben den kor kun ve ayet le ri mi az bir
de ğe re kar şı lık sat ma yın. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez -
se, iş te on lar, ka fir olan lar dır. (5/44)
Ey iman eden ler, siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den di -
ni ni zi, alay ve oyun (ko nu su) edi nen le ri ve ka fir le ri dost lar (ve li -
ler) edin me yin. Ve eğer ina nı yor sa nız, Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
(5/57)
Al lah'ın si ze rı zık ola rak ver dik le rin den he lal ve te miz ola rak yi -
yin. Ken di si ne inan mak ta ol du ğu nuz Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
(5/88)
De niz avı ve onu ye mek si ze ve (yer yü zün de) do la şan la ra bir
ya rar ola rak he lal kı lın dı. İh ram lı ol du ğu nuz sü re ce ka ra avı ise
si ze ha ram kı lın mış tır. O'na (gö tü rü lüp) top la na ca ğı nız
Al lah'tan kor kup-sa kı nın. (5/96)
Bu, ge rek ti ği gi bi şa hid li ği yap ma la rı na ve ya ye min le rin den
son ra ye min le rin red de dil me sin den kork ma la rı na da ha ya kın -
dır. Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve din le yin. Al lah, fa sık lar top lu lu -
ğu nu hi da ye te er dir mez. (5/108)
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar için kor kup-sa kın -
dık lar, iman et tik le ri ve sa lih amel ler de bu lun duk lar,ı son ra kor-
kup-sa kın dık la rı ve iman et tik le ri ve son ra (yi ne) kor kup-sa kın -
dık la rı ve iyi lik te bu lun duk la rı tak dir de (ya sak lan ma dan ön ce)
de dik le ri do la yı sıy la bir so rum lu luk yok tur. Al lah, iyi lik ya pan la -
rı se ver. (5/93)
Bir de: "Na ma zı kı lın ve O'ndan kor kup-sa kı nın (di ye de em ro -
lun duk.) Hu zu ru na (gö tü rü lüp) top la na ca ğı nız O'dur." (6/72)
Ey Ade mo ğul la rı, içi niz den si ze ayet le ri mi ha ber ve ren el çi ler
gel di ğin de, kim sa kı nır sa ve (dav ra nış la rı nı) dü zel tir se iş te on -
lar için kor ku yok tur, on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (7/35)
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Ey iman eden ler, Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa nız, si ze doğ ru yu
yan lış tan ayı ran bir nur ve an la yış (fur kan) ve rir, kö tü lük le ri ni zi
ör ter ve si zi ba ğış lar. Al lah bü yük fazl sa hi bi dir. (8/29)
On lar, Mes cid-i Ha ram'dan (in san la rı) alı ko yar lar ken ve onun
(ger çek ve la yık) ko ru yu cu la rı de ğil ken Al lah, ne di ye on la rı
azab lan dır ma sın? Onun (asıl) ko ru yu cu la rı yal nız ca kor kup-sa -
kı nan lar dır. An cak on la rın ço ğu bil mez ler. (8/34)
Ar tık ga ni met ola rak el de et tik le ri niz den he lal ve te miz ola rak yi -
yin ve Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (8/69)
Ger çek ten, ge ce ile gün dü zün art ar da ge li şin de ve Al lah'ın
gök ler de ve yer de ya rat tı ğı şey ler de kor kup-sa kı nan bir top lu -
luk için el bet te ayet ler var dır. (10/6)
De ki: "Gök ler den ve yer den siz le re rı zık ve ren kim dir? Ku lak -
la ra ve göz le re ma lik olan kim dir? Di ri yi ölü den çı ka ran ve ölü -
yü di ri den çı ka ran kim dir? Ve iş le ri evi rip-çe vi ren kim dir?" On -
lar: "Al lah" di ye cek ler dir. Öy ley se de ki: "Pe ki, siz yi ne de kor-
kup-sa kın ma ya cak mı sı nız?" (10/31)
Ve on lar Al lah'ın ulaş tı rıl ma sı nı em ret ti ği şe yi ulaş tı rır lar. Rab -
le rin den iç le ri say gı ile tit rer kö tü he sap tan kor kar lar. (13/21)
Tak va sa hip le ri ne va de di len cen net; onun al tın dan ır mak lar
akar, ye miş le ri ve göl ge lik le ri sü rek li dir. Bu kor kup-sa kı nan la rın
(mut lu) so nu dur, in kâr eden le rin so nu ise ateş tir. (13/35)
(Al lah'tan) Sa kı nan la ra: "Rab bi niz ne in dir di?" den di ğin de, "Ha -
yır" de di ler. Bu dün ya da gü zel dav ra nış lar da bu lu nan la ra gü -
zel lik var dır; ahi ret yur du ise da ha ha yır lı dır. Tak va sa hip le ri nin
yur du ne gü zel dir. (16/30)
Üst le rin den (her an bir azab gön der me ye ka dir olan) Rab le rin -
den kor kar lar ve em ro lun duk la rı şe yi ya par lar. (16/50)
Al lah de di ki: "İki ilah edin me yin: O, an cak tek bir ilah tır. Öy ley -
se ben den, yal nız ca ben den kor kun." (16/51)
Gök ler de ve yer de ne var sa O'nun dur, ita at-kul luk da (din de)
sü rek li ola rak O'nun dur. Böy ley ken Al lah'tan baş ka sın dan mı
kor kup-sa kı nı yor su nuz? (16/52)
Şüp he siz Al lah, kor kup-sa kı nan lar la ve iyi lik eden ler le be ra ber -
dir. (16/128)
Böy le ce Biz onu, Arap ça bir Kur'an ola rak in dir dik ve on da kor-
ku la cak şey le ri tür lü şe kil ler de açık la dık; umu lur ki kor kup-sa kı -
nır lar ya da on lar için dü şün me (ye te ne ği ni) oluş tu rur. (20/113)
O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir; on lar şe fa at et mez ler,
(ken di sin den) hoş nut olu nan dan baş ka. Ve on lar, O'nun haş-
me tin den iç le ri tit re mek te olan lar dır. (21/28)
On lar, Rab le ri ne kar şı gayb ile (O'nu gör me dik le ri hal de) bir
haş yet için de dir ler ve on lar, kı ya met sa atin den 'iç le ri tit re mek te
olan lar dır.' (21/49)
Onun du ası na ica bet et tik, ken di si ne Yah ya'yı ar ma ğan et tik
,eşi ni de do ğur ma ya el ve riş li kıl dık. Ger çek ten on lar ha yır lar da
ya rı şır lar dı, uma rak ve kor ka rak Bize dua eder ler di. Bize de rin
say gı gös te rir ler di. (21/90)
Ey in san lar, Rab bi niz den kor kup-sa kı nın, çün kü kı ya met sa ati -
nin sar sın tı sı bü yük bir şey dir. (22/1)
İş te si zin üm me ti niz bir tek üm met tir ve Ben de si zin Rab bi ni -
zim; öy ley se ben den kor kup-sa kı nın. (23/52)
Ger çek ten, Rab le ri ne olan haş yet le rin den do la yı say gıy la kor-
kan lar (23/57)
'Gö nül den ka tık sız bağ lı lar' ola rak, O'na yö ne lin ve O'ndan kor-
kup-sa kı nın, dos doğ ru na ma zı kı lın ve müş rik ler den ol ma yın.
(30/31)
Ey in san lar, Rabb'iniz den kor kup-sa kı nın ve öy le bir gü nün

aza bın dan çe ki nip-kor kun ki, (o gün hiç) bir ba ba, ço cu ğu için
bir kar şı lık ve re mez ve (hiç) bir ço cuk da ba ba sı için bir şe yi ve -
re bi le cek (du rum da) de ğil dir. Şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. Ar -
tık dün ya ha ya tı si zi al dat ma ya sü rük le me sin ve al da tı cı(lar) da
si zi Al lah ile al dat ma sın. (31/33)
Şüp he siz, Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar mü'min
er kek ler ve mü'min ka dın lar, gö nül den (Al lah'a) ita at eden er -
kek ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar, sa dık olan er -
kek ler ve sa dık olan ka dın lar, sab re den er kek ler ve sab re den
ka dın lar say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la
(Al lah'tan) kor kan ka dın lar, sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka
ve ren ka dın lar oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar, ırz la -
rı nı ko ru yan er kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar, Al lah'ı
çokça zik re den er kek ler ve (Al lah'ı çokça) zik re den ka dın lar;
(iş te) bun lar için Al lah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la -
mış tır. (33/35)
Ki on lar (o pey gam ber ler) Al lah'ın ri sa le ti ni teb liğ eden ler
O'ndan iç le ri tit re ye rek-kor kan lar ve Al lah'ın dı şın da hiç kim se -
den kork ma yan lar dır. He sap gö rü cü ola rak Al lah ye ter. (33/39)
Hiç bir gü nah kar bir baş ka gü nah ka rın gü na hı nı yük le ne mez.
Eğer yü kü ağır olan kim se (bir baş ka sı nı) onu ta şı ma ya ça ğır -
sa -bu, ya kın-ak ra ba sı da ol sa- ken di si ne on dan hiç bir şey yük-
le til mez. Sen, yal nız ca gayb ile Rab le rin den 'iç le ri tit re ye rek-
kork mak ta' olan la rı ve dos doğ ru na ma zı kı lan la rı uya rır sın. Kim
te miz le nip-arı nır sa, ar tık o, ken di nef si için te miz le nip-arın mış -
tır. So nun da dö nüş Al lah'adır. (35/18)
İn san lar dan, hay van lar dan ve da var lar dan da renk le ri böy le de -
ği şik olan lar var dır. Kul la rı için de ise, Al lah'tan an cak alim olan-
lar 'iç le ri tit re ye rek-kor kar'. Şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, ba ğış la yan dır. (35/28)
Sen an cak, zik re (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rah man olan
(Al lah')a (kar şı) içi tit re ye rek kor ku du yan kim se yi uya rır sın. İş -
te böy le si ni, bir ba ğış lan ma ve üs tün bir ecir le müj de le. (36/11)
An cak Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar ise; on la ra yük sek köşk-
ler var dır, on la rın üs tün de de yük sek köşk ler bi na edil miş tir.
On la rın al tın da ır mak lar ak mak ta dır. (Bu) Al lah'ın va'di dir. Al lah
va'din den dön mez. (39/20)
Al lah, mü te şa bih (ben zeş me li), iki şer li, bir ki tap ola rak sö zün en
gü ze li ni in dir di. Rab le ri ne kar şı iç le ri tit re ye rek-kor kan la rın
O'ndan de ri le ri ür pe rir. Son ra on la rın de ri le ri ve kalp le ri Al lah'ın
zik ri ne (kar şı) yu mu şar-ya tı şır. İş te bu, Al lah'ın yol gös ter me si -
dir, onun la di le di ği ni hi da ye te er di rir. Al lah, ki mi sap tı rır sa ar tık
onun için de bir yol gös te ri ci yok tur. (39/23)
Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar da, cen ne te bö lük bö lük sev ke -
dil di ler. So nun da ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on -
la ra (cen ne tin) bek çi le ri de di ki: "Se lam üze ri niz de ol sun hoş ve
te miz gel di niz. Ebe di ka lı cı lar ola rak ona gi rin." (39/73)
Mü'min ler an cak kar deş tir ler. Öy ley se kar deş le ri ni zin ara sı nı
bu lup-dü zel tin ve Al lah'tan kor kup-sa kı nın; umu lur ki esir ge nir -
si niz. (49/10)
Ey iman eden ler, zan dan çok ka çı nın; çün kü zan nın bir kıs mı
gü nah tır. Te ces süs et me yin (bir bi ri ni zin giz li yön le ri ni araş tır -
ma yın). Ki mi niz ki mi ni zin gıy be ti ni ya pıp ar ka sın dan çe kiş tir -
me sin. Siz den bi ri niz, ölü kar de şi nin eti ni ye me yi se ver mi? İş -
te bun dan iğ re nip, tik sin di niz. Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he -
siz Al lah, tev be le ri ka bul eden dir, çok esir ge yen dir. (49/12)
Gör me di ği hal de Rah man'a kar şı 'içi tit re ye rek kor ku du yan' ve
'iç ten Al lah'a yö nel miş' bir kalb ile ge len için dir. (50/33)
İman eden le rin, Al lah'ın ve hak tan in miş ola nın zik ri için kalp le -

44

KURAN FİHRİSTİ



ri nin 'say gı ve kor ku ile yu mu şa ma sı' za ma nı gel me di mi? On -
lar, bun dan ön ce ken di le ri ne ki tap ve ril miş, son ra üzer le rin den
uzun bir sü re geç miş, böy le ce kalp le ri de ka tı laş mış bu lu nan lar
gi bi ol ma sın lar. On lar dan ço ğu fa sık olan lar dı. (57/16)
Al lah'ın o (fet he di len) şe hir hal kın dan Re sû lü'ne ver di ği fey
Al lah'a, pey gam be re (pey gam ber le) ya kın ak ra ba lı ğı olan la ra
ye tim le re, yok sul la ra ve yol da kal mış la ra ait tir. Öy le ki (bu mal-
lar ve ser vet) siz den zen gin olan lar ara sın da dö nüp-do la şan bir
dev let ol ma sın. Pey gam ber si ze ne ve rir se ar tık onu alın, si zi
ne den sa kın dı rır sa ar tık on dan sa kı nın ve Al lah'tan sa kı nıp kor-
kun. Şüp he siz Al lah, ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/7)
Ey iman eden ler Al lah'tan kor kun. Her kes ya rın için ne yi tak dim
et ti ği ne bak sın. Al lah'tan kor kup sa kı nın. Hiç şüp he siz Al lah
yap tık la rı nız dan ha ber dâr dır. (59/18)
Öy ley se güç ye ti re bil di ği niz ka dar Al lah'tan kor kup-sa kı nın, din-
le yin ve ita at edin. Ken di nef si ni ze ha yır (en bü yük ya rar) ol mak
üze re in fak ta bu lu nun. Kim nef si nin ben cil-tut ku la rın dan (ya da
cim ri tu tu mun dan) ko ru nur sa; iş te on lar fe lah (kur tu luş) bu lan -
lar dır. (64/16)
Ey Pey gam ber, ka dın la rı bo şa dı ğı nız za man, id det le ri sü re sin -
de (te miz len dik le rin de) bo şa yın ve id de ti sa yın. Rab bi niz
Al lah'tan kor kun. On la rı ev le rin den çı kar ma yın, on lar da çık ma -
sın lar; an cak açık 'çir kin bir ha ya sız lık' gös ter me le ri du ru mu
baş ka. Bun lar Al lah'ın sı nır la rı dır. Kim Al lah'ın sı nır la rı nı çiğ ner-
se, ger çek ten o, ken di nef si ne zul met miş olur. Sen bil mez sin;
ola bi lir ki Al lah, bu nun ar ka sın dan bir iş (du rum) oluş tu rur.
(65/1)
Son ra (üç id det bek le me) sü re le ri ne ulaş tık la rı za man, ar tık on -
la rı ma ruf (bi li nen gü zel bir tarz) üze re tu tun, ya da ma ruf üze -
re on lar dan ay rı lın. İçi niz den ada let sa hi bi iki ki şi yi de şa hid tu -
tun. Şa hid li ği Al lah için dos doğ ru ye ri ne ge ti rin. İş te bu nun la,
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re öğüt ve ri lir. Kim
Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa, (Al lah) ona bir çı kış yo lu gös te rir;
(65/2)
Ka dın la rı nız dan ar tık adet ten ke sil miş olan lar la he nüz adet gör-
me miş bu lu nan la rın id det (bek le me sü re)le ri -eğer şüp he ye dü -
şe cek olur sa nız (bi lin ki)- üç ay dır. Ha mi le ka dın la rın bek le me-
sü re si ise, yük le ri ni bı rak ma la rı (ile bi ter). Kim Al lah'tan kor kup-
sa kı nır sa , (Al lah) ona işin de bir ko lay lık gös te rir. (65/4)
Bu Al lah'ın si ze in dir di ği em ri dir. Kim Al lah'tan kor kup-sa kı nır -
sa, Al lah kö tü lük le ri ni ör ter ve onun ec ri ni bü yü tür. (65/5)
Al lah, on lar için şid det li bir azab ha zır la mış tır; öy ley se ey iman
eden te miz akıl sa hip le ri, Al lah'tan kor kun. Doğ ru su Al lah, si ze
bir zi kir (uya ran ha tır la tan ve öğüt ve ren Kur'an) in dir miş tir.
(65/10)
Ger çek şu ki, Rab le rin den gayb ile (O'nu gör me dik le ri hal de) iç -
le ri tit re ye rek-kor kan la ra ge lin ce; on lar için bir mağ fi ret (ba ğış -
lan ma) ve bü yük bir ecir var dır. (67/12)
Ger çek ten bun dan, 'içi tit re ye rek kor ka cak' kim se için el bet te bir
ib ret (ders) var dır. (79/26)
Kim Rab bi nin ma ka mın dan kor kar ve nef si he va (is tek ve tut ku-
lar) dan sa kın dı rır sa, (79/40)
(Al lah'tan)'İçi tit re ye rek kor kan' öğüt alır-dü şü nür. (87/10)
Rab le ri Katında on la rın ödül le ri, için de ebe di ka lı cı lar ol mak
üze re al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri dir. Al lah, on lar dan
ra zı ol muş tur, ken di le ri de O'ndan ra zı (hoş nut mem nun) kal-
mış lar dır. İş te bu, Rab bin den 'içi tit re ye rek kor ku du yan kim se'
için dir. (98/8)

AL LAH'I AN MAK
Rab bi niz den bir fazl is te me niz de si ze sa kın ca yok tur. Ara fat'tan
hep bir lik te in di ği niz de Al lah'ı Meş'ar-ı Ha ram'da anın. O si zi
na sıl doğ ru yo la yö nel tip-ilet tiy se, siz de O'nu anın. Ger çek şu
ki, siz bun dan ev vel sap mış lar dan dı nız. (2/198)
On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik re der ler
ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü nür ler. (Ve der ler
ki:) "Rab bi miz, Sen bu nu bo şu na ya rat ma dın. Sen pek yü ce sin,
bi zi ate şin aza bın dan ko ru." (3/191)
Rab bi ni, sa bah ak şam, yük sek ol ma yan bir ses le, ken di ken di -
ne, ür per tiy le, yal va ra yal va ra ve için için zik ret. Gaf le te ka pı -
lan lar dan ol ma. (7/205)
Bun lar, iman eden ler ve kalp le ri Al lah'ın zik riy le mut ma in olan-
lar dır. Ha be ri niz ol sun; kalb ler yal nız ca Al lah'ın zik riy le mut ma -
in olur. (13/28)
Sa na Ki tap'tan vah ye di le ni oku ve na ma zı dos doğ ru kıl. Ger -
çek ten na maz, çir kin utan maz lık lar (fah şa)dan ve kö tü lük ler den
alı ko yar. Al lah'ı zik ret mek ise mu hak kak en bü yük (iba det)tür.
Al lah yap tık la rı nı zı bi lir. (29/45)
Ey iman eden ler, Al lah'ı çok ça zik re din. (33/41)

AL LAH'IN BİR Lİ Ğİ
Si zin ila hı nız tek bir ilah tır; O'ndan baş ka ilah yok tur; O Rah -
man'dır, Ra him'dir (ba ğış la yan ve esir ge yen dir). (2/163)
Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, kâ im dir. O'nu uyuk la -
ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun -
dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Katında şe fa at te bu lu na cak kim dir?
O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka -
da rı nın dı şın da, O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz -
lar. O'nun kür sü sü bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat mış tır.
On la rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek yü ce dir, pek bü -
yük tür. (2/255)
Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, kâ im dir. (3/2)
Döl ya tak la rın da si ze di le di ği gi bi su ret ve ren O'dur. O'ndan
baş ka ilah yok tur; üs tün ve güç lü olan dır hü küm ve hik met sa -
hi bi dir. (3/6)
Al lah ger çek ten Ken di sin den baş ka ilah ol ma dı ğı na şa hit lik et -
ti; me lek ler ve ilim sa hip le ri de O'ndan baş ka ilah ol ma dı ğı na
ada let le şa hit lik et ti ler. Aziz ve Ha kim olan O'ndan baş ka ilah
yok tur. (3/18)
An dol sun, "Al lah üçün üçün cü sü dür" di yen ler küf re düş müş tür.
Oy sa tek bir ilah tan baş ka ilah yok tur. Eğer söy le mek te ol duk -
la rın dan vaz geç mez ler se on lar dan in kâr eden le re mut la ka (acı)
bir azab do ku na cak tır. (5/73)
İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur. O'ndan baş ka ilah yok tur. her-
şe yin ya ra tı cı sı dır öy ley se O'na kul luk edin. O, her şe yin üs tün -
de bir ve kil dir. (6/102)
De ki: "Eğer söy le dik le ri gi bi O'nun la be ra ber ilah lar ol say dı, on -
lar ar şın sa hi bi ne mut la ka bir yol arar lar dı." (17/42)
Al lah, hiç bir ço cuk edin me miş tir ve O'nun la bir lik te hiç bir ilah
yok tur; eğer ol say dı, her bir ilah el bet te ken di ya rat tı ğı nı gö tü -
rü ve rir di ve (ilah la rın) bir kıs mı na kar şı üs tün lük sağ lar dı. Al lah,
on la rın ni te len di re gel dik le rin den yü ce dir. (23/91)
O, Al lah'tır, Ken di sin den baş ka ilah yok tur. İlk te de, son da da
hamd O'nun dur. Hü küm O'nun dur ve O'na dön dü rü le cek si niz.
(28/70)
Tar tış ma sız, si zin ila hı nız ger çek ten bir dir. (37/4)
Gök ler de ilah ve yer de ilah O'dur. O, hü küm ve hik met sa hi bi -
dir, bi len dir. (43/84)
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O'ndan baş ka ilah yok tur; di ril tir ve öl dü rür. Si zin de Rab bi niz -
dir, geç miş ata la rı nı zın da Rab bi dir. (44/8)
O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Gay bı da mü şa he de edi-
le bi le ni de bi len dir. Rah man, Ra him olan O'dur. (59/22)
O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud dûs'tur; Se -
lam'dır; Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir; Ceb bar'dır; Mü te -
keb bir'dir. Al lah, (müş rik le rin) şirk koş tuk la rın dan çok yü ce dir.
(59/23)
De ki: O Al lah, bir dir. (112/1)

AL LAH'IN İN SAN LA RA YA KIN LI ĞI
Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa mu hak kak ki Ben (on la ra)
pek ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua ede nin du ası na ce vap
ve ri rim. Öy ley se, on lar da Be nim çağ rı ma ce vap ver sin ler ve
ba na iman et sin ler. Umu lur ki ir şad (doğ ru yo lu bul muş) olur lar.
(2/186)
Gök ler de ve yer de ne var sa tü mü Al lah'ın dır. Al lah, her şe yi ku -
şa tan dır. (4/126)
Göz ler O'nu id rak ede mez; O ise bü tün göz le ri id rak eder. O, la -
tif olan dır, ha ber dar olan dır. (6/103)
Bir de yurt la rın dan re fah tan şı ma rıp-azı ta rak, in san la ra gös te riş
ya pa rak çı kan lar ve (hal kı) Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar gi bi ol -
ma yın. Al lah, on la rın yap tık la rı nı çe pe çev re ku şa tan dır. (8/47)
An dol sun, in sa nı Biz ya rat tık ve nef si nin ona ne ves ve se ler ver-
mek te ol du ğu nu bi li riz. Biz ona şah da ma rın dan da ha ya kı nız.
(50/16)
He le can bo ğa za ge lip da yan dı ğın da, ki o sı ra da siz (sa de ce)
ba kıp-du rur su nuz. Biz ona siz den da ha ya kı nız; an cak gör mez-
si niz. (56/83-85)
Al lah'ın gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü ger çek ten bil mek te
ol du ğu nu gör mü yor mu sun? (Ken di ara la rın da giz li top lan tı lar
dü zen le yip) Fı sıl daş mak ta olan üç ki şi den dör dün cü le ri mut la -
ka O'dur; be şin al tın cı sı da mut la ka O'dur. Bun dan az ve ya çok
ol sun, her ne re de ol sa lar mut la ka O, ken di le riy le be ra ber dir.
Son ra yap tık la rı nı kı ya met gü nü ken di le ri ne ha ber ve re cek tir.
Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir. (58/7)

AL LAH'IN İSİM LE Rİ 
Rah man ve Ra him'dir. (1/2)
Şa yet on lar da, si zin inan dı ğı nız gi bi ina nır lar sa, kuş ku suz doğ -
ru yo lu bul muş olur lar; yok eğer yüz çe vi rir ler se, on lar el bet te
bir (çe liş ki ve) ay kı rı lık için de dir ler. Sa na on la ra kar şı Al lah ye -
ter. O, işi ten dir, bi len dir. (2/137)
Si zin ila hı nız tek bir ilah tır; O'ndan başka ilah yok tur; O, Rah -
man'dır, Ra him'dir (ba ğış la yan ve esir ge yen dir). (2/163)
Bo şan mış ka dın lar ken di ken di le ri ne üç 'ay ha li ve te miz len me
sü re si' bek ler ler. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nı yor lar sa
Al lah'ın ra him le rin de ya rat tı ğı nı sak la ma la rı on la ra he lal ol maz.
Ko ca la rı, bu sü re için de ba rış mak is ter ler se, on la rı ge ri al ma da
(baş ka la rın dan) da ha çok hak sa hi bi dir ler. On la rın le hi ne de,
aleyh le rin de ki ma ruf hak ka denk bir hak var dır. Yal nız er kek ler
için on lar üze rin de bir de re ce var. Al lah Aziz'dir. Ha kim'dir.
(2/228)
Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O'nu uyuk la -
ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun -
dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Katında şe fa at te bu lu na cak kim dir?
O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka -
da rı nın dı şın da, O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta -

maz lar. O'nun kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat -
mış tır. On la rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek yü ce dir,
pek bü yük tür. (2/255)
Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, ka im dir. (3/2)
Al lah, ger çek ten ken di sin den baş ka ilah ol ma dı ğı na şa hit lik et -
ti; me lek ler ve ilim sa hip le ri de O'ndan baş ka ilah ol ma dı ğı na
ada let le şa hit lik et ti ler. Aziz ve Ha kim olan O'ndan baş ka ilah
yok tur. (3/18)
Al lah, si zin düş man la rı nı zı da ha iyi bi len dir; bir ve li (en gü ve ni -
lir bir dost) ola rak Al lah ye ter, bir yar dım cı ola rak da Al lah ye -
ter. (4/45)
Eğer on la rı azab lan dı rır san, şüp he siz on lar Se nin kul la rın dır,
eğer on la rı ba ğış lar san, şüp he siz aziz olan, ha kim olan Sensin
Sen." (5/118)
Ger çek ten si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan,
son ra ar şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü, dur mak sı zın ken di si -
ni ko va la yan ge cey le ör ten, gü ne şe, aya ve yıl dız la ra ken di
buy ru ğuy la baş eğ di ren dir. Ha be ri niz ol sun, ya rat mak da, emir
de (yal nız ca) O'nun dur. Alem le rin Rab bi olan Al lah ne yü ce dir.
(7/54)
Em ri miz gel di ği za man, ta ra fı mız dan bir rah met le Sa lih'i ve
O'nun la bir lik te iman eden le ri o gü nün aşa ğı la tı cı aza bın dan
kur tar dık. Doğ ru su se nin Rab bin, güç lü olan dır, aziz olan dır.
(11/66)
De di ler ki: "Al lah'ın em ri ne mi şa şı yor sun? Al lah'ın rah me ti ve
be re ket le ri si zin üze ri niz de dir, ey ev hal kı şüp he siz O, övül me -
ye la yık olan dır, Me cid'tir." (11/73)
Al lah'ı, sa kın el çi le ri ne ver di ği söz den dö nen san ma. Ger çek ten
Al lah aziz dir, in ti kam sa hi bi dir. (14/47)
"Şüp he siz se nin Rab bin, rız kı di le di ği ne -ge niş le tir- ya yar ve
da ral tır. Ger çek ten O, kul la rın dan ha be ri olan dır, gö ren dir.”
(17/30)
"O, on la rın de dik le rin den mü nez zeh, yü ce ve bü yük bir yük sek -
lik le yük sek tir.” (17/43)
De ki: "Al lah, di ye ça ğı rın, 'Rah man' di ye ça ğı rın, ne ile ça ğı rır -
sa nız; so nun da en gü zel isim ler O'nun dur." Na ma zın da se si ni
çok yük selt me, çok da kıs ma, bu iki si ara sın da (or ta) bir yol be -
nim se. (17/110)
"O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Gay bı da, mü şa he de edi-
le bi le ni de bi len dir. Rah man, Ra him olan O'dur.” "O Al lah ki,
O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud dûs'tur; Se lam'dır;
Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir; Ceb bar'dır; Mü te keb bir'dir.
Al lah, (müş rik le rin) şirk koş tuk la rın dan çok yü ce dir.” (59/22-23)
"O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var
eden dir, 'şe kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur.
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O,
Aziz, Ha kim'dir.” (59/24)
"De ki: "Rab bi miz (kı ya met gü nü) bi zi bir ara da top la ya cak,
son ra da hak ile ara mı zı ayı ra cak tır. O, (ger çek hük mü nü ve re -
rek hak ile ba tı lın ara sı nı) açan dır, (her şe yi hak kıy la) bi len dir."
(34/26)
(Ar tık bü tün) Yüz ler, di ri, ka im ola nın önün de eğik dur muş tur

ve zu lüm yük le nen ise yok olup git miş tir. 20/111)
"Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Şüp he siz Al lah, hiç
bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan (Ga ni)dır, övül me ye la yık olan dır.”
(22/64)
Hak me lik olan Al lah pek yü ce dir, On dan baş ka ilah yok tur; Ke -
rim olan Arş'ın Rab bi dir. (23/116)
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"Sen, as la öl me yen ve da ima di ri olan (Al lah)a te vek kül et ve
O'nu hamd ile tes bih et. Kul la rı nın gü nah la rın dan O'nun ha ber -
dar ol ma sı ye ter.” (25/58)
Rab bin, di le di ği ni ya ra tır ve se çer; se çim on la ra ait de ğil dir.
Al lah, on la rın or tak koş tuk la rın dan mü nez zeh tir, yü ce dir.
(28/68)
"Ora da ebe di ola rak ka lı cı dır lar. Al lah'ın va'di hak tır. O, üs tün
ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir.” (31/9)
"Gök ler de ve yer de olan lar Al lah'ın dır. Şüp he siz Al lah, Ga ni
(hiç kim se ye ve hiç bir şe ye muh taç ol ma yan)dır, Ha mid (hamd
da yal nız ca O'na ait)tir.” (31/26)
"İş te gay bı da, mü şa he de edi le bi le ni de bi len, üs tün ve güç lü
olan, esir ge yen O'dur.” (32/6)
"Ev le ri niz de okun mak ta olan Al lah'ın ayet le ri ni ve hik me ti ha tır -
la yın. Şüp he siz Al lah, la tif tir, ha ber dar olan dır.” (33/34)
"De ki: "O'na (kul luk et me de) ek le mek te ol du ğu nuz or tak la rı ba -
na gös te rin. As la (on lar ona ger çek or tak ola maz lar); ha yır, O,
güç lü ve üs tün olan, hü küm ve hik met sa hi bi olan Al lah'tır”
(34/27)
"Ey in san lar, siz Al lah'a (kar şı fa kir olan) muh taç lar sı nız; Al lah
ise, Ga niy (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ha mid (övül me ye
la yık)tır.” (35/15)
"Şüp he siz Al lah, gök le ri ve ye ri ze val bu lur lar di ye (her an kud-
re ti al tın da) tu tu yor. An dol sun, eğer ze val bu la cak olur lar sa,
ken di sin den son ra ar tık kim se on la rı tu ta maz. Doğ ru su O, Ha -
lim'dir, ba ğış la yan dır.” (35/41)
"O'dur ki, on lar umut la rı nı kes tik ten son ra yağ mu ru in di rir ve
rah me ti ni se rip-ya yar. O, Ve li'dir, Ha mid'dir.” (42/28)
"Gök le rin ve ye rin or du la rı Al lah'ın dır. Al lah, üs tün ve güç lü
olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir.” (48/7)
"Doğ ru su, gül dü ren ve ağ la tan O'dur. Doğ ru su, öl dü ren ve di ril -
ten O'dur. Doğ ru su, çift le ri; er kek ve di şi yi, ya ra tan O'dur.”
(53/43-45)
"Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs -
tün ve güç lü (aziz) olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. Gök le rin
ve ye rin mül kü O'nun dur. Di ril tir ve öl dü rür. O, her şeye güç ye -
ti ren dir. O, Ev vel'dir, Ahir'dir, Za hir'dir, Ba tın'dır. O, her şe yi bi -
len dir.” (57/1-3)
"Ki on lar, cim ri lik eder ler ve in san la ra cim ri li ği emr (tav si ye)
eder ler. Her kim yüz çe vi rir se, ar tık şüp he siz Al lah, Ga niy (hiç
bir se ye muh taç ol ma yan), Ha mid (övül me ye la yık olan) O'dur.”
(57/24)
"O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Gay bı da, mü şa he de edi-
le bi le ni de bi len dir. Rah man, Ra him olan O'dur. O Al lah ki,
O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud dûs'tur; Se lam'dır;
Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir; Ceb bar'dır; Mü te keb bir'dir.
Al lah, (müş rik le rin) şirk koş tuk la rın dan çok yü ce dir. O Al lah ki,
ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var eden dir, 'şe-
kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur. Gök ler de ve
yer de olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O, Aziz, Ha kim'dir.
59/22-24)
"An dol sun, on lar da siz le re, Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü umud
eden le re gü zel bir ör nek var dır. Kim yüz çe vi re cek olur sa, ar tık
şüp he siz Al lah, Ga niy (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan), Ha mid
(övül me ye la yık olan)dır.” (60/6)
"Bu, ken di le ri ne apa çık bel ge ler le el çi ler gel di ği hal de "bi zi bir
be şer mi hi da ye te ulaş tı ra cak?" de me le ri ve bu yüz den in kar
edip sa pa rak yüz çe vir me le ri ne de niy le dir. Al lah da (on la ra kar -

şı) müs tağ ni ol du ğu nu (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma dı ğı nı) gös ter -
di. Al lah Ga ni'dir, Ha mid'dir.” (64/6)
"Eğer Al lah'a gü zel bir borç ve re cek olur sa nız, onu si zin için kat
kat art tı rır ve si zi ba ğış lar. Al lah Şe kûr'dur (şük rü ka bul edip çok
ih san eden), Ha lim'dir (ce za yı ver mek te ace le et me yen -
dir).”Gay bı da, mü şa he de edi le bi le ni de bi len, Aziz (üs tün ve
güç lü), Ha kim (hü küm ve hik met sa hi bi)dir. (64/17-18)
"Al lah, ye min le ri ni zin (kef fa ret le) çö zül me si ni si ze farz (ve ya
meş ru) kıl dı. Al lah, si zin mev la nız (sa hi bi niz, yar dım cı nız)dır.
O, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.”
"Ar şın sa hi bi dir; Me cid (pek yü ce)dir.” (85/15)

AL LAH'IN RI ZA SI
İn san lar dan öy le si var dır ki, Al lah'ın rı za sı nı ara(yıp ka zan)mak
ama cıy la nef si ni sa tın alır. Al lah, kul la rı na kar şı şef kat li olan dır.
(2/207)
Yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı is te mek ve ken di le rin de ola nı kök leş -
ti rip- güç len dir mek için mal la rı nı in fak eden le rin ör ne ği, yük sek -
çe bir te pe de bu lu nan, sağ nak yağ mur al dı ğın da ürün le ri ni iki
kat ve ren bir bah çe nin ör ne ği ne ben zer ki ona sağ nak yağ mur
isa bet et me se de bir çi sin ti si (var dır). Al lah, yap tık la rı nı zı gö -
ren dir. (2/265)
On la rın hi da ye te er me si, se nin üze rin de (bir yü küm lü lük) de ğil -
dir. An cak Al lah, di le di ği ni hi da ye te er di rir. Ha yır ola rak her ne
in fak eder se niz, ken di niz için dir. Za ten siz, an cak Al lah'ın hoş-
nut lu ğu nu is te mek ten baş ka (bir amaç la) in fak et mez si niz. Ha -
yır dan her ne in fak eder se niz -hak sız lı ğa (zul me) uğ ra tıl mak sı -
zın- si ze ek sik siz ce öde ne cek tir. (2/272)
De ki: "Si ze bun dan da ha ha yır lı sı nı bil di re yim mi? Kor kup sa -
kı nan lar için Rab le ri nin Katında, için de te mel li ka la cak la rı, al tın-
dan ır mak lar akan cen net ler, ter te miz eş ler ve Al lah'ın rı za sı
var dır. Al lah, kul la rı hak kıy la gö ren dir." (3/15)
Al lah'ın rı za sı na uyan ki şi, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra yan ve ba -
rın ma ye ri ce hen nem olan ki şi gi bi mi dir? Ne kö tü ba rı nak tır o.
(3/162)
Bun dan do la yı, ken di le ri ne hiç bir kö tü lük do kun ma dan bir bol-
luk (fazl) ve Al lah'tan bir ni met le ge ri dön dü ler. On lar, Al lah'ın
rı za sı na uy du lar. Al lah, bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. (3/174)
On la rın 'giz li ce söy leş me le ri nin' ço ğun da ha yır yok. An cak bir
sa da ka ver me yi ve ya iyi lik te bu lun ma yı ya da in san la rın ara sı -
nı dü zelt me yi em re den le rin ki baş ka. Kim Al lah'ın rı za sı nı is te -
ye rek böy le ya par sa, ar tık ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/114)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na, ha ram olan ay'a, kur ban lık
hay van la ra, (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz,
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın, gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
Al lah, rı za sı na uyan la rı bu nun la kur tu luş yol la rı na ulaş tı rır ve
on la rı Ken di iz niy le ka ran lık lar dan nu ra çı ka rır. On la rı dos doğ -
ru yo la yö nel tip-ile tir. (5/16)
Al lah, mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra için de ebe di kal-
mak üze re, al tın dan ır mak lar akan cen net ler ve Adn cen net le -
rin de gü zel mes ken ler va adet miş tir. Al lah'tan olan hoş nut luk ise
en bü yük tür. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (9/72)
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Öne ge çen Mu ha cir ler ve En sar ile on la ra gü zel lik le uyan lar;
Al lah on lar dan hoş nut ol muş tur, on lar da O'ndan hoş nut ol muş-
lar dır ve (Al lah) on la ra, için de ebe di ka la cak la rı, al tın dan ır mak-
lar akan cen net ler ha zır la mış tır. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu -
luk' bu dur. (9/100)
Bi na sı nın te me li ni, Al lah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze ri ne ku ran
kim se mi ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me li ni gö çe cek bir ya rın
ke na rı na ku rup onun la bir lik te ken di si de ce hen nem ate şi içi ne
yu var la nan kim se mi? Al lah, zul me den bir top lu lu ğa hi da yet
ver mez. (9/109)
Ve on lar-Rab le ri nin yü zü nü (hoş nut lu ğu nu) is te ye rek sab re der -
ler, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri -
miz den giz li ve açık in fak eder ler ve kö tü lü ğü iyi lik le sa var lar.
İş te on lar, bu yur dun (dün ya nın gü zel) so nu cu (ahi ret mut lu lu -
ğu) on lar için dir. (13/22)
Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua
eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is te-
ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni Bizi zik ret mek ten
gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di 'is tek ve tut ku la rı na (he va sı na)'
uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de ne ita at et me. (18/28)
De di ki: "On lar ar kam da izim üze rin de dir ler, hoş nut kal man için,
Sa na gel mek te ace le et tim Rab bim" (20/84)
O gün, Rah man'ın ken di si ne izin ver di ği ve sö zün den hoş nut
ol du ğu kim se den baş ka sı nın şe fa ati bir ya rar sağ la maz.
(20/109)
O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir; on lar şe fa at et mez ler
(ken di sin den) hoş nut olu nan dan baş ka. Ve on lar, O'nun haş-
me tin den iç le ri tit re mek te olan lar dır. (21/28)
(Sü ley man) Bu sö zü üze ri ne te bes süm edip gül dü ve de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
ve hoş nut ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı il ham et ve be -
ni rah me tin le sa lih kul la rın ara sı na kat." (27/19)
Eğer in kâr ede cek olur sa nız, ar tık şüp he siz Al lah si ze kar şı hiç-
bir ih ti ya cı ol ma yan dır ve O, kul la rı için in kâ ra rı za gös ter mez.
Ve eğer şük re der se niz, si zin (ya ra rı nız) için on dan ra zı olur.
hiç bir gü nah kar, bir baş ka sı nın gü nah yü kü nü yük len mez. Son -
ra Rab bi ni ze dön dü rü le cek si niz, böy le ce yap tık la rı nı zı si ze ha -
ber ve re cek tir. Şüp he siz O, si ne le rin özün de sak lı ola nı bi len -
dir. (39/7)
Mu ham med, Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka -
fir le re kar şı zor lu, ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On la rı,
rü ku eden ler, sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar, Al lah'tan bir
fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri, sec -
de izin den yüz le rin de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur:
İn cil'de ki va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış, der ken
onu kuv vet len dir miş, der ken ka lın laş mış, son ra sap la rı üze rin -
de doğ ru lup-boy at mış (ki bu,) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu ör -
nek,) Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah, iç le rin den
iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ fi ret ve bü yük bir
ecir va'det miş tir. (48/29)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku -
lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve
ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ-
mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -
şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke -
sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir
azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün -
ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.
(57/20)

Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise, Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır. (57/27)
Ey iman eden ler, be nim de düş ma nım, si zin de düş ma nı nız
olan la rı ve li ler edin me yin. Siz on la ra kar şı sev gi yö nel ti yor su -
nuz; oy sa on lar hak tan si ze ge le ni in kâr et miş ler, Rab bi niz olan
Al lah'a inan ma nız dan do la yı el çi yi de, si zi de (yurt la rı nız dan)
sü rüp-çı kar mış lar dır. Eğer siz, Be nim yo lum da cehd et mek ve
Be nim rı za mı ara mak ama cıy la çık mış sa nız (na sıl) on la ra kar -
şı hâ lâ sev gi giz li yor su nuz? Ben, si zin giz le dik le ri ni zi ve açı ğa
vur duk la rı nı zı bi li rim. Kim siz den bu nu ya par sa, ar tık o, el bet te
yo lun or ta sın dan şa şı rıp-sap mış olur. (60/1)
Rab bi ne, hoş nut edi ci ve hoş nut edil miş ola rak dön. (89/28)
An cak yü ce Rab bi nin rı za sı nı ara mak için (ve rir). (92/20)

AL LAH'IN YO LU 
Bi zi doğ ru yo la ilet; (1/5)
Ken di le ri ne ni met ver dik le ri nin yo lu na, (1/6)
Bu, ken di sin de şüp he ol ma yan, mut ta ki ler için yol gös te ri ci olan
bir ki tap tır. (2/2)
Yok sa da ha ön ce Mu sa'nın sor gu ya çe kil di ği gi bi, siz de Re su -
lü nü zü sor gu ya mı çek mek is ti yor su nuz? Kim ima nı in kar ile de -
ği şir se, ar tık o, düm düz yol dan sap mış olur. (2/108)
Sen on la rın din le ri ne uy ma dık ça, Yahudi ve Hıristiyan lar sen-
den ke sin lik le hoş nut ola cak de ğil ler dir. De ki: "Şüp he siz doğ ru
yol, Al lah'ın (gös ter di ği) yo lu dur." Eğer sa na ge len bun ca ilim-
den son ra on la rın he va (ar zu ve tut ku)la rı na uya cak olur san,
se nin için Al lah'tan ne bir dost var dır, ne de bir yar dım cı.
(2/120)
De di ler ki: "Yahudi ve ya Hıristiyan olun ki hi da ye te ere si niz." De
ki: "Ha yır, (doğ ru yol) Ha nif (mu vah hid) olan İb ra him'in di ni(dir);
O müş rik ler den de ğil di." (2/135)
Şa yet on lar da, si zin inan dı ğı nız gi bi ina nır lar sa, kuş ku suz doğ -
ru yo lu bul muş olur lar; yok eğer yüz çe vi rir ler se, on lar el bet te
bir (çe liş ki ve) ay kı rı lık için de dir ler. Sa na on la ra kar şı Al lah ye -
ter. O, işi ten dir, bi len dir. (2/137)
Bir ta kım be yin siz in san lar: "On la rı da ha ön ce ki kıb le le rin den
çe vi ren ne dir?" di ye cek ler. De ki: "Do ğu da Al lah'ın dır, ba tı da.
O di le di ği ni doğ ru yo la yö nel tir." (2/142)
Ve sa kın Al lah yo lun da öl dü rü len le re "ölü ler" de me yin; ha yır
on lar di ri dir ler. Fa kat siz bu nun şu urun da de ğil si niz. (2/154)
Ne za man on la ra: "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil se, on lar:
"Ha yır, biz, ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şe ye (ge le ne ğe)
uya rız" der ler. (Pe ki) Ya ata la rı nın ak lı bir şe ye er mez ve doğ -
ru yo lu da bu la ma mış idiy se ler? (2/170)
Ra ma zan ayı... İn san lar için hi da yet olan ve doğ ru yo lu ve (hak
ile ba tı lı bir bi rin den) ayı ran apa çık bel ge le ri (kap sa yan) Kur'an
on da in di ril miş tir. Öy ley se siz den kim bu aya şa hid olur sa ar tık
onu tut sun. Kim has ta ya da  yol cu luk ta olur sa, tut ma dı ğı gün-
ler sa yı sın ca di ğer gün ler de (tut sun). Al lah, si ze ko lay lık di ler,
zor luk di le mez. (Bu ko lay lık) sa yı yı ta mam la ma nız ve si zi doğ -
ru yo la (hi da ye te) ulaş tır ma sı na kar şı lık Al lah'ı bü yük ta nı ma nız
için dir. Umu lur ki şük re der si niz. (2/185)
Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak ki Ben (on la ra)
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pek ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua ede nin du ası na ce vap
ve ri rim. Öy ley se, on lar da Be nim çağ rı ma ce vap ver sin ler ve
ba na iman et sin ler. Umu lur ki ir şad (doğ ru yo lu bul muş) olur lar.
(2/186)
Si zin le sa va şan la ra kar şı Al lah yo lun da sa va şın, (an cak) aşı rı
git me yin. El bet te Al lah aşı rı gi den le ri sev mez. (2/190)
Al lah yo lun da in fak edin ve ken di ni zi ken di el le ri niz le teh li ke ye
at ma yın. İyi lik edin. Şüp he siz Al lah, iyi lik eden le ri se ver. (2/195)
Rab bi niz den bir fazl is te me niz de siz ce sa kın ca yok tur. Ara -
fat'tan hep bir lik te in di ği niz de Al lah'ı Meş'ar-ı Ha ram'da anın. O,
si zi na sıl doğ ru yo la yö nel tip-ilet tiy se, siz de O'nu anın. Ger çek
şu ki, siz bun dan ev vel sap mış lar dan dı nız. (2/198)
Rab bi niz den bir fazl is te me niz de siz ce sa kın ca yok tur. Ara -
fat'tan hep bir lik te in di ği niz de Al lah'ı Meş'ar-ı Ha ram'da anın. O,
si zi na sıl doğ ru yo la yö nel tip-ilet tiy se, siz de O'nu anın. Ger çek
şu ki, siz bun dan ev vel sap mış lar dan dı nız. (2/198)
Sa na ha ram olan ayı, on da sa vaş ma yı so rar lar. De ki: "On da
sa vaş mak bü yük (bir gü nah tır). An cak Al lah Katında, Al lah'ın
yo lun dan alı koy mak, onu in kar et mek, Mes cid-i Ha ram'a en gel
ol mak ve hal kı nı ora dan çı kar mak da ha bü yük (bir gü nah tır).
Fit ne, ka til den be ter dir. Eğer güç ye ti rir ler se, si zi di ni niz den ge -
ri çe vi rin ce ye ka dar si zin le sa vaş ma yı sür dü rür ler; siz den kim
di nin den ge ri dö ner  ve ka fir ola rak ölür se, ar tık on la rın bü tün
iş le dik le ri (amel le ri) dün ya da da, ahi ret te de bo şa çık mış tır ve
on lar ate şin hal kı dır, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/217)
Şüp he siz iman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da cehd
eden ler (çaba harcayanlar); iş te on lar, Al lah'ın rah me ti ni uma-
bi lir ler. Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/218)
Al lah yo lun da sa va şın ve bi lin ki, şüp he siz Al lah işi ten dir, bi len -
dir. (2/244)
Mu sa'dan son ra İs ra ilo ğul la rı nın ön de ge len le ri ni gör me din mi?
Ha ni, pey gam ber le rin den bi ri ne: "Bi ze bir me lik gön der de Al lah
yo lun da sa va şa lım" de miş ler di, O: "Ya üze ri ni ze sa vaş ya zıl dı -
ğı hal de sa vaş ma ya cak olur sa nız?" de miş ti. "Bi ze ne olu yor ki
Al lah yo lun da sa vaş ma ya lım? Ki biz yur du muz dan çı ka rıl dık ve
ço cuk la rı mız dan (uzak laş tı rıl dık.)" de miş ler di. Ama on la ra sa -
vaş ya zıl dı ğı (ön gö rül dü ğü) za man, az bir kıs mı ha riç yüz çe vir-
di ler. Al lah za lim le ri bi lir. (2/246)
Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden le rin ör ne ği ye di ba şak bi ti -
ren, her bir ba şak ta yüz ta ne bu lu nan bir tek ta ne nin ör ne ği gi -
bi dir. Al lah, di le di ği ne kat kat art tı rır. Al lah (ih sa nı) bol olan dır,
bi len dir. (2/261)
Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden ler, son ra in fak et tik le ri şe yin
pe şin den ba şa  kak ma yan ve ezi yet ver me yen le rin ecir le ri Rab -
le ri Katında dır, on la ra kor ku  yok tur ve on lar mah zun ol ma ya -
cak lar dır. (2/262)
(Sa da ka lar) Ken di le ri ni Al lah yo lun da ada yan fa kir ler için dir ki,
on lar, yer yü zün de do laş ma ya güç ye ti re mez ler. İf fet le rin den
do la yı bil me yen on la rı zen gin sa nır. (Ama) Sen on la rı yüz le rin -
den ta nır sın. Yüz süz lük ede rek in san lar dan is te mez ler. Ha yır -
dan her ne in fak eder se niz, şüp he siz Al lah onu bi lir. (2/273)
Kar şı kar şı ya ge len iki top lu luk ta, si zin için an dol sun bir ayet
(ib ret) var dır. Bir top lu luk, Al lah yo lun da çar pı şı yor du, di ğe ri ise
ka fir di ki göz gör me siy le kar şı la rın da ki ni ken di le ri nin iki ka tı gö -
rü yor lar dı. İş te Al lah, di le di ği ni yar dı mıy la des tek ler. Şüp he siz
bun da, ba si ret sa hip le ri için ger çek ten bir ib ret var dır. (3/13)
"Ger çek ten Al lah, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz dir. Öy -
ley se O'na iba det edin. Dos doğ ru olan yol iş te bu dur." (3/51)
"Ve si zin di ni ni ze uyan lar dan baş ka sı na ina nıp gü ven me yin."

De ki: "Şüp he siz doğ ru yol Al lah'ın dos doğ ru yo lu dur. Si ze ve -
ri le nin bir ben ze ri bi ri ne (İs lam pey gam be ri ne) ve ri li yor ya da
Rab bi ni zin Katında on lar (Müslüman lar) si ze kar şı de lil ler ge ti -
ri yor lar, di ye mi (bu te la şı nız?) De ki: "Şüp he siz 'lü tuf ve ih san
(fazl)' Al lah'ın elin de dir, onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me ti) ge -
niş olan dır, bi len dir." (3/73)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, siz ler şa hid ler ol du ğu nuz hal de, ne di ye
iman eden le ri Allah yo lun dan -on da bir çar pık lık bul ma ya yel te -
ne rek- çe vir me ye ça lı şı yor su nuz? Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil
de ğil dir." (3/99)
Al lah'ın ayet le ri si ze oku nu yor ken ve O'nun el çi si içi niz dey ken
na sıl olu yor da in kar edi yor su nuz? Kim Al lah'a sım sı kı tu tu nur -
sa, ar tık el bet te o, dos doğ ru olan bir yo la ile til miş tir. (3/101)
Ni ce pey gam ber le bir lik te bir çok Rab ba ni (bil gin)ler sa va şa gir-
di ler de, Al lah yo lun da ken di le ri ne isa bet eden (güç lük ve mih-
net)den do la yı ne gev şek lik gös ter di ler, ne bo yun eğ di ler. Al lah,
sab re den le ri se ver. (3/146)
An dol sun, eğer Al lah yo lun da öl dü rü lür ya da ölür se niz,
Al lah'tan olan bir ba ğış lan ma ve rah met, on la rın bü tün top la -
mak ta ol duk la rın dan da ha ha yır lı dır. (3/157)
Mü na fık lık ya pan la rı da be lirt me si için di. On la ra: "Ge lin, Al lah'ın
yo lun da sa va şın ya da sa vun ma ya pın" de nil di ğin de, "Biz sa -
vaş ma yı bil sey dik el bet te si zi iz ler dik" de di ler. O gün on lar,
iman dan çok küf re da ha ya kın dı lar. Kalp le rin de ol ma ya nı ağız-
la rıy la söy lü yor lar dı. Al lah, on la rın giz li tut tuk la rı nı da ha iyi bi lir.
(3/167)
Al lah yo lun da öl dü rü len le ri sa kın 'ölü ler' say ma yın. Ha yır, on lar,
Rab le ri Katında di ri dir ler, rı zık lan mak ta dır lar. (3/169)
Ni te kim Rab le ri on la ra (du ala rı nı ka bul ede rek) ce vab ver di:
"Şüp he siz Ben, er kek ol sun, ka dın ol sun, siz den bir iş te bu lu -
na nın işi ni bo şa çı kar mam. Si zin ki mi niz ki mi niz den dir. İş te, hic-
ret eden le rin, yurt la rın dan sü rü lüp-çı ka rı lan la rın ve yo lum da iş -
ken ce gö ren le rin, çar pı şıp öl dü rü len le rin, mut la ka kö tü lük le ri ni
ör te ce ğim ve on la rı, alt la rın dan ır mak lar akan cen net le re so ka -
ca ğım. (Bu,) Al lah Katından bir kar şı lık (se vap)tır. (O) Al lah,
kar şı lı ğın (se va bın) en gü ze li O'nun Katında dır." (3/195)
Ka dın la rı nız dan fu huş ya pan la rın aley hin de ol mak üze re içi niz -
den dört şa hid tu tun. Eğer şe ha det eder ler se, on la rı, ölüm alıp
gö tü rün ce ye ve ya Al lah on la ra bir yol kı lın ca ya ka dar ev ler de
alı ko yun. (4/15)
Ken di le ri ne ki tap tan bir pay ve ri len le rin sa pık lı ğı sa tın al dık la rı -
nı ve si zin de yo lu sa pıt ma nı zı is te dik le ri ni gör me din mi? (4/44)
Ken di le ri ne ki tap tan bir pay ve ri len le ri gör me din mi? On lar, ta -
ğu ta ve cibt'e ina nı yor lar ve di ğer in kar eden ler için: "Bun lar,
iman eden ler den da ha doğ ru bir yol da dır" di yor lar. (4/51)
Ve on la rı mut la ka dos doğ ru yo la yö nel tip-ile tir dik. (4/68)
Öy ley se, dün ya ha ya tı na kar şı lık ahi re ti sa tın alan lar, Al lah yo -
lun da sa vaş sın lar; kim Al lah yo lun da sa va şır ken, öl dü rü lür ya
da ga lip ge lir se ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/74)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da ve: "Rab bi miz, bi zi hal kı za lim
olan bu ül ke den çı kar, bi ze Katından bir ve li (ko ru yu cu sa hib)
gön der, bi ze Katından bir yar dım eden yol la" di yen er kek ler, ka -
dın lar ve ço cuk lar dan za yıf bı ra kıl mış lar adı na sa vaş mı yor su -
nuz? (4/75)
İman eden ler Al lah yo lun da sa va şır lar; in kar eden ler ise ta ğut
yo lun da sa va şır lar öy ley se şey ta nın dost la rıy la sa va şın. Hiç
şüp he siz, şey ta nın hi le li-dü ze ni pek za yıf tır. (4/76)
Ar tık sen Al lah yo lun da sa vaş, ken din den baş ka sıy la yü küm lü
tu tul ma ya cak sın. Mü'min le ri ha zır la yıp-teş vik et. Umu lur ki
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Al lah, küf re den le rin ağır-bas kı la rı nı ge ri püs kür tür. Al lah, 'kah-
re di ci bas kı sıy la' da ha zor lu, acı so nuç lan dır ma sıy la da da ha
zor lu dur. (4/84)
On lar, ken di le ri nin in ka ra sap ma la rı gi bi si zin de in ka ra sap ma -
nı zı is te di ler. Böy le lik le bir ola cak tı nız. Öy ley se Al lah yo lun da
hic ret edin ce ye ka dar on lar dan ve li ler (dost lar) edin me yin. Şa -
yet yi ne yüz çe vi rir ler se, ar tık on la rı tu tun ve her ne re de ele ge -
çi rir se niz öl dü rün. On lar dan ne bir ve li (dost) edi nin, ne de bir
yar dım cı. (4/89)
An cak si zin le ara la rın da and laş ma bu lu nan bir ka vi me sı ğı nan -
lar ya da hem si zin le, hem ken di ka vim le riy le sa vaş mak (is te -
me yip bun)dan gö ğüs le ri ni sı kın tı ba sıp si ze ge len ler (do ku nul -
maz dır.) Al lah di le sey di, on la rı üs tü nü ze sal dır tır, böy le ce si zin -
le çar pı şır lar dı. Eğer siz den uzak du rur (ge ri çe ki lir), si zin le sa -
vaş maz ve ba rış (şart la rın)ı si ze bı ra kır lar sa, ar tık Al lah, si zin
için on la rın aley hin de bir yol kıl ma mış tır. (4/90)
Ey iman eden ler, Al lah yo lun da adım at tı ğı nız (sa va şa çık tı ğı -
nız) za man ge rek li araş tır ma yı ya pın ve si ze (İs lam ge le ne ği ne
gö re) se lam ve re ne, dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği ne is tek li çı ka rak:
"Sen mü'min de ğil sin" de me yin. Asıl çok ga ni met, Al lah
Katında dır, bun dan ön ce siz de böy le idi niz; Al lah si ze lü tuf ta
bu lun du. Öy ley se iyi ce açık lık ka zan dı rın. Şüp he siz Al lah, yap-
tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (4/94)
Mü'min ler den, özür ol mak sı zın otu ran lar ile, Al lah yo lun da mal-
la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler eşit de ğil dir. Al lah, mal la rıy la
ve can la rıy la cehd eden le ri (çaba harcayanları) otu ran la ra gö re
de re ce ola rak üs tün kıl mış tır. Tü mü ne gü zel li ği (cen ne ti) va'det-
miş tir; an cak Al lah, cehd eden le ri (çaba harcayanları) otu ran la -
ra gö re bü yük bir ecir le üs tün kıl mış tır. (4/95)
Al lah yo lun da hic ret eden, yer yü zün de ba rı na cak çok yer de
bu lur, ge niş lik (ve bol luk) da. Al lah'a ve Re sû lü'ne hic ret et mek
üze re evin den çı kan, son ra ken di si ne ölüm ge len ki şi nin ec ri
şüp he siz Al lah'a düş müş tür. Al lah, ba ğış la yı cı dır, esir ge yi ci dir.
(4/100)
Kim ken di si ne 'dos doğ ru yol' apa çık bel li ol duk tan son ra, el çi ye
mu ha le fet eder se ve mü'min le rin yo lun dan baş ka bir yo la uyar-
sa, onu dön dü ğü şey de bı ra kı rız ve ce hen ne me so ka rız. Ne kö -
tü bir ya tak tır o! (4/115)
Ger çek şu, iman edip son ra in ka ra sa pan lar, son ra yi ne iman
edip son ra in ka ra sa pan lar son ra da in kar la rı ar tan lar… Al lah
on la rı ba ğış la ya cak de ğil dir, on la rı doğ ru yo la da ile te cek de ğil -
dir. (4/137)
Yahudi le rin yap tık la rı zu lüm ve bir çok ki şi yi Al lah'ın yo lun dan
alı koy ma la rı ne de niy le (ön ce le ri) ken di le ri ne he lal kı lın mış gü -
zel şey le ri on la ra ha ram kıl dık. (4/160)
Şüp he siz, in kar eden ler ve Al lah yo lun dan alı ko yan lar ger çek -
ten uzak bir sa pık lık la sap mış lar dır. (4/167)
Ger çek şu ki, in kar eden ler ve zul me den ler, Al lah on la rı ba ğış -
la ya cak de ğil dir, on la rı bir yo la da ile te cek de ğil dir. (4/168)
İş te Al lah'a iman eden ler ve O'na sa rı lan lar, on la rı ken di sin den
olan bir rah me tin ve bir faz lın içi ne yer leş ti re cek tir ve on la rı
Ken di si ne va ran dos doğ ru bir yo la yö nel tip-ile te cek tir. (4/175)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in ka ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi

ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la  kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
An dol sun, Al lah İs ra ilo ğul la rın dan ke sin söz (mi sak) al mış tı.
On lar dan oni ki gü ve ni lir- gö zet le yi ci gön der miş tik. Ve Al lah on -
la ra: "Ger çek ten ben si zin le bir lik te yim. Eğer na ma zı kı lar, ze -
ka tı ve rir, el çi le ri me ina nır, on la rı sa vu nup-des tek ler se niz ve
Al lah'a gü zel bir borç ve rir se niz, şüp he siz si zin kö tü lük le ri ni zi
ör ter ve si zi ger çek ten, al tın dan ır mak lar akan cen net le re so ka -
rım. Bun dan son ra siz den kim in kar eder se, cid den düm düz bir
yol dan sap mış tır." (5/12)
Al lah, rı za sı na uyan la rı bu nun la kur tu luş yol la rı na ulaş tı rır ve
on la rı ken di iz niy le ka ran lık lar dan nu ra çı ka rır. On la rı dos doğ ru
yo la yö nel tip-ile tir. (5/16)
Ey iman eden ler, Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve (si zi) O'na (yak-
laş tı ra cak) ve si le ara yın; O'nun yo lun da cehd edin (çaba har-
cayın), umu lur ki kur tu lu şa erer si niz. (5/35)
On la rın (pey gam ber le ri) ar dın dan yan la rın da ki Tev rat'ı doğ ru la -
yı cı ola rak Mer yem oğ lu İsa'yı gön der dik ve ona için de hi da yet
ve nur bu lu nan, önün de ki Tev rat'ı doğ ru la yan ve mut ta ki ler için
yol gös te ri ci ve öğüt olan İn cil'i ver dik. (5/46)
Sa na da (Ey Mu ham med,) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve
ona 'bir şa hid-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik. Öy -
ley se ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge len hak-
tan sa pıp on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Siz den her
bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Al lah di le -
sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le riy le si zi de -
ne me si için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü
Al lah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha -
ber ve re cek tir. (5/48)
Ey iman eden ler, içi niz den kim di nin den ge ri dö ner (ir ti dat
eder)se, Al lah (ye ri ne) ken di si nin on la rı sev di ği, on la rın da ken-
di si ni sev di ği mü'min le re kar şı al çak gö nül lü, ka fir le re kar şı ise
'güç lü ve onur lu,' Al lah yo lun da cehd eden (çaba harcayan) ve
kı na yı cı nın kı na ma sın dan kork ma yan bir top lu luk ge ti rir. Bu,
Allah'ın bir faz lı dır, onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me tiy le) ge niş
olan dır, bi len dir. (5/54)
De ki: "Al lah Katında, 'ke sin leş miş bir ce za ola rak' bun dan da -
ha kö tü sü nü ha ber ve re yim mi? Al lah'ın ken di si ne la net et ti ği,
ona kar şı ga zab lan dı ğı ve on lar dan may mun lar ve do muz lar
kıl dı ğı ile ta ğu ta ta pan lar; iş te bun lar, yer le ri da ha kö tü ve düm-
düz yol dan da ha çok sap mış lar dır." (5/60)
De ki: "Ey ki tap Eh li, hak sız ye re di ni niz ko nu sun da aşı rı git me-
yin ve da ha ön ce sap mış, bir ço ğu nu sap tır mış ve düm düz yol-
dan kay mış bir top lu lu ğun he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma yın."
(5/77)
Ey iman eden ler, üze ri niz de ki (yü küm lü lük) ken di ne fis le ri niz dir.
Siz doğ ru yo la eri şir se niz, sa pan si ze za rar ve re mez. Tü mü nü -
zün dö nü şü Al lah'adır. O, si ze yap tık la rı nı zı ha ber ve re cek tir.
(5/105)
Bi zim ayet le ri mi zi ya lan sa yan lar ka ran lık lar için de sa ğır dır lar,
dil siz dir ler. Al lah, ki mi di ler se onu şa şır tıp-sap tı rır, ki mi di ler se
de onu dos doğ ru yol üze rin de kı lar. (6/39)
De ki: "Ben, si zin Al lah'tan baş ka tap mak ta ol duk la rı nı za tap-
mak tan neh ye dil dim." De ki: "Ben si zin he va (is tek ve tut ku)la -
rı nı za uy mam; yok sa bu du rum da ben şa şı rıp sap mış ve doğ ru
yo lu bul ma mış lar dan olu rum." (6/56)
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De ki: "Bi ze ya ra rı ve za ra rı ol ma yan Al lah'tan baş ka şey le re mi
ta pa lım? Al lah bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra, şey tan la rın ayar-
ta rak yer de  şaş kın ca bı rak tık la rı, ar ka daş la rı nın da: "Doğ ru yo -
la, bi ze gel" di ye ken di si ni ça ğır dı ğı kim se gi bi to puk la rı mız
üze rin de ge ri sin ge ri mi dön dü rü le lim?"  De ki: "Hiç şüp he siz
Al lah'ın yo lu, asıl yol dur. Ve biz alem le rin Rab bi ne (ken di mi zi)
tes lim et mek le em ro lun duk." (6/71)
Ar dın dan ay'ı, (et ra fa ay dın lık sa ça rak) do ğar gö rün ce: "Bu be -
nim rab bim" de miş, fa kat o da kay bo lu ve rin ce: "An dol sun" de -
miş ti, "Eğer Rab bim be ni doğ ru yo la er dir mez se ger çek ten sap-
mış lar top lu lu ğun dan olu rum." (6/77)
Kav mi onun la çe ki şip-tar tış ma ya gir di. De di ki: "O be ni doğ ru
yo la er dir miş ken, siz be nim le Al lah ko nu sun da çe ki şip-tar tış -
ma ya mı gi ri şi yor su nuz? Si zin O'na şirk koş tuk la rı nız dan ben
kork mu yo rum, an cak Al lah'ın be nim hak kım da bir şey di le me si
baş ka. Rab bim, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. Yi ne de
öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?" (6/80)
Ba ba la rın dan, soy la rın dan ve kar deş le rin den, ki mi ni (bun la ra
kat tık); on la rı da seç tik ve dos doğ ru yo la yö nel tip-ilet tik. (6/87)
O, ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan yo lu nu zu bul ma nız için
si ze yıl dız la rı var eden dir. Bi le bi len bir top lu luk için Biz ayet le ri
bi rer bi rer (bö lüm bö lüm) açık la dık. (6/97)
Yer yü zün de olan la rın ço ğun lu ğu na uya cak olur san, se ni
Al lah'ın yo lun dan şa şır tıp-sap tı rır lar. On lar an cak zan na uyar lar
ve on lar an cak 'zan ve tah min le ya lan söy ler ler.'(6/116)
Şüp he siz Rab bin, ken di yo lun dan sa pan la rı da ha iyi bi lir. O,
dos doğ ru yol da olan la rı da ha iyi bi len dir. (6/117)
Bu, Rab bi nin dos doğ ru yo lu dur. Öğüt alıp dü şün me si ni bi len bir
top lu luk için ayet le ri böy le bi rer bi rer açık la dık. (6/126)
Ço cuk la rı nı hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın akıl sız ca öl dü ren ler
ile Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le ri ne rı zık
ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ ra mış lar dır.
On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma -
mış lar dır. (6/140)
Bu be nim dos doğ ru olan yo lum dur. Şu hal de ona uyun. Si zi
O'nun yo lun dan ayı ra cak (baş ka) yol la ra uy ma yın. Bu nun la si -
ze tav si ye et ti, umu lur ki kor kup-sa kı nır sı nız. (6/153)
Ya da: "Ki tap bi ze de in di ril sey di, el bet te on lar dan da ha çok
doğ ru yol da olur duk" de me me niz (için) iş te si ze Rab bi niz den
apa çık bir bel ge, bir hi da yet ve bir rah met gel miş tir. Al lah'ın
ayet le ri ni ya lan la yan dan ve (in san la rı) on dan alı ko yup-çe vi ren -
den da ha za lim kim dir? Ayet le ri miz den alı ko yup-çe vi ren le re, bu
'en gel le me ve çe vir me le rin den' do la yı pek çe tin bir azab la kar-
şı lık ve re ce ğiz. (6/157)
De ki: "Rab bim ger çek ten be ni doğ ru yo la ilet ti, dim dik du ran bir
di ne, İb ra him'in ha nif (mu vah hid) di ni ne… O, müş rik ler den de -
ğil di." (6/161)
De di ki: "Ma dem öy le, be ni az dır dı ğın dan do la yı on lar(ı in san -
la rı sap tır mak) için mut la ka se nin dos doğ ru yo lun da (pu su ku -
rup) otu ra ca ğım." (7/16)
Ki mi ne hi da yet ver di, ki mi de sa pık lı ğı ha ket ti. Çün kü bun lar,
Al lah'ı bı ra kıp şey tan la rı ve li edin miş ler di. Ve ger çek ten on la rı
doğ ru yol da say mak ta dır lar. (7/30)
"Ki on lar Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar, on da çar pık lık ara yan lar
ve ahi re ti ta nı ma yan lar dır." (7/45)
"O'na iman eden le ri teh dit ede rek, Al lah'ın yo lun dan alı koy mak
için ve on da çar pık lık ara ya rak (böy le) her yo lun (ba şı nı) ke sip-
otur ma yın. Ha tır la yın ki siz azın lık ta (ve güç süz) iken O, si zi ço -

ğalt tı. Boz gun cu luk çı ka ran la rın na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir
ba kın." (7/86)
Mu sa ile otuz ge ce için söz leş tik ve ona bir on da ha ek le dik.
Böy le ce Rab bi nin be lir le di ği sü re, kırk ge ce ye ta mam lan dı. Mu -
sa, kar de şi Ha run'a "Kav mim de be nim ye ri me geç, ıs lah et ve
boz gun cu la rın yo lu nu tut ma" de di. (7/142)
Yer yü zün de hak sız ye re bü yük lük tas la yan la rı ayet le rim den
en gel le ye ce ğim. On lar her aye ti gör se ler bi le ona inan maz lar;
dos doğ ru yo lu (rüşd yo lu nu) da gör se ler, yol ola rak be nim se -
mez ler, az gın lık yo lu nu, gör dük le rin de ise onu yol ola rak be -
nim ser ler. Bu, on la rın ayet le ri mi zi ya lan la ma la rı ve on lar dan
ga fil ol ma la rı do la yı sıy la dır. (7/146)
Eğer on la rı doğ ru yo la ça ğı rır sa nız işit mez ler. On la rı sa na ba -
kar (gi bi) gö rür sün, oy sa on lar gör mez ler bi le. (7/198)
Sen af (ve ya ko lay lık) yo lu nu be nim se, (İs lam'a) uy gun ola nı
(ör fü) em ret ve ca hil ler den yüz çe vir. (7/199)
Ger çek şu ki, in kar eden ler, (in san la rı) Al lah'ın yo lun dan en gel -
le mek için mal la rı nı har car lar; bun dan böy le de har ca ya cak lar.
Son ra bu, on la ra yü rek acı sı ola cak tır, son ra boz gu na uğ ra tı la -
cak lar dır. İn kar eden ler so nun da ce hen ne me sü rü lüp top la na -
cak lar dır. (8/36)
Bir de yurt la rın dan re fah tan şı ma rıp-azı ta rak, in san la ra gös te riş
ya pa rak çı kan lar ve (hal kı) Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar gi bi ol -
ma yın. Al lah, on la rın yap tık la rı nı çe pe çev re ku şa tan dır. (8/47)
On la ra kar şı gü cü nü zün yet ti ği ka dar kuv vet ve be si li at lar ha -
zır la yın. Bu nun la, Al lah'ın düş ma nı ve si zin düş ma nı nı zı ve
bun la rın dı şın da si zin bil me yip Al lah'ın bil di ği di ğer (düş man la -
rı) kor ku tup-cay dı ra sı nız. Al lah yo lun da her ne in fak eder se niz,
si ze 'ek sik siz ola rak öde nir' ve siz hak sız lı ğa uğ ra tıl maz sı nız.
(8/60)
Ger çek şu ki, iman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da
mal la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler ile (hic ret eden le ri) ba rın -
dı ran lar ve yar dım eden ler, iş te bir bir le ri nin ve li si olan lar bun lar-
dır. İman edip hic ret et me yen ler, on lar hic ret edin ce ye ka dar,
si zin on la ra hiç bir şey le ve la ye ti niz yok tur. Ama din ko nu sun -
da siz den yar dım is ter ler se, yar dım üze ri niz de bir yü küm lü lük -
tür. An cak, siz ler le on lar ara sın da an laş ma bu lu nan bir top lu lu -
ğun aley hin de de ğil. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (8/72)
İman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da cehd eden ler
(çaba harcayanlar) ile (hic ret eden le ri) ba rın dı ran lar ve yar dım
eden ler, iş te ger çek mü'min olan lar bun lar dır. On lar için bir ba -
ğış lan ma ve üs tün bir rı zık var dır. (8/74)
Al lah'ın ayet le ri ne kar şı lık az bir de ğe ri sa tın al dı lar, böy le ce
O'nun yo lu nu en gel le di ler. On la rın yap tık la rı ger çek ten ne kö tü-
dür. (9/9)
Ha cı la ra su da ğıt ma yı ve Mes cid-i Ha ram'ı onar ma yı, Al lah'a ve
ahi ret gü nü ne iman eden ve Al lah yo lun da cehd ede nin (yap tık-
la rı) gi bi mi say dı nız? (Bun lar) Al lah Katında bir ol maz lar. Al lah
zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (9/19)
İman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da mal la rıy la ve can-
la rıy la cehd eden le rin Al lah Katında bü yük de re ce le ri var dır. İş -
te 'kur tu lu şa ve mut lu lu ğa' eren ler bun lar dır. (9/20)
De ki: "Eğer ba ba la rı nız, ço cuk la rı nız, kar deş le ri niz, eş le ri niz,
aşi re ti niz, ka zan dı ğı nız mal lar, az kar ge ti re ce ğin den kork tu ğu -
nuz ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler, siz le re Al lah'tan, O'nun
Re sû lü'nden ve O'nun yo lun da cehd et mek ten da ha se vim li ise,
ar tık Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah, fa sık lar
top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (9/24)
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Ey iman eden ler, ger çek şu ki, (Yahudi) bil gin le rin den ve
(Hıristiyan) ra hip le rin den ço ğu, in san la rın mal la rı nı hak sız lık la
yer ler ve Al lah'ın yo lun dan alı ko yar lar. Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti -
rip de Al lah yo lun da har ca ma yan lar... On la ra acı bir aza bı müj-
de le. (9/34)
Ey iman eden ler, ne ol du ki si ze, Al lah yo lun da sa va şa ku şa nın
de nil di ği za man, yer(iniz)de ağır la şıp kal dı nız? Ahi ret ten (ca -
yıp) dün ya ha ya tı na mı ra zı ol du nuz? Ama ahi ret te ki ne (gö re),
bu dün ya ha ya tı nın ya ra rı pek az dır. (9/38)
Ha fif ve ağır sa va şa ku şa nıp çı kın ve Al lah yo lun da mal la rı nız -
la ve can la rı nız la cehd edin (çaba harcayın). Eğer bi lir se niz, bu
si zin için da ha ha yır lı dır. (9/41)
Sa da ka lar, -Al lah'tan bir farz ola rak- yal nız ca fa kir ler, düş kün -
ler, (ze kat) işin de gö rev li olan lar, kalb le ri ısın dı rı la cak lar, kö le -
ler, borç lu lar, Al lah yo lun da (olan lar) ve yol da kal mış(lar) için dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/60)
Al lah'ın el çi si ne mu ha lif ola rak (sa vaş tan) ge ri ka lan lar otu rup-
kal ma la rı na se vin di ler ve Al lah yo lun da mal la rıy la ve can la rıy la
cehd et me yi (çaba harcamayı) çir kin gö re rek: "Bu sı cak ta (sa -
va şa) çık ma yın" de di ler. De ki: "Ce hen nem ate şi nin sı cak lı ğı
da ha şid det li dir." Bir kav ra yıp-an la sa lar dı. (9/81)
Yol, an cak o kim se ler aley hi ne dir ki, zen gin ol duk la rı hal de (sa -
va şa çık ma mak için) sen den izin is ter ler ve bun lar ge ri de ka lan-
lar la bir lik te ol ma yı se çer ler. Al lah, on la rın kalp le ri ni mü hür le -
miş tir. Bun dan do la yı on lar, bil mez ler. (9/93)
Hiç şüp he siz Al lah, mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut la ka
cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On -
lar Al lah yo lun da sa va şır lar, öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler; (bu,)
Tev rat'ta, İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri ne ger çek olan bir
va ad dir. Al lah'tan da ha çok ah di ne ve fa gös te re cek olan kim-
dir? Şu hal de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı se vi nip-müj de le -
şi niz. İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/111)
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re,  Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), ka fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
Kü çük, bü yük in fak et ti le ri her na fa ka ve (Al lah yo lun da) aş tık -
la rı her va di, mut la ka Al lah'ın yap tık la rı nın da ha gü ze liy le on la -
ra kar şı lı ğı nı ver me si için, (bun lar) on lar adı na ya zıl mış tır.
(9/121)
Al lah ba rış yur du na ça ğı rır ve ki mi di ler se dos doğ ru yo la yö nel -
tip-ile tir. (10/25)
De ki: "Si zin şirk koş tuk la rı nız dan hak ka ulaş tı ra bi le cek var
mı?" De ki: "Hak ka ulaş tı ra cak Al lah'tır. Öy ley se, hak ka ulaş tı -
ran mı uyul ma ya da ha hak sa hi bi dir, yok sa doğ ru yo la ulaş tı rıl -
ma dık ça ken di si hi da ye te ulaş ma yan mı? Ne olu yor si ze? Na -
sıl hük me di yor su nuz?" (10/35)
Ve sa na ba ka cak olan lar var dır. Ama kör olan la rı -üs te lik ba si -
ret le ri de yok sa- sen mi doğ ru yo la ulaş tı ra cak sın? (10/43)
On lar: "Siz iki niz, bi zi ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz (yol)dan
çe vir mek ve yer yü zün de bü yük lük si zin ol sun di ye mi bi ze gel-
di niz? Biz, si zin iki ni ze ina na cak de ği liz" de di ler. (10/78)
Mu sa de di ki: "Rab bi miz, şüp he siz Sen, Fi ra vun'a ve ön de ge -
len çev re si ne dün ya ha ya tın da bir çe ki ci lik (güç, ih ti şam) ve

mal lar ver din. Rab bi miz, Se nin yo lun dan sap tır ma la rı için (mi?)
Rab bi miz, mal la rı nı ye rin di bi ne ge çir ve on la rın kalb le ri nin üze-
ri ni şid det le bağ la; on lar acı aza bı gö re cek le ri za ma na ka dar
iman et me ye cek ler." (10/88)
(Al lah) De di ki: "İki ni zin du ası ka bul olun du. Öy ley se dos doğ ru
yol da de vam edin ve bil gi siz le rin yo lu na uy ma yın." (10/89)
Bun lar Al lah'ın yo lun dan en gel le yen ler ve on da çar pık lık ara-
yan lar dır. On lar, ahi re ti ta nı ma yan lar dır. (11/19)
"Ben ger çek ten,  be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan
Al lah'a te vek kül et tim. O'nun, al nın dan ya ka la yıp-de net le me di -
ği hiç bir can lı yok tur. Mu hak kak be nim Rab bim, dos doğ ru bir
yol üze ri ne dir (dos doğ ru yol da ola nı ko ru mak ta dır.)" (11/56)
De ki: "Bu, be nim yo lum dur. Bir ba si ret üze re Al lah'a da vet ede-
rim; ben ve ba na uyan lar da. Ve Al lah'ı ten zih ede rim, ben müş-
rik ler den de ği lim." (12/108)
İn kar eden ler: "Ona Rab bin den bir ayet (mu ci ze) in di ril sey di
ya!" der ler. De ki: "Şüp he siz Al lah, di le di ği ni şa şır tıp-sap tı rır,
ken di si ne ka tık sız ca yö ne le ni de dos doğ ru yo la yö nel tip-ile tir."
(13/27)
Her nef sin bü tün ka zan dık la rı üze rin de gö ze ti ci ola na mı (baş
kal dı rı lır?) On lar Al lah'a or tak lar koş tu lar. De ki: "Bun la rı ad lan -
dı rın (ba ka lım). Yok sa siz yer yü zün de bil me ye ce ği bir şe yi O'na
ha ber mi ve ri yor su nuz? Yok sa sö zün za hi ri ne (ve ya boş ve
süs lü ola nı na)mi  (ka nı yor su nuz)? Ha yır, in kar eden le re ken di
hi le li-dü zen le ri süs lü-çe ki ci gös te ril miş tir ve on lar (doğ ru) yol-
dan alı ko nul muş lar dır. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için hiç
bir yol gös te ri ci yok tur. (13/33)
Elif, Lam, Ra. Bu bir Ki tap'tır ki, Rab bi nin iz niy le in san la rı ka -
ran lık lar dan nu ra, O güç lü ve öv gü ye la yık ola nın yo lu na çı kar -
man için sa na in dir dik. (14/1)
On lar, dün ya ha ya tı nı ahi re te ter cih eder ler. Al lah'ın yo lun dan
alı ko yar lar ve onu çar pıt mak is ter ler (ve ya on da çar pık lık arar-
lar). İş te on lar, uzak bir sa pık lık için de dir ler. (14/3)
"Bi ze ne olu yor ki, Al lah'a te vek kül et me ye lim? Bi ze doğ ru olan
yol la rı O gös ter miş tir. Ve el bet te bi ze yap tı ğı nız iş ken ce le re
kar şı sab re de ce ğiz. Te vek kül eden ler Al lah'a te vek kül et me li -
dir ler." (14/12)
On la rın tü mü-top la nıp (kı ya met te) Al lah'ın hu zu ru na çık tı lar da
za yıf lar (müs taz'af lar) bü yük lük tas la yan la ra (müs tek bir le re)
de di ki: "Şüp he siz, biz si ze ta bi idik; şim di siz, biz den Al lah'ın
aza bın dan her han gi bir şe yi ön le ye bi li yor mu su nuz?" De di ler ki:
"Eğer Al lah bi ze doğ ru yo lu gös ter sey di biz de siz le re doğ ru yo -
lu gös te rir dik. Şim di ya kın sak da, sab ret sek de far ket mez, bi -
zim için ka ça cak bir yer yok tur." (14/21)
O'nun yo lun dan sap tır mak için Al lah'a eş ler koş tu lar. De ki: "Ya -
rar la nın. Çün kü el bet te si zin va rı şı nız ate şe dir." (14/30)
(Al lah) De di ki: "İş te bu, ba na gö re dos doğ ru olan yol dur."
(15/41)
Yo lu doğ rult mak Al lah'a ait tir, ki mi (yol lar) ise eğ ri dir. Eğer o di -
le sey di, si zin tü mü nü zü el bet te hi da ye te er di rir di. (16/9)
Si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye yer de sar sıl maz dağ lar bı rak tı, ır -
mak lar ve yol lar da (kıl dı). Umu lur ki doğ ru yo lu bu lur su nuz.
(16/15)
Zul me uğ ra tıl dık tan son ra, Al lah yo lun da hic ret eden le ri dün ya -
da şüp he siz gü zel bir bi çim de yer leş ti re ce ğiz; ahi ret kar şı lı ğı
ise da ha bü yük tür. Bil miş ol sa lar dı. (16/41)
Al lah şu ör ne ği ver di: İki ki şi; bun lar dan bi ri si dil siz, hiç bir şe ye
gü cü yet mez ve her şe yiy le efen di si nin üs tün de (bir yük), o, onu
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han gi yö ne gön der se bir ha yır ge tir mez; şim di bu, ada let le em -
re den ve dos doğ ru yol üze rin de bu lu nan la eşit ola bi lir mi?
(16/76)
İn kar edip de Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar; Biz, iş le dik le ri boz-
gun cu lu ğa kar şı lık, on la ra azab üs tü ne azab ila ve et tik. (16/88)
Ye min le ri ni zi ken di ara nız da, bir bo zu cu luk un su ru edin me yin;
son ra sa pa sağ lam ba san ayak ka yar ve Al lah'ın yo lun dan alı-
koy du ğu nuz için kö tü lü ğü ta dar sı nız. (Ay rı ca) Bü yük azab da
si zin için dir. (16/94)
O'nun ni met le ri ne şük re di ciy di. (Al lah) Onu seç ti ve doğ ru yo la
ilet ti. (16/121)
Rab bi nin yo lu na hik met le ve gü zel öğüt le ça ğır ve on lar la en
gü zel bir bi çim de mü ca de le et. Şüp he siz se nin Rab bin yo lun -
dan sa pa nı bi len dir ve hi da ye te ere ni de bi len dir. (16/125)
Şüp he siz, bu Kur'an, en doğ ru yo la ile tir ve sa lih amel ler de bu -
lu nan mü'min le re, on lar için ger çek ten bü yük bir ecir ol du ğu nu
müj de ve rir. (17/9)
Kim bun da (dün ya da) kör ise, O, ahi ret te de kör dür ve yol ba kı-
mın dan da ha 'şaş kın bir sa pık tır.' (17/72)
De ki: "Her kes ken di ya ra tı lı şı na (fıt rat tar zı na) gö re dav ra nır.
Şu hal de ki min da ha doğ ru yol da ol du ğu nu Rab bin da ha iyi bi -
lir." (17/84)
De ki: "Al lah, di ye ça ğı rın, 'Rah man' di ye ça ğı rın, ne ile ça ğı rır -
sa nız; so nun da en gü zel isim ler O'nun dur." Na ma zın da se si ni
çok yük selt me, çok da kıs ma, bu iki si ara sın da (or ta) bir yol be -
nim se. (17/110)
(On la ra bak tı ğın da) Gö rür sün ki, gü neş doğ du ğun da ma ğa ra la -
rı na sağ yan dan yö ne lir, bat tı ğın da on la rı sol yan dan ke ser-ge -
çer di ve on lar da onun (ma ğa ra nın) ge niş boş lu ğun da lar dı. Bu,
Al lah'ın ayet le rin den dir. Al lah, ki me hi da yet ve rir se, iş te hi da yet
bu lan odur, ki mi sap tı rır sa onun için as la doğ ru-yo lu gös te ri ci
bir ve li bu la maz sın. (18/17)
Mu sa ona de di ki: "Doğ ru yol (rüşd) ola rak sa na öğ re ti len den
ba na öğ ret men için sa na ta bi ola bi lir mi yim?" (18/66)
Ger çek şu ki, Al lah be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz dir. Öy -
ley se O'na kul luk edin. Dos doğ ru yol bu dur. (19/36)
"Ba ba cı ğım, ger çek şu ki, ba na, sa na gel me yen bir ilim gel di.
Ar tık ba na ta bi ol, se ni düz gün bir yo la ulaş tı ra yım." (19/43)
İş te bun lar; ken di le ri ne Al lah'ın ni met ver di ği pey gam ber ler den -
dir; Adem'in so yun dan, Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mız (in san ne -
sil le rin)den, İb ra him ve İs ra il (Ya kup)in so yun dan, doğ ru yo la
eriş tir dik le ri miz den ve seç tik le ri miz den dir ler. On la ra Rah man
(olan Al lah')ın ayet le ri okun du ğun da, ağ la ya rak sec de ye ka pa -
nır lar. (19/58)
Ha ni bir ateş gör müş tü de, ai le si ne şöy le de miş ti: "Du run, bir
ateş gör düm; umu lur ki si ze on dan bir kor ge ti ri rim ve ya ate şin
ya nın da bir yol-gös te ri ci bu lu rum." (20/10)
De di ki: "Bi zim Rab bi miz, her şe ye ya ra tı lı şı nı ve ren, son ra
doğ ru yo lu nu gös te ren dir." (20/50)
Ger çek ten ben, tev be eden, ina nan, sa lih amel ler de bu lu nup da
son ra doğ ru yo la eri şen kim se yi şüp he siz ba ğış la yı cı yım.
(20/82)
Son ra Rab bi onu seç ti, tev be si ni ka bul et ti ve doğ ru yo la ilet ti.
(20/122)
De di ki: "Ki mi niz ki mi ni ze düş man ola rak, he pi niz or dan inin.
Ar tık si ze ben den bir yol gös te ri ci ge le cek tir; kim be nim hi da ye -
ti me uyar sa ar tık o şa şı rıp sap maz ve mut suz ol maz." (20/123)
De ki: "Her kes gö zet le mek te dir; siz de göz le yip du run. So nun -
da, düm düz (dos doğ ru) yo lun sa hip le ri kim ler miş ve doğ ru yo la

ula şan  kim ler miş, pek ya kın da öğ re ne cek si niz." (20/135)
Ger çek şu ki kul luk eden bir top lu luk için bun da (Kur'an'da)
'açık bir me saj' (ve ya ger çek bir çı kış yo lu) var dır. (21/106)
İn san lar dan ki mi, hiç bir bil gi si, yol gös te ri ci si ve ay dın la tı cı ki -
ta bı ol mak sı zın Al lah hak kın da tar tı şır-du rur. (22/8)
Al lah'ın yo lun dan sap tır mak ama cıy la 'gu rur la sa lı nıp-ka sı la rak'
(bu nu ya par); dün ya da onun için aşa ğı lan ma var dır, kı ya met
gü nü de ya kı cı aza bı ona tad dı ra ca ğız. (22/9)
On lar, sö zün en gü ze li ne ile til miş ler dir ve övü len doğ ru yo la ile-
til miş ler dir. (22/24)
Ger çek şu ki, in kar edip Al lah yo lun dan ve yer li ler le dı şa rı dan
ge len ler için eşit ola rak (ha ram ve kıb le) kıl dı ğı mız Mes cid-i Ha -
ram'dan alı ko yan la ra, ora da zul me de rek ada let ten ay rı lan la ra
acı bir azab tad dı rı rız. (22/25)
(Bir de) Ken di le ri ne ilim ve ri len le rin, bu nun (Kur'an'ın) hiç tar tış-
ma sız Rab le rin den olan bir ger çek ol du ğu nu bil me le ri için; böy-
le lik le ona iman et sin ler ve kalp le ri ona tat min bul muş ola rak
bağ lan sın. Şüp he siz Al lah, iman eden le ri dos doğ ru yo la yö nel -
tir. (22/54)
Al lah yo lun da hic ret edip öl dü rü len ve ya ölen le re ge lin ce mu -
hak kak Al lah, on la rı gü zel bir rı zık la rı zık lan dı ra cak tır. Şüp he siz
Al lah, rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır. (22/58)
Ger çek ten sen on la rı dos doğ ru olan bir yo la ça ğı rı yor sun.
(23/73)
An cak ahi re te inan ma yan lar, şüp he siz yol dan sa pan lar dır.
(23/74)
Siz den, fa zi let li ve var lık lı olan lar, ya kın la ra, yok sul la ra ve Al lah
yo lun da hic ret eden le re ver mek te ek silt me yap ma sın lar, af fet -
sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi ba ğış la ma sı nı sev mez mi si -
niz? Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (24/22)
An dol sun Biz, açık la yı cı ayet ler in dir dik. Al lah, di le di ği ni doğ ru
yo la yö nel tip-ile tir. (24/46)
On la rı ve Al lah'tan baş ka tap tık la rı nı bir ara ya ge ti rip top la ya -
ca ğı ve: "Şu kul la rı mı siz mi sap tır dı nız, yok sa ken di le ri mi yol-
dan sap tı lar?” di ye ce ği gün; (25/17)
O gün, zul me den, el le ri ni (hınç la) ısı ra rak (şöy le) der: "Ah keş -
ke, el çiy le bir lik te bir yol edin miş ol say dım," (25/27)
İş te böy le; Biz, her pey gam be re suç lu-gü nah kar lar dan bir düş-
man kıl dık. Yol gös te ri ci ve yar dım cı ola rak Rab bin ye ter.
(25/31)
O yü zü ko yun ce hen ne me doğ ru sü rü lüp-top la na cak olan lar; iş -
te on lar, yer ba kı mın dan çok kö tü, yol ba kı mın dan sap mış olan-
lar dır. (25/34)
Yok sa sen, on la rın ço ğu nu (söz) işi tir ya da ak lı nı kul la nır mı
sa yı yor sun? On lar, an cak hay van lar gi bi dir ler; ha yır, on lar yol
ba kı mın dan da ha şaş kın (ve aşa ğı) dır lar. (25/44)
De ki: "Ben bu na kar şı lık, Rab bi ne doğ ru bir yol tut ma yı di le yen
(in san lar ol ma nız) dı şın da siz den bir üc ret is te mi yo rum."
(25/57)
(Mu sa:) "Ha yır" de di. "Şüp he siz Rab bim, be nim le be ra ber dir;
ba na yol gös te re cek tir." (26/62)
"Onu ve kav mi ni, Al lah'ı bı ra kıp da gü ne şe sec de et mek te ler -
ken bul dum, şey tan on la ra yap tık la rı nı süs le miş tir, böy le ce on -
la rı (doğ ru) yol dan alı koy muş tur; bun dan do la yı on lar hi da yet
bul mu yor lar." (27/24)
Med yen'e doğ ru yö nel di ğin de de: "Uma rım Rab bim, be ni doğ ru
bir yo la yö nel tip ile tir" de di. (28/22)
Bu na rağ men sa na ica bet et me ye cek olur lar sa, ar tık bil ki, on -
lar, ger çek ten ken di he va (is tek ve tut ku)la rı na uy mak ta dır lar.
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Oy sa Al lah'tan bir kı la vuz (doğ ru yol gös te ri ci) ol mak sı zın, ken -
di is tek ve tut ku la rı na (he va sı na) uyan dan da ha sa pık kim dir?
Şüp he siz Al lah, zul me den bir kav me hi da yet ver mez. (28/50)
Ad'ı ve Se mud'u da (yı kı ma uğ rat tık). Ger çek şu ki, ken di otur-
duk la rı yer ler den si ze (du rum la rı) bel li ol mak ta dır. Ken di yap tık-
la rı nı şey tan süs le yip-çe ki ci kıl dı, böy le ce on la rı yol dan alı koy -
du. Oy sa on lar gö re bi len kim se ler di. (29/38)
Bi zim uğ ru muz da cehd eden le re, şüp he siz yol la rı mı zı gös te ri -
riz. Ger çek ten Al lah, ih san eden ler le be ra ber dir. (29/69)
İn san lar dan öy le le ri var dır ki, bil gi siz ce Al lah'ın yo lun dan sap-
tır mak ve onu bir eğ len ce ko nu su edin mek için sö zün 'boş ve
amaç sız ola nı nı' sa tın alır lar. İş te on lar için aşa ğı la tı cı bir azab
var dır. (31/6)
Bu nun la bir lik te, on la rın iki si (an nen ve ba ban) hak kın da bir bil-
gin ol ma yan şe yi ba na şirk koş man için, sa na kar şı ça ba har ca-
ya cak olur lar sa, bu du rum da on la ra ita at et me ve dün ya (ha ya -
tın) da on la ra iyi lik le (ma'ruf üze re) sa hip len (on lar la ge çin) ve
ba na 'gö nül den-ka tık sız ola rak yö ne le nin' yo lu na ta bi ol. Son ra
dö nü şü nüz yal nız ca ba na dır, böy le ce ben de si ze yap tık la rı nı zı
ha ber ve re ce ğim. (31/15)
"Yü rü yü şün de or ta bir yol tut, se sin den de (yük sek per de le ri)
ek silt. Çün kü, ses le rin en çir kin ola nı ger çek ten eşek le rin se si -
dir." (31/19)
Gör mü yor mu su nuz ki, şüp he siz Al lah, gök ler de ve yer de olan-
la rı em ri ni ze ama de kıl mış, açık ve giz li si zin üze ri niz de ki ni -
met le ri ni ge niş le tip-ta mam la mış tır. (Bu na rağ men) İn san lar dan
öy le le ri var dır ki, hiç bir il me da yan ma dan, bir yol gös te ri ci ve
ay dın la tı cı bir ki tap ol ma dan Al lah hak kın da mü ca de le edip du -
rur. (31/20)
On la rı ka ra göl ge ler gi bi dal ga lar sa rı ver di ği za man, di ni yal nız-
ca O'na 'ha lis kı lan gö nül den bağ lı lar' ola rak Al lah'a yal va rıp ya -
ka rır lar (dua eder ler). Böy le ce on la rı ka ra ya çı ka rıp-kur ta rın ca,
ar tık on lar dan bir kıs mı or ta yo lu tu tu yor. Bi zim ayet le ri mi zi gad-
dar, nan kör olan dan baş ka sı in kar et mez. (31/32)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver miş tik; böy le ce sen ona ka vuş-
mak tan kuş ku için de ol ma. Biz onu İs ra ilo ğul la rı na bir yol gös-
te ri ci kıl mış tık. (32/23)
Ve on la rın için den, sab ret tik le ri za man em ri miz le doğ ru yo la ile-
tip-yö nel ten ön der ler kıl dık; on lar Bizim ayet le ri mi ze ke sin bil-
giy le ina nı yor lar dı. (32/24)
Yurt la rın da ge zip do laş tık la rı ni ce ne sil le ri ken di le rin den ev vel
yı kı ma uğ rat mış ol ma mız, ha la on la rı doğ ru yo la ile tip yö nelt -
me di mi? El bet te, bun da ayet ler var dır; yi ne de işit mi yor lar mı?
(32/26)
Al lah, bir ada mın ken di (gö ğüs) boş lu ğu için de iki kalp kıl ma dı
ve ken di le ri ni an ne le ri ni ze ben ze te rek ye min ko nu su yap tı ğı nız
(zı har da bu lun du ğu nuz) eş le ri ni zi si zin an ne le ri niz yap ma dı,
ev lat lık la rı nı zı da si zin (öz) ço cuk la rı nız say ma dı. Bu, si zin (yal-
nız ca) ağ zı nız la söy le me niz dir. Al lah ise, hak kı söy ler ve (doğ -
ru olan) yo la yö nel tip-ile tir. (33/4)
Ve de di ler ki: "Rab bi miz, ger çek ten biz, efen di le ri mi ze ve bü -
yük le ri mi ze ita at et tik, böy le ce on lar bi zi yol dan sap tır mış ol du -
lar." (33/67)
Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise, Rab bin den sa na in di ri le nin hak-
kın ta ken di si ol du ğu nu ve üs tün, güç lü, övül me ye la yık olan
(Al lah)ın yo lu na yö nel tip- ilet ti ği ni gö rü yor lar. (34/6)
Son ra Ki ta bı kul la rı mız dan seç tik le ri mi ze mi ras kıl dık. Ar tık on -
lar dan ki mi ken di nef si ne zul me der, ki mi or ta bir yol da dır, ki mi
de Al lah'ın iz niy le ha yır lar da ya rı şır öne ge çer. İş te bu, bü yük
faz lın ken di si dir. (35/32)

Dos doğ ru bir yol üze rin de(sin). (36/4)
"Ba na kul luk edin, doğ ru yol bu dur." (36/61)
On la rı dos doğ ru yo la yö nel tip-ilet tik. (37/118)
Da vud'a gir dik le rin de, o, on lar dan ürk müş tü; de di ler ki: "Kork -
ma, iki da va cı yız, bi ri miz di ğe ri mi ze hak sız lık ta bu lun du. Şim di
sen ara mız da hak ile hük met, ka ra rın da zul me sap ma ve bi zi
doğ ru yo lun or ta sı na yö nel tip-ilet." (38/22)
"Ey Da vud, ger çek şu ki, Biz se ni yer yü zün de bir ha li fe kıl dık.
Öy ley se in san lar ara sın da hak ile hük met, is tek ve tut ku la ra
(he va ya) uy ma; son ra se ni Al lah'ın yo lun dan sap tı rır. Şüp he siz
Al lah'ın yo lun dan sa pan la ra, he sap gü nü nü unut ma la rın dan
do la yı şid det li bir azab var dır." (38/26)
İn sa na bir za rar do kun du ğu za man, gö nül den ka tık sız ca yö nel -
miş ola rak Rab bi ne dua eder. Son ra ona ken din den bir ni met
ver di ği za man, da ha ön ce O'na dua et ti ği ni unu tur ve O'nun yo -
lun dan sap tır mak ama cıy la Al lah'a eş ler koş ma ya baş lar. De ki:
"İn ka rın la bi raz (dün ya zevk le rin den) ya rar lan; çün kü sen, ate-
şin hal kın dan sın." (39/8)
Al lah, mü te şa bih (ben zeş me li), iki şer li bir ki tap ola rak sö zün en
gü ze li ni in dir di. Rab le ri ne kar şı iç le ri tit re ye rek-kor kan la rın
O'ndan de ri le ri ür pe rir. Son ra on la rın de ri le ri ve kalp le ri Al lah'ın
zik ri ne (kar şı) yu mu şar-ya tı şır. İş te bu, Al lah'ın yol gös ter me si -
dir, onun la di le di ği ni hi da ye te er di rir. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık
onun için de bir yol gös te ri ci yok tur. (39/23)
Al lah, ku lu na ye ter li de ğil mi? Se ni O'ndan baş ka la rıy la kor ku -
tu yor lar. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için bir yol gös te ri ci
yok tur. (39/36)
Arş'ı yük len mek te olan lar ve çev re sin de bu lu nan lar, Rab le ri ni
hamd ile tes bih et mek te, O'na iman et mek te ve iman eden le re
mağ fi ret di le mek te dir ler: "Rab bi miz, rah met ve ilim ba kı mın dan
her şe yi ku şa tıp-sar dın, tev be eden ler ve se nin yo lu na ta bi
olan la ra mağ fi ret et ve on la rı ce hen nem aza bın dan ko ru."
(40/7)
"Ey Kav mim, bu gün mülk si zin dir, yer yü zün de hü küm sa hi bi
kim se ler si niz. Fa kat bi ze Al lah'tan da ya nıl maz bir azab ge le cek
olur sa bi ze kim yar dım cı ola bi le cek?" Fi ra vun de di ki: "Ben, si -
ze yal nız ca gör dü ğü mü (ken di gö rü şü mü) gös te ri yo rum ve ben
si zi doğ ru yol dan da baş ka sı na yö nelt mi yo rum." (40/29)
"Gök le rin yol la rı na. Böy le lik le Mu sa'nın ila hı na çı ka bi li rim. Çün -
kü ben, onun ya lan cı ol du ğu nu sa nı yo rum." İş te Fi ra vun'a, kö -
tü ame li böy le çe ki ci kı lın dı ve yol dan alı ko nul du. Fi ra vun'un hi -
le li-dü ze ni, 'yı kım ve ka yıp ta' ol mak tan baş ka (bir şey) ol ma dı.
(40/37)
İman eden (adam) de di ki: "Ey Kav mim, siz ba na ta bi olun, ben
si zi doğ ru yo la ile tip-yö nel te yim." (40/38)
Se mud'a ge lin ce; Biz on la ra doğ ru yo lu gös ter dik, fa kat on lar
kör lü ğü hi da ye te ter cih et ti ler. Böy le ce ka zan dık la rı şey ler yü -
zün den on la rı al çal tı cı aza bın yıl dı rı mı ya ka la yı ver di. (41/17)
Kim zul me uğ ra dık tan son ra nus ret bu lur (hak kı nı alır)sa, ar tık
on lar için aleyh le rin de bir yol yok tur. (42/41)
Yol, an cak in san la ra zul me den ve yer yü zün de hak sız ye re 'te-
ca vüz ve hak sız lık ta bu lu nan la rın' aley hi ne dir. İş te bun la ra
acık lı bir azab var dır. (42/42)
Böy le ce sa na em ri miz den bir ruh vah yet tik. Sen, ki tap ne dir,
iman ne dir bil mi yor dun. An cak Biz onu bir nur kıl dık; onun la kul-
la rı mız dan di le dik le ri mi zi hi da ye te er di ri riz. Şüp he siz sen, dos-
doğ ru olan bir yo la yö nel tip-ile ti yor sun. (42/52)
Gök ler de ve yer de bu lu nan la rın tü mü Ken di si ne ait olan Al lah'ın
yo lu na. Ha be ri niz ol sun; iş ler Al lah'a dö ner. (42/53)
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Ki O, ye ri si zin için bir be şik kıl dı ve doğ ru yo lu bu lur su nuz di ye
on da si ze (bir ta kım) yol lar var et ti. (43/10)
Ger çek ten bun lar (bu şey tan lar), on la rı yol dan alı ko yar lar; on lar
ise, ken di le ri nin ger çek ten hi da yet te ol duk la rı nı sa nır lar.
(43/37)
Şu hal de, sa na vah ye di le ne sım sı kı-tu tun; çün kü sen dos doğ ru
bir yol üze rin de sin. (43/43)
Şüp he siz o, kı ya met-sa ati için bir ilim dir. Öy ley se on dan (kı ya -
met ten) ya na hiç bir kuş ku ya ka pıl ma yın ve ba na uyun. Dos -
doğ ru yol bu dur. (43/61)
Şey tan sa kın si zi (Al lah'ın yo lun dan) alı koy ma sın. Ger çek ten o,
si zin için açık ça bir düş man dır. (43/62)
"Şüp he siz Al lah, O, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz dir; şu
hal de O'na kul luk edin. Dos doğ ru yol bu dur." (43/64)
De di ler ki: "Ey kav mi miz, ger çek ten biz, Mu sa'dan son ra in di ri -
len, ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yan bir ki tap din le dik; hak ka
ve doğ ru olan yo la yö nel tip-ilet mek te dir." (46/30)
On lar ki in kar et ti ler ve Al lah'ın yo lun dan alı koy du lar, (iş te Al lah
da) on la rın amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar mış tır. (47/1)
Öy ley se, in kar eden ler le (sa vaş sı ra sın da) kar şı kar şı ya gel di ği -
niz za man, he men bo yun la rı nı vu run; so nun da on la rı 'iyi ce boz-
gu na uğ ra tıp za fer ka za nın ca da' ar tık (esir ler için) ba ğı sım sı kı
tu tun. Bun dan son ra ya bir lü tuf ola rak (on la rı bı ra kın) ve ya bir
fid ye (kar şı lı ğı sa lı ve rin). Öy le ki sa vaş ağır lık la rı nı bı rak sın (so -
na er sin). İş te böy le; eğer Al lah di le miş ol say dı, el bet te on lar dan
in ti kam alır dı. An cak (sa vaş,) siz le ri bir bi ri niz le de ne me si için dir.
Al lah yo lun da öl dü rü len le rin ise; ke sin ola rak (Al lah,) amel le ri ni
gi de rip-bo şa çı kar maz. (47/4)
Şüp he siz in kar eden ler, Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar ve ken di -
le ri ne hi da yet açık ça bel li ol duk tan son ra 'el çi ye kar şı ge lip zor-
luk çı ka ran lar', ke sin ola rak Al lah'a hiç bir şey le za rar ve re mez -
ler. (Al lah,) On la rın amel le ri ni bo şa çı ka ra cak tır. (47/32)
Şüp he siz, in kar eden ler, Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar, son ra
ölen ler; iş te Al lah, on la ra ke sin lik le mağ fi ret et me ye cek tir.
(47/34)
İş te siz ler böy le si niz; Al lah yo lun da in fak et me ye çağ rı lı yor su -
nuz; bu na rağ men ba zı la rı nız cim ri lik edi yor. Kim cim ri lik eder-
se, ar tık o, an cak ken di nef si ne cim ri lik eder. Al lah ise, Ğa niy
(hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır; fa kir olan siz ler si niz. Eğer siz
yüz çe vi re cek olur sa nız, siz den baş ka bir kav mi ge ti rip-de ğiş ti -
rir. Son ra on lar, si zin ben ze ri niz de ol maz lar. (47/38)
Öy le ki Al lah, se nin geç miş ve ge le cek (her) gü na hı nı ba ğış la -
sın, üze rin de ki ni me ti ni ta mam la sın ve se ni dos doğ ru bir yo la
yö nelt sin. (48/2)
Al lah, ala ca ğı nız da ha bir çok ga ni met le ri si ze va'det ti, bu nu si -
ze he men ce cik ver di ve in san la rın el le ri ni siz den çek ti ki, (bu,)
mü'min ler için bir ayet ol sun ve si zi dos doğ ru bir yo la yö nelt sin.
(48/20)
Ve bi lin ki Al lah'ın Re sû lü içi niz de dir. Eğer o, si ze bir çok iş ler de
uy say dı, el bet te sı kın tı ya dü şer di niz. An cak Al lah si ze ima nı
sev dir di, onu kalp le ri niz de süs le yip-çe ki ci kıl dı ve si ze in ka rı,
fıs kı ve is ya nı çir kin gös ter di. İş te on lar, doğ ru yo lu bul muş (ir -
şad) olan lar dır. (49/7)
Mü'min olan lar, an cak o kim se ler dir ki, on lar, Al lah'a ve Re sû -
lü'ne iman et ti ler, son ra hiç bir kuş ku ya ka pıl ma dan Al lah yo lun-
da mal la rıy la ve can la rıy la cehd et ti ler. İş te on lar, sa dık (doğ ru)
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/15)
Bu (put lar ise,) si zin ve ata la rı nı zın (ken di is tek ve ön gö rü nü ze

gö re) isim len dir di ği niz (key fi) isim ler den baş ka sı de ğil dir. Al lah,
on lar la il gi li 'hiç bir de lil' in dir me miş tir. On lar, yal nız ca zan na ve
ne fis le ri nin (al çak) he va (is tek ve tut ku) ola rak ar zu et tik le ri ne
uyu yor lar. Oy sa an dol sun, on la ra Rab le rin den yol gös te ri ci gel-
miş tir. (53/23)
İş te on la rın ilim den ya na ula şa bil dik le ri (son sı nır) bu dur. Şüp -
he siz, se nin Rab bin; ken di yo lun dan sa pa nı en iyi bi len O'dur
ve hi da yet bu la nı da en iyi bi len O'dur. (53/30)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da in fak et mi yor su nuz? Oy sa gök-
le rin ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. İçi niz den, fe tih ten ön ce in fak
eden ve sa va şan lar (baş ka sıy la) bir ol maz. İş te on lar, de re ce
ola rak son ra dan in fak eden ve sa va şan lar dan da ha bü yük tür.
Al lah, her bi ri ne en gü zel ola nı va'det miş tir. Al lah, yap tık la rı nız -
dan ha ber dar dır. (57/10)
On lar, ye min le ri ni bir si per edin di ler, böy le ce Al lah'ın yo lun dan
alı koy du lar. Ar tık on lar için al çal tı cı bir azab var dır. (58/16)
Ey iman eden ler, be nim de düş ma nım, si zin de düş ma nı nız
olan la rı ve li ler edin me yin. Siz on la ra kar şı sev gi yö nel ti yor su -
nuz; oy sa on lar hak tan si ze ge le ni in kar et miş ler, Rab bi niz olan
Al lah'a inan ma nız dan do la yı el çi yi de, si zi de (yurt la rı nız dan)
sü rüp-çı kar mış lar dır. Eğer siz, Be nim yo lum da cehd et mek ve
Be nim rı za mı ara mak ama cıy la çık mış sa nız (na sıl) on la ra kar -
şı ha la sev gi giz li yor su nuz? Ben, si zin giz le dik le ri ni zi ve açı ğa
vur duk la rı nı zı bi li rim. Kim siz den bu nu ya par sa, ar tık o, el bet te
yo lun or ta sın dan şa şı rıp-sap mış olur. (60/1)
Şüp he siz Al lah, ken di yo lun da, san ki bir bir le ri ne ke net len miş
bir bi na gi bi saf bağ la ya rak çar pı şan la rı se ver. (61/4)
Al lah'a ve O'nun Re su lü'ne iman eder si niz, mal la rı nız la ve can-
la rı nız la Al lah yo lun da cehd eder si niz (çaba harcarsınız). Bu,
si zin için da ha ha yır lı dır; eğer bi lir se niz. (61/11)
On lar, ye min le ri ni bir si per edi nip Al lah'ın yo lun dan alı koy du lar.
Doğ ru su ne kö tü şey ya pı yor lar. (63/2)
Son ra (üç id det bek le me) sü re le ri ne ulaş tık la rı za man, ar tık on -
la rı ma ruf (bi li nen gü zel bir tarz) üze re tu tun, ya da ma ruf üze -
re on lar dan ay rı lın. İçi niz den ada let sa hi bi iki ki şi yi de şa hid tu -
tun. Şa hid li ği Al lah için dos doğ ru ye ri ne ge ti rin. İş te bu nun la,
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re öğüt ve ri lir. Kim
Allah'tan kor kup-sa kı nır sa, (Al lah) ona bir çı kış yo lu gös te rir;
(65/2)
Şu hal de yü zü ko yun sü rü ne rek yü rü yen mi da ha çok hi da ye te
erer, yok sa dos doğ ru yol üze rin de düm düz yü rü mek te olan mı?
(67/22)
El bet te se nin Rab bin, ki min ken di yo lun dan şa şı rıp-sap tı ğı nı
da ha iyi bi len dir; ve ki min hi da ye te er di ği ni de da ha iyi bi len dir.
(68/7)
"El bet te biz, o yol gös te ri ci (Kur'an'ı) işi tin ce, ona iman et tik. Ar -
tık kim Rab bi ne iman eder se, o ne (ec ri nin) ek si le ce ğin den kor-
kar ve ne de hak sız lı ğa uğ ra ya ca ğın dan." (72/13)
Eğer on lar (in san lar ve cin ler), yol üze rin de 'dos doğ ru bir is ti -
ka met tut tur sa lar dı', mut la ka Biz on la ra bol mik tar da su içi rir
(tü ken mez bir rı zık ve ni met ve rir)dik. (72/16)
Şüp he siz, bu bir öğüt tür. Ar tık di le yen Rab bi ne bir yol bu la bi lir.
(73/19)
Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz ek si ğin -
de, ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı ğı nı bi lir; se nin -
le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge -
ce yi ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya mayaca ğı nı -
zı bil di, böy le ce tev be ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal -
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de Kur'an'dan ko lay ge le ni oku yun. Al lah siz den has ta lar ol du -
ğu nu, baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de
ge zip-do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar pı şa cak -
la rı nı bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko lay ge le ni oku-
yun. Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a gü zel bir
borç ve rin. Ha yır ola rak ken di ne fis le ri niz için ön ce den tak dim
et ti ği niz şey le ri da ha ha yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola-
rak Al lah Katında bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (73/20)
Biz ona yo lu gös ter dik; (ar tık o,) ya şük re di ci olur ya da nan kör.
(76/3)
Şüp he siz, bu bir öğüt tür. Ar tık di le yen Rab bi ne bir yol bu la bi lir.
(76/29)
Son ra ona yo lu ko lay laş tır dı. (80/20)
Tak dir et ti, böy le ce yol gös ter di, (87/3)
Biz ona 'iki yol-iki amaç' gös ter dik. (90/10)
Şüp he siz, Bize ait olan, yol gös ter mek tir. (92/12)
Ve se ni yol bil mez iken, 'doğ ru yo la yö nel tip ilet me di mi? (93/7)
Gör dün mü? Ya o (kul) doğ ru yol üze rin de ise, (96/11)

AL TIN
Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal -
ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet
in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me -
ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Katında olan dır. (3/14)
Şüp he siz küf re dip ka fir ola rak ölen ler, bun la rın hiç bi ri sin den,
yer yü zü do lu su al tı nı ol sa -bu nu fid ye ola rak ver se de- ke sin
ola rak ka bul edil mez. On lar için acı bir azab var dır ve on la rın
yar dım cı la rı yok tur. (3/91)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, (Yahudi) bil gin le rin den ve (Hı ris -
ti yan) ra hip le rin den ço ğu, in san la rın mal la rı nı hak sız lık la yer ler
ve Al lah'ın yo lun dan alı ko yar lar. Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti rip de
Al lah yo lun da har ca ma yan lar... On la ra acı bir aza bı müj de le.
(9/34)
Ya hut al tın dan bir evin ol ma lı ve ya gök yü zü ne yük sel me li sin.
Üze ri mi ze bizim oku ya bi le ce ği miz bir ki tap in di rin ce ye ka dar
se nin yük se li şi ne de inan ma yız." De ki: "Rab bi mi yü cel ti rim;
ben, el çi olan bir be şer den baş ka sı mı yım?" (17/93)
Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler, ora da al tın dan bi le -
zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler. Ve ora da on la rın el bi se le ri
ipek(ten)dir. (35/33)
Bu du rum da (eğer doğ ruy sa), üze ri ne al tın dan bi le zik ler atıl ma -
lı ya da ya kı nın da yer al mış va zi yet te onun la bir lik te me lek ler
gel me li de ğil miy di?" (43/53)
On la rın et ra fın da al tın tep si ler ve tes ti ler le do la şı lır; ora da ne f-
is le rin ar zu et ti ği ve göz le rin lez zet (zevk) al dı ğı her şey var. Ve
siz ora da sü re siz ka la cak sı nız." (43/71)

AMAÇ
Şüp he siz Al lah, bir siv ri si ne ği de, on dan üs tün ola nı da, (her-
han gi bir şe yi) ör nek ver mek ten çe kin mez. Böy le ce iman eden-
ler, kuş ku suz bu nun Rab le rin den ge len bir ger çek ol du ğu nu  bi -
lir ler; in kar eden ler ise, "Al lah, bu ör nek le ne yi amaç la mış?"
der ler. (Oy sa Al lah,) Bu nun la bir ço ğu nu sap tı rır, bir ço ğu nu da
hi da ye te er di rir. An cak O, fa sık lar dan baş ka sı nı sap tır maz.
(2/26)
Al lah si zi, ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den, boş,
amaç sız söz ler'den do la yı so rum lu tut maz; fa kat kalp le ri ni zin
ka zan dık la rın dan do la yı so rum lu tu tar. Al lah ba ğış la yan dır, yu -
mu şak dav ra nan dır. (2/225)

On la rın hi da ye te er me si, se nin üze rin de (bir yü küm lü lük) de ğil -
dir. An cak Al lah, di le di ği ni hi da ye te er di rir. Ha yır ola rak her ne
in fak eder se niz, ken di niz için dir. Za ten siz, an cak Al lah'ın hoş-
nut lu ğu nu is te mek ten baş ka (bir amaç la) in fak et mez si niz. Ha -
yır dan her ne in fak eder se niz -hak sız lı ğa (zul me) uğ ra tıl mak sı -
zın- si ze ek sik siz ce öde ne cek tir. (2/272)
Biz, gök le ri, ye ri ve her iki si nin ara sın da ki le ri ni hak kın dı şın da
(her han gi bir amaç la) ya rat ma dık. Hiç şüp he siz o sa at de yak-
la şa rak-gel mek te dir; öy ley se (on la ra kar şı) gü zel dav ra nış lar la
dav ran. (15/85)
Biz Ki tab'ı an cak, hak kın da ih ti la fa düş tük le ri şe yi on la ra açık-
la man ve ina nan bir kav me rah met ve hi da yet ol ma sı dı şın da
(baş ka bir amaç la) in dir me dik. (16/64)
Biz el çi le ri, müj de ve ri ci ler ve uya rı cı lar ol mak dı şın da (baş ka
bir amaç la) gön der me yiz. İn kar eden ler ise, hak kı ba tıl ile ge -
çer siz kıl mak için mü ca de le edi yor lar. On lar be nim ayet le ri mi
ve uya rıl dık la rı nı (aza bı) alay ko nu su edin di ler. (18/56)
"Bi zim, si zi boş bir amaç uğ ru na ya rat tı ğı mı zı ve ger çek ten
Bize dön dü rü lüp ge ti ril me ye ce ği ni zi mi san mış tı nız?" (23/115)
İn san lar dan öy le le ri var dır ki, bil gi siz ce Al lah'ın yo lun dan sap-
tır mak ve onu bir eğ len ce ko nu su edin mek için sö zün 'boş ve
amaç sız ola nı nı' sa tın alır lar. İş te on lar için aşa ğı la tı cı bir azab
var dır. (31/6)
Biz ona 'iki yol-iki amaç' gös ter dik. (90/10)

AM CA
Kör ola na güç lük yok tur, to pal ola na güç lük yok tur, has ta ola na
da güç lük yok tur; si zin için de, ge rek ken di ev le ri niz den, ge rek -
se ba ba la rı nı zın ev le rin den, an ne le ri ni zin ev le rin den, er kek kar-
deş le ri ni zin ev le rin den, kız kar deş le ri ni zin ev le rin den, am ca la -
rı nı zın ev le rin den, ha la la rı nı zın ev le rin den, da yı la rı nı zın ev le -
rin den, tey ze le ri ni zin ev le rin den, anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz
(yer ler den) ya da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç-
lük yok tur. Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü nah
yok tur. Ev le re gir di ği niz va kit, Al lah ta ra fın dan kut lu, gü zel bir
ya şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te Al lah, si ze
ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız. (24/61)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz sa na üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver-
di ğin eş le ri ni ve Al lah'ın sa na ga ni met ola rak ver dik le ri (sa vaş
esir le ri)nden sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) ile se nin le bir lik-
te hic ret eden am ca nın kız la rı nı, ha la nın kız la rı nı, da yı nın kız-
la rı nı ve tey ze nin kız la rı nı he lal kıl dık; bir de, ken di si ni pey gam-
be re hi be eden ve pey gam be rin ken di si ni al mak is te di ği mü'min
bir ka dı nı da, -mü'min ler için ol mak sı zın yal nız ca sa na has ol -
mak üze re- (se nin için he lal kıl dık). Biz, ken di eş le ri ve sağ el -
le ri nin ma lik ol du ğu (ca ri ye le ri) ko nu sun da on lar (mü'min ler)
üze ri ne ne yi farz kıl dı ğı mı zı bil dik (si ze bil dir dik). Böy le lik le se -
nin için hiç bir güç lük ol ma sın. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir-
ge yen dir. (33/50)

AMEL
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı müj de le. Ger çek ten on -
lar için alt la rın dan ır mak lar akan cen net ler var dır. Ken di le ri ne
rı zık ola rak bu ürün ler den her ye di ril di ğin de: "Bu da ha ön ce de
rı zık lan dı ğı mız dır" der ler. Bu, on la ra, (dün ya da ki ne) ben zer
ola rak su nul muş tur. Ora da, on lar için ter te miz eş ler var dır ve
on lar ora da sü re siz ka la cak lar dır. (2/25)
Şüp he siz, iman eden ler(le) Yahudi ler, Hı ris ti yan lar ve sa bi -
iler(den kim) Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eder ve sa lih amel-
ler de bu lu nur sa, ar tık on la rın Al lah Katında ecir le ri var dır. On -
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la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (2/62)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ise cen net hal kı dır lar,
ora da sü re siz ka la cak lar dır. (2/82)
De ki: "O bi zim de Rab bi miz, si zin de Rab bi niz iken, bi zim le
Allah hak kın da (söz de ka nıt lar la) tar tış ma la ra mı gi ri yor su nuz?
Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin de amel le ri niz si zin dir. Biz, O'na
gö nül den bağ lan mış (muh lis) olan la rız." (2/139)
İman edip gü zel amel ler de bu lu nan lar, na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar ve ze ka tı ve ren ler; şüp he siz on la rın ecir le ri Rab le ri nin
Katında dır. On la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak -
lar dır. (2/277)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rın ecir le ri ek sik siz öde ne -
cek tir. Al lah, za lim olan la rı sev mez." (3/57)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan ır mak lar akan,
için de ebe di ka la cak la rı cen net le re so ka ca ğız. On da on lar için
ter te miz kı lın mış eş ler var dır. Ve on la rı, 'ne sı cak-ne so ğuk,
tam ka ra rın da göl ge li ğe' so ka ca ğız. (4/57)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, Biz on la rı al tın dan ır mak-
lar akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re so ka ca ğız. Bu,
Allah'ın ger çek olan va'di dir. Al lah'tan da ha doğ ru söz lü kim
var dır? (4/122)
Er kek ol sun, ka dın ol sun inan mış ola rak kim sa lih bir amel de
bu lu nur sa, on lar cen ne te gi re cek ve on lar, bir 'çe kir de ğin sır tın -
da ki to mur cuk ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra ma ya cak lar dır.
(4/124)
Ama iman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar, on la ra ecir le -
ri ni ek sik siz öde ye cek ve on la ra ken di faz lın dan ek le ye cek tir
de. Çe kim ser dav ra nan lar ve bü yük le nen ler, on la rı acık lı bir
azab la azab lan dı ra cak tır ve ken di le ri için Al lah'tan baş ka bir
(ve kil) ko ru yu cu dost ve yar dım cı bu la ma ya cak lar dır. (4/173)
Al lah, iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra va'det miş -
tir, on lar için bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir var dır. (5/9)
Ger çek şu ki, iman eden ler le Yahudi ler, sa bi îler ve Hı ris ti yan -
lar dan Al lah'a, ahi ret gü nü ne ina nan ve sa lih amel ler de bu lu -
nan lar; on lar için kor ku yok tur, on lar mah zun da ol ma ya cak lar -
dır. (5/69)
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar için kor kup-sa kın -
dık la rı, iman et tik le ri ve sa lih amel ler de bu lun duk la rı, son ra kor-
kup-sa kın dık la rı ve iman et tik le ri ve son ra (yi ne) kor kup-sa kın -
dık la rı ve iyi lik te bu lun duk la rı tak dir de (ya sak lan ma dan ön ce)
de dik le ri do la yı sıy la bir so rum lu luk yok tur. Al lah, iyi lik ya pan la -
rı se ver. (5/93)
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar -ki Biz hiç kim se ye
güç ye ti re ce ğin den faz la sı nı yük le me yiz- on lar da cen ne tin as -
ha bı (hal kı)dır lar. On da son suz ola rak ka la cak lar dır. (7/42)
Ayet le ri mi zi ve ahi re te ka vuş ma yı ya lan la yan lar, on la rın amel-
le ri bo şa çık mış tır. On lar yap tık la rın dan baş ka sıy la mı ce za lan -
dı rı la cak lar dı? (7/147)
O za man şey tan on la ra amel le ri ni çe ki ci gös ter miş ve on la ra:
"Bu gün si zi in san lar dan boz gu na uğ ra ta cak kim se yok tur ve
ben de si zin yar dım cı nı zım" de miş ti. Ne za man ki, iki top lu luk
bir bi ri ni gö rür ol du (kar şı laş tı) o, iki to pu ğu üs tün de ge ri dön dü
ve: "Şüp he siz ben siz den uza ğım. Çün kü ben si zin gör me di ği -
ni zi gö rü yo rum, ben Al lah'tan da kor ku yo rum" de di. Al lah (ce za
ile) so nuç lan dır ma sı pek şid det li olan dır. (8/48)
Di ğer le ri gü nah la rı nı iti raf et ti ler, on lar sa lih bir ame li bir baş ka
kö tüy le ka rış tır mış lar dır. Umu lur ki Al lah tev be le ri ni ka bul eder.
Hiç şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (9/102)
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re, Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -

kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), kâ fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
Si zin tü mü nü zün dö nü şü O'na dır. Al lah'ın va'di bir ger çek tir.
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra, ada let le kar şı lık ver mek
için ya rat ma yı baş la tan, son ra onu ia de ede cek olan O'dur. İn -
kâr eden ler ise, kü für le ri do la yı sıy la, on lar için kay nar su dan bir
iç ki ve acı bir azab var dır. (10/4)
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar da, Rab le ri on la rı
iman la rı do la yı sıy la al tın dan ır mak lar akan, ni met ler le do na tıl -
mış cen net le re yö nel tip-ile tir (hi da yet eder). (10/9)
O'nun ar şı su üze rin de iken amel ba kı mın dan han gi ni zin da ha
iyi ol du ğu nu de ne mek için gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan
O'dur. An dol sun on la ra: "Ger çek ten siz, ölüm den son ra yi ne di -
ril ti le cek si niz" der sen, in kâr eden ler mut la ka: "Bu, açık ça bir bü -
yü den baş ka sı de ğil dir" der ler. (11/7)
Sab re den ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar baş ka. İş te, ba ğış -
lan ma ve bü yük ecir bun la rın dır. (11/11)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ve 'Rab le ri ne kalb le ri tat-
min bul muş ola rak bağ la nan lar', iş te bun lar da cen ne tin hal kı -
dır lar. On da sü re siz ka la cak lar dır. (11/23)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, ne mut lu on la ra. Va rı la -
cak ye rin gü zel ola nı (on la rın dır). (13/29)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, Rab le ri nin iz niy le al tın -
dan ır mak lar akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re ko nul -
muş lar dır. Ora da bir bir le ri ne olan dir lik te men ni le ri: "Se lam"dır.
(14/23)
Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mü'min ola rak kim sa lih bir amel-
de bu lu nur sa, hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la ya şa tı rız
ve on la rın kar şı lı ğı nı, yap tık la rı nın en gü ze liy le mu hak kak ve ri -
riz. (16/97)
Şüp he siz, bu Kur'an, en doğ ru yo la ile tir ve sa lih amel ler de bu -
lu nan mü'min le re, on lar için ger çek ten bü yük bir ecir ol du ğu nu
müj de ve rir. (17/9)
Dos doğ ru (bir Ki tap tır) ki, Kendi Katından şid det li bir azab la
uya rıp-kor kut mak ve sa lih amel ler de bu lu nan mü'min le re müj de
ver mek için (onu in dir di); şüp he siz on la ra gü zel bir ecir var dır.
(18/2)
Şüp he siz iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ise; Biz ger çek -
ten en gü zel dav ra nış ta bu lu na nın ec ri ni kay ba uğ rat ma yız.
(18/30)
Kim iman eder ve sa lih amel ler de bu lu nur sa, onun için gü zel bir
kar şı lık var dır. Ona buy ru ğu muz dan ko lay ola nı nı söy le ye ce -
ğiz." (18/88)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar... Fir devs cen net le ri on lar
için bir 'ko nak la ma ye ri dir.' (18/107)
De ki: "Şüp he siz ben, an cak si zin ben ze ri niz olan bir be şe rim;
yal nız ca ba na si zin ila hı nı zın tek bir ilah ol du ğu vah yo lu nu yor.
Kim Rab bi ne ka vuş ma yı umu yor sa, ar tık sa lih bir amel de bu -
lun sun ve Rab bi ne iba det te hiç kim se yi or tak tut ma sın."
(18/110)
An cak tev be eden, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan lar
(on la rın dı şın da dır); iş te bun lar, cen ne te gi re cek ler ve hiç bir
şey le zul me uğ ra tıl ma ya cak lar. (19/60)
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar ise, Rah man, on lar
için bir sev gi kı la cak tır. (19/96)
Kim O'na iman edip sa lih amel ler de bu lu na rak O'na ge lir se, iş -
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te on lar, on lar için de yük sek de re ce ler var dır." (20/75)
Ger çek ten ben, tev be eden, ina nan, sa lih amel ler de bu lu nup da
son ra doğ ru yo la eri şen kim se yi şüp he siz ba ğış la yı cı yım.
(20/82)
Kim de bir mü'min ola rak, sa lih olan amel ler de bu lu nur sa, ar tık
o, ne zu lüm den kork sun, ne hak kı nın ek sik tu tul ma sın dan.
(20/112)
Ar tık kim, bir mü'min ola rak sa lih amel ler de bu lu nur sa, onun ça -
ba sı için (kar şı lık ola rak) küf ran (nan kör lük) yok tur. Şüp he siz
Biz, onun ya zı cı la rı yız. (21/94)
Şüp he siz Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan
ır mak lar akan cen net le re so kar. Ger çek ten Al lah, her is te di ği ni
ya par. (22/14)
Hiç şüp he siz Al lah, iman eden le ri ve sa lih amel ler de bu lu nan -
la rı al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar, ora da al tın dan bi -
le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler; or da ki el bi se le ri ipek(ten)tir.
(22/23)
Bu na gö re, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, on lar için bir
ba ğış lan ma (mağ fi ret) ve üs tün bir rı zık var dır. (22/50)
Mülk, o gün yal nız ca Al lah'ın dır. O, ara la rın da hük me de cek tir.
Ar tık iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; ni met ler le do na tıl -
mış cen net ler için de dir ler. (22/56)
Ey el çi ler, gü zel ve te miz olan şey ler den yi yin ve sa lih amel ler -
de bu lu nun; çün kü ger çek ten ben yap mak ta ol duk la rı nı zı bi li yo -
rum. (23/51)
Ki, ge ri de bı rak tı ğım (dün ya)da sa lih amel ler de bu lu na yım." As -
la, ger çek ten bu, yal nız ca bir söz dür, bu nu da ken di si söy le -
mek te dir. On la rın ön le rin de, di ril ti lip kal dı rı la cak la rı gü ne ka dar
bir en gel (ber zah) var dır. (23/100)
İn kâr eden ler ise; on la rın amel le ri düm düz bir ara zi de ki se ra ba
ben zer; su sa yan onu bir su sa nır. Ni ha yet ona ulaş tı ğın da bir
şey bu la maz ve ya nın da Al lah'ı bu lur. (Al lah da) Onun he sa bı -
nı tam ola rak ve rir. Al lah, he sa bı çok se ri gö ren dir. (24/39)
Ya da (in kâr eden le rin amel le ri) en gin bir de niz de ki ka ran lık la -
ra ben zer; onun üs tü nü bir dal ga kap lar, onun üs tün de bir dal -
ga, onun da üs tün de bir bu lut var dır. Bir kıs mı bir kıs mı üze rin -
de olan ka ran lık lar; eli ni çı kar dı ğın da onu bi le ne re dey se gö re -
me ye cek. Al lah ki me nur ver me miş se, ar tık onun için nur yok-
tur. (24/40)
Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra
va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti -
dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi'
kı la cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le-
şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven -
li ğe çe vi re cek tir. On lar, yal nız ca ba na iba det eder ler ve ba na
hiç bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kâr eder se, iş -
te on lar fa sık tır. (24/55)
An cak tev be eden, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nup dav-
ra nan baş ka; iş te on la rın gü nah la rı nı Al lah iyi lik le re çe vi rir.
Allah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (25/70)
Kim tev be eder ve sa lih amel ler de bu lu nur sa, ger çek ten o, tev-
be si (ve ken di si) ka bul edil miş ola rak Al lah'a dö ner. (25/71)
An cak iman eden ler, sa lih amel ler de bu lu nan lar ve Al lah'ı çok -
ça zik re den ler ile zul me uğ ra tıl dık tan son ra za fer ka za nan lar
(ve ya öc le ri ni alan lar) baş ka. Zul met mek te olan lar, na sıl bir in -
kı la ba uğ ra yıp dev ri le cek le ri ni pek ya kın da bi le cek ler dir.
(26/227)
(Sü ley man) Bu sö zü üze ri ne te bes süm edip gül dü ve de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi

ve hoş nut ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı il ham et ve be -
ni rah me tin le sa lih kul la rın ara sı na kat." (27/19)
An cak kim tev be edip iman eder ve sa lih amel ler de bu lu nur sa
ar tık kur tu lu şa eren ler den ol ma yı uma bi lir. (28/67)
Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise: "Ya zık lar ol sun si ze, Al lah'ın se -
va bı, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan kim se için da ha ha -
yır lı dır; bu na da sab re den ler den baş ka sı ka vuş tu rul maz" de di -
ler. (28/80)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ise; Biz şüp he siz on la rın
kö tü lük le ri ni ör te ce ğiz ve şüp he siz yap tık la rı nın en gü ze liy le
kar şı lık ve re ce ğiz. (29/7)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ise; el bet te on la rı sa lih le -
rin ara sı na ka ta ca ğız. (29/9)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; on la rı, için de ebe di ka lı -
cı lar ola rak, al tın dan ır mak lar akan cen ne tin yük sek köşk le ri ne
mu hak kak yer leş ti re ce ğiz. (Sa lih) Amel ler de bu lu nan la rın ec ri
ne gü zel dir. (29/58)
Böy le ce iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; ar tık on lar 'bir
cen net bah çe sin de' 'se vinç için de ağır la nır lar'. (30/15)
Kim in kâr eder se, ar tık onun in kâ rı ken di aley hi ne dir; kim sa lih
bir amel de bu lu nur sa, ar tık on lar ken di leh le ri ne ola rak (cen net-
te ki yer le ri ni) dö şe yip ha zır la mak ta dır lar. (30/44)
(Bu, Al lah'ın) Ken di faz lın dan iman edip sa lih amel ler de bu lu -
nan la rı ödül len dir me si için dir. Şüp he siz O, ka fir le ri sev mez.
(30/45)
(An cak) Ger çek ten iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ise;
on lar için ni met ler le-do na tıl mış cen net ler var dır. (31/8)
Suç lu-gü nah kar la rı, Rab le ri hu zu run da baş la rı öne eğil miş ola-
rak: "Rab bi miz, gör dük ve işit tik; şim di bi zi (bir ke re da ha dün-
ya ya) ge ri çe vir, sa lih bir amel de bu lu na lım, ar tık biz ger çek ten
ke sin bil giy le ina nan la rız" (di ye yal va ra cak la rı za ma nı) bir gör-
sen. (32/12)
İman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan lar ise, ar tık on lar için,
yap tık la rı nı za kar şı lık ol mak üze re, bir ağır lan ma ko na ğı ola rak
ba rın ma cen net le ri var dır. (32/19)
Ama siz den kim Al lah'a ve Re sû lü'ne gö nül den -ita at eder ve
sa lih bir amel de bu lu nur sa, ona ec ri ni iki kat ve ri riz. Ve Biz ona
üs tün bir rı zık da ha zır la mı şız dır. (33/31)
Ki O (Al lah), amel le ri ni zi ıs lah et sin ve gü nah la rı nı zı ba ğış la sın.
Kim Al lah'a ve el çi si ne ita at eder se, ar tık o en bü yük kur tu luş la
kur tul muş tur. (33/71)
(Çün kü O) İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı ödül len di re -
cek. İş te mağ fi ret ve üs tün rı zık on la rın dır. (34/4)
Ge niş zırh lar yap, (on la rı) dü zen li bir bi çi me sok ve he pi niz sa -
lih amel ler ya pın. Ger çek ten ben, si zin yap tık la rı nı zı gö re nim"
(di ye vah yet tik). (34/11)
Bi zim Katımız da si zi (bi ze) yak laş tı ra cak olan ne mal la rı nız, ne
de ev lat la rı nız dır; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar
baş ka. İş te on lar; on lar için yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze re kat
kat mü ka fa at var dır ve on lar yük sek köşk le rin de gü ven için de -
dir ler. (34/37)
O in kâr eden ler; on lar için şid det li bir azab var dır. İman edip sa -
lih amel ler de bu lu nan lar ise; on lar için de bir ba ğış lan ma ve bü -
yük bir ecir var dır. (35/7)
Kim iz ze ti is ti yor sa, ar tık bü tün iz zet Al lah'ın dır. Gü zel söz O'na
yük se lir, sa lih amel de onu yük sel tir. Kö tü lük le ri ta sar la yıp dü -
zen le yen ler ise; on lar için şid det li bir azab var dır. On la rın ta sar-
la dık la rı 'bo şa çı kıp bo zu lur'. (35/10)
İçin de on lar (şöy le) çığ lık atar lar: "Rab bi miz, bi zi çı kar, yap tı ğı -
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mız dan baş ka sa lih bir amel de bu lu na lım." Si ze or da (dün ya -
da), öğüt ala bi le cek ola nın öğüt ala bi le ce ği ka dar ömür ver me -
dik mi? Si ze uya ran da gel miş ti. Öy ley se (aza bı) ta dın; ar tık za -
lim ler için bir yar dım cı yok tur. (35/37)
(Da vud) De di ki: "An dol sun se nin ko yu nu nu, ken di ko yun la rı na
(kat mak) is te mek le sa na zul met miş tir. Doğ ru su, (emek ve ma li
güç le ri ni) bir leş ti rip ka tan (or tak)lar dan ço ğu, bir bir le ri ne kar şı
te ca vüz eder ler; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar
baş ka. On lar da ne ka dar az dır." Da vud, ger çek ten Bizim onu
im ti han et ti ği mi zi san dı, böy le ce Rab bin den ba ğış lan ma di le di
ve rü ku ede rek ye re ka pan dı ve (bi ze gö nül den) yö ne lip-dön dü.
(38/24)
Yok sa Biz, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı yer yü zün de
boz gun cu luk çı ka ran lar gi bi (bir) mi tu ta ca ğız? Ya da mut ta ki le -
ri fa cir ler gi bi (bir) mi tu ta ca ğız? (38/28)
An dol sun, sa na ve sen den ön ce ki le re vah yo lun du (ki): "Eğer
şirk ko şa cak olur san, şüp he siz amel le rin bo şa çı ka cak ve el bet-
te sen, hüs ra na uğ ra yan lar dan ola cak sın. (39/65)
(On lar da) De di ler ki: "Bi ze olan va'din de sa dık ka lan ve bi zi bu
ye re mi ras çı kı lan Al lah'a hamd ol sun ki, cen net ten di le di ği miz
yer de ko nak la ya bi li riz. (Sa lih) Amel ler de bu lu nan la rın ec ri ne
gü zel dir. (39/74)
Gök le rin yol la rı na. Böy le lik le Mu sa'nın ila hı na çı ka bi li rim. Çün -
kü ben, onun ya lan cı ol du ğu nu sa nı yo rum." İş te Fi ra vun'a, kö -
tü ame li böy le çe ki ci kı lın dı ve yol dan alı ko nul du. Fi ra vun'un hi -
le li-dü ze ni, 'yı kım ve ka yıp ta' ol mak tan baş ka (bir şey) ol ma dı.
(40/37)
Kim bir kö tü lük iş ler se, ken di mis lin den baş ka sıy la ce za gör-
mez; kim de -er kek ol sun, di şi ol sun- bir mü'min ola rak sa lih bir
amel de bu lu nur sa, iş te on lar, için de he sap sız ola rak rı zık lan dı -
rıl mak üze re cen ne te gi rer ler." (40/40)
Kör olan la (ba si ret le) gö ren bir ol maz; iman edip sa lih amel ler -
de bu lu nan lar la kö tü lük ya pan da. Ne az öğüt alıp-dü şü nü yor -
su nuz. (40/58)
Şüp he siz, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; on lar için ke -
sin ti siz bir ecir var dır. (41/8)
Al lah'a ça ğı ran, sa lih amel de bu lu nan ve: "Ger çek ten ben Müs -
lü man lar da nım" di yen den da ha gü zel söz lü kim dir? (41/33)
Kim sa lih bir amel de bu lu nur sa, ken di le hi ne dir, kim de kö tü lük
eder se, o da ken di aley hi ne dir. Se nin Rab bin, kul la ra zul me di -
ci de ğil dir. (41/46)
Şu hal de, sen bun dan do la yı da vet et ve em ro lun du ğun gi bi
doğ ru bir is ti ka met tut tur. On la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy -
ma. Ve de ki: Al lah'ın in dir di ği her ki ta ba inan dım. Ara nız da
ada let li dav ran mak la em ro lun dum. Al lah, bi zim de Rab bi miz,
si zin de Rab bi niz dir. Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin amel le ri niz
si zin dir. Bi zim le ara nız da 'de lil ler ge ti re rek tar tış ma (ya, huc ce -
te ge rek)' yok tur. Al lah bi zi bir ara ya ge ti rip-top la ya cak tır. Dö -
nüş O'na dır." (42/15)
(O gün) Za lim le ri ka zan dık la rı do la yı sıy la kor kuy la tit rer ler ken
gö rür sün; o (yap tık la rı) da üst le ri ne çö kü ver miş tir. İman edip
sa lih amel ler de bu lu nan lar ise, cen net bah çe le rin de dir ler. Rab -
le ri Katında her di le dik le ri on la rın dır. İş te bü yük fazl (ni met ve
üs tün lük) bu dur. (42/22)
İş te Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı na böy le
müj de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı ya kın lık ta sev gi dı -
şın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum." Kim bir iyi lik ka za nır sa,
Biz on da ki iyi li ği art tı rı rız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, şük-
re de ne kar şı lı ğı nı ve ren dir. (42/23)

O, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra ica bet eder ve on la ra
ken di faz lın dan art tı rır. Ka fir le re ge lin ce; on la ra şid det li bir azap
var dır. (42/26)
Kim sa lih bir amel de bu lu nur sa, ken di le hi ne dir, kim kö tü lük ya -
par sa, ar tık o da ken di aley hi ne dir. Son ra siz Rab bi ni ze dön dü -
rü le cek si niz. (45/15)
Yok sa kö tü lük le re ba tıp-ya ra alan lar, ken di le ri ni iman edip sa lih
amel ler de bu lu nan lar gi bi kı la ca ğı mı zı mı san dı lar? Ha yat la rı
ve ölüm le ri bir mi (ola cak)? Ne kö tü hü küm ve ri yor lar. (45/21)
Ar tık iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra ge lin ce; Rab le ri on -
la rı ken di rah me ti ne so kar. İş te apa çık olan 'bü yük mut lu luk ve
kur tu luş' bu dur. (45/30)
Biz in sa na, 'an ne ve ba ba sı na' iyi lik le dav ran ma sı nı tav si ye et -
tik. An ne si onu güç lük le ta şı dı ve onu güç lük le do ğur du. Onun
(ha mi le lik te) ta şın ma sı ve süt ten ke sil me si, otuz ay dır. Ni ha yet
güç lü (er gin lik) ça ğı na erip kırk yıl (ya şın)a ula şın ca, de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
ve se nin ra zı ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı ba na il ham
et; be nim için so yum da sa la hı ver. Ger çek ten ben tev be edip
Sa na yö nel dim ve ger çek ten ben Müs lü man lar da nım." (46/15)
Her bi ri için yap tık la rı nız dan do la yı de re ce ler var dır; öy le ki
amel le ri ken di le ri ne ek sik siz ce öden sin ve on lar zul me de uğ ra-
tıl maz lar. (46/19)
On lar ki in kâr et ti ler ve Al lah'ın yo lun dan alı koy du lar, (iş te Al lah
da) on la rın amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar mış tır. (47/1)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan ve Mu ham med'e in di ri len
(Kur'an)a -ki o Rab le rin den bir hak tır- İman eden le rin (Al lah),
kö tü lük le ri ni ör tüp-ba ğış la mış, du rum la rı nı dü zel tip-ıs lah et miş -
tir. (47/2)
Öy ley se, in kâr eden ler le (sa vaş sı ra sın da) kar şı kar şı ya gel di -
ği niz za man, he men bo yun la rı nı vu run; so nun da on la rı 'iyi ce
boz gu na uğ ra tıp za fer ka za nın ca da' ar tık (esir ler için) ba ğı
sım sı kı tu tun. Bun dan son ra ya bir lü tuf ola rak (on la rı bı ra kın)
ve ya bir fid ye (kar şı lı ğı sa lı ve rin). Öy le ki sa vaş ağır lık la rı nı bı -
rak sın (so na er sin). İş te böy le; eğer Al lah di le miş ol say dı, el bet-
te on lar dan in ti kam alır dı. An cak (sa vaş,) siz le ri bir bi ri niz le de -
ne me si için dir. Al lah yo lun da öl dü rü len le rin ise; ke sin ola rak
(Al lah,) amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar maz. (47/4)
İn kar eden ler ise, yü zü ko yun-dü şüş, on la ra ol sun; (Al lah,)
amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar mış tır. (47/8)
İş te böy le; çün kü on lar, Al lah'ın in dir di ği ni çir kin (ke rih) gör dü -
ler, bun dan do la yı, O da, on la rın amel le ri ni bo şa çı kar dı. (47/9)
Şüp he siz Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan
ır mak lar akan cen net le re so kar. İn kar eden ler ise, me ta la nır lar
ve hay van la rın ye me si gi bi yer ler; ateş, on lar için bir ko nak la ma
ye ri dir. (47/12)
Şim di Rab bin den apa çık bir bel ge üze rin de bu lu nan kim se, kö -
tü ame li ken di si ne 'süs lü ve çe ki ci gös te ril miş' ve ken di he va
(is tek ve tut ku)la rı na uyan kim se ler gi bi mi dir? (47/14)
İş te böy le; çün kü ger çek ten on lar, Al lah'ı ga zab lan dı ran şe ye
uy du lar ve O'nu ra zı ede cek şey le ri çir kin kar şı la dı lar; bun dan
do layı (Al lah,) amel le ri ni bo şa çı kar dı. (47/28)
Eğer Biz di ler sek, sa na on la rı el bet te gös te ri riz, böy le lik le on la -
rı si ma la rın dan ta nır sın. An dol sun, sen on la rı, söz le rin söy le niş
tar zın dan da ta nır sın. Al lah, amel le ri ni zi bi lir. (47/30)
Şüp he siz in kar eden ler, Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar ve ken di -
le ri ne hi da yet açık ça bel li ol duk tan son ra 'el çi ye kar şı ge lip zor-
luk çı ka ran lar', ke sin ola rak Al lah'a hiç bir şey le za rar ve re mez -
ler. (Al lah,) On la rın amel le ri ni bo şa çı ka ra cak tır. (47/32)
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Ey iman eden ler, Al lah'a ita at edin, Re sûl'e ita at edin ve ken di
amel le ri ni zi ge çer siz kıl ma yın. (47/33)
Öy ley se, siz üs tün (bir du rum da) iken, ba rı şa ça ğır mak su re tiy -
le gev şek li ğe düş me yin. Al lah, si zin le be ra ber dir; O, si zin amel-
le ri ni zi as la ek silt mez. (47/35)
Mu ham med, Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka -
fir le re kar şı zor lu, ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On la rı,
rü ku eden ler, sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar, Al lah'tan bir
fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri, sec -
de izin den yüz le rin de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur:
İn cil'de ki va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış, der ken
onu kuv vet len dir miş, der ken ka lın laş mış, son ra sap la rı üze rin -
de doğ ru lup-boy at mış (ki bu,) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu ör -
nek,) Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah, iç le rin den
iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ fi ret ve bü yük bir
ecir va'det miş tir. (48/29)
Ey iman eden ler, ses le ri ni zi pey gam be rin se si üs tün de yük selt -
me yin ve bir bi ri ni ze ba ğır dı ğı nız gi bi, ona söz le ba ğı rıp-söy le -
me yin; yok sa siz şu urun da de ğil ken, amel le ri niz bo şa gi der.
(49/2)
Be de vi ler, de di ki: "İman et tik." De ki: "Siz iman et me di niz; an -
cak "İs lam (Müs lü man ve ya tes lim) ol duk de yin. İman he nüz
kalp le ri ni ze gir miş de ğil dir. Eğer Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at
eder se niz, O, si zin amel le ri niz den hiç bir şe yi ek silt mez. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir." (49/14)
İman eden ler ve soy la rı ken di le ri ni iman da iz le yen ler; Biz on la -
rın soy la rı nı da ken di le ri ne ka tıp-ek le dik. On la rın amel le rin den
hiç bir şe yi ek silt me dik. Her ki şi ken di ka zan dı ğı na kar şı lık bir
re hin dir. (52/21)
Si zi top lan ma gü nü için bir ara da top la ya ca ğı gün; iş te bu al -
dan ma (te ğa bün) gü nü dür. Kim Al lah'a iman edip sa lih bir
amel de bu lu nur sa (Al lah) onun kö tü lük le ri ni ör ter ve için de ebe -
di ka lı cı lar ol mak üze re al tın dan ır mak lar akan cen net le re so -
kar. İş te bü yük 'mut lu luk ve kur tu luş (fevz)' bu dur. (64/9)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı ka ran lık lar dan nu ra çı -
kar ma sı için Al lah'ın apa çık ayet le ri ni si ze oku yan bir el çi de
(gön der dik). Kim iman edip sa lih bir amel de bu lu nur sa,   (Al lah)
onu için de sü re siz ka lı cı lar ol mak üze re al tın dan ır mak lar akan
cen net le re so kar. Al lah, ger çek ten ona ne gü zel bir rı zık ver-
miş tir. (65/11)
O, amel (dav ra nış ve ey lem) ba kı mın dan han gi ni zin da ha iyi
(ve gü zel) ola ca ğı nı de ne mek için ölü mü ve ha ya tı ya rat tı. O,
üs tün ve güç lü olan dır, çok ba ğış la yan dır. (67/2)
An cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar baş ka; on lar için
ke sin ti si ol ma yan bir ecir (mü ka fa at) var dır. (84/25)
Şüp he siz iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra ge lin ce; on lar
için al tın dan ır mak lar akan cen net ler var dır. İş te bü yük 'kur tu luş
ve mut lu luk' bu dur. (85/11)
An cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar baş ka; on lar için
ke sin ti si ol ma yan bir ecir var dır. (95/6)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ise; iş te on lar da, ya ra tıl -
mış la rın en ha yır lı la rı dır. (98/7)
O gün in san lar, amel le ri ken di le ri ne gös te ril sin di ye, bö lük bö -
lük fır la yıp-çı kar lar. (99/6)
An cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, bir bir le ri ne hak kı
tav si ye eden ler ve bir bir le ri ne sab rı tav si ye eden ler baş ka.
(103/3)

AMEL DEF TE Rİ
Biz, her in sa nın ku şu nu (iş le dik le ri ni yap tık la rı nı) ken di boy nu -
na do la dık, kı ya met gü nün de onun için açıl mış ola rak önü ne
ko na cak bir ki tap çı ka rı rız. (17/13)
Yer, Rab bi'nin nu ruy la pa rıl da dı; (or ta ye re) ki tap kon du; pey-
gam ber ler ve şa hid ler ge ti ril di ve ara la rın da hak ile hü küm ve -
ril di, on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (39/69)
Ha yır; her bi ri, ken di si ne açıl mış sa hi fe le rin ve ril me si ni is ter.
(74/52)
Sa hi fe ler (amel def ter le ri) açıl dı ğı za man, (81/10)
Ha yır; fa cir olan la rın ki ta bı şüp he siz 'Sic cîn'de dir. Sic cîn'in ne
ol du ğu nu sa na öğ re ten ne dir? Ya zı lı bir ki tap tır. (83/7-9)
Ar tık ki min ki ta bı sağ ya nın dan ve ri lir se, o ko lay bir he sap (sor -
gu) ile sor gu ya çe ki le cek ve ken di ya kın la rı na se vinç için de
dön müş ola cak tır. Ki min de ki ta bı ar dın dan ve ri lir se, o da, he -
lak (yok ol may)ı ça ğı ra cak, çıl gın alev li ate şe gi re cek. (84/7-12)

AMEL TE RA Zİ Sİ
O gün tar tı hak tır. Ki min tar tı la rı ağır ba sar sa, iş te kur tu lan lar
on lar dır. (7/8)
Ki min tar tı la rı ha fif ka lır sa, bun lar da ayet le ri mi ze zul me de gel -
dik le rin den do la yı ne fis le ri ni hüs ra na uğ ra tan lar dır. (7/9)
Biz ise, kı ya met gü nü ne ait du yar lı te ra zi ler ko ya rız da, ar tık
hiç bir ne fis hiç bir şey le hak sız lı ğa uğ ra maz. Bir har dal ta ne si bi -
le ol sa ona (te ra zi ye) ge ti ri riz. He sap gö rü cü ler ola rak Biz ye te -
riz. (21/47)
Ar tık ki min tar tı sı ağır ba sar sa, iş te on lar kur tu lu şa eren le rin ta
ken di le ri dir. (23/102)
Ki min tar tı sı ha fif ge lir se, iş te on lar da ken di ne fis le ri ni hüs ra na
uğ ra tan lar, ce hen nem de de ebe di ola rak ka la cak olan lar dır.
(23/103)
İş te, ki min tar tı la rı ağır ba sar sa, ar tık o, hoş nut olu nan bir ha yat
için de dir. (101/6-7)
Ki min tar tı la rı ha fif ka lır sa, ar tık onun da ana sı (son du ra ğı) 'ha-
vi ye'dir (uçu rum). (101/8-9)

ANAH TAR
Gay bın anah tar la rı O'nun Katında dır, O'ndan baş ka hiç kim se
gay bı bil mez. Ka ra da ve de niz de olan la rın tü mü nü O bi lir, O,
bil mek si zin bir yap rak da hi düş mez; ye rin ka ran lık la rın da ki bir
ta ne, yaş ve ku ru dış ta ol ma mak üze re hep si (ve her şey) apa-
çık bir ki tap ta dır. (6/59)
Kör ola na güç lük yok tur, to pal ola na güç lük yok tur, has ta ola na
da güç lük yok tur; si zin için de, ge rek ken di ev le ri niz den, ge rek -
se ba ba la rı nı zın ev le rin den, an ne le ri ni zin ev le rin den, er kek kar-
deş le ri ni zin ev le rin den, kız kar deş le ri ni zin ev le rin den, am ca la -
rı nı zın ev le rin den, ha la la rı nı zın ev le rin den, da yı la rı nı zın ev le -
rin den, tey ze le ri ni zin ev le rin den, anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz
(yer ler den) ya da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç-
lük yok tur. Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü nah
yok tur. Ev le re gir di ği niz va kit, Al lah ta ra fın dan kut lu, gü zel bir
ya şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te Al lah, si ze
ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız. (24/61)
Ger çek şu ki, Ka run, Mu sa'nın kav min den di, an cak on la ra kar -
şı az gın laş tı. Biz, ona öy le ha zi ne ler ver miş tik ki, anah tar la rı,
bir lik te (ta şı ma ya) dav ra nan güç lü bir top lu lu ğa ağır ge li yor du.
Ha ni kav mi ona de miş ti ki: "Şı ma ra rak se vin me, çün kü Al lah,
şı ma ra rak se vin ce ka pı lan la rı sev mez." (28/76)
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Gök le rin ve ye rin anah tar la rı O'nun dur. Al lah'ın ayet le ri ne (kar -
şı) in kâr eden ler ise; iş te on lar, hüs ra na uğ ra yan lar dır. (39/63)
Gök le rin ve ye rin anah tar la rı O'nun dur. O, di le di ği ne rız kı ge -
niş le tip-ya yar ve kı sar da. Çün kü O, her şe yi bi len dir. (42/12)

AN LAŞ MAZ LIK
Yahudi ler de di ler ki: "Hı ris ti yan lar bir şey (her han gi bir te mel)
üze re de ğil ler dir"; Hı ris ti yan lar da: "Yahudi ler bir şey üze re de -
ğil ler dir" de di ler. Oy sa on lar, Ki ta bı oku yor lar. Bil me yen ler (bil-
gi siz ler) de, on la rın söy le dik le ri nin ben ze ri ni söy le miş ler di. Ar tık
Al lah, kı ya met gü nü an laş maz lı ğa düş tük le ri şey de ara la rın da
hü küm ve re cek tir. (2/113)
Bu, Al lah'ın Ki ta bı şüp he siz hak ola rak in dir me sin den dir. Ki tap
ko nu sun da an laş maz lı ğa dü şen ler ise uzak bir ay rı lık için de dir -
ler. (2/176)
İn san lar tek bir üm met ti. Al lah, müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak
pey gam ber ler gön der di ve be ra ber le rin de, in san la rın an laş -
maz lı ğa düş tük le ri şey ler ko nu sun da, ara la rın da hü küm ver mek
üze re hak ki tap lar in dir di. Oy sa ken di le ri ne apa çık ayet ler gel-
dik ten son ra, bir bir le ri ne kar şı olan 'az gın lık ve kıs kanç lık la rı'
yü zün den an laş maz lı ğa dü şen ler, o, (Ki tap) ve ri len ler den baş-
ka sı de ğil dir. Böy le ce Al lah, iman eden le ri, hak kın da ay rı lı ğa
düş tük le ri ger çe ğe ken di iz niy le eriş tir di. Al lah, ki mi di ler se onu
doğ ru ya yö nel tir. (2/213)
Ha ni Al lah, İsa'ya de miş ti ki: "Ey İsa, doğ ru su se nin ha ya tı na
Ben son ve re ce ğim, se ni Ken di me yük sel te ce ğim, se ni in kâr
eden ler den te miz le ye ce ğim ve sa na uyan la rı kı ya me te ka dar
in kâ ra sa pan la rın üs tü ne ge çi re ce ğim. Son ra dö nü şü nüz yal-
nız ca Ba na dır, hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey de ara-
nız da Ben hük me de ce ğim." (3/55)
Ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel dik ten son ra, par ça la nıp ay rı lan
ve an laş maz lı ğa dü şen ler gi bi ol ma yın. İş te on lar için bü yük bir
azab var dır. (3/105)
Ey iman eden ler, Al lah'a ita at edin; el çi ye ita at edin ve siz den
olan emir sa hip le ri ne de. Eğer bir şey de an laş maz lı ğa dü şer -
se niz, ar tık onu Al lah'a ve el çi si ne dön dü rün. Şa yet Al lah'a ve
ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız. Bu, ha yır lı ve so nuç ba kı mın -
dan da ha gü zel dir. (4/59)
Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem oğ lu Me sih İsa'yı ger çek ten
öl dür dük" de me le ri ne de niy le de (on la ra böy le bir ce za ver dik.)
Oy sa onu öl dür me di ler ve onu as ma dı lar. Ama on la ra (onun)
ben ze ri gös te ril di. Ger çek ten onun hak kın da an laş maz lı ğa dü -
şen ler, ke sin bir şüp he için de dir ler. On la rın bir zan na uy mak tan
baş ka bu na iliş kin hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu ke sin ola rak öl dür -
me di ler. (4/157)
Sa na da (Ey Mu ham med,) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve
ona 'bir şa hid-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik. Öy -
ley se ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge len hak-
tan sa pıp on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Siz den her
bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Al lah di le -
sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le riy le si zi de -
ne me si için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü
Al lah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha -
ber ve re cek tir. (5/48)
De ki: "O, her şe yin Rab bi iken, ben Al lah'tan baş ka bir Rab mi
ara ya yım? hiç bir ne fis, ken di sin den baş ka sı nın aley hi ne (gü -
nah) ka zan maz. Gü nah kar olan bir baş ka sı nın gü nah yü kü nü
ta şı maz. So nun da dö nü şü nüz Rab bi ni ze dir. O, si ze hak kın da
an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri ha ber ve re cek tir." (6/164)
Ha ni siz va di nin ya kın ke na rın da, on lar uzak ya ma cın day dı lar;

ker van ise siz den da ha aşa ğı day dı. Eğer söz leş sey di niz, ka çı -
nıl maz ola rak söz leş me ye ri (ve ya ko nu su) hak kın da an laş -
maz lı ğa dü şer di niz; an cak Al lah, ola ca ğı olan işi ger çek leş tir -
mek için (böy le yap tı). Böy le ce, he lak ola cak ki şi apa çık bir de -
lil den son ra he lak ol sun, di ri ka la cak ki şi apa çık bir de lil den
son ra ha yat ta kal sın. Şüp he siz Al lah, ger çek ten işi ten dir, bi len -
dir. (8/42)
İn san lar, tek bir üm met ten baş ka de ğil di; son ra an laş maz lı ğa
düş tü ler. Eğer Rab bin den geç miş (ve ril miş) bir söz ol ma say dı,
an laş maz lı ğa düş tük le ri şey ko nu sun da mut la ka ara la rın da hü -
küm ve ril miş olur du. (10/19)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rı nı, hoş la rı na gi de cek gü zel bir yer de
yer leş tir dik ve te miz şey ler den ken di le ri ne rı zık ver dik. Ken di le -
ri ne ilim ge lin ce ye ka dar an laş maz lı ğa düş me di ler. Şüp he siz
Rab bin, ara la rın da an laş maz lı ğa düş tük le ri şey ko nu sun da kı -
ya met gü nü hü küm ve re cek tir. (10/93)
An dol sun, Mu sa'ya ki ta bı ver dik, on da an laş maz lı ğa dü şül dü.
Eğer Rab bin den bir söz geç miş (ve ril miş) ol ma say dı, mut la ka
ara la rın da hü küm ve ril miş ola cak tı. Ger çek ten on lar, bun dan
(Kur'an'dan) ya na kuş ku ve ri ci bir te red düt için de dir ler. (11/110,
41/45)
Eğer Rab bin di le sey di, in san la rı el bet te tek bir üm met kı lar dı.
Oy sa, on lar, an laş maz lı ğı sür dür mek te dir ler (11/118)
De ki: "Ey gök le ri ve ye ri ya ra tan, gay bı ve mü şa he de edi le bi -
le ni bi len Al lah'ım. An laş maz lı ğa düş tük le ri şey ler de, kul la rı nın
ara sın da sen hü küm ve re cek sin." (39/46)
Ki ken di le ri hak kın da an laş maz lık için de dir ler. (78/3)

ANT LAŞ MA
Bun lar, iç le rin den ant laş ma yap tı ğın kim se ler dir ki, son ra her
de fa sın da ahid le ri ni bo zar lar. On lar sa kın maz lar. Bun dan do la -
yı, sa vaş ta on la rı ya ka lar san, öy le dar ma da ğın et ki, on lar la ar -
ka la rın dan ge le cek olan lar(ı cay dır). Umu lur ki ib ret alır lar. Eğer
bir kav min iha net ede ce ğin den ke sin ola rak kor kar san, sen de
açık ve adil bir tu tum la (on lar la olan an laş ma met ni ni ve dip lo -
ma tik iliş ki yi) at. Ger çek ten Al lah, iha net eden le ri sev mez.
(8/56-58)
Ger çek şu ki, iman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da
mal la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler ile (hic ret eden le ri) ba rın -
dı ran lar ve yar dım eden ler, iş te bir bir le ri nin ve li si olan lar bun lar-
dır. İman edip hic ret et me yen ler, on lar hic ret edin ce ye ka dar,
si zin on la ra hiç bir şey le ve la ye ti niz yok tur. Ama din ko nu sun da
siz den yar dım is ter ler se, yar dım üze ri niz de bir yü küm lü lük tür.
An cak, siz ler le on lar ara sın da an laş ma bu lu nan bir top lu lu ğun
aley hin de de ğil. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (8/72)
Müş rik ler den ken di le riy le ant laş ma im za la dık la rı nı za Al lah'tan
ve Re sû lü'nden ke sin bir uya rı dır. Bun dan böy le yer yü zün de
(si ze ta nın mış bir sü re ola rak) dört ay do la şın. Ve bi lin ki Al lah'ı
aciz bı ra ka cak de ğil si niz. Ger çek ten Al lah, in kâr eden le ri hor ve
aşa ğı lık kı lı cı dır. Ve bü yük Hacc (Hacc-ı Ek ber) gü nü, Al lah'tan
ve Re sû lü'nden in san la ra bir du yu ru: Ke sin ola rak Al lah, müş-
rik ler den uzak tır, O'nun Re sû lü de… Eğer tev be eder se niz bu
si zin için da ha ha yır lı dır; yok eğer yüz çe vi rir se niz, bi lin ki
Allah'ı el bet te aciz bı ra ka cak de ğil si niz. İn kâr eden le ri acı bir
azab la müj de le. An cak müş rik ler den ken di le riy le ant laş ma im -
za la dık la rı nız dan (ant laş ma dan) bir şe yi ek silt me yen ler ve si ze
kar şı hiç kim se ye yar dım et me yen ler baş ka; ar tık ant laş ma la rı -
nı, sü re si bi te ne ka dar ta mam la yın. Şüp he siz, Al lah mut ta ki
olan la rı se ver. (9/1-4)
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ARA BUL MA
Bu nun ya nın da, kim, va si yet ede nin hak sız lı ğa eği lim gös te re -
ce ğin den ya da gü na ha gi re ce ğin den kor kup da iki si nin (ta raf -
la rın) ara sı nı bu lup-dü zel tir se, ar tık ona gü nah yok tur. Ger çek -
ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/182)
Bir de ye min le ri ni zi ba ha ne ede rek iyi lik yap ma nız, sa kın ma nız
ve in san la rın ara sı nı dü zelt me ni ze Al lah'ı en gel kıl ma yın. Al lah
işi ten dir, bi len dir. (2/224)
(Ka dın ile ko ca nın) Ara la rı nın açıl ma sın dan kor kar sa nız, bu du -
rum da er ke ğin ai le sin den bir ha kem, ka dı nın da ai le sin den bir
ha kem gön de rin. Bun lar, (ara yı) dü zelt mek is ter ler se, Al lah da
ara la rın da ba şa rı sağ lar. Şüp he siz  Al lah, bi len dir, ha ber dar
olan dır. (4/35)
On la rın 'giz li ce söy leş me le ri nin' ço ğun da ha yır yok. An cak bir
sa da ka ver me yi ve ya iyi lik te bu lun ma yı ya da in san la rın ara sı -
nı dü zelt me yi em re den le rin ki baş ka. Kim Al lah'ın rı za sı nı is te -
ye rek böy le ya par sa, ar tık ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/114)
Mü'min ler den iki top lu luk çar pı şa cak olur sa, ara la rı nı bu lup-dü -
zel tin. Şa yet bi ri di ğe ri ne te ca vüz de bu lu na cak olur sa, ar tık, te -
ca vüz de bu lu nan la, Al lah'ın em ri ne dö nün ce ye ka dar sa va şın;
eğer so nun da (Al lah'ın em ri ni ka bul edip) dö ner se, bu du rum da
ada let le ara la rı nı bu lun ve (her ko nu da) adil dav ra nın. Şüp he -
siz Al lah adil olan la rı se ver. (49/9)
Mü'min ler an cak kar deş tir ler. Öy ley se kar deş le ri ni zin ara sı nı
bu lup-dü zel tin ve Al lah'tan kor kup-sa kı nın; umu lur ki esir ge nir -
si niz. (49/10)

ARAF
İki ta raf ara sın da bir en gel ve burç lar (A'raf) üs tün de hep si ni
yüz le rin den ta nı yan adam lar var dır. Cen ne te gi re cek le re: "Se -
lam si ze" der ler, ki bun lar, he nüz gir me yen fa kat (gir me yi) 'şid-
det le ar zu edip uman lar dır.' Göz le ri ce hen nem hal kın dan ya na
çev ri lin ce: "Rab bi miz, bi zi za lim ler top lu lu ğuy la bir lik te kıl ma"
der ler. Bur cun üs tün de ki adam lar, ken di le ri ni yüz le rin den ta nı -
dık la rı (ile ri ge len bir ta kım) adam la ra ses le ne rek der ler ki: "Ne
(güç ve ser vet) top la mış ol ma nız, ne bü yük lük tas la ma nız (is -
tik ba rı nız) si ze bir ya rar sağ la ma dı." (7/46-48)

ARA FAT
Rab bi niz den bir fazl is te me niz de si ze sa kın ca yok tur. Ara fat'tan
hep bir lik te in di ği niz de Al lah'ı Meş'ar-ı Ha ram'da anın. O, si zi
na sıl doğ ru yo la yö nel tip-ilet tiy se, siz de O'nu anın. Ger çek şu
ki, siz bun dan ev vel sap mış lar dan dı nız. Son ra in san la rın (top-
lu ca) akın et ti ği yer den siz de akın edin ve Al lah'tan ba ğış lan -
ma di le yin. Şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/198-
199)

ARAP ÇA
Ger çek ten Biz, akıl er di rir si niz di ye, onu Arap ça bir Kur'an ola-
rak in dir dik. (12/2)
İş te böy le ce Biz onu (Kur'an'ı) Arap ça bir hü küm ola rak in dir dik.
An dol sun, sa na ge len bu ilim den son ra, on la rın he va (is tek ve
tut ku)la rı na uya cak olur san, se nin için Al lah'tan ne bir yar dım -
cı, dost, ne bir ko ru yu cu var dır. (13/37)
An dol sun ki Biz, on la rın: "Bu nu ken di si ne an cak bir be şer öğ -
ret mek te dir" de dik le ri ni bi li yo ruz. Sa pa rak ken di si ne yö nel dik le -
ri (kim se)nin di li a'ce mi dir, bu ise açık ça Arap ça olan bir dil dir.
(16/103)
Böy le ce Biz onu, Arap ça bir Kur'an ola rak in dir dik ve on da kor-

ku la cak şey le ri tür lü şe kil ler de açık la dık; umu lur ki kor kup-sa kı -
nır lar ya da on lar için dü şün me (ye te ne ği ni) oluş tu rur. (20/113)
Apa çık Arap ça bir dil le. (26/195)
Onu Arap ça bil me yen bi ri ne in dir miş ol say dık. (26/198)
Çar pık lı ğı ol ma yan Arap ça bir Kur'an'dır (bu). Umu lur ki sa kı -
nır lar. (39/28)
Bi len bir ka vim için, ayet le ri (çe şit li bi çim ler de, bi rer bi rer) 'fa sıl -
lar ha lin de açık lan mış' Arap ça Kur'an (ve ya oku nan) ki tap tır;
(41/3)
İş te Biz sa na, böy le Arap ça bir Kur'an vah yet tik; şe hir le rin ana -
sı (olan Mek ke hal kı)nı ve çev re sin de olan la rı uyar man için ve
ken di sin de şüp he ol ma yan top lan ma gü nü nü (ha ber ve rip on la -
rı) uyar man için de. (O gün on la rın) Bir bö lü mü cen net te, bir bö -
lü mü çıl gın ca ya nan ate şin içe ri sin de dir ler. (42/7)
Ger çek ten Biz onu, bel ki ak lı nı zı kul la nır sı nız di ye Arap ça bir
Kur'an kıl dık. (43/3)
Bun dan ön ce de, bir reh ber (imam) ve bir rah met ola rak Mu -
sa'nın ki ta bı var. Bu da, zul me den le ri uyar mak ve ih san da bu -
lu nan la ra bir müj de ol mak üze re (ken din den ön ce ki ki tap la rı)
doğ ru la yı cı ve Arap ça bir dil ile olan bir ki tap tır. (46/12)

ARA Zİ
İn kâr eden ler ise; on la rın amel le ri düm düz bir ara zi de ki se ra ba
ben zer; su sa yan onu bir su sa nır. Ni ha yet ona ulaş tı ğın da bir
şey bu la maz ve ya nın da Al lah'ı bu lur. (Al lah da) Onun he sa bı -
nı tam ola rak ve rir. Al lah, he sa bı çok se ri gö ren dir. (24/39)

ARI
Rab bin bal arı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın kur-
duk la rı çar dak lar da ken di ne ev ler edin. (16/68)
Son ra mey ve le rin tü mün den ye, böy le ce Rab bi nin sa na ko lay -
laş tır dı ğı yol lar da yü rü-uçu ver. On la rın ka rın la rın dan tür lü renk-
ler de şer bet ler çı kar, on da in san lar için bir şi fa var dır. Şüp he siz
dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten bun da bir ayet var dır.
(16/69)

ARİM SE Lİ
An cak on lar yüz çe vir di ler, böy le ce Biz de on la ra Arim se li ni
gön der dik. Ve on la rın iki bah çe si ni, bu ruk ye miş li, acı ıl gın lı ve
için de az bir şey de se dir ağa cı olan iki bah çe ye dö nüş tür dük.
(34/16)

AR KA DAŞ
Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. An ne-
ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu ya,
uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el -
le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü, Al lah, her
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (4/36)
Ve on lar, mal la rı nı in san la ra gös te riş ol sun di ye in fak eder ler,
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne de inan maz lar. Şey tan, ki me ar ka daş
olur sa, ar tık ne kö tü bir ar ka daş tır o. (4/38)
Kim Al lah'a ve Re sul'e ita at eder se, iş te on lar Al lah'ın ken di le -
ri ne ni met ver di ği pey gam ber ler, doğ ru lar (ve doğ ru la yan lar),
şe hid ler ve sa lih ler le be ra ber dir. Ne iyi ar ka daş tır on lar? (4/69)
İn kâr eden ler ve ayet le ri mi zi ya lan la yan lar; iş te on lar, çıl gın
ate şin ar ka daş la rı dır lar. (5/86)
De ki: "Bi ze ya ra rı ve za ra rı ol ma yan Al lah'tan baş ka şey le re mi
ta pa lım? Al lah bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra, şey tan la rın ayar-
ta rak yer de şaş kın ca bı rak tık la rı, ar ka daş la rı nın da: "Doğ ru yo -
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la, bi ze gel" di ye ken di si ni ça ğır dı ğı kim se gi bi to puk la rı mız
üze rin de ge ri sin ge ri mi dön dü rü le lim?" De ki: "Hiç şüp he siz
Allah'ın yo lu, asıl yol dur. Ve biz alem le rin Rab bi ne (ken di mi zi)
tes lim et mek le em ro lun duk." (6/71)
Ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le nen ler, iş te
on lar ate şin ar ka daş la rı dır; on da son suz ca ka la cak lar dır. (7/36)
Sa hip le rin de (ya da ar ka daş la rı olan pey gam ber de) de li lik ten
hiç bir şey ol ma dı ğı nı dü şün mü yor lar mı? O, apa çık bir uya rı cı -
dan baş ka sı de ğil dir. (7/184)
Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na yar dım
et miş tir. Ha ni kâ fir ler iki den bi ri ola rak O'nu (Mek ke'den) çı kar -
mış lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du:
"Hüz ne ka pıl ma, el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce
Allah O'na 'hu zur ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti, O'nu si zin
gör me di ği niz or du lar la des tek le miş, in kâ ra eden le rin de ke li me -
si ni (in kâr çağ rı la rı nı) al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li me si, yü ce
olan dır. Al lah üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(9/40)
Ken di le ri ne on la rın ger çek ten çıl gın ate şin ar ka daş la rı ol duk la -
rı açık lan dık tan son ra -ya kın la rı da hi ol sa- müş rik ler için ba ğış -
lan ma di le me le ri pey gam be re ve iman eden le re ya raş maz.
(9/113)
Ey zin dan ar ka daş la rım, bir bi rin den ay rı (bir sü rü) Rab ler mi da -
ha ha yır lı dır, yok sa kah har (kah re di ci) olan bir tek Al lah mı?"
(12/39)
Ey zin dan ar ka daş la rım, iki niz den bi ri efen di si ne şa rap içi re cek,
di ğe ri ise ası la cak, kuş onun ba şın dan yi ye cek. İş te hak kın da
fet va is te mek te ol du ğu nuz iş (ar tık) olup bit miş tir." (12/41)
Eğer şa şı ra cak san, asıl şaş kın lık ko nu su on la rın şöy le söy le -
me le ri dir: "Biz top rak iken mi, ger çek ten biz mi ye ni den ya ra tı -
la ca ğız?" İş te on lar Rab le ri ne kar şı in kâ ra sa pan lar, iş te on lar
bo yun la rı na (ateş ten) hal ka lar ge çi ri len ler ve iş te on lar -için de
ebe di ka la cak la rı- ate şin ar ka daş la rı olan lar dır. (13/5)
(İki sin den) Bi ri nin baş ka ürün (ve ren yer)le ri de var dı. Böy le lik -
le onun la ko nu şur ken ar ka da şı na de di ki: "Ben, mal ba kı mın -
dan sen den da ha zen gi nim, in san sa yı sı ba kı mın dan da da ha
güç lü yüm." (18/34)
Ken di siy le ko nuş mak ta olan ar ka da şı ona de di ki: "Se ni top rak -
tan, son ra bir dam la su dan ya ra tan, son ra da se ni düz gün (eli
aya ğı tu tan, gü cü kuv ve ti ye rin de) bir adam kı lan (Al lah)ı in kar
mı et tin?" (18/37)
(Mu sa:) "Bun dan son ra sa na bir şey so ra cak olur sam, ar tık be -
nim le ar ka daş lık et me. Ben den ya na bir öz re ulaş mış olur sun"
de di. (18/76)
De ki: "Si ze bir tek öğüt ve ri yo rum: "Al lah için iki şer iki şer ve te -
ker te ker kı yam et me niz, son ra dü şün me niz. Si zin sa hi bi niz
(ve ya ar ka da şı nız olan Pey gam ber)de hiç bir de li lik yok tur. O,
yal nız ca si zi, şid det li bir aza bın ön ce sin de uya ran dır." (34/46)
Ar tık ger çek ten, zul me den ler için, (geç miş te ki) ar ka daş la rı nın
gü nah la rı na ben zer bir gü nah var dır. Şu hal de ace le et me sin -
ler. (51/59)
Der ken ar ka daş la rı nı ça ğır dı lar, o da bı ça ğı nı ka pıp 'hay va nı
aya ğın dan bi çip ye re de vir di.' (54/29)

AR MA ĞAN
Ora da Ze ke ri ya Rab bi ne dua et ti: "Rab bim, ba na Katından ter-
te miz bir soy ar ma ğan et. Doğ ru su Sen, du ala rı işi ten sin" de di.
(3/38)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik, hep si ni hi da ye te eriş-

tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u, Sü -
ley man'ı, Ey yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş-
tır dık. Biz, iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/84)
De di ler ki: "Hü küm da rın su ta sı nı kay bet tik, kim onu (bu lup) ge -
ti rir se, (ona ar ma ğan ola rak) bir de ve yü kü var dır. Ben de bu na
ke fi lim." (12/72)
Hamd, Al lah'a ait tir ki, O, ba na ih ti yar lı ğa rağ men İs ma il'i ve İs -
hak'ı ar ma ğan et ti. Şüp he siz Rab bim, ger çek ten du ayı işi ten -
dir." (14/39)
Doğ ru su ben, ar kam dan ge le cek ya kın la rım adı na kor ku ya ka -
pıl dım, be nim ka rım da bir kı sır (ka dın)dır. Ar tık ba na Kendi
Katından bir yar dım cı ar ma ğan et." (19/5)
De miş ti ki: "Ben, yal nız ca Rab bin den (ge len) bir el çi yim; sa na
ter te miz bir er kek ço cuk ar ma ğan et mek için (bu ra da yım)."
(19/19)
Böy le lik le, on lar dan ve Al lah'tan baş ka tap tık la rın dan ko pup-
ay rı lın ca ona İs hak'ı ve (oğ lu) Ya kup'u ar ma ğan et tik ve her bi -
ri ni pey gam ber kıl dık. (19/49)
On la ra rah me ti miz den ar ma ğan(lar) ba ğış la dık ve on lar için yü -
ce bir doğ ru luk di li ver dik. (19/50)
Ona rah me ti miz den kar de şi Ha run'u da bir pey gam ber ola rak
ar ma ğan et tik. (19/53)
Ona İs hak'ı ar ma ğan et tik, üs tü ne de Ya kub'u; her bi ri ni sa lih -
ler kıl dık. (21/72)
Onun du ası na ica bet et tik, ken di si ne Yah ya'yı ar ma ğan et tik,
eşi ni de do ğur ma ya el ve riş li kıl dık. Ger çek ten on lar ha yır lar da
ya rı şır lar dı, uma rak ve kor ka rak Bize dua eder ler di. Bize de rin
say gı gös te rir ler di. (21/90)
Yok sa sen on lar dan ha raç mı is ti yor sun? İş te Rab bi nin ha ra cı
(dün ya ve ahi ret ar ma ğa nı) da ha ha yır lı dır. O, rı zık ve ren le rin
en ha yır lı sı dır. (23/72)
Ve on lar: "Rab bi miz, bi ze eş le ri miz den ve so yu muz dan, gö zün
ay dın lı ğı ola cak (ço cuk lar) ar ma ğan et ve bi zi tak va sa hip le ri ne
ön der kıl," di yen ler dir. (25/74)
"Ben on la ra bir he di ye gön de re yim de, bir ba ka yım el çi ler ney -
le dö ner ler." (El çi he di ye ler le) Sü ley man'a gel di ği za man: "Siz -
ler ba na mal ile yar dım da mı bu lun mak is ti yor su nuz? Al lah'ın
ba na ver di ği, si ze ver di ğin den da ha ha yır lı dır; ha yır, siz, he di -
ye niz le se vi nip öğü ne bi lir si niz" de di. (27/35-36)
Biz ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik ve onun so yun da
(seç tik le ri mi ze) pey gam ber li ği ve ki ta bı (vahy ih sa nı) kıl dık, ec -
ri ni de dün ya da ver dik. Şüp he siz o, ahi ret te sa lih olan lar dan dır.
(29/27)
Rab bim, ba na sa lih ler den (olan bir ço cuk) ar ma ğan et."
(37/100)
Biz Da vud'a Sü ley man'ı ar ma ğan et tik. O, ne gü zel kul du. Çün -
kü o, (da ima Al lah'a) yö ne lip-dö nen bi riy di. (38/30)
Rab bim, be ni ba ğış la ve ben den son ra hiç kim se ye na sib ol ma-
yan bir mül kü ba na ar ma ğan et. Şüp he siz sen, kar şı lık sız ar -
ma ğan eden sin." (38/35)
Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır. Di le di ği ni ya ra tır. Di le di ği ne
di şi ler ar ma ğan eder, di le di ği ne de er kek ar ma ğan eder.
(42/49)
Ki on lar, in kâr et ti ler, si zi Mes cid-i Ha ram'dan ve dur du rul mak -
ta (bek le til mek te) olan he di ye le ri (kur ban la rı), yer le ri ne var mak-
tan alı koy du lar. Eğer ken di le ri ni bil me di ği niz mü'min er kek ler ve
mü'min ka dın la rı, bil gi siz lik do la yı sıy la dar ma da ğın edip de bu
yüz den si ze 'da ya nıl maz bir sı kın tı' do kun ma ya cak ol say dı (o
za man du rum fark lı olur du. Du ru mu nun böy le ol ma sı,) Al lah'ın
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di le di ği ni rah me ti ne sok ma sı için dir. Eğer (ka rı şık ya şa yan
mü'min ler), se çi lip ay rıl mış ol sa lar dı, mu hak kak iç le rin den in kâr
eden le ri acı bir azab ile azab lan dı rır dık. (48/25)

ARŞ (KÜR SÜ)
Ger çek ten si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan,
son ra ar şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü, dur mak sı zın ken di si -
ni ko va la yan ge cey le ör ten, gü ne şe, aya ve yıl dız la ra ken di
buy ru ğuy la baş eğ di ren dir. Ha be ri niz ol sun, ya rat mak da, emir
de (yal nız ca) O'nun dur. Alem le rin Rab bi olan Al lah ne yü ce dir.
(7/54)
Eğer on lar yüz çe vi rir ler se, de ki: "Ba na Al lah ye ter. O'ndan
baş ka ilah yok tur. Ben O'na te vek kül et tim ve bü yük ar şın Rab -
bi O'dur." (9/129)
Şüp he siz si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan, son -
ra ar şa is ti va eden, iş le ri evi rip-çe vi ren Al lah'tır. Onun iz ni ol ma-
dık tan son ra, hiç kim se şe fa at çi ola maz. İş te Rab bi niz olan
Allah bu dur, öy ley se O'na kul luk edin. Yi ne de öğüt alıp dü şün -
me ye cek mi si niz? (10/3)
O'nun ar şı su üze rin de iken amel ba kı mın dan han gi ni zin da ha
iyi ol du ğu nu de ne mek için gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan
O'dur. An dol sun on la ra: "Ger çek ten siz, ölüm den son ra yi ne di -
ril ti le cek si niz" der sen, in kâr eden ler mut la ka: "Bu, açık ça bir bü -
yü den baş ka sı de ğil dir" der ler. (11/7)
Al lah O'dur ki, gök le ri da ya nak ol mak sı zın yük selt ti; on la rı gör-
mek te si niz. Son ra ar şa is ti va et ti ve gü neş ile aya bo yun eğ dir -
di, her bi ri adı ko nul muş bir sü re ye ka dar akıp git mek te dir ler.
Her işi evi rip dü zen ler, ayet le ri bi rer bi rer açık lar. Umu lur ki,
Rab bi ni ze ka vu şa ca ğı nı za ke sin bil giy le ina nır sı nız. (13/2)
De ki: "Eğer söy le dik le ri gi bi O'nun la be ra ber ilah lar ol say dı, on -
lar ar şın sa hi bi ne mut la ka bir yol arar lar dı." (17/42)
Rah man ar şa is ti va et miş tir. (20/5)
Eğer her iki sin de (gök te ve yer de) Al lah'ın dı şın da ilah lar ol say-
dı, el bet te, iki si de bo zu lup git miş ti. Ar şın Rab bi olan Al lah on -
la rın ni te len di re gel dik le ri şey ler den yü ce dir. (21/22)
De ki: "Ye di gö ğün Rab bi ve bü yük Arş'ın Rab bi kim dir?"
(23/86)
Hak me lik olan Al lah pek yü ce dir, On dan baş ka ilah yok tur; Ke -
rim olan Arş'ın Rab bi dir. (23/116)
O, gök le ri ve ye ri ve iki si nin ara sın da ki le ri al tı gün de ya ra tan ve
son ra ar şa is ti va eden dir. Rah man'dır. Bu nu (bun dan) ha be ri
ola na sor. (25/59)
O Al lah, O'ndan baş ka ilah yok tur, bü yük Arş'ın Rab bi dir."
(27/26)
Al lah; gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da olan la rı al tı gün de ya rat tı,
son ra ar şa is ti va et ti. Si zin O'nun dı şın da bir yar dım cı nız ve şe -
fa at çi niz yok tur. Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?
(32/4)
Me lek le ri de ar şın et ra fı nı çe vir miş ler ola rak Rab le ri ni hamd ile
tes bih et tik le ri ni gö rür sün. Ara la rın da hak ile hü küm ve ril miş tir
ve: "Alem le rin Rab bi ne ham dol sun" de nil miş tir. (39/75)
Arş'ı yük len mek te olan lar ve çev re sin de bu lu nan lar, Rab le ri ni
hamd ile tes bih et mek te, O'na iman et mek te ve iman eden le re
mağ fi ret di le mek te dir ler: "Rab bi miz, rah met ve ilim ba kı mın dan
her şe yi ku şa tıp-sar dın, tev be eden ler ve se nin yo lu na ta bi olan-
la ra mağ fi ret et ve on la rı ce hen nem aza bın dan ko ru." (40/7)
De re ce le ri yük sel ten Arş'ın sa hi bi (Al lah), 'top lan ma ve bu luş -
ma' gü nü ile uya rıp-kor kut mak için, ken di em rin den olan ru hu
kul la rın dan di le di ği ne in di rir. (40/15)

Gök le rin ve ye rin Rab bi, Arş'ın Rab bi, on la rın ni te len dir dik le rin -
den yü ce dir. (43/82)
Gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan, son ra ar şa is ti va eden O'dur.
Ye re gi re ni, on dan çı ka nı, gök ten ine ni ve ona çı ka nı bi lir. Her
ne re de ise niz, O si zin le be ra ber dir, Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren -
dir. (57/4)
Me lek(ler) ise, onun çev re si üze rin de dir. O gün, Rab bi nin ar şı -
nı on la rın da üs tün de se kiz (me lek) ta şır. (69/17)
Da ha son ra onu, uzun lu ğu yet miş ar şın olan bir zin ci re vu rup
gön de rin." (69/32)
(Bu el çi,) Bir güç sa hi bi dir, ar şın sa hi bi Katında şe ref li dir.
(81/20)
Ar şın sa hi bi dir; Me cid (pek yü ce)dir. (85/15)

ARS LAN
San ki on lar, ürk müş ya ban eşek le ri gi bi dir ler; Ars lan dan kor-
kup-kaç mış lar. (74/50-51)

ARZ
Me lek ler ken di ne fis le ri ne zul me den le rin ha ya tı na son ve re cek -
le ri za man der ler ki: "Ner de idi niz?" On lar: "Biz, yer yü zün de za -
yıf bı ra kıl mış lar (müs taz'af lar) idik." der ler. (Me lek ler de:) "Hic -
ret et me niz için Al lah'ın ar zı ge niş de ğil miy di?" der ler. İş te on -
la rın ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü ya tak tır o? (4/97)
Mu sa kav mi ne: "Al lah'tan yar dım di le yin ve sab re din. Ger çek
şu ki, arz Al lah'ın dır; ona kul la rın dan di le di ği ni mi ras çı kı lar. En
gü zel so nuç mut ta ki ler için dir." de di. (7/128)
Ey kav mim, si ze iş te bir ayet ola rak Al lah'ın de ve si; onu ser best
bı ra kın, Al lah'ın ar zın da ye sin. Ona kö tü lük (ver mek ni ye ti)yle
do kun ma yın. Yok sa si zi ya kın bir azab sa rı ve rir." (11/64)
On lar gör mü yor lar mı ki, ger çek ten Biz ar za ge li yor ve onu çev-
re sin den ek sil ti yo ruz. Al lah hü küm ve rir. Onun hük mü nün pe şi -
ne dü şe cek yok tur. Ve O, he sa bı pek ça buk gö ren dir. (13/41)
Ve on lar dan son ra si zi o ar za mut la ka yer leş ti re ce ğiz. İş te bu,
ma ka mım dan kor ka na ve teh di dim den kor ka na ait (bir ay rı ca -
lık tır)." (14/14)
An dol sun, Biz Zi kir'den son ra Ze bur'da da: "Şüp he siz Arz'a sa -
lih kul la rım va ris çi ola cak tır" di ye yaz dık. (21/105)
Ey iman eden kul la rım, şüp he siz be nim ar zım ge niş tir; ar tık yal-
nız ca ba na iba det edin. (29/56)
O, gök le ri da ya nak ol mak sı zın ya rat mış tır, bu nu gör mek te si niz.
Arz da da, si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye sar sıl maz dağ lar bı rak tı ve
ora da her can lı dan tü re tip ya yı ver di. Biz gök ten su in dir dik, böy-
le lik le ora da her gü zel olan çift ten bir bit ki bi tir dik. (31/10)
De ki: "Ey iman eden kul la rım, Rab bi niz den sa kı nın. Bu dün ya -
da iyi lik eden ler için bir iyi lik var dır. Al lah'ın arz'ı ge niş tir. An cak
sab re den le re ecir le ri he sap sız ca öde nir." (39/10)

AS HAB-I KEHF
Sen yok sa Kehf ve Ra kim Eh li ni Bizim şa şı la cak ayet le ri miz den
mi san dın? O genç ler ma ğa ra ya sı ğın dık la rı za man de miş ler di
ki: "Rab bi miz Katından bi ze bir rah met ver ve işi miz den bi ze
doğ ru yu ko lay laş tır (bi zi ba şa rı lı kıl). Böy le lik le ma ğa ra da yıl lar
yı lı on la rın ku lak la rı na vur duk (de rin bir uy ku ver dik). Son ra iki
grup tan han gi si nin kal dık la rı sü re yi da ha iyi he sap et ti ği ni be lirt-
mek için on la rı uyan dır dık. Biz sa na on la rın ha ber le ri ni bir ger-
çek (olay) ola rak ak ta rı yo ruz. Ger çek ten on lar Rab le ri ne iman
et miş genç ler di ve Biz de on la rın hi da yet le ri ni art tır mış tık. On -
la rın kalp le ri üze rin de (sab rı ve ka rar lı lı ğı) rab tet miş tik; (Kra la
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kar şı) Kı yam et tik le rin de de miş ler di ki: "Bi zim Rab bi miz gök le -
rin ve ye rin Rab bi'dir; ilah ola rak biz O'ndan baş ka sı na ke sin -
lik le tap ma yız (eğer ter si ni) söy le ye cek olur sak an dol sun ger-
çe ğin dı şı na çı ka rız." "Şun lar bi zim kav mi miz dir; O'ndan baş ka-
sı nı ilah lar edin di ler on la ra apa çık bir de lil ge tir me le ri ge rek mez
miy di? Öy ley se Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da -
ha za lim kim dir?" (İç le rin den bi ri de miş ti ki:)"Ma dem ki siz on -
lar dan ve Al lah'tan baş ka tap tık la rın dan ko pup-ay rıl dı nız o hal -
de (dağ la ra çe ki lip) ma ğa ra ya sı ğı nın da Rab bi niz si ze rah me -
tin den (bol ca bir mik ta rı nı) yay sın ve işi niz den si ze bir ya rar ko -
lay laş tır sın." (On la ra bak tı ğın da) Gö rür sün ki gü neş doğ du ğun -
da ma ğa ra la rı na sağ yan dan yö ne lir bat tı ğın da on la rı sol yan-
dan ke ser-ge çer di ve on lar da onun (ma ğa ra nın) ge niş boş lu -
ğun da lar dı. Bu Al lah'ın ayet le rin den dir. Al lah ki me hi da yet ve -
rir se iş te hi da yet bu lan odur ki mi sap tı rır sa onun için as la doğ -
ru-yo lu gös te ri ci bir ve li bu la maz sın. Sen on la rı uya nık sa nır sın
oy sa on lar (de rin bir uy ku da) uyuş muş lar dır. Biz on la rı sağ ya -
na ve sol ya na çe vi ri yor duk. Kö pek le ri de iki ko lu nu uzat mış ya -
tı yor du. On la rı gör müş ol say dın ge ri dö nüp on lar dan ka çar dın
on lar dan içi ni kor ku kap lar dı. Böy le ce ara la rın da bir sor gu la ma
yap sın lar di ye on la rı di rilt tik (uyan dır dık). İç le rin den bir söz cü
de di ki: "Ne ka dar kal dı nız?" De di ler ki: "Bir gün ve ya gü nün bir
(kaç sa at lik) kıs mı ka dar kal dık." De di ler ki: "Ne ka dar kal dı ğı -
nı zı Rab bi niz da ha iyi bi lir; şim di bi ri ni zi bu pa ra nız la şeh re gön-
de rin de han gi yi ye cek te miz se bak sın si ze on dan bir rı zık ge -
tir sin; an cak ol duk ça na zik dav ran sın ve sa kın si zi kim se ye sez-
dir me sin." "Çün kü on lar üze ri ni ze çı kıp ge lir ler se si zi ta şa tu tar-
lar ve ya din le ri ne ge ri çe vi rir ler; bu du rum da ebe di ola rak kur-
tu luş bu la maz sı nız." Böy le ce Al lah'ın va'di nin hak ol du ğu nu ve
ger çek ten kı ya me tin ken di sin de şüp he bu lun ma dı ğı nı bil me le ri
için (şe hir hal kı na ve son ra ki in san ku şak la rı na) on la rı bul dur -
muş ol duk. (On la rı gö ren ler) Ken di ara la rın da du rum la rı nı tar tı -
şı yor lar dı (bir kıs mı) de di ki: "On la rın üs tü ne bir bi na in şa edin
Rab le ri on la rı da ha iyi bi lir." On la rın işi ne ga lip ge len (söz le ri
ge çen)ler ise: "Üst le ri ne mut la ka bir mes cid yap ma lı yız" de di -
ler. (Son ra ge len ku şak lar) Di ye cek ler ki: "Üç'tü ler on la rın dör-
dün cü sü kö pek le ri dir." Ve: "Beş ti ler on la rın al tın cı sı kö pek le ri -
dir" di ye cek ler. (Bu) Bi lin me ye ne (gay ba) taş at mak tır. "Ye di dir -
ler on la rın se ki zin ci si kö pek le ri dir" di ye cek ler. De ki: "Rab bim
on la rın sa yı sı nı da ha iyi bi lir on la rı pek az (in san) dı şın da kim -
se bi le mez." Öy ley se on lar ko nu sun da açık ta olan bir tar tış ma -
dan baş ka tar tış ma ve on lar hak kın da bun lar dan hiç kim se ye
bir şey sor ma. hiç bir şey hak kın da: "Ben bu nu ya rın mut la ka
ya pa ca ğım" de me. An cak: "Al lah di ler se" (in şaAl lah ya pa ca ğım
de). Unut tu ğun za man Rab bi ni zik ret ve de ki: "Umu lur ki Rab -
bim be ni bun dan da ha ya kın bir ba şa rı ya yö nel tip-ile tir." On lar
ma ğa ra la rın da üç yüz yıl kal dı lar ve do kuz (yıl) da ha kat tı lar. De
ki: "Ne ka dar kal dık la rı nı Al lah da ha iyi bi lir. Gök le rin ve ye rin
gay bı O'nun dur. O ne gü zel gör mek te ve ne gü zel işit mek te dir.
O'nun dı şın da on la rın bir ve li si yok tur. Ken di hük mün de hiç
kim se yi or tak kıl maz." (18/9-26)

AS HAB-I MEŞ'EME
"As hab-ı Meş'eme" ne (mut suz ve uğur suz dur o) "As hab-ı
Meş'eme". (56/9)

AS HAB-I MEY ME NE
İş te o "As hab-ı Mey me ne", ne (kut lu dur o) "As hab-ı Mey me ne".
(56/8)

AS HAB-I UH DUD
Kah rol sun As hab-ı Uh dud 'Tu tuş tu ru cu-ya kıt do lu o ateş' Ha ni
ken di le ri (ateş hen de ği nin) çev re sin de otur muş lar dı. Ve
mü'min le re yap tık la rı nı sey re di yor lar dı. On lar dan yal nız ca 'üs-
tün ve güç lü olan' öğü len Al lah'a iman et tik le rin den do la yı in ti -
kam alı yor lar dı. (85/4-8)

AS HAB-I YE MİN
As hab-ı Ye min", ne (kut lu dur o) "As hab-ı Ye min." (56/27)
As hab-ı Ye min" olan lar için. (56/38)

AS KER
Biz, İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as ker le ri az -
gın lık la ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su lar onu bo ğa cak dü -
ze ye eri şin ce (Fi ra vun): "İs ra ilo ğul la rı nın ken di si ne inan dı ğı
(ilah tan) baş ka ilah ol ma dı ğı na inan dım ve ben de Müs lü man -
lar da nım" de di. (10/90)
De ki: "Kim sa pık lık için dey se, Rah man, ona sü re ta nı dık ça ta -
nır; ken di le ri ne va'de di le ni -ya aza bı ve ya kı ya met sa ati ni- gör-
dük le ri za man ar tık ki min ye ri (ma kam, mev ki) da ha kö tü, ki min
as ke ri- gü cü da ha za yıf mış, öğ re ne cek ler dir. (19/75)
Ve (is ti yo ruz ki) on la rı yer yü zün de 'ik ti dar sa hip le ri ola rak yer le-
şik kı la lım', Fi ra vun'a, Ha man'a ve as ker le ri ne, on lar dan sa kın -
dık la rı şe yi gös te re lim. (28/6)
Ni ha yet Fi ra vun'un ai le si, onu (ile ri de bil mek si zin) ken di le ri için
bir düş man ve üzün tü ko nu su ol sun di ye sa hip siz gö rüp al dı lar.
Ger çek te Fi ra vun, Ha man ve as ker le ri bir ya nıl gı için dey di.
(28/8)
O ve as ker le ri, yer yü zün de hak sız ye re bü yük len di ler ve ger-
çek ten Bize dön dü rül me ye cek le ri ni san dı lar. (28/39)
Bu nun üze ri ne, onu ve as ker le ri ni tu tup su ya at tık. Böy le lik le
zul me den le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir bak. (28/40)
On la rın (o ilah la rın) ken di le ri ne yar dım et me ye güç le ri yet mez;
oy sa ken di le ri on lar için ha zır bu lun du rul muş as ker ler dir.
(36/75)

AS MA
As ma lı ve as ma sız bah çe le ri, hur ma la rı ve tad la rı fark lı ekin le -
ri, zey tin le ri ve nar la rı -bir bi ri ne ben zer ve ben zeş mez- ya ra tan
O'dur. Ürün ver di ğin de ürü nün den yi yin ve ha sad gü nü hak kı nı
ve rin; is raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez. (6/141)

AS TAR
As tar la rı, ağır iş len miş at las tan ya tak lar üze rin de yas la nır lar. İki
cen ne tin de mey ve-dev şir me si (or da ki le re) ya kın (ko lay)dır.
(55/54)

AŞI RI LIK
On la rın söy le dik le ri: "Rab bi miz, gü nah la rı mı zı ve işi miz de ki
aşı rı lık la rı mı zı ba ğış la, ayak la rı mı zı (bas tık la rı yer de) sağ lam -
laş tır ve bi ze ka fir ler top lu lu ğu na kar şı yar dım et" de me le rin den
baş ka bir şey de ğil di. (3/147)

AŞİ RET
De ki: "Eğer ba ba la rı nız, ço cuk la rı nız, kar deş le ri niz, eş le ri niz,
aşi re ti niz, ka zan dı ğı nız mal lar, az kâr ge ti re ce ğin den kork tu ğu -
nuz ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler, siz le re Al lah'tan, O'nun
Re sû lü'nden ve O'nun yo lun da cehd et mek ten da ha se vim li ise,
ar tık Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah, fa sık lar
top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (9/24)
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Ey in san lar, ger çek ten, Biz si zi bir er kek ve bir di şi den ya rat tık
ve bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk lar ve ka bi le ler (şek lin de)
kıl dık. Şüp he siz, Al lah Katında si zin en üs tün (ke rim) ola nı nız,
(ırk ya da soy ca de ğil) tak va ca en ile ri de ola nı nız dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, ha ber alan dır. (49/13)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter
ço cuk la rı, is ter kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol -
sun. On lar, öy le kim se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış
ve on la rı ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın dan
ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak ka la -
cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar da O'ndan ra zı ol -
muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
Ve onu ba rın dı ran aşi re ti ni de; (70/13)

AT
Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal -
ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet,
in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar dün ya ha ya tı nın me ta -
ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Katında olan dır. (3/14)
On la ra kar şı gü cü nü zün yet ti ği ka dar kuv vet ve be si li at lar ha -
zır la yın. Bu nun la Al lah'ın düş ma nı ve si zin düş ma nı nı zı ve bun-
la rın dı şın da si zin bil me yip Al lah'ın bil di ği di ğer (düş man la rı)
kor ku tup-cay dı ra sı nız. Al lah yo lun da her ne in fak eder se niz si -
ze 'ek sik siz ola rak öde nir' ve siz hak sız lı ğa uğ ra tıl maz sı nız.
(8/60)
On la ra bin me niz ve süs için at la rı ka tır la rı ve mer keb le ri (ya rat -
tı). Ve da ha siz le rin bil me di ği niz ne le ri ya rat mak ta dır? (16/8)
Ha ni ona ak şa ma ya kın, bir aya ğı nı tır na ğı üs tü ne di ken, öbür
üç aya ğı ile top ra ğı ka zı yan, ya ğız at lar su nul muş tu.(38/31)
"On la rı (at la rı) ba na ge ri ge ti rin" (de di). Son ra (on la rın) ba cak -
la rı nı ve bo yun la rı nı ok şa ma ya baş la dı. (38/33)
On lar dan Al lah'ın el çi si ne ver di ği "fey'e" ge lin ce ki siz bu na kar -
şı (bu nu el de et mek için) ne at ne de ve sür dü nüz. An cak Al lah,
ken di el çi le ri ni di le dik le ri nin üs tü ne mu sal lat kı lar. Al lah her şe -
ye güç ye ti ren dir. (59/6)

ATA LAR
Yok sa siz, Ya kub'un ölüm anın da, ora da şa hid ler miy di niz? O,
oğul la rı na: "Ben den son ra ki me iba det ede cek si niz?" de di ğin -
de, on lar: "Se nin ila hı na ve ata la rın İb ra him, İs ma il ve İs hak'ın
ila hı olan tek bir ila ha iba det ede ce ğiz; biz ler ona tes lim ol duk"
de miş ler di. (2/133)
Ne za man on la ra: "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil se, on lar:
"Ha yır, biz, ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şe ye (ge le ne ğe)
uya rız" der ler. (Pe ki) Ya ata la rı nın ak lı bir şe ye er mez ve doğ -
ru yo lu da bu la ma mış idiy se ler? (2/170)
(Hacc) iba det le ri ni zi bi tir di ği niz de, ar tık (ca hi li ye dö ne min de)
ata la rı nı zı an dı ğı nız gi bi, hat ta on dan da kuv vet li bir an ma ile
Al lah'ı anın. İn san lar dan öy le si var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün-
ya da ver" der; onun ahi ret te na si bi yok tur. (2/200)
On la ra: "Al lah'ın in dir di ği ne ve el çi ye ge lin" de nil di ğin de, "Ata -
la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şey bi ze ye ter" der ler. (Pe ki,) Ya
ata la rı bir şey bil mi yor ve hi da ye te er mi yor idi ler se? (5/104)
On lar: "Al lah, be şe re hiç bir şey in dir me miş tir" de mek le Al lah'ı,
kad ri nin hak kı nı ve re rek tak dir ede me di ler. De ki: "Mu sa'nın in -

san la ra bir nur ve hi da yet ola rak ge tir di ği ve si zin de (par ça par -
ça) kâ ğıt lar üze rin de ya zı lı kı lıp (bir kıs mı nı) açık la dı ğı nız ve
ço ğu nu gö zar dı et ti ği niz ki ta bı kim in dir di? Si zin ve ata la rı nı zın
bil me di ği şey ler si ze öğ re til miş tir." De ki: "Al lah." Son ra On la rı
bı rak, içi ne 'dal dık la rı saç ma uğ ra şı la rın da' oya la nıp-dur sun lar.
(6/91)
Şirk ko şan lar di ye cek ler ki: "Al lah di le sey di ne biz şirk ko şar dık,
ne ata la rı mız ve hiç bir şe yi de ha ram kıl maz dık." On lar dan ön -
ce ki ler de, Bizim zor lu-aza bı mı zı ta dın ca ya ka dar böy le ya lan -
la dı lar. De ki: "Si zin ya nı nız da, Bize çı ka ra bi le ce ği niz bir ilim mi
var? Siz an cak zan na uy mak ta sı nız ve siz an cak "zan ve tah-
min le ya lan söy ler si niz." (6/148)
On lar, 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le rin de: "biz ata la rı mı zı bu nun
üze rin de bul duk. Al lah bu nu bi ze em ret ti" der ler. De ki: "Şüp he -
siz Al lah, 'çir kin ha ya sız lık la rı' em ret mez. Bil me di ği niz bir şe yi
Al lah'a kar şı mı söy lü yor su nuz?" (7/28)
De di ler ki: "Sen bi ze yal nız ca Al lah'a kul luk et me miz ve ata la rı -
mı zın tap mak ta ol duk la rı nı zı bı rak ma mız için mi gel din? Eğer
ger çek ten doğ ru isen, bi ze va det ti ğin şe yi ge tir, ba ka lım." (7/70)
Son ra kö tü lü ğün ye ri ni iyi lik le de ğiş tir dik, öy le ki on lar, ço ğal dı -
lar ve: "Ata la rı mı za da (ba zan) şid det li sı kın tı lar (ba zan da) re -
fah ve ge niş lik ler do kun muş tu" de di ler. Bu nun üze ri ne, Biz de
on la rı ken di le ri hiç şu urun da de ğil ken apan sız kıs kıv rak ya ka -
la yı ver dik. (7/95)
Ya da: "Biz den ön ce an cak ata la rı mız şirk koş muş tu, biz ise on -
lar dan son ra gel me bir ku şa ğız; iş le ri ba tıl olan la rın yap tık la rın -
dan do la yı bi zi he lak mi ede cek sin?" de me me niz için. (7/173)
On lar: "Siz iki niz, bi zi ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz (yol)dan
çe vir mek ve yer yü zün de bü yük lük si zin ol sun di ye mi bi ze gel-
di niz? Biz, si zin iki ni ze ina na cak de ği liz" de di ler. (10/78)
De di ler ki: "Ey Sa lih, bun dan ön ce sen içi miz de ken di sin den
(iyi lik ler ve ya rar lı lık lar) umu lan bi riy din. Ata la rı mı zın tap tı ğı
şey le re tap mak tan sen bi zi en gel le ye cek mi sin? Doğ ru su biz,
se nin bi zi da vet et ti ğin şey den kuş ku ve ri ci bir te red düt için de -
yiz." (11/62)
De di ler ki: "Ey Şu ayb, ata la rı mı zın tap tı ğı şey le ri bı rak ma mı zı
ya da mal la rı mız ko nu sun da di le di ği miz gi bi dav ran mak tan vaz-
geç me mi zi se nin na ma zın mı em re di yor? Çün kü sen, ger çek te
yu mu şak huy lu, ak lı ba şın da (re şid bir adam)sın." (11/87)
Ar tık on la rın tap mak ta ol duk la rı şey ler ko nu sun da, sa kın kuş-
ku da ol ma. Da ha ön ce le ri, ata la rı na sıl ta pı yor idiy se ler, bun lar
da an cak böy le ta pı yor lar. Şüp he siz Biz, on la rın pay la rı nı ek silt-
mek si zin on la ra öde ye cek olan la rız. (11/109)
Böy le ce Rab bin se ni seç kin kı la cak, söz le rin yo ru mun dan (kay-
nak la nan bir bil gi yi) sa na öğ re te cek ve da ha ön ce ata la rın İb ra -
him ve İs hak'a (ni me ti ni) ta mam la dı ğı gi bi se nin ve Ya kub ai le -
si nin üze rin de ki ni me ti ni ta mam la ya cak tır. El bet te Rab bin, bi -
len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (12/6)
Ata la rım İb ra him'in, İs hak'ın ve Ya kub'un di ni ne uy dum. Al lah'a
hiç bir şey le şirk koş ma mız bi zim için ola cak şey de ğil. Bu, bi ze
ve in san la ra Al lah'ın lü tuf ve ih sa nın dan dır, an cak in san la rın
ço ğu şük ret mez ler." (12/38)
Si zin Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız, Al lah'ın ken di le ri hak kın da
hiç bir de lil in dir me di ği, si zin ve ata la rı nı zın ad ola rak ad lan dır -
dık la rı nız dan baş ka sı de ğil dir. Hü küm, yal nız ca Al lah'ın dır. O,
ken di sin den baş ka sı na kul luk et me me ni zi em ret miş tir. Dos doğ -
ru olan din iş te bu dur, an cak in san la rın ço ğu bil mez ler." (12/40)
Şirk koş mak ta olan lar de di ler ki: "Eğer Al lah di le sey di, O'nun dı -
şın da hiç bir şe ye kul luk et mez dik, biz de, ata la rı mız da; ve
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O'nsuz hiç bir şe yi ha ram kıl maz dık." On lar dan ön ce ki ler de
böy le yap mış tı. Şu hal de el çi le re dü şen apa çık bir teb liğ den
baş ka sı mı? (16/35)
Bu ko nu da ne ken di le ri nin, ne ata la rı nın hiç bir bil gi si yok tur.
Ağız la rın dan çı kan söz ne (ka dar da) bü yük. On lar ya lan dan
baş ka sı nı söy le mi yor lar. (18/5)
Evet, Biz on la rı ve ata la rı nı ya rar lan dır dık; öy le ki, ömür on la ra
(hiç bit me ye cek miş gi bi) uzun gel di. Fa kat şim di, Bizim ger çek -
ten ye re ge lip onu et ra fın dan ek silt mek te ol du ğu mu zu gör mü -
yor lar mı? Şu hal de, üs tün ge len ler on lar mı? (21/44)
Biz ata la rı mı zı bun la ra ta pı yor bul duk" de di ler. (21/53)
De di ki: "An dol sun, siz ve ata la rı nız apa çık bir sa pık lık için de si -
niz." (21/54)
Bu nun üze ri ne, kav min den in kâ ra sap mış ön de ge len ler de di ler
ki: "Bu, si zin ben ze ri niz olan bir be şer den baş ka sı de ğil dir. Si -
ze kar şı üs tün lük el de et mek is ti yor. Eğer Al lah (öne sür dük le -
ri ni) di le miş ol say dı, mu hak kak me lek ler in di rir di. Hem biz geç-
miş ata la rı mız dan da bu nu işit miş de ği liz." (23/24)
On lar, yi ne de o sö zü (Kur'an'ı) ge re ği gi bi dü şün me di ler mi,
yok sa on la ra, geç miş te ki ata la rı na gel me yen bir şey mi gel di?
(23/68)
An dol sun, bu teh dit, bi ze ve biz den ön ce ki ata la rı mı za ya pıl -
mış tı; bu, geç miş le rin uy dur ma ma sal la rın dan baş ka bir şey de -
ğil dir." (23/83)
Der ler ki: "Sen yü ce sin; se nin dı şın da baş ka ve li ler edin me miz
bi ze ya kış maz, an cak on la rı ve ata la rı nı sen me ta ve rip ya rar -
lan dır dın, öy le ki (se nin) zik ri(ni) unut tu lar ve böy le ce yı kı ma
uğ ra yan bir ka vim ol du lar." (25/18)
(Mu sa:) De di ki: "O si zin de Rab bi niz, geç miş te ki ata la rı nı zın da
Rab bi dir." (26/26)
Ha yır" de di ler. "Biz ata la rı mı zı böy le ya par lar ken bul duk."
(26/74)
Hem siz, hem de es ki ata la rı nız?" (26/76)
İn kâr eden ler de di ki: "Biz ve ata la rı mız top rak ol duk tan son ra
mı, ger çek ten biz mi di ri lip-çı kar tı la cak mı şız?" (27/67)
An dol sun, bu (azab ve di ril me teh di di), bi ze ve da ha ön ce ata-
la rı mı za va'do lun muş tur. Bu, ol sa ol sa geç miş le rin uy dur ma
ma sal la rın dan baş ka sı de ğil dir." (27/68)
Mu sa, on la ra apa çık olan ayet le ri miz le gel di ği za man: "Bu, dü -
züp uy du rul muş bir bü yü den baş ka sı de ğil dir. Biz geç miş ata la-
rı mız dan bu nu işit me dik" de di ler. (28/36)
On la ra; "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil di ğin de, der ler ki; "Ha -
yır, biz ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şe ye uya rız." Şa yet
şey tan, on la rı çıl gın ca ya nan ate şin aza bı na ça ğır mış sa da mı
(bu na uya cak lar)? (31/21)
Ve ya ön ce ki ata la rı mız da mı?" (37/17)
Çün kü on lar, ata la rı nı sa pık kim se ler ola rak bul muş lar dı.
(37/69)
Al lah ki, si zin de Rab bi niz, ön ce ki ata la rı nı zın da Rab bi dir."
(37/126)
Ha yır; de di ler ki: "Ger çek ten ata la rı mı zı bir üm met üze rin de
bul duk ve doğ ru su biz on la rın iz le ri (eser le ri) üs tün de doğ ru
ola na (hi da ye te) yö nel miş (kim se)le riz." (43/22)
İş te böy le, sen den ön ce de (her han gi) bir mem le ke te bir el çi
gön der miş ol ma ya lım, mut la ka onun 're fah için de şı ma rıp azan
ön de ge len le ri' (şöy le) de miş ler dir: "Ger çek ten biz, ata la rı mı zı
bir üm met (din) üze rin de bul duk ve doğ ru su biz, on la rın iz le ri ne
(eser le ri ne) uy muş kim se le riz." (43/23)
(O pey gam ber ler den her bi ri de şöy le) De miş tir: "Ben si ze ata-

la rı nı zı üs tün de bul du ğu nuz şey den da ha doğ ru ola nı nı ge tir -
miş ol sam da mı?" On lar da de miş ler di ki: "Doğ ru su biz, ken di -
siy le gön de ril di ği niz şe ye ka fir olan la rız." (43/24)
Ha yır; Ben on la rı ve ata la rı nı, ken di le ri ne hak ve açık la yan bir
el çi ge lin ce ye ka dar me ta lan dır dım-ya şat tım. (43/29)
O'ndan baş ka ilah yok tur; di ril tir ve öl dü rür. Si zin de Rab bi niz -
dir, geç miş ata la rı nı zın da Rab bi dir. (44/8)
Eğer doğ ru söz lüy se niz, şu hal de ata la rı mı zı ge ti rin ba ka lım."
(44/36)
On la ra açık bel ge ler ola rak ayet le ri miz okun du ğu za man, on la -
rın (söz de) de lil le ri: "Eğer doğ ru söz lü ler ise niz, ata la rı mı zı (di -
ril tip) ge ti rin" de mek ten baş ka sı de ğil dir. (45/25)
Bu (put lar ise,) si zin ve ata la rı nı zın (ken di is tek ve ön gö rü nü ze
gö re) isim len dir di ği niz (key fi) isim ler den baş ka sı de ğil dir. Al lah,
on lar la il gi li 'hiç bir de lil' in dir me miş tir. On lar, yal nız ca zan na ve
ne fis le ri nin (al çak) he va (is tek ve tut ku) ola rak ar zu et tik le ri ne
uyu yor lar. Oy sa an dol sun, on la ra Rab le rin den yol gös te ri ci gel-
miş tir. (53/23)
Ön ce den ge lip-geç miş ata la rı mız da mı? (56/48)

ATEŞ
Bun la rın ör ne ği, ateş ya kan ada mın ör ne ği ne ben zer; (ki onun
ate şi) çev re si ni ay dın lat tı ğı za man, Al lah on la rın ay dın lı ğı nı gi de -
rir ve gö re mez bir şe kil de ka ran lık lar için de bı ra kı ve rir. (2/17)
Ama ya pa maz sa nız -ki ke sin ola rak ya pa ma ya cak sı nız- bu du -
rum da ka fir ler için ha zır lan mış ve ya kı tı in san lar ile taş lar olan
ateş ten sa kı nın. (2/24)
İn kâr edip de ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ise; on lar, ate şin hal kı -
dır lar ve ora da sü re siz ka la cak lar dır." (2/39)
De di ler ki: "Sa yı lı gün le rin dı şın da, ateş as la bi ze değ me ye cek -
tir." De ki: "Al lah Katından bir ahid mi al dı nız? -ki Al lah as la ah -
din den dön mez- Yok sa Al lah'a kar şı bil me di ği niz bir şe yi mi
söy lü yor su nuz?" (2/80)
Ha yır; kim bir kö tü lük iş ler de gü na hı ken di si ni ku şa tır sa, (ar tık)
on lar, ate şin hal kı dır lar, ora da sü re siz ka la cak lar dır. (2/81)
Ha ni İb ra him: "Rab bim, bu şeh ri bir gü ven lik ye ri kıl ve hal kın -
dan Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan la rı ürün ler le rı zık lan dır"
de miş ti de (Al lah: "Sa de ce ina nan la rı de ğil) in kâr ede ni de az
bir sü re ya rar lan dı rır, son ra onu ate şin aza bı na uğ ra tı rım; ne
kö tü bir dö nüş tür o" de miş ti. (2/126)
(O za man, yö ne ti lip) Uyan lar der ler ki: "Eğer bi ze bir ke re (da -
ha dün ya ya dön me) fır sa tı ve ril se(ydi) mu hak kak (şim di) on la -
rın biz den uzak laş tık la rı gi bi, biz de on lar dan uzak la şır (on la rı
yü züs tü bı ra kır)dık." Böy le ce Al lah, on la ra bü tün yap tık la rı nı
onul maz has ret ler le gös te re cek tir. Ve on lar ateş ten çı ka cak de -
ğil dir ler. (2/167)
Al lah'ın in dir di ği Ki tap tan bir şe yi gö zar dı edip sak la yan lar ve
onun la de ğe ri az (bir şe yi) sa tın alan lar; on la rın ye dik le ri, ka rın -
la rın da ateş ten baş ka sı de ğil dir. Al lah kı ya met gü nü on lar la ko -
nuş maz ve on la rı arın dır maz. Ve on lar için acı bir azab var dır.
(2/174)
On lar, hi da ye te kar şı lık sa pık lı ğı, ba ğış lan ma ya kar şı lık aza bı
sa tın al mış lar dır. Ate şe kar şı ne ka dar da ya nık lı dır lar! (2/175)
On lar dan öy le si de var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün ya da da iyi lik
ver, ahi ret te de iyi lik (ver) ve bi zi ate şin aza bın dan ko ru" der.
(2/201)
Müş rik ka dın la rı, iman edin ce ye ka dar ni kah la ma yın; iman
eden bir ca ri ye, -ho şu nu za git se de- müş rik bir ka dın dan da ha
ha yır lı dır. Müş rik er kek le ri de iman edin ce ye ka dar ni kah la ma -
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yın; iman eden bir kö le, -ho şu nu za git se de- müş rik bir er kek -
ten da ha ha yır lı dır. On lar, ate şe ça ğı rır lar, Al lah ise ken di iz niy -
le cen ne te ve mağ fi re te ça ğı rır. O, in san la ra ayet le ri ni açık lar.
Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (2/221)
Al lah, iman eden le rin ve li si (dos tu ve des tek çi si)dir. On la rı ka -
ran lık lar dan nu ra çı ka rır; in kâr eden le rin ve li le ri ise ta ğut'tur.
On la rı nur dan ka ran lık la ra çı ka rır lar. İş te on lar, ate şin hal kı dır -
lar, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/257)
Han gi bi ri niz is ter ki, al tın dan ır mak lar akan hur ma lar dan,
üzüm ler den bir bah çe si ol sun, için de ken di si nin olan bü tün
ürün ler de bu lun sun; fa kat ken di si ne ih ti yar lık ge lip çat sın, (üs -
te lik) za yıf ve kü çük ço cuk la rı ol sun (böy le bir du rum da iken)
ona (bah çe si ne) ateş li bir ka sır ga isa bet et sin de ya nı ver sin. İş -
te Al lah si ze ayet le ri böy le açık lar, ki dü şü ne si niz. (2/266)
Fa iz (ri ba) yi yen ler, an cak şey tan çarp mış ola nın kal kı şı gi bi,
çar pıl mış ol mak tan baş ka (bir tarz da) kalk maz lar. Bu, on la rın:
"Alım-sa tım da an cak fa iz gi bi dir" de me le rin den do la yı dır. Oy sa
Al lah, alış ve ri şi he lal, fa izi ha ram kıl mış tır. Ki me Rab bin den bir
öğüt ge lir de (fa ize) bir son ve rir se, ar tık geç mi şi ken di si ne, işi
de Al lah'a ait tir. Kim (fa ize) ge ri dö ner se, ar tık on lar ate şin hal-
kı dır, ora da sü rek li ka la cak lar dır. (2/275)
Şüp he siz in kâr eden ler, on la rın mal la rı da, ço cuk la rı da ken di -
le ri ne Al lah'tan (ge le cek aza ba kar şı) hiç bir şey ka zan dır maz.
Ve on lar ate şin ya kı tı dır lar. (3/10)
On lar: "Rab bi miz şüp he siz biz iman et tik, ar tık bi zim gü nah la rı -
mı zı ba ğış la ve bi zi ate şin aza bın dan ko ru" di yen ler; (3/16)
Bu, on la rın: "Ateş bi ze sa yı lı gün ler dı şın da ke sin lik le do kun -
ma ya cak" de me le rin den dir. On la rın bu if ti ra la rı, din le ri ko nu -
sun da ken di le ri ni ya nıl gı ya dü şür müş tür. (3/24)
Ger çek ten in kâr eden le rin ise, ne mal la rı, ne ço cuk la rı, on la ra
Al lah'tan ya na bir şey sağ la ya maz. İş te on lar, ate şin hal kı dır lar,
on da te mel li ola rak ka la cak lar dır. (3/116)
Ve ka fir ler için ha zır lan mış olan ateş ten sa kı nın. (3/131)
Ken di si hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği şe yi Al lah'a or tak koş-
tuk la rın dan do la yı küf re den le rin kalp le ri ne kor ku sa la ca ğız. On -
la rın ba rın ma yer le ri ateş tir. Za lim le rin ko nak la ma ye ri ne kö tü -
dür. (3/151)
"Al lah bi ze ate şin yi ye ce ği bir kur ban ge tir me dik çe hiç bir el çi ye
inan ma ma mız ko nu sun da and ver di," di yen le re de ki: "Şüp he -
siz, ben den ön ce ni ce el çi ler, apa çık bel ge ler ve söy le dik le ri -
niz le gel di; eğer, siz doğ ru idiy se niz, o hal de on la rı ne di ye öl -
dür dü nüz?" (3/183)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Kı ya met gü nü el bet te ecir le ri niz ek -
sik siz ce öde ne cek tir. Kim ateş ten uzak laş tı rı lır ve cen ne te so -
ku lur sa, ar tık o ger çek ten kur tu lu şa er miş tir. Dün ya ha ya tı, al -
da tı cı me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (3/185)
On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken  Al lah'ı zik re der ler
ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü nür ler. (Ve der ler
ki:) "Rab bi miz, Sen bu nu bo şu na ya rat ma dın. Sen pek yü ce sin,
bi zi ate şin aza bın dan ko ru." (3/191)
Rab bi miz, şüp he siz Sen ki mi ate şe so kar san, ar tık onu 'hor ve
aşa ğı lık' kıl mış sın dır; zul me den le rin yar dım cı la rı yok tur."
(3/192)
Ger çek ten, ye tim le rin mal la rı nı zul me de rek yi yen ler, ka rın la rı na
an cak ateş dol dur muş olur lar. On lar, çıl gın bir ate şe gi re cek ler -
dir. (4/10)
Kim Al lah'a ve el çi si ne is yan eder ve onun sı nır la rı nı aşar sa,
onu da için de ebe di ka la ca ğı ate şe so kar. Onun için al çal tı cı bir
azab var dır. (4/14)

Kim had di aşa rak ve zul me de rek böy le ya par sa, Biz onu ate şe
gön de ri riz. Bu Al lah için pek ko lay dır. (4/30)
Böy le ce, on lar dan ki mi ona inan dı, ki mi ona sırt çe vir di. Çıl gın
ateş ola rak ce hen nem ye ter. (4/55)
Ayet le ri mi ze kar şı in kâ ra sa pan la rı şüp he siz ate şe so ka ca ğız.
De ri le ri ya nıp dö kül dük çe, aza bı tad ma la rı için on la rı baş ka de -
ri ler le de ğiş ti re ce ğiz. Ger çek ten, Al lah, güç lü ve üs tün olan dır,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/56)
Ger çek ten mü na fık lar, ate şin en al çak ta ba ka sın da dır lar. On la -
ra bir yar dım cı bu la maz sın. (4/145)
İn kâr eden ler ve ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ise, on lar da, alev li
ate şin hal kı dır lar. (5/10)
Şüp he siz ken di gü na hı nı ve be nim gü na hı mı yük len me ni ve
böy le lik le ate şin hal kın dan ol ma nı is te rim. Zul me den le rin ce za -
sı bu dur." (5/29)
(Or da) Ateş ten çık mak is ter ler, ama on dan çı ka cak de ğil ler.
On lar için sü rek li bir azab var dır. (5/37)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır,
na sıl di ler se in fak eder. An dol sun, Rab bin den sa na in di ri len,
on lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz
de on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık
ve kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev-
len dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu -
ğa ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
An dol sun, "Şüp he siz Al lah, Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. Oy sa Me sih'in de di ği (şu dur:) "Ey İs ra ilo ğul la rı,
be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a iba det edin.
Çün kü O, ken di si ne or tak ko şa na şüp he siz cen ne ti ha ram kıl-
mış tır, onun ba rın ma ye ri ateş tir. Zul me den le re yar dım cı yok-
tur." (5/72)
İn kâr eden ler ve ayet le ri mi zi ya lan la yan lar; iş te on lar, çıl gın
ate şin ar ka daş la rı dır lar. (5/86)
Ate şin üs tün de dur du rul duk la rın da on la rı bir gör sen; der ler ki:
"Keş ke (dün ya ya bir da ha) ge ri çev ril sey dik de Rab bi mi zin
ayet le ri ni ya lan la ma say dık ve mü'min ler den ol say dık." (6/27)
On la rın tü mü nü top la ya ca ğı gün: "Ey cin top lu lu ğu in san lar dan
ço ğu nu (ayar tıp ken di ni ze kul lar) edin di niz" (di ye cek). İn san lar -
dan on la rın dost la rı der ler ki: "Rab bi miz, ki mi miz ki mi miz den
ya rar lan dı ve bi zim için tes bit et ti ğin sü re ye ulaş tık." (Al lah) Di -
ye cek ki: "Al lah'ın di le di ği dış ta ol mak üze re, ateş si zin için de
sü re siz ka la ca ğı nız ko nak la ma ye ri niz dir." Şüp he siz Rab bin,
hü küm ve hik met sa hi bi olan dır, bi len dir. (6/128)
(Al lah) De di: "Sa na em ret ti ğim de, se ni sec de et mek ten alı ko -
yan ney di?" (İb lis) De di ki: "Ben on dan ha yır lı yım; be ni ateş ten
ya rat tın, onu ise ça mur dan ya rat tın." (7/12)
Ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le nen ler, iş te
on lar ate şin ar ka daş la rı dır; on da son suz ca ka la cak lar dır. (7/36)
(Al lah) di ye cek: "Cin ler den ve in san lar dan siz den ön ce geç miş
üm met ler le bir lik te ate şe gi rin." Her bir üm met gi ri şin de kar de -
şi ni (ken di ben ze ri ni) la net ler. Ni te kim hep si bir bi ri ar dın ca ora -
da top la nın ca, en son ra yer alan lar, en ön de ge len ler için:
"Rab bi miz, iş te bun lar bi zi sap tır dı; öy ley se ateş ten kat kat art-
tı rıl mış bir azab ver di ye cek ler. (Al lah da:) "Hep si için kat kat tır.
An cak siz bil mez si niz" di ye cek. (7/38)
Cen net hal kı, ateş hal kı na (şöy le) ses le ne cek ler: "Bi ze Rab bi -
mi zin va det ti ği ni ger çek bul du nuz mu?" On lar da: "Evet" der ler.
Bun dan son ra iç le rin den ses le nen bi ri (şöy le) ses le ne cek tir:
"Al lah'ın la ne ti za lim le rin üze ri ne ol sun." (7/44)
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Ate şin hal kı cen net hal kı na ses le nir: "Bi ze bi raz su dan ya da
Allah'ın si ze ver di ği rı zık tan ak ta rın." Der ler ki: "Doğ ru su Al lah,
bun la rı in kâr eden le re ha ram (ya sak) kıl mış tır." (7/50)
İş te bu si zin; ta dın bu nu. İn kâ ra sa pan la ra bir de ateş aza bı var-
dır. (8/14)
Şirk ko şan la rın, ken di in kâr la rı na biz zat ken di le ri şa hid ler iken,
Al lah'ın mes cid le ri ni onar ma la rı na (hak ve yet ki le ri) yok tur. İş te
bun lar, yap tık la rı bo şa git miş olan lar dır. Ve bun lar ateş te sü re -
siz ka la cak olan lar dır. (9/17)
Bun la rın üzer le ri nin ce hen nem ate şin de kız dı rı la ca ğı gün, on la-
rın alın la rı, bö ğür le ri ve sırt la rı bun lar la dağ la na cak (ve:) "İş te
bu, ken di niz için yı ğıp-sak la dık la rı nız dır; yı ğıp-sak la dık la rı nı zı
ta dın" (de ni le cek). (9/35)
Bil mi yor lar mı, kim Al lah'a ve el çi si ne kar şı koy ma ya ça lı şır sa,
ger çek ten onun için, on da ebe di kal mak üze re ce hen nem ate şi
var dır? İş te en bü yük aşa ğı lan ma bu dur. (9/63)
Al lah, er kek mü na fık la ra da, ka dın mü na fık la ra da ve (bü tün)
kâ fir le re, için de ebe di kal mak üze re ce hen nem ate şi ni va det ti.
Bu, on la ra ye ter. Al lah on la rı la net le miş tir ve on lar için sü rek li
bir azab var dır. (9/68)
Al lah'ın el çi si ne mu ha lif ola rak (sa vaş tan) ge ri ka lan lar otu rup-
kal ma la rı na se vin di ler ve Al lah yo lun da mal la rıy la ve can la rıy la
cehd et me yi (çaba harcamayı) çir kin gö re rek: "Bu sı cak ta (sa -
va şa) çık ma yın" de di ler. De ki: "Ce hen nem ate şi nin sı cak lı ğı
da ha şid det li dir." Bir kav ra yıp-an la sa lar dı. (9/81)
Bi na sı nın te me li ni, Al lah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze ri ne ku ran
kim se mi ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me li ni gö çe cek bir ya rın
ke na rı na ku rup onun la bir lik te ken di si de ce hen nem ate şi içi ne
yu var la nan kim se mi? Al lah, zul me den bir top lu lu ğa hi da yet
ver mez. (9/109)
Ken di le ri ne on la rın ger çek ten çıl gın ate şin ar ka daş la rı ol duk la -
rı açık lan dık tan son ra -ya kın la rı da hi ol sa- müş rik ler için ba ğış -
lan ma di le me le ri pey gam be re ve iman eden le re ya raş maz.
(9/113)
İş te bun la rın, ka zan dık la rı do la yı sıy la ba rın ma yer le ri ateş tir.
(10/8)
Kö tü lük ler ka zan mış olan lar ise; her bir kö tü lü ğün kar şı lı ğı, ken -
di mis liy le dir. Bun la rı bir zil let sa rıp kap lar. On la rı Al lah'tan (kur-
ta ra cak) hiç bir ko ru yu cu yok. On la rın yüz le ri, san ki bir ka ran lık
ge ce nin par ça la rı na bü rün müş gi bi dir. İş te bun lar ate şin hal kı -
dır lar; ora da sü re siz ka la cak lar dır. (10/27)
İş te bun la rın, ahi ret te ken di le ri için ateş ten baş ka sı yok tur. On -
la rın on da (dün ya da) bü tün iş le dik le ri bo şa çık mış tır ve yap-
mak ta ol duk la rı şey ler de ge çer siz ol muş tur. (11/16)
Rab bin den apa çık bir de lil üze rin de bu lu nan, onu yi ne on dan
bir şa hid iz le yen ve on dan ön ce bir ön der ve rah met ola rak Mu -
sa'nın ki ta bı (ken di si ni doğ ru la mak ta) bu lu nan kim se, (ar tık on -
lar) gi bi mi dir? İş te on lar, bu na (Kur'an'a) ina nır lar. Grup lar dan
bi ri onu in kâr eder se, ateş ona va ade di len yer dir. Öy ley se, bun-
dan kuş ku da ol ma, çün kü o, Rab bin den olan bir hak tır. An cak
in san la rın ço ğun lu ğu inan maz lar. (11/17)
O, kı ya met gü nü kav mi nin ön der li ği ne ge çer, böy le ce on la rı
ate şe gö tür müş olur. So nun da var dık la rı yer, ne kö tü bir yer dir..
(11/98)
Mut suz olan lar ateş te dir ler, on lar için ora da (ka hır la ve acıy la)
ne fes alıp ver me ler var dır. (11/106)
Zul me den le re eği lim gös ter me yin, yok sa si ze ateş do ku nur. Si -
zin Al lah'tan baş ka ve li le ri niz yok tur, son ra yar dım gö re mez si -
niz. (11/113)

Eğer şa şı ra cak san, asıl şaş kın lık ko nu su on la rın şöy le söy le -
me le ri dir: "Biz top rak iken mi, ger çek ten biz mi ye ni den ya ra tı -
la ca ğız?" İş te on lar Rab le ri ne kar şı in kâ ra sa pan lar, iş te on lar
bo yun la rı na (ateş ten) hal ka lar ge çi ri len ler ve iş te on lar -için de
ebe di ka la cak la rı- ate şin ar ka daş la rı olan lar dır. (13/5)
(Al lah) Gök ten bir su in dir di de de re ler ken di mik ta rın ca çağ la -
yıp ak tı. Sel de yü ze vu ran bir kö pük yük len di. Bir süs ve ya bir
me ta sağ la mak için ateş te üze ri ne ya kıp-erit tik le ri şey ler (ma -
den ler)de de bu nun gi bi bir kö pük (ar tık) var dır. İş te Al lah, hak
ile ba tı la böy le ör nek ler ve rir. Kö pü ğe ge lin ce, o atı lır gi der, in -
san la ra ya rar sağ la ya cak şey ise, yer yü zün de ka lır. İş te Al lah
ör nek le ri böy le ver mek te dir. (13/17)
Tak va sa hip le ri ne va de di len cen net; onun al tın dan ır mak lar
akar, ye miş le ri ve göl ge lik le ri sü rek li dir. Bu kor kup-sa kı nan la rın
(mut lu) so nu dur, in kâr eden le rin so nu ise ateş tir. (13/35)
O'nun yo lun dan sap tır mak için Al lah'a eş ler koş tu lar. De ki: "Ya -
rar la nın. Çün kü el bet te si zin va rı şı nız ate şe dir." (14/30)
Gi yim le ri kat ran dan dır, yüz le ri ni ateş bü rü mek te dir. (14/50)
An cak ku lak hır sız lı ğı ya pan olur sa, onu da par lak bir ateş iz ler.
(15/18)
Ve Cann'ı da da ha ön ce 'nü fuz eden ka vu ru cu' ateş ten ya rat -
mış tık. (15/27)
On lar, Al lah'a, hoş la rı na git me yen şey le ri uy gun gö rür ler, dil le -
ri de ya lan ola rak en gü zel ola nın 'ken di le ri nin ol du ğu nu' düz-
mek te dir. Hiç şüp he siz ateş on lar için dir ve hiç şüp he siz on lar,
(ce hen nem de) ön cü ler dir. (16/62)
Ve de ki: "Hak Rab bi niz den dir; ar tık di le yen iman et sin, di le yen
in kâr et sin. Şüp he siz Biz za lim le re bir ateş ha zır la mı şız, onun
du var la rı ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır. Eğer on lar yar dım
is ter ler se, ka tı bir sı vı gi bi yüz le ri ka vu rup-ya kan bir su ile yar-
dım edi lir ler. Ne kö tü bir iç ki dir o ve ne kö tü bir des tek tir. (18/29)
Suç lu-gü nah kar lar ate şi gör müş ler dir, ar tık içi ne ken di le ri nin gi -
re cek le ri ni de an la mış lar dır; an cak on dan bir ka çış yo lu bu la -
ma mış lar dır. (18/53)
Ba na de mir küt le le ri ge ti rin", iki da ğın ara sı eşit dü ze ye ge lin ce,
"Kö rük le yin" de di. Onu ateş ha li ne ge ti rin ce ye ka dar (bu işi yap -
tı, son ra:) de di ki: "Ba na ge ti rin, üze ri ne eri til miş ba kır dö ke -
yim." (18/96)
Ha ni bir ateş gör müş tü de, ai le si ne şöy le de miş ti: "Du run, bir
ateş gör düm; umu lur ki si ze on dan bir kor ge ti ri rim ve ya ate şin
ya nın da bir yol-gös te ri ci bu lu rum." (20/10)
O in kâr eden ler, yüz le rin den ve sırt la rın dan ate şi püs kür te me -
ye cek le ri ve hiç yar dım ala ma ya cak la rı za ma nı bir bil se ler di.
(21/39)
Biz de de dik ki: "Ey ateş, İb ra him'e kar şı so ğuk ve esen lik ol."
(21/69)
Ona ya zıl mış tır: "Kim onu ve li edi nir se, şüp he siz o (şey tan) onu
şa şır tıp-sap tı rır ve onu çıl gın ate şin aza bı na yö nel tir." (22/4)
Ger çek ten iman eden ler, Yahudi ler, yıl dı za ta pan lar (Sa bii) Hı -
ris ti yan lar, ate şe ta pan lar (Me cu si) ve şirk ko şan lar; şüp he siz
Al lah, kı ya met gü nü ara la rı nı ayı ra cak tır. Doğ ru su Al lah, her şe -
yin üze rin de şa hid olan dır. (22/17)
İş te bun lar çe ki şen iki grup tur, Rab le ri ko nu sun da çe kiş ti ler. İş -
te o in kâr eden ler, on lar için ateş ten el bi se ler bi çil miş tir; baş la -
rı üs tün den de kay nar su dö kü lür. (22/19)
Ayet le ri miz ko nu sun da ac ze dü şü rü cü ça ba lar har ca yan lar,
alev li ate şin hal kı dır. (22/51)
On la ra kar şı apa çık olan ayet le ri miz okun du ğu za man, sen o
in kâr eden le rin yüz le rin de ki 'red ve in ka rı' ta nı ya bi lir sin. Ne re -
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dey se, ken di le ri ne kar şı ayet le ri mi zi oku ya nın üze ri ne çul la nı -
ve re cek ler. De ki: "Si ze, bun dan da ha kö tü ola nı nı ha ber ve re -
yim mi? Ateş... Al lah, onu in kâr eden le re va'det miş bu lun mak -
ta dır; ne kö tü bir du rak tır." (22/72)
Ateş, on la rın yüz le ri ni ya la ya rak ya kar da onun için de on lar, (et -
le ri sıy rıl mış ola rak sı rı tan) diş le riy le ka lı ve rir ler. (23/104)
Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li, için de
çe rağ bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır -
ça, san ki in cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait ol ma -
yan kut lu bir zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne -
re dey se ateş ona do kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur üs tü -
ne nur dur. Al lah, ki mi di ler se onu ken di nu ru na yö nel tip-ile tir.
Al lah in san lar için ör nek ler ve rir. Al lah, her şe yi bi len dir. (24/35)
İn kâ ra sa pan la rın, yer yü zün de (Al lah'ı) aciz bı ra ka cak la rı nı
san ma. On la rın son ba rın ma yer le ri ateş tir. Ne kö tü bir dö nüş -
tür o. (24/57)
Ha yır, on lar kı ya met-sa ati ni ya lan la dı lar; Biz kı ya met sa ati ni
ya lan sa yan la ra çıl gın ca ya nan bir ateş ha zır la dık. (25/11)
Ha ni Mu sa ai le si ne: "Şüp he siz ben bir ateş gör düm" de miş ti.
"Si ze on dan ya bir ha ber ve ya ısın ma nız için bir kor ateş ge ti -
re ce ğim." (27/7)
Ora ya git ti ğin de, ken di si ne ses le nil di: "Ateş (ye rin)de olan lar
da, çev re sin de bu lu nan lar da kut lu kı lın mış tır. Alem le rin Rab bi
olan Al lah yü ce dir. (27/8)
Kim bir kö tü lük le ge lir se, ar tık on lar da ate şe yü zü ko yun atı lır
(ve on la ra:) "Yap tık la rı nız dan baş ka sıy la mı ce za lan dı rı lı yor su -
nuz?" (de nir). (27/90)
Böy le lik le Mu sa, sü re yi ta mam la yıp ai le siy le bir lik te yo la ko yu -
lun ca, Tur ta ra fın da bir ateş gör dü. Ai le si ne: "Siz du run, ger çek-
ten bir ateş gör düm; uma rım on dan ya bir ha ber, ya da ısın ma -
nız için bir kor par ça sı ge ti ri rim." de di. (28/29)
Fi ra vun de di ki: "Ey ön de ge len ler, si zin için ben den baş ka ilah
ol du ğu nu bil mi yo rum. Ey Ha man, ça mu run üs tün de bir ateş yak
da, ba na yük sek çe bir ku le in şa et, bel ki Mu sa'nın ila hı na çı ka -
rım çün kü ger çek ten ben onu ya lan cı lar dan (bi ri) sa nı yo rum."
(28/38)
Biz, on la rı ate şe ça ğı ran ön der ler kıl dık; kı ya met gü nü yar dım
gör mez ler. (28/41)
Bu nun üze ri ne kav mi nin (İb ra him'e) ce va bı yal nız ca: "Onu öl -
dü rün ya da ya kın" de mek ol du. Böy le ce Al lah onu ateş ten kur-
tar dı. Şüp he siz bun da, iman eden bir ka vim için ayet ler var dır.
(29/24)
On la ra; "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil di ğin de, der ler ki; "Ha -
yır, biz ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şe ye uya rız." Şa yet
şey tan, on la rı çıl gın ca ya nan ate şin aza bı na ça ğır mış sa da mı
(bu na uya cak lar)? (31/21)
Fa sık olan lar için se, ar tık on la rın da ba rın ma ye ri ateş tir. Ora -
dan her çık mak is te dik le rin de, ge ri çev ri lir ler ve on la ra: "Ken di -
si ni ya lan la dı ğı nız ateş aza bı nı ta dın" de nir. (32/20)
Ger çek ten Al lah, ka fir le ri la net le miş ve on lar için 'çıl gın bir ateş'
ha zır la mış tır. (33/64)
Yüz le ri nin ateş te ev ri lip çev ri le ce ği gün, der ler ki: "Ey vah lar bi -
ze, keş ke Al lah'a ita at et sey dik ve Re sûl'e ita at et sey dik."
(33/66)
Sü ley man için de, sa bah gi di şi bir ay, ak şam dö nü şü bir ay
(me sa fe) olan rüz ga ra (bo yun eğ dir dik); eri miş ba kır ma de ni ni
ona sel gi bi akıt tık. Onun eli al tın da Rab bi nin iz niy le iş gö ren bir
kı sım cin ler var dı. On lar dan kim Bizim em ri miz den çı kıp-sa pa -
cak ol sa, ona çıl gın ate şin aza bın dan tad dı rır dık. (34/12)

Ar tık bu gün, bir kıs mı nı zın bir kıs mı nı za ya rar ve za rar sağ la -
ma ya gü cü yet mez. Biz de o zul me den le re de riz ki: "Ya lan la -
mak ta ol du ğu nuz ate şin aza bı nı ta dın." (34/42)
Ger çek şu ki, şey tan si zin düş ma nı nız dır, öy ley se siz de onu
düş man edi nin. O, ken di gru bu nu, an cak çıl gın ca ya nan ate şin
hal kın dan ol ma ğa ça ğı rır. (35/6)
İn kar eden le re ge lin ce, on lar için de ce hen nem ate şi var dır. On -
lar için ne, ka rar ve ri lir, ki böy le ce ölü ver sin ler, ne de ken di le ri -
ne onun aza bın dan (bir şey) ha fif le ti lir. İş te Biz, her nan kör ola -
nı böy le ce za lan dı rı rız. (35/36)
Ki O, si ze ye şil ağaç tan bir ateş kı lan dır; siz de on dan ya kı yor -
su nuz. (36/80)
Der ken, ba kı ver di, onu 'çıl gın ca ya nan ate şin' tam or ta sın da
gör dü. (37/55)
Şüp he siz o, 'çıl gın ca ya nan ate şin' di bin de bi tip çı kar. (37/64)
Son ra on la rın dö ne cek le ri yer, el bet te (yi ne) çıl gın ca ya nan
ateş tir. (37/68)
De di ler ki: "Onun için (yük sek çe) bir bi na in şa edin de onu çıl-
gın ca ya nan ate şin içi ne atın." (37/97)
An cak ken di si çıl gın ca ya nan ate şe gi re cek olan baş ka (onu sü -
rük ler si niz). (37/163)
Biz gök yü zü nü, yer yü zü nü ve iki si ara sın da bu lu nan şey le ri ba -
tıl ola rak ya rat ma dık. Bu, in kâr eden le rin zan nı dır. Ateş ten (gö -
re cek le ri azab tan) do la yı vay o in kâr eden le re. (38/27)
(Müş rik olan ha kim güç le re:) "İş te bu(nlar) da si zin le bir lik te (kü -
für ve zu lüm de) gö ğüs ge ren ler dir. On la ra bir mer ha ba (bi le)
yok. Çün kü on lar ate şe gi re cek ler dir." (de ni lir). (38/59)
Der ler ki: "Rab bi miz, kim bu nu bi zim önü mü ze sür düy se, ateş-
te ki aza bı nı kat kat art tır." (38/61)
De di ki: "Ben on dan da ha ha yır lı yım; sen be ni ateş ten ya rat tın,
onu ise ça mur dan ya rat tın." (38/76)
İn sa na bir za rar do kun du ğu za man, gö nül den ka tık sız ca yö nel -
miş ola rak Rab bi ne dua eder. Son ra ona ken din den bir ni met
ver di ği za man, da ha ön ce O'na dua et ti ği ni unu tur ve O'nun yo -
lun dan sap tır mak ama cıy la Al lah'a eş ler koş ma ya baş lar. De ki:
"İn kâ rın la bi raz (dün ya zevk le rin den) ya rar lan; çün kü sen, ate-
şin hal kın dan sın." (39/8)
On la rın üst le rin de ateş ten ta ba ka lar, alt la rın da da ta ba ka lar
var dır. İş te Al lah, Ken di kul la rı nı bu nun la teh dit edip-kor ku tu -
yor. Ey kul la rım öy ley se Ben den sa kı nın. (39/16)
Azab sö zü ken di si üze rin de hak ol muş kim se mi (on lar la bir tu -
tu lur)? Ateş te ola nı ar tık sen mi kur ta ra cak sın? (39/19)
Se nin Rab bi nin ka fir ler üze rin de ki: "Ger çek ten on lar ate şin hal-
kı dır" sö zü böy le ce hak ol du. (40/6)
Ey kav mim, ne olu yor ki ben si zi kur tu lu şa ça ğı rı yor ken, siz be -
ni ate şe ça ğı rı yor su nuz." (40/41)
İm ka nı yok; ger çek ten si zin be ni ken di si ne ça ğır mak ta ol du ğu -
nuz şe yin, dün ya da da, ahi ret te de çağ rı da bu lun ma (yet ki si,
gü cü, de ğe ri ve ba ğış la ma)sı yok tur. Şüp he siz, bi zim dö nü şü -
müz Al lah'adır. Öl çü yü ta şı ran lar, on lar ate şin hal kı dır lar."
(40/43)
Ateş; sa bah ak şam, ona su nu lur lar. Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı
gün: "Fi ra vun çev re si ni, aza bın en şid det li ola nı na so kun" (de -
ne cek). (40/46)
Ate şin için de, id di alar öne sü rüp kar şı lık lı tar tı şır lar ken za yıf
olan lar, bü yük le nen (müs tek bir)le re der ler ki: "Ger çek ten biz,
si ze uy muş (teb'anız) olan kim se ler dik. Şim di siz, ateş ten bir
par ça sı nı ol sun, biz den uzak laş tı ra bi lir mi si niz? (40/47)
Ate şin için de olan lar, ce hen nem bek çi le ri ne de di ler ki: "Rab bi -
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ni ze dua edin; azab tan bir gü nü (ol sun) bi ze ha fif let sin." (40/49)
Kay nar su yun için de; son ra ateş te tu tuş tu ru la cak lar. (40/72)
Al lah'ın düş man la rı nın bir ara ya ge ti ri lip-top la na cak la rı gün iş te
on lar, ate şe bö lük ler ha lin de da ğı tı lır lar." (41/19)
Şim di eğer sab re de bi lir ler se, ar tık on lar için ko nak la ma ye ri
ateş tir. Ve eğer on lar hoş nut ol ma (dün ya)ya dön mek is ter ler -
se, ar tık hoş nut ola cak lar dan de ğil dir ler. (41/24)
Bu, Al lah'ın düş man la rı nın ce za sı olan ateş tir. Bi zim ayet le ri mi -
zi in kar et me le ri do la yı sıy la bir ce za ola rak, ora da on lar için
ebe di lik yur du var dır. (41/28)
Bi zim ayet le ri miz ko nu sun da çar pıt ma ya pan lar, Bi ze giz li kal-
maz lar. Öy ley se ate şin içi ne bı ra kı lan mı da ha ha yır lı dır yok sa
kı ya met gü nü gü ven le ge len mi? Siz di le di ği ni zi ya pın. Çün kü
O yap tık la rı nı zı ger çek ten gö ren dir. (41/40)
İş te Biz sa na, böy le Arap ça bir Kur'an vah yet tik; şe hir le rin ana -
sı (olan Mek ke hal kı)nı ve çev re sin de olan la rı uyar man için ve
ken di sin de şüp he ol ma yan top lan ma gü nü nü (ha ber ve rip on la -
rı) uyar man için de. (O gün on la rın) Bir bö lü mü cen net te, bir bö -
lü mü çıl gın ca ya nan ate şin içe ri sin de dir ler. (42/7)
De nil di ki: "Bu gü nü nüz le kar şı laş ma yı unut tu ğu nuz gi bi, Biz de
si zi bu gün unu tu yo ruz. Ba rın ma ye ri niz ateş tir. Ve si zin için hiç-
bir yar dım cı yok tur." (45/34)
İn kâr eden ler ate şe su nu la cak la rı gün, (on la ra şöy le de nir:) "Siz
dün ya ha ya tı nız da bü tün 'gü zel lik le ri niz ve zevk le ri ni zi tü ke tip-
yok et ti niz, on lar la ya şa yıp-zevk sür dü nüz. İş te yer yü zün de
hak sız ye re bü yük len me niz (is tik ba rı nız) ve fa sık lık ta bu lun ma -
nız dan do la yı, bu gün al çal tı cı bir azab ile ce za lan dı rı la cak sı -
nız." (46/20)
İn kâr eden ler ate şe su nu la cak la rı gün, (on la ra şöy le de nir:) "Bu
ger çek de ğil miy miş?" On lar: "Rab bi mi ze an dol sun, evet (öy le -
dir)" der ler. (Al lah da:) "Öy ley se in kâr et tik le ri niz den do la yı aza -
bı ta dın" de di. (46/34)
Şüp he siz Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan
ır mak lar akan cen net le re so kar. İn kar eden ler ise, me ta la nır lar
ve hay van la rın ye me si gi bi yer ler; ateş, on lar için bir ko nak la ma
ye ri dir. (47/12)
Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo -
zul ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar,
içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal dan ır -
mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve
Rab le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fa at la nan bir ki -
şi), ate şin için de ebe di ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça
par ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler gi bi olur mu?
(47/15)
Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne iman et mez se, (bil sin ki) ger çek ten
Biz, ka fir ler için çıl gın ca ya nan bir ateş ha zır la mı şız dır. (48/13)
O gün on lar, ate şin üs tün de tu tu lup-eri ti le cek ler: (51/13)
Ce hen nem ate şi ne, 'kü çül tü cü bir sü rük len me ile ' sü rük le ne -
cek le ri gün; (52/13)
(On la ra şöy le de nir:) "İş te si zin ya lan la dı ğı nız ateş bu dur."
(52/14)
Ate şin için de yü zü ko yun sü rük le ne cek le ri gün Ce hen ne min do -
ku nu şu nu ta dın" (de ne cek) (54/48)
İn sa nı, ateş te piş miş gi bi ku ru bir ça mur dan ya rat tı. (55/14)
Cann'ı (cin ni) da 'ya lın-du man sız bir ateş ten' ya rat tı. (55/15)
İki ni zin de üze ri ne ateş ten ya lın bir alev ve (ba kır gi bi eri miş)
kıp kı zıl bir du man sa lı ve ri lir de 'kur tu lup-ba şa ra maz sı nız.'
(55/35)
Şim di yak mak ta ol du ğu nuz ate şi gör dü nüz mü? (56/71)

Ve çıl gın ca ya nan ate şe bir atıl ma da. (56/94)
Ar tık bu gün siz den her han gi bir fid ye alın maz ve in kâr eden ler -
den de.. Ba rın ma ye ri niz ateş tir, si zin ve li niz (si ze ya ra şan dost)
odur; o ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (57/15)
Ne mal la rı, ne ço cuk la rı on la ra Al lah'a kar şı hiç bir şey le ya rar
sağ la maz. On lar, ate şin hal kı dır, için de sü re siz ka la cak lar dır.
(58/17)
Eğer Al lah, on la ra sür gü nü yaz ma mış ol say dı, mu hak kak on la rı
(yi ne) dün ya da azab lan dı rır dı. Ahi ret te ise on lar için ateş aza bı
var dır. (59/3)
So nun da on la rın aki bet le ri, şüp he siz ate şin için de iki si nin de
sü re siz ola rak ka lı cı ol ma la rı dır. İş te za lim olan la rın ce za sı bu -
dur. (59/17)
Ateş hal kı ile cen net hal kı bir ol maz. Cen net hal kı 'um duk la rı na
ka vu şup mut lu luk için de olan lar dır.' (59/20)
İn kâr edip ayet le ri mi zi ya lan la yan la ra ge lin ce; on lar da için de
sü rek li ka lı cı lar ol mak üze re, ate şin hal kı dır lar. Ne kö tü bir dö -
nüş ye ri dir O. (64/10)
Al lah, in kâr eden le re, Nuh'un eşi ni ve Lut'un eşi ni ör nek ver di.
İki si de, kul la rı mız dan sa lih olan iki ku lu mu zun ni kah la rı al tın -
day dı; an cak on la ra iha net et ti ler. Bun dan do la yı, (ko ca la rı)
ken di le ri ne Al lah'tan ge len hiç bir şey le ya rar sağ la ma dı lar. İki -
si ne de: "Ate şe di ğer gi ren ler le bir lik te gi rin" de nil di. (66/10)
An dol sun, Biz en ya kın olan gö ğü (dün ya gö ğü nü) kan dil ler le
süs le yip-do nat tık ve bun la rı, şey tan lar için taş la ma-bi rim le ri (rü -
cum) kıl dık. On lar için çıl gın ca ya nan ate şin aza bı nı ha zır la dık.
(67/5)
Ve der ler ki: "Eğer din le miş ol say dık ya da akıl et miş ol say dık,
şu çıl gın ca ya nan ate şin hal kı ara sın da ol ma ya cak tık." (67/10)
Böy le ce ken di gü nah la rı nı iti raf et ti ler. Çıl gın ca ya nan ate şin
hal kı na (Al lah'ın rah me tin den) uzak lık ol sun. (67/11)
Ha yır; (hiç bi ri ka bul edil mez). Doğ ru su o (ce hen nem), ca yır ca -
yır yan mak ta olan ateş tir: (70/15)
Bun lar, ha ta la rı do la yı sıy la su da bo ğul du lar, son ra ate şe so kul -
du lar. O za man da Al lah'ın dı şın da hiç bir yar dım cı bu la ma dı lar.
(71/25)
(Be nim gö re vim,) Yal nız ca Al lah'tan ola nı ve O'nun gön der dik -
le ri ni teb liğ et mek tir. Kim Al lah'a ve O'nun el çi si ne is yan eder-
se, için de ebe di ka lı cı lar ol mak üze re onun için ce hen nem ate -
şi var dır." (72/23)
Çün kü Bizim ya nı mız da bu ka ğı lar ve ca yır ca yır ya nan bir ateş
var dır: (73/12)
Biz o ate şin ko ru yu cu la rı nı me lek ler den baş ka sı nı kıl ma dık. Ve
on la rın sa yı sı nı in kâr eden ler için yal nız ca bir fit ne (ko nu su)
yap tık ki, ken di le ri ne ki tap ve ri len ler, ke sin bir bil giy le inan sın,
iman eden le rin de iman la rı art sın; ken di le ri ne ki tap ve ri len ler ve
iman eden ler (böy le ce) kuş ku ya ka pıl ma sın. Kalp le rin de bir
has ta lık olan lar ile ka fir ler de şöy le de sin: "Al lah, bu ör nek le ne -
yi an lat mak is te di?" İş te Al lah, di le di ği ni böy le şa şır tıp-sap tı rır,
di le di ği ni böy le hi da ye te er di rir. Rab bi nin or du la rı nı ken di sin den
baş ka (hiç kim se) bil mez. Bu ise, be şer (in san) için yal nız ca bir
öğüt tür. (74/31)
Doğ ru su Biz ka fir le re zin cir ler, de mir hal ka lar (tom ruk lar) ve çıl-
gın ca ya nan bir ateş ha zır la dık. (76/4)
Ce hen nem ate şi çıl gın ca kı zış tı rıl dı ğı za man. (81/12)
Ve şüp he siz fa cir (kö tü) olan lar da, el bet te çıl gın ca ya nan ate-
şin için de dir ler. (82/14)
Çıl gın alev li ate şe gi re cek. (84/12)
'Tu tuş tu ru cu-ya kıt do lu o ateş,' (85/5)
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Ki o, en bü yük ate şe yol la na cak tır. (87/12)
Kız gın bir ate şe yol la nır lar. (88/4)
Ka pı la rı ki lit len miş" bir ateş on la rın üze ri ne dir. (90/20)
Ar tık si zi, 'alev le ri ka bar dık ça ka ba ran' bir ateş le uyar dım.
(92/14)
Şüp he siz, ki tap eh lin den ve müş rik ler den in kâr eden ler, için de
sü rek li ka lı cı lar ol mak üze re ce hen nem ate şin de dir ler. İş te on -
lar, ya ra tıl mış la rın en kö tü le ri dir. (98/6)
(Tır nak la rıy la) Ateş sa çan la ra. (100/2)
O, kız gın bir ateş tir. (101/11)
An dol sun, o çıl gın ca ya nan ate şi de el bet te gö re cek ti niz.
(102/6)
Al lah'ın tu tuş tu rul muş ate şi dir. (104/6)
Ale vi olan bir ate şe gi re cek tir. (111/3)

AT LAS
On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da
al tın bi le zik ler le süs le nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las -
tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin de ku ru lup-da ya nır -
lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (18/31)
Ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las tan (el bi se ler) gi yi nir ler, kar-
şı lık lı (otu rur lar). (44/53)
As tar la rı, ağır iş len miş at las tan ya tak lar üze rin de yas la nır lar. İki
cen ne tin de mey ve-dev şir me si (or da ki le re) ya kın (ko lay)dır.
(55/54)
On la rın üze rin de ha fif ipek ve ağır iş len miş at las tan ye şil el bi -
se ler var dır. Gü müş ten bi le zik ler le be zen miş ler dir. Rab le ri on -
la ra ter te miz bir şa rab içir miş tir. (76/21)

AV
Ey iman eden ler, akit le ri ye ri ne ge ti rin. İh ram lı iken av lan ma yı
he lal say mak sı zın ve si ze oku na cak lar dış ta tu tul mak üze re,
hay van lar si ze he lal kı lın dı. Şüp he siz Al lah, di le di ği hük mü ve -
rir. (5/1)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na, ha ram olan ay'a, kur ban lık
hay van la ra, (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz,
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın, gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
Sa na, ken di le ri ne ne yin he lal kı lın dı ğı nı so rar lar. De ki: "Bü tün
te miz şey ler si ze he lal kı lın dı." Al lah'ın si ze öğ ret ti ği gi bi öğ re -
tip ye tiş tir di ği niz av cı hay van la rı nın ya ka la yı ver dik le rin den de -
üze ri ne Al lah'ın adı nı ana rak- yi yin. Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
Şüp he siz Al lah, he sa bı ça buk gö ren dir. (5/4)
Ey iman eden ler, Al lah gö rün mez lik te (gayb te) ken di sin den ki -
min kork tu ğu nu or ta ya çı kar mak için el le ri ni zin ve mız rak la rı nı -
zın eri şe ce ği av dan bir şey le an dol sun si zi de ne ye cek tir. Ar tık
kim bun dan son ra had di aşar sa, onun için acı bir azab var dır.
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se, ce za sı, hay van dan
öl dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da, Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa, Al lah on dan öc

ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, öc sa hi bi dir. De niz avı
ve onu ye mek si ze ve (yer yü zün de) do la şan la ra bir ya rar ola-
rak he lal kı lın dı. İh ram lı ol du ğu nuz sü re ce ka ra avı ise si ze ha -
ram kı lın mış tır. O'na (gö tü rü lüp) top la na ca ğı nız Al lah'tan kor-
kup-sa kı nın. (5/94-96)

AV CI
Sa na, ken di le ri ne ne yin he lal kı lın dı ğı nı so rar lar. De ki: "Bü tün
te miz şey ler si ze he lal kı lın dı." Al lah'ın si ze öğ ret ti ği gi bi öğ re -
tip ye tiş tir di ği niz av cı hay van la rı nın ya ka la yı ver dik le rin den de -
üze ri ne Al lah'ın adı nı ana rak- yi yin. Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
Şüp he siz Al lah, he sa bı ça buk gö ren dir. (5/4)

AVUÇ
Ta lut, or duy la bir lik te ay rıl dı ğın da de di ki: "Doğ ru su Al lah si zi
bir ır mak la im ti han ede cek tir. Kim bun dan içer se, ar tık o ben-
den de ğil dir ve kim de -eliy le bir avuç alan lar ha riç- onu tad-
maz sa ben den dir. Kü çük bir kıs mı ha riç (hep si su dan) iç ti. O,
ken di siy le be ra ber iman eden ler le (ır ma ğı) ge çin ce on lar (ge ri -
de ka lan lar): "Bu gün bi zim Ca lut'a ve or du su na kar şı (ko ya cak)
gü cü müz yok" de di ler. (O za man) Mu hak kak Al lah'a ka vu şa -
cak la rı nı uman lar (şöy le) de di ler: "Ni ce kü çük top lu luk, da ha
çok olan bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah sab-
re den ler le be ra ber dir." (2/249)
Hak olan çağ rı (dua, iba det) yal nız ca O'na (olan)dır. On la rın
Allah'tan baş ka ça ğır dık la rı ise, on la ra hiç bir şey le ce vab ve re -
mez ler. (On la rın du ru mu) yal nız ca, ağ zı na gel sin di ye, iki avu-
cu nu su ya uza tan(ın bo şu na bek le me si) gi bi dir. Oy sa ona gel-
mez. İn kâr eden le rin du ası, sa pık lık için de ol mak tan baş ka sı
de ğil dir. (13/14)
(Der ken) Onun ürün le ri (afet ler le) ku şa tı lı ver di. Ar tık o, uğ run da
har ca dık la rı na kar şı avuç la rı nı (esef le) oğuş tu ru yor du. O (ba -
ğın) çar dak la rı yı kıl mış du rum day dı, ken di si de şöy le di yor du:
"Keş ke Rab bi me hiç kim se yi or tak koş ma say dım." (18/42)
De di ki: "Ben on la rın gör me dik le ri ni gör düm, böy le ce el çi nin
izin den bir avuç alıp atı ver dim; böy le lik le ba na bu nu nef sim ho -
şa gi den (bir şey) gös ter di." (20/96)
On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler. Oy sa kı ya met
gü nü yer, bü tü nüy le O'nun avu cu (kab za sı)nda dır; gök ler de
sağ eliy le dü rü lüp-bü kül müş tür. O, şirk koş tuk la rın dan mü nez -
zeh ve yü ce dir. (39/67)

AY
O sa ba hı ya rıp çı ka ran dır. Ge ce yi bir sü kun (din len me) Gü neş
ve Ay’ı bir he sap (ile) kıl dı. Bu üs tün ve güç lü olan bi len Al lah'ın
tak di ri dir. (6/96)
Ger çek ten si zin Rab bi niz al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan son -
ra ar şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü dur mak sı zın ken di si ni ko -
va la yan ge cey le ör ten Gü ne ş’e, Ay’a ve yıl dız la ra Ken di buy ru -
ğuy la baş eğ di ren dir. Ha be ri niz ol sun ya rat mak da emir de (yal-
nız ca) O'nun dur. Alem le rin Rab bi olan Al lah ne yü ce dir. (7/54)
Gü ne şi bir ay dın lık ayı bir nur kı lan ve yıl la rın sa yı sı nı ve he sa -
bı bil me niz için ona du rak lar tes bit eden O'dur. Al lah bun la rı an -
cak hak ile ya rat mış tır. O bi len bir top lu luk için ayet le ri böy le bi -
rer bi rer açık la mak ta dır. (10/5)
Al lah O'dur ki gök le ri da ya nak ol mak sı zın yük selt ti; on la rı gör-
mek te si niz. Son ra ar şa is ti va et ti ve Gü neş ile Ay’a bo yun eğ -
dir di her bi ri adı ko nul muş bir sü re ye ka dar akıp git mek te dir ler.
Her işi evi rip dü zen ler ayet le ri bi rer bi rer açık lar. Umu lur ki Rab -
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bi ni ze ka vu şa ca ğı nı za ke sin bil giy le ina nır sı nız. (13/2)
Gü ne ş’i ve Ay’ı ha re ket le rin de sü rek li em ri ni ze ama de kı lan ge -
ce yi ve gün dü zü de em ri ni ze ama de kı lan dır. (14/33)
Ge ce yi gün dü zü Güneş’i ve Ay’ı si zin em ri ni ze ver di; yıl dız lar
da O'nun em riy le em re ha zır kı lın mış tır. Şüp he siz bun da ak lı nı
kul la na bi len bir top lu luk için ayet ler var dır. (16/12)
Ge ce yi gün dü zü Güneş’i ve Ay’ı ya ra tan O'dur; her bi ri bir yö -
rün ge de yü züp gi di yor. (21/33)
"Gök te burç lar kı lan on la rın için de bir ay dın lık ve nur lu bir ay
va re den (Al lah) ne yü ce dir. (25/61)
Gör mü yor mu sun ki ger çek ten Al lah ge ce yi gün dü ze bağ la yıp-
ka tar gün dü zü de ge ce ye bağ la yıp-ka tar. Gü neş ile Ay’ı em re
ama de kıl mış tır. Her bi ri adı ko nul muş bir sü re ye ka dar akıp gi -
der. Al lah yap tık la rı nız dan ha ber dâr dır. İş te-böy le; şüp he siz
Allah O Hak olan dır ve şüp he siz O'nun dı şın da tap tık la rı (tan rı -
lar) ise ba tıl dır. Şüp he siz Al lah yü ce dir bü yük tür. (31/29-30)
(Al lah) Ge ce yi gün dü ze bağ la yıp-ka tar gün dü zü de ge ce ye
bağ la yıp-ka tar; Güneş’i ve Ay’ı em re ama de kıl mış tır her bi ri
adı ko nul muş bir sü re ye ka dar akıp git mek te dir. İş te bun la rı
(ya ra tıp dü ze ne ko yan) Al lah si zin Rab bi niz dir; mülk O'nun dur.
O'ndan baş ka tap tık la rı nız ise 'bir çe kir de ğin in ce cik za rı na' bi -
le ma lik ola maz lar. (35/13)
Ay'a ge lin ce Biz onun için de bir ta kım uğ rak yer le ri tak dir et tik;
so nun da o es ki bir hur ma da lı gi bi dön dü (dö ner). Ne gü ne şin
aya eri şip-ye tiş me si ge re kir ne de ge ce nin gün dü zün önü ne
geç me si. Her bi ri bir yö rün ge de yü züp git mek te dir ler. (36/39-
40)
Gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Ge ce yi gün dü zün üs tü ne sa -
rıp-ör tü yor gün dü zü de ge ce nin üs tü ne sa rıp-ör tü yor. Gü ne ş’e
ve Ay’a bo yun eğ dir di. Her bi ri adı ko nul muş bir ece le (sü re ye)
ka dar akıp git mek te dir. Ha be rin ol sun; üs tün ve güç lü olan ba -
ğış la yan O'dur. (39/5)
Ge ce gün düz gü neş ve ay O'nun ayet le rin den dir. Siz Güneş’e
de Ay’a da sec de et me yin. Allah'a sec de edin ki bun la rı Kendisi
ya rat mış tır. Eğer O'na iba det ede cek se niz. (41/37)
Gü neş ve Ay (bel li) bir he sap ile dir. (55/5)
"Ve ayı bun lar için de bir nur kıl mış Güneş’i de (ay dın la tı cı ve
ya kı cı) bir kan dil yap mış tır." (71/16)

AYA ĞIN KAY MA SI 
Si ze, apa çık bel ge ler (ayet ler) gel dik ten son ra yi ne aya ğı nız ka -
yar sa, bi lin ki Al lah, ger çek ten üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (2/209)
Ye min le ri ni zi ken di ara nız da, bir bo zu cu luk un su ru edin me yin;
son ra sa pa sağ lam ba san ayak ka yar ve Al lah'ın yo lun dan alı-
koy du ğu nuz için kö tü lü ğü ta dar sı nız. (Ay rı ca) Bü yük azab da
si zin için dir. (16/94)

AYAK KA BI
Ger çek ten Ben, Ben se nin Rab bi nim. Ayak ka bı la rı nı çı kar; çün -
kü sen, kut sal va di olan Tu va'da sın." (20/12)

AZER
Ha ni İb ra him ba ba sı Azer'e (şöy le) de miş ti: "Sen put la rı ilah lar
mı edi ni yor sun? Doğ ru su, ben se ni ve kav mi ni apa çık bir sa pık-
lık için de gö rü yo rum." (6/74)

AZ GIN
İn san lar tek bir üm met ti. Al lah, müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak

pey gam ber ler gön der di ve be ra ber le rin de, in san la rın an laş -
maz lı ğa düş tük le ri şey ler ko nu sun da, ara la rın da hü küm ver mek
üze re hak ki tap lar in dir di. Oy sa ken di le ri ne apa çık ayet ler gel-
dik ten son ra, bir bir le ri ne kar şı olan 'az gın lık ve kıs kanç lık la rı'
yü zün den an laş maz lı ğa dü şen ler, o, (Ki tap) ve ri len ler den baş-
ka sı de ğil dir. Böy le ce Al lah, iman eden le ri, hak kın da ay rı lı ğa
düş tük le ri ger çe ğe ken di iz niy le eriş tir di. Al lah, ki mi di ler se onu
doğ ru ya yö nel tir. (2/213)
Yahudi olan la ra her tır nak lı (hay va nı) ha ram kıl dık. Sı ğır lar dan
ve ko yun lar dan, sırt la rı na ve ya ba ğır sak la rı na ya pı şan ve ya ke -
mi ğe ka rı şan lar dı şın da iç yağ la rı nı da on la ra ha ram kıl dık. 'Az -
gın lık ve hak ka te ca vüz de bu lun ma la rı' ne de niy le on la rı böy le
ce za lan dır dık. Biz şüp he siz doğ ru olan la rız. (6/146)
Yer yü zün de hak sız ye re bü yük lük tas la yan la rı ayet le rim den
en gel le ye ce ğim. On lar her aye ti gör se ler bi le ona inan maz lar;
dos doğ ru yo lu (rüşd yo lu nu) da gör se ler, yol ola rak be nim se -
mez ler, az gın lık yo lu nu, gör dük le rin de ise onu yol ola rak be -
nim ser ler. Bu, on la rın ayet le ri mi zi ya lan la ma la rı ve on lar dan
ga fil ol ma la rı do la yı sıy la dır. (7/146)
On la ra ken di si ne ayet le ri mi zi ver di ği miz ki şi nin ha be ri ni an lat.
O, bun dan sıy rı lıp-uzak laş mış, şey tan onu pe şi ne tak mış tı. O
da so nun da az gın lar dan ol muş tu. (7/175)
Biz, İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as ker le ri az -
gın lık la ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su lar onu bo ğa cak dü -
ze ye eri şin ce (Fi ra vun): "İs ra ilo ğul la rı nın ken di si ne inan dı ğı
(ilah tan) baş ka ilah ol ma dı ğı na inan dım ve ben de Müs lü man -
lar da nım" de di. (10/90)
Ha ni Biz sa na: "Mu hak kak Rab bin in san la rı çe pe çev re ku şat -
mış tır" de miş tik. Sa na gös ter di ği miz o rü ya yı in san la rı de ne -
mek için yap tık, Kur'an'da la net len miş ağa cı da. Biz on la rı kor-
ku tu yo ruz. Fa kat (bu) on lar da bü yük bir az gın lık tan baş ka bir
şey art tır mı yor. (17/60)
Ço cu ğa ge lin ce, onun an ne ve ba ba sı mü'min kim se ler di. Bun -
dan do la yı, onun ken di le ri ne az gın lık ve in kâr zo ru nu kul lan -
ma sın dan en di şe edip-kork tuk." (18/80)
O: "Be nim na sıl bir er kek ço cu ğum ola bi lir? Ba na hiç bir be şer
do kun ma mış ken ve ben az gın utan maz (bir ka dın) de ğil ken"
de di. (19/20)
Ey Ha run'un kız kar de şi, se nin ba ban kö tü bir ki şi de ğil di ve an -
nen de az gın, utan maz (bir ka dın) de ğil di." (19/28)
Son ra on la rın ar ka sın dan öy le ne sil ler tü re di ki, na maz (kıl ma
du yar lı lı ğın)ı kay bet ti ler ve şeh vet le ri ne ka pı lıp-uy du lar. Böy le -
ce bun lar az gın lık la rı nın ce za sıy la kar şı la şa cak lar dır. (19/59)
Son ra, her bir grup tan Rah man'a kar şı az gın lık gös ter mek ba -
kı mın dan en şid det li ola nı nı ayı ra ca ğız. (19/69)
De di ler ki: "Rab bi miz, ger çek ten, onun bi ze kar şı 'taş kın bir tu -
tum ta kın ma sın dan' ya da 'az gın dav ran ma sın dan' kor ku yo ruz."
(20/45)
Si ze, rı zık ola rak ver dik le ri miz den te miz olan la rın dan yi yin, bu
ko nu da az gın lık yap ma yın, yok sa ga za bım üze ri ni ze ka çı nıl -
maz ola rak iner: be nim ga za bım, ki min üze ri ne iner se, mu hak -
kak o, te pe tak lak düş müş tür. (20/81)
İn san lar dan ki mi, Al lah hak kın da bil gi si ol mak sı zın tar tı şır du rur
ve her az gın-kay pak şey ta nı nın pe şi ne dü şer. (22/3)
İş te böy le; her kim ken di si ne ya pı lan hak sız lı ğın ben ze riy le kar-
şı lık ve rir, son ra aley hi ne 'az gın lık ve sal dı rı da' bu lu nu lur sa,
Allah, mut la ka ona yar dım eder. Şüp he siz Al lah, af fe di ci dir, ba -
ğış la yı cı dır. (22/60)
Bi ze ka vuş ma yı um ma yan lar, de di ler ki: "Bi ze me lek le rin in di -
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ril me si ya da Rab bi mi zi gör me miz ge rek mez miy di?" An dol sun,
on lar ken di ne fis le rin de bü yük lü ğe ka pıl dı lar ve bü yük bir az -
gın lık la baş kal dır dı lar. (25/21)
Ce hen nem de az gın lar için ser gi le nir. (26/91)
Ar tık on lar ve az gın lar onun içi ne dö kü lü ve ril miş tir. (26/94)
Şa ir ler ise; ger çek ten on la ra az gın-sa pık lar uyar. (26/224)
Böy le ce şe hir de kor ku için de (çev re yi) gö zet le ye rek sa bah la dı.
Der ken, bir de bak tı ki, dün ken di sin den yar dım is te yen (ki şi,
bu gün de) ken di si ne yar dım için ba ğı rı yor. Mu sa, ona de di ki:
"Sen açık ça bir az gın sın." (28/18)
Ger çek şu ki, Ka run, Mu sa'nın kav min den di, an cak on la ra kar -
şı az gın laş tı. Biz, ona öy le ha zi ne ler ver miş tik ki, anah tar la rı,
bir lik te (ta şı ma ya) dav ra nan güç lü bir top lu lu ğa ağır ge li yor du.
Ha ni kav mi ona de miş ti ki: "Şı ma ra rak se vin me, çün kü Al lah,
şı ma ra rak se vin ce ka pı lan la rı sev mez." (28/76)
Ve ita at ten çık mış her az gın şey tan dan ko ru duk; (37/7)
Bi zim üze ri niz de zor la yı cı hiç bir gü cü müz yok tu; ha yır siz (ken-
di niz) az gın bir ka vim di niz." (37/30)
Evet, si zi az dır dık, çün kü biz de az gın kim se ler dik." (37/32)
Bu (böy le iş te); ger çek ten az gın lar için de mu hak kak va rı la cak
kö tü bir yer var dır. (38/55)
İş te bu, si zin yer yü zün de hak sız ye re şı ma rıp-az ma nız ve az -
gın ca öl çü yü ta şır ma nız do la yı sıy la dır. (40/75)
Ve on la ra bu emir den açık bel ge ler ver dik. Fa kat on lar, ken di -
le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın da ki 'hak ka te ca vüz
ve az gın lık tan' do la yı ih ti la fa düş tü ler. Şüp he siz Rab bin, hak-
kın da ih ti la fa düş tük le ri şey de kı ya met gü nü ara la rın da hü küm
ve re cek tir. (45/17)
On lar bu nu (ta rih bo yun ca) bir bir le ri ne va si yet mi et ti ler? Ha yır;
on lar, 'az gın ve taş kın (ta ğiy)' bir ka vim dir ler. (51/53)
Yok sa bu nu ken di le ri ne saç ma-akıl la rı mı em re di yor? Yok sa
on lar az gın bir ka vim mi dir? (52/32)
Da ha ön ce Nuh kav mi ni de. Çün kü on lar, da ha za lim ve da ha
az gın dı lar. (53/52)
Eğer O, rız kı nı tut sa (ver me se), rız kı nı zı ve re cek olan kim miş?
Ha yır; on lar, bir az gın lık ve nef ret için de inat la di re ni yor lar.
(67/21)
"Ya zık lar bi ze, ger çek ten biz ler az gın mı şız" de di ler. (68/31)
Ad (hal kın)a ge lin ce; on lar da, uğul tu yük lü, az gın bir ka sır ga ile
he lak edil di ler. (69/6)
Bir de şu ger çek var: İn san lar dan ba zı adam lar, cin ler den ba zı
adam la ra sı ğı nır lar dı. Öy le ki, on la rın az gın lık la rı nı art tı rır lar dı."
(72/6)
Ki on lar, şe hir ler de az gın laş mış lar dı. (89/11)
Se mud (hal kı) az gın lı ğı do la yı sıy la ya lan la dı; (91/11)

AZIK
Hacc, bi li nen ay lar dır. Böy le lik le kim on lar da hac cı farz eder
(ye ri ne ge ti rir)se, (bil sin ki) hacc da ka dı na yak laş mak, fısk yap-
mak ve kav ga ya gi riş mek yok tur. Siz, ha yır adı na ne ya par sa -
nız, Al lah, onu bi lir. Azık edi nin, şüp he siz azı ğın en ha yır lı sı tak-
va dır. Ey te miz akıl sa hip le ri, ben den kor kup-sa kı nın. (2/197)

AZİZ
Şe hir de (bir ta kım) ka dın lar: "Aziz (Ve zir)'in ka rı sı ken di uşa ğı -
nın nef sin den mu rad al mak is ti yor muş. Öy le ki sev gi onun bağ-
rı na sin miş. Biz doğ ru su onu açık ça bir sa pık lık için de gö rü yo -
ruz." de di. (12/30)
(Hü küm dar top la dı ğı o ka dın la ra:) "Yu suf'un nef sin den mu rad

al mak is te di ği niz de si zin du ru mu nuz ney di?" de di. On lar: "Al lah
için, ha şa" de di ler. "Biz on dan hiç bir kö tü lük gör me dik." Aziz
(Ve zir)in de ka rı sı de di ki: "İş te şu an da ger çek or ta ye re çık tı;
onun nef sin den ben mu rad al mak is te miş tim. O ise ger çek ten
doğ ru yu söy len ler den dir." (12/51)
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BA BİL
Ve on lar, Sü ley man'ın mül kü (nü büv ve ti) hak kın da şey tan la rın
an lat tık la rı na uy du lar. Sü ley man in kâr et me di; an cak şey tan lar
in kâr et ti. On lar, in san la ra sih ri ve Ba bil'de ki iki me le ğe Ha rut'a
ve Ma rut'a in di ri le ni öğ re ti yor lar dı. Oy sa o iki si: "Biz, yal nız ca
bir fit ne yiz, sa kın in kâr et me" de me dik çe hiç kim se ye (bir şey)
öğ ret mez ler di. Fa kat on lar dan er kek le ka rı sı nın ara sı nı açan
şe yi öğ re ni yor lar dı. Oy sa onun la Al lah'ın iz ni ol ma dık ça hiç
kim se ye za rar ve re mez ler di. Bu na rağ men ken di le ri ne za rar
ve re cek ve ya rar sağ la ma ya cak şe yi öğ re ni yor lar dı. An dol sun
on lar, bu nu sa tın ala nın, ahi ret ten hiç bir pa yı ol ma dı ğı nı bil di ler;
ken di ne fis le ri ni kar şı lı ğın da sat tık la rı şey ne kö tü; bir bil se ler di.
(2/102)

BA ĞIR SAK
Yahudi olan la ra her tır nak lı (hay va nı) ha ram kıl dık. Sı ğır lar dan
ve ko yun lar dan, sırt la rı na ve ya ba ğır sak la rı na ya pı şan ve ya ke -
mi ğe ka rı şan lar dı şın da iç yağ la rı nı da on la ra ha ram kıl dık. 'Az -
gın lık ve hak ka te ca vüz de bu lun ma la rı' ne de niy le on la rı böy le
ce za lan dır dık. Biz şüp he siz doğ ru olan la rız. (6/146)
Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo -
zul ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar,
içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal dan ır -
mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve
Rab le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fa at la nan bir ki -
şi), ate şin için de ebe di ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça
par ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler gi bi olur mu?
(47/15)

BA ĞIŞ LA MAK (AF FET MEK)
Bun dan son ra, (ar tık) şük re de si niz di ye si zi ba ğış la dık. (2/52)
Ve ha tır la yın, de miş tik ki: "Şu şeh re gi rin ve ora da is te di ği niz
yer de bol bol yi yin, yal nız ca sec de ede rek ka pı sın dan gi rer ken
'di le ği miz ba ğış lan ma dır' de yin; (biz de) ha ta la rı nı zı ba ğış la ya -
lım; iyi lik ya pan la rın (ecir le ri ni) art tı ra ca ğız." (2/58)
Rab le rin den ba ğış lan ma (sa lat) ve rah met bun la rın üze ri ne dir
ve hi da ye te eren ler de bun lar dır. (2/157)
Si zin ila hı nız tek bir ilah tır; O'ndan baş ka ilah yok tur; O, Rah -
man'dır, Ra him'dir (ba ğış la yan ve esir ge yen dir). (2/163)
O, si ze ölü yü (le şi)- ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı ke sin ola rak ha ram kıl dı. Fa kat kim
ka çı nıl maz ola rak muh taç ka lır sa, taş kın lık yap ma mak ve had -
di aş ma mak şar tıy la (öl me ye cek oran da yi ye bi lir), ona bir gü -
nah yok tur. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.
(2/173)
On lar, hi da ye te kar şı lık sa pık lı ğı, ba ğış lan ma ya kar şı lık aza bı
sa tın al mış lar dır. Ate şe kar şı ne ka dar da ya nık lı dır lar! (2/175)
Ey iman eden ler, öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz
kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne, onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa, ar tık (ya pıl ma sı ge -
re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa, onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
Bu nun ya nın da, kim, va si yet ede nin hak sız lı ğa eği lim gös te re -
ce ğin den ya da gü na ha gi re ce ğin den kor kup da iki si nin (ta raf -

la rın) ara sı nı bu lup-dü zel tir se, ar tık ona gü nah yok tur. Ger çek -
ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/182)
Oruç ge ce sin de ka dın la rı nı za yak laş mak si ze he lal kı lın dı. On -
lar, si zin ör tü le ri niz, siz de on la ra ör tü sü nüz. Al lah, ger çek ten si -
zin, ne fis le ri ni ze iha net et mek te ol du ğu nu zu bil di, tev be ni zi ka -
bul et ti ve si zi ba ğış la dı. Ar tık on la ra yak la şın ve Al lah'ın si zin
için yaz dık la rı nı di le yin. Fe cir vak ti, siz ce be yaz ip lik si yah ip lik -
ten ayırd edi lin ce ye ka dar yi yin, için, son ra ge ce ye ka dar oru cu
ta mam la yın. Mes cid ler de iti kaf ta ol du ğu nuz za man lar da on la ra
(ka dın la rı nı za) yak laş ma yın. Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır, (sa kın)
on la ra ya naş ma yın. İş te Al lah, in san la ra ayet le ri ni böy le ce açık-
lar; umu lur ki sa kı nır lar. (2/187)
On lar, (sa va şa) son ve rir ler se (siz de son ve rin); şüp he siz
Al lah, ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (2/192)
Son ra in san la rın (top lu ca) akın et ti ği yer den siz de akın edin ve
Al lah'tan ba ğış lan ma di le yin. Şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (2/199)
Şüp he siz iman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da cehd
eden ler (çaba harcayanlar); iş te on lar, Al lah'ın rah me ti ni uma-
bi lir ler. Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/218)
Al lah si zi, ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den, boş,
amaç sız söz ler'den do la yı so rum lu tut maz; fa kat kalp le ri ni zin
ka zan dık la rın dan do la yı so rum lu tu tar. Al lah ba ğış la yan dır, yu -
mu şak dav ra nan dır. (2/225)
Ka dın la rın dan uzak laş ma ya ye min eden ler için dört ay bek le me
sü re si var dır. Eğer (bu sü re için de eş le ri ne) dö ner ler se, şüp he -
siz Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/226)
(İd de ti bek le yen) Ka dın la rı ni kah la mak is te di ği ni zi (on la ra) sez-
dir me niz de ya da böy le bir is te ği gön lü nüz de sak la ma nız da si -
zin için bir sa kın ca yok tur. Ger çek te Al lah, si zin on la rı (kal bi niz -
den ge çi rip) ana ca ğı nı zı bi lir. Sa kın bi li nen (meş ru) söz ler dı -
şın da on lar la giz li ce va ad leş me yin; bek le me sü re si ta mam la -
nın ca ya ka dar ni kah ba ğı nı bağ la ma ya ke sin ka rar ver me yin.
Ve bi lin ki, el bet te Al lah kal bi niz den ge çe ni bil mek te dir. Ar tık
on dan ka çı nın. Ve bi lin ki, şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır, (kul la -
ra) yu mu şak dav ra nan dır. (2/235)
Gü zel bir söz ve ba ğış la ma, pe şin den ezi yet ge len bir sa da ka -
dan da ha ha yır lı dır. Al lah hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır, yu mu-
şak dav ra nan dır. (2/263)
Şey tan, si zi fa kir lik le kor ku tu yor ve si ze çir kin -ha ya sız lı ğı em -
re di yor. Al lah ise, si ze Ken di sin den ba ğış la ma ve bol ih san
(fazl) va de di yor. Al lah (rah me tiy le) ge niş olan dır, bi len dir.
(2/268)
Sa da ka la rı açık ta ve rir se niz ne iyi; fa kat giz le yip fa kir le re ve rir -
se niz bu, si zin için da ha ha yır lı dır. O, gü nah la rı nız dan bir kıs-
mı nı ba ğış lar. Al lah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (2/271)
Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. İçi niz de ki ni açı ğa vur-
sa nız da, giz le se niz de, Al lah si zi onun la sor gu ya çe ker. Son ra
di le di ği ni ba ğış lar, di le di ği ni azab lan dı rır. Al lah, her şe ye güç
ye ti ren dir. (2/284)
El çi, ken di si ne Rab bin den in di ri le ne iman et ti, mü'min ler de. Tü -
mü, Al lah'a, me lek le ri ne, Ki tap la rı na ve el çi le ri ne inan dı. "O'nun
el çi le ri ara sın da hiç bi ri ni (di ğe rin den) ayır det me yiz. İşit tik ve ita -
at et tik. Rab bi miz ba ğış la ma nı (di le riz). Va rış an cak Sa na'dır"
de di ler. (2/285)
Al lah, hiç kim se ye güç ye ti re ce ğin den baş ka sı nı yük le mez. (Ki -
şi nin nef si nin) Ka zan dı ğı le hi ne, ka zan dır dık la rı aley hi ne dir.
"Rab bi miz, unut tuk la rı mız dan ve ya ya nıl dık la rı mız dan do la yı
bi zi so rum lu tut ma. Rab bi miz, bi ze, biz den ön ce ki le re yük le di -
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ğin gi bi ağır yük yük le me. Rab bi miz, ken di si ne güç ye ti re me ye -
ce ği miz şe yi bi ze ta şıt ma. Bi zi af fet. Bi zi ba ğış la. Bi zi esir ge,
Sen bi zim mev la mız sın. Kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım
et." (2/286)
On lar: "Rab bi miz şüp he siz biz iman et tik, ar tık bi zim gü nah la rı -
mı zı ba ğış la ve bi zi ate şin aza bın dan ko ru" di yen ler; (3/16)
Sab re den ler, doğ ru olan lar, gö nül den bo yun eğen ler, in fak
eden ler ve 'se her va kit le rin de' ba ğış lan ma di le yen ler dir. (3/17)
De ki: "Eğer siz Al lah'ı se vi yor sa nız ba na uyun; Al lah da si zi
sev sin ve gü nah la rı nı zı ba ğış la sın. Al lah ba ğış la yan dır, esir ge -
yen dir." (3/31)
An cak bun dan son ra tev be eden ler, 'sa lih ola rak dav ra nan lar'
baş ka. Çün kü Al lah, ger çek ten ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.
(3/89)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ın dır. Ki mi di ler se ba -
ğış lar, ki mi di ler se azab lan dı rır. Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen -
dir. (3/129)
On lar, bol luk ta da, dar lık ta da in fak eden ler, öf ke le ri ni ye nen ler
ve in san lar (da ki hak la rın)dan ba ğış la ma ile (vaz) ge çen ler dir.
Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (3/134)
Ve 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le ri ya da ne fis le ri ne zul met tik le -
ri za man, Al lah'ı ha tır la yıp he men gü nah la rın dan do la yı ba ğış -
lan ma is te yen ler dir. Al lah'tan baş ka gü nah la rı ba ğış la yan kim-
dir? Bir de on lar yap tık la rı (kö tü şey ler de) bi le bi le ıs rar et me -
yen ler dir. (3/135)
İş te bun la rın kar şı lı ğı, Rab le rin den ba ğış lan ma ve için de ebe di
ka la cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen net ler dir. (Böy le) Ya pıp-
eden le re ne gü zel bir kar şı lık (ecir var.) (3/136)
On la rın söy le dik le ri: "Rab bi miz, gü nah la rı mı zı ve işi miz de ki
aşı rı lık la rı mı zı ba ğış la, ayak la rı mı zı (bas tık la rı yer de) sağ lam -
laş tır ve bi ze ka fir ler top lu lu ğu na kar şı yar dım et" de me le rin den
baş ka bir şey de ğil di. (3/147)
An dol sun, Al lah si ze ver di ği sö zün de sa dık kal dı; siz O'nun iz -
niy le on la rı kı rıp-ge çi ri yor du nuz. Öy le ki sev di ği niz (za fer)i si ze
gös ter dik ten son ra, siz yıl gın lık gös ter di niz, is yan et ti niz ve emir
hak kın da çe kiş ti niz. Siz den ki mi niz dün ya yı, ki mi niz ahi re ti is ti -
yor du. Son ra (Al lah) de ne mek için si zi on dan çe vir di. Ama (yi -
ne de) si zi ba ğış la dı. Al lah mü'min le re kar şı fazl (ve ih san) sa -
hi bi olan dır. (3/152)
İki top lu lu ğun kar şı kar şı ya gel dik le ri gün, siz den ge ri dö nen le -
ri, ka zan dık la rı ba zı şey ler do la yı sıy la şey tan on la rın aya ğı nı
kay dır mak is te miş ti. Ama an dol sun ki, Al lah on la rı af fet ti. Şüp -
he siz Al lah, ba ğış la yan dır, yu mu şak olan dır. (3/155)
An dol sun, eğer Al lah yo lun da öl dü rü lür ya da ölür se niz,
Al lah'tan olan bir ba ğış lan ma ve rah met, on la rın bü tün top la -
mak ta ol duk la rın dan da ha ha yır lı dır. (3/157)
Al lah'tan bir rah met do la yı sıy la, on la ra yu mu şak dav ran dın.
Eğer ka ba, ka tı yü rek li ol say dın on lar çev ren den da ğı lır gi der -
ler di. Öy ley se on la rı ba ğış la, on lar için ba ğış lan ma di le ve iş ko -
nu sun da on lar la mü şa ve re et. Eğer az me der sen ar tık Al lah'a
te vek kül et. Şüp he siz Al lah, te vek kül eden le ri se ver. (3/159)
"Rab bi miz, biz: "Rab bi ni ze iman edin" di ye ima na çağ rı da bu lu -
nan bir ça ğı rı cı yı işit tik, he men iman et tik. Rab bi miz, bi zim gü -
nah la rı mı zı ba ğış la, kö tü lük le ri mi zi ört ve bi zi de iyi lik ya pan lar -
la bir lik te öl dür." (3/193)
Siz le re an ne le ri niz, kız la rı nız, kız kar deş le ri niz, ha la la rı nız, tey-
ze le ri niz, er kek kar deş le rin kız la rı, kız kar deş le rin kız la rı, si zi
em zi ren (süt) an ne le ri niz, süt kız kar deş le ri niz, ka dın la rı nı zın
an ne le ri ve ken di le riy le (ger de ğe) gir di ği niz ka dın la rı nız dan olup

ko ru yu cu lu ğu nuz al tın da bu lu nan üvey kız la rı nız -on lar la ger de -
ğe gir me miş se niz, si ze bir sa kın ca yok tur-, si zin sül bü nüz den
olan oğul la rı nı zın eş le ri ve iki kız kar de şi bir ara ya ge tir di ği niz
(ev li lik) ha ram kı lın dı. An cak (ca hi li ye de) ge çen geç miş tir. Şüp -
he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/23)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler, o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı, fu huş ta bu lun ma yan, if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra, fu huş ya pa cak olur lar sa, öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za-
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu, siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/25)
Ey iman eden ler, sar hoş iken, ne de di ği ni zi bi lin ce ye ve cü nüp
iken de -yol cu luk ta ol ma nız ha riç- gu sül edin ce ye ka dar na ma -
za yak laş ma yın. Eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri niz
ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se niz ya hud ka dın la ra
do kun muş da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir top-
rak la te yem müm edin, (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze sü rün.
Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/43)
Ger çek ten, Al lah, Ken di si ne şirk ko şul ma sı nı ba ğış la maz. Bu -
nun dı şın da ka la nı ise, di le di ği ni ba ğış lar. Kim Al lah'a şirk ko -
şar sa, doğ ru su bü yük bir gü nah la if ti ra et miş olur. (4/48)
Biz el çi ler den hiç kim se yi an cak Al lah'ın iz niy le ken di si ne ita at
edil me sin den baş ka bir şey le gön der me dik. On lar ken di ne fis -
le ri ne zul met tik le rin de şa yet sa na ge lip Al lah'tan ba ğış la ma di -
le se ler di ve el çi de on lar için ba ğış la ma di le sey di, el bet te Al lah'ı
tev be le ri ka bul eden, esir ge yen ola rak bu lur lar dı. (4/64)
(On la ra) Ken din den de re ce ler, ba ğış lan ma ve rah met (ver miş -
tir.) Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/96)
Umu lur ki Al lah bun la rı af fe der. Al lah af fe di ci dir, ba ğış la yı cı dır.
(4/99)
Al lah yo lun da hic ret eden, yer yü zün de ba rı na cak çok yer de
bu lur, ge niş lik (ve bol luk) da. Al lah'a ve Re sû lü'ne hic ret et mek
üze re evin den çı kan, son ra ken di si ne ölüm ge len ki şi nin ec ri
şüp he siz Al lah'a düş müş tür. Al lah, ba ğış la yı cı dır, esir ge yi ci dir.
(4/100)
Ve Al lah'tan ba ğış lan ma di le. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (4/106)
Kim kö tü lük iş ler ve ya nef si ne zul me dip son ra Al lah'tan ba ğış -
lan ma di ler se Al lah'ı ba ğış la yı cı ve mer ha met edi ci ola rak bu -
lur. (4/110)
Hiç şüp he siz, Al lah, Ken di si ne şirk ko şan la rı ba ğış la maz. Bu -
nun dı şın da ka lan lar ise, (on lar dan) di le di ği ni ba ğış lar. Kim
Al lah'a şirk ko şar sa el bet te o uzak bir sa pık lık la sap mış tır.
(4/116)
Ka dın lar ara sın da ada le ti sağ la ma ya -ne ka dar özen gös ter se -
niz de- güç ye ti re mez si niz. Öy ley se, büs bü tün (bi ri ne) eği lim
(sev gi ve il gi) gös te rip de öbü rü nü as kı day mış gi bi bı rak ma yın.
Eğer ara yı dü zel tir ve sa kı nır sa nız, şüp he siz, Al lah, ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir. (4/129)
Ger çek şu, iman edip son ra in kâ ra sa pan lar, son ra yi ne iman
edip son ra in kâ ra sa pan lar son ra da in kâr la rı ar tan lar… Al lah
on la rı ba ğış la ya cak de ğil dir, on la rı doğ ru yo la da ile te cek de ğil -
dir. (4/137)
Bir hay rı açık lar ya da giz li tu tar sa nız ve ya bir kö tü lü ğü ba ğış -
lar sa nız, şüp he siz Al lah, af fe di ci dir, güç ye ti ren dir. (4/149)

76

KURAN FİHRİSTİ



Al lah'a ve Re sû lü'ne ina nan lar ve on lar dan hiç bi ri ara sın da ay -
rım yap ma yan lar, iş te on la ra ecir le ri ve ri le cek tir. Al lah, ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir. (4/152)
Ger çek şu ki, in kâr eden ler ve zul me den ler, Al lah on la rı ba ğış -
la ya cak de ğil dir, on la rı bir yo la da ile te cek de ğil dir. (4/168)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
Al lah, iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra va'det miş -
tir, on lar için bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir var dır. (5/9)
Yahudi ve Hı ris ti yan lar: "Biz Al lah'ın ço cuk la rı yız ve sev dik le ri -
yiz" de di. De ki: "Pe ki, ne di ye si zi gü nah la rı nız dan do la yı azab-
lan dı rı yor? Ha yır, siz O'nun ya rat tı ğın dan bi rer be şer si niz. O,
di le di ği ni ba ğış lar, di le di ği ni azap lan dı rır. Gök le rin, ye rin ve
bun la rın ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü Al lah'ın dır. Son va rış
O'na dır." (5/18)
An cak, si zin on la ra güç ye tir me niz den ön ce tev be eden ler baş -
ka. Bi lin ki, şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/34)
An cak kim iş le di ği zu lüm den son ra tev be eder ve (dav ra nış la rı -
nı) dü zel tir se, şüp he siz Al lah onun tev be si ni ka bul eder. Mu -
hak kak Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/39)
Gök le rin ve ye rin mül kü nün Al lah'a ait ol du ğu nu bil mi yor mu -
sun? O, ki mi di ler se azab lan dı rır, ki mi di ler se ba ğış lar. Al lah,
her şe ye güç ye ti ren dir. (5/40)
Yi ne de Al lah'a tev be edip ba ğış lan ma is te me ye cek ler mi? Oy -
sa Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/74)
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se, ce za sı, hay van dan
öl dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da, Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa, Al lah on dan öc
ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, öc sa hi bi dir. (5/95)
Bi lin ki, Al lah ger çek ten ce za sı pek şid det li olan dır. Ve Al lah ba -
ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/98)
Ey iman eden ler, si ze açık lan dı ğın da si zi üze cek şey le ri sor ma-
yın; Kur'an in di ril di ği za man so rar sa nız, si ze açık la nır. Al lah
onu af fet ti. Al lah ba ğış la yan dır, (kul la ra) yu mu şak olan dır.
(5/101)
Eğer on la rı azab lan dı rır san, şüp he siz on lar Se nin kul la rın dır,
eğer on la rı ba ğış lar san, şüp he siz aziz olan, ha kim olan Sensin
Sen." (5/118)
Bi zim ayet le ri mi ze iman eden ler sa na gel dik le rin de, on la ra de
ki: "Se lam ol sun si ze. Rab bi niz rah me ti Ken di üze ri ne yaz dı ki,
içi niz den kim bir ce ha let so nu cu bir kö tü lük iş ler son ra tev be
eder ve (ken di ni) ıs lah eder se şüp he siz, O, ba ğış la yan dır, esir-
ge yen dir." (6/54)
De ki: "Ba na vah yo lu nan lar için de, yi yen bir kim se nin yi ye ce ği
(şey ler) için, ölü eti, dö kü len kan, do muz eti -ki bu ger çek ten

mur dar dır- ya da Al lah'tan baş ka sı adı na ke sil miş bir fısk dı şın -
da, ha ram kı lın mış bir şey bul mu yo rum. Kim ka çı nıl maz bir ih -
ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa, -sal dır ma mak ve had di aş ma mak
şar tıy la- (bu sa yı lan lar dan öl me ye cek ka dar yi ye bi lir). Şüp he siz
se nin Rab bin ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/145)
O si zi yer yü zü nün ha li fe le ri kıl dı ve si ze ver dik le riy le si zi de ne -
mek için ki mi ni zi ki mi ni ze gö re de re ce ler le yük selt ti. Şüp he siz
se nin Rab bin, so nuç lan dır ma sı pek ça buk olan dır ve şüp he siz
O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/165)
De di ler ki: "Rab bi miz, biz ne fis le ri mi ze zul met tik, eğer bi zi ba -
ğış la maz san ve esir ge mez sen, ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar -
dan ola ca ğız." (7/23)
Ne za man ki (yap tık la rın dan do la yı piş man lık du yup, baş la rı)
el le ri ara sı na dü şü rül dü ve ken di le ri nin ger çek ten şa şı rıp-sap -
tık la rı nı gö rün ce: "Eğer Rab bi miz bi ze mer ha met et mez ve bi zi
ba ğış la maz sa ke sin ola rak hüs ra na uğ ra yan lar dan ola ca ğız"
de di ler. (7/149)
(Mu sa yal va rıp) De di ki: "Rab bim, be ni ve kar de şi mi ba ğış la, bi -
zi rah me ti ne kat. Sen mer ha met eden le rin en mer ha met li ola nı-
sın." (7/151)
Kö tü lük iş le yip bu nun ar dın dan tev be eden ler ve iman eden ler;
hiç şüp he siz Rab bin, bun dan (tev be den) son ra el bet te ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir. (7/153)
Mu sa, be lir le di ği miz bu luş ma za ma nı için kav min den yet miş
adam se çip-ayır dı. Bun la rı da 'da ya nıl maz bir sar sın tı' tu tu ve -
rin ce, de di ki: "Rab bim, eğer di le sey din, on la rı ve be ni da ha ön -
ce den he lak eder din. (Şim di) İçi miz de ki be yin siz le rin yap tık la -
rın dan do la yı bi zi he lak ede cek mi sin? O da Se nin de ne men -
den baş ka sı de ğil dir. Onun la sen di le di ği ni sap tı rır, di le di ği ni hi -
da ye te er di rir sin. Bi zim ve li miz Sen sin. Öy ley se bi zi ba ğış la, bi -
zi esir ge; Sen ba ğış la yan la rın en ha yır lı sı sın." (7/155)
On la ra: "Bu şe hir de otu run, on dan is te di ği niz yer den ye yin, 'di-
le ği miz ba ğış lan ma dır' de yin ve ka pı sın dan sec de ede rek gi rin,
(biz de) ha ta la rı nı zı ba ğış la ya lım. İyi lik ya pan la rın (ar ma ğan la -
rı nı) art tı ra ca ğız" de nil di ğin de: (7/161)
İş te o za man Rab bin, on la ra en kö tü aza bı ya pa cak kim se(le ri)
kı ya met gü nü ne ka dar üzer le ri ne mut la ka gön de re ce ği ni bil dir -
di. Şüp he siz, Rab bin (ce za ile) so nuç lan dır ma sı pek ça buk
olan dır ve ger çek ten O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (7/167)
On la rın ar dın dan yer le ri ne ki ta ba mi ras çı olan bir ta kım 'kö tü
kim se ler' geç ti. (Bun lar) Şu de ğer siz olan (dün ya)ın ge çi ci-ya -
ra rı nı alı yor ve: "Ya kın da ba ğış la na ca ğız" di yor lar. Bu nun ben-
ze ri bir ya rar ge lin ce onu da alı yor lar. Ken di le rin den Al lah'a kar -
şı hak kı söy le mek ten baş ka bir şe yi söy le me ye cek le ri ne iliş kin
Ki tap sö zü alın ma mış mıy dı? Oy sa için de ola nı oku du lar.
(Al lah'tan) Kor kan lar için ahi ret yur du da ha ha yır lı dır. Hâ lâ akıl
er dir me ye cek mi si niz? (7/169)
İş te ger çek mü'min ler bun lar dır. Rab le ri Katında on lar için de re-
ce ler, ba ğış lan ma ve üs tün bir rı zık var dır. (8/4)
Ey iman eden ler, Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa nız, si ze doğ ru yu
yan lış tan ayı ran bir nur ve an la yış (fur kan) ve rir, kö tü lük le ri ni zi
ör ter ve si zi ba ğış lar. Al lah bü yük fazl sa hi bi dir. (8/29)
Oy sa sen iç le rin de bu lun du ğun sü re ce, Al lah on la rı azab lan dı -
ra cak de ğil dir. Ve on lar, ba ğış lan ma di le mek te ler ken de, Al lah
on la rı azab lan dı ra cak de ğil dir. (8/33)
O in kâr eden le re de ki: "Eğer vaz ge çer ler se geç miş te (yap tık -
la rı) şey ler ba ğış la na cak tır. Ama yi ne dö ne cek olur lar sa, ön ce -
ki (top lum la ra uy gu la nan) sün net, mu hak kak (on la rın ba şın dan
da) geç miş ola cak tır. (8/38)
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Ar tık ga ni met ola rak el de et tik le ri niz den he lal ve te miz ola rak yi -
yin ve Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir." (8/69)
Ey Pey gam ber, el le ri niz de ki esir le re de ki: "Eğer Al lah, si zin
kalb le ri niz de bir ha yır ol du ğu nu bi lir se (gö rür se) si ze siz den alı-
nan dan da ha ha yır lı sı nı ve rir ve si zi ba ğış lar. Al lah ba ğış la yan -
dır, esir ge yen dir." (8/70)
İman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da cehd eden ler
(çaba harcayanlar) ile (hic ret eden le ri) ba rın dı ran lar ve yar dım
eden ler, iş te ger çek mü'min olan lar bun lar dır. On lar için bir ba -
ğış lan ma ve üs tün bir rı zık var dır. (8/74)
Ha ram ay lar (sü re ta nın mış dört ay) sıy rı lıp-bi tin ce (çı kın ca)
müş rik le ri bul du ğu nuz yer de öl dü rün, on la rı tu tuk la yın, ku şa tın
ve on la rın bü tün ge çit yer le ri ni ke sip-tu tun. Eğer tev be edip na -
maz kı lar lar sa ve ze ka tı ve rir ler se yol la rı nı açı ve rin. Ger çek ten
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (9/5)
Bu nun ar dın dan Al lah, di le di ği kim se den tev be si ni ka bul eder.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (9/27)
Özür be lirt me yi niz. Siz, ima nı nız dan son ra in kâ ra sap tı nız. Siz -
den bir top lu lu ğu ba ğış la sak da, bir top lu lu ğu nu zu ger çek ten
suç lu-gü nah kar ol ma la rı ne de niy le azab lan dı ra ca ğız. (9/66)
Sen, on lar için is ter ba ğış lan ma di le, is ter sen di le me. On lar için
yet miş ke re ba ğış lan ma di le sen de, Al lah on la rı ke sin lik le ba -
ğış la maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah'a ve el çi si ne (kar şı) nan-
kör lük et me le ri do la yı sıy la dır. Al lah fa sık lar top lu lu ğu na hi da yet
ver mez. (9/80)
Al lah'a ve el çi si ne kar şı 'iç ten bağ lı ka lıp hay ra ça ğı ran lar' ol -
duk la rı sü re ce, güç süz-za yıf la ra, has ta la ra ve in fak et mek için
bir şey bu la ma yan la ra bir so rum lu luk (gü nah) yok tur. İyi lik
eden le rin aley hin de de bir yol yok tur. Al lah, ba ğış la yan dır, esir-
ge yen dir. (9/91)
Be de vi ler den öy le le ri de var dır ki, on lar Al lah'a ve ahi ret gü nü -
ne iman eder ve in fak et ti ği ni Al lah Katında bir ya kın laş ma ya ve
el çi nin dua ve ba ğış la ma di lek le ri ne (bir yol) sa yar. Ha be ri niz
ol sun, bu ger çek ten on lar için bir ya kın laş ma dır. Al lah da on la -
rı Ken di rah me ti ne so ka cak tır. Şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (9/99)
Di ğer le ri gü nah la rı nı iti raf et ti ler, on lar sa lih bir ame li bir baş ka
kö tüy le ka rış tır mış lar dır. Umu lur ki Al lah tev be le ri ni ka bul eder.
Hiç şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (9/102)
Ken di le ri ne on la rın ger çek ten çıl gın ate şin ar ka daş la rı ol duk la -
rı açık lan dık tan son ra -ya kın la rı da hi ol sa- müş rik ler için ba ğış -
lan ma di le me le ri pey gam be re ve iman eden le re ya raş maz.
(9/113)
İb ra him'in ba ba sı için ba ğış lan ma di le me si, yal nız ca ona ver di -
ği bir söz do la yı sıy la idi. Ken di si ne, onun ger çek ten Al lah'a düş-
man ol du ğu açık la nın ca on dan uzak laş tı. Doğ ru su İb ra him, çok
duy gu lu, yu mu şak huy luy du. (9/114)
(Sa vaş tan) Ge ri bı ra kı lan üç (ki şi yi) de (ba ğış la dı). Öy le ki, bü -
tün ge niş li ği ne rağ men yer yü zü on la ra dar gel miş ti, ne fis le ri de
ken di le ri ne dar (sı kın tı lı) gel miş ti ve O'nun dı şın da (yi ne)
Al lah'tan baş ka bir sı ğı na cak ol ma dı ğı nı iyi ce an la dı lar. Son ra
tev be et sin ler di ye on la rın tev be si ni ka bul et ti. Şüp he siz Al lah,
(yal nız ca) O, tev be le ri ka bul eden dir, esir ge yen dir. (9/118)
Al lah sa na bir za rar do kun du ra cak ol sa, O'ndan baş ka bu nu
sen den kal dı ra cak yok tur. Ve eğer sa na bir ha yır is ter se, O'nun
bol faz lı nı ge ri çe vi re cek de yok tur. Kul la rın dan di le di ği ne bun-
dan isa bet et ti rir. O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (10/107)
Ve Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin; son ra O'na tev be edin. O

da si zi, adı ko nul muş bir vak te ka dar gü zel bir me ta (fay da) ile
me ta lan dır sın ve her ih san sa hi bi ne ken di ih sa nı nı ver sin. Eğer
yüz çe vi rir se niz ger çek ten ben, si zin için bü yük bir gü nün aza-
bın dan kor ka rım. (11/3)
Sab re den ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar baş ka. İş te, ba ğış -
lan ma ve bü yük ecir bun la rın dır. (11/11)
De di ki: "Ona bi nin. Onun yüz me si de, de mir at ma sı (dur ma sı)
da Al lah'ın adıy la dır. Şüp he siz, be nim Rab bim ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir." (11/41)
De di ki: "Rab bim, bil gim ol ma yan şe yi Sen den is te mek ten Sa -
na sı ğı nı rım. Ve eğer be ni ba ğış la maz ve be ni esir ge mez sen,
hüs ra na uğ ra yan lar dan olu rum." (11/47)
Ey kav mim, Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be
edin. Üs tü nü ze gök ten sa ğa nak (yağ mur lar, bol ni met ler) yağ-
dır sın ve gü cü nü ze güç kat sın. Suç lu-gü nah kar lar ola rak yüz
çe vir me yin." (11/52)
Se mud (hal kı na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik). De di ki: "Ey
kav mim, Al lah'a iba det edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
O si zi yer den (top rak tan) ya rat tı ve on da ömür ge çi ren ler kıl dı.
Öy ley se O'ndan ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be edin.
Şüp he siz be nim Rab bim, ya kın olan dır, (du ala rı) ka bul eden-
dir." (11/61)
"Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be edin. Ger -
çek ten be nim Rab bim, esir ge yen dir, se ven dir." (11/90)
On lar, bur da da, kı ya met gü nün de de la ne te ta bi tu tul du lar.
(Bu) Ve ri len ba ğış, ne kö tü bir ba ğış tır. (11/99)
"Yu suf, sen bun dan yüz çe vir. Sen de (ka dın) gü na hın do la yı -
sıy la ba ğış lan ma di le. Doğ ru su sen gü nah kâr lar dan ol dun."
(12/29)
"(Yi ne de) Ben nef si mi te mi ze çı ka ra mam. Çün kü ger çek ten
ne fis, -Rab bi min ken di si ni esir ge di ği dı şın da- var gü cüy le kö tü -
lü ğü em re den dir. Şüp he siz, be nim Rab bim, ba ğış la yan dır, esir-
ge yen dir." (12/53)
Böy le ce onun (Yu suf'un) hu zu ru na gir dik le ri za man, de di ler ki:
"Ey Ve zir, bi ze ve ai le mi ze şid det li bir dar lık do kun du; öne mi ol -
ma yan bir ser ma ye ile gel dik. Bi ze ar tık (yi ne) öl çe ği tam ola rak
ver ve bi ze ila ve bir ba ğış ta bu lun. Şüp he siz Al lah, ta sad duk ta
bu lu nan la ra kar şı lı ğı nı ve rir." (12/88)
De di ki: "Bu gün si ze kar şı sor gu la ma, kı na ma yok tur. Si zi Al lah
ba ğış la sın. O, mer ha met li le rin (en) mer ha met li si dir." (12/92)
(Ço cuk la rı da:) "Ey ba ba mız, bi zim için gü nah la rı mı zın ba ğış -
lan ma sı nı di le. Biz ger çek ten ha ta ya dü şen ler idik" de di ler.
(12/97)
"İler de si zin için Rab bim den ba ğış lan ma di le rim. Çün kü O, ba -
ğış la yan dır, esir ge yen dir" de di. (12/98)
On lar, iyi lik ten ön ce kö tü lü ğü ça buk laş tır mak is ti yor lar; oy sa
on lar dan ön ce ni ce ör nek ler ge lip-geç miş tir. Ve şüp he siz, se nin
Rab bin, zu lüm le ri ne kar şı lık in san lar için ba ğış la ma sa hi bi dir ve
şüp he siz se nin Rab bin, ce za sı çok şid det li olan dır. (13/6)
Re sul le ri de di ki: "Al lah hak kın da mı şüp he (edi yor su nuz)? O,
gök le ri ve ye ri ya ra tan dır; O, si zi, gü nah la rı nı zı ba ğış la mak için
da vet et mek te ve si zi adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te li yor."
De di ler ki: "Siz, bi zim ben ze ri miz olan bi rer be şer den baş ka sı
de ğil si niz. Siz bi zi, ba ba la rı mı zın tap tık la rın dan çe vi rip-en gel le -
mek is ti yor su nuz, öy ley se bi ze apa çık bir de lil ge ti rin." (14/10)
"Rab bim, ger çek ten on lar in san lar dan bir ço ğu nu şa şır tıp-sap -
tır dı. Bun dan böy le kim ba na uyar sa, ar tık o ben den dir, kim ba -
na is yan eder se el bet te Sen, ba ğış la yan sın, esir ge yen sin."
(14/36)
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"Rab bi miz, he sa bın ya pı la ca ğı gün, be ni, an ne-ba ba mı ve
mü'min le ri ba ğış la" (14/41)
Ha ber ver kul la rı ma; şüp he siz Ben, Ben ba ğış la ya nım, esir ge -
ye nim. (15/49)
Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şa cak olur sa nız, onu bir
ge nel le me ya pa rak bi le sa ya maz sı nız. Ger çek ten Al lah, ba ğış -
la yan dır, esir ge yen dir. (16/18)
Son ra ger çek ten Rab bin, iş ken ce ye uğ ra tıl dık tan son ra hic ret
eden le rin, ar dın dan cehd edip sab re den le rin (des tek çi si dir).
Şüp he siz se nin Rab bin, bun dan son ra da ger çek ten ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir. (16/110)
O, si ze an cak ölü yü, ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı ha ram kıl dı. Fa kat kim mec bur ka lır -
sa, sal dır ma mak ve sı nı rı aş ma mak üze re (yi ye bi lir). Çün kü
ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (16/115)
Son ra ger çek ten Rab bin, ce ha let so nu cu kö tü lük iş le yen, son -
ra bu nun ar dın dan tev be eden ve ıs lah olan lar(la be ra ber dir).
Şüp he siz Rab bin bun dan son ra ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.
(16/119)
Rab bi niz, si zin içi niz de ki ni da ha iyi bi lir. Eğer siz sa lih olur sa -
nız, şüp he siz O da, (ken di si ne) yö ne lip dö nen le ri ba ğış la yı cı dır.
(17/25)
Ye di gök, yer ve bun la rın için de ki ler O'nu tes bih eder; O'nu öv -
gü ile tes bih et me yen hiç bir şey yok tur, an cak siz on la rın tes-
bih le ri ni kav ra mı yor su nuz. Şüp he siz O, ha lim olan dır, ba ğış la -
yan dır. (17/44)
Ken di le ri ne hi da yet gel di ği za man in san la rı inan mak tan ve
Rab le rin den ba ğış lan ma di le me le rin den alı ko yan şey, an cak
ev vel ki le rin sün ne ti nin ken di le ri ne de gel me si ve ya aza bın on -
la rı kar şı lar ca sı na gel me si(ni bek le me le ri)dir. (18/55)
Se nin Rab bin rah met sa hi bi (ve) ba ğış la yı cı dır. Eğer, ka zan -
dık la rın dan do la yı on la rı (azab la) ya ka la say dı, şüp he siz on la ra
aza bı (bir an ön ce) ça buk laş tı rır dı. Ha yır, on lar için bir bu luş ma
za ma nı var dır, onun dı şın da as la baş ka bir sı ğı nak bu la ma ya -
cak lar dır. (18/58)
(İb ra him:) "Se lam üze ri ne ol sun, se nin için Rab bim den ba ğış -
lan ma di le ye ce ğim, çün kü, O, ba na pek lü tuf kar dır" de di.
(19/47)
"Ger çek ten biz Rab bi mi ze iman et tik; gü nah la rı mı zı ve si hir do -
la yı sıy la bi zi ken di si ne kar şı zor la ya rak-sü rük le di ğin (su çu mu -
zu) ba ğış la sın. Al lah, da ha ha yır lı dır ve da ha sü rek li dir." (20/73)
Ger çek ten ben, tev be eden, ina nan, sa lih amel ler de bu lu nup da
son ra doğ ru yo la eri şen kim se yi şüp he siz ba ğış la yı cı yım.
(20/82)
Bu na gö re, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, on lar için bir
ba ğış lan ma (mağ fi ret) ve üs tün bir rı zık var dır. (22/50)
İş te böy le; her kim ken di si ne ya pı lan hak sız lı ğın ben ze riy le kar-
şı lık ve rir, son ra aley hi ne 'az gın lık ve sal dı rı da' bu lu nu lur sa,
Al lah, mut la ka ona yar dım eder. Şüp he siz Al lah, af fe di ci dir, ba -
ğış la yı cı dır. (22/60)
"Çün kü ger çek ten Be nim kul la rım dan bir grup: "Rab bi miz, iman
et tik, Sen ar tık bi zi ba ğış la ve bi ze mer ha met et, Sen mer ha met
eden le rin en ha yır lı sı sın, der ler di de," (23/109)
Ve de ki: "Rab bim, ba ğış la ve mer ha met et, Sen mer ha met
eden le rin en ha yır lı sı sın." (23/118)
An cak bun dan son ra tev be eden ve sa lih çe dav ra nan lar ha riç.
Çün kü ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (24/5)
Siz den, fa zi let li ve var lık lı olan lar, ya kın la ra, yok sul la ra ve Al lah
yo lun da hic ret eden le re ver mek te ek silt me yap ma sın lar, af fet -

sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi ba ğış la ma sı nı sev mez mi si -
niz? Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (24/22)
Kö tü ka dın lar, kö tü er kek le re; kö tü er kek ler, kö tü ka dın la ra; iyi
ve te miz er kek ler, iyi ve te miz ka dın la ra (ya ra şır). Bun lar, on la -
rın de mek te ol duk la rın dan uzak tır lar. Bun lar için bir ba ğış lan ma
ve ke rim (üs tün) bir rı zık var dır. (24/26)
Ni kah (im ka nı) bu la ma yan lar, Al lah on la rı Ken di faz lın dan zen-
gin leş ti rin ce ye ka dar if fet li dav ran sın lar. Sağ el le ri ni zin ma lik ol -
du ğu (kö le ve ca ri ye ler den) mü ka te be is te yen le re -eğer on lar -
da bir ha yır gö rü yor sa nız- mü ka te be ya pın. Ve Al lah'ın si ze ver-
di ği ma lın dan on la ra ve rin. Dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ını el de
et mek için -ırz la rı nı ko ru mak is ti yor lar sa- ca ri ye le ri ni zi fuh şa
zor la ma yın. Kim on la rı (fuh şa) zor lar sa, şüp he siz, on la rın (fuh -
şa) zor lan ma la rın dan son ra Al lah (on la rı) ba ğış la yan dır, esir ge-
yen dir. (24/33)
Mü'min ler o kim se ler dir ki, Al lah'a ve Re sû lü'ne iman eden ler,
onun la bir lik te top lu(mu il gi len di ren) bir iş üze rin de iken, on dan
izin alın ca ya ka dar bı ra kıp-git me yen ler dir. Ger çek ten, sen den
izin alan lar, iş te on lar Al lah'a ve el çi si ne iman eden ler dir. Böy -
le lik le, sen den ken di ba zı iş le ri için izin is te dik le ri za man, di le -
dik le ri ne izin ver ve on lar için Al lah'tan ba ğış lan ma di le. Şüp he -
siz Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (24/62)
De ki: "Onu, gök ler de ve yer de giz li ola nı bi len (Al lah) in dir miş -
tir. Doğ ru su O, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir." (25/6)
An cak tev be eden, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nup dav-
ra nan baş ka; iş te on la rın gü nah la rı nı Al lah iyi lik le re çe vi rir.
Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (25/70)
"Doğ ru su biz, iman eden le rin il ki ol du ğu muz dan do la yı Rab bi -
mi zin bi zim ha ta la rı mı zı ba ğış la ya ca ğı nı umu yo ruz." (26/51)
"Din (ce za) gü nü ha ta la rı mı ba ğış la ya ca ğı nı um du ğum da
O'dur;" (26/82)
"Ba ba mı da ba ğış la, çün kü o şa şı rıp sa pan lar dan dır." (26/86)
"An cak zul me den baş ka; son ra kö tü lü ğün ar dın dan iyi li ğe çe vi -
rir se, ar tık şüp he siz Ben, ba ğış la ya nım, esir ge ye nim." (27/11)
De di ki: "Ey kav mim, ne den iyi lik ten ön ce kö tü lük ko nu sun da
ace le dav ra nı yor su nuz? Al lah'tan ba ğış lan ma di le me niz ge rek -
mez mi? Umu lur ki esir ge nir si niz." (27/46)
De di ki: "Rab bim, ger çek ten, ben ken di nef si me zul met tim, ar -
tık be ni ba ğış la." Böy le ce (Al lah) onu ba ğış la dı. Şüp he siz. O,
ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (28/16)
On la rı (ev lat edin dik le ri ni zi) ba ba la rı na nis bet ede rek ça ğı rın;
bu, Al lah Katında da ha adil dir. Eğer ba ba la rı nı bil mi yor sa nız ar -
tık on lar, din de si zin kar deş le ri niz ve dost la rı nız dır. Ha ta ola rak
yap tık la rı nız da ise, si zin için bir sa kın ca (bir ve bal) yok tur. An -
cak kalp le ri ni zin ka sıt gö ze te rek (ta am mü den) yap tık la rı nız da
var dır. Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (33/5)
Çün kü Al lah, (sö zü ne bağ lı ka lıp doğ ru olan) sâ dık la rı sa da kat -
le rin den do la yı mü ka fa at lan dı ra cak, mü na fık la rı da di ler se
azab lan dı ra cak ve ya tev be (na sib edip tev be)le ri ni ka bul ede-
cek tir. Şüp he siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(33/24)
Şüp he siz, Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar, mü'min
er kek ler ve mü'min ka dın lar, gö nül den (Al lah'a) ita at eden er -
kek ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar, sa dık olan er -
kek ler ve sa dık olan ka dın lar, sab re den er kek ler ve sab re den
ka dın lar, say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la
(Al lah'tan) kor kan ka dın lar, sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka
ve ren ka dın lar, oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar, ırz la -
rı nı ko ru yan er kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar, Al lah'ı
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çokça zik re den er kek ler ve (Al lah'ı çokça) zik re den ka dın lar;
(iş te) bun lar için Al lah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la -
mış tır. (33/35)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz sa na üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver-
di ğin eş le ri ni ve Al lah'ın sa na ga ni met ola rak ver dik le ri (sa vaş
esir le ri)nden sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) ile se nin le bir lik-
te hic ret eden am ca nın kız la rı nı, ha la nın kız la rı nı, da yı nın kız-
la rı nı ve tey ze nin kız la rı nı he lal kıl dık; bir de, ken di si ni pey gam-
be re hi be eden ve pey gam be rin ken di si ni al mak is te di ği mü'min
bir ka dı nı da, -mü'min ler için ol mak sı zın yal nız ca sa na has ol -
mak üze re- (se nin için he lal kıl dık). Biz, ken di eş le ri ve sağ el -
le ri nin ma lik ol du ğu (ca ri ye le ri) ko nu sun da on lar (mü'min ler)
üze ri ne ne yi farz kıl dı ğı mı zı bil dik (si ze bil dir dik). Böy le lik le se -
nin için hiç bir güç lük ol ma sın. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir-
ge yen dir. (33/50)
Ey Pey gam ber, eş le ri ne, kız la rı na ve mü'min le rin ka dın la rı na
dış el bi se le rin den (cil bab la rın dan) üst le ri ne giy me le ri ni söy le;
on la rın (öz gür ve if fet li) ta nın ma sı ve ezi yet gör me me le ri için en
uy gun olan bu dur. Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(33/59)
Ki O ( Al lah), amel le ri ni zi ıs lah et sin ve gü nah la rı nı zı ba ğış la -
sın. Kim Al lah'a ve el çi si ne ita at eder se, ar tık o en bü yük kur tu -
luş la kur tul muş tur. (33/71)
Şun dan ki: Al lah, mü na fık er kek le ri ve mü na fık ka dın la rı, müş-
rik er kek le ri ve müş rik ka dın la rı azab lan dı ra cak; mü'min er kek -
le rin ve mü'min ka dın la rın tev be si ni ka bul ede cek tir. Al lah çok
ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (33/73)
Ye rin içi ne gi re ni, on dan çı ka nı; gök ten ine ni ve ora ya çı ka nı bi -
lir. O, esir ge yen dir, ba ğış la yan dır. (34/2)
An dol sun, Se be' (hal kı)nın otur du ğu yer ler de de bir ayet var dır.
(Ev le ri) Sağ dan ve sol dan iki bah çe liy di. (On la ra de miş tik ki:)
"Rab bi ni zin rız kın dan yi yin ve O'na şük re din. Gü zel bir şe hir ve
ba ğış la yan bir Rabb(iniz var)." (34/15)
O in kâr eden ler; on lar için şid det li bir azab var dır. İman edip sa -
lih amel ler de bu lu nan lar ise; on lar için de bir ba ğış lan ma ve bü -
yük bir ecir var dır. (35/7)
İn san lar dan, hay van lar dan ve da var lar dan da renk le ri böy le de -
ği şik olan lar var dır. Kul la rı için de ise Al lah'tan an cak alim olan-
lar 'iç le ri tit re ye rek-kor kar'. Şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, ba ğış la yan dır. (35/28)
Çün kü (Al lah,) ecir le ri ni nok san sız ola rak öder ve ken di faz lın -
dan on la ra art tı rır. Şüp he siz O, ba ğış la yan dır, şük rü ka bul
eden dir. (35/30)
Der ler ki: "Biz den hüz nü gi de rip yok eden Al lah'a ham dol sun;
şüp he siz Rab bi miz, ger çek ten ba ğış la yan dır, şük rü ka bul
eden dir." (35/34)
üp he siz Al lah, gök le ri ve ye ri ze val bu lur lar di ye (her an kud re -
ti al tın da) tu tu yor. An dol sun, eğer ze val bu la cak olur lar sa, ken-
di sin den son ra ar tık kim se on la rı tu ta maz. Doğ ru su O, Ha -
lim'dir, ba ğış la yan dır. (35/41)
Sen an cak, zik re (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rah man ola na
(kar şı) içi tit re ye rek kor ku du yan kim se yi uya rır sın. İş te böy le si -
ni, bir ba ğış lan ma ve üs tün bir ecir le müj de le. (36/11)
"Rab bi min be ni ba ğış la dı ğı nı ve ağır la nan lar dan kıl dı ğı nı."
(36/27)
"Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da bu lu nan la rın Rab bi dir, üs tün
ve güç lü olan, ba ğış la yan dır." (38/66)
Gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Ge ce yi gün dü zün üs tü ne sa -
rıp-ör tü yor, gün dü zü de ge ce nin üs tü ne sa rıp-ör tü yor. Gü ne şe

ve aya bo yun eğ dir di. Her bi ri adı ko nul muş bir ece le (sü re ye)
ka dar akıp git mek te dir. Ha be rin ol sun; üs tün ve güç lü olan, ba -
ğış la yan O'dur. (39/5)
(Ben den on la ra) De ki: "Ey ken di aleyh le rin de ol mak üze re öl -
çü yü ta şı ran kul la rım. Al lah'ın rah me tin den umut kes me yin.
Şüp he siz Al lah, bü tün gü nah la rı ba ğış lar. Çün kü O, ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir." (39/53)
Gü na hı ba ğış la yan, tev be yi ka bul eden, ce za sı pek şid det li
olan ve lü tuf sa hi bi (Al lah'tan). O'ndan baş ka ilah yok tur. Dö nüş
O'na dır. (40/3)
"Siz be ni Al lah'a (kar şı) in kâr et me ye ve hak kın da bil gim ol ma -
yan şey le ri O'na şirk koş ma ya ça ğı rı yor su nuz. Ben ise si zi, üs -
tün ve güç lü olan, ba ğış la yan (Al lah')a ça ğı rı yo rum. (40/42)
"İm ka nı yok; ger çek ten si zin be ni ken di si ne ça ğır mak ta ol du ğu -
nuz şe yin, dün ya da da, ahi ret te de çağ rı da bu lun ma (yet ki si,
gü cü, de ğe ri ve ba ğış la ma)sı yok tur. Şüp he siz, bi zim dö nü şü -
müz Al lah'adır. Öl çü yü ta şı ran lar, on lar ate şin hal kı dır lar."
(40/43)
"Çok ba ğış la yan, çok esir ge yen (Al lah)tan bir ağır lan ma ola-
rak." (41/32)
Gök ler, ne re dey se üst le rin den çat la yıp-par ça la na cak lar; me -
lek ler de Rab le ri ni hamd ile tes bih eder ler ve yer de olan la ra
mağ fi ret di ler ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten Al lah, ba ğış la yan
ve esir ge yen O'dur. (42/5)
İş te Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı na böy le
müj de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı ya kın lık ta sev gi dı -
şın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum." Kim bir iyi lik ka za nır sa,
Biz on da ki iyi li ği art tı rı rız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, şük-
re de ne kar şı lı ğı nı ve ren dir. (42/23)
(Bun lar,) Bü yük gü nah lar dan ve çir kin -utan maz lık lar dan ka çı -
nan lar ve ga zab lan dık la rı za man ba ğış la yan lar, (42/37)
Kim sab re der ve ba ğış lar sa, şüp he siz bu, az me de ğer iş ler -
den dir. (42/43)
İman eden le re de ki: "(Al lah'ın) On la rı ka zan dık la rıy la ce za lan -
dır ma sı için, Al lah'ın gün le ri ni um ma yan la rı (şim di lik) ba ğış la -
sın lar." (45/14)
Yok sa: "Ken di si onu uy dur du" mu di yor lar? De ki: "Eğer ben uy -
dur dum sa, bu du rum da siz, Al lah'tan ba na (ge le cek) hiç bir şe -
ye ma lik (en gel) ola maz sı nız. Si zin ken di si (Kur'an) hak kın da,
ne taş kın lık lar yap tı ğı nı zı O da ha iyi bi len dir. Be nim le si zin ara-
nız da şa hid ola rak O ye ter. O, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge -
yen dir." (46/8)
"Ey kav mi miz, Al lah'a da vet ede ne ica bet edin ve O'na iman
edin; gü nah la rı nız dan bir kıs mı nı ba ğış la sın ve si zi acı bir azab-
tan ko ru sun." (46/31)
Öy le ki Al lah, se nin geç miş ve ge le cek (her) gü na hı nı ba ğış la -
sın, üze rin de ki ni me ti ni ta mam la sın ve se ni dos doğ ru bir yo la
yö nelt sin. (48/2)
Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır; di le di ği ne mağ fi ret eder, di -
le di ği ni azab lan dı rır. Al lah, çok ba ğış la yan, çok esir ge yen dir.
(48/14)
Eğer ger çek ten, yan la rı na çı kın ca ya ka dar sab ret miş ol sa lar dı,
her hal de (bu,) ken di le ri için da ha ha yır lı olur du. Al lah, çok ba -
ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (49/5)
Be de vi ler, de di ki: "İman et tik." De ki: "Siz iman et me di niz; an -
cak "İs lam (Müs lü man ve ya tes lim) ol duk de yin. İman he nüz
kalp le ri ni ze gir miş de ğil dir. Eğer Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at
eder se niz, O, si zin amel le ri niz den hiç bir şe yi ek silt mez. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir." (49/14)
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Ey iman eden ler, Al lah'tan sa kı nıp-kor kun ve O'nun el çi si ne
iman edin, si ze ken di rah me tin den iki kat (gü zel kar şı lık) ver sin.
Si ze ken di siy le yü rü ye ce ği niz bir nur kıl sın ve si ze mağ fi ret et -
sin. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (57/28)
Siz den ka dın la rı na "zı har"da bu lu nan lar (bil sin ler ki, ka dın la rı)
on la rın an ne le ri de ğil dir. An ne le ri, yal nız ca ken di le ri ni do ğu ran -
lar dır. Şüp he siz on lar, çir kin ve ya lan söy le mek te dir ler. Ger çek -
ten Al lah, çok af fe den, çok ba ğış la yan dır. (58/2)
Ey iman eden ler, Pey gam ber'e giz li bir şey ar ze de ce ği niz za -
man, giz li ko nuş ma nız dan ön ce bir sa da ka ve rin. Bu, si zin için
da ha ha yır lı ve da ha te miz dir. Şa yet (bu na im kan) bu la maz sa -
nız, ar tık şüp he siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(58/12)
Bir de on lar dan son ra ge len ler, der ler ki: "Rab bi miz, bi zi ve biz-
den ön ce iman et miş olan kar deş le ri mi zi ba ğış la ve kalp le ri -
miz de iman eden le re kar şı bir kin bı rak ma. Rab bi miz, ger çek -
ten sen, çok şef kat li sin, çok esir ge yi ci sin." (59/10)
İb ra him ve onun la bir lik te olan lar da si ze gü zel bir ör nek var dır.
Ha ni ken di ka vim le ri ne de miş ler di ki: "Biz, siz ler den ve Al lah'ın
dı şın da tap tık la rı nız dan ger çek ten uza ğız. Si zi (ar tık) ta nı ma -
yıp-in kar et tik. Si zin le ara mız da, siz Al lah'a bir ola rak iman
edin ce ye ka dar ebe di bir düş man lık ve bir kin baş gös ter miş tir."
An cak İb ra him'in ba ba sı na: "Sa na ba ğış lan ma di le ye ce ğim,
ama Al lah'tan ge le cek her han gi bir şe ye kar şı se nin için gü cüm
yet mez." de me si ha riç. "Ey Rab bi miz, biz Sa na te vek kül et tik ve
'iç ten Sa na yö nel dik.' Dö nüş Sa na dır." (60/4)
"Rab bi miz, bi zi in kâr eden ler için bi zi fit ne (de ne me ko nu su) kıl -
ma ve bi zi ba ğış la Rab bi miz. Şüp he siz Sen, üs tün ve güç lü sün,
hü küm ve hik met sa hi bi sin." (60/5)
Bel ki Al lah, siz ler le on lar dan ken di le ri ne kar şı düş man lık bes le -
dik le ri niz ara sın da bir sev gi-ba ğı kı lar. Al lah, güç ye ti ren dir.
Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (60/7)
Ey Pey gam ber, mü'min ka dın lar, Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş-
ma mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek, ço cuk la rı nı öl dür -
me mek, el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma mak
(gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak),
ma'ruf (iyi, gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek
üze re, sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man, on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (60/12)
O da si zin gü nah la rı nı zı ba ğış lar, si zi alt la rın dan ır mak lar akan
cen net le re ve Adn cen net le rin de ki gü zel ko nak la ra yer leş ti rir.
İş te 'bü yük mut lu luk ve kur tu luş' bu dur. (61/12)
On la ra: "Ge lin Al lah'ın Re sû lü si zin için mağ fi ret (ba ğış lan ma)
di le sin," de nil di ği za man baş la rı nı ya na çe vir di ler. Sen, on la rın
bü yük lük tas la mış lar ola rak yüz çe vir mek te ol duk la rı nı gö rür -
sün. (63/5)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, si zin eş le ri niz den ve ço cuk la rı -
nız dan bir kıs mı siz ler için (bi rer) düş man dır lar. Şu hal de on lar -
dan sa kı nın. Yi ne de af fe der, hoş gö rür (ku sur la rı nı yüz le ri ne
vur maz) ve ba ğış lar sa nız, ar tık el bet te Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (64/14)
Eğer Al lah'a gü zel bir borç ve re cek olur sa nız, onu si zin için kat
kat art tı rır ve si zi ba ğış lar. Al lah Şe kûr'dur (şük rü ka bul edip çok
ih san eden), Ha lim'dir (ce za yı ver mek te ace le et me yen dir).
(64/17)
Ey Pey gam ber, eş le ri nin hoş nut lu ğu nu is te ye rek, Al lah'ın sa na
he lal kıl dık la rı nı ni çin ha ram kı lı yor sun? Al lah, çok ba ğış la yan -
dır, çok esir ge yen dir. (66/1)
Ey iman eden ler, Al lah'a ke sin (na suh) bir tev be ile tev be edin.

Ola bi lir ki, Al lah si zin kö tü lük le ri ni zi ör ter ve al tın dan ır mak lar
akan cen net le re so kar. O gün Al lah, Pey gam be ri ve onun la bir-
lik te iman eden le ri kü çük dü şür me ye cek tir. Nur la rı, ön le rin de
ve sağ yan la rın da ko şar-pa rıl dar. Der ler ki: "Rab bi miz nu ru mu -
zu ta mam la, bi zi ba ğış la. Şüp he siz Sen, her şe ye güç ye ti ren -
sin." (66/8)
O, amel (dav ra nış ve ey lem) ba kı mın dan han gi ni zin da ha iyi
(ve gü zel) ola ca ğı nı de ne mek için ölü mü ve ha ya tı ya rat tı. O,
üs tün ve güç lü olan dır, çok ba ğış la yan dır. (67/2)
Ger çek şu ki, Rab le rin den gayb ile (O'nu gör me dik le ri hal de) iç -
le ri tit re ye rek-kor kan la ra ge lin ce; on lar için bir mağ fi ret (ba ğış -
lan ma) ve bü yük bir ecir var dır. (67/12)
"Ki gü nah la rı nı zı ba ğış la sın ve si zi adı ko nul muş bir ece le ka -
dar er te le sin. El bet te Al lah'ın ece li gel di ği za man, o er te len mez.
Bir bil miş ol say dı nız." (71/4)
"Doğ ru su ben, on la rı ba ğış la man için her da vet edi şim de, on lar
par mak la rı nı ku lak la rı na tı ka dı lar, ör tü le ri ni baş la rı na çek ti ler ve
bü yük lük tas la dık ça bü yük lük gös te rip-di ret ti ler.' (71/7)
"Bun dan böy le" de dim. "Rab bi niz den mağ fi ret is te yin; çün kü
ger çek ten O, çok ba ğış la yan dır. (71/10)
"Rab bim, be ni, an ne mi, ba ba mı, mü'min ola rak evi me gi re ni,
iman eden er kek le ri ve iman eden ka dın la rı ba ğış la. Za lim le re
yı kım dan baş ka sı nı art tır ma." (71/28)
Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz ek si ğin -
de, ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı ğı nı bi lir; se nin -
le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge -
ce yi ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya mayaca ğı nı -
zı bil di, böy le ce tev be ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal -
de Kur'an'dan ko lay ge le ni oku yun. Al lah siz den has ta lar ol du -
ğu nu, baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de
ge zip-do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar pı şa cak -
la rı nı bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko lay ge le ni oku-
yun. Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a gü zel bir
borç ve rin. Ha yır ola rak ken di ne fis le ri niz için ön ce den tak dim
et ti ği niz şey le ri da ha ha yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola-
rak Al lah Katında bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (73/20)
Al lah di le me dik çe on lar öğüt al maz lar; tak va nın sa hi bi (onu ka -
bul et me ye ehil olan) O'dur, mağ fi re tin sa hi bi (ba ğış la ma ya ehil
olan da) O'dur. (74/56)
O, çok ba ğış la yan dır, çok se ven dir. (85/14)

BA ĞIŞ LA MAK (VER MEK, LÜ TUF ET MEK)
Ey İs ra ilo ğul la rı, si ze ba ğış la dı ğım ni me ti mi ha tır la yın ve ah di -
me bağ lı ka lın, ki ben de ah di ni ze bağ lı ka la yım. Ve yal nız ca
ben den kor kun. (2/40)
Ey İs ra ilo ğul la rı, si ze ba ğış la dı ğım ni me ti mi ve si zi (bir dö nem)
alem le re üs tün kıl dı ğı mı ha tır la yın. (2/47)
Ey İs ra ilo ğul la rı, si ze ba ğış la dı ğım ni me ti mi ve si zi (bir dö nem)
alem le re mu hak kak üs tün kıl dı ğı mı ha tır la yın. (2/122)
Eğer on la ra me hir tes bit eder de, el sür me den bo şar sa nız, bu
du rum da -ken di le ri ve ya ni kah ba ğı elin de ola nın ba ğış la ma sı
ha riç- tes bit et ti ği niz (mehr)in ya rı sı on la rın dır. Si zin (tü mü nü
ve ya faz la sı nı) ba ğış la ma nız tak va ya da ha ya kın dır. Ara nız da -
ki üs tün lü ğü (de re ce far kı nı) unut ma yın. Şüp he siz Al lah, yap-
mak ta ol duk la rı nı zı gö ren dir. (2/237)
Eğer (borç lu) zor luk için dey se, ona el ve riş li bir za ma na ka dar
sü re (ve rin). (Bor cu) Sa da ka ola rak ba ğış la ma nız ise, si zin için
da ha ha yır lı dır; eğer bi lir se niz. (2/280)
"Rab bi miz, bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra kalp le ri mi zi kay dır ma
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ve Katından bi ze bir rah met ba ğış la. Şüp he siz, ba ğı şı en çok
olan Sen sin Sen." (3/8)
Ka dın la ra me hir le ri ni gö nül den is te ye rek (ve bir hak ola rak) ve -
rin, fa kat on lar, gö nül hoş lu ğuy la si ze on dan bir şe yi ba ğış lar -
lar sa, onu da afi yet le, iç hu zu ruy la yi yin. (4/4)
Bir mü'mi ne, -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola-
rak ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş-
man olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz -
gür lü ğe ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and -
laş ma olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet
öde mek ve bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir.
(Di yet ve kö le öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise,
ke sin ti siz ola rak iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
Biz on da, on la rın üze ri ne yaz dık: Can'a can, gö ze göz, bu ru na
bu run, ku la ğa ku lak, di şe diş ve (bü tün) ya ra la ra (kar şı lık da) kı -
sas var dır. Ama kim bu nu sa da ka ola rak ba ğış lar sa o ken di si
için bir kef fa ret tir. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez se, iş te
on lar, za lim olan lar dır. (5/45)
Ha ni Al lah, on la rı sa na uy kun da az gös te ri yor du; eğer sa na çok
gös ter sey di, ger çek ten yıl gın lı ğa ka pı la cak tı nız ve iş ko nu sun -
da ger çek ten çe kiş me ye dü şe cek ti niz. An cak Al lah esen lik
(kur tu luş) ba ğış la dı. Çün kü O, el bet te si ne le rin özün de sak lı
du ra nı bi len dir. (8/43)
Ne de ni şu: Bir ka vim (top lum), ken din de ola nı de ğiş ti rin ce ye
ka dar Al lah, ona ni met ola rak ba ğış la dı ğı nı de ğiş ti ri ci de ğil dir.
Al lah şüp he siz işi ten dir, bi len dir. (8/53)
On la ra rah me ti miz den ar ma ğan(lar) ba ğış la dık ve on lar için yü -
ce bir doğ ru luk di li ver dik. (19/50)
"Rab bim, ba na hü küm (ve hik met) ba ğış la ve be ni sa lih olan-

la ra kat;" (26/83)
Yok sa, güç lü ve üs tün olan, kar şı lık sız ba ğış la yan Rab bi nin ha -
zi ne le ri on la rın ya nın da mı dır? (38/9)
(Da vud) De di ki: "An dol sun se nin ko yu nu nu, ken di ko yun la rı na
(kat mak) is te mek le sa na zul met miş tir. Doğ ru su, (emek ve ma li
güç le ri ni) bir leş ti rip ka tan (or tak)lar dan ço ğu, bir bir le ri ne kar şı
te ca vüz eder ler; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar
baş ka. On lar da ne ka dar az dır." Da vud, ger çek ten Bizim onu
im ti han et ti ği mi zi san dı, böy le ce Rab bin den ba ğış lan ma di le di
ve rü ku ede rek ye re ka pan dı ve (bi ze gö nül den) yö ne lip-dön dü.
(38/24)
Böy le ce onu ba ğış la dık. Şüp he siz onun Bi zim Katımız da ger-
çek ten bir ya kın lı ğı ve va rı la cak gü zel bir ye ri var dır. (38/25)
"Rab bim, be ni ba ğış la ve ben den son ra hiç kim se ye na sib ol -
ma yan bir mül kü ba na ar ma ğan et. Şüp he siz Sen, kar şı lık sız
ar ma ğan eden sin." (38/35)
Ka tı mız dan ona bir rah met ve te miz akıl sa hip le ri ne bir öğüt ol -
mak üze re ai le si ni ve on lar la bir lik te bir ben ze ri ni de ba ğış la dık.
(38/43)
Rab bin den bir kar şı lık ol mak üze re ye ter li bir ba ğış(tır bu).
(78/36)

BAH ÇE
Yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı is te mek ve ken di le rin de ola nı kök leş -
ti rip- güç len dir mek için mal la rı nı in fak eden le rin ör ne ği, yük sek -
çe bir te pe de bu lu nan, sağ nak yağ mur al dı ğın da ürün le ri ni iki

kat ve ren bir bah çe nin ör ne ği ne ben zer ki ona sağ nak yağ mur
isa bet et me se de bir çi sin ti si (var dır). Al lah, yap tık la rı nı zı gö -
ren dir. (2/265)
Han gi bi ri niz is ter ki, al tın dan ır mak lar akan hur ma lar dan,
üzüm ler den bir bah çe si ol sun, için de ken di si nin olan bü tün
ürün ler de bu lun sun; fa kat ken di si ne ih ti yar lık ge lip çat sın, (üs -
te lik) za yıf ve kü çük ço cuk la rı ol sun (böy le bir du rum da iken)
ona (bah çe si ne) ateş li bir ka sır ga isa bet et sin de ya nı ver sin. İş -
te Al lah si ze ayet le ri böy le açık lar, ki dü şü ne si niz. (2/266)
O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on -
dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler
tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark-
mış sal kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler -
den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün
ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina-
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (6/99)
As ma lı ve as ma sız bah çe le ri, hur ma la rı ve tad la rı fark lı ekin le -
ri, zey tin le ri ve nar la rı -bir bi ri ne ben zer ve ben zeş mez- ya ra tan
O'dur. Ürün ver di ğin de ürü nün den yi yin ve ha sad gü nü hak kı nı
ve rin; is raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez. (6/141)
Ya da sa na ait hur ma lık lar dan ve üzüm ler den bir bah çe olup
ara la rın dan şa rıl şa rıl akan ır mak lar fış kırt ma lı sın." (17/91)
Böy le lik le, bu nun la si ze hur ma lık lar dan, üzüm lük ler den bah çe -
ler-bağ lar ge liş tir dik, iç le rin de çok sa yı da ye miş ler var dır; siz ler
on lar dan ye mek te si niz. (23/19)
Ya da ken di si ne bir ha zi ne nin bı ra kıl ma sı ve ya (ürün le rin den)
ye mek te ol du ğu bir bah çe si ol ma sı (ge rek mez miy di)?" Zul me -
den ler de di ki: "Siz ol sa ol sa, an cak bü yü len miş bir ada ma uyu-
yor su nuz." (25/8)
Böy le lik le Biz on la rı (Fi ra vun ve kav mi ni) bah çe ler den ve pı nar-
lar dan sü rüp çı kar dık; (26/57)
Bah çe ler ve pı nar lar da." (26/134)
Bah çe le rin, pı nar la rın için de," (26/147)
(On lar mı) Yok sa, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve si ze gök ten su in -
di ren mi? Ki onun la (o suy la) gö nül alı cı bah çe ler bi tir dik, si zin
için se bir ağa cı nı bi tir mek (bi le) müm kün de ğil dir. Al lah ile be -
ra ber baş ka bir ilah mı? Ha yır, on lar sa pık lık ta de vam eden bir
ka vim dir. (27/60)
Böy le ce iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; ar tık on lar 'bir
cen net bah çe sin de' 'se vinç için de ağır la nır lar'. (30/15)
An dol sun, Se be' (hal kı)nın otur du ğu yer ler de de bir ayet var dır.
(Ev le ri) Sağ dan ve sol dan iki bah çe liy di. (On la ra de miş tik ki:)
"Rab bi ni zin rız kın dan yi yin ve O'na şük re din. Gü zel bir şe hir ve
ba ğış la yan bir Rabb(iniz var)." (34/15)
An cak on lar yüz çe vir di ler, böy le ce Biz de on la ra Arim se li ni
gön der dik. Ve on la rın iki bah çe si ni, bu ruk ye miş li, acı ıl gın lı ve
için de az bir şey de se dir ağa cı olan iki bah çe ye dö nüş tür dük.
(34/16)
Biz, ora da hur ma lık lar dan ve üzüm-bağ la rın dan bah çe ler kıl dık
ve iç le rin de pı nar lar fış kırt tık: (36/34)
(O gün) Za lim le ri ka zan dık la rı do la yı sıy la kor kuy la tit rer ler ken
gö rür sün; o (yap tık la rı) da üst le ri ne çö kü ver miş tir. İman edip
sa lih amel ler de bu lu nan lar ise, cen net bah çe le rin de dir ler. Rab -
le ri Katında her di le dik le ri on la rın dır. İş te bü yük fazl (ni met ve
üs tün lük) bu dur. (42/22)
On lar ni ce bah çe ler ve pı nar lar ter k et miş ler di; (44/25)
Ve gök ten mü ba rek (be re ket ve rah met yük lü) su in dir dik; böy-
le ce onun la bah çe ler ve bi çi le cek ta ne ler bi tir dik. (50/9)
Ger çek şu ki, Biz o bah çe sa hip le ri ne be la ver di ği miz gi bi, bun-
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la ra da be la ver dik. Ha ni on lar, sa bah vak ti (er ken den ve kim-
se ye ha ber ver me den) onu (bah çe yi) mut la ka dev şi re cek le ri ne
da ir and iç miş ler di. (68/17)
Ve bir bi ri ne sar maş-do laş bah çe le ri de. (78/16)
Ni ce bah çe ler ve üzüm bağ la rı. (78/32)
Boy la rı bir bi riy le ya rı şan ve içi çe gir miş ağaç lı bah çe ler. (80/30)

BA KIR
Ba na de mir küt le le ri ge ti rin", iki da ğın ara sı eşit dü ze ye ge lin ce,
"Kö rük le yin" de di. Onu ateş ha li ne ge ti rin ce ye ka dar (bu işi yap -
tı, son ra:) de di ki: "Ba na ge ti rin, üze ri ne eri til miş ba kır dö ke -
yim." (18/96)
Sü ley man için de, sa bah gi di şi bir ay, ak şam dö nü şü bir ay
(me sa fe) olan rüz ga ra (bo yun eğ dir dik); eri miş ba kır ma de ni ni
ona sel gi bi akıt tık. Onun eli al tın da Rab bi nin iz niy le iş gö ren bir
kı sım cin ler var dı. On lar dan kim Bizim em ri miz den çı kıp-sa pa -
cak ol sa, ona çıl gın ate şin aza bın dan tad dı rır dık. (34/12)

BA Kİ RE
On la rı hep ba ki re ler ola rak kıl dık, (56/36)
Bel ki onun Rab bi, -eğer o si zi bo şa ya cak olur sa- ona ye ri ni ze
siz ler den da ha ha yır lı Müs lü man, mü'min, gö nül den ita at eden,
tev be eden, iba det eden, oruç tu tan dul ve ba ki re eş ler' ve rir.
(66/5)

BAK LA
Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa, biz bir çe şit ye me ğe kat-
lan ma ya ca ğız, Rab bi ne yal var da, bi ze ye rin bi tir dik le rin den
bak la, acur, sar mı sak, mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man
Mu sa:) "Ha yır lı ola nı, şu de ğer siz, şey le mi de ğiş tir mek is ti yor -
su nuz? (Öy ley se) Mı sır'a inin, çün kü (ora da) ken di niz için is te -
di ği niz var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk
(dam ga sı) vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu, kuş ku -
suz, Al lah'ın ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız
ye re öl dür me le rin den di. (Yi ne) bu, is yan et me le rin den ve sı nı rı
çiğ ne me le rin den di. (2/61)

BAL
Rab bin bal arı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın kur-
duk la rı çar dak lar da ken di ne ev ler edin. Son ra mey ve le rin tü -
mün den ye, böy le ce Rab bi nin sa na ko lay laş tır dı ğı yol lar da yü -
rü-uçu ver. On la rın ka rın la rın dan tür lü renk ler de şer bet ler çı kar,
on da in san lar için bir şi fa var dır. Şüp he siz dü şü nen bir top lu luk
için ger çek ten bun da bir ayet var dır. (16/68-69)
Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo -
zul ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar,
içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal dan ır -
mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve
Rab le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fa at la nan bir ki -
şi), ate şin için de ebe di ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça
par ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler gi bi olur mu?
(47/15)

BAL ÇIK
Böy le ce em ri miz gel di ği za man, üs tü nü al tı na çe vir dik ve üzer-
le ri ne bal çık tan pi şi ril miş, is tif edil miş taş lar yağ dır dık; (11/82)
An dol sun, in sa nı ku ru bir ça mur dan, şe kil len miş bir bal çık tan
ya rat tık. (15/26)
Ha ni Rab bin me lek le re de miş ti: "Ben, ku ru bir ça mur dan, şe kil -

len miş bir bal çık tan bir be şer ya ra ta ca ğım." (15/28)
De di ki: "Ben, ku ru bir ça mur dan, şe kil len miş bir bal çık tan ya -
rat tı ğın be şe re sec de et mek için var de ği lim." (15/33)
Anın da (yurt la rı nın) üs tü nü al tı na çe vir dik ve üzer le ri ne bal çık -
tan pi şi ril miş taş yağ dır dık. (15/74)
On la ra 'pi şi ri lip-sert leş ti ril miş bal çık taş la rı' atı yor lar dı; (105/4)

BA LIK
Bir de on la ra de niz kı yı sın da ki şeh ri(n uğ ra dı ğı so nu cu) sor.
Ha ni on lar cu mar te si (ya sa ğı nı çiğ ne ye rek) had di aş mış lar dı.
'Cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa ğı na uy duk la rın da', ba lık la rı on -
la ra açık tan akın akın ge li yor, 'cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa -
ğı na uy ma dık la rın da' ise, gel mi yor lar dı. İş te Biz, fıs ka sap ma -
la rı do la yı sıy la on la rı böy le im ti han edi yor duk. (7/163)
Böy le ce iki si, iki (de niz)in bir leş ti ği ye re ula şın ca ba lık la rı nı
unu tu ver di ler; (ba lık) de niz de bir akın tı ya doğ ru (ve ya bir men-
fez bu lup) ken di yo lu nu tut tu. (18/61)
(Genç-yar dım cı sı) De di ki: "Gör dün mü ka ya ya sı ğın dı ğı mız da
ben ba lı ğı unut muş ol dum. Onu ha tır la ma mı Şey tan'dan baş ka-
sı ba na unut tur ma dı; o da şa şı la cak tarz da de niz de ken di yo lu -
nu tut tu." (18/63)
Ba lık sa hi bi (Yu nus'u da); ha ni o, kız mış va zi yet te git miş ti ki;
bun dan do la yı ken di si ni sı kın tı ya dü şür me ye ce ği mi zi san mış tı.
(Ba lı ğın kar nın da ki) Ka ran lık lar için de: "Sen den baş ka ilah yok-
tur, sen yü ce sin, ger çek ten ben zul me den ler den ol dum" di ye
çağ rı da bu lun muş tu. (21/87)
Der ken onu ba lık yut muş tu, oy sa o kı nan mış tı. (37/142)
Şim di sen, Rab bi nin hük mü ne sab ret ve ba lık sa hi bi (Yu nus) gi -
bi ol ma; ha ni o, içi ka hır do lu ola rak (Rab bi ne) çağ rı da bu lun -
muş tu. (68/48)

BA RIŞ
Ey iman eden ler, he pi niz top lu ca "ba rış ve gü ven li ğe (Silm'e, İs -
lam'a) gi rin ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Çün kü o, si ze
apa çık bir düş man dır. (2/208)
Bo şan mış ka dın lar ken di ken di le ri ne üç 'ay ha li ve te miz len me
sü re si' bek ler ler. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nı yor lar sa
Al lah'ın ra him le rin de ya rat tı ğı nı sak la ma la rı on la ra he lal ol maz.
Ko ca la rı, bu sü re için de ba rış mak is ter ler se, on la rı ge ri al ma da
(baş ka la rın dan) da ha çok hak sa hi bi dir ler. On la rın le hi ne de,
aleyh le rin de ki ma ruf hak ka denk bir hak var dır. Yal nız er kek ler
için on lar üze rin de bir de re ce var. Al lah Aziz'dir. Ha kim'dir.
(2/228)
An cak si zin le ara la rın da and laş ma bu lu nan bir ka vi me sı ğı nan -
lar ya da hem si zin le, hem ken di ka vim le riy le sa vaş mak (is te -
me yip bun)dan gö ğüs le ri ni sı kın tı ba sıp si ze ge len ler (do ku nul -
maz dır.) Al lah di le sey di, on la rı üs tü nü ze sal dır tır, böy le ce si zin -
le çar pı şır lar dı. Eğer siz den uzak du rur (ge ri çe ki lir), si zin le sa -
vaş maz ve ba rış (şart la rın)ı si ze bı ra kır lar sa, ar tık Al lah, si zin
için on la rın aley hin de bir yol kıl ma mış tır. (4/90)
Di ğer le ri ni de siz den ve ken di ka vim le rin den gü ven de ol ma yı
is ti yor bu la cak sı nız. (Ama) Fit ne ye her ge ri çağ rı lış la rın da içi ne
ba şa şa ğı (ba lık la ma) da lar lar. Şa yet siz den uzak dur maz, ba rış
(şart la rın)ı si ze bı rak maz ve el le ri ni çek mez ler se, ar tık on la rı
her ne re de bu lur sa nız tu tun ve on la rı öl dü rün. İş te si ze, on la rın
aley hin de apa çık olan 'des tek le yi ci bir de lil' kıl dık. (4/91)
Eğer bir ka dın, ko ca sı nın nü şu zun dan ve ya on dan yüz çe vi rip
uzak laş ma sın dan kor kar sa, ba rış ile ara la rı nı bu lup dü zelt mek -
te iki si için sa kın ca yok tur. Ba rış da ha ha yır lı dır. Ne fis ler ise
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'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra' ha zır (el ve riş li) kı lın mış tır. Eğer
iyi lik ya par ve sa kı nır sa nız, şüp he siz, Al lah, yap tık la rı nız dan
ha be ri olan dır. (4/128)
On lar için Rab le ri Katında ba rış yur du var dır ve O, yap mak ta ol -
duk la rı do la yı sıy la on la rın ve li si dir. (6/127)
Eğer on lar ba rı şa eği lim gös te rir ler se, sen de ona eği lim gös ter
ve Al lah'a te vek kül et. Çün kü O, işi ten dir, bi len dir. (8/61)
Al lah ba rış yur du na ça ğı rır ve ki mi di ler se dos doğ ru yo la yö nel -
tip-ile tir. (10/25)
Öy ley se, siz üs tün (bir du rum da) iken, ba rı şa ça ğır mak su re tiy -
le gev şek li ğe düş me yin. Al lah, si zin le be ra ber dir; O, si zin amel-
le ri ni zi as la ek silt mez. (47/35)
Ona 'esen lik ve ba rış (se lam)la' gi rin. Bu, ebe di lik gü nü dür."
(50/34)

BA Sİ RET
Ta lut, or duy la bir lik te ay rıl dı ğın da de di ki: "Doğ ru su Al lah si zi
bir ır mak la im ti han ede cek tir. Kim bun dan içer se, ar tık o ben-
den de ğil dir ve kim de -eliy le bir avuç alan lar ha riç- onu tad-
maz sa ben den dir. Kü çük bir kıs mı ha riç (hep si su dan) iç ti. O,
ken di siy le be ra ber iman eden ler le (ır ma ğı) ge çin ce on lar (ge ri -
de ka lan lar): "Bu gün bi zim Ca lut'a ve or du su na kar şı (ko ya cak)
gü cü müz yok" de di ler. (O za man) Mu hak kak Al lah'a ka vu şa -
cak la rı nı uman lar (şöy le) de di ler: "Ni ce kü çük top lu luk, da ha
çok olan bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah sab-
re den ler le be ra ber dir." (2/249)
Kar şı kar şı ya ge len iki top lu luk ta, si zin için an dol sun bir ayet
(ib ret) var dır. Bir top lu luk, Al lah yo lun da çar pı şı yor du, di ğe ri ise
ka fir di ki göz gör me siy le kar şı la rın da ki ni ken di le ri nin iki ka tı gö -
rü yor lar dı. İş te Al lah, di le di ği ni yar dı mıy la des tek ler. Şüp he siz
bun da, ba si ret sa hip le ri için ger çek ten bir ib ret var dır. (3/13)
Ken di le ri ne gü ven ve ya kor ku ha be ri gel di ğin de, onu yay gın -
laş tı rı ve rir ler. Oy sa bu nu pey gam be re ve ken di le rin den olan
emir sa hip le ri ne gö tür müş ol sa lar dı, on lar dan 'so nuç-çı ka ra bi -
len ler,' onu bi lir ler di. Al lah'ın üze ri niz de ki faz lı ve rah me ti ol ma -
say dı, azı nız ha riç her hal de şey ta na uy muş tu nuz. (4/83) 
Ger çek şu ki si ze Rab bi niz den ba si ret ler gel miş tir. Kim ba si ret -
le-gö rür se ken di le hi ne, kim de kör olur sa (gör mek is te mez se)
ken di aley hi ne dir. Ben si zin üze ri niz de gö zet le yi ci de ği lim.
(6/104)
On la ra bir ayet ge tir me di ğin za man: "Sen Onu (in me yen aye ti)
der le yip-top la sa na" der ler. De ki: "Ben, yal nız ca ba na Rab bim -
den vah yo lu na na uya rım. Bu, Rab bi niz den olan ba si ret ler dir;
iman ede cek bir top lu luk için bir hi da yet ve bir rah met tir."
(7/203)
Ve sa na ba ka cak olan lar var dır. Ama kör olan la rı -üs te lik ba si -
ret le ri de yok sa- sen mi doğ ru yo la ulaş tı ra cak sın? (10/43)
De ki: "Bu, be nim yo lum dur. Bir ba si ret üze re Al lah'a da vet ede-
rim; ben ve ba na uyan lar da. Ve Al lah'ı ten zih ede rim, ben müş-
rik ler den de ği lim." (12/108)
Al lah, ge ce ile gün dü zü evi rip çe vi rir. Ger çek ten bun da ba si ret
sa hip le ri için bi rer ib ret var dır. (24/44)
An dol sun, ilk ne sil le ri yı kı ma uğ rat tık tan son ra, Mu sa'ya, in san -
lar için (göz le ri hik met le açıp ay dın la ta cak) ba si ret ler, hi da yet
ve rah met ol mak üze re Ki tap ver dik. Umu lur ki, öğüt alıp-dü şü -
nür ler di ye. (28/43)
"Kör olan la (ba si ret le) gö ren bir de ğil dir” (35/19)
Güç ve ba si ret sa hi bi olan kul la rı mız İb ra him'i, İs hak'ı ve Ya -
kub'u da ha tır la. (38/45)

Kör olan la (ba si ret le) gö ren bir ol maz; iman edip sa lih amel ler-
de bu lu nan lar la kö tü lük ya pan da. Ne az öğüt alıp-dü şü nü yor -
su nuz.” (40/58)
Bu (Kur'an), in san lar için ba si ret (nu ruy la Al lah'a yö nel ten
ayet)ler dir, ke sin bil giy le ina nan bir ka vim için de bir hi da yet ve
bir rah met tir. (45/20)
İş te bun lar; Al lah on la rı la net le miş, böy le ce (ku lak la rı nı) sa ğır -
laş tır mış ve ba si ret (göz)le ri ni de kör et miş tir. (47/23)
(Bun lar) 'İç ten Al lah'a yö ne len' her kul için 'hik met le ba kan bir iç
göz' ve bir zi kir dir. (50/8)
Ki tap Eh lin den in kâr eden le ri ilk sür gün de yurt la rın dan çı ka ran
O'dur. On la rın çı ka cak la rı nı siz san ma mış tı nız, on lar da ka le le -
ri nin ken di le ri ni Al lah'tan ko ru ya ca ğı nı san mış lar dı. Böy le ce
Al lah(ın aza bı) da, on la ra he sa ba kat ma dık la rı bir yön den gel -
di, yü rek le ri ne kor ku sal dı; öy le ki ev le ri ni ken di el le riy le ve
mü'min le rin el le riy le tah rip edi yor lar dı. Ar tık ey ba si ret sa hip le ri
ib ret alın. (59/2)
Ha yır; in san, ken di nef si ne kar şı bir ba si ret tir. (75/14)

BA ŞA KAK MAK
Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden ler, son ra in fak et tik le ri şe yin
pe şin den ba şa kak ma yan ve ezi yet ver me yen le rin ecir le ri Rab -
le ri Katında dır, on la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya -
cak lar dır. (2/262)
Ey iman eden ler Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in san la ra
kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi min net ve ezi yet
ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru mu,
üze rin de top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer; üze ri ne
sağ nak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir. On lar
ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede mez)ler.
Al lah, kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (2/264)
(Git ti ler ve Fi ra vun:) De di ki: "Biz se ni içi miz de da ha ço cuk ken
ye tiş ti rip bü yüt me dik mi? Sen öm rü nün ni ce yıl la rı nı ara mız da
ge çir me din mi?" (26/18)
"Ve sen, ya pa ca ğın işi (ci na ye ti) de iş le din; sen nan kör ler den -
sin." (26/19)
"Ba na kar şı lü tuf-de di ğin ni met de, İs ra ilo ğul la rı nı kö le kıl man -
dan do la yı dır." (26/22)
Müs lü man ol du lar di ye sa na min net et mek te dir ler. De ki: "Müs -
lü man lı ğı nı zı ba na kar şı min net (ko nu su) et me yin. Tam ter si ne,
si zi ima na yö nelt ti ği için Al lah si ze min net et mek te dir. Eğer doğ -
ru söz lü ler ise niz (bu nu böy le ka bul len me niz ge re kir.)" (49/17)
Da ha çok is tek te bu lun mak için iyi lik yap ma. (74/6)

BA ŞAK ÖR NE Ğİ
Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden le rin ör ne ği ye di ba şak bi ti -
ren, her bir ba şak ta yüz ta ne bu lu nan bir tek ta ne nin ör ne ği gi -
bi dir. Al lah di le di ği ne kat kat art tı rır. Al lah (ih sa nı) bol olan dır,
bi len dir. (2/261)

BA ŞAK RÜ YA SI VE TA Bİ Rİ
Hü küm dar:" Ben (rü yam da) ye di be si li inek gö rü yo rum on la rı
ye di za yıf inek yi yor; bir de ye di ye şil ba şak ve di ğer le ri ise kup-
ku ru. Ey ön de ge len (ka hin-bil gin ler) eğer rü ya yo rum lu yor sa -
nız be nim bu rü ya mı çö zü ve rin" de di. De di ler ki: "(Bun lar) Kar -
ma ka rı şık düş ler dir. Biz böy le düş le rin yo ru mu nu bi len ler de ği -
liz." O iki ki şi den kur tul muş ola nı, ni ce za man son ra ha tır la dı
ve: "Ben bu nun yo ru mu nu si ze ha ber ve ri rim, he men be ni (zin-
da na) gön de rin" de di. (Zin da na gi dip:) "Yu suf, ey doğ ru (söz lü
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in san).. Ye di be si li ine ği ye di za yıf (ine ğin) ye di ği ve ye di ye şil
ba şak la di ğer le ri ku ru olan (rü ya) ko nu sun da bi ze fet va ver.
Uma rım ki in san la ra da (se nin söy le dik le rin le) dö ne rim, bel ki
on lar (bu nun an la mı nı) öğ ren miş olur lar." De di ki: "Siz ye di yıl
ön ce le ri (ek ti ği niz) gi bi ekin ekin, ye di ği ni zin az bir kıs mı dı şın -
da (ka la nı nı) biç tik le ri ni zi ba şa ğın da bı ra kın." Son ra bu nun ar -
ka sın dan (ku rak lı ğı) zor lu ye di yıl ge le cek tir, sak la dı ğı nız az bir
mik tar dı şın da, da ha ön ce bi rik tir di ği ni zi yi yip bi ti re cek tir. Son ra
bu nun ar ka sın dan bir yıl ge le cek tir ki, in san lar on da bol bol yağ-
mu ra ka vuş tu ru la cak ve on da sı kıp-sa ğa cak lar. (12/43-49)

BA ŞA RI
(Ka dın ile ko ca nın) Ara la rı nın açıl ma sın dan kor kar sa nız, bu du -
rum da er ke ğin ai le sin den bir ha kem, ka dı nın da ai le sin den bir
ha kem gön de rin. Bun lar, (ara yı) dü zelt mek is ter ler se, Al lah da
ara la rın da ba şa rı sağ lar. Şüp he siz, Al lah, bi len dir, ha ber dar
olan dır. (4/35)
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re, Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), ka fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
De di ki: "Ey kav mim gö rü şü nüz ne dir söy ler mi si niz? Ya ben
Rab bim den apa çık bir bel ge üze rin de isem ve O da be ni ken di-
sin den gü zel bir rı zık ile rı zık lan dır mış sa? Ben, si ze ya sak la dı -
ğım şey le re (ken dim sa hip len mek su re tiy le) si ze ay kı rı düş mek
is te mi yo rum. Be nim is te di ğim, gü cüm ora nın da yal nız ca ıs lah
et mek tir. Be nim ba şa rım an cak Al lah ile dir; O'na te vek kül et tim
ve O'na iç ten yö ne lip-dö ne rim." (11/88)
(Yu suf ara cı ya şu nu söy le di:) "Bu, (iti raf Ve zi rin) yok lu ğun da
ger çek ten ken di si ne iha net et me di ği mi ve ger çek ten Al lah'ın
iha net eden le rin hi le li-dü zen le ri ni ba şa rı ya ulaş tır ma dı ğı nı ken-
di si nin de bi lip öğ ren me si için di." (12/52)
O genç ler, ma ğa ra ya sı ğın dık la rı za man, de miş ler di ki: "Rab bi -
miz, Katından bi ze bir rah met ver ve işi miz den bi ze doğ ru yu ko -
lay laş tır (bi zi ba şa rı lı kıl). (18/10)
An cak: "Al lah di ler se" (in şaAllah ya pa ca ğım de). Unut tu ğun za -
man Rab bi ni zik ret ve de ki: "Umu lur ki, Rab bim be ni bun dan
da ha ya kın bir ba şa rı ya yö nel tip-ile tir." (18/24)
Ve se ni ko lay olan için ba şa rı lı kı la ca ğız. (87/8)
Biz de onu ko lay olan için ba şa rı lı kı la ca ğız. (92/7)

BAŞ KAL DIR MAK
Hiç şüp he siz din, Al lah Katında İs lam'dır. Ki tap ve ri len ler, an cak
ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra, ara la rın da ki "kıs kanç lık ve hak -
ka baş kal dır ma" (bağy) yü zün den ay rı lı ğa düş tü ler. Kim Al lah'ın
ayet le ri ni in kâr eder se, (bil sin ki) ger çek ten Al lah, he sa bı pek
ça buk gö ren dir. (3/19)
On lar, ken di sin den sa kın dı rıl dık la rı 'şe yi yap ma da ıs rar edip
baş kal dı rın ca' on la ra: "Aşa ğı lık may mun lar olu nuz" de dik.
(7/166)
De di ki: "Rab bim, be ni kış kırt tı ğın şe ye kar şı lık, an dol sun, ben
de yer yü zün de on la ra, (sa na baş kal dır ma yı ve dün ya tut ku la rı -
nı) süs le yip-çe ki ci gös te re ce ğim ve on la rın tü mü nü mut la ka
kış kır tıp-sap tı ra ca ğım." (15/39)
Ba ba cı ğım, şey ta na kul luk et me, kuş ku suz şey tan, Rah man'a
baş kal dı ran dır." (19/44)

Ger çek ten Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı (on la rın koy duk la rı sı nır -
la rı ta nı ma yıp ken di le ri sı nır koy ma ya kal kış mak la) baş kal dı -
ran lar, ken di le rin den ön ce ki le rin al çal tıl ma sı gi bi al çal tıl mış lar -
dır. Oy sa Biz apa çık ayet ler in dir dik. Ka fir ler için kü çül tü cü bir
azap var dır. (58/5)
Hiç şüp he siz Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı (on la rın koy duk la rı sı nır -
la rı ta nı ma yıp ken di le ri sı nır koy ma ya kal kış mak la) baş kal dı ran -
lar; iş te on lar, en çok zil le te dü şen ler ara sın da olan lar dır. (58/20)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter
ço cuk la rı, is ter kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol -
sun. On lar, öy le kim se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış
ve on la rı ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın dan
ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak ka la -
cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar da O'ndan ra zı ol -
muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
Bu, on la rın Al lah'a ve O'nun Re sû lü'ne 'baş kal dı rıp ay rı lık çı kar-
ma la rı' do la yı sıy la dır. Kim Al lah'a baş kal dı rıp-ay rı lık çı ka rır sa,
mu hak kak Al lah, ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/4)

BA TIL
Hak kı ba tıl ile ört me yin ve hak kı giz le me yin. (Kal dı ki) siz (ger-
çe ği) bi li yor su nuz. (2/42)
Ra ma zan ayı... İn san lar için hi da yet olan ve doğ ru yo lu ve (hak
ile ba tı lı bir bi rin den) ayı ran apa çık bel ge le ri (kap sa yan) Kur'an
on da in di ril miş tir. Öy ley se siz den kim bu aya şa hid olur sa ar tık
onu tut sun. Kim has ta ya da yol cu luk ta olur sa, tut ma dı ğı gün ler
sa yı sın ca di ğer gün ler de (tut sun). Al lah, si ze ko lay lık di ler, zor-
luk di le mez. (Bu ko lay lık) sa yı yı ta mam la ma nız ve si zi doğ ru
yo la (hi da ye te) ulaş tır ma sı na kar şı lık Al lah'ı bü yük ta nı ma nız
için dir. Umu lur ki şük re der si niz. (2/185)
Ey Ki tap Eh li, ne den hak kı ba tıl ile ör tü yor ve bil di ği niz hal de
hak kı giz li yor su nuz? (3/71)
Ya da: "Biz den ön ce an cak ata la rı mız şirk koş muş tu, biz ise on -
lar dan son ra gel me bir ku şa ğız; iş le ri ba tıl olan la rın yap tık la rın -
dan do la yı bi zi he lak mi ede cek sin?" de me me niz için. (7/173)
O, suç lu-gü nah kâr lar is te me se de, hak kı ger çek leş tir mek ve
ba tı lı ge çer siz kıl mak için (böy le is ti yor du.) (8/8)
Bi lin ki, 'ga ni met ola rak ele ge çir di ği niz' şey le rin beş te bi ri, mu -
hak kak Al lah'ın, Re sû lün, ya kın la rın, ye tim le rin, yok sul la rın ve
yol cu nun dur. Eğer Al lah'a, hak ile ba tı lın bir bi rin den ay rıl dı ğı
gün, iki or du nun kar şı kar şı ya gel di ği gün de (Be dir'de) ku lu mu -
za in dir di ği mi ze iman edi yor sa nız (ga ni me ti böy le bö lü şün).
Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (8/41)
(Al lah) Gök ten bir su in dir di de de re ler ken di mik ta rın ca çağ la -
yıp ak tı. Sel de yü ze vu ran bir kö pük yük len di. Bir süs ve ya bir
me ta sağ la mak için ateş te üze ri ne ya kıp-erit tik le ri şey ler (ma -
den ler)de de bu nun gi bi bir kö pük (ar tık) var dır. İş te Al lah, hak
ile ba tı la böy le ör nek ler ve rir. Kö pü ğe ge lin ce, o atı lır gi der, in -
san la ra ya rar sağ la ya cak şey ise, yer yü zün de ka lır. İş te Al lah
ör nek le ri böy le ver mek te dir. (13/17)
Al lah si ze ken di ne fis le ri niz den eş ler ya rat tı ve si ze eş le ri niz den
ço cuk lar ve to run lar ya rat tı ve si zi gü zel şey ler den rı zık lan dır dı.
Şim di on lar, ba tı la mı ina nı yor lar ve Al lah'ın ni me ti ni in kar mı
edi yor lar? (16/72)
De ki: "Hak gel di, ba tıl yok ol du. Hiç şüp he siz ba tıl yok olu cu -
dur." (17/81)
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Biz el çi le ri, müj de ve ri ci ler ve uya rı cı lar ol mak dı şın da (baş ka
bir amaç la) gön der me yiz. İn kâr eden ler ise, hak kı ba tıl ile ge -
çer siz kıl mak için mü ca de le edi yor lar. On lar be nim ayet le ri mi
ve uya rıl dık la rı nı (aza bı) alay ko nu su edin di ler. (18/56)
Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar-
ma da ğın eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a
kar şı) Ni te len di re gel dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze. (21/18)
İş te böy le; çün kü Al lah, hak kın ta ken di si dir. O'nun dı şın da, on -
la rın tap tık la rı ise, şüp he siz ba tı lın ta ken di si dir. Ger çek ten
Al lah, yü ce dir, bü yük tür. (22/62)
Bun dan ön ce sen hiç ki tap oku yan de ğil din ve onu sağ elin le de
yaz mı yor dun. Böy le ol say dı, ba tıl da olan lar kuş ku ya ka pı lır lar -
dı. (29/48)
De ki: "Be nim le si zin ara nız da şa hid ola rak Al lah ye ter. O, gök-
ler de ve yer de ola nı bi lir. Ba tı la ina nan ve Al lah'ı in kâr eden ler
ise, iş te on lar hüs ra na uğ ra yan lar dır." (29/52)
Gör me di ler mi ki, çev re le rin de in san lar ka pı lıp-yağ ma edi lir ken,
Biz Ha rem (Mek ke'y)i gü ve ni lir (ve do ku nul maz) kıl dık? Yi ne de
on lar, ba tı la ina nıp Al lah'ın ni met le ri ne nan kör lük mü edi yor lar?
(29/67)
İş te-böy le; şüp he siz Al lah, O, Hak olan dır ve şüp he siz O'nun
dı şın da tap tık la rı (tan rı lar) ise, ba tıl dır. Şüp he siz Al lah, yü ce dir,
bü yük tür. (31/30)
De ki: "Rab bi miz (kı ya met gü nü) bi zi bir ara da top la ya cak, son -
ra da hak ile ara mı zı ayı ra cak tır. O, (ger çek hük mü nü ve re rek
hak ile ba tı lın ara sı nı) açan dır, (her şe yi hak kıy la) bi len dir."
(34/26)
De ki: "Hak gel di; ba tıl ise ne (bir şey) or ta ya çı ka ra bi lir, ne ge -
ri ge ti re bi lir." (34/49)
Biz gök yü zü nü, yer yü zü nü ve iki si ara sın da bu lu nan şey le ri ba -
tıl ola rak ya rat ma dık. Bu, in kâr eden le rin zan nı dır. Ateş ten (gö -
re cek le ri azab tan) do la yı vay o in kâr eden le re. (38/27)
Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la dı ve ken di le rin den
son ra (sa yı sı çok) fır ka lar da. Her üm met, ken di el çi le ri ni (sus-
tur mak için) ya ka la ma ya yel ten di. Hak kı, onun la yü rür lük ten
kal dır mak için, 'ba tı la-da ya na rak' mü ca de le ye gi riş ti ler. Ben de
on la rı ya ka la yı ver dim. Ar tık Be nim ce za lan dır mam na sıl mış?
(40/5)
Ba tıl, ona önün den de, ar dın dan da ge le mez. (Çün kü Kur'an,)
Hü küm ve hik met sa hi bi, çok övü len (Al lah)tan in di ril me dir.
(41/42)
Yok sa on lar: "Al lah'a kar şı ya lan dü züp-uy dur du"mu di yor lar?
Oy sa eğer Al lah di ler se se nin de kal bi ni mü hür ler. Al lah, ba tı lı
yok edip-or ta dan kal dı rır ve ken di ke li me le riy le hak kı hak ola rak
pe kiş ti rir (ger çek leş ti rir). Çün kü O, si ne le rin özün de ola nı bi len -
dir. (42/24)
Şüp he siz o (hak kı ba tıl dan, hak lı yı hak sız dan) ayır ma gü nü,
hep si nin (he sa ba çe ki le cek le ri) va kit le ri dir. (44/40)
Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır. Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı
gün, (iş te) o gün, ba tıl da olan lar hüs ra na uğ ra ya cak lar dır.
(45/27)
İş te böy le; hiç şüp he siz, in kâr eden ler ba tıl ola na uy muş lar; ve
hiç şüp he siz, iman eden ler Rab le rin den olan hak ka uy muş lar -
dır. İş te Al lah, in san la ra ken di ör nek le ri ni böy le ve re rek gös te -
ri yor. (47/3)

BAY GIN LIK
(Gel dik le rin de de) Si ze kar şı 'cim ri ve ben cil dir ler.' Şa yet kor ku
ge le cek ol sa, ölüm den do la yı üs tü ne bay gın lık çök müş kim se -

ler gi bi göz le ri dö ne rek sa na bak mak ta ol duk la rı nı gö rür sün.
Kor ku gi din ce, hay ra kar şı ol duk ça düş kün lük gös te re rek si zi
kes kin dil le riy le (eleş ti rip in ci te rek) kar şı lar lar. İş te on lar iman
et me miş ler dir; böy le ce Al lah on la rın yap tık la rı nı bo şa çı kar mış -
tır. Bu Al lah'a gö re pek ko lay dır. (33/19)
İman eden ler, der ler ki: "(Sa vaş iz ni için) Bir sû re in di ril me li de -
ğil miy di?" Fa kat, için de sa vaş (kı tal) zik ri ge çen muh kem bir
su re in di ril di ği za man, kalp le rin de has ta lık olan la rın, üze ri ne
ölüm bay gın lı ğı çök müş olan la rın ba kı şı gi bi sa na bak tık la rı nı
gör dün. Oy sa on la ra ev la (olan): (47/20)

BE BEK
Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz, ger çek
şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam la su dan, son ra
bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi çi mi bel li be lir siz bir çiğ-
nem et par ça sın dan; si ze (kud re ti mi zi) açıkça gös ter mek için.
Di le di ği mi zi, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo -
ruz. Son ra si zi be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı -
na eriş me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na
son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey bil me me
du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri
çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün, fa kat Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir, ka ba rır ve her gü -
zel çift ten (ürün ler) bi ti rir. (22/5)
O'dur ki, si zi top rak tan, son ra bir dam la su dan, son ra bir
alak'tan (emb ri yo) ya rat tı; son ra si zi bir be bek ola rak çı kar mak -
ta, son ra güç lü (er gin lik) ça ğı nı za eriş me niz, son ra da yaş lan -
ma nız için si ze (bel li bir ömür ver mek te dir). Siz den ki mi nin da -
ha ön ce ha ya tı na son ve ril mek te dir; adı ko nul muş bir ece le
eriş me niz ve bel ki ak lı nı zı kul lan ma nız için (Al lah si zi böy le ya -
şa tır). (40/67)

BED BAHT
(Kı ya me tin) Ge le ce ği gün de, O'nun iz ni ol mak sı zın, hiç kim se
söz söy le ye mez. Ar tık on lar dan ki mi 'bed baht ve mut suz', (ki mi
de) mut lu ve bah ti yar dır. (11/105)
En 'zor lu bed baht la rı' ayak lan dı ğın da, (91/12)
Ona, an cak en bed baht olan dan baş ka sı yol lan maz; (92/15)

BE DE Vİ
Be de vi ler den özür be lir ten ler, ken di le ri ne izin ve ril me si için gel-
di ler. Al lah'a ve el çi si ne ya lan söy le yen ler de otu rup kal dı. On -
lar dan in kâr eden le re pek acı bir azab isa bet ede cek tir. (9/90)
Be de vi ler in kâr ve ni fak ba kı mın dan da ha şid det li dir. Al lah'ın el -
çi si ne in dir di ği sı nır la rı bil me me ye de on lar da ha 'yat kın ve el ve-
riş li dir.' Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/97)
Be de vi ler den öy le le ri var dır ki, in fak et ti ği ni bir ce re me sa yar ve
si zi fe la ket le rin sa rı ver me si ni bek ler. Kö tü fe la ket on la rı sar sın.
Al lah işi ten dir, bi len dir. (9/98)
Be de vi ler den öy le le ri de var dır ki, on lar Al lah'a ve ahi ret gü nü -
ne iman eder ve in fak et ti ği ni Al lah Katında bir ya kın laş ma ya ve
el çi nin dua ve ba ğış la ma di lek le ri ne (bir yol) sa yar. Ha be ri niz
ol sun, bu ger çek ten on lar için bir ya kın laş ma dır. Al lah da on la -
rı ken di rah me ti ne so ka cak tır. Şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (9/99)
Çev re niz de ki be de vi ler den mü na fık olan lar var dır ve Me di ne
hal kın dan da ni fa kı alış kan lı ğa çe vir miş olan lar var dır. Sen on -
la rı bil mez sin, Biz on la rı bi li riz. Biz on la rı iki ke re azab lan dı ra -
ca ğız, son ra on lar bü yük bir aza ba dön dü rü le cek ler. (9/101)
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Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re, Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), kâ fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
On lar (mü na fık lar, düş man) bir lik le ri nin git me dik le ri ni sa nı yor -
lar dı. Eğer (as ke ri) bir lik ler ge le cek ol sa, çöl de be de vi-Arap lar
ara sın da olup si zin ha ber le ri ni zi (or dan) sor ma yı cid den ar zu
edi yor lar dı. Fa kat içi niz de ol sa lar dı an cak pek az sa va şır lar dı.
(33/20)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan lar, sa na di ye cek ler ki: "Bi zi mal-
la rı mız ve ai le le ri miz meş gul et ti. Bun dan do la yı bi zim için mağ-
fi ret di le." On lar, kalp le rin de ol ma yan şe yi dil le riy le söy lü yor lar.
De ki: "Şim di Al lah, si ze bir za rar is te ye cek ya da bir ya rar di le -
ye cek ol sa, si zin için Al lah'a kar şı kim her han gi bir şey le güç
ye ti re bi lir? Ha yır, Al lah yap tık la rı nı zı ha ber alan dır." (48/11)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan la ra de ki: "Siz ya kın da zor lu sa -
vaş çı olan bir kav me çağ rı la cak sı nız; on lar la (ya) sa va şır sı nız
ya da (on lar) Müs lü man olur lar. Bu du rum da eğer ita at eder se -
niz, Al lah, si ze gü zel bir ecir ve rir; eğer bun dan ön ce sırt çe vir -
di ği niz gi bi (yi ne) sırt çe vi rir se niz, si zi acı bir azab ile azab lan -
dı rır." (48/16)
Be de vi ler, de di ki: "İman et tik." De ki: "Siz iman et me di niz; an -
cak "İs lam (Müs lü man ve ya tes lim) ol duk de yin. İman he nüz
kalp le ri ni ze gir miş de ğil dir. Eğer Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at
eder se niz, O, si zin amel le ri niz den hiç bir şe yi ek silt mez. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir." (49/14)

BE DİR
Kar şı kar şı ya ge len iki top lu luk ta si zin için an dol sun bir ayet (ib -
ret) var dır. Bir top lu luk Al lah yo lun da çar pı şı yor du di ğe ri ise ka -
fir di ki göz gör me siy le kar şı la rın da ki ni ken di le ri nin iki ka tı gö rü -
yor lar dı. İş te Al lah di le di ği ni yar dı mıy la des tek ler. Şüp he siz
bun da ba si ret sa hip le ri için ger çek ten bir ib ret var dır. (3/13)
Ha ni sen mü'min le ri sa vaş mak için el ve riş li yer le re yer leş tir mek
için evin den er ken den ay rıl mış tın. Al lah işi ten dir bi len dir. O za -
man siz den iki grup ne re dey se 'çö zü lüp ge ri çe kil mek' is te miş -
ti. Oy sa Al lah on la rın (ve li si) yar dım cı sıy dı. Ar tık mü'min ler yal-
nız ca Al lah'a te vek kül et me li dir. An dol sun siz güç süz iken Al lah
si ze Be dir'de yar dı mıy la za fer ver di. Şu hal de Al lah'tan sa kı nın
O'na şük re de bi le si niz. Sen mü'min le re: "Rab bi ni zin si ze me lek -
ler den in di ril miş üç bin ki şiy le yar dım-ilet me si si ze yet mez mi?"
di yor dun. Evet eğer sab re der se niz sa kı nır sa nız ve on lar da ani-
den üs tü nü ze çul la nı ve rir ler se Rab bi niz si ze me lek ler den ni -
şan lı beş bin ki şiy le yar dım ulaş tı ra cak tır. Al lah bu nu (yar dı mı)
si ze an cak bir müj de ol sun ve kalp le ri niz bu nun la tat min bul sun
di ye yap tı. 'Yar dım ve za fer' (nus ret) an cak üs tün ve güç lü hü -
küm ve hik met sa hi bi olan Al lah'ın Katından dır. (Ki bu nun la) İn -
kâr eden le rin ön de ge len le rin den bir kıs mı nı kes sin (he lak et -
sin) ya da 'umut la rı su ya düş müş ler ola rak on la rı' te pe si aşa ğı
ge tir sin de ge ri dö nüp git sin ler.' (3/121-127)
On lar ken di le ri ne in san lar: "Si ze kar şı in san lar top la(n)dı lar ar -
tık on lar dan kor kun" de dik le ri hal de iman la rı ar tan lar ve: "Al lah
bi ze ye ter O ne gü zel ve kil dir" di yen ler dir. (3/173)
Bun dan do la yı ken di le ri ne hiç bir kö tü lük do kun ma dan bir bol luk
(fazl) ve Al lah'tan bir ni met le ge ri dön dü ler. On lar Al lah'ın rı za -

sı na uy du lar. Al lah bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. (3/174)
Ha ni Al lah iki top lu luk tan bi ri nin mu hak kak si zin ola ca ğı nı va -
det miş ti; siz de güç süz ola nın si zin ol ma sı nı is ti yor du nuz. Oy sa
Al lah söz le riy le hak kın ve in kâr eden le rin ar ka sı nı kes mek (kö -
kü nü ku rut mak) is ti yor du. O suç lu-gü nah kâr lar is te me se de
hak kı ger çek leş tir mek ve ba tı lı ge çer siz kıl mak için (böy le is ti -
yor du.) Siz Rab bi niz den yar dım ta leb edi yor du nuz O da: "Şüp -
he siz ben si ze bir bi ri ar dın ca bin me lek ile yar dım edi ci yim" di -
ye ce vap ver miş ti.  Al lah bu nu yal nız ca bir müj de ve kalb le ri ni -
zin tat min bul ma sı için yap mış tı; (yok sa) Al lah'ın Katından baş-
ka sın da nus ret (za fer ve yar dım) yok tur. Hiç şüp he siz Al lah üs -
tün ve güç lü olan dır hü küm ve hik met sa hi bi dir. Ha ni ken di sin -
den bir gü ven lik ola rak si zi bir uyuk la ma bü rü yor du. Si zi ken di -
siy le ter te miz kıl mak siz den şey ta nın pis lik le ri ni gi der mek kalb-
le ri ni zin üs tün de (gü ven ve ka rar lı lık duy gu su nu) pe kiş tir mek
ve bu nun la ayak la rı nı zı (arz üze rin de) sağ lam laş tır mak için si -
ze gök ten su in di ri yor du. Rab bin me lek le re vah yet miş ti ki:
"Şüp he siz ben si zin le yim iman eden le re sağ lam lık ka tın in kâr
eden le rin kalb le ri ne aman sız bir kor ku sa la ca ğım. Öy ley se (ey
Müs lü man lar) vu run bo yun la rı nın üs tü ne vu run on la rın bü tün
par mak la rı na." (8/7-12)
Eğer fe tih is ti yor idiy se niz (ey kâ fir ler) iş te si ze fe tih; ama eğer
(in kâr dan ve es ki yap tık la rı nız dan) vaz ge çer se niz bu si zin için
da ha ha yır lı dır. Yok ge ri dö ner se niz Biz de dö ne riz. Top lu lu ğu -
nuz çok da ol sa si ze bir şey sağ la ya maz. Çün kü Al lah mü'min-
ler le be ra ber dir. (8/19)
Ha ni siz va di nin ya kın ke na rın da on lar uzak ya ma cın day dı lar;
ker van ise siz den da ha aşa ğı day dı. Eğer söz leş sey di niz ka çı -
nıl maz ola rak söz leş me ye ri (ve ya ko nu su) hak kın da an laş -
maz lı ğa dü şer di niz; an cak Al lah ola ca ğı olan işi ger çek leş tir -
mek için (böy le yap tı). Böy le ce he lak ola cak ki şi apa çık bir de -
lil den son ra he lak ol sun di ri ka la cak ki şi apa çık bir de lil den son -
ra ha yat ta kal sın. Şüp he siz Al lah ger çek ten işi ten dir bi len dir.
Ha ni Al lah on la rı sa na uy kun da az gös te ri yor du; eğer sa na çok
gös ter sey di ger çek ten yıl gın lı ğa ka pı la cak tı nız ve iş ko nu sun da
ger çek ten çe kiş me ye dü şe cek ti niz. An cak Al lah esen lik (kur tu -
luş) ba ğış la dı. Çün kü O el bet te si ne le rin özün de sak lı du ra nı bi -
len dir. Kar şı kar şı ya gel di ği niz de Al lah 'ola ca ğı olan işi ger çek -
leş tir mek' için on la rı göz le ri niz de az gös te ri yor si zi de on la rın
göz le rin de azal tı yor du. Ve (bü tün) iş ler Al lah'a dön dü rü lür.
(8/42-44)
hiç bir pey gam be re yer yü zün de ke sin bir za fer ka za nın ca ya ka -
dar esir al ma sı ya kış maz. Siz dün ya nın ge çi ci ya ra rı nı is ti yor -
su nuz. Oy sa Al lah (si ze) ahi re ti is te mek te dir. Al lah üs tün ve
güç lü dür hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/67)
Eğer sa na iha net et mek is ter ler se on lar da ha ön ce Al lah'a da
iha net et miş ler di; böy le ce O da "boz gu na uğ ra ma la rı (için) sa -
na im kan ver miş ti.' Al lah bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(8/71)

BEK Çİ
İn kâr eden ler, ce hen ne me bö lük bö lük sev ke dil di ler. So nun da
ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on la ra (ce hen ne min)
bek çi le ri de di ki: "Si ze Rab bi ni zin ayet le ri ni oku yan ve bu gün le
kar şı la şa ca ğı nı zı (söy le yip) si zi uya ran el çi ler gel me di mi?" On -
lar: "Evet." de di ler. An cak azab ke li me si kâ fir le rin üze ri ne hak
ol du. (39/71)
Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar da, cen ne te bö lük bö lük sev ke -
dil di ler. So nun da ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on -
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la ra (cen ne tin) bek çi le ri de di ki: "Se lam üze ri niz de ol sun, hoş
ve te miz gel di niz. Ebe di ka lı cı lar ola rak ona gi rin." (39/73)
Ate şin için de olan lar, ce hen nem bek çi le ri ne de di ler ki: "Rab bi -
ni ze dua edin; azab tan bir gü nü (ol sun) bi ze ha fif let sin." (40/49)
Öf ke si nin-şid de tin den ne re dey se pat la yıp par ça la na cak. Her
bir grup içi ne atıl dı ğın da, bek çi le ri on la ra so rar: "Si ze bir uya rı -
cı gel me di mi?" (67/8)

BEK KE
Ger çek şu ki, in san lar için ilk ku ru lan Ev, Bek ke (Mek ke) de, o,
kut lu ve bü tün in san lar (alem ler) için hi da yet olan (Ka'be)dir.
(3/96)

BE LA LAR 
Ve de miş ti niz ki: "Ey Mu sa, biz Al lah'ı apa çık gö rün ce ye ka dar
sa na inan ma yız." Bu nun üze ri ne yıl dı rım si zi (ken di niz den) al -
mış tı. Ve siz ba kıp du ru yor du nuz. (2/55)
On lar, bu lut göl ge le ri için de Al lah'ın (aza bı nın) me lek ler le on la -
ra gel me si ni ve (azap) em ri nin ger çek leş me si ni mi göz lü yor lar?
Oy sa bü tün iş ler Al lah'a dö ner. (2/210)
Her ne re de bu lu nur lar sa bu lun sun lar -Al lah'ın ipi ne ve in san la -
rın ipi ne (ah di ne) sı ğı nan lar baş ka- on la ra zil let (zor luk dam ga -
sı) vu rul muş tur. On lar, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar da üzer le -
ri ne aşa ğı lan ma (dam ga sı) vu rul du. Bu, Al lah'ın ayet le ri ni in kar
et me le ri ve pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me le ri ne de niy le dir.
(Yi ne) Bu, is yan et me le ri ve had di aş ma la rı do la yı sıy la dır.
(3/112)
Ki tap Eh li, sen den ken di le ri ne gök ten bir ki tap in dir me ni is ti yor.
Mu sa'dan bun dan da ha bü yü ğü nü is te miş ler di. De miş ler di ki:
"Bi ze Al lah'ı açık ça gös ter." Böy le ce zu lüm le rin den do la yı on la -
ra yıl dı rım çarp mış tı. Ar dın dan ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra, bu za ğı yı (ilah) edin miş ler di. Yi ne bun dan do la yı
on la rı af fet tik ve Mu sa'ya apa çık olan is pat la yı cı bir de lil ver dik.
(4/153)
"Ey Ade mo ğul la rı, şey tan, an ne ve ba ba nı zın çir kin yer le ri ni
ken di le ri ne gös ter mek için, el bi se le ri ni sı yır ta rak, on la rı cen net -
ten çı kar dı ğı gi bi sa kın si zi de bir be la ya uğ rat ma sın. Çün kü o
ve ta raf tar la rı, (ken di le ri ni gö re me ye ce ği niz yer den) siz le ri gör-
mek te dir. Biz ger çek ten şey tan la rı, inan ma ya cak la rın dost la rı
kıl dık.”'(7/27)
Onu ya lan la dı lar. Biz de onu ve ge mi de onun la bir lik te olan la rı
kur tar dık, ayet le ri mi zi ya lan sa yan la rı su da-boğ duk. Çün kü on -
lar kör bir ka vim di. (7/64)
Böy le ce onu ve onun la bir lik te olan la rı Katımız dan bir rah met
ile kur tar dık. Ayet le ri mi zi ya lan sa ya rak inan ma mış olan la rın
kö kü nü ku rut tuk. (7/72)
Bu nun üze ri ne on la rı da ya nıl maz bir sar sın tı tut tu da ken di yurt-
la rın da diz üs tü çö ke kal dı lar. (7/78)
Ve on la rın üze ri ne bir (azab) sa ğa na ğı yağ dır dık. Suç lu-gü nah -
kar la rın uğ ra dık la rı so na bir bak iş te. (7/84)
Bu nun üze ri ne on la rı da ya nıl maz bir sar sın tı tut tu da, ken di
yurt la rın da diz üs tü çök müş ola rak sa bah la dı lar. (7/91)
Biz han gi mem le ke te bir pey gam ber gön der diy sek onun hal kı
yal va rıp-ya kar sın lar di ye, mut la ka on la rı da ya nıl maz bir zor luk
(yok sul luk) ve sı kın tıy la ya ka la yı ver mi şiz. (7/94)
An dol sun, Biz de Fi ra vun ai le (çev re)si ni bel ki öğüt alıp dü şü -
nür ler di ye yıl lar yı lı ku rak lı ğa ve ürün kıt lı ğı na uğ rat tık. (7/130)
Bu nun üze ri ne, ay rı ay rı mu ci ze ler (ayet ler) ola rak üzer le ri ne
tu fan, çe kir ge, buğ day gü ve si, kur ba ğa ve kan mu sal lat kıl dık.

Yi ne bü yük lük tas la dı lar ve suç lu-gü nah kar bir ka vim ol du lar.
(7/133)
Biz de on lar dan in ti kam al dık ve ayet le ri mi zi ya lan la ma la rı ve
on lar dan ha ber siz miş ler (gi bi) ol ma la rı ne de niy le on la rı su da
boğ duk. (7/136)
Ken di si ne be re ket ler kıl dı ğı mız ye rin do ğu su na da, ba tı sı na da
o hor kı lı nıp-za yıf bı ra kı lan la rı (müs taz'af la rı) mi ras çı lar kıl dık.
Rab bi nin İs ra ilo ğul la rı na olan o gü zel sö zü (va adi), sab ret me le -
ri do la yı sıy la ta mam lan dı (ye ri ne gel di). Fi ra vun ve kav mi nin
yap mak ta ol duk la rı ve yük selt tik le ri ni (köşk le ri ni, sa ray la rı nı) da
yer le bir et tik. (7/137)
Öy ley se ka zan dık la rı nın ce za sı ola rak az gül sün ler, çok ağ la -
sın lar. (9/82)
"Gör mü yor lar mı ki, ger çek ten on lar her yıl, bir ve ya iki de fa be -
la ya çarp tı rı lı yor lar da son ra tev be et mi yor lar ve öğüt alıp (ders
çı ka rıp) dü şün mü yor lar.” (9/126)
Fa kat onu ya lan la dı lar; Biz de onu ve ge mi de onun la bir lik te
olan la rı kur tar dık ve on la rı ha li fe ler kıl dık. Ayet le ri mi zi ya lan la -
yan la rı da su da boğ duk. Uya rı lan la rın na sıl bir so nu ca uğ ra tıl -
dık la rı na bir bak. (10/73)
"So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den (genç le rin -
den) baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin ken di le ri ni be la -
la ra çarp tır ma la rı kor ku suy la- iman eden ol ma dı. Çün kü Fi ra -
vun, ger çek ten yer yü zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten
öl çü yü ta şı ran lar dan dı” (10/83)
O zul me den le ri da ya nıl maz bir ses sa rı ver di de ken di yurt la rın -
da di züs tü çök müş ola rak sa bah la dı lar. (11/67)
Böy le ce em ri miz gel di ği za man, üs tü nü al tı na çe vir dik ve üzer-
le ri ne bal çık tan pi şi ril miş, is tif edil miş taş lar yağ dır dık; (11/82)
Rab bi nin Katında 'bel li bir bi çi me so kul muş, dam ga lan mış' ola-
rak. Bun lar za lim ler den uzak de ğil dir. (11/83)
Em ri miz gel di ği za man, ta ra fı mız dan bir rah met le Şu ayb'ı ve
O'nun la bir lik te iman eden le ri kur tar dık; o zul me den le ri da ya nıl -
maz bir ses sa rı ver di de ken di yurt la rın da di züs tü çök müş ola-
rak sa bah la dı lar. (11/94)
"Eğer ken di siy le dağ la rın yü rü tül dü ğü, ye rin par ça lan dı ğı ve ya
ölü le rin ko nuş tu rul du ğu bir Kur'an ol say dı (yi ne bu Kur'an olur-
du). Ha yır, em rin tü mü Al lah'ın dır. İman eden ler ha la an la ma dı -
lar mı ki, eğer Al lah di le miş ol say dı, in san la rın tü mü nü hi da ye -
te er dir miş olur du. İn kar eden ler, Al lah'ın va'di ge lin ce ye ka dar,
yap tık la rı do la yı sıy la ya baş la rı na çe tin bir be la ça ta cak ve ya
yurt la rı nın ya kı nı na ine cek. Şüp he siz Al lah, ver di ği söz den
dön mez. (Ve ya mi adı nı şa şır maz.)” (13/31)
Der ken, tan ye ri nin ağar ma vak ti ne gir dik le rin de on la rı (o kor-
kunç ve da ya nıl maz) çığ lık ya ka la yı ver di. (15/73)
Anın da (yurt la rı nın) üs tü nü al tı na çe vir dik ve üzer le ri ne bal çık -
tan pi şi ril miş taş yağ dır dık.(15/74) 
Der ken, sa bah vak ti ne gir dik le rin de, on la rı o da ya nıl maz-çığ lık
ya ka la yı ver di. (15/83)
Biz, ya şa ma bi çim le riy le 're fah için de şı ma rıp az mış' ni ce şeh ri
yı kı ma uğ rat tık. İş te mes ken le ri; çok az (bir za man) dı şın da
(on lar da) ken di le rin den son ra otu ru la bil miş de ğil dir. (On la ra)
Va ris olan lar Biziz. Se nin Rab bin, 'ana yer le şim mer kez le ri ne'
on la ra ayet le ri mi zi oku yan bir el çi gön der me dik çe şe hir le ri yı kı -
ma uğ ra tı cı de ğil dir. Ve Biz, hal kı zul me den şe hir ler den baş ka -
sı nı da yı kı ma uğ ra tı cı de ği liz. (28/58-59)
"De di ler ki: "Her hal de biz, siz ler den do la yı uğur suz lu ğa uğ ra -
dık. Eğer (bu söy le dik le ri ni ze) bir son ver me ye cek olur sa nız,
an dol sun, si zi ta şa tu ta ca ğız ve mut la ka biz den ya na si ze acı
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bir azab do ku na cak tır." (36/18)
"Da ha doğ ru su on la ra va'de di len (asıl azab) (kı ya met) sa ati dir.
O sa at, 'kur tu luş ol ma yan da ha kor kunç bir be la' ve da ha acı-
dır.” (54/46)
"Ger çek şu ki, Biz o bah çe sa hip le ri ne be la ver di ği miz gi bi, bun-
la ra da be la ver dik. Ha ni on lar, sa bah vak ti (er ken den ve kim-
se ye ha ber ver me den) onu (bah çe yi) mut la ka devşire cek le ri ne
da ir and iç mişler di” (68/17)
"Fa kat on lar, uyu yor lar ken, Rab bin ta ra fın dan do la şıp-ge len bir
'be la' onun üs tü nü sa rıp-ku şa tı ver di.” (68/19)
"Ken di le rin den ön ce ki ler de ya lan la dı. Oy sa bun lar, öbür le ri ne
ver dik le ri mi zin on da bi ri ne bi le ula şa ma mış lar dı. Bu na rağ men
(şı ma ra rak) el çi le ri mi ya lan la dı lar; an cak be nim de (on la rı) in -
ka rım (yı kı ma uğ rat mam) na sıl ol du?” (34/45)
"Ve der ler ki: "Eğer doğ ru söy lü yor sa nız bu teh dit (et mek te ol -
du ğu nuz yı kım ve azab) ne za man mış?" (36/48)
"Biz ken di le rin den ön ce, ni ce ku şak la rı yı kı ma uğ rat tık da on lar
fer yad et ti ler; an cak (ar tık) kur tul ma za ma nı de ğil di.” (38/3)
"Ya kın da o top lum boz gu na uğ ra tı la cak ve ar ka la rı nı dö nüp ka -
ça cak lar dır. Da ha doğ ru su on la ra va'de di len (asıl azab) (kı ya -
met) sa ati dir. O sa at, 'kur tu luş ol ma yan da ha kor kunç bir be la'
ve da ha acı dır.” (54/45-46)

BEL GE
İman eden ler le kar şı laş tık la rın da "İman et tik" der ler; ken di baş-
la rı na kal dık la rı za man ise, der ler ki: "Al lah'ın si ze aç tık (açık la -
dık)la rı nı, Rab bi niz Katında si ze kar şı bir bel ge ol sun di ye mi
on lar la ko nu şu yor su nuz? Hâ lâ akıl lan ma ya cak mı sı nız?" (2/76)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe şe el çi -
ler gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel ge ler ver dik ve
onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek, si ze ne za man bir el çi
nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir şey le gel se, bü yük lük tas la ya rak
bir kıs mı nız onu ya lan la ya cak, bir kıs mı nız da onu öl dü re cek
mi si niz? (2/87)
An dol sun, Mu sa si ze apa çık bel ge ler le gel di. Son ra siz onun ar -
ka sın dan bu za ğı yı (tan rı) edin di niz. İş te siz (böy le) za lim ler si -
niz. (2/92)
Ger çek ten, apa çık bel ge ler den in dir dik le ri mi zi ve in san lar için
Ki tap ta açık la dı ğı mız hi da ye ti giz le mek te olan lar; iş te on la ra,
hem Al lah la net eder, hem de (bü tün) la net edi ci ler. (2/159)
Ra ma zan ayı... İn san lar için hi da yet olan ve doğ ru yo lu ve (hak
ile ba tı lı bir bi rin den) ayı ran apa çık bel ge le ri (kap sa yan) Kur'an
on da in di ril miş tir. Öy ley se siz den kim bu aya şa hid olur sa ar tık
onu tut sun. Kim has ta ya da yol cu luk ta olur sa, tut ma dı ğı gün ler
sa yı sın ca di ğer gün ler de (tut sun). Al lah, si ze ko lay lık di ler, zor-
luk di le mez. (Bu ko lay lık) sa yı yı ta mam la ma nız ve si zi doğ ru
yo la (hi da ye te) ulaş tır ma sı na kar şı lık Al lah'ı bü yük ta nı ma nız
için dir. Umu lur ki şük re der si niz. (2/185)
Si ze, apa çık bel ge ler (ayet ler) gel dik ten son ra yi ne aya ğı nız ka -
yar sa, bi lin ki Al lah, ger çek ten üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (2/209)
Pey gam ber le ri, on la ra (şöy le) de di: "Onun hü küm dar lı ğı nın bel-
ge si, si ze Ta but'un gel me si (ola cak tır ki) on da Rab bi niz den 'bir
gü ven duy gu su ve hu zur' ile Mu sa ai le sin den ve Ha run ai le sin -
den ar ta ka lan lar var; onu me lek ler ta şır. Eğer inan mış lar sa nız,
bun da şüp he siz si zin için bir de lil var dır." (2/248)
İş te bu el çi ler; bir kıs mı nı bir kıs mı na üs tün kıl dık. On lar dan,
Al lah'ın ken di le riy le ko nuş tu ğu ve de re ce ler le yük selt ti ği var dır.
Mer yem oğ lu İsa'ya apa çık bel ge ler ver dik ve O'nu Ru hu'l-Ku -

düs'le des tek le dik. Şa yet Al lah di le sey di, ken di le ri ne apa çık
bel ge ler gel dik ten son ra, on la rın pe şin den ge len (üm met)ler,
bir bir le ri ni öl dür mez di. An cak ih ti la fa düş tü ler; on lar dan ki mi
inan dı, ki mi in kâr et ti. Al lah di le sey di bir bir le ri ni öl dür mez ler di.
Ama Al lah di le di ği ni ya pan dır. (2/253)
Ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel di ği ve el çi nin hak ol du ğu na şa -
hid ol duk la rı hal de, iman la rın dan son ra küf re sa pan bir kav mi
Al lah na sıl hi da ye te er di rir? Al lah, zul me den bir kav mi hi da ye te
er dir mez. (3/86)
Ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel dik ten son ra, par ça la nıp ay rı lan
ve an laş maz lı ğa dü şen ler gi bi ol ma yın. İş te on lar için bü yük bir
azab var dır. (3/105)
Al lah bi ze ate şin yi ye ce ği bir kur ban ge tir me dik çe hiç bir el çi ye
inan ma ma mız ko nu sun da and ver di," di yen le re de ki: "Şüp he -
siz, ben den ön ce ni ce el çi ler, apa çık bel ge ler ve söy le dik le ri -
niz le gel di; eğer, siz doğ ru idiy se niz, o hal de on la rı ne di ye öl -
dür dü nüz?" (3/183)
Eğer se ni ya lan lar lar sa, sen den ön ce apa çık bel ge ler, Ze bur lar
ve ay dın lık ki tap la ge len el çi le ri de ya lan la mış lar dır. (3/184)
Ki tap Eh li, sen den ken di le ri ne gök ten bir ki tap in dir me ni is ti yor.
Mu sa'dan bun dan da ha bü yü ğü nü is te miş ler di. De miş ler di ki:
"Bi ze Al lah'ı açık ça gös ter." Böy le ce zu lüm le rin den do la yı on la -
ra yıl dı rım çarp mış tı. Ar dın dan ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra, bu za ğı yı (ilah) edin miş ler di. Yi ne bun dan do la yı
on la rı af fet tik ve Mu sa'ya apa çık olan is pat la yı cı bir de lil ver dik.
(4/153)
Bu ne den le, İs ra ilo ğul la rı na şu nu yaz dık: Kim bir nef si, bir baş -
ka nef se ya da yer yü zün de ki bir fe sa da kar şı lık ol mak sı zın
(hak sız ye re) öl dü rür se, san ki bü tün in san la rı öl dür müş gi bi
olur. Kim de onu (öl dü rül me si ne en gel ola rak) di ril tir se, bü tün
in san la rı di rilt miş gi bi olur. An dol sun, el çi le ri miz on la ra apa çık
bel ge ler le gel miş ler dir. Son ra bu nun ar dın dan on lar dan bir ço -
ğu yer yü zün de öl çü yü ta şı ran lar dır. (5/32)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
Mer yem oğ lu İsa: "Al lah'ım, Rab bi miz, bi ze gök ten bir sof ra in -
dir, ön ce miz ve son ra mız için bir bay ram ve Senden de bir bel -
ge ol sun. Bi zi rı zık lan dır, Sen rı zık ve ri ci le rin en ha yır lı sı sın"
de miş ti. (5/114)
De ki: "Ben, ger çek ten Rab bim den ke sin bir bel ge üze rin de yim,
siz ise onu ya lan la dı nız. Si zin ken di si ne ace le et ti ği niz (azab)
ya nım da de ğil dir. Hü küm yal nız ca Al lah'ın dır. O, doğ ru ha be ri
ve rir ve O, ayırd eden le rin en ha yır lı sı dır." (6/57)
Ya da: "Ki tap bi ze de in di ril sey di, el bet te on lar dan da ha çok
doğ ru yol da olur duk" de me me niz (için) iş te si ze Rab bi niz den
apa çık bir bel ge, bir hi da yet ve bir rah met gel miş tir. Al lah'ın
ayet le ri ni ya lan la yan dan ve (in san la rı) on dan alı ko yup-çe vi ren -
den da ha za lim kim dir? Ayet le ri miz den alı ko yup-çe vi ren le re, bu
'en gel le me ve çe vir me le rin den' do la yı pek çe tin bir azab la kar-
şı lık ve re ce ğiz. (6/157)
Se mud (top lu mu na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik. Sa lih:) "Ey

89

Harun Yahya (Adnan Oktar)



kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci ze) gel miş tir: Al lah'ın
bu di şi de ve si si ze bir bel ge dir; onu sa lı ve rin de Al lah'ın ar zın -
da ot la sın, ona bir kö tü lük le do kun ma yın, son ra si zi acı bir azab
ya ka lar" de di. (7/73)
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci -
ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı
olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü -
ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor -
sa nız." (7/85)
İş te bu ül ke ler, sa na on la rın 'ha ber le rin den ak tar ma lar ya pı yo -
ruz.' Ger çek ten, on la ra el çi le ri apa çık bel ge ler le gel miş ler di.
Ama da ha ön ce den ya lan la ma la rı ne de niy le iman eder ol ma dı -
lar. İş te Al lah, in kâr eden le rin kalp le ri ni böy le dam ga lar. (7/101)
Be nim üze rim de ki yü küm lü lük, Al lah'a kar şı an cak ger çe ği söy-
le mek tir. Rab bi niz den si ze apa çık bir bel ge ile gel dim. Ar tık İs -
ra ilo ğul la rı nı be nim le gön der." (7/105)
On la ra ayet le ri miz apa çık bel ge ler ola rak okun du ğun da, Bizim -
le kar şı laş ma yı um ma yan lar, der ler ki: "Bun dan baş ka bir
Kur'an ge tir ve ya onu de ğiş tir." De ki: "Be nim onu ken di nef si -
min bir ön gör me si ola rak de ğiş tir mem be nim için ola cak şey de -
ğil dir. Ben, yal nız ca ba na vah yo lu na na uya rım. Eğer Rab bi me
is yan eder sem, ger çek ten ben, bü yük gü nün aza bın dan kor ka -
rım." (10/15)
Son ra onun ar dın dan ken di ka vim le ri ne (baş ka) el çi ler gön der -
dik; on la ra apa çık bel ge ler ge tir miş ler di. Ama da ha ön ce onu
ya lan la ma la rı ne de niy le inan ma dı lar. İş te Biz, had di aşan la rın
kalp le ri ni böy le mü hür le riz. (10/74)
Bu gün ise, sen den son ra ki le re bir ayet (ta ri hi bir bel ge, ib ret) ol -
man için se ni yal nız ca be de nin le kur ta ra ca ğız (her ke se ce se di -
ni gös te re ce ğiz). Ger çek ten in san lar dan ço ğu, Bizim ayet le ri -
miz den ha ber siz dir ler. (10/92)
De di ki: "Ey kav mim, gö rü şü nüz ne dir söy le yin? Eğer ben Rab -
bim den apa çık bir bel ge üze rin de isem ve Rab bim ba na Kendi
Katından bir rah met ver miş de (bu,) si zin göz le ri niz den sak lı tu -
tul muş sa? Siz bu nu is te mi yor ken biz si zi bu na zor la ya cak mı -
yız?" (11/28)
Ey Hud" de di ler. "Sen bi ze apa çık bir bel ge (mu ci ze) ile gel miş
de ğil sin ve biz de se nin sö zün le ilah la rı mı zı ter k et me yiz. Sa na
iman ede cek de de ği liz." (11/53)
De di ki: "Ey kav mim, gö rü şü nüz ne dir söy ler mi si niz? Eğer ben
Rab bim den apa çık bir bel ge üze rin dey sem ve ba na ta ra fın dan
bir rah met ver miş se, bu du rum da O'na is yan ede cek olur sam
Al lah'a kar şı ba na kim yar dım ede cek tir? Şu hal de kay bı mı art-
tır mak tan baş ka ba na (hiç bir ya rar) sağ la ma ya cak sı nız."
(11/63)
De di ki: "Ey kav mim gö rü şü nüz ne dir söy ler mi si niz? Ya ben
Rab bim den apa çık bir bel ge üze rin de isem ve O da be ni ken di-
sin den gü zel bir rı zık ile rı zık lan dır mış sa? Ben, si ze ya sak la dı -
ğım şey le re (ken dim sa hip len mek su re tiy le) si ze ay kı rı düş mek
is te mi yo rum. Be nim is te di ğim, gü cüm ora nın da yal nız ca ıs lah
et mek tir. Be nim ba şa rım an cak Al lah ile dir; O'na te vek kül et tim
ve O'na iç ten yö ne lip-dö ne rim." (11/88)
O da: "An dol sun, bun la rı gö rü le cek bel ge ler ola rak gök le rin ve
ye rin Rab bin den baş ka sı nın in dir me di ği ni sen de bil miş sin; ger-

çek ten ben de se ni yı kıl mış-ha rab ol muş sa nı yo rum" de miş ti.
(17/102)
De di ler ki: "Bi ze ken di Rab bin den bir ayet (mu ci ze) ge tir me si
ge rek mez miy di?" On la ra ön ce ki ki tap lar da açık bel ge ler gel-
me di mi? (20/133)
An dol sun, Biz sen den ön ce ken di ka vim le ri ne el çi ler gön der dik
de on la ra apa çık bel ge ler ge tir di ler; böy le ce Biz de suç lu gü -
nah kar lar dan in ti kam al dık. İman eden le re yar dım et mek ise,
Bizim üze ri miz de bir hak tır. (30/47)
De ki: "Siz, Al lah'ın dı şın da tap tı ğı nız or tak la rı nı zı gör dü nüz
mü? Ba na ha ber ve rin; yer den ne yi ya rat mış lar dır? Ya da on la -
rın gök ler de bir or tak lı ğı mı var? Yok sa Biz on la ra bir ki tap ver-
mi şiz de on lar bun dan (do la yı) apa çık bir bel ge üze rin de mi dir -
ler? Ha yır, zul me den ler, bir bir le ri ne al dat ma dan baş ka sı nı va -
det mi yor lar. (35/40)
Çün kü ger çek ten on lar, Re sul le ri ken di le ri ne apa çık bel ge ler
ge ti rir di; fa kat on lar in kâr eder ler di. Bu yüz den Al lah, on la rı
(azab la) ya ka la yı ver di. Şüp he siz O, kuv vet li olan dır, ce za lan -
dır ma sı şid det li dir. (40/22)
Fi ra vun ai le sin den ima nı nı giz le mek te olan mü'min bir adam
de di ki: "Siz, be nim Rab bim Al lah'tır di yen bir ada mı öl dü rü yor
mu su nuz? Oy sa o, si ze Rab bi niz den apa çık bel ge ler le gel miş
bu lu nu yor. Bu na rağ men o eğer bir ya lan cı ise ya la nı ken di
aley hi ne dir; ve eğer doğ ru söz lü ise, (o za man da) si ze va'det-
tik le ri nin bir kıs mı si ze isa bet eder. Şüp he siz Al lah, öl çü yü ta şı -
ran, çok ya lan söy le yen kim se yi hi da ye te er dir mez." (40/28)
An dol sun, da ha ön ce Yu suf da si ze apa çık bel ge ler ge tir miş ti.
O za man si ze ge tir dik le ri hak kın da kuş ku ya ka pı lıp dur muş tu -
nuz. So nun da o, ve fat edin ce, de miş ti niz ki; "Al lah, on dan son -
ra ke sin ola rak bir el çi gön der mez." İş te Al lah, öl çü yü ta şı ran,
şüp he ci kim se yi böy le sap tı rır." (40/34)
(Bek çi ler:) "Si ze ken di Re sul le ri niz açık bel ge ler le gel mez miy -
di?" de di ler. On lar: "Evet" de di ler. (Bek çi ler:) "Şu hal de siz dua
edin" de di ler. Oy sa ka fir le rin du ası, çık maz da ol mak tan baş ka -
sı de ğil dir. (40/50)
De ki: "Ba na apa çık bel ge ler ge lin ce, si zin Al lah'tan baş ka tap-
tık la rı nı za kul luk et mek ten ke sin ola rak me ne dil dim ve âlem le -
rin Rab bi ne tes lim ol mak la em ro lun dum." (40/66)
Re sul le ri ken di le ri ne apa çık bel ge ler ge tir di ği za man, on lar,
yan la rın da olan ilim den do la yı se vi nip-bö bür len di ler de, ken di -
si ni alay ko nu su edin dik le ri şey, on la rı sa rıp-ku şa tı ver di.
(40/83)
İsa, açık bel ge ler le ge lin ce, de di ki: "Ben si ze bir hik met le gel-
dim ve hak kın da ih ti la fa düş tük le ri ni zin bir kıs mı nı si ze açık la -
mak için de. Öy ley se Al lah'tan sa kı nın ve ba na ita at edin."
(43/63)
Ve on la ra bu emir den açık bel ge ler ver dik. Fa kat on lar, ken di -
le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın da ki 'hak ka te ca vüz
ve az gın lık tan' do la yı ih ti la fa düş tü ler. Şüp he siz Rab bin, hak-
kın da ih ti la fa düş tük le ri şey de kı ya met gü nü ara la rın da hü küm
ve re cek tir. (45/17)
On la ra açık bel ge ler ola rak ayet le ri miz okun du ğu za man, on la -
rın (söz de) de lil le ri: "Eğer doğ ru söz lü ler ise niz, ata la rı mı zı (di -
ril tip) ge ti rin" de mek ten baş ka sı de ğil dir. (45/25)
On la ra açık bel ge ler ola rak ayet le ri miz okun du ğu za man, o in -
kâr eden ler ken di le ri ne gel miş olan hak için de di ler ki: "Bu, apa-
çık bir bü yü dür." (46/7)
Şim di Rab bin den apa çık bir bel ge üze rin de bu lu nan kim se, kö -
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tü ame li ken di si ne 'süs lü ve çe ki ci gös te ril miş' ve ken di he va
(is tek ve tut ku)la rı na uyan kim se ler gi bi mi dir? (47/14)
An dol sun, Biz el çi le ri mi zi apa çık bel ge ler le gön der dik ve in san -
lar ada le ti ayak ta tut sun lar di ye, on lar la bir lik te ki ta bı ve mi za nı
in dir dik. Ve ken di si ne çe tin bir sert lik ve in san lar için (çe şit li) ya -
rar lar bu lu nan de mi ri de in dir dik; öy le ki Al lah, Ken di si ne ve el -
çi le ri ne gayb ile (gör me dik le ri hal de) kim le rin yar dım ede ce ği ni
bil sin (or ta ya çı kar sın). Şüp he siz Al lah, bü yük kuv vet sa hi bi dir,
üs tün olan dır. (57/25)
Ha ni Mer yem oğ lu İsa da: "Ey İs ra ilo ğul la rı, ger çek ten ben, si -
zin için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi yim. Ben den ön ce ki Tev rat'ı
doğ ru la yı cı ve ben den son ra is mi "Ah med" olan bir el çi nin de
müj de le yi ci si yim" de miş ti. Fa kat o, on la ra apa çık bel ge ler le ge -
lin ce: "Bu, açık ça bir bü yü dür" de di ler. (61/6)
Bu, ken di le ri ne apa çık bel ge ler le el çi ler gel di ği hal de "bi zi bir
be şer mi hi da ye te ulaş tı ra cak?" de me le ri ve bu yüz den in kâr
edip sa pa rak yüz çe vir me le ri ne de niy le dir. Al lah da (on la ra kar -
şı) müs tağ ni ol du ğu nu (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma dı ğı nı) gös ter -
di. Al lah Ğa ni'dir, Ha mid'dir. (64/6)
Ki tap eh lin den olan lar, an cak ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra fır ka la ra ay rıl dı lar. (98/4)

BEN CİL
Eğer bir ka dın, ko ca sı nın nü şu zun dan ve ya on dan yüz çe vi rip
uzak laş ma sın dan kor kar sa, ba rış ile ara la rı nı bu lup dü zelt mek -
te iki si için sa kın ca yok tur. Ba rış da ha ha yır lı dır. Ne fis ler ise
'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra' ha zır (el ve riş li) kı lın mış tır. Eğer
iyi lik ya par ve sa kı nır sa nız, şüp he siz, Al lah, yap tık la rı nız dan
ha be ri olan dır. (4/128)
(Gel dik le rin de de) Si ze kar şı 'cim ri ve ben cil dir ler.' Şa yet kor ku
ge le cek ol sa, ölüm den do la yı üs tü ne bay gın lık çök müş kim se -
ler gi bi göz le ri dö ne rek sa na bak mak ta ol duk la rı nı gö rür sün.
Kor ku gi din ce, hay ra kar şı ol duk ça düş kün lük gös te re rek si zi
kes kin dil le riy le (eleş ti rip in ci te rek) kar şı lar lar. İş te on lar iman
et me miş ler dir; böy le ce Al lah on la rın yap tık la rı nı bo şa çı kar mış -
tır. Bu Al lah'a gö re pek ko lay dır. (33/19)
Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima nı (gö nül-
le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden le ri se ver ler ve on la ra ve ri -
len şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su) duy maz lar.
Ken di le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz ne fis -
le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri ve ben cil tut ku la rın dan'
ko run muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (59/9)
Öy ley se güç ye ti re bil di ği niz ka dar Al lah'tan kor kup-sa kı nın, din-
le yin ve ita at edin. Ken di nef si ni ze ha yır (en bü yük ya rar) ol mak
üze re in fak ta bu lu nun. Kim nef si nin ben cil-tut ku la rın dan (ya da
cim ri tu tu mun dan) ko ru nur sa; iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan -
lar dır. (64/16)
Ger çek ten, in san, 'ben cil ve ha ris' ola rak ya ra tıl dı. (70/19)

BE RE KET
Ken di si ne be re ket ler kıl dı ğı mız ye rin do ğu su na da, ba tı sı na da
o hor kı lı nıp-za yıf bı ra kı lan la rı (müs taz'af la rı) mi ras çı lar kıl dık.
Rab bi nin İs ra ilo ğul la rı na olan o gü zel sö zü (va adi), sab ret me le -
ri do la yı sıy la ta mam lan dı (ye ri ne gel di). Fi ra vun ve kav mi nin
yap mak ta ol duk la rı ve yük selt tik le ri ni (köşk le ri ni, sa ray la rı nı) da
yer le bir et tik. (7/137)
"Ey Nuh" de nil di. "Sa na ve se nin le bir lik te olan üm met ler üze ri -
ne Biz den se lam ve be re ket ler le (ge mi den) in. (Siz den tü re ye -

cek di ğer kâ fir) Üm met le ri de ya rar lan dı ra ca ğız, son ra on la ra
Biz den acı bir azab do ku na cak tır." (11/48)
De di ler ki: "Al lah'ın em ri ne mi şa şı yor sun? Al lah'ın rah me ti ve
be re ket le ri si zin üze ri niz de dir, ey ev hal kı şüp he siz O, övül me -
ye la yık olan dır, Me cid'tir." (11/73)
Bir kı sım ayet le ri mi zi ken di si ne gös ter mek için, ku lu nu bir ge ce
Mes cid-i Ha ram'dan, çev re si ni be re ket len dir di ği miz Mes cid-i
Ak sa'ya gö tü ren O (Al lah) yü ce dir. Ger çek ten O, işi ten dir, gö -
ren dir. (17/1)
Onu ve Lut'u kur ta rıp için de, alem ler (in san lık) için be re ket ler
kıl dı ğı mız ye re (ül ke ye) çı kar dık. (21/71)
Sü ley man için de, fır tı na bi çi min de esen rüz ga ra (bo yun eğ dir -
dik) ki, ken di em riy le, için de be re ket ler kıl dı ğı mız ye re akıp gi -
der di. Biz her şe yi bi len le riz. (21/81)
Ken di le riy le, iç le rin de be re ket ler kıl dı ğı mız mem le ket ler ara sın -
da (bi ri di ğe rin den) gö rü ne bi len şe hir ler var et tik ve ora da yü rü -
me (im kan la rı nı) tak dir et tik: "Ora lar da ge ce le ri ve gün düz le ri
gü ven lik için de ge zip do la şın" (de dik). (34/18)
Ona ve İs hak'a be re ket ler ver dik. İki si nin so yun dan, ih san da bu -
lu nan (muh sin olan) da var, açık ça ken di nef si ne zul me den de.
(37/113)
Or da (yer de) onun üs tün de sar sıl maz dağ lar var et ti, on da be -
re ket ler ya rat tı ve is te yip-ara yan lar için eşit ol mak üze re or da ki
rı zık la rı dört gün de tak dir et ti. (41/10)

BE ŞİK
Be şik te de, ye tiş kin li ğin de de in san lar la ko nu şa cak tır. Ve O sa -
lih ler den dir." (3/46)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
Bu nun üze ri ne ona (ço cu ğa) işa ret et ti. De di ler ki: "He nüz be -
şik te olan bir ço cuk la biz na sıl ko nu şa bi li riz?" (19/29)
Ki (Rab bim), yer yü zü nü si zin için bir be şik kıl dı, on da si zin için
yol lar dö şe di ve gök ten su in dir di; böy le lik le bu nun la her tür bit-
ki den çift ler çı kar dık." (20/53)
Ki O, ye ri si zin için bir be şik kıl dı ve doğ ru yo lu bu lur su nuz di ye
on da si ze (bir ta kım) yol lar var et ti. (43/10)

BE YAZ
Oruç ge ce sin de ka dın la rı nı za yak laş mak si ze he lal kı lın dı. On -
lar, si zin ör tü le ri niz, siz de on la ra ör tü sü nüz. Al lah, ger çek ten si -
zin, ne fis le ri ni ze iha net et mek te ol du ğu nu zu bil di, tev be ni zi ka -
bul et ti ve si zi ba ğış la dı. Ar tık on la ra yak la şın ve Al lah'ın si zin
için yaz dık la rı nı di le yin. Fe cir vak ti, siz ce be yaz ip lik si yah ip lik -
ten ayırd edi lin ce ye ka dar yi yin, için, son ra ge ce ye ka dar oru cu
ta mam la yın. Mes cid ler de iti kaf ta ol du ğu nuz za man lar da on la ra
(ka dın la rı nı za) yak laş ma yın. Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır, (sa kın)
on la ra ya naş ma yın. İş te Al lah, in san la ra ayet le ri ni böy le ce açık-
lar; umu lur ki sa kı nır lar. (2/187)
Al lah'ın gök yü zün den su in dir di ği ni gör me din mi? Böy le ce Biz
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onun la, renk le ri de ği şik olan mey ve ler çı kar dık. Dağ lar dan da
be yaz, kır mı zı renk le ri de ği şik ve si yah yol lar (kıl dık). (35/27)

BE YiN
Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar-
ma da ğın eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a
kar şı) Ni te len di re gel dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze. (21/18)

BE YİN SİZ
bir ta kım be yin siz in san lar: "On la rı da ha ön ce ki kıb le le rin den
çe vi ren ne dir?" di ye cek ler. De ki: "Do ğu da Al lah'ın dır, ba tı da.
O di le di ği ni doğ ru yo la yö nel tir." (2/142)
Mu sa, be lir le di ği miz bu luş ma za ma nı için kav min den yet miş
adam se çip-ayır dı. Bun la rı da 'da ya nıl maz bir sar sın tı' tu tu ve -
rin ce, de di ki: "Rab bim, eğer di le sey din, on la rı ve be ni da ha ön -
ce den he lak eder din. (Şim di) İçi miz de ki be yin siz le rin yap tık la -
rın dan do la yı bi zi he lak ede cek mi sin? O da Se nin de ne men -
den baş ka sı de ğil dir. Onun la sen di le di ği ni sap tı rır, di le di ği ni hi -
da ye te er di rir sin. Bi zim ve li miz Sen sin. Öy ley se bi zi ba ğış la, bi -
zi esir ge; Sen ba ğış la yan la rın en ha yır lı sı sın." (7/155)
Doğ ru su şu: Bi zim be yin siz le ri miz, Al lah'a kar şı 'bir sü rü saç ma
şey ler' söy le miş ler." (72/4)

BEYT
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na, ha ram olan ay'a, kur ban lık
hay van la ra, (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz,
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın, gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
Al lah, Beyt-i Ha ram (olan) Ka be'yi in san lar için bir ayak lan ma
(kı yam evi) kıl dı; Ha ram Ay'ı, kur ba nı ve bo yun lar da ki ger dan -
lık la rı da. Bu, Al lah'ın gök ler de ve yer de ne var sa tü mü nü bil di -
ği ni ve Al lah'ın ger çek ten her şe yi bi len ol du ğu nu bil me niz için-
dir. (5/97)
On la rın Beyt(-i Şe rif) önün de ki du ala rı, ıs lık çal mak tan ve el
çırp mak tan baş ka sı de ğil dir. Ar tık in kâr et tik le ri niz do la yı sıy la
ta dın aza bı. (8/35)
Rab bi miz, ger çek ten ben, ço cuk la rım dan bir kıs mı nı Beyt-i Ha -
ram ya nın da eki ni ol ma yan bir va di ye yer leş tir dim; Rab bi miz,
dos doğ ru na ma zı kıl sın lar di ye (öy le yap tım), böy le lik le Sen, in -
san la rın bir kıs mı nın kalb le ri ni on la ra il gi du yar kıl ve on la rı bir-
ta kım ürün ler den rı zık lan dır. Umu lur ki şük re der ler." (14/37)
Son ra kir le ri ni gi der sin ler, adak la rı nı ye ri ne ge tir sin ler. Beyt-i
Atik'i ta vaf et sin ler. (22/29)
On lar da si zin için adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ya rar lar var dır.
Son ra on la rın yer le ri Beyt-i Atik'tir. (22/33)
Ev le ri niz de va kar la-otu run (ev le ri ni zi ka rar gah edi nin), ilk ca hi -
li ye (ka dın la rı)nın süs le ri ni açı ğa vur ma sı gi bi, siz de süs le ri ni -
zi açı ğa vur ma yın; na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin, Al lah'a
ve el çi si ne ita at edin. Ey Ehl-i Beyt, ger çek ten Al lah, siz den ki -
ri (gü nah ve çir kin li ği) gi der mek ve si zi ter te miz kıl mak is ter.
(33/33)

BI ÇAK
(Ka dın) On la rın dü zen le ri ni işi tin ce, on la ra (bir da vet çi) yol la dı,

otu rup da ya na cak la rı yer ler ha zır la dı ve her bi ri nin eli ne (ön le -
rin de ki mey ve le ri soy ma la rı için) bı çak ver di. (Yu suf'a da:) "Çık,
on la ra (gö rün)" de di. Böy le ce on lar onu (ola ğa nüs tü gü zel lik te)
gö rün ce (in sa nüs tü bir var lık mış gi bi göz le rin de) bü yüt tü ler,
(şaş kın lık la rın dan) el le ri ni kes ti ler ve: "Al lah'ı ten zih ede riz; bu
bir be şer de ğil dir. Bu, an cak üs tün bir me lek tir" de di ler. (12/31)

BIK KIN LIK
Ki O, bi zi Ken di faz lın dan (ebe di ola rak) ka lı na cak bir yur da yer-
leş tir di; bu ra da bi ze bir yor gun luk do kun maz ve bu ra da bi ze bir
bık kın lık da do kun maz." (35/35)
Şa yet on lar bü yük le ne cek olur lar sa, Rab bi nin Katında bu lu nan -
lar, O'nu ge ce ve gün düz tes bih eder ler ve (bun dan) bık kın lık
duy maz lar. (41/38)
İn san, ha yır is te mek ten bık kın lık duy maz; fa kat ona bir şer do -
kun du mu, ar tık o, ye'se dü şen bir umut suz dur. (41/49)

BIL DIR CIN
Bu lut la rı üze ri ni ze göl ge kıl dık ve si ze kud ret hel va sı ve bıl dır -
cın in dir dik. Si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te mi zin den yi yin
(de dik). On lar Bize zul met me di ler, an cak ken di ne fis le ri ne zul-
met ti ler. (2/57)
Biz on la rı (İs ra ilo ğul la rı nı) ay rı ay rı oy mak lar ola rak on iki top lu-
luk (üm met) ola rak ayır dık. Kav mi ken di sin den su is te di ğin de
Mu sa'ya: "Asan'la ta şa vur" di ye vah yet tik. On dan on iki pı nar
sı zıp-fış kır dı; böy le ce her bir in san- top lu lu ğu su içe ce ği ye ri
öğ ren miş ol du. Üzer le ri ne bu lut la göl ge çek tik ve on la ra kud ret
hel va sı ile bıl dır cın in dir dik. (Son ra da şöy le de dik:) "Si ze rı zık
ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la rın dan yi yin." On lar Bize zul-
met me di, an cak ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (7/160)
Ey İs ra ilo ğul la rı, an dol sun, si zi düş man la rı nız dan kur tar dık.
Tur'un sağ ya nın da si zin le va ad leş tik ve üze ri ni ze kud ret hel va-
sıy la bıl dır cın in dir dik. (20/80)

Bİ AT
Şüp he siz sa na bi at eden ler, an cak Al lah'a bi at et miş ler dir.
Al lah'ın eli, on la rın el le ri nin üze rin de dir. Şu hal de, kim ah di ni
bo zar sa, ar tık o, an cak ken di aley hi ne ah di ni boz muş olur. Kim
de Al lah'a ver di ği ah di ne ve fa gös te rir se, ar tık O da, ona bü yük
bir ecir ve re cek tir. (48/10)
An dol sun, Al lah, sa na o ağa cın al tın da bi at eder ler ken mü'min-
ler den ra zı ol muş tur, kalp le rin de ola nı bil miş ve böy le ce üzer le -
ri ne 'gü ven duy gu su ve hu zur' in dir miş tir ve on la ra ya kın bir fet -
hi se vap (kar şı lık) ola rak ver miş tir. (48/18)
Ey Pey gam ber, mü'min ka dın lar, Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş-
ma mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek, ço cuk la rı nı öl dür -
me mek, el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma mak
(gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak),
ma'ruf (iyi, gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek
üze re, sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man, on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (60/12)

Bİ LE ZİK
On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da
al tın bi le zik ler le süs le nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las -
tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin de ku ru lup-da ya nır -
lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (18/31)
Hiç şüp he siz Al lah, iman eden le ri ve sa lih amel ler de bu lu nan -

92

KURAN FİHRİSTİ



la rı al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar, ora da al tın dan bi -
le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler; or da ki el bi se le ri ipek(ten)tir.
(22/23)
Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler, ora da al tın dan bi le -
zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler. Ve ora da on la rın el bi se le ri
ipek(ten)dir. (35/33)
Bu du rum da (eğer doğ ruy sa), üze ri ne al tın dan bi le zik ler atıl ma -
lı ya da ya kı nın da yer al mış va zi yet te onun la bir lik te me lek ler
gel me li de ğil miy di?" (43/53)
On la rın üze rin de ha fif ipek ve ağır iş len miş at las tan ye şil el bi -
se ler var dır. Gü müş ten bi le zik ler le be zen miş ler dir. Rab le ri on -
la ra ter te miz bir şa rab içir miş tir. (76/21)

BİL Gİ
Ve on lar, sa na in di ri le ne, sen den ön ce in di ri len le re iman eder-
ler ve ahi re te de ke sin bir bil giy le ina nır lar. (2/4)
De di ler ki: "Sen yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den baş ka bi zim hiç bir
bil gi miz yok. Ger çek ten Sen, her şe yi bi len, hü küm ve hik met
sa hi bi olan sın." (2/32)
Bil gi siz ler, de di ler ki: "Al lah bi zim le ko nuş ma lı ve ya bi ze de bir
ayet gel me li de ğil miy di?" On lar dan ön ce ki ler de on la rın bu
söy le dik le ri nin ben ze ri ni söy le miş ler di. Kalb le ri bir bi ri ne ben ze -
di. Biz, ke sin bil giy le ina nan bir top lu lu ğa ayet le ri apa çık gös ter-
dik. (2/118)
On la ra pey gam ber le ri de di ki: "Al lah si ze Ta lut'u (me lik ola rak)
gön der di." On lar: "Biz hü küm dar lı ğa, ona gö re da ha çok hak
sa hi biy ken ve ona bir mal (ser vet) bol lu ğu ve ril me miş ken, na sıl
bi zi (yö net mek üze re) hü küm dar lık (mülk) onun ola bi lir?" de di -
ler. O (şöy le) de miş ti: "Doğ ru su Al lah si ze onu seç ti ve onun bil -
gi ve be de nî gü cü nü art tır dı. Al lah, ki me di ler se mül kü nü ve rir;
Al lah (rah me ti ve gü cü) ge niş olan dır, bi len dir." (2/247)
İş te siz ler böy le si niz; (di ye lim ki) hak kın da bil gi niz olan şey de
tar tış tı nız, ama hiç bil gi niz ol ma yan bir ko nu da ne di ye tar tı -
şıp-du ru yor su nuz? Oy sa Al lah bi lir, siz ler bil mez si niz. (3/66)
Ki tap Eh lin den öy le si var dır ki, bir kan tar ema net bı rak san onu
sa na ge ri ve rir; öy le si de var dır ki, ona bir di nar ema net bı rak -
san, sen, onun te pe si ne di ki lip dur ma dık ça onu sa na öde mez.
Bu on la rın "üm mi ler (za yıf ve bil gi siz ler ve ya Ehl-i Ki tap ol ma -
yan lar) ko nu sun da üze ri niz de bir yol (so rum lu luk) yok tur" de miş
ol ma la rın dan dır. Oy sa ken di le ri (ger çe ği) bil dik le ri hal de Al lah'a
kar şı ya lan söy le mek te dir ler. (3/75)
Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem oğ lu Me sih İsa'yı ger çek ten
öl dür dük" de me le ri ne de niy le de (on la ra böy le bir ce za ver dik.)
Oy sa onu öl dür me di ler ve onu as ma dı lar. Ama on la ra (onun)
ben ze ri gös te ril di. Ger çek ten onun hak kın da an laş maz lı ğa dü -
şen ler, ke sin bir şüp he için de dir ler. On la rın bir zan na uy mak tan
baş ka bu na iliş kin hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu ke sin ola rak öl dür -
me di ler. (4/157)
On lar hâ lâ ca hi li ye hük mü nü mü arı yor lar? Ke sin bil giy le ina-
nan bir top lu luk için hük mü, Al lah'tan da ha gü zel olan kim dir?
(5/50)
Eğer o iki si aley hin de ke sin ola rak gü na hı hak et tik le ri ne iliş kin
bil gi sa hi bi olu nur sa, bu du rum da hak sız lı ğa uğ ra yan lar dan iki
ki şi -ki bun lar bu na da ha hak sa hi bi dir ler- öbür le ri nin ye ri ne ge -
çer ler ve: "Bi zim şe ha de ti miz o iki si nin şe ha de tin den şüp he siz
da ha doğ ru dur. Biz had di aş ma dık, yok sa ger çek ten zul me -
den ler den olu ruz" di ye Al lah'a ye min eder ler. (5/107)
Al lah, el çi le ri top la ya ca ğı gün, şöy le di ye cek: "Si ze ve ri len ce -
vap ne dir?" On lar da: "Bi zim bil gi miz yok tur; şüp he siz gö rün -

me yen le ri (gayb le ri) bi len Sensin Sen." (5/109)
Böy le ce İb ra him'e, -ke sin bil giy le ina nan lar dan ol ma sı için- gök-
le rin ve ye rin me le kû tu nu gös te ri yor duk. (6/75)
Cin le ri Al lah'a or tak koş tu lar. Oy sa on la rı O ya rat mış tır. Bir de
hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın O'na oğul lar ve kız lar ya kış tı rıp-
uy dur du lar. O ise ni te len di re gel dik le ri şey ler den yü ce dir, uzak-
tır. (6/100)
Ço cuk la rı nı hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın akıl sız ca öl dü ren ler ile
Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le ri ne rı zık
ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ ra mış lar dır.
On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma -
mış lar dır. (6/140)
De ve den iki, sı ğır dan da iki. De ki: "İki er ke ği mi ha ram kıl dı?
Yok sa iki di şi yi mi ya da o iki di şi nin ra him le ri nin, ken di si ni kap-
sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Yok sa Al lah, bun la rı siz le re tav si ye et ti ği
za man şa hid miy di niz?" hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın in san la rı
sap tır mak için Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha
za lim kim dir? Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (6/144)
An dol sun, Biz on la ra bir Ki tap ge tir dik; iman ede cek bir top lu lu -
ğa bir hi da yet ve bir rah met ol mak üze re bir bil gi ye da ya na rak
onu çe şit li bi çim ler de açık la dık. (7/52)
On lar bil mi yor lar mı ki, el bet te Al lah, on la rın giz li tut tuk la rı nı da,
fı sıl daş tık la rı nı da bi li yor. Ger çek ten Al lah, gay bın bil gi si ne sa -
hip olan dır. (9/78)
(Al lah) De di ki: "İki ni zin du ası ka bul olun du. Öy ley se dos doğ ru
yol da de vam edin ve bil gi siz le rin yo lu na uy ma yın." (10/89)
De di ki: "Ey Nuh, ke sin lik le o se nin ai len den de ğil dir. Çün kü o,
sa lih ol ma yan bir iş (yap mış tır). Öy ley se hak kın da bil gin ol ma -
yan şe yi ben den is te me. Ger çek ten ben, ca hil ler den ol ma ya sın
di ye sa na öğüt ve ri yo rum." (11/46)
De di ki: "Rab bim, bil gim ol ma yan şe yi Sen den is te mek ten Sa -
na sı ğı nı rım. Ve eğer be ni ba ğış la maz ve be ni esir ge mez sen,
hüs ra na uğ ra yan lar dan olu rum." (11/47)
Böy le ce (Yu suf) kar de şi nin ka bın dan ön ce on la rın kab la rı nı
(yok la ma ya) baş la dı, son ra onu kar de şi nin ka bın dan çı kar dı.
İş te Biz Yu suf için böy le bir plan dü zen le dik. (Yok sa) Hü küm da -
rın di nin de (yü rür lük te ki ka nu na gö re) kar de şi ni (ya nın da) alı ko-
ya maz dı. An cak Al lah'ın di le me si baş ka. Biz di le di ği mi zi de re -
ce ler le yük sel ti riz. Ve her bil gi sa hi bi nin üs tün de da ha iyi bir bi -
len var dır. (12/76)
Al lah O'dur ki, gök le ri da ya nak ol mak sı zın yük selt ti; on la rı gör-
mek te si niz. Son ra ar şa is ti va et ti ve gü neş ile aya bo yun eğ dir -
di, her bi ri adı ko nul muş bir sü re ye ka dar akıp git mek te dir ler.
Her işi evi rip dü zen ler, ayet le ri bi rer bi rer açık lar. Umu lur ki,
Rab bi ni ze ka vu şa ca ğı nı za ke sin bil giy le ina nır sı nız. (13/2)
Kı ya met gü nün de ken di gü nah la rı nın tü mü nü ve bil gi siz ce sap-
tır dık la rı nın gü nah la rı nın bir kıs mı nı yük len me le ri için. Bak, ne
kö tü yük yük le ni yor lar. (16/25)
Hak kın da bil gin ol ma yan şe yin ar dı na düş me; çün kü ku lak, göz
ve kalb, bun la rın hep si on dan so rum lu dur. (17/36)
Bu ko nu da ne ken di le ri nin, ne ata la rı nın hiç bir bil gi si yok tur.
Ağız la rın dan çı kan söz ne (ka dar da) bü yük. On lar ya lan dan
baş ka sı nı söy le mi yor lar. (18/5)
İş te böy le, onun ya nın da "özü kap sa yan bil gi ol du ğu nu" (ve ya
ya nın da olup-bi ten her şe yi) Biz (il mi miz le) büs bü tün ku şat mış -
tık. (18/91)
De di ki: "Bu nun bil gi si Rab bi min Katında bir ki tap ta dır. Be nim
Rab bim şa şır maz ve unut maz." (20/52)
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O, ön le rin de ki ni de, ar ka la rın da ki ni de bi lir. On lar ise, bil gi ba -
kı mın dan O'nu kav ra yıp ku şa ta maz lar. (20/110)
İn san lar dan ki mi, Al lah hak kın da bil gi si ol mak sı zın tar tı şır du rur
ve her az gın-kay pak şey ta nı nın pe şi ne dü şer. (22/3)
İn san lar dan ki mi, hiç bir bil gi si, yol gös te ri ci si ve ay dın la tı cı ki ta -
bı ol mak sı zın Al lah hak kın da tar tı şır-du rur. (22/8)
On lar, Al lah'ı bı ra kıp da (Al lah'ın) ken di si ne bir de lil in dir me di ği
ve hak la rın da (hiç bir) bil gi le ri ol ma yan şey le re ta pı yor lar. Zul -
me den ler için hiç bir yar dım cı yok tur. (22/71)
O du rum da siz onu (if ti ra yı) dil le ri niz le ak tar dı nız ve hak kın da
bil gi niz ol ma yan şe yi ağız la rı nız la söy le di niz ve bu nu ko lay
san dı nız; oy sa o Al lah Katında çok bü yük (bir suç)tür. (24/15)
De di ki: "Gök le rin, ye rin ve bu iki si ara sın da olan her şe yin Rab -
bi dir. Eğer 'ke sin bil giy le ina nı yor sa nız' (böy le dir)." (26/24)
De di ki: "On la rın yap mak ta ol duk la rı hak kın da be nim bil gim
yok tur." (26/112)
Ki on lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ze ka tı ve rir ler ve on lar, ahi-
re te ke sin bil giy le iman eder ler. (27/3)
Ha yır, on la rın ahi ret ko nu sun da ki bil gi le ri 'ard ar da top la nıp pe -
kiş ti ril di,' ha yır, on lar bun dan bir kuş ku için de dir ler; ha yır, on lar
bun dan ya na kör dür ler. (27/66)
O söz, baş la rı na gel di ği za man, on la ra yer den bir Dab be çı ka -
rı rız; o da, in san la rın Bizim ayet le ri mi ze ke sin bir bil giy le inan-
ma dık la rı nı on la ra söy ler. (27/82)
Ni ha yet gel dik le ri za man, (Al lah) der ki: "Siz Be nim ayet le ri mi,
bil gi ba kı mın dan kav ra ma dı ğı nız hal de ya lan la dı nız mı? Yok sa
ne ya pı yor du nuz?" (27/84)
De di ki: "Bu, ben de olan bir bil gi do la yı sıy la ba na ve ril miş tir."
Bil mez mi, ki ger çek ten Al lah, ken di sin den ön ce ki ne sil ler den
kuv vet ba kı mın dan ken di sin den da ha güç lü ve in san-sa yı sı ba -
kı mın dan da ha çok olan kim se le ri yı kı ma uğ rat mış tır. Suç lu-gü -
nah kar lar dan ken di gü nah la rı so rul maz. (28/78)
Biz in sa na, an ne ve ba ba sı na (kar şı) gü zel li ği (il ke edin me si ni)
tav si ye et tik. Eğer on lar, hak kın da bil gin ol ma yan şey le Ba na
or tak koş man için sa na kar şı ça ba har ca ya cak olur lar sa, bu du -
rum da, on la ra ita at et me. Dö nü şü nüz Ba na dır. Ar tık yap tık la rı -
nı zı si ze ha ber ve re ce ğim. (29/8)
Ha yır, zul me den ler, hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın ken di he va
(is tek ve tut ku)la rı na uy muş lar dır. Al lah'ın sap tır dı ğı nı kim hi da -
ye te er di re bi lir? On la rın hiç bir yar dım cı la rı yok tur. (30/29)
Öy ley se sen sab ret; şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; ke sin bil giy -
le inan ma yan lar sa kın se ni te la şa kap tı rıp-ha fif li ğe (ve ya gev-
şek li ğe) sü rük le me sin ler. (30/60)
On lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ze ka tı ve rir ler. Ve on lar ke sin
bir bil giy le ahi re te ina nır lar. (31/4)
İn san lar dan öy le le ri var dır ki, bil gi siz ce Al lah'ın yo lun dan sap-
tır mak ve onu bir eğ len ce ko nu su edin mek için sö zün 'boş ve
amaç sız ola nı nı' sa tın alır lar. İş te on lar için aşa ğı la tı cı bir azab
var dır. (31/6)
Bu nun la bir lik te, on la rın iki si (an nen ve ba ban) hak kın da bir bil-
gin ol ma yan şe yi ba na şirk koş man için, sa na kar şı ça ba har ca-
ya cak olur lar sa, bu du rum da on la ra ita at et me ve dün ya (ha ya -
tın) da on la ra iyi lik le (ma'ruf üze re) sa hip len (on lar la ge çin) ve
ba na 'gö nül den-ka tık sız ola rak yö ne le nin' yo lu na ta bi ol. Son ra
dö nü şü nüz yal nız ca ba na dır, böy le ce ben de si ze yap tık la rı nı zı
ha ber ve re ce ğim. (31/15)
Kı ya met sa ati nin bil gi si, şüp he siz Al lah'ın Katında dır. Yağ mu ru
yağ dı rır; ra him ler de ola nı bi lir. Hiç kim se, ya rın ne ka za na ca ğı -
nı bil mez. Hiç kim se de, han gi yer de öle ce ği ni bil mez. Hiç şüp-

he siz Al lah bi len dir, ha ber dâr dır. (31/34)
Suç lu-gü nah kar la rı, Rab le ri hu zu run da baş la rı öne eğil miş ola-
rak: "Rab bi miz, gör dük ve işit tik; şim di bi zi (bir ke re da ha dün-
ya ya) ge ri çe vir, sa lih bir amel de bu lu na lım, ar tık biz ger çek ten
ke sin bil giy le ina nan la rız" (di ye yal va ra cak la rı za ma nı) bir gör-
sen. (32/12)
Ve on la rın için den, sab ret tik le ri za man em ri miz le doğ ru yo la ile-
tip-yö nel ten ön der ler kıl dık; on lar Bizim ayet le ri mi ze ke sin bil-
giy le ina nı yor lar dı. (32/24)
İn san lar, sa na kı ya met-sa ati ni so rar lar; de ki: "Onun bil gi si yal-
nız ca Al lah'ın Katında dır." Ne bi lir sin; bel ki kı ya met-sa ati pek
ya kın da ola bi lir. (33/63)
Al lah si zi top rak tan ya rat tı, son ra bir dam la su dan. Son ra da si -
zi çift çift kıl dı. O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. Ömür sü re ne, ömür ve ril me si ve onun öm rün -
den kı sal tıl ma sı da mut la ka bir ki tap ta (ya zı lı)dır. Ger çek ten bu,
Al lah'a gö re ko lay dır. (35/11)
Me le-i Ala (yü ce top lu luk) tar tı şıp du rur ken, be nim hiç bir bil gim
yok tur." (38/69)
İn sa na bir za rar do kun du ğu za man, Bize dua eder; son ra ta ra fı -
mız dan ona bir ni met ih san et ti ği miz de, der ki: "Bu, ba na an cak
bir bil gi(m) do la yı sıy la ve ril di." Ha yır; bu bir fit ne (ken di si ni bir
de ne me)dir. An cak ço ğu bil mi yor lar. (39/49)
Siz be ni Al lah'a (kar şı) in kâr et me ye ve hak kın da bil gim ol ma -
yan şey le ri O'na şirk koş ma ya ça ğı rı yor su nuz. Ben ise si zi, üs -
tün ve güç lü olan, ba ğış la yan (Al lah')a ça ğı rı yo rum. (40/42)
De di ler ki: "Eğer Rah man di le miş ol say dı, biz on la ra iba det et -
mez dik." On la rın bun dan ya na hiç bir bil gi le ri yok tur. On lar, yal-
nız ca 'zan ve tah min le ya lan söy lü yor lar.' (43/20)
Eğer ke sin bir bil giy le ina nı yor sa nız (Al lah), gök le rin, ye rin ve
bu iki si ara sın da bu lu nan la rın Rab bi dir. (44/7)
Si zin ya ra tı lı şı nız da ve tü re tip-yay dı ğı can lı lar da ke sin bil giy le
ina nan bir ka vim için ayet ler var dır. (45/4)
Bu (Kur'an), in san lar için ba si ret (nu ruy la Al lah'a yö nel ten
ayet)ler dir, ke sin bil giy le ina nan bir ka vim için de bir hi da yet ve
bir rah met tir. (45/20)
De di ler ki: "(Bü tün olup bi ten,) Bu dün ya ha ya tı mız dan baş ka sı
de ğil dir, ölü rüz ve di ri li riz; bi zi "ke sin ti si ol ma yan za man' (deh-
rin akı şın)dan baş ka sı yı kı ma (he la ke) uğ rat mı yor." Oy sa on la -
rın bu nun la il gi li hiç bir bil gi le ri yok tur; yal nız ca zan ne di yor lar.
(45/24)
Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır, kı ya met-sa atin de hiç bir kuş ku
yok tur" de nil di ği za man, siz: "Kı ya met-sa ati de ney miş, biz bil-
mi yo ruz; biz yal nız ca bir zan (ve tah min)da bu lu nup zan ne di -
yo ruz; biz, ke sin bir bil giy le inan mak ta olan lar de ği liz" de miş ti -
niz. (45/32)
Ki on lar, in kâr et ti ler, si zi Mes cid-i Ha ram'dan ve dur du rul mak ta
(bek le til mek te) olan he di ye le ri (kur ban la rı), yer le ri ne var mak tan
alı koy du lar. Eğer ken di le ri ni bil me di ği niz mü'min er kek ler ve
mü'min ka dın la rı, bil gi siz lik do la yı sıy la dar ma da ğın edip de bu
yüz den si ze 'da ya nıl maz bir sı kın tı' do kun ma ya cak ol say dı (o za -
man du rum fark lı olur du. Du ru mu nun böy le ol ma sı,) Al lah'ın di le -
di ği ni rah me ti ne sok ma sı için dir. Eğer (ka rı şık ya şa yan mü'min-
ler), se çi lip ay rıl mış ol sa lar dı, mu hak kak iç le rin den in kâr eden le -
ri acı bir azab ile azab lan dı rır dık. (48/25)
Ki on lar, 'bil gi siz li ğin ku şat ma sı' için de ha ber siz dir ler. (51/11)
Yer yü zün de ke sin bir bil giy le ina na cak olan lar için ayet ler var-
dır. (51/20)
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Yok sa gök le ri ve ye ri on lar mı ya rat tı lar? Ha yır; on lar, ke sin bir
bil giy le inan mı yor lar. (52/36)
Oy sa on la rın bu nun la il gi li hiç bir bil gi le ri yok tur. On lar, yal nız ca
zan na uy mak ta dır lar. Oy sa ger çek te zan, hak tan ya na hiç bir
ya rar sağ la maz. (53/28)
Şüp he siz bu, ke sin bil gi ifa de eden bir ger çek tir (Hak ku'l-Ya -
kin). (56/95)
De ki: "(Bu nun la il gi li) Bil gi an cak Al lah'ın Katında dır. Ben an -
cak apa çık bir uya rı cı yım." (67/26)
Biz o ate şin ko ru yu cu la rı nı me lek ler den baş ka sı nı kıl ma dık. Ve
on la rın sa yı sı nı in kâr eden ler için yal nız ca bir fit ne (ko nu su)
yap tık ki, ken di le ri ne ki tap ve ri len ler, ke sin bir bil giy le inan sın,
iman eden le rin de iman la rı art sın; ken di le ri ne ki tap ve ri len ler ve
iman eden ler (böy le ce) kuş ku ya ka pıl ma sın. Kalp le rin de bir
has ta lık olan lar ile ka fir ler de şöy le de sin: "Al lah, bu ör nek le ne -
yi an lat mak is te di?" İş te Al lah, di le di ği ni böy le şa şır tıp-sap tı rır,
di le di ği ni böy le hi da ye te er di rir. Rab bi nin or du la rı nı ken di sin den
baş ka (hiç kim se) bil mez. Bu ise, be şer (in san) için yal nız ca bir
öğüt tür. (74/31)
Onun la il gi li bil gi ver mek ten ya na, sen de ne var ki… (79/43)
Ha yır; eğer siz ke sin bir bil giy le bil miş ol say dı nız, (102/5)

BİL GİN
Ger çek şu ki, Biz Tev ra t’ı, için de bir hi da yet ve nur ola rak in dir -
dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler, Yahudi le re onun la hük me der -
ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük sek bil gin ler de (Ah -
bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö rev li kı lın dık la rın dan ve onun
üze ri ne şa hid ler ol duk la rın dan (onun la hük me der ler di.) Öy ley -
se in san lar dan kork ma yın, ben den kor kun ve ayet le ri mi az bir
de ğe re kar şı lık sat ma yın. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez -
se, iş te on lar, ka fir olan lar dır. (5/44)
Bil gin-yö ne ti ci le ri (Rab ba niy yun) ve yük sek bil gin le ri (Ah bar),
on la rı, gü nah söy le me le rin den ve ha ram yi yi ci lik le rin den sa kın -
dır ma lı de ğil miy di? Yap mak ta ol duk la rı10 ne kö tü dür. (5/63)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri de di ler ki: "Bu ger çek ten bil gin
bir bü yü cü dür."; (7/109)
Bü tün bil gin bü yü cü le ri sa na ge tir sin ler." (7/112)

On lar, Al lah'ı bı ra kıp bil gin le ri ni ve ra hip le ri ni rab lar (ilah lar)
edin di ler ve Mer yem oğ lu Me sih'i de.. Oy sa on lar, tek olan bir
ilah'a iba det et mek ten baş ka bir şey le em ro lun ma dı lar. O'ndan
baş ka ilah yok tur. O, bun la rın şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce dir.
(9/31)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, (Yahudi) bil gin le rin den ve (Hı ris -
ti yan) ra hip le rin den ço ğu, in san la rın mal la rı nı hak sız lık la yer ler
ve Al lah'ın yo lun dan alı ko yar lar. Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti rip de
Al lah yo lun da har ca ma yan lar... On la ra acı bir aza bı müj de le.
(9/34)
Fi ra vun: "Ba na bü tün bil gin bü yü cü le ri ge ti rin" de di. (10/79)
De di ler ki: "Kork ma biz sa na bil gin bir ço cuk müj de le mek te yiz."
(15/53)
(Fi ra vun,) Çev re sin de ki ön de ge len le re: "Bu" de di, "Doğ ru su

bil gin bir bü yü cü dür." (26/34)
İs ra ilo ğul la rı bil gin le ri nin onu bil me si on lar için bir de lil (ayet)
de ğil mi? (26/197)
(On lar ye me yin ce) Bu nun üze ri ne içi ne bir tür kor ku düş tü.

"Kork ma" de di ler ve ona bil gin bir er kek ço cuk müj de si ni ver di -
ler. (51/28)

Bİ NA
O, si zin için yer yü zü nü bir dö şek, gök yü zü nü bir bi na kıl dı. Ve
gök ten yağ mur in di re rek bu nun la si zin için (çe şit li) ürün ler den
rı zık çı kar dı. Öy ley se (bü tün bun la rı) bi le bi le Al lah'a eş ler koş-
ma yın. (2/22)
Bi na sı nın te me li ni, Al lah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze ri ne ku ran
kim se mi ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me li ni gö çe cek bir ya rın
ke na rı na ku rup onun la bir lik te ken di si de ce hen nem ate şi içi ne
yu var la nan kim se mi? Al lah, zul me den bir top lu lu ğa hi da yet
ver mez. (9/109)
On la rın kalb le ri par ça lan ma dık ça, kur duk la rı bi na kalb le rin de
bir şüp he ola rak sü rüp-gi de cek tir. Al lah bi len dir, hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (9/110)
Böy le ce, Al lah'ın va'di nin hak ol du ğu nu ve ger çek ten kı ya me -
tin, ken di sin de şüp he bu lun ma dı ğı nı bil me le ri için (şe hir hal kı -
na ve son ra ki in san ku şak la rı na) on la rı bul dur muş ol duk. (On -
la rı gö ren ler) Ken di ara la rın da du rum la rı nı tar tı şı yor lar dı, (bir
kıs mı) de di ki: "On la rın üs tü ne bir bi na in şa edin, Rab le ri on la -
rı da ha iyi bi lir." On la rın işi ne ga lip ge len (söz le ri ge çen)ler ise:
"Üst le ri ne mut la ka bir mes cid yap ma lı yız" de di ler. (18/21)
De di ler ki: "Onun için (yük sek çe) bir bi na in şa edin de onu çıl-
gın ca ya nan ate şin içi ne atın." (37/97)
Şey tan la rı da; her bi na us ta sı nı ve dal gıç ola nı. (38/37)
An cak Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar ise; on la ra yük sek köşk-
ler var dır, on la rın üs tün de de yük sek köşk ler bi na edil miş tir.
On la rın al tın da ır mak lar ak mak ta dır. (Bu,) Al lah'ın va'di dir.
Al lah, va'din den dön mez. (39/20)
Fi ra vun (alay la) de di ki: "Ey Ha man, ba na yük sek bir ku le bi na
et; bel ki o yol la ra ula şa bi li rim," (40/36)
Al lah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök yü zü nü bir bi na kıl dı; si -
zi su ret len dir di, su re ti ni zi de en gü zel (bir bi çim ve in ce lik te) kıl -
dı ve si ze gü zel-te miz şey ler den rı zık ver di. İş te si zin Rab bi niz
Al lah bu dur. Alem le rin Rab bi Al lah ne yü ce dir. (40/64)
Üzer le rin de ki gö ğe bak mı yor lar mı? Biz, onu na sıl bi na et tik ve
onu na sıl süs le dik? Onun hiç bir çat la ğı yok. (50/6)
Biz gö ğü 'bü yük bir kud ret le' bi na et tik ve şüp he siz Biz, (onu)
ge niş le ti ci yiz. (51/47)
Şüp he siz Al lah, Ken di yo lun da, san ki bir bir le ri ne ke net len miş
bir bi na gi bi saf bağ la ya rak çar pı şan la rı se ver. (61/4)
Si zin üs tü nü ze sa pa sağ lam ye di-gök bi na et tik. (78/12)
Ya rat mak ba kı mın dan siz mi da ha güç sü nüz yok sa gök mü?
(Al lah) Onu bi na et ti. (79/27)
Gö ğe ve onu bi na ede ne, (91/5)

Bİ NEK
Eğer kor kar sa nız, ya ya ve ya bi nek te iken kı lın. Gü ven li ğe gir di -
ği niz de ise, yi ne Al lah'ı, bil me di ği niz şey le ri si ze öğ ret ti ği gi bi
zik re din. (2/239)
Biz on la ra ken di le ri için bo yun eğ dir dik; iş te bir kıs mı bi nek le ri -
dir, bir kıs mı nı(n da eti ni) yi yor lar. (36/72)

BİR LİK
Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve rü ku eden ler le bir lik te
siz de rü ku edin. (2/43)
Al lah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp ay rıl ma yın. Ve
Al lah'ın si zin üzerinizdeki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni siz düş man -
lar idi niz. O, kalp le ri ni zin ara sı nı uz laş tı rıp-ısın dır dı ve siz O'nun
ni me tiy le kar deş ler ola rak sa bah la dı nız. Yi ne siz, tam ateş çu -
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ku ru nun kı yı sın day ken, ora dan si zi kur tar dı. Umu lur ki hi da ye -
te erer si niz di ye, Al lah si ze ayet le ri ni iş te böy le açık lar. (3/103)
Al lah'a ve el çi si ne ita at edin ve çe ki şip bir bi ri ni ze düş me yin, çö -
zü lüp yıl gın la şır sı nız, gü cü nüz gi der. Sab re din. Şüp he siz Al lah,
sab re den ler le be ra ber dir. (8/46)
O: "Di ni dos doğ ru ayak ta tu tun ve on da ay rı lı ğa düş me yin" di -
ye din den Nuh'a va si yet et ti ği ni ve sa na vah yet ti ği mi zi, İb ra -
him'e, Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi si zin için de teş ri' et -
ti (bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri ni ça ğır dı ğın şey müş rik le re
ağır gel di. Al lah, di le di ği ni bu na se çer ve iç ten Ken di si ne yö ne -
le ni hi da ye te er di rir. (42/13)
Şüp he siz Al lah, Ken di yo lun da, san ki bir bir le ri ne ke net len miş
bir bi na gi bi saf bağ la ya rak çar pı şan la rı se ver. (61/4)

BİT Kİ
Bu nun üze ri ne Rab bi onu gü zel bir ka bul le ka bul et ti ve onu gü -
zel bir bit ki gi bi ye tiş tir di. Ze ke ri ya'yı on dan so rum lu kıl dı. Ze ke -
ri ya her ne za man mih ra ba gir diy se, ya nın da bir yi ye cek bul du:
"Mer yem, bu sa na ne re den gel di?" de yin ce, "Bu, Al lah
Katından dır. Şüp he siz Al lah, di le di ği ne he sap sız rı zık ve ren dir"
de di. (3/37)
O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on -
dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler
tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark-
mış sal kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler -
den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün
ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina-
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (6/99)
Gü zel şeh rin bit ki si, Rab bi nin iz niy le çı kar; kö tü olan dan ise
kav ruk tan baş ka sı çık maz. İş te Biz, şük re den bir top lu luk için
ayet le ri böy le çe şit li bi çim ler de açık lı yo ruz. (7/58)
Dün ya ha ya tı nın ör ne ği, an cak gök ten in dir di ği miz, onun la in -
san la rın ve hay van la rın ye di ği yer yü zü nün bit ki si ka rış mış olan
bir su gi bi dir. Öy le ki yer, gü zel li ği ni ta kı nıp süs len di ği ve aha li -
si ger çek ten ona güç ye tir dik le ri ni san mış lar ken (iş te tam bu sı -
ra da) ge ce ve ya gün düz ona em ri miz gel miş tir de, dün san ki
hiç bir zen gin li ği yok muş gi bi, onu kö kün den bi çi lip atıl mış bir
du rum da kıl mı şız. Dü şü nen bir top lu luk için Biz ayet le ri böy le
bi rer bi rer açık la rız. (10/24)
On la ra, dün ya ha ya tı nın ör ne ği ni ver; gök ten in dir di ği miz su ya
ben zer, onun la yer yü zü nün bit ki le ri bir bi ri ne ka rış tı, böy le ce
rüz gar la rın sa vur du ğu ça lı-çır pı olu ver di. Al lah, her şe yin üze rin-
de güç ye ti ren dir. (18/45)
Ki (Rab bim), yer yü zü nü si zin için bir be şik kıl dı, on da si zin için
yol lar dö şe di ve gök ten su in dir di; böy le lik le bu nun la her tür bit-
ki den çift ler çı kar dık." (20/53)
O, gök le ri da ya nak ol mak sı zın ya rat mış tır, bu nu gör mek te si niz.
Arz da da, si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye sar sıl maz dağ lar bı rak tı ve
ora da her can lı dan tü re tip ya yı ver di. Biz gök ten su in dir dik, böy-
le lik le ora da her gü zel olan çift ten bir bit ki bi tir dik. (31/10)
Ye ri de (na sıl) dö şe yip-yay dık? On da sar sıl maz dağ lar bı rak tık
ve on da 'göz alı cı ve iç açı cı' her çift ten (ni ce bit ki ler) bi tir dik.
(50/7)
Bit ki ve ağaç (O'na) sec de et mek te dir ler. (55/6)
Yap rak lı ta ne ler ve gü zel ko ku lu bit ki ler. (55/12)
Al lah, si zi yer den bir bit ki (gi bi) bi tir di." (71/17)
Bu nun la ta ne ler ve bit ki ler bi ti rip-çı ka ra lım di ye. (78/15)

BO ĞAZ
Yut kun ma ya ça ba la ya cak ve bo ğa zın dan ge çir me yi ba şa ra -
mayacak, ona her yan dan ölüm ge le cek, oy sa öl me ye cek de.
Ar dın dan da ha ka tı bir azab ola cak. (14/17)
Si zin için hay van lar da da el bet te ib ret ler var dır, si ze on la rın ka -
rın la rın da ki fers (ya rı sin di ril miş gı da lar) ile kan ara sın dan, içen-
le rin bo ğa zın dan ko lay lık la ka yan dup du ru bir süt içir mek te yiz.
(16/66)
He le can bo ğa za ge lip da yan dı ğın da, (56/83)
Bo ğa zı tı ka yıp ka lan bir ye mek ve acı bir azab var dır. (73/13)

BO ĞAZ LA MAK
Si zi, da ya nıl maz iş ken ce le re uğ rat tık la rın da, Fi ra vun ai le si nin
elin den kur tar dı ğı mı zı ha tır la yın. On lar, ka dın la rı nı zı di ri bı ra -
kıp, er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi -
niz den bü yük bir im ti han var dı. (2/49)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
Ha ni Mu sa kav mi ne şöy le de miş ti: "Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti -
ni ha tır la yın; ha ni O si zi Fi ra vun ai le sin den kur tar mış tı, on lar si -
zi en da ya nıl maz iş ken ce le re uğ ra tı yor, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi -
niz den bü yük bir sı nav var dır." (14/6)
İri cüs se li de ve le ri si ze Al lah'ın işa ret le rin den kıl dık, siz ler için
on lar da bir ha yır var dır. Öy ley se on lar bir di zi ha lin de (ve ya saf
tut muş ca sı na ayak ta du rup) bo ğaz la nır ken Al lah'ın adı nı anın;
yan la rı üze ri ne yat tık la rı za man da on lar dan yi yin, ka na at ka ra
ve is te ye ne ye di rin. İş te böy le, on la ra si zin için bo yun eğ dir dik,
umu lur ki şük re der si niz. (22/36)
Onu ger çek ten şid det li bir azab la azab lan dı ra ca ğım, ya da onu
bo ğaz la ya ca ğım ve ya o, ba na apa çık olan bir de lil ge tir me li dir."
(27/21)
Ger çek şu ki, Fi ra vun yer yü zün de (Mı sır'da) bü yük len miş ve
ora nın hal kı nı bir ta kım fır ka la ra ayı rıp böl müş tü; on lar dan bir
bö lü mü nü güç ten dü şü rü yor, er kek ço cuk la rı nı bo ğaz la yıp ka -
dın la rı nı di ri bı ra kı yor du. Çün kü o, boz gun cu lar dan dı. (28/4)
Böy le ce (ço cuk) onun ya nın da ko şa bi le cek ça ğa eri şin ce (İb ra -
him ona): "Oğ lum" de di. "Ger çek ten ben se ni rü yam da bo ğaz -
lı yor ken gör düm. Bir bak, sen ne dü şü nü yor sun." (Oğ lu İs ma il)
De di ki: "Ba ba cı ğım, em ro lun du ğun şe yi yap. İn şa Al lah, be ni
sab re den ler den bu la cak sın." (37/102)

BORÇ
Eğer (borç lu) zor luk için dey se, ona el ve riş li bir za ma na ka dar
sü re (ve rin). (Bor cu) Sa da ka ola rak ba ğış la ma nız ise, si zin için
da ha ha yır lı dır; eğer bi lir se niz. (2/280)
Ey iman eden ler, be lir li bir sü re için borç lan dı ğı nız za man onu
ya zı nız. Ara nız dan bir ka tip doğ ru ola rak yaz sın, ka tip Al lah'ın

96

KURAN FİHRİSTİ



ken di si ne öğ ret ti ği gi bi yaz mak tan ka çın ma sın, yaz sın. Üze rin -
de hak olan (borç lu) da yaz dır sın ve Rab bi olan Al lah'tan sa kın-
sın, on dan hiç bir şe yi ek silt me sin. Eğer üze rin de hak olan
(borç lu), dü şük akıl lı ya da za'f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya
güç ye ti re me ye cek se, ve li si dos doğ ru yaz dır sın. Er kek le ri niz -
den de iki şa hid tu tun; eğer iki er kek yok sa, şa hid ler den rı za
gös te re ce ği niz bir er kek ve bi ri şa şır dı ğın da öbü rü ona ha tır la -
ta cak iki ka dın (da olur). Şa hid ler ça ğı rıl dık la rı za man ka çın -
ma sın lar. Onu (bor cu) az ol sun, çok ol sun, sü re siy le bir lik te
yaz ma ya üşen me yin. Bu, Al lah Katında en adil, şa hit lik için en
sağ lam, şüp he len me me niz için de en ya kın olan dır. An cak ara-
nız da dev re dip dur du ğu nuz ve pe şin ola rak yap tı ğı nız ti ca ret
baş ka, bu nu yaz ma ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Alış-
ve riş et ti ği niz de de şa hid tu tun. Ya za na da, şa hi de de za rar ve -
ril me sin. (Ak si ni) Ya par sa nız, o, ken di niz için fısk (zu lüm ve gü -
nah)tır. Al lah'tan sa kı nın. Al lah si ze öğ re ti yor. Al lah her şe yi bi -
len dir. (2/282)
Eğer yol cu luk ta ise niz ve ka tip bu la maz sa nız bu du rum da alı-
nan re hin (ye ter). Şu du rum da eğer bir bi ri ni ze gü ve ni yor sa nız,
ken di si ne gü ven du yu lan, Rab bi olan Al lah'tan sa kın sın da
ema ne ti ni öde sin. Şa hid li ği giz le me yin. Kim onu giz ler se, ar tık
şüp he siz, onun kal bi gü nah kar dır. Al lah, yap tık la rı nı zı bi len dir.
(2/283)
Ço cuk la rı nız ko nu sun da Al lah, er ke ğe iki di şi nin his se si ka dar
tav si ye eder. Eğer on lar iki den çok ka dın ise (ölü nün) ge ri de bı -
rak tı ğı nın üç te iki si on la rın dır. Ka dın (ve ya kız) bir tek ise, bu
du rum da ya rı sı onun dur. (Öle nin) Bir ço cu ğu var sa, ge ri ye bı -
rak tı ğın dan an ne ve ba ba dan her bi ri için al tı da bir, ço cu ğu ol -
ma yıp da an ne ve ba ba ona mi ras çı ise, bu du rum da an ne si
için üç te bir var dır. Onun kar deş le ri var sa o za man an ne si için
al tı da bir'dir. (An cak bu hü küm ler, öle nin) Et ti ği va si yet ve ya
(var sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Ba ba la rı nız, oğul la rı -
nız, siz on la rın han gi le ri nin ya rar ba kı mın dan si ze da ha ya kın
ol du ğu nu bil mez si niz. (Bun lar) Al lah'tan bir farz dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/11) 
Eş le ri ni zin, eğer ço cuk la rı yok sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı si -
zin dir. Şa yet ço cuk la rı var sa, -onun la ya pa cak la rı va si yet ten ya
da (ayı ra cak la rı) borç tan son ra- bu du rum da bı rak tık la rı nın
dört te bi ri si zin dir. Si zin ço cu ğu nuz yok sa, ge ri ye bı rak tık la rı -
nız dan dört te bi ri on la rın (ka dın la rı nı zın)dır. Eğer si zin ço cu ğu -
nuz var sa ge ri ye bı rak tık la rı nız dan se kiz de bi ri on la rın (ka dın -
la rı nı zın)dır. (Yi ne bu hü küm ler,) Ede ce ği niz va si yet ve ya (var -
sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Mi ra sı ara nan er kek ya da
ka dın, ço cu ğu ve ba ba sı ol ma yan bir kim se olup er kek ve ya kız
kar de şi bu lu nur sa on lar dan her bi ri için al tı da bir var dır. Eğer
bun dan faz la ise ler, bu du rum da -ken di siy le ya pı lan va si yet te
ya da (var sa) borç tan son ra- üç te bir'de -za ra ra uğ ra tıl mak sı zın
on la ra or tak tır lar. (Bu si ze) Al lah'tan bir va si yet tir, Al lah, bi len -
dir, (kul la ra) yu mu şak olan dır. (4/12)
An dol sun, Al lah İs ra ilo ğul la rın dan ke sin söz (mi sak) al mış tı.
On lar dan oni ki gü ve ni lir- gö zet le yi ci gön der miş tik. Ve Al lah on -
la ra: "Ger çek ten ben si zin le bir lik te yim. Eğer na ma zı kı lar, ze -
ka tı ve rir, el çi le ri me ina nır, on la rı sa vu nup-des tek ler se niz ve
Al lah'a gü zel bir borç ve rir se niz, şüp he siz si zin kö tü lük le ri ni zi
ör ter ve si zi ger çek ten, al tın dan ır mak lar akan cen net le re so ka -
rım. Bun dan son ra siz den kim in kar eder se, cid den düm düz bir
yol dan sap mış tır." (5/12)
Sa da ka lar, -Al lah'tan bir farz ola rak- yal nız ca fa kir ler, düş kün -
ler, (ze kat) işin de gö rev li olan lar, kalb le ri ısın dı rı la cak lar, kö le -

ler, borç lu lar, Al lah yo lun da (olan lar) ve yol da kal mış(lar) için dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/60)
On lar: "Rab bi miz, ce hen nem aza bı nı biz den ge ri çe vir; ger çek -
ten, onun aza bı öden me si ka çı nıl maz bir borç (ve ya sü rek li bir
acı dır) der ler. (25/65)
Yok sa sen on lar dan bir üc ret mi is ti yor sun ki, hak sız bir borç tan
do la yı ağır bir yük al tın da lar? (52/40)
(Şöy le de sız la nır dı nız:) "Doğ ru su biz, ağır bir borç al tı na gi rip-
zor lan dık." (56/66)
Al lah'a gü zel bir borç ve re cek olan kim dir? Ar tık Al lah, bu nu
onun için kat kat art tı rır. Onun için 'ke rim (üs tün ve onur lu) bir
ecir var dır. (57/11)
Ger çek şu ki, sa da ka ve ren er kek ler ile sa da ka ve ren ka dın lar
ve Al lah'a gü zel bir borç ve ren ler; on lar için kat kat art tı rı lır ve
'ke rim (üs tün ve onur lu)' olan ecir de on la rın dır. (57/18)
Eğer Al lah'a gü zel bir borç ve re cek olur sa nız, onu si zin için kat
kat art tı rır ve si zi ba ğış lar. Al lah Şe kûr'dur (şük rü ka bul edip çok
ih san eden), Ha lim'dir (ce za yı ver mek te ace le et me yen dir).
(64/17)
Sen, on lar dan bir üc ret mi is ti yor sun ki, on lar, hak sız bir borç-
tan do la yı ağır bir yük al tın da kal mış lar? (68/46)
Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz ek si ğin -
de, ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı ğı nı bi lir; se nin -
le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge -
ce yi ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya mayaca ğı nı -
zı bil di, böy le ce tev be ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal -
de Kur'an'dan ko lay ge le ni oku yun. Al lah siz den has ta lar ol du -
ğu nu, baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de
ge zip-do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar pı şa cak -
la rı nı bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko lay ge le ni oku-
yun. Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a gü zel bir
borç ve rin. Ha yır ola rak ken di ne fis le ri niz için ön ce den tak dim
et ti ği niz şey le ri da ha ha yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola-
rak Al lah Katında bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (73/20)

BO ŞA ÇIK MAK
Böy le ce Biz si zi, in san la ra şa hid (ve ör nek) ol ma nız için or ta bir
üm met kıl dık; Pey gam ber de üze ri niz de bir şa hid ol sun. Se nin
üze rin de bu lun du ğun (yö nü, Ka'be'yi) kıb le yap ma mız, el çi ye
uyan la rı, to puk la rı üze rin de ge ri sin ge ri dö nen ler den ayır det -
mek için dir. Doğ ru su (bu,) Al lah'ın hi da ye te ilet tik le ri nin dı şın da
ka lan lar için bü yük (bir yük)tür. Al lah, ima nı nı zı bo şa çı ka ra cak
de ğil dir. Şüp he siz, Al lah, in san la ra şef kat eden dir, esir ge yen -
dir. (2/143)
Sa na ha ram olan ayı, on da sa vaş ma yı so rar lar. De ki: "On da
sa vaş mak bü yük (bir gü nah tır). An cak Al lah Katında, Al lah'ın
yo lun dan alı koy mak, onu in kâr et mek, Mes cid-i Ha ram'a en gel
ol mak ve hal kı nı ora dan çı kar mak da ha bü yük (bir gü nah tır).
Fit ne, ka til den be ter dir. Eğer güç ye ti rir ler se, si zi di ni niz den ge -
ri çe vi rin ce ye ka dar si zin le sa vaş ma yı sür dü rür ler; siz den kim
di nin den ge ri dö ner ve ka fir ola rak ölür se, ar tık on la rın bü tün iş -
le dik le ri (amel le ri) dün ya da da, ahi ret te de bo şa çık mış tır ve on -
lar ate şin hal kı dır, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/217)
On lar, yap tık la rı dün ya da ve ahi ret te bo şa git miş olan lar dır. Ve
on la rın yar dım cı la rı yok tur. (3/22)
On lar, Al lah'tan bir ni me ti, bir faz lı (bol lu ğu) ve ger çek ten
Al lah'ın mü'min le rin ec ri ni bo şa çı kar ma dı ğı nı müj de le mek te dir -
ler. (3/171)
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Ni te kim Rab le ri on la ra (du ala rı nı ka bul ede rek) ce vab ver di:
"Şüp he siz Ben, er kek ol sun, ka dın ol sun, siz den bir iş te bu lu -
na nın işi ni bo şa çı kar mam. Si zin ki mi niz ki mi niz den dir. İş te, hic-
ret eden le rin, yurt la rın dan sü rü lüp-çı ka rı lan la rın ve yo lum da iş -
ken ce gö ren le rin, çar pı şıp öl dü rü len le rin, mut la ka kö tü lük le ri ni
ör te ce ğim ve on la rı, alt la rın dan ır mak lar akan cen net le re so ka -
ca ğım. (Bu,) Al lah Katından bir kar şı lık (se vap)tır. (O) Al lah,
kar şı lı ğın (se va bın) en gü ze li O'nun Katında dır." (3/195)
Bu gün si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. (Ken di le ri ne) Ki tap
ve ri len le rin ye me ği si ze he lal, si zin de ye me ği niz on la ra he lal -
dir. Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön ce (ken-
di le ri ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka dın lar da, na mus -
lu, fu huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -
on la ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı -
lın dı.) Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa, el bet te onun yap tı ğı
bo şa çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (5/5)
İman eden ler: "Olan ca ye min le riy le el bet te siz ler le bir lik ol duk -
la rı na iliş kin Al lah'a ye min eden ler bun lar mı dır? On la rın bü tün
ya pıp-et tik le ri bo şa çık mış tır, böy le ce hüs ra na uğ ra yan lar ol -
muş lar dır." der ler. (5/53)
Bu, Al lah'ın hi da ye ti dir; kul la rın dan di le di ği ni bu nun la hi da ye te
er di rir. On lar da şirk koş sa lar dı, el bet te bü tün ya pıp-et tik le ri 'on-
lar adı na' bo şa çık mış olur du. (6/88)
Ayet le ri mi zi ve ahi re te ka vuş ma yı ya lan la yan lar, on la rın amel-
le ri bo şa çık mış tır. On lar yap tık la rın dan baş ka sıy la mı ce za lan -
dı rı la cak lar dı? (7/147)
İş te si ze böy le… Ger çek ten Al lah, kâ fir le rin hi le li-dü zen le ri ni
bo şa çı ka rı cı dır. (8/18)
Şirk ko şan la rın, ken di in kâr la rı na biz zat ken di le ri şa hid ler iken,
Al lah'ın mes cid le ri ni onar ma la rı na (hak ve yet ki le ri) yok tur. İş te
bun lar, yap tık la rı bo şa git miş olan lar dır. Ve bun lar ateş te sü re -
siz ka la cak olan lar dır. (9/17)
Siz den ön ce ki (mü na fık lar ve kâ fir ler) gi bi. On lar siz den kuv vet
ba kı mın dan da ha güç lü, mal ve ço cuk lar ba kı mın dan da ha çok-
tu lar. On lar ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya bak tı lar; siz de, siz-
den ön ce ki le rin ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya kal kış ma la rı gi bi,
ken di pay la rı nız la ya rar lan ma ya bak tı nız ve siz de (dün ya ya ve
zev ke) da lan lar gi bi dal dı nız. İş te on la rın dün ya da ahi ret te bü -
tün ya pıp-et tik le ri (amel le ri) bo şa çık mış tır ve iş te on lar kay ba
uğ ra yan lar dır. (9/69)
İş te bun la rın, ahi ret te ken di le ri için ateş ten baş ka sı yok tur. On -
la rın on da (dün ya da) bü tün iş le dik le ri bo şa çık mış tır ve yap-
mak ta ol duk la rı şey ler de ge çer siz ol muş tur. (11/16)
Sen ger çek ten Yu suf mu sun, sen sin öy le mi?" de di ler. "Ben Yu -
suf'um" de di. "Ve bu da kar de şim dir. Doğ ru su Al lah bi ze lü tuf -
da bu lun du. Ger çek şu ki, kim sa kı nır ve sab re der se, şüp he siz
Al lah, iyi lik te bu lu nan la rın kar şı lı ğı nı bo şa çı kar maz." (12/90)
On la rın, dün ya ha ya tın da ki bü tün ça ba la rı bo şa git miş ken, ken-
di le ri ni ger çek te gü zel iş yap mak ta sa nı yor lar." (18/104)
İş te on lar, Rab le ri nin ayet le ri ni ve O'na ka vuş ma yı in kar eden-
ler dir. Ar tık on la rın ya pıp-et tik le ri bo şa çık mış tır, kı ya met gü -
nün de on lar için bir tar tı tut ma ya ca ğız. (18/105)
(Gel dik le rin de de) Si ze kar şı 'cim ri ve ben cil dir ler.' Şa yet kor ku
ge le cek ol sa, ölüm den do la yı üs tü ne bay gın lık çök müş kim se -
ler gi bi göz le ri dö ne rek sa na bak mak ta ol duk la rı nı gö rür sün.
Kor ku gi din ce, hay ra kar şı ol duk ça düş kün lük gös te re rek si zi
kes kin dil le riy le (eleş ti rip in ci te rek) kar şı lar lar. İş te on lar iman
et me miş ler dir; böy le ce Al lah on la rın yap tık la rı nı bo şa çı kar mış -
tır. Bu Al lah'a gö re pek ko lay dır. (33/19)

Kim iz ze ti is ti yor sa, ar tık bü tün iz zet Al lah'ın dır. Gü zel söz O'na
yük se lir, sa lih amel de onu yük sel tir. Kö tü lük le ri ta sar la yıp dü -
zen le yen ler ise; on lar için şid det li bir azab var dır. On la rın ta sar-
la dık la rı 'bo şa çı kıp bo zu lur'. (35/10)
An dol sun, sa na ve sen den ön ce ki le re vah yo lun du (ki): "Eğer
şirk ko şa cak olur san, şüp he siz amel le rin bo şa çı ka cak ve el bet-
te sen, hüs ra na uğ ra yan lar dan ola cak sın. (39/65)
Böy le ce, o, Katımız dan ken di le ri ne bir hak ile gel di ği za man,
de di ler ki: "Onun la bir lik te iman eden le rin er kek ço cuk la rı nı öl -
dü rün; ka dın la rı nı ise sağ bı ra kın." An cak ka fir le rin hi le li-dü ze -
ni bo şa çık mak ta olan dan baş ka sı de ğil dir. (40/25)
İş te böy le; çün kü on lar, Al lah'ın in dir di ği ni çir kin (ke rih) gör dü -
ler, bun dan do la yı, O da, on la rın amel le ri ni bo şa çı kar dı. (47/9)
İş te böy le; çün kü ger çek ten on lar, Al lah'ı ga zab lan dı ran şe ye
uy du lar ve O'nu ra zı ede cek şey le ri çir kin kar şı la dı lar; bun dan
do la yı (Al lah,) amel le ri ni bo şa çı kar dı. (47/28)
Şüp he siz in kar eden ler, Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar ve ken di -
le ri ne hi da yet açık ça bel li ol duk tan son ra 'el çi ye kar şı ge lip zor-
luk çı ka ran lar', ke sin ola rak Al lah'a hiç bir şey le za rar ve re mez -
ler. (Al lah,) On la rın amel le ri ni bo şa çı ka ra cak tır. (47/32)
Ey iman eden ler, ses le ri ni zi pey gam be rin se si üs tün de yük selt -
me yin ve bir bi ri ni ze ba ğır dı ğı nız gi bi, ona söz le ba ğı rıp-söy le -
me yin; yok sa siz şu urun da de ğil ken, amel le ri niz bo şa gi der.
(49/2)
On la rın 'ta sar la dık la rı plan la rı nı' bo şa çı kar ma dı mı? (105/2)

BO ŞAN MAK
(Yok) Eğer bo şa ma da ka rar lı dav ra nır sa (bo şa nır lar). Şüp he siz
Al lah, işi ten dir, bi len dir. (2/227)
Bo şan mış ka dın lar ken di ken di le ri ne üç 'ay ha li ve te miz len me
sü re si' bek ler ler. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nı yor lar sa
Al lah'ın ra him le rin de ya rat tı ğı nı sak la ma la rı on la ra he lal ol maz.
Ko ca la rı, bu sü re için de ba rış mak is ter ler se, on la rı ge ri al ma da
(baş ka la rın dan) da ha çok hak sa hi bi dir ler. On la rın le hi ne de
aleyh le rin de ki ma ruf hak ka denk bir hak var dır. Yal nız er kek ler
için on lar üze rin de bir de re ce var. Al lah Aziz'dir. Ha kim'dir.
(2/228)
Bo şan ma iki de fa dır. (Son ra) Ya iyi lik le tut mak ve ya gü zel lik le
bı rak mak (ge re kir). On la ra (ka dın la ra) ver di ği niz bir şe yi ge ri al -
ma nız si ze he lal de ğil dir; an cak iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak-
ta tu ta ma ya cak la rın dan kork muş ol ma la rı (du ru mu baş ka).
Eğer iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak ta tu ta ma ya cak la rın dan
kor kar sa nız, bu du rum da (ka dı nın) fid ye ver me sin de iki si için
de gü nah yok tur. İş te bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır; on la ra te ca vüz
et me yin. Kim Al lah'ın sı nır la rı na te ca vüz eder se, on lar za lim le -
rin ta ken di le ri dir. (2/229)
Yi ne onu (ka dı nı üçün cü de fa) bo şar sa, (ka dın) onun dı şın da
bir baş ka ko cay la ni kah lan ma dık ça ona he lal ol maz. Eğer (bu
ko ca da) onu bo şar sa, on lar (ilk ko ca ile ka rı sı) Al lah'ın sı nır la -
rı nı ayak ta tu ta cak la rı nı sa nı yor lar sa, tek rar bir bir le ri ne dön me -
le rin de iki si için gü nah yok tur. İş te bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır;
bi len bir top lu luk için bun la rı (böy le) açık lar. (2/230)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni ta mam la mış lar sa,
on la rı ya gü zel lik le tu tun ya da gü zel lik le bı ra kın. Fa kat hak la rı nı
ih lal edip za rar ver mek için on la rı (ya nı nız da) tut ma yın. Kim böy -
le ya par sa ar tık o, ken di nef si ne zul met miş olur. Al lah'ın ayet le ri -
ni oyun (ko nu su) edin me yin ve Al lah'ın si ze ver di ği ni me ti ve si -
ze öğüt ola rak in dir di ği Ki tab'ı ve hik me ti anın. Al lah'tan kor kup-
sa kı nın ve bi lin ki, Al lah her şe yi bi len dir. (2/231)
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Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da bek le me sü re le ri ni de ta mam la mış lar -
sa -bir bir le riy le ma ruf (bi li nen meş ru bi çim de) an laş tık la rı tak-
dir de- on la ra, ken di le ri ni ko ca la rı na ni kah la ma la rı na en gel çı -
kar ma yın. İş te içi niz de Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re
bu nun la (böy le) öğüt ve ri lir. Bu, si zin için da ha ha yır lı ve da ha
te miz dir. Al lah bi lir, de siz bil mez si niz. (2/232)
Ken di le ri ne el sür me di ği niz me hir le ri ni tes bit et me di ği niz ka dın -
la rı bo şa ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. On la rı ya rar lan -
dı rın, zen gin olan ken di gü cü, dar da olan da ken di gü cü ora nın-
da, ma ruf (meş ru ve ör fe uy gun) bir şe kil de ya rar lan dır sın. (Bu)
iyi lik eden ler üze rin de bir hak tır. (2/236)
Eğer on la ra me hir tes bit eder de el sür me den bo şar sa nız bu
du rum da -ken di le ri ve ya ni kah ba ğı elin de ola nın ba ğış la ma sı
ha riç- tes bit et ti ği niz (mehr)in ya rı sı on la rın dır. Si zin (tü mü nü
ve ya faz la sı nı) ba ğış la ma nız tak va ya da ha ya kın dır. Ara nız da -
ki üs tün lü ğü (de re ce far kı nı) unut ma yın. Şüp he siz Al lah yap-
mak ta ol duk la rı nı zı gö ren dir. (2/237)
(Ko ca sı ta ra fın dan) Bo şa nan (ka dın)la rın ma ruf (meş ru) bir
tarz da ya rar lan ma (ve ge çim pay)la rı var dır. Bu sa kı nan lar üze-
rin de bir hak (borç) tır. (2/241)
Bir eşi bı ra kıp ye ri ne bir baş ka eşi al mak is ter se niz, on lar dan
bi ri ne (ön ce ki ne) yük ler le (mal ve pa ra) ver miş se niz bi le on dan
hiç bir şey al ma yın. Ona if ti ra ede rek ve apa çık bir gü na ha gi re -
rek ver di ği ni zi ala cak mı sı nız? (4/20)
Onu na sıl alır sı nız ki, bir bi ri ni ze ka tıl mış (bir le şe rek iç li-dış lı ol -
muş)tı nız. On lar siz den ke sin bir gü ven ce (kuv vet li bir ahid) de
al mış lar dı. (4/21)
(Ka dın ile ko ca nın) Ara la rı nın açıl ma sın dan kor kar sa nız, bu du -
rum da er ke ğin ai le sin den bir ha kem, ka dı nın da ai le sin den bir
ha kem gön de rin. Bun lar, (ara yı) dü zelt mek is ter ler se, Al lah da
ara la rın da ba şa rı sağ lar. Şüp he siz, Al lah, bi len dir, ha ber dar
olan dır. (4/35)
Ey pey gam ber, eş le ri ne söy le: "Eğer siz dün ya ha ya tı nı ve
onun süs lü-çe ki ci li ği ni is ti yor sa nız, ge lin si zi ya rar lan dı ra yım ve
gü zel bir sal ma tar zıy la si zi sa lı ve re yim." (33/28)
"Eğer siz Al lah'ı el çi si ni ve ahi ret yur du nu is ti yor sa nız ar tık hiç
şüp he siz Al lah, içi niz den gü zel lik te bu lu nan lar için bü yük bir
ecir ha zır la mış tır." (33/29)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın la rı ni kah la yıp son ra on la ra do -
kun ma dan bo şar sa nız, bu du rum da si zin için üzer le ri ne sa ya -
ca ğı nız bir id det yok tur. Ar tık (he men) on la rı ya rar lan dı rın (on -
la ra ye te cek bir mik tar ve rin) ve gü zel bir sal ma tar zıy la on la rı
sa lı ve rin. (33/49)
Bun dan son ra (baş ka) ka dın lar ve bun la rı baş ka eş ler le de ğiş -
tir mek -gü zel lik le ri se nin ho şu na git se bi le- sa na he lal ol maz;
an cak sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) baş ka. Al lah her şe yi
gö zet le yip de net le yen dir. (33/52)
Ey Pey gam ber, ka dın la rı bo şa dı ğı nız za man, id det le ri sü re sin -
de (te miz len dik le rin de) bo şa yın ve id de ti sa yın. Rab bi niz
Al lah'tan kor kun. On la rı ev le rin den çı kar ma yın, on lar da çık ma -
sın lar; an cak açık 'çir kin bir ha ya sız lık' gös ter me le ri du ru mu
baş ka. Bun lar Al lah'ın sı nır la rı dır. Kim Al lah'ın sı nır la rı nı çiğ ner-
se, ger çek te o, ken di nef si ne zul met miş olur. Sen bil mez sin;
ola bi lir ki Al lah bu nun ar ka sın dan bir iş oluş tu rur. (65/1)
Son ra (üç id det bek le me) sü re le ri ne ulaş tık la rı za man, ar tık on -
la rı ma ruf (bi li nen gü zel bir tarz) üze re tu tun ya da ma ruf üze re
on lar dan ay rı lın. İçi niz den ada let sa hi bi iki ki şi yi de şa hid tu tun.
Şa hid li ği Al lah için dos doğ ru ye ri ne ge ti rin. İş te bu nun la, Al lah'a
ve ahi ret gü nü ne iman eden le re öğüt ve ri lir. Kim Al lah'tan kor-

kup-sa kı nır sa, (Al lah) ona bir çı kış yo lu gös te rir; (65/2)
Ka dın la rı nız dan ar tık adet ten ke sil miş olan lar la he nüz adet gör-
me miş bu lu nan la rın id det (bek le me sü re)le ri -eğer şüp he ye dü -
şe cek olur sa nız (bi lin ki)- üç ay dır. Ha mi le ka dın la rın bek le me-
sü re si ise, yük le ri ni bı rak ma la rı (ile bi ter). Kim Al lah'tan kor kup-
sa kı nır sa (Al lah) ona işin de bir ko lay lık gös te rir.(65/4)
(Bo şa dı ğı nız) Ka dın la rı, gü cü nüz ora nın da otur mak ta ol du ğu -
nuz ye rin bir ya nın da otur tun, on la ra 'dar lık ve sı kın tı ya dü şür -
mek ama cıy la' za rar ver me yin. Eğer on lar ha mi le ise ler, yük le -
ri ni bı ra kın ca ya (do ğum la rı nı ya pın ca ya) ka dar on la ra na fa ka
ve rin. Şa yet siz ler için (ço cu ğu) em zi rir ler se on la ra üc ret le ri ni
öde yin. (Du rum ve iliş ki le ri ni zi) Ken di ara nız da ma ruf (gü zel lik -
le ve İs lam'a uy gun bir tarz) üze re gö rü şüp-ko nu şun. Eğer güç-
lük içi ne gi rer se niz, bu du rum da (ço cu ğu) onun (ba ba sı) için bir
baş ka sı em zi re bi lir. (65/6)
Bel ki onun Rab bi, -eğer o si zi bo şa ya cak olur sa- ona ye ri ni ze
siz ler den da ha ha yır lı Müs lü man, mü'min, gö nül den ita at eden,
tev be eden, iba det eden, oruç tu tan dul ve ba ki re eş ler' ve rir.
(66/5)

BOŞ SÖZ VE AMEL
Ki on lar, ya lan şa hid lik te bu lun ma yan lar, boş ve ya rar sız söz le
kar şı laş tık la rı za man onur lu ola rak ge çen ler dir. (25/72)
'Boş ve ya rar sız olan sö zü' işit tik le ri za man on dan yüz çe vi rir ler
ve: "Bi zim ya pıp-et tik le ri miz bi zim, si zin ya pıp-et tik le ri niz si zin -
dir; si ze se lam ol sun, biz ca hil le ri be nim se me yiz" der ler. (28/55)
Ora da, ne 'saç ma ve boş bir söz' işi tir ler, ne gü na ha sok ma.
(56/25)
"(Ba tı la ve tut ku la ra) Da lıp gi den ler le biz de da lar gi der dik."
(74/45)

BOŞ VA KİT GE ÇİR ME MEK
Şu hal de boş kal dı ğın za man, dur mak sı zın (dua ve iba det le)
yo rul ma ya-de vam et. (94/7)

BOZ GU NA UĞ RAT MAK
Ger çek şu ki, in kâr eden ler, (in san la rı) Al lah'ın yo lun dan en gel -
le mek için mal la rı nı har car lar; bun dan böy le de har ca ya cak lar.
Son ra bu, on la ra yü rek acı sı ola cak tır, son ra boz gu na uğ ra tı la -
cak lar dır. İn kâr eden ler so nun da ce hen ne me sü rü lüp top la na -
cak lar dır. (8/36)
O za man şey tan on la ra amel le ri ni çe ki ci gös ter miş ve on la ra:
"Bu gün si zi in san lar dan boz gu na uğ ra ta cak kim se yok tur ve
ben de si zin yar dım cı nı zım" de miş ti. Ne za man ki, iki top lu luk
bir bi ri ni gö rür ol du (kar şı laş tı) o, iki to pu ğu üs tün de ge ri dön dü
ve: "Şüp he siz ben siz den uza ğım. Çün kü ben si zin gör me di ği -
ni zi gö rü yo rum, ben Al lah'tan da kor ku yo rum" de di. Al lah (ce za
ile) so nuç lan dır ma sı pek şid det li olan dır. (8/48)
Şim di, Al lah siz den (yü kü nü zü) ha fif let ti ve siz de bir za'f ol du -
ğu nu bil di. Siz den yüz sa bır lı (ki şi) bu lu nur sa, (on la rın) iki yü zü-
nü boz gu na uğ ra tır; eğer siz den bin (ki şi) olur sa, Al lah'ın iz niy -
le (on la rın) iki bi ni ni ye ner. Al lah, sab re den ler le be ra ber dir.
(8/66)
Eğer sa na iha net et mek is ter ler se, on lar da ha ön ce Al lah'a da
iha net et miş ler di; böy le ce O da, "boz gu na uğ ra ma la rı (için) sa -
na im kan ver miş ti.' Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(8/71)
(Pey gam ber ler) Fe tih is te di ler, (so nun da) her zor ba inat çı boz-
gu na uğ ra yıp -yok ol du- git ti. (14/15)
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De di ki: "Ger çek ten hü küm dar lar bir ül ke ye gir dik le ri za man,
ora sı nı boz gu na uğ ra tır lar ve hal kın dan onur sa hi bi olan la rı hor
ve aşa ğı lık kı lar lar; iş te on lar, böy le ya par lar." (27/34)
On lar, bu ra da (çe şit li) fır ka lar dan ol ma boz gu na uğ ra tıl mış bir
or du(dur lar). (38/11)
Öy ley se, in kâr eden ler le (sa vaş sı ra sın da) kar şı kar şı ya gel di -
ği niz za man, he men bo yun la rı nı vu run; so nun da on la rı 'iyi ce
boz gu na uğ ra tıp za fer ka za nın ca da' ar tık (esir ler için) ba ğı
sım sı kı tu tun. Bun dan son ra ya bir lü tuf ola rak (on la rı bı ra kın)
ve ya bir fid ye (kar şı lı ğı sa lı ve rin). Öy le ki sa vaş ağır lık la rı nı bı -
rak sın (so na er sin). İş te böy le; eğer Al lah di le miş ol say dı, el bet-
te on lar dan in ti kam alır dı. An cak (sa vaş,) siz le ri bir bi ri niz le de -
ne me si için dir. Al lah yo lun da öl dü rü len le rin ise; ke sin ola rak
(Al lah,) amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar maz. (47/4)
Ya kın da o top lum boz gu na uğ ra tı la cak ve ar ka la rı nı dö nüp ka -
ça cak lar dır. (54/45)

BOZ GUN CU LUK
Ki (bun lar) Al lah'ın ah di ni, onu ke sin ola rak onay la dık tan son ra
bo zar lar, Al lah'ın ken di siy le bir leş ti ril me si ni em ret ti ği şe yi ke -
ser ler ve yer yü zün de boz gun cu luk çı ka rır lar. Kay ba uğ ra yan lar,
iş te bun lar dır. (2/27)
Ha ni Rab bin, Me lek le re: "Mu hak kak ben, yer yü zün de bir ha li fe
var ede ce ğim" de miş ti. On lar da: "Biz se ni şük rün le yü cel tir ve
(sü rek li) tak dis eder ken, ora da boz gun cu luk çı ka ra cak ve kan-
lar akı ta cak bi ri ni mi var ede cek sin?" de di ler. (Al lah:) "Şüp he siz
si zin bil me di ği ni zi ben bi li rim" de di. (2/30)
Ama zul me den ler, ken di le ri ne söy le nen sö zü bir baş ka sıy la de -
ğiş tir di ler. Biz de o za lim le rin yap tık la rı boz gun cu lu ğa kar şı lık,
üzer le ri ne gök ten iğ renç bir azab in dir dik. (2/59)
(Yi ne) Ha tır la yın; Mu sa kav mi için su ara mış tı, o za man Biz
ona: "Asa nı ta şa vur" de miş tik de on dan oni ki pı nar fış kır mış tı,
böy le ce her kes içe ce ği ye ri bil miş ti. Al lah'ın ver di ği rı zık tan yi -
yin, için ve yer yü zün de boz gun cu luk (fe sad) ya pa rak ka rı şık lık
çı kar ma yın. (2/60)
O, iş ba şı na geç ti mi (ya da sır tı nı çe vi rip git ti mi) yer yü zün de
boz gun cu luk çı kar ma ya, eki ni ve nes li he lak et me ye ça ba har-
car. Al lah ise, boz gun cu lu ğu sev mez. (2/205)
Hem dün ya (ko nu sun)da, hem ahi ret (ko nu sun da). Ve sa na ye -
tim le ri so rar lar. De ki: "On la rı ıs lah et mek (ya rar lı kıl mak) ha yır-
lı dır. Eğer on la rı ara nı za ka tar sa nız, ar tık on lar si zin kar deş le ri -
niz dir. Al lah boz gun (fe sad) çı ka ra nı ıs lah edi ci den bi lir (ayır de -
der). Eğer Al lah di le sey di si ze güç lük çı ka rır dı. Şüp he siz Al lah
güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/220)
Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı sa vaş açan la rın ve yer yü zün de boz-
gun cu lu ğa ça lı şan la rın ce za sı, an cak öl dü rül me le ri, asıl ma la rı
ya da el le riy le ayak la rı nın çap raz ca ke sil me si ve ya (bu lun duk -
la rı) yer den sü rül me le ri dir. Bu, dün ya da ki aşa ğı lan ma la rı dır,
ahi ret te on lar için bü yük bir azab var dır. (5/33)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır,
na sıl di ler se in fak eder. An dol sun, Rab bin den sa na in di ri len,
on lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz
de on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık
ve kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev-
len dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu -
ğa ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
Dü ze ne ko nul ma sı (ıs lah)ın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk

(fe sad) çı kar ma yın; O'na kor ka rak ve umut ta şı ya rak dua edin.
Doğ ru su Al lah'ın rah me ti iyi lik ya pan la ra pek ya kın dır. (7/56)
(Al lah'ın) Ad (kav min den) son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zi
yer yü zün de (güç ve ser vet le) yer leş tir di ği ni ha tır la yın. Ki onun
düz lük le rin de köşk ler ku ru yor, dağ lar dan ev ler yon tu yor du nuz.
Şu hal de Al lah'ın ni met le ri ni ha tır la yın, yer yü zün de boz gun cu -
lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (7/74)
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci -
ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı
olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü -
ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor -
sa nız." (7/85)
O'na iman eden le ri teh dit ede rek, Al lah'ın yo lun dan alı koy mak
için ve on da çar pık lık ara ya rak (böy le) her yo lun (ba şı nı) ke sip-
otur ma yın. Ha tır la yın ki siz azın lık ta (ve güç süz) iken O, si zi ço -
ğalt tı. Boz gun cu luk çı ka ran la rın na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir
ba kın." (7/86)
Son ra bun la rın (pey gam ber le rin) ar dın dan Mu sa'yı ayet le ri miz -
le Fi ra vun'a ve ön de ge len çev re si ne gön der dik; on lar ona
(ayet le ri mi ze) hak sız lık et ti ler. İş te boz gun cu luk çı ka ran la rın
na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir bak. (7/103)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri, de di ler ki: "Mu sa ve kav mi ni bu
top rak ta (Mı sır'da) boz gun cu luk çı kar ma la rı, se ni ve ilah la rı nı ter-
ket me le ri için mi (ser best) bı ra ka cak sın?" (Fi ra vun) De di ki: "Er -
kek ço cuk la rı nı öl dü re ce ğiz ve ka dın la rı nı sağ bı ra ka ca ğız. Hiç
şüp he siz biz, on la ra kar şı ka hir bir üs tün lü ğe sa hi biz." (7/127)
Mu sa ile otuz ge ce için söz leş tik ve ona bir on da ha ek le dik.
Böy le ce Rab bi nin be lir le di ği sü re, kırk ge ce ye ta mam lan dı. Mu -
sa, kar de şi Ha run'a "Kav mim de be nim ye ri me geç, ıs lah et ve
boz gun cu la rın yo lu nu tut ma" de di. (7/142)
İn kâr eden ler bir bir le ri nin ve li le ri dir. Eğer siz bu nu yap maz sa nız
(bir bi ri ni ze yar dım et mez ve dost ol maz sa nız) yer yü zün de bir
fit ne ve bü yük bir boz gun cu luk (fe sat) olur. (8/73)
On lar dan ona ina nan lar var ve ona inan ma yan lar da var dır.
Rab bin boz gun cu luk çı ka ran la rı da ha iyi bi lir. (10/40)
On lar atın ca, Mu sa de di ki: "Siz le rin (or ta ya) ge tir di ği niz bü yü -
dür. Doğ ru su Al lah onu ge çer siz kı la cak tır. Şüp he siz Al lah,
boz gun cu luk çı ka ran la rın işi ni dü zelt mez." (10/81)
Şim di, öy le mi? Oy sa sen ön ce le ri is yan et miş tin ve boz gun cu -
luk çı ka ran lar dan dın. (10/91)
Ey kav mim, öl çü yü ve tar tı yı -ada le ti gö ze te rek- tam tu tun ve in -
san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şü rüp- ek silt me yin ve yer yü zün -
de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (11/85)
Siz den ön ce ki ne sil ler den on lar dan kur tar dı ğı mız dan pek azı
dı şın da yer yü zün de boz gun cu lu ğu ön le ye cek fa zi let sa hi bi ki şi -
ler bu lun ma lı de ğil miy di? Zul me den ler ise, için de bu lun duk la rı
re fa hın pe şi ne düş tü ler. On lar, suç lu-gü nah kar lar dı. (11/116)
"Al lah adı na, hay ret" de di ler. "Siz de bil miş si niz ki, biz (bu) ye -
re boz gun cu luk çı kar mak ama cıy la gel me dik ve biz hır sız de ği -
liz." (12/73)
Al lah'a ver dik le ri sö zü, onu ke sin ola rak onay la dık tan son ra bo -
zan lar, Al lah'ın ulaş tı rıl ma sı nı em ret ti ği şe yi ke sip-ko pa ran lar
ve yer yü zün de boz gun cu luk çı ka ran lar; iş te on lar, la net on lar
için dir ve yur dun kö tü ola nı da on lar için dir. (13/25)
İn kâr edip de Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar; Biz, iş le dik le ri boz-
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gun cu lu ğa kar şı lık, on la ra azab üs tü ne azab ila ve et tik. (16/88)
Ki tap ta İs ra ilo ğul la rı na şu hük mü ver dik: "Mu hak kak siz yer(yü -
zün) de iki de fa boz gun cu luk çı ka ra cak sı nız ve mu hak kak bü -
yük bir ki bir le niş-yük se liş le ki bir le ne cek-yük se le cek si niz. (17/4)
Biz, bir ül ke yi he lak et mek is te di ği miz za man, onun 'var lık ve
güç sa hi bi ön de ge len le ri ne' em re de riz, böy le lik le on lar on da
boz gun cu luk çı ka rır lar. Ar tık onun üze ri ne söz hak olur da, onu
kö kün den dar ma da ğın ede riz. (17/16)
De di ler ki: "Ey Zu'l-Kar neyn, ger çek ten Ye'cuc ve Me'cuc, yer-
yü zün de boz gun cu luk çı ka rı yor lar, bi zim le on lar ara sın da bir
sed in şa et men için sa na ver gi ve re lim mi?" (18/94)
Ki on lar, yer yü zün de boz gun cu luk çı ka rı yor ve dir lik-dü zen lik
kur mu yor lar (ıs lah et mi yor lar)." (26/152)
İn san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şü rüp-ek silt me yin ve yer yü -
zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (26/183)
Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük len me do la yı sıy la
bun la rı in kar et ti ler. Ar tık sen, boz gun cu la rın na sıl bir so na uğ -
ra tıl dık la rı na bir bak. (27/14)
Şe hir de do kuz lu bir çe te var dı, yer yü zün de boz gun çı ka rı yor lar
ve dir lik-dü zen lik bı rak mı yor lar dı. (27/48)
Ger çek şu ki, Fi ra vun yer yü zün de (Mı sır'da) bü yük len miş ve
ora nın hal kı nı bir ta kım fır ka la ra ayı rıp böl müş tü; on lar dan bir
bö lü mü nü güç ten dü şü rü yor, er kek ço cuk la rı nı bo ğaz la yıp ka -
dın la rı nı di ri bı ra kı yor du. Çün kü o, boz gun cu lar dan dı. (28/4)
Al lah'ın sa na ver di ğiy le ahi ret yur du nu ara, dün ya dan da ken di
pa yı nı (na si bi ni) unut ma. Al lah'ın sa na ih san et ti ği gi bi, sen de
ih san da bu lun ve yer yü zün de boz gun cu luk ara ma. Çün kü
Al lah, boz gun cu luk ya pan la rı sev mez." (28/77)
İş te ahi ret yur du; Biz onu, yer yü zün de bü yük len me yen le re ve
boz gun cu luk yap mak is te me yen le re (ar ma ğan) kı la rız. (Gü zel)
So nuç tak va sa hip le ri nin dir. (28/83)
Med yen'e de kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik) Böy le ce de di ki:
"Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin ve ahi ret gü nü nü umud edin ve
yer yü zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (29/36)
Yok sa Biz, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı yer yü zün de
boz gun cu luk çı ka ran lar gi bi (bir) mi tu ta ca ğız? Ya da mut ta ki le -
ri fa cir ler gi bi (bir) mi tu ta ca ğız? (38/28)

BÖ BÜR LEN MEK
Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. An ne-
ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu ya,
uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el -
le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü, Al lah, her
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (4/36)
An dol sun, Al lah bir çok yer ler de ve Hu neyn gü nün de si ze yar-
dım et ti. Ha ni çok sa yı da olu şu nuz si zi bö bür len di rip-gu rur lan -
dır mış tı, fa kat si ze bir şey de sağ la ya ma mış tı. Yer ise, bü tün
ge niş li ği ne rağ men si ze dar gel miş ti, son ra ar ka nı za dö nüp ge -
ri sin ge ri git miş ti niz. (9/25)
Ve an dol sun, ken di si ne do ku nan bir sı kın tı dan son ra, ona bir
ni met tad dır sak, kuş ku suz; "Kö tü lük ler ben den gi di ver di" der.
Çün kü o, şı ma rık tır, bö bür le nen dir. (11/10)
Yer yü zün de bö bür le ne rek yü rü me; çün kü sen ne ye ri ya ra bi lir -
sin, ne dağ la ra boy ca ula şa bi lir sin. (17/37)
İn san la ra ya na ğı nı çe vi rip (bü yük len me) ve bö bür len miş ola rak
yer yü zün de yü rü me. Çün kü Al lah, bü yük lük tas la yıp bö bür le -
ne ni sev mez." (31/18)
Zikr (vahy) içi miz den ona mı bı ra kıl dı? Ha yır, o çok ya lan söy-

le yen, ken di ni be ğen miş bir şı ma rık tır." On lar ya rın, ki min çok
ya lan söy le yen, ken di ni be ğen miş bir şı ma rık ol du ğu nu bi lip-
öğ re ne cek ler dir. (54/25-26)
Öy le ki, eli niz den çı ka na kar şı üzün tü duy ma ya sı nız ve si ze
(Allah'ın) ver dik le ri do la yı sıy la se vi nip-şı mar ma ya sı nız. Al lah,
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (57/23)

BU LUT
Bu lut la rı üze ri ni ze göl ge kıl dık ve si ze kud ret hel va sı ve bıl dır -
cın in dir dik. Si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te mi zin den yi yin
(de dik). On lar Bize zul met me di ler, an cak ken di ne fis le ri ne zul-
met ti ler. (2/57)
Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü zün
ard ar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen
ge mi ler de, Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün -
den son ra di rilt ti ği su da, her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da,
rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş
bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten
ayet ler var dır. (2/164)
On lar, bu lut göl ge le ri için de Al lah'ın (aza bı nın) me lek ler le on la -
ra gel me si ni ve (azap) em ri nin ger çek leş me si ni mi göz lü yor lar?
Oy sa bü tün iş ler Al lah'a dö ner. (2/210)
Rah me ti nin önün de rüz gar la rı bir müj de ola rak gön de ren O'dur.
Bun lar ağır ca bu lut la rı kal dı rıp yük len di ğin de, on la rı (ku rak lık -
tan) öl müş bir şeh re sü rük le yi ve ri riz ve bu nun la ora ya su in di ri -
riz de böy le lik le bü tün ürün ler den çı ka rı rız. İş te Biz, ölü le ri de
böy le di ril tip-çı ka rı rız. Ki ib ret ala sı nız. (7/57)
Biz on la rı (İs ra ilo ğul la rı nı) ay rı ay rı oy mak lar ola rak on iki top lu-
luk (üm met) ola rak ayır dık. Kav mi ken di sin den su is te di ğin de
Mu sa'ya: "Asan'la ta şa vur" di ye vah yet tik. On dan on iki pı nar
sı zıp-fış kır dı; böy le ce her bir in san- top lu lu ğu su içe ce ği ye ri
öğ ren miş ol du. Üzer le ri ne bu lut la göl ge çek tik ve on la ra kud ret
hel va sı ile bıl dır cın in dir dik. (Son ra da şöy le de dik:) "Si ze rı zık
ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la rın dan yi yin." On lar Bize zul-
met me di, an cak ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (7/160)
O si ze şim şe ği kor ku ve umut ola rak gös te ren, (yağ mur yük lü)
ağır laş mış bu lut la rı (in şa edip) or ta ya çı ka ran dır. (13/12)
Ya da (in kâr eden le rin amel le ri) en gin bir de niz de ki ka ran lık la -
ra ben zer; onun üs tü nü bir dal ga kap lar, onun üs tün de bir dal -
ga, onun da üs tün de bir bu lut var dır. Bir kıs mı bir kıs mı üze rin -
de olan ka ran lık lar; eli ni çı kar dı ğın da onu bi le ne re dey se gö re -
me ye cek. Al lah ki me nur ver me miş se, ar tık onun için nur yok-
tur. (24/40)
Gör me din mi ki, Al lah bu lut la rı sür mek te, son ra ara la rı nı bir leş -
tir mek te, son ra da on la rı üst üs te yığ mak ta dır; böy le ce, yağ mu-
run bun la rın ara sın dan akıp-çık tı ğı nı gö rür sün. Gök ten için de
do lu bu lu nan dağ lar (gi bi bu lut lar) in di ri ve rir, onu di le di ği ne isa-
bet et ti rir de, di le di ğin den onu çe vi rir; şim şe ği nin pa rıl tı sı ne re -
dey se göz le ri ka maş tı rıp gö tü rü ve re cek tir. (24/43)
Gö ğün bu lut lar la par ça la na ca ğı ve me lek le rin bir in di ril me ile in -
di ri le ce ği gün; (25/25)
Dağ la rı gö rür sün de, don muş sa nır sın; oy sa on lar bu lut la rın sü -
rük len me si gi bi sü rük le nir ler. her şe yi 'sa pa sağ lam ve yer li ye -
rin de ya pan' Al lah'ın sa na tı (ya pı sı)dır (bu). Şüp he siz O, iş le -
dik le ri niz den ha ber dâr dır. (27/88)
Al lah, rüz gar la rı gön de rir, böy le ce bir bu lut kal dı rır da onu na sıl
di ler se gök te ya yıp-da ğı tır ve onu par ça par ça kı lar; ni ha yet
onun ara sın dan yağ mu run akıp çık tı ğı nı gö rür sün. So nun da
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ken di kul la rın dan di le di ği ne ve rin ce, he men se vin ce ka pı lı ve rir -
ler. (30/48)
Al lah, rüz gar la rı gön de rir, on lar da bu lu tu kal dı rır, böy le ce Biz
onu ölü bir bel de ye sü rük le riz, onun la, ye ri ölü mün den son ra di -
ril ti riz. İş te (ölüm den son ra) di ri lip- ya yıl ma da böy le dir. (35/9)
Der ken, onu (aza bı) va di le ri ne doğ ru yö ne le rek ge len bir bu lut
şek lin de gör dük le ri za man, "Bu bi ze yağ mur yağ dı ra cak bir bu -
lut tur" de di ler. Ha yır, o, ken di si için ace le et ti ği niz şey dir. Bir
rüz gar; on da acı bir azab var dır. (46/24)
Eğer gök ten bir par ça nın düş mek te ol du ğu nu gör se ler bi le: "Üst
üs te yı ğıl mış bir bu lut tur." der ler. (52/44)
Onu siz ler mi bu lut tan in di ri yor su nuz, yok sa in di ren Biz mi yiz?
(56/69)

BURÇ
İki ta raf ara sın da bir en gel ve burç lar (A'raf) üs tün de hep si ni
yüz le rin den ta nı yan adam lar var dır. Cen ne te gi re cek le re: "Se -
lam si ze" der ler, ki bun lar, he nüz gir me yen fa kat (gir me yi) 'şid-
det le ar zu edip uman lar dır.' (7/46)
Bur cun üs tün de ki adam lar, ken di le ri ni yüz le rin den ta nı dık la rı
(ile ri ge len bir ta kım) adam la ra ses le ne rek der ler ki: "Ne (güç ve
ser vet) top la mış ol ma nız, ne bü yük lük tas la ma nız (is tik ba rı nız)
si ze bir ya rar sağ la ma dı." (7/48)
An dol sun, gök te burç lar kıl dık ve onu göz le yen ler için süs le dik.
(15/16)
Gök te burç lar kı lan, on la rın için de bir ay dın lık ve nur lu bir ay va -
re den (Al lah) ne yü ce dir. (25/61)
Burç la rı olan gö ğe an dol sun, (85/1)

BU ZA ĞI YA TA PIN MA
Ha ni Mu sa ile kırk ge ce için söz leş miş tik. Ama son ra siz, onun
ar ka sın dan bu za ğı yı (tan rı) edin miş ve (böy le ce) za lim ler ol -
muş tu nuz. (2/51)
Ha ni Mu sa, kav mi ne: "Ey kav mim, ger çek ten siz bu za ğı yı (tan -
rı) edin mek le ken di ni ze zul met ti niz. He men, ku sur suz ca ya ra -
tan (ger çek ilah)ını za tev be edip ne fis le ri ni zi öl dü rün: bu, ya ra -
tı cı nız Katında si zin için da ha ha yır lı dır" de miş ti. Bu nun üze ri ne
(Al lah) tev be le ri ni zi ka bul et ti. Şüp he siz O, tev be le ri ka bul
eden dir, esir ge yen dir. (2/54)
An dol sun, Mu sa si ze apa çık bel ge ler le gel di. Son ra siz onun ar -
ka sın dan bu za ğı yı (tan rı) edin di niz. İş te siz (böy le) za lim ler si -
niz. (2/92)
Ha ni siz den mi sak al mış ve Tur'u üs tü nü ze yük selt miş tik (ve):
"Si ze ver di ği mi ze (Ki ta ba) sım sı kı sa rı lın ve din le yin" (de miş tik).
De miş ler di ki: "Din le dik ve baş kal dır dık." İn kâr la rı yü zün den
bu za ğı (tut ku su) kalp le ri ne sin di ril miş ti. De ki: "İna nı yor sa nız,
inan cı nız si ze ne kö tü şey em re di yor?" (2/93)
Ki tap Eh li, sen den ken di le ri ne gök ten bir ki tap in dir me ni is ti yor.
Mu sa'dan bun dan da ha bü yü ğü nü is te miş ler di. De miş ler di ki:
"Bi ze Al lah'ı açık ça gös ter." Böy le ce zu lüm le rin den do la yı on la -
ra yıl dı rım çarp mış tı. Ar dın dan ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra, bu za ğı yı (ilah) edin miş ler di. Yi ne bun dan do la yı
on la rı af fet tik ve Mu sa'ya apa çık olan is pat la yı cı bir de lil ver dik.
(4/153)
(Tu ra git me si nin) Ar dın dan Mu sa'nın kav mi süs eş ya la rın dan
bö ğür me si olan bir bu za ğı hey ke li ni (ta pı la cak ilah) edin di ler.
Onun ken di le riy le ko nuş ma dı ğı nı ve on la rı bir yo la da yö nel -
tip-ilet me di ği ni (hi da ye te er dir me di ği ni) gör me di ler mi? Onu
(tan rı) edin di ler, de zul me den ler ol du lar. (7/148)

Şüp he siz, bu za ğı yı (tan rı) edi nen le re Rab le rin den bir ga zab ve
dün ya ha ya tın da bir zil let ye ti şe cek tir. İş te Biz, 'ya lan dü züp-uy -
du ran la rı' böy le ce za lan dı rı rız. (7/152)
Böy le ce on la ra bö ğü ren bir bu za ğı hey ke li dö küp çı kar dı "İş te
si zin ve ila hı nız, Mu sa'nın ila hı bu dur; fa kat (Mu sa) unut tu" de -
di ler. (20/88)
Onun ken di le ri ne bir söz le ce vap ver me di ği ni ve on la ra bir za -
rar ve ya fay da sağ la ma ya gü cü ol ma dı ğı nı gör mü yor lar mı?
(20/89)
An dol sun, Ha run bun dan ön ce on la ra: "Ey kav mim, ger çek ten
siz bu nun la fit ne ye dü şü rül dü nüz (de nen di niz). Si zin asıl Rab -
bi niz Rah man'dır; şu hal de ba na uyun ve em ri me ita at edin" de -
miş ti. (20/90)
De miş ler di ki: "Mu sa bi ze ge ri ge lin ce ye ka dar ona (bu za ğı ya)
kar şı bel bü küp önün de eğil mek ten ke sin lik le ay rıl ma ya ca ğız."
(20/ 91)

BÜ YÜ-BÜ YÜ CÜ
Ve on lar Sü ley man'ın mül kü (nü büv ve ti) hak kın da şey tan la rın
an lat tık la rı na uy du lar. Sü ley man in kâr et me di; an cak şey tan lar
in kâr et ti. On lar, in san la ra sih ri ve Ba bil'de ki iki me le ğe Ha rut'a
ve Ma rut'a in di ri le ni öğ re ti yor lar dı. Oy sa o iki si: "Biz, yal nız ca
bir fit ne yiz, sa kın in kâr et me" de me dik çe hiç kim se ye (bir şey)
öğ ret mez ler di. Fa kat on lar dan er kek le ka rı sı nın ara sı nı açan
şe yi öğ re ni yor lar dı. Oy sa onun la Al lah'ın iz ni ol ma dık ça hiç
kim se ye za rar ve re mez ler di. Bu na rağ men ken di le ri ne za rar
ve re cek ve ya rar sağ la ma ya cak şe yi öğ re ni yor lar dı. An dol sun
on lar, bu nu sa tın ala nın, ahi ret ten hiç bir pa yı ol ma dı ğı nı bil di ler;
ken di ne fis le ri ni kar şı lı ğın da sat tık la rı şey ne kö tü; bir bil se ler di.
(2/102)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de ye tiş kin iken de, in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
Biz Ki ta bı üze ri ne ya zı lı bir ka ğıt ta gön der sek ve on lar el le riy le
do kun sa lar bi le, in kâr eden ler, tar tış ma sız: "Bu apa çık bir bü yü-
den baş ka sı de ğil dir" der ler. (6/7)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri de di ler ki: "Bu ger çek ten bil gin
bir bü yü cü dür."; (7/109)
(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le -
ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü -
yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (7/116)
İç le rin den bir ada ma: "İn san la rı uyar ve iman eden le re, mu hak -
kak ken di le ri için Rab le ri Katında 'ger çek bir ma kam' ol du ğu nu
müj de ver" di ye vah yet me miz, in san la ra şa şır tı cı mı gel di? İn -
kâr eden ler: "Ger çek ten bu açık ça bir bü yü cü dür" de di ler.
(10/2)
Mu sa: "Si ze hak gel di ğin de (böy le) mi söy ler si niz? Bu bir bü yü
mü dür? Oy sa bü yü cü ler, kur tu lu şa er mez ler" de di. (10/77)
Fi ra vun: "Ba na bü tün bil gin bü yü cü le ri ge ti rin" de di. (10/79)
On lar atın ca, Mu sa de di ki: "Siz le rin (or ta ya) ge tir di ği niz bü yü -
dür. Doğ ru su Al lah onu ge çer siz kı la cak tır. Şüp he siz Al lah boz-
gun cu luk çı ka ran la rın işi ni dü zelt mez." (10/81)
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O'nun ar şı su üze rin de iken amel ba kı mın dan han gi ni zin da ha
iyi ol du ğu nu de ne mek için gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan
O'dur. An dol sun on la ra: "Ger çek ten siz, ölüm den son ra yi ne di -
ril ti le cek si niz" der sen, in kâr eden ler mut la ka: "Bu, açık ça bir bü -
yü den baş ka sı de ğil dir" der ler. (11/7)
Mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top-
lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (15/15)
Biz on la rın se ni din le dik le rin de ne için din le dik le ri ni, giz li ko nuş-
ma la rın da da o za lim le rin: "Siz bü yü len miş bir adam dan baş ka -
sı na uy mu yor su nuz" de dik le ri ni çok iyi bi li riz. (17/47)
An dol sun, Biz Mu sa'ya apa çık do kuz ayet (mu ci ze) ver miş tik;
iş te İs ra ilo ğul la rı na sor; on la ra gel di ği za man Fi ra vun ona:
"Ger çek ten ben se ni bü yü len miş sa nı yo rum" de miş ti. (17/101)
De di ki: "Ey Mu sa, sen bi zi sih rin le yur du muz dan sü rüp çı kar -
ma ya mı gel miş bu lu nu yor sun?" (20/57)
"Ma dem böy le, biz de sa na bu na ben zer bir si hir le ge le ce ğiz;
şim di sen, bir 'bu luş ma za ma nı ve ye ri' tes bit et, bi zim de se nin
de kar şı ola ma ya ca ğı mız açık ge niş bir yer ol sun" de di. (20/ 58)
De di ler ki: "Bun lar her hal de iki si hir baz dır, si zi si hir le riy le yur-
du nuz dan sü rüp-çı kar mak ve ör nek ola rak tut tur du ğu nuz yo lu -
nu zu (di ni ni zi) yok et mek is te mek te dir ler." (20/63)
De di ki: "Ha yır, siz atın." Son ra he men (ne gör sün) si hir le rin den
do la yı, on la rın ip le ri ve asa la rı ken di si ne ger çek ten ko şu yor -
muş gi bi gö rün dü. (20/66)
"Sağ elin de ki ni atı ver, on la rın yap tık la rı nı yu ta cak tır; çün kü on -
la rın yap tık la rı yal nız ca bir bü yü cü hi le si dir. Bü yü cü ise ne re ye
var sa kur tu la maz." (20/69)
Bu nun üze ri ne bü yü cü ler, sec de ye ka pan dı lar: "Ha run'un ve
Mu sa'nın Rab bi ne iman et tik" de di ler. (20/70)
"Ger çek ten biz Rab bi mi ze iman et tik; gü nah la rı mı zı ve si hir do -
la yı sıy la bi zi ken di si ne kar şı zor la ya rak-sü rük le di ğin (su çu mu -
zu) ba ğış la sın. Al lah, da ha ha yır lı dır ve da ha sü rek li dir." (20/73)
"Ya da ken di si ne bir ha zi ne nin bı ra kıl ma sı ve ya (ürün le rin den)
ye mek te ol du ğu bir bah çe si ol ma sı (ge rek mez miy di)?" Zul me -
den ler de di ki: "Siz ol sa ol sa, an cak bü yü len miş bir ada ma uyu-
yor su nuz." (25/8)
(Fi ra vun) Çev re sin de ki ön de ge len le re: "Bu" de di "Doğ ru su bil-
gin bir bü yü cü dür." (26/34)
Bü yü cü ler gel dik le rin de, Fi ra vun'a: "Şa yet biz ga lip ge lir sek bi -
ze bir üc ret var ger çek ten, de ğil mi?" de di ler. (26/41)
Anın da bü yü cü ler sec de ye ka pan dı lar. (26/46)
(Fi ra vun) De di ki: "Ona, ben si ze izin ver me den ön ce mi inan-
dı nız? Şüp he siz o, si ze bü yü yü öğ re ten bü yü ğü nüz dür; öy ley -
se ya kın da bi le cek si niz. Şüp he siz el le ri ni zi ve ayak la rı nı zı çap-
raz la ma kes ti re ce ğim ve si zin he pi ni zi ger çek ten asıp-sal lan dı -
ra ca ğım." (26/49)
De di ler ki: "Sen an cak bü yü len miş ler den sin." (26/153)
Ayet le ri miz on la ra, göz ler önün de ser gi len miş ola rak ge lin ce
de di ler ki: "Bu, apa çık olan bir bü yü dür." (27/13)
Mu sa, on la ra apa çık olan ayet le ri miz le gel di ği za man: "Bu, dü -
züp uy du rul muş bir bü yü den baş ka sı de ğil dir. Biz geç miş ata la-
rı mız dan bu nu işit me dik" de di ler. (28/36)
On la ra, apa çık olan ayet le ri miz okun du ğun da: "Bu si zi ba ba la -
rı nı zın tap tık la rın(ilah lar)dan alı koy mak is te yen bir adam dan
baş ka sı de ğil dir" de di ler. Ve de di ler ki: "Bu, dü zü lüp uy du rul -
muş bir ya lan (if ti ra)dan baş ka bir şey de de ğil dir." İn kâr eden-
ler de ken di le ri ne gel di ği za man hak için: "Bu apa çık bir bü yü -
den baş ka bir şey de ğil dir" de di ler. (34/43)
"Bu, açıkça bir bü yü den baş ka sı de ğil dir" de di ler. (37/15)

Fi ra vun'a, Ha man'a ve Ka run'a. Ama on lar: "(Bu) Ya lan söy le -
yen bir bü yü cü dür" de di ler. (40/24)
An cak ken di le ri ne hak ge lin ce, de di ler ki: "Bu bir bü yü dür, doğ-
ru su biz ona (kar şı) ka fir olan la rız." (43/30)
Ve on lar de di ler ki: "Ey bü yü cü, sen de olan ah di (sa na ver di ği
sö zü) adı na bi zim için Rab bi ne dua et; ger çek ten biz hi da ye te
gel miş ola ca ğız." (43/49)
On la ra açık bel ge ler ola rak ayet le ri miz okun du ğu za man, o in -
kâr eden ler ken di le ri ne gel miş olan hak için de di ler ki: "Bu, apa-
çık bir bü yü dür." (46/7)
Fa kat o, 'bü tün ki şi sel ve as ke ri gü cüy le' yüz çe vir di ve: "(Bu)
Ya bir bü yü cü ve ya bir de li dir" de di. (51/39)
İş te böy le; on lar dan ön ce ki ler de bir el çi gel me yi ver sin, mut la -
ka: "Bü yü cü ve cin len miş" de miş ler dir. (51/52)
"Bu da bir bü yü mü, yok sa siz mi gör mü yor su nuz." (52/15)
On lar bir ayet (mu ci ze) gör se ler, sırt çe vi rir ler ve: "(Bu) Sü re ge -
len bir bü yü dür" der ler. (54/2)
Ha ni Mer yem oğ lu İsa da: "Ey İs ra ilo ğul la rı, ger çek ten ben, si -
zin için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi yim. Ben den ön ce ki Tev rat'ı
doğ ru la yı cı ve ben den son ra is mi "Ah med" olan bir el çi nin de
müj de le yi ci si yim" de miş ti. Fa kat o, on la ra apa çık bel ge ler le ge -
lin ce: "Bu, açık ça bir bü yü dür" de di ler. (61/6)
Böy le ce: "Bu yal nız ca, 'ak ta rı la rak öğ re ni len' bir bü yü dür" de di.
(74/24)

BÜ YÜK LÜK TAS LA MAK
Ve me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. İb lis ha riç (hep si)
sec de et ti ler. O ise, di ret ti ve ki bir len di, (böy le ce) ka fir ler den ol -
du. (2/34)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe şe el çi -
ler gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel ge ler ver dik ve
onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek, si ze ne za man bir el çi
nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir şey le gel se, bü yük lük tas la ya rak
bir kıs mı nız onu ya lan la ya cak, bir kıs mı nız da onu öl dü re cek
mi si niz? (2/87)
"Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. An ne-
ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu ya,
uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el -
le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü, Al lah, her
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (4/36)
Me sih ve ya kın laş tı rıl mış (yük sek de re ce sa hi bi) me lek ler,
Al lah'a kul ol mak tan ke sin lik le çe kim ser kal maz lar. Kim O'na
iba det et me ye 'kar şı çe kim ser' dav ra nır sa ve bü yük len me gös-
te rir se (bil me li ki,) on la rın tü mü nü hu zu run da top la ya cak tır.
(4/172)
Ama iman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar, on la ra ecir le -
ri ni ek sik siz öde ye cek ve on la ra ken di faz lın dan ek le ye cek tir
de. Çe kim ser dav ra nan lar ve bü yük le nen ler, on la rı acık lı bir
azab la azab lan dı ra cak tır ve ken di le ri için Al lah'tan baş ka bir
(ve kil) ko ru yu cu dost ve yar dım cı bu la ma ya cak lar dır. (4/173)
An dol sun, in san lar için de, mü'min le re en şid det li düş man ola rak
Yahudi le ri ve müş rik le ri bu lur sun. On lar dan, iman eden le re sev -
gi ba kı mın dan en ya kın ola rak da: "Hı ris ti yan la rız" di yen le ri bu -
lur sun. Bu, on lar dan (bir ta kım) pa paz ve ra hip le rin ol ma sı ve on -
la rın ger çek te bü yük lük tas la ma ma la rı ne de niy le dir. (5/82)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ken di si ne hiç-
bir şey vah yo lun ma mış ken "Ba na da vahy gel di" di yen ve
"Al lah'ın in dir di ği nin bir ben ze ri ni de ben in di re ce ğim" di yen den
da ha za lim kim dir? Sen bu za lim le ri, ölü mün 'şid det li sar sın tı la -
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rı' sı ra sın da me lek le rin el le ri ni uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu
kıs kıv rak ya ka la nış tan) çı ka rın, bu gün Al lah'a kar şı hak sız ola -
nı söy le di ği niz ve O'nun ayet le rin den bü yük le ne rek (yüz çe vir -
me niz) do la yı sıy la al çal tı cı bir azab la kar şı lık gö re cek si niz" (de -
dik le rin de) bir gör sen... (6/93)
(Al lah:) "Öy ley se or dan in, or da bü yük len men se nin (hak kın) ol -
maz. He men çık. Ger çek ten sen, kü çük dü şen ler den sin." (7/13)
Ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le nen ler, iş te
on lar ate şin ar ka daş la rı dır; on da son suz ca ka la cak lar dır. (7/36)
Şüp he siz ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le -
nen ler, on lar için gö ğün ka pı la rı açıl maz ve ha lat (ya da de ve)
iğ ne nin de li ğin den ge çin ce ye ka dar cen ne te gir mez ler. Biz suç -
lu-gü nah kar la rı iş te böy le ce za lan dı rı rız. (7/40)
Bur cun üs tün de ki adam lar, ken di le ri ni yüz le rin den ta nı dık la rı
(ile ri ge len bir ta kım) adam la ra ses le ne rek der ler ki: "Ne (güç ve
ser vet) top la mış ol ma nız, ne bü yük lük tas la ma nız (is tik ba rı nız)
si ze bir ya rar sağ la ma dı." (7/48)
Kav mi nin ön de ge len le rin den bü yük lük tas la yan lar (müs tek bir -
ler), iç le rin den iman edip de on lar ca za yıf bı ra kı lan la ra (müs-
taz'af la ra) de di ler ki: "Sa lih'in ger çek ten Rab bi ta ra fın dan gön-
de ril di ği ni bi li yor mu su nuz?" On lar: "Biz ger çek ten onun la gön-
de ri le ne ina nan la rız." de di ler. (7/75)
Bü yük lük tas la yan lar (müs tek bir ler de şöy le) de di: "Biz de, ger-
çek ten si zin inan dı ğı nı zı ta nı ma yan la rız." (7/76)
Kav mi nin ön de ge len le rin den bü yük lük tas la yan lar (müs tek bir -
ler) de di ler ki: "Ey Şu ayb, se ni ve se nin le bir lik te iman eden le ri
ya ül ke miz den sü rüp-çı ka ra ca ğız ve ya mut la ka bi zim di ni mi ze
ge ri dö ne cek si niz." (Şu ayb:) "Biz is te me sek de mi?" de di.
(7/88)
Bu nun üze ri ne Biz de ay rı ay rı mu ci ze ler (ayet ler) ola rak üzer-
le ri ne tu fan, çe kir ge, buğ day gü ve si, kur ba ğa ve kan mu sal lat
kıl dık. Yi ne bü yük lük tas la dı lar ve suç lu-gü nah kar bir ka vim ol -
du lar. (7/133)
Yer yü zün de hak sız ye re bü yük lük tas la yan la rı ayet le rim den
en gel le ye ce ğim. On lar her aye ti gör se ler, bi le ona inan maz lar;
dos doğ ru yo lu (rüşd yo lu nu) da gör se ler yol ola rak be nim se -
mez ler, az gın lık yo lu nu, gör dük le rin de ise onu yol ola rak be -
nim ser ler. Bu, on la rın ayet le ri mi zi ya lan la ma la rı ve on lar dan
ga fil ol ma la rı do la yı sıy la dır. (7/146)
Şüp he siz Rab bi nin Katında olan lar, O'na iba det et mek ten bü -
yük len mez ler; O'nu tes bih eder ler ve yal nız O'na sec de eder ler.
(7/206)
An dol sun, Al lah bir çok yer ler de ve Hu neyn gü nün de si ze yar-
dım et ti. Ha ni çok sa yı da olu şu nuz si zi bö bür len di rip-gu rur lan -
dır mış tı, fa kat si ze bir şey de sağ la ya ma mış tı. Yer ise, bü tün
ge niş li ği ne rağ men si ze dar gel miş ti, son ra ar ka nı za dö nüp ge -
ri sin ge ri git miş ti niz. (9/25)
Son ra bun la rın ar dın dan Fi ra vun'a ve onun ön de ge len çev re -
si ne Mu sa'yı ve Ha run'u ayet le ri miz le gön der dik. Fa kat on lar
bü yük len di ler. On lar suç lu-gü nah kar bir ka vim di. (10/75)
So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den (genç le rin -
den) baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin ken di le ri ni be la -
la ra çarp tır ma la rı kor ku suy la- iman eden ol ma dı. Çün kü Fi ra -
vun, ger çek ten yer yü zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten
öl çü yü ta şı ran lar dan dı. (10/83)
Ve an dol sun, ken di si ne do ku nan bir sı kın tı dan son ra, ona bir
ni met tad dır sak, kuş ku suz; "Kö tü lük ler ben den gi di ver di" der.
Çün kü o, şı ma rık tır, bö bür le nen dir. (11/10)

On la rın tü mü-top la nıp (kı ya met te) Al lah'ın hu zu ru na çık tı lar da
za yıf lar (müs taz'af lar) bü yük lük tas la yan la ra (müs tek bir le re)
de di ki: "Şüp he siz, biz si ze tâ bi idik; şim di siz, biz den Al lah'ın
aza bın dan her han gi bir şe yi ön le ye bi li yor mu su nuz?" De di ler ki:
"Eğer Al lah bi ze doğ ru yo lu gös ter sey di biz de siz le re doğ ru yo -
lu gös te rir dik. Şim di ya kın sak da, sab ret sek de, far ket mez bi -
zim için ka ça cak bir yer yok tur." (14/21)
Si zin ila hı nız tek bir ilah tır. Ahi re te inan ma yan la rın kalp le ri ise
in kar cı dır ve on lar müs tek bir (bü yük len mek te) olan lar dır.
(16/22)
Ki tap ta İs ra ilo ğul la rı na şu hük mü ver dik: "Mu hak kak siz yer(yü -
zün) de iki de fa boz gun cu luk çı ka ra cak sı nız ve mu hak kak bü -
yük bir ki bir le niş-yük se liş le ki bir le ne cek-yük se le cek si niz. (17/4)
Yer yü zün de bö bür le ne rek yü rü me; çün kü sen ne ye ri ya ra bi lir -
sin, ne dağ la ra boy ca ula şa bi lir sin. (17/37)
Gök ler de ve yer de kim var sa O'nun dur. O'nun ya nın da olan lar,
O'na iba det et mek te bü yük lü ğe ka pıl maz lar ve yor gun luk duy-
maz lar. (21/19)
Fi ra vun'a ve ile ri ge len çev re si ne; fa kat on lar bü yük len di ler. On -
lar, 'bü yük le nen-zor ba' bir top lu luk tu. (23/46)
Bu na (ayet le ri me) kar şı bü yük lük tas la ya rak; ge ce vak ti de he -
ze yan lar ser gi li yor du nuz. (23/67)
Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük len me do la yı sıy la
bun la rı in kar et ti ler. Ar tık sen, boz gun cu la rın na sıl bir so na uğ -
ra tıl dık la rı na bir bak. (27/14)
Ger çek şu ki, Fi ra vun yer yü zün de (Mı sır'da) bü yük len miş ve
ora nın hal kı nı bir ta kım fır ka la ra ayı rıp böl müş tü; on lar dan bir
bö lü mü nü güç ten dü şü rü yor, er kek ço cuk la rı nı bo ğaz la yıp ka -
dın la rı nı di ri bı ra kı yor du. Çün kü o, boz gun cu lar dan dı. (28/4)
O ve as ker le ri, yer yü zün de hak sız ye re bü yük len di ler ve ger-
çek ten Bize dön dü rül me ye cek le ri ni san dı lar. (28/39)
İş te ahi ret yur du; Biz onu, yer yü zün de bü yük len me yen le re ve
boz gun cu luk yap mak is te me yen le re (ar ma ğan) kı la rız. (Gü zel)
So nuç tak va sa hip le ri nin dir. (28/83)
Ka run'u, Fi ra vun'u ve Ha man'ı da (yı kı ma uğ rat tık). An dol sun,
Mu sa on la ra apa çık de lil ler le gel miş ti, an cak yer yü zün de bü -
yük len di ler. Oy sa on lar (azab tan kur tu lup) ge çe cek de ğil ler di.
(29/39)
Ona ayet le ri miz okun du ğun da, san ki işit mi yor muş ve ku lak la -
rın da bir ağır lık var mış gi bi, bü yük lük tas la ya rak (müs tek bir ce)
sır tı nı çe vi rir. Ar tık sen ona acı bir azap ile müj de ver. (31/7)
"İn san la ra ya na ğı nı çe vi rip (bü yük len me) ve bö bür len miş ola-
rak yer yü zün de yü rü me. Çün kü Al lah, bü yük lük tas la yıp bö bür -
le ne ni sev mez." (31/18)
Bi zim ayet le ri mi ze an cak, ken di le ri ne ha tır la tıl dı ğı za man, he -
men sec de ye ka pa nan lar, Rab le ri ni hamd ile tes bih eden ler ve
bü yük lük tas la ma yan (müs tek bir ol ma yan)lar iman eder.
(32/15)
İn kâr eden ler de di ki: "Biz ke sin ola rak, ne bu Kur'an'a ina nı rız,
ne on dan ön ce ki (in di ri le)ne." Sen o zul me den le ri, Rab le ri hu -
zu run da tu tuk lan mış ola rak gör sen; sö zü (suç la ma la rı) bir bir le -
ri ne kar şı evi rip-çe vi rir (bir bir le ri ne yö nel tir ler). Za'fa uğ ra tı lan
(müs taz'af)lar, bü yük lük tas la yan la ra der ler ki: "Eğer siz ler ol -
ma say dı nız, ger çek ten biz ler mü'min (kim se)ler olur duk."
(34/31)
Bü yük lük tas la yan lar, za'fa uğ ra tı lan (müs taz'af)la ra de di ler ki:
"Si ze hi da yet gel dik ten son ra, si zi biz mi on dan alı koy duk? Ha -
yır, siz (za ten) suç lu-gü nah kar lar dı nız." (34/32)
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Za'fa uğratılanlar da büyüklük taslayanlara: "Hayır, siz gece ve
gündüz hileli düzenler (kurup) bizim Allah'ı inkar etmemizi ve
O'na eşler koşmamızı bize emrediyordunuz" dediler. Azabı gör-
düklerinde pişmanlıklarını saklarlar; Biz de inkâr edenlerin bo-
yunlarına halkalar geçirdik. Onlar, yaptıklarından başkasıyla mı
cezalandırılacaklardı? (34/33)
(Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarla-
yıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkası-
nı sarıp-kuşatmaz. Artık onlar öncekilerin sünnetinden başkası-
nı mı gözlemektedirler? Sen, Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir
değişiklik bulamazsın ve sen, Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir
dönüşüm de bulamazsın. (35/43)
Yalnız İblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.
(38/74)
(Allah) Dedi ki: "Ey İblis, iki elimle yarattığıma seni secde et-
mekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olan-
lardan mı oldun?" (38/75)
Kıyamet günü, Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerinin kap-
kara olduğunu görürsün. Büyüklenenler için cehennemde bir
konaklama yeri mi yok? (39/60)
Musa dedi ki: "Gerçekten ben, hesap gününe iman etmeyen
her mütekebbirden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığı-
nırım." (40/27)
Ki onlar, Allah'ın ayetleri konusunda kendilerine gelmiş bir delil
bulunmaksızın mücadele edip dururlar. (Bu) Allah Katında da,
iman edenler katında da büyük bir öfke (sebebi)dir. İşte Allah,
her mütekebbir zorbanın kalbini böyle mühürler. (,40/35)
Ateşin içinde, iddialar öne sürüp karşılıklı tartışırlarken zayıf
olanlar, büyüklenen (müstekbir)lere derler ki: "Gerçekten biz,
size uymuş (teb'anız) olan kimselerdik. Şimdi siz, ateşten bir
parçasını olsun, bizden uzaklaştırabilir misiniz? (40/47)
Büyüklenen (müstekbir)ler derler ki: "Biz hepimiz (ateşin) için-
deyiz; gerçekten Allah, kullar arasında hüküm verdi (artık)."
(40/48)
Rabbiniz dedi ki: "Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu
Bana ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme
boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. (40/60)
Ad (kavmin)e gelince; onlar yeryüzünde haksız yere büyüklen-
diler ve dediler ki: "Kuvvet bakımından bizden daha üstünü kim-
miş?" Onlar, gerçekten kendilerini yaratan Allah'ı görmediler
mi? O, kuvvet bakımından kendilerinden daha üstündür. Oysa
onlar, Bizim ayetlerimizi (bilerek) inkar ediyorlardı. (41/15)
Şayet onlar büyüklenecek olurlarsa, Rabbinin Katında bulunan-
lar, O'nu gece ve gündüz tesbih ederler ve (bundan) bıkkınlık
duymazlar. (41/38)
"Allah'a karşı büyüklenmeyin; şüphesiz size apaçık, bir delil ge-
tiriyorum." (44/19)
Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, sonra müstekbirce
(inatla büyüklük taslayarak) sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Ar-
tık sen onu acı bir azabla müjdele. (45/8)
İnkar edenlere gelince; "Size karşı ayetlerim okunduğunda bü-
yüklük taslayan (müstekbir olan)lar ve suçlu-günahkar bir ka-
vim olanlar sizler değil miydiniz?" (45/31)
De ki: "Gördünüz mü-haber verin; eğer (bu Kur'an) Allah
Katından ise, siz de onu inkâr etmişseniz ve İsrailoğullarından
bir şahid bunun bir benzerine şahidlik edip iman etmişse ve siz
de büyüklük taslamışsanız (bunun sonucu ne olacak)? Şüphe-
siz Allah, zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez." (46/10)

İnkâr edenler ateşe sunulacakları gün, (onlara şöyle denir:) "Siz
dünya hayatınızda bütün 'güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip-
yok ettiniz, onlarla yaşayıp-zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde
haksız yere büyüklenmeniz (istikbarınız) ve fasıklıkta bulunma-
nızdan dolayı, bugün alçaltıcı bir azab ile cezalandırılacaksı-
nız." (46/20)
"Zikr (vahy) içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan söy-
leyen, kendini beğenmiş bir şımarıktır." Onlar yarın, kimin çok
yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarık olduğunu bilip-
öğreneceklerdir. (54/25-26)
Öyle ki, elinizden çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size
(Allah'ın) verdikleri dolayısıyla sevinip-şımarmayasınız. Allah,
büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. (57/23)
Onlara: "Gelin Allah'ın Resûlü sizin için mağfiret (bağışlanma)
dilesin", denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen, onların
büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görür-
sün. (63/5)
"Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar
parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve
büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip-direttiler." (71/7)
Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı (istikbar). (74/23)
(Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyala-

yıp, kendinizden geçirdi.' (102/1)
Öyle ki, (bu) mezarı ziyaretinize (kabre gidişinize, ölümünüze)
kadar sürdü. (102/2)
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- C -

CA Hİ Lİ YE
Son ra ke de rin ar dın dan üze ri ni ze bir gü ven lik (duy gu su) in dir -
di, bir uyuk la ma ki, içi niz den bir gru bu sa rı ve ri yor du. Bir grup
da, can la rı der di ne düş müş tü; Al lah'a kar şı hak sız ye re ca hi li ye
zan nıy la zan la ra ka pı la rak: "Bu iş ten bi ze ne var ki?" di yor lar dı.
De ki: "Şüp he siz işin tü mü Al lah'ın dır." On lar, sa na açık la ma -
dık la rı şe yi iç le rin de giz li tu tu yor lar, "Bu iş ten bi ze bir şey ol say-
dı, biz bu ra da öl dü rül mez dik" di yor lar. De ki: "Ev le ri niz de ol say-
dı nız da üzer le ri ne öl dü rül me si ya zıl mış olan lar, yi ne dev ri le -
cek le ri yer le re gi de cek ti. (Bu nu) Al lah, si ne le ri niz de ki ni de ne -
mek ve kalp le ri niz de ola nı arın dır mak için (yap tı). Al lah, si ne le -
rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (3/154)
On lar hâ lâ ca hi li ye hük mü nü mü arı yor lar? Ke sin bil giy le ina-
nan bir top lu luk için hük mü, Al lah'tan da ha gü zel olan kim dir?
(5/50)
Ev le ri niz de va kar la-otu run (ev le ri ni zi ka rar gah edi nin), ilk ca hi -
li ye (ka dın la rı)nın süs le ri ni açı ğa vur ma sı gi bi, siz de süs le ri ni -
zi açı ğa vur ma yın; na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin, Al lah'a
ve el çi si ne ita at edin. Ey Ehl-i Beyt, ger çek ten Al lah, siz den ki -
ri (gü nah ve çir kin li ği) gi der mek ve si zi ter te miz kıl mak is ter.
(33/33)
Ha ni o in kâr eden ler, ken di kalp le rin de, 'öf ke li soy ko ru yu cu lu -
ğu'nu (ha mi ye ti), ca hi li ye nin 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu nu' kı lıp-
kış kırt tık la rı za man, he men Al lah; el çi si nin ve mü'min le rin üze-
ri ne '(kal bi tes kin eden) gü ven ve ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve
on la rı "tak va sö zü" üze rin de 'ka rar lı lık la ayak ta tut tu." Za ten on -
lar da, bu na la yık ve ehil idi ler. Al lah, her şe yi hak kıy la bi len dir.
(48/26)

CA HİL LİK
Ha ni Mu sa kav mi ne: "Al lah, mu hak kak si zin bir sı ğır kes me ni zi
em re di yor" de miş ti. "Bi zi ala ya mı alı yor sun?" de di ler. (Mu sa)
"Ca hil ler den ol mak tan Al lah'a sı ğı nı rım" de di. (2/67)
Al lah'ın (ka bu lü nü) üze ri ne al dı ğı tev be an cak ce ha let ne de niy -
le kö tü lük ya pan la rın son ra he men ce cik tev be eden le rin(ki dir).
İş te Al lah böy le le ri nin tev be le ri ni ka bul eder. Al lah bi len dir hü -
küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/17)
Eğer on la rın yüz çe vir me le ri sa na ağır gel diy se, on la ra bir ayet
ge tir mek için yer de bir tü nel aç ma ya ve ya gö ğe bir mer di ven
da ya ma ya gü cün ye ti yor sa (yap). Eğer Al lah di le sey di, on la rın
tü mü nü hi da yet üze re top lar dı. Öy ley se sa kın ca hil ler den ol ma.
(6/35)
Bi zim ayet le ri mi ze iman eden ler sa na gel dik le rin de on la ra de
ki: "Se lam ol sun si ze. Rab bi niz rah me ti ken di üze ri ne yaz dı ki
içi niz den kim bir ce ha let so nu cu bir kö tü lük iş ler son ra tev be
eder ve (ken di ni) ıs lah eder se şüp he siz O ba ğış la yan dır esir ge-
yen dir." (En'am, 54)
Ger çek şu ki, Biz on la ra me lek ler in dir sey dik, on lar la ölü ler ko -
nuş say dı ve her şe yi kar şı la rı na top la say dık, -Al lah'ın di le di ği dı -
şın da- yi ne on lar inan ma ya cak lar dı. An cak on la rın ço ğu ca hil lik
edi yor lar. (6/111)
İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik. Put la rı önün de bel bü küp
eğil mek te olan bir top lu lu ğa rast la dı lar. Mu sa'ya de di ler ki: "Ey
Mu sa, on la rın ilah la rı (var; on la rın ki) gi bi, sen de bi ze bir ilah
yap." O: "siz ger çek ten ca hil lik et mek te olan bir ka vim si niz" de -
di. (7/138)
Sen af (ve ya ko lay lık) yo lu nu be nim se, (İs lam'a) uy gun ola nı

(ör fü) em ret ve ca hil ler den yüz çe vir. (7/199)
Ey Kav mim, ben siz den bu na kar şı lık bir mal is te mi yo rum. Be -
nim ec rim, yal nız ca Al lah'a ait tir. Ben iman eden le ri ko va cak
de ği lim. On lar ger çek ten Rab le ri ne ka vu şa cak lar. An cak ben
si zi, ca hil lik et mek te olan bir ka vim gö rü yo rum. (11/29)
De di ki: "Ey Nuh, ke sin lik le o se nin ai len den de ğil dir. Çün kü o,
sa lih ol ma yan bir iş (yap mış tır). Öy ley se hak kın da bil gin ol ma -
yan şe yi ben den is te me. Ger çek ten ben, ca hil ler den ol ma ya sın
di ye sa na öğüt ve ri yo rum." (11/46)
(Yu suf) De di ki: "Rab bim, zin dan, bun la rın be ni ken di si ne ça ğır-
dık la rı şey den ba na da ha se vim li dir. Kur duk la rı dü ze ni ben den
uzak laş tır maz san, on la ra (kor ka rım) eği lim gös te rir, (böy le ce)
ca hil ler den olu rum." (12/33)
(Yu suf) De di ki: "Siz ler, ca hil ler iken Yu suf'a ve kar de şi ne ne ler
yap tı ğı nı zı bi li yor mu su nuz?" (12/89)

Son ra ger çek ten Rab bin ce ha let so nu cu kö tü lük iş le yen son ra
bu nun ar dın dan tev be eden ve ıs lah olan lar(la be ra ber dir).
Şüp he siz Rab bin bun dan son ra ba ğış la yan dır esir ge yen dir.
(16/119)
O Rah man'ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak gö nül lü ola rak yü -
rür ler ve ca hil ler ken di le riy le mu ha tap ol duk la rı za man "Se lam"
der ler. (25/63)
'Boş ve ya rar sız olan sö zü' işit tik le ri za man on dan yüz çe vi rir ler
ve: "Bi zim ya pıp-et tik le ri miz bi zim, si zin ya pıp-et tik le ri niz si zin -
dir; si ze se lam ol sun, biz ca hil le ri be nim se me yiz" der ler. (28/55)
Ey iman eden ler eğer bir fa sık si ze bir ha ber ge ti rir se onu 'et-
raf lı ca araş tı rın'. Yok sa ce ha let so nu cu bir kav me kö tü lük te bu -
lu nur su nuz da son ra iş le dik le ri ni ze piş man olur su nuz. (49/6)
Ger çek şu ki, Biz ema net le ri gök le re, ye re ve dağ la ra sun duk
da on lar bu nu yük len mek ten ka çın dı lar ve on dan kor ku ya ka pıl-
dı lar; onu in san yük len di. Çün kü o, çok za lim, çok ca hil dir.
(33/72)
De ki: "Ey ca hil ler, ba na Al lah'ın dı şın da bir baş ka sı na mı kul-
luk et me mi em re di yor su nuz?" (39/64)
De di ki: "İlim an cak Al lah Katında dır. Ben si ze gön de ril di ğim şe -
yi teb liğ edi yo rum; an cak si zi ca hil lik eden bir ka vim ola rak gö -
rü yo rum." (46/23)
Ki on lar 'bil gi siz li ğin ku şat ma sı' için de ha ber siz dir ler. (51/11)

CA LUT
Ta lut, or duy la bir lik te ay rıl dı ğın da de di ki: "Doğ ru su Al lah si zi
bir ır mak la im ti han ede cek tir. Kim bun dan içer se, ar tık o ben-
den de ğil dir ve kim de -eliy le bir avuç alan lar ha riç- onu tad-
maz sa ben den dir. Kü çük bir kıs mı ha riç (hep si su dan) iç ti. O,
ken di siy le be ra ber iman eden ler le (ır ma ğı) ge çin ce on lar (ge ri -
de ka lan lar): "Bu gün bi zim Ca lut'a ve or du su na kar şı (ko ya cak)
gü cü müz yok" de di ler. (O za man) Mu hak kak Al lah'a ka vu şa -
cak la rı nı uman lar (şöy le) de di ler: "Ni ce kü çük top lu luk, da ha
çok olan bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah sab-
re den ler le be ra ber dir." (2/249)
On lar, Ca lut ve or du su na kar şı mey da na (sa va şa) çık tık la rın da,
de di ler ki: "Rab bi miz, üze ri mi ze sa bır yağ dır, adım la rı mı zı sa bit
kıl (kay dır ma) ve kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım et."
(2/250)
Böy le ce on la rı, Al lah'ın iz niy le ye nil gi ye uğ rat tı lar. Da vud Ca -
lut'u öl dür dü. Al lah da ona mülk ve hik met ver di; ona di le di ğin -
den öğ ret ti. Eğer Al lah'ın, in san la rın bir kıs mı ile bir kıs mı nı def'i
(en gel le me si) ol ma say dı, yer yü zü mut la ka fe sa da uğ rar dı. An -
cak Al lah, alem le re kar şı bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. (2/251)

106

KURAN FİHRİSTİ



CA Rİ YE LER
Müş rik ka dın la rı, iman edin ce ye ka dar ni kah la ma yın; iman
eden bir ca ri ye -ho şu nu za git se de- müş rik bir ka dın dan da ha
ha yır lı dır. Müş rik er kek le ri de iman edin ce ye ka dar ni kah la ma -
yın; iman eden bir kö le, -ho şu nu za git se de- müş rik bir er kek -
ten da ha ha yır lı dır. On lar, ate şe ça ğı rır lar, Al lah ise Ken di iz niy-
le cen ne te ve mağ fi re te ça ğı rır. O, in san la ra ayet le ri ni açık lar.
Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (2/221)
Eğer ye tim (kız)lar ko nu sun da ada le ti ye ri ne ge ti re me ye ce ği -
niz den kor kar sa nız, bu du rum da, (on lar la de ğil) si ze he lal olan
(baş ka) ka dın lar dan iki şer, üçer, dör der ol mak üze re ni kah la -
yın. Şa yet ada le ti sağ la ya ma ya ca ğı nız dan kor kar sa nız, o za -
man bir (eş) ya da sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye) ile (ye ti -
nin). Bu sap ma ma nı za da ha ya kın dır. (4/3)
İçi niz de ev li ol ma yan la rı, kö le le ri niz den ve ca ri ye le ri niz den sa -
lih olan la rı ev len di rin. Eğer fa kir ise ler Al lah, Ken di faz lın dan
on la rı zen gin eder. Al lah ge niş (ni met sa hi bi)dir, bi len dir.
(24/32)
Ni kah (im ka nı) bu la ma yan lar, Al lah on la rı Ken di faz lın dan zen-
gin leş ti rin ce ye ka dar if fet li dav ran sın lar. Sağ el le ri ni zin ma lik ol -
du ğu (kö le ve ca ri ye ler den) mü ka te be is te yen le re -eğer on lar -
da bir ha yır gö rü yor sa nız- mü ka te be ya pın. Ve Al lah'ın si ze ver-
di ği ma lın dan on la ra ve rin. Dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ını el de
et mek için -ırz la rı nı ko ru mak is ti yor lar sa- ca ri ye le ri ni zi fuh şa
zor la ma yın. Kim on la rı (fuh şa) zor lar sa, şüp he siz on la rın (fuh -
şa) zor lan ma la rın dan son ra Al lah (on la rı) ba ğış la yan dır esir ge -
yen dir. (24/33)
Ey iman eden ler, sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu ile siz den olup da
he nüz er gin lik ça ğı na er me miş olan (ço cuk)lar, (oda la rı nı za gir-
mek için şu) üç va kit te izin is te sin ler: Sa bah na ma zın dan ön ce,
öğ le yin üs tü nü zü çı kar dı ğı nız va kit ve yat sı na ma zın dan son ra.
(Bu) Üçü si zin için mah rem (va kit le ri)dir. Bun la rın dı şın da si ze
de, on la ra da bir sa kın ca yok tur; on lar ya nı nız da do la şa bi lir ler,
bir bi ri ni zin ya nın da ola bi lir si niz. İş te Al lah si ze ayet le ri böy le
açık la mak ta dır. Al lah bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(24/ 58)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz sa na üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver-
di ğin eş le ri ni ve Al lah'ın sa na ga ni met ola rak ver dik le ri (sa vaş
esir le ri)nden sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) ile se nin le bir lik-
te hic ret eden am ca nın kız la rı nı, ha la nın kız la rı nı, da yı nın kız-
la rı nı ve tey ze nin kız la rı nı he lal kıl dık; bir de, ken di si ni pey gam-
be re hi be eden ve pey gam be rin ken di si ni al mak is te di ği mü'min
bir ka dı nı da -mü'min ler için ol mak sı zın yal nız ca sa na has ol -
mak üze re- (se nin için he lal kıl dık). Biz ken di eş le ri ve sağ el le -
ri nin ma lik ol du ğu (ca ri ye le ri) ko nu sun da on lar (mü'min ler) üze-
ri ne ne yi farz kıl dı ğı mı zı bil dik (si ze bil dir dik). Böy le lik le se nin
için hiç bir güç lük ol ma sın. Al lah çok ba ğış la yan dır çok esir ge -
yen dir. (33/50)
Bun dan son ra (baş ka) ka dın lar ve bun la rı baş ka eş ler le de ğiş -
tir mek -gü zel lik le ri se nin ho şu na git se bi le- sa na he lal ol maz;
an cak sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) baş ka. Al lah her şe yi
gö zet le yip de net le yen dir. (33/52)
On lar için ba ba la rı oğul la rı kar deş le ri er kek kar deş le ri nin oğul-
la rı kız kar deş le ri nin oğul la rı ka dın la rı ve sağ el le ri nin ma lik ol -
du ğu (ca ri ye le ri) hak kın da bir sa kın ca yok tur. (Ey Müs lü man
ka dın lar) Al lah'tan sa kı nın. Şüp he siz Al lah her şe ye şa hid olan-
dır. (33/55)
An cak ken di eş le ri ya da sağ el le ri nin ma lik ol du ğu baş ka; çün -
kü on lar (bun lar dan do la yı) kı nan maz lar. (70/30)

CEB RA İL (A.S)
An dol sun Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe şe el çi ler
gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel ge ler ver dik ve
onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek si ze ne za man bir el çi
nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir şey le gel se bü yük lük tas la ya rak
bir kıs mı nız onu ya lan la ya cak bir kıs mı nız da onu öl dü re cek mi -
si niz? (2/87)
De ki: "Cib ril'e kim düş man ise (bil sin ki) ger çek ten onu (Ki ta bı)
Al lah'ın iz niy le ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yı cı ve mü'min ler
için hi da yet ve müj de ve ri ci ola rak se nin kal bi ne in di ren O'dur."
(2/97)
"Her kim Al lah'a me lek le ri ne el çi le ri ne Cib ril'e ve Mi ka il'e düş-
man ise ar tık şüp he siz  Al lah da ka fir le rin düş ma nı dır." (2/98)
İş te bu el çi ler; bir kıs mı nı bir kıs mı na üs tün kıl dık. On lar dan
Al lah'ın ken di le riy le ko nuş tu ğu ve de re ce ler le yük selt ti ği var dır.
Mer yem oğ lu İsa'ya apa çık bel ge ler ver dik ve O'nu Ru hu'l-Ku -
düs'le des tek le dik. Şa yet Al lah di le sey di ken di le ri ne apa çık bel-
ge ler gel dik ten son ra on la rın pe şin den ge len (üm met)ler bir bir -
le ri ni öl dür mez di. An cak ih ti la fa düş tü ler; on lar dan ki mi inan dı
ki mi in kâr et ti. Al lah di le sey di bir bir le ri ni öl dür mez ler di. Ama
Al lah di le di ği ni ya pan dır. (2/253)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim be şik te
iken de ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta bı
hik me ti Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi çi -
min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı yor -
dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan in kâ-
ra sa pan lar "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di (de) İs -
ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
Kul la rın dan di le dik le ri ne me lek le ri em rin den olan ruh ile in di rir:
Ben den baş ka ilah yok tur şu hal de ben den kor kup-sa kı nın di ye
uya rın. (16/2)
Me lek ler ve Ruh (Ceb ra il) ona sü re si el li bin yıl olan bir gün de
çı ka bil mek te dir. (70/4)
Ruh ve me lek le rin saf lar ha lin de du ra cak la rı gün; Rah man'ın
ken di le ri ne izin ver dik le ri dı şın da olan lar ko nuş maz lar. (Ko nu -
şa cak olan da) Doğ ru yu söy le ye cek tir. (78/38)
Şüp he siz o (Kur'an) üs tün onur sa hi bi bir el çi nin ger çek ten
(Al lah'tan ge tir di ği) sö zü dür; (81/19)
Me lek ler ve ruh on da Rab le ri nin iz niy le her bir iş için iner ler.
(97/4)
De ki: "İman eden le ri sağ lam laş tır mak, Müs lü man la ra bir müj -
de ve hi da yet ol mak üze re onu (Kur'an'ı) hak ola rak Rab bin den
Ru hu'l-Ku düs in dir miş tir." (16/102)
Son ra on lar dan ya na (ken di ni giz le yen) bir per de çek miş ti. Böy -
le ce ona ru hu muz (Cib ril'i) gön der miş tik o da düz gün bir be şer
kı lı ğın da gö rün müş tü. (19/17)
De miş ti ki: "Ben yal nız ca Rab bin den (ge len) bir el çi yim; sa na
ter te miz bir er kek ço cuk ar ma ğan et mek için (bu ra da yım)."
(19/19)
Onu Ru hu'l-emin in dir di. (26/193)
De re ce le ri yük sel ten Arş'ın sa hi bi (Al lah) 'top lan ma ve bu luş ma'
gü nü ile uya rıp-kor kut mak için ken di em rin den olan ru hu kul la -
rın dan di le di ği ne in di rir. (40/15)
(Ki O) Gö rü nü müy le çar pı cı bir gü zel li ğe sa hip tir. He men doğ-
rul du. (53/6)
Eğer siz ler (Pey gam be rin iki eşi) Al lah'a tev be eder se niz (ne
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gü zel); çün kü kalb le ri niz eğ ri lik gös ter di. Yok eğer ona kar şı bir-
bi ri ni ze des tek çi ol ma ya kal kı şır sa nız, ar tık Al lah, onun mev la -
sı dır; Cib ril ve mü'min le rin sa lih olan(lar)ı da. Bun la rın ar ka sın -
dan me lek ler de onun des tek çi si dir ler. (66/4)

CE HEN NEM
İn kâr eden le re de ki: "Ya kın da ye nil gi ye uğ ra tı la cak sı nız ve top-
la nıp ce hen ne me sü rü le cek si niz." Ne kö tü ya tak tır o. (3/12)
Ba zı yüz le rin ağa ra ca ğı, ba zı yüz le rin de ka ra ra ca ğı gün... Yüz -
le ri kap ka ra-ke si le cek olan la ra: "İma nı nız dan son ra in kar et ti -
niz, öy le mi? Öy ley se in kar et me ni ze kar şı lık ola rak aza bı ta -
dın" (de ni lir). (3/106)
Ayet le ri mi ze kar şı in kâ ra sa pan la rı şüp he siz ate şe so ka ca ğız.
De ri le ri ya nıp dö kül dük çe aza bı tad ma la rı için on la rı baş ka de -
ri ler le de ğiş ti re ce ğiz. Ger çek ten Al lah güç lü ve üs tün olan dır
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/56)
Ate şin üs tün de dur du rul duk la rın da on la rı bir gör sen; der ler ki:
"Keş ke (dün ya ya bir da ha) ge ri çev ril sey dik de Rab bi mi zin
ayet le ri ni ya lan la ma say dık ve mü'min ler den ol say dık." (6/27)
Rab le ri nin kar şı sın da dur du rul duk la rın da on la rı bir gör sen:
(Al lah:) "Bu, ger çek de ğil mi?" de di. On lar: "Evet, Rab bi miz
hak kı için" de di ler. (Al lah:) "Öy ley se in kâr ede gel dik le ri niz ne -
de niy le aza bı ta dın" de di. (6/30)
On la rın tü mü nü top la ya ca ğı gün: "Ey cin top lu lu ğu in san lar dan
ço ğu nu (ayar tıp ken di ni ze kul lar) edin di niz" (di ye cek). İn san lar -
dan on la rın dost la rı der ler ki: "Rab bi miz ki mi miz ki mi miz den ya -
rar lan dı ve bi zim için tes bit et ti ğin sü re ye ulaş tık." (Al lah) Di ye -
cek ki: "Al lah'ın di le di ği dış ta ol mak üze re ateş si zin için de sü -
re siz ka la ca ğı nız ko nak la ma ye ri niz dir." Şüp he siz Rab bin hü -
küm ve hik met sa hi bi olan dır bi len dir. (6/128)
(Al lah) di ye cek: "Cin ler den ve in san lar dan siz den ön ce geç miş
üm met ler le bir lik te ate şe gi rin." Her bir üm met gi ri şin de kar de -
şi ni (ken di ben ze ri ni) la net ler. Ni te kim hep si bir bi ri ar dın ca ora -
da top la nın ca en son ra yer alan lar en ön de ge len ler için: "Rab -
bi miz, iş te bun lar bi zi sap tır dı; öy ley se, ateş ten kat kat art tı rıl -
mış bir azab ver di ye cek ler. (Al lah da:) "Hep si için kat kat tır. An -
cak siz bil mez si niz" di ye cek. (7/38)
(Bu se fer) Ön de ge len ler, son da yer alan la ra di ye cek ler ki: "Si -
zin bi ze gö re bir üs tün lü ğü nüz yok tur ka zan dık la rı nı za kar şı lık
ola rak aza bı ta dın." (7/39)
Şüp he siz, ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le -
nen ler on lar için gö ğün ka pı la rı açıl maz ve ha lat (ya da de ve)
iğ ne nin de li ğin den ge çin ce ye ka dar cen ne te gir mez ler. Biz suç -
lu-gü nah kar la rı iş te böy le ce za lan dı rı rız. (7/40)
On lar için, ce hen nem den ya tak lar ve üst le ri ne ör tü ler var dır.
Biz zul me sa pan la rı iş te böy le ce za lan dı rı rız. (7/41)
Cen net hal kı, ateş hal kı na (şöy le) ses le ne cek ler: "Bi ze Rab bi -
mi zin va det ti ği ni ger çek bul du nuz mu?" On lar da: "Evet" der ler.
Bun dan son ra iç le rin den ses le nen bi ri (şöy le) ses le ne cek tir:
"Al lah'ın la ne ti za lim le rin üze ri ne ol sun." (7/44)
Göz le ri ce hen nem hal kın dan ya na çev ri lin ce: "Rab bi miz bi zi
za lim ler top lu lu ğuy la bir lik te kıl ma" der ler. (7/47)
Bur cun üs tün de ki adam lar ken di le ri ni yüz le rin den ta nı dık la rı
(ile ri ge len bir ta kım) adam la ra ses le ne rek der ler ki: "Ne (güç ve
ser vet) top la mış ol ma nız ne bü yük lük tas la ma nız (is tik ba rı nız)
si ze bir ya rar sağ la ma dı." (7/48)
Ate şin hal kı cen net hal kı na ses le nir: "Bi ze bi raz su dan ya da
Al lah'ın si ze ver di ği rı zık tan ak ta rın." Der ler ki: "Doğ ru su Al lah
bun la rı in kâr eden le re ha ram (ya sak) kıl mış tır." (7/50)
On lar din le ri ni bir eğ len ce ve oyun (ko nu su) edin miş ler di ve

dün ya ha ya tı on la rı al dat mış tı. On lar bu gün le riy le kar şı laş ma -
yı unut tuk la rı ve Bizim ayet le ri mi zi 'yok sa ya rak ta nı ma dık la rı'
gi bi Biz de bu gün on la rı unu ta ca ğız. (7/51)
Ger çek şu ki in kâr eden ler (in san la rı) Al lah'ın yo lun dan en gel -
le mek için mal la rı nı har car lar; bun dan böy le de har ca ya cak lar.
Son ra bu on la ra yü rek acı sı ola cak tır son ra boz gu na uğ ra tı la -
cak lar dır. İn kâr eden ler so nun da ce hen ne me sü rü lüp top la na -
cak lar dır. (8/36)
Bu Al lah'ın mur dar ola nı te miz den ayır det me si; mur da rı bir kıs-
mı nı bir kıs mı üze rin de kı lıp tü mü nü bi rik ti re rek ce hen ne me at -
ma sı için dir. İş te bun lar hüs ra na uğ ra yan lar dır. (8/37)
Bun la rın üzer le ri nin ce hen nem ate şin de kız dı rı la ca ğı gün on la -
rın alın la rı bö ğür le ri ve sırt la rı bun lar la dağ la na cak (ve:) "İş te bu
ken di niz için yı ğıp-sak la dık la rı nız dır; yı ğıp-sak la dık la rı nı zı ta -
dın" (de ni le cek). (9/35)
(Böy le si nin) Önün de ce hen nem var dır ve (ora da) irin li su dan
içi ri le cek tir. (14/16)
Yut kun ma ya ça ba la ya cak ve bo ğa zın dan ge çir me yi ba şa ra -
mayacak ona her yan dan ölüm ge le cek oy sa öl me ye cek de. Ar -
dın dan da ha ka tı bir azab ola cak. (14/17)
Aza bın ken di le ri ne ge le ce ği gün (ile) in san la rı uya rıp-kor kut ki
(o gün) zul me den ler şöy le di ye cek ler: "Bi zi ya kın bir sü re ye ka -
dar er te le ki Se nin çağ rı na ce vap ve re lim ve el çi le re uya lım."
Oy sa da ha ön ce ken di niz için hiç ze val yok tur di ye and içen ler
siz ler de ğil miy di niz? (14/44)
Ve hiç şüp he yok on la rın tü mü nün bu luş ma ye ri ce hen nem dir.
(15/43)
Onun ye di ka pı sı var dır; on lar dan her bir ka pı için bir grup ay -
rıl mış tır. (15/44)
Ki me lek ler ken di ne fis le ri nin za lim le ri ola rak on la rın can la rı nı
al dık la rın da "Biz hiç bir kö tü lük yap mı yor duk" di ye tes lim olur lar.
Ha yır şüp he siz Al lah si zin ne ler yap tı ğı nı zı bi len dir. (16/28)
Öy ley se için de ebe di ka lı cı lar ola rak ce hen ne min ka pı la rın dan
gi rin. Bü yük lük tas la yan la rın ko nak la ma ye ri ne kö tü dür.
(16/29)
Kim çar ça buk ola nı (ge çi ci dün ya ar zu la rı nı) is ter se ora da is te -
di ği miz kim se ye di le di ği mi zi ça buk laş tı rı rız son ra ona ce hen ne -
mi (yurt) kı la rız; ona kı nan mış ve ko vul muş ola rak gi der.
(17/18)
Ve de ki: "Hak Rab bi niz den dir; ar tık di le yen iman et sin di le yen
in kâr et sin. Şüp he siz Biz za lim le re bir ateş ha zır la mı şız onun
du var la rı ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır. Eğer on lar yar dım
is ter ler se ka tı bir sı vı gi bi yüz le ri ka vu rup-ya kan bir su ile yar-
dım edi lir ler. Ne kö tü bir iç ki dir o ve ne kö tü bir des tek tir."
(18/29)
Biz o gün bir kıs mı nı bir kıs mı için de dal ga la nır ca sı na bı ra kı -
ver mi şiz. Sur'a da üfü rül müş tür ar tık on la rın tü mü nü bir ara da
to par la mı şız. (18/99)
Ve o gün ce hen ne mi in kâr eden le re tam bir su nuş la sun mu şuz.
(18/100)
İn kâr eden ler Be ni bı ra kıp kul la rı mı ve li ler edin dik le ri ni mi san-
dı lar? Ger çek ten Biz ce hen ne mi ka fir ler için bir du rak ola rak ha -
zır la mı şız. (18/102)
De ki: "Kim sa pık lık için dey se Rah man ona sü re ta nı dık ça ta -
nır; ken di le ri ne va'de di le ni -ya aza bı ve ya kı ya met sa ati ni- gör-
dük le ri za man ar tık ki min ye ri (ma kam mev ki) da ha kö tü ki min
as ke ri- gü cü da ha za yıf mış öğ re ne cek ler dir." (19/75)
Suç lu-gü nah kar la rı su sa mış lar ola rak ce hen ne me sü re ce ğiz.
(19/86)
Ger çek ten siz de Al lah'ın dı şın da tap tık la rı nız da ce hen ne min
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odu nu su nuz siz ona va ra cak sı nız. (21/98)
Or da ken di le ri için 'ke mik le ri ça tır da tan in le me ler' var dır. On lar
or da işit mez ler de. (21/100)
İş te bun lar çe ki şen iki grup tur Rab le ri ko nu sun da çe kiş ti ler. İş -
te o in kâr eden ler on lar için ateş ten el bi se ler bi çil miş tir; baş la rı
üs tün den de kay nar su dö kü lür. (22/19)
Ne za man or dan sar sı cı-üzün tü den çık mak is ter ler se ora ya ge -
ri çev ri lir ler ve (on la ra:) "Ya kı cı aza bı ta dın" (de nir). (22/22)
Ar tık ki min tar tı sı ağır ba sar sa iş te on lar kur tu lu şa eren le rin ta
ken di le ri dir. (23/102)
Ki min tar tı sı ha fif ge lir se iş te on lar da ken di ne fis le ri ni hüs ra na
uğ ra tan lar, ce hen nem de de ebe di ola rak ka la cak olan lar dır.
(23/103)
Ateş on la rın yüz le ri ni ya la ya rak ya kar da onun için de on lar (et -
le ri sıy rıl mış ola rak sı rı tan) diş le riy le ka lı ve rir ler. (23/104)
Ayet le rim si ze oku nu yor ken ya lan la yan lar siz ler de ğil miy di niz?
(23/105)
De di ler ki: "Rab bi miz mut suz lu ğu muz bi ze kar şı üs tün gel di biz
sa pan bir top lu luk imi şiz." (23/106)
"Rab bi miz bi zi (ate şin) için den çı kar eğer yi ne (in kâ ra) dö ner -
sek ar tık ger çek ten za lim kim se ler olu ruz." (23/107)
Der ki: "Onun içi ne si nin ve be nim le söy leş me yin." (23/108)
Ha yır on lar kı ya met-sa ati ni ya lan la dı lar; Biz kı ya met sa ati ni ya -
lan sa yan la ra çıl gın ca ya nan bir ateş ha zır la dık. (25/11)
(Ateş) On la rı uzak bir yer den gör dü ğün de on lar bu nun ga zab lı
öf ke si ni ve uğul tu su nu işi tir ler. (25/12)
El le ri bo yun la rı na bağ lı ola rak sı kı şık bir ye ri ne atıl dık la rı za -
man ora da yok olu şu is te yip-ça ğı rır lar. (25/13)
Bu gün bir yok olu şu ça ğır ma yın bir çok (ke re) yok olu şu is te -
yip-ça ğı rın. (25/14)
De ki: "Bu mu da ha ha yır lı yok sa tak va sa hip le ri ne va'de di len
ebe di cen net mi? Ki on lar için bir mü ka fat ve son du rak tır."
(25/15)
İş te (ilah la rı nız) si zin söy le dik le ri ni zi ya lan la dı lar; bun dan böy le
(aza bı) ne ge ri çe vir me ye gü cü nüz ye te bi lir ne de bir yar dı ma.
Siz den kim zul me der se ona bü yük bir azab tad dı rı rız. (25/19)
Me lek le ri gö re cek le ri gün suç lu-gü nah kar la ra bir müj de yok tur.
Ve o gün (me lek ler on la ra) der ler ki: "(Si ze se vinç li ha ber) Ya -
sak tır ya sak." (25/22)
On la rın yap tık la rı her işin önü ne geç tik böy le ce onu sa vu rul muş
toz zer re le ri kı lı ver dik. (25/23)
O yü zü ko yun ce hen ne me doğ ru sü rü lüp-top la na cak olan lar; iş -
te on lar yer ba kı mın dan çok kö tü yol ba kı mın dan sap mış olan-
lar dır. (25/34)
(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten Al lah'ı bı ra kıp dün ya ha ya tın -
da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı (ilah lar) edin di niz. Son -
ra kı ya met gü nü ki mi niz ki mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki -
mi niz ki mi ni ze la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir
ve hiç bir yar dım cı nız yok tur." (29/25)
An cak in kâr edip ayet le ri mi zi ve ahi re te ka vuş ma yı ya lan la yan -
lar ise; ar tık on lar da azab için ha zır bu lun du ru lur lar. (30/16)
Fa sık olan lar için se ar tık on la rın da ba rın ma ye ri ateş tir. Ora -
dan her çık mak is te dik le rin de ge ri çev ri lir ler ve on la ra: "Ken di -
si ni ya lan la dı ğı nız ateş aza bı nı ta dın" de nir. (32/20)
İn kar eden le re ge lin ce on lar için de ce hen nem ate şi var dır. On -
lar için ne ka rar ve ri lir ki böy le ce ölü ver sin ler ne de ken di le ri ne
onun aza bın dan (bir şey) ha fif le ti lir. İş te Biz her nan kör ola nı
böy le ce za lan dı rı rız. (35/36)
İçin de on lar (şöy le) çığ lık atar lar: "Rab bi miz bi zi çı kar yap tı ğı -

mız dan baş ka sa lih bir amel de bu lu na lım." Si ze or da (dün ya da)
öğüt ala bi le cek ola nın öğüt ala bi le ce ği ka dar ömür ver me dik
mi? Si ze uya ran da gel miş ti. Öy ley se (aza bı) ta dın; ar tık za lim -
ler için bir yar dım cı yok tur. (35/37)
Kı ya met gü nü o kö tü azab tan ken di ni yü zü ile kim ko ru ya bi le -
cek? Ve za lim le re "Ka zan dı ğı nı zı ta dın" den miş tir. (39/24)
Kı ya met gü nü Al lah'a kar şı ya lan söy le yen le rin yüz le ri nin kap-
ka ra ol du ğu nu gö rür sün. Bü yük le nen ler için ce hen nem de bir
ko nak la ma ye ri mi yok? (39/60)
İn kâr eden ler ce hen ne me bö lük bö lük sev ke dil di ler. So nun da
ora ya gel dik le ri za man ka pı la rı açıl dı ve on la ra (ce hen ne min)
bek çi le ri de di ki: "Si ze Rab bi ni zin ayet le ri ni oku yan ve bu gün le
kar şı la şa ca ğı nı zı (söy le yip) si zi uya ran el çi ler gel me di mi?" On -
lar: "Evet." de di ler. An cak azab ke li me si kâ fir le rin üze ri ne hak
ol du. (39/71)
De di ler ki: "İçin de ebe di ka lı cı lar ola rak ce hen ne min ka pı la rın -
dan (içe ri) gi rin. Bü yük lü ğe ka pı lan la rın ko nak la ma ye ri ne kö -
tü dür." (39/72)
İçin de ebe di ka lı cı lar ola rak ce hen ne min ka pı la rın dan gi rin. Ar -
tık mü te keb bir le rin ko nak la ma ye ri ne kö tü dür. (40/76)
"Gi rin ona; ar tık is ter sab re din is ter sab ret me yin. Si zin için bir-
dir. Siz an cak yap tık la rı nız la ce za lan dı rı lı yor su nuz." (52/16)
İş te bu suç lu-gü nah kar la rın ken di si ni ya lan la dık la rı ce hen nem -
dir. (55/43)
On lar ken di siy le ala bil di ği ne kay nar ha le ge ti ril miş su ara sın da
dö nüp-do la şır lar. (55/44)
İş te bu on la rın din (he sap ve ce za) gü nün de şö len le ri dir.
(56/56)
O gün mü na fık er kek ler ile mü na fık ka dın lar iman eden le re der-
ler ki: "(Ne olur) Bi ze bir ba kın si zin nu ru nuz dan bi raz cık alıp-
ya rar la na lım." On la ra: "Ar ka nı za (dün ya ya) dö nün de bir nur
ara yıp-bul ma ya ça lı şın" de ni lir. Der ken ara la rın da ka pı sı olan
bir sur çe kil miş tir; onun iç ya nın da rah met dış ya nın da o yön-
den azab var dır. (57/13)
Ey in kâr eden ler bu gün özür be yan et me yin. Siz an cak yap tık -
la rı nız la ce za lan dı rı lı yor su nuz. (66/7)
Öf ke si nin-şid de tin den ne re dey se pat la yıp par ça la na cak. Her
bir grup içi ne atıl dı ğın da bek çi le ri on la ra so rar: "Si ze bir uya rı cı
gel me di mi?" (67/8)
On lar: "Evet" der ler. "Bi ze ger çek ten bir uya rı cı gel di. Fa kat biz
ya lan la dık ve: "Al lah hiç bir şey in dir me di siz yal nız ca bü yük bir
sap mış lık için de si niz de dik." (67/9)
Ve der ler ki: "Eğer din le miş ol say dık ya da akıl et miş ol say dık
şu çıl gın ca ya nan ate şin hal kı ara sın da ol ma ya cak tık." (67/10)
Böy le ce ken di gü nah la rı nı iti raf et ti ler. Çıl gın ca ya nan ate şin
hal kı na (Al lah'ın rah me tin den) uzak lık ol sun. (67/11)
Onu Ben ce hen ne me sü rük le yip-ata ca ğım. (74/26)
"Si zi şu ce hen ne me sü rük le yip-iten ne dir?" (74/42)
Doğ ru su Biz ka fir le re zin cir ler de mir hal ka lar (tom ruk lar) ve çıl-
gın ca ya nan bir ateş ha zır la dık. (76/4)
Ger çek ten ce hen nem bir gö zet le me ye ri dir. (78/21)
Şim di ta dın. Si ze ar tık azab tan baş ka sı nı art tır ma ya ca ğız;
(78/30)
(Her ya nı yay gın ola rak ku şa ta cak olan) Kı ya me tin ha be ri sa na
gel di mi? (88/1)
O gün öy le yüz ler var dır ki 'zil let için de aşa ğı lan mış tır.' (88/2)
Ça lış mış bo şu na yo rul muş tur. (88/3)
Kız gın bir ate şe yol la nır lar. (88/4)
Kay nar bir kay nak tan içi ri lir ler. (88/5)
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On lar için (ze hir li olan) da ri' di ke nin den baş ka bir yi ye cek yok-
tur. (88/6)
Ne do yu rup-se mir tir ne aç lık tan ko rur. (88/7)
Ayet le ri mi zi in kar eden ler ise sol ya nın adam la rı dır (As hab-ı
Meş'eme). (90/19)
Ka pı la rı ki lit len miş bir ateş on la rın üze ri ne dir. (90/20)
Ar tık si zi 'alev le ri ka bar dık ça ka ba ran' bir ateş le uyar dım.
(92/14)
Ona an cak en bed baht olan dan baş ka sı yol lan maz; (92/15)
Şüp he siz ki tap eh lin den ve müş rik ler den in kâr eden ler için de
sü rek li ka lı cı lar ol mak üze re ce hen nem ate şin de dir ler. İş te on -
lar ya ra tıl mış la rın en kö tü le ri dir. (98/6)
Ki min tar tı la rı ha fif ka lır sa (101/8)
Ar tık onun da ana sı (son du ra ğı) ha vi ye dir (uçu rum). (101/9)
Onun ne ol du ğu nu (ma hi ye ti ni) sa na bil di ren ne dir? (101/10)
O kız gın bir ateş tir. (101/11)
Ar ka dan çe kiş ti rip du ran kaş göz ha re ket le riy le alay eden her
ki şi nin vay ha li ne; (104/1)
Ki o mal yı ğıp bi rik ti ren ve onu say dık ça sa yan dır. (104/2)
Ger çek ten ma lı nın ken di si ni ebe di kı la ca ğı nı sa nı yor. (104/3)
Ha yır; an dol sun o 'hu ta me'ye atı la cak tır. (104/4)
Hu ta me nin ne ol du ğu nu sa na bil di ren ne dir? (104/5)
Al lah'ın tu tuş tu rul muş ate şi dir. (104/6)
Ki o yü rek le rin üs tü ne tır ma nıp çı kar. (104/7)
O on la rın üze ri ne ki lit le ne cek tir; (104/8)
(Ken di le ri de) Di ki lip-yük sel til miş sü tun lar da (bağ la na cak lar dır).
(104/9)
Ha yır; eğer siz ke sin bir bil giy le bil miş ol say dı nız (102/5)
An dol sun o çıl gın ca ya nan ate şi de el bet te gö re cek ti niz. (102/6)
Son ra onu ger çek ten ya kîn gö züy le (Ay ne'l Ya kîn) gör müş ola-
cak sı nız. (102/7)
Ebu Le heb'in iki eli ku ru sun; ku ru du ya. (111/1)
Ma lı ve ka zan dık la rı ken di si ne bir ya rar sağ la ma dı. (111/2)
Ale vi olan bir ate şe gi re cek tir. (111/3)
Eşi de; odun ha ma lı (ve) (111/4)
Boy nu na bü kül müş bir ip (bağ lan mış) ola rak. (111/5)

CE NİN
Ki on lar, ufak te fek gü nah lar dı şın da, gü na hın bü yük ola nın dan
ve çir kin utan maz lık lar dan ka çı nır lar. Şüp he siz se nin Rab bin,
mağ fi re ti ge niş olan dır. O, si zi da ha iyi bi len dir; hem si zi top rak-
tan in şa et ti ği (ya rat tı ğı) ve siz da ha an ne le ri ni zin kar nın da ce -
nin ha lin de bu lun du ğu nuz za man da. Öy ley se ken di ni zi te mi ze
çı ka rıp-dur ma yın. O, sa kı na nı da ha iyi bi len dir. (53/32)

CEN NET
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı müj de le. Ger çek ten on -
lar için alt la rın dan ır mak lar akan cen net ler var dır. Ken di le ri ne
rı zık ola rak bu ürün ler den her ye di ril di ğin de: "Bu da ha ön ce de
rı zık lan dı ğı mız dır" der ler. Bu on la ra (dün ya da ki ne) ben zer ola-
rak su nul muş tur. Ora da on lar için ter te miz eş ler var dır ve on lar
ora da sü re siz ka la cak lar dır. (2/25)
De ki: "Si ze bun dan da ha ha yır lı sı nı bil di re yim mi? Kor kup sa -
kı nan lar için Rab le ri nin Katında için de te mel li ka la cak la rı al tın -
dan ır mak lar akan cen net ler ter te miz eş ler ve Al lah'ın rı za sı
var dır. Al lah kul la rı hak kıy la gö ren dir." (3/15)
Yüz le ri ağa ran lar ise ar tık on lar Al lah'ın rah me ti için de dir ler
için de de te mel li ka la cak lar dır. (3/107)
İş te bun la rın kar şı lı ğı Rab le rin den ba ğış lan ma ve için de ebe di

ka la cak la rı al tın dan ır mak lar akan cen net ler dir. (Böy le) Ya pıp-
eden le re ne gü zel bir kar şı lık (ecir var.) (3/136)
Ama Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar; on lar için Al lah Katında -
bir şö len ola rak- alt la rın dan ır mak lar akan -için de ebe di ka la -
cak la rı- cen net ler var dır. İyi lik ya pan lar için Al lah'ın Katında
olan lar da ha ha yır lı dır. (3/198)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı al tın dan ır mak lar akan
için de ebe di ka la cak la rı cen net le re so ka ca ğız. On da on lar için
ter te miz kı lın mış eş ler var dır. Ve on la rı 'ne sı cak-ne so ğuk tam
ka ra rın da göl ge li ğe' so ka ca ğız. (4/57)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar Biz on la rı al tın dan ır mak -
lar akan için de ebe di ka la cak la rı cen net le re so ka ca ğız. Bu
Al lah'ın ger çek olan va'di dir. Al lah'tan da ha doğ ru söz lü kim
var dır? (4/122)
Eğer Ki tap Eh li iman edip sa kın sa lar dı el bet te on la rın kö tü lük -
le ri ni ör ter ve on la rı 'ni met ler le do na tıl mış' cen net le re so kar dık.
(5/65)
Böy le lik le Al lah de dik le ri ne kar şı lık ola rak için de ebe di ka la cak -
la rı al tın dan ır mak lar akan cen net ler ver di. Bu iyi lik ya pan la rın
kar şı lı ğı dır. (5/85)
Al lah de di ki: "Bu doğ ru la ra doğ ru söy le me le ri nin ya rar sağ la dı -
ğı gün dür. On lar için için de ebe di ka la cak la rı al tın dan ır mak lar
akan cen net ler var dır. Al lah on lar dan ra zı ol du on lar da O'ndan
ra zı ol muş lar dır. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu dur."
(5/119)
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar -ki Biz hiç kim se ye
güç ye ti re ce ğin den faz la sı nı yük le me yiz- on lar da cen ne tin as -
ha bı (hal kı)dır lar. On da son suz ola rak ka la cak lar dır. (7/42)
Biz on la rın gö ğüs le rin de kin den ne var sa çe kip al mı şız. Alt la rın -
dan ır mak lar akar. Der ler ki: "Bi zi bu na ulaş tı ran Al lah'a hamd
ol sun. Eğer Al lah bi ze hi da yet ver me sey di biz doğ ru ya er me -
ye cek tik. An dol sun Rab bi mi zin el çi le ri hak ile gel di ler." On la ra:
"İş te bu yap tık la rı nı za kar şı lık ola rak mi ras çı kı lın dı ğı nız cen-
net tir" di ye ses le ni le cek. (7/43)
Cen net hal kı ateş hal kı na (şöy le) ses le ne cek ler: "Bi ze Rab bi mi -
zin va det ti ği ni ger çek bul du nuz mu?" On lar da: "Evet" der ler.
Bun dan son ra iç le rin den ses le nen bi ri (şöy le) ses le ne cek tir:
"Al lah'ın la ne ti za lim le rin üze ri ne ol sun." (7/44)
İki ta raf ara sın da bir en gel ve burç lar (A'raf) üs tün de hep si ni
yüz le rin den ta nı yan adam lar var dır. Cen ne te gi re cek le re: "Se -
lam si ze" der ler ki bun lar he nüz gir me yen fa kat (gir me yi) 'şid-
det le ar zu edip uman lar dır.' (7/46)
Göz le ri ce hen nem hal kın dan ya na çev ri lin ce: "Rab bi miz bi zi
za lim ler top lu lu ğuy la bir lik te kıl ma" der ler. (7/47)
"Ken di le ri ne Al lah'ın bir rah met eriş tir me ye ce ği ne ye min et ti ği -
niz kim se ler bun lar mıy dı? (Cen net te ki le re de) Gi rin cen ne te.
Si zin için kor ku yok tur ve mah zun ol ma ya cak sı nız." (7/49)
Ate şin hal kı cen net hal kı na ses le nir: "Bi ze bi raz su dan ya da
Al lah'ın si ze ver di ği rı zık tan ak ta rın." Der ler ki: "Doğ ru su Al lah
bun la rı in kâr eden le re ha ram (ya sak) kıl mış tır." (7/50)
İş te ger çek mü'min ler bun lar dır. Rab le ri Katında on lar için de re-
ce ler, ba ğış lan ma ve üs tün bir rı zık var dır. (8/4)
Rab le ri on la ra Katından bir rah me ti bir hoş nut lu ğu ve on lar için
ken di si ne sü rek li bir ni met bu lu nan cen net le ri müj de ler. (9/21)
On da ebe di ka lı cı dır lar. Şüp he siz Al lah bü yük mü ka fa at
Katında olan dır. (9/22)
Al lah mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra için de ebe di kal-
mak üze re al tın dan ır mak lar akan cen net ler ve Adn cen net le -
rin de gü zel mes ken ler va adet miş tir. Al lah'tan olan hoş nut luk ise
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en bü yük tür. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (9/72)
Al lah on lar için sü re siz ka la cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen-
net ler ha zır la dı. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/89)
Öne ge çen Mu ha cir ler ve En sar ile on la ra gü zel lik le uyan lar;
Al lah on lar dan hoş nut ol muş tur on lar da O'ndan hoş nut ol muş -
lar dır ve (Al lah) on la ra için de ebe di ka la cak la rı al tın dan ır mak -
lar akan cen net ler ha zır la mış tır. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu -
luk' bu dur. (9/100)
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar da Rab le ri on la rı
iman la rı do la yı sıy la al tın dan ır mak lar akan ni met ler le do na tıl -
mış cen net le re yö nel tip-ile tir (hi da yet eder). (10/9)
Ora da ki du ala rı: "Al lah'ım Sen ne yü ce sin"dir ve ora da ki dir lik
te men ni le ri: "Se lam"dır; du ala rı nın so nu da: "Ger çek ten hamd
alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır." (10/10)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ve 'Rab le ri ne kalb le ri tat-
min bul muş ola rak bağ la nan lar' iş te bun lar da cen ne tin hal kı -
dır lar. On da sü re siz ka la cak lar dır. (11/23)
Mut lu olan lar da, ar tık on lar cen net te dir ler. Rab bi nin di le me si
dı şın da gök ler ve yer sü rüp git tik çe ora da sü re siz ka la cak lar dır.
(Bu) ke sin ti si ol ma yan bir ih san dır. (11/108)
On lar Adn cen net le ri ne gi rer ler. Ba ba la rın dan eş le rin den ve
soy la rın dan 'sa lih dav ra nış lar da' bu lu nan lar da (Adn cen net le ri -
ne gi rer). Me lek ler on la ra her bir ka pı dan gi rip (şöy le der ler:)
(13/23)
Sab ret ti ği ni ze kar şı lık se lam si ze. (Dün ya) Yur dun(un) so nu ne
gü zel. (13/24)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, ne mut lu on la ra. Va rı la -
cak ye rin gü zel ola nı (on la rın dır). (13/29)
Tak va sa hip le ri ne va de di len cen net; onun al tın dan ır mak lar
akar ye miş le ri ve göl ge lik le ri sü rek li dir. Bu kor kup-sa kı nan la rın
(mut lu) so nu dur in kâr eden le rin so nu ise ateş tir. (13/35)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar Rab le ri nin iz niy le al tın dan
ır mak lar akan için de ebe di ka la cak la rı cen net le re ko nul muş lar -
dır. Ora da bir bir le ri ne olan dir lik te men ni le ri: "Se lam"dır. (14/23)
Ger çek ten tak va sa hi bi olan lar cen net ler de ve pı nar baş la rın -
da dır. (15/45)
Ora ya esen lik le ve gü ven lik le gi rin. (15/46)
On la rın gö ğüs le rin de kin den (ne var sa tü mü nü) sı yı rıp-çek tik,
kar deş ler ola rak taht lar üze rin de kar şı kar şı ya dır lar. (15/47)
Or da on la ra hiç bir yor gun luk do kun maz ve on lar or dan çı ka rı -
la cak de ğil dir ler. (15/48)
Adn cen net le ri; ona gi rer ler onun al tın dan ır mak lar akar için de
on la rın her di le dik le ri şey var dır. İş te Al lah tak va sa hip le ri ni
böy le ödül len di rir. (16/31)
Ki me lek ler gü zel lik le can la rı nı al dık la rın da: "Se lam si ze" der-
ler. "Yap tık la rı nı za kar şı lık ol mak üze re cen ne te gi rin." (16/32)
On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır ora da
al tın bi le zik ler le süs le nir ler ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las -
tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin de ku ru lup-da ya nır -
lar. (Bu) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (18/31)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar... Fir devs cen net le ri on lar
için bir 'ko nak la ma ye ri dir.' (18/107)
On da ebe di ola rak ka lı cı dır lar on dan ay rıl mak is te mez ler.
(18/108)
An cak tev be eden iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan lar
(on la rın dı şın da dır); iş te bun lar cen ne te gi re cek ler ve hiç bir
şey le zul me uğ ra tıl ma ya cak lar. (19/60)
Adn cen net le ri (on la rın dır) ki Rah man (olan  Al lah onu) Ken di

kul la rı na gayb tan va det miş tir. Şüp he siz O'nun va'di ye ri ne ge -
le cek tir. (19/61)
On da 'boş bir söz' işit mez ler; sa de ce se lam (ı işi tir ler). Sa bah
ak şam on la rın rı zık la rı or da (bu lun mak ta)dır. (19/62)
O cen net; Biz kul la rı mız dan tak va sa hi bi olan la rı (ona) va ris çi
kı la ca ğız. (19/63)
İç le rin de ebe di ka la cak la rı al tın dan ır mak lar akan Adn cen net -
le ri de (on la rın dır). Ve iş te bu arın mış ola nın kar şı lı ğı dır. (20/76)
Bu nun üze ri ne de dik ki: "Ey Adem bu ger çek ten sa na ve eşi ne
düş man dır; sa kın si zi cen net ten sü rüp çı kar ma sın son ra mut-
suz olur sun." (20/117)
Böy le ce iki si on dan ye di ler he men ar dın dan ayıp yer le ri ken di -
le ri ne açı lı ver di üzer le ri ni cen net yap rak la rın dan ya ma yıp-ört -
me ye baş la dı lar. Adem Rab bi ne kar şı gel miş ol du da şa şı rıp-
kal dı. (20/121)
Onun uğul tu su nu bi le duy maz lar. On lar ne fis le ri nin ar zu la dı ğı
(sa yı sız ni met) için de ebe di ka lı cı dır lar. (21/102)
On la rı o en bü yük kor ku hüz ne kap tır maz ve: "İş te bu si zin gü -
nü nüz dür si ze va'de dil miş ti" di ye me lek ler on la rı kar şı la ya cak -
lar dır. (21/103)
Hiç şüp he siz Al lah iman eden le ri ve sa lih amel ler de bu lu nan la -
rı al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar ora da al tın dan bi le -
zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler; or da ki el bi se le ri ipek(ten)tir.
(22/23)
On lar sö zün en gü ze li ne ile til miş ler dir ve övü len doğ ru yo la ile-
til miş ler dir. (22/24)
İş te (yer yü zü nün ha ki mi ye ti ne ve ahi re tin ni met le ri ne) va ris ola-
cak on lar dır. (23/10)
Ki on lar Fir devs (cen net le rin)e de va ris ola cak lar dır; için de de
ebe di ola rak ka la cak lar dır. (23/11)
Di le di ği tak dir de sa na bun dan da ha ha yır lı sı ola rak al tın dan ır -
mak lar akan cen net ler ve ren ve se nin için köşk ler kı lan (Al lah)
ne yü ce dir. (25/10)
De ki: "Bu mu da ha ha yır lı yok sa tak va sa hip le ri ne va'de di len
ebe di cen net mi? Ki on lar için bir mü ka fat ve son du rak tır."
(25/15)
İçin de ebe di ka lı cı lar ola rak ora da her is te dik le ri on la rın dır; bu
Rab bi nin üze ri ne al dı ğı is te nen bir va ad dir. (25/16)
O gün cen net hal kı nın ka la cak la rı yer da ha ha yır lı din le ne cek -
le ri yer çok da ha gü zel dir. (25/24)
İş te on lar sab ret me le ri ne kar şı lık (cen ne tin en göz de ye rin de)
oda lar la ödül len di ri lir ler ve or da esen lik di le ği ve se lam la kar şı -
la nır lar. (25/75)
Or da ebe di ola rak ka lı cı dır lar; o ne gü zel bir ka rar gah ve ne gü -
zel bir ko nak la ma ye ri dir. (25/76)
(O gün) Cen net tak va sa hip le ri ne yak laş tı rı lır. (26/90)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; on la rı için de ebe di ka lı -
cı lar ola rak al tın dan ır mak lar akan cen ne tin yük sek köşk le ri ne
mu hak kak yer leş ti re ce ğiz. (Sa lih) Amel ler de bu lu nan la rın ec ri
ne gü zel dir. (29/58)
Böy le ce iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; ar tık on lar 'bir
cen net bah çe sin de' 'se vinç için de ağır la nır lar'. (30/15)
Kim in kâr eder se ar tık onun in kâ rı ken di aley hi ne dir; kim sa lih
bir amel de bu lu nur sa ar tık on lar ken di leh le ri ne ola rak (cen net -
te ki yer le ri ni) dö şe yip ha zır la mak ta dır lar. (30/44)
(An cak) Ger çek ten iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ise;
on lar için ni met ler le-do na tıl mış cen net ler var dır. (31/8)
Ora da ebe di ola rak ka lı cı dır lar. Al lah'ın va'di hak tır. O üs tün ve
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güç lü olan dır hü küm ve hik met sa hi bi dir. (31/9)
İman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan lar ise ar tık on lar için
yap tık la rı nı za kar şı lık ol mak üze re bir ağır lan ma ko na ğı ola rak
ba rın ma cen net le ri var dır. (32/19)
Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler ora da al tın dan bi le -
zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler. Ve ora da on la rın el bi se le ri
ipek(ten)dir. (35/33)
Der ler ki: "Biz den hüz nü gi de rip yok eden Al lah'a ham dol sun;
şüp he siz Rab bi miz ger çek ten ba ğış la yan dır şük rü ka bul eden-
dir." (35/34)
Ki O bi zi Ken di faz lın dan (ebe di ola rak) ka lı na cak bir yur da yer-
leş tir di; bu ra da bi ze bir yor gun luk do kun maz ve bu ra da bi ze bir
bık kın lık da do kun maz. (35/35)
Ger çek şu ki bu gün cen net hal kı 'se vinç ve mut lu luk do lu' bir
meş gu li yet için de dir ler. (36/55)
Ken di le ri ve eş le ri göl ge lik ler de taht lar üze rin de yas lan mış lar -
dır. (36/56)
Ora da tap ta ze-mey ve ler on la rın ve is tek duy duk la rı her şey on -
la rın dır. (36/57)
Çok esir ge yen Rabb'dan on la ra bir de söz lü "Se lam" (var dır).
(36/58)
İş te on lar; on lar için bi li nen bir rı zık var dır. (37/41)
Çe şit li-mey ve ler. On lar ik ram gö ren ler dir. (37/42)
Ni met ler le do na tıl mış (na im) cen net ler de. (37/43)
Bir bir le ri ne kar şı taht lar üze rin de (otu rur lar). (37/44)
Kay nak tan (dol du rul muş) ka deh ler le çev re le rin de do la şı lır.
(37/45)
Bem be yaz; içen le re lez zet (ve ren bir iç ki). (37/46)
On da ne bir ga ile var dır ne de ken di le rin den ge çip akıl la rı çe li -
nir. (37/47)
Ve yan la rın da ba kış la rı nı yal nız ca eş le ri ne çe vir miş iri göz lü ka -
dın lar var dır. (37/48)
San ki on lar sak lı bir yu mur ta gi bi (çar pı cı ve pü rüz süz). (37/49)
Böy ley ken ki mi ki mi ne yö nel miş ola rak bir bir le ri ne so ru yor lar:
(37/50)
Bir söz cü der ki: "Be nim bir ya kı nım var dı." (37/51)
Der di ki: Sen de ger çek ten (di ri li şi) doğ ru la yan lar dan mı sın?
(37/52)
Biz ler öl dü ğü müz top rak ve ke mik ler ol du ğu muz da mı ger çek -
ten biz mi (ye ni den di ril ti lip son ra da) sor gu ya çe ki le cek mi şiz?
(37/53)
(Ko nu şan ya nın da ki le re) Der ki: "Siz ler (onun şim di ne du rum -
da ol du ğu nu) bi li yor mu su nuz?" (37/54)
Der ken ba kı ver di onu 'çıl gın ca ya nan ate şin' tam or ta sın da gör -
dü. (37/55)
De di ki: "An dol sun Al lah'a ne re dey se be ni de (şu bu lun du ğun
ye re) dü şü re cek tin." (37/56)
Eğer Rab bi min ni me ti ol ma say dı mu hak kak ben de (azab ye ri -
ne ge ti ri lip) ha zır bu lun du ru lan lar dan ola cak tım. (37/57)
Şüp he siz bu, asıl bü yük 'kur tu luş ve mut lu lu ğun' ta ken di si dir.
(37/60)
Böy le ce ça lı şan lar da bu nun bir ben ze ri için ça lış ma lı dır.
(37/61)
Adn cen net le ri; ka pı lar on la ra açıl mış tır. (38/50)
İçin de yas la nıp-da yan mış lar dır; or da bir çok mey ve ve şa rap is -
te mek te dir ler. (38/51)
Ve yan la rın da ba kış la rı nı yal nız ca eş le ri ne çe vir miş ya şıt ka -
dın lar var dır. (38/52)
İş te he sap gü nü si ze va'de di len bu dur. (38/53)

Şüp he siz bu, bi zim rız kı mız dır, bi tip tü ken me si de yok (38/54)
An cak Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar ise; on la ra yük sek köşk-
ler var dır, on la rın üs tün de de yük sek köşk ler bi na edil miş tir.
On la rın al tın da ır mak lar ak mak ta dır. (Bu) Al lah'ın va'di dir. Al lah
va'din den dön mez. (39/20)
Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar da cen ne te bö lük bö lük sev ke -
dil di ler. So nun da ora ya gel dik le ri za man ka pı la rı açıl dı ve on la -
ra (cen ne tin) bek çi le ri de di ki: "Se lam üze ri niz de ol sun, hoş ve
te miz gel di niz. Ebe di ka lı cı lar ola rak ona gi rin." (39/73)
(On lar da) De di ler ki: "Bi ze olan va'din de sa dık ka lan ve bi zi bu
ye re mi ras çı kı lan Al lah'a hamd ol sun ki cen net ten di le di ği miz
yer de ko nak la ya bi li riz. (Sa lih) Amel ler de bu lu nan la rın ec ri ne
gü zel dir." (39/74)
Rab bi miz on la rı Adn cen net le ri ne sok ki on la ra (bu nu) va'det tin;
ba ba la rın dan eş le rin den ve soy la rın dan sa lih olan la rı da. Ger -
çek ten Sen üs tün ve güç lü olan sın hü küm ve hik met sa hi bi sin.
(40/8)
Kim bir kö tü lük iş ler se ken di mis lin den baş ka sıy la ce za gör-
mez; kim de -er kek ol sun di şi ol sun- bir mü'min ola rak sa lih bir
amel de bu lu nur sa iş te on lar için de he sap sız ola rak rı zık lan dı rıl -
mak üze re cen ne te gi rer ler. (40/40)
Şüp he siz: "Bi zim Rab bi miz Al lah'tır" de yip son ra dos doğ ru bir
is ti ka met tut tu ran lar (yok mu); on la rın üze ri ne me lek ler iner (ve
der ki:) "Kork ma yın ve hüz ne ka pıl ma yın si ze va do lu nan cen-
net le se vi nin." (41/30)
(O gün) Za lim le ri ka zan dık la rı do la yı sıy la kor kuy la tit rer ler ken
gö rür sün; o (yap tık la rı) da üst le ri ne çö kü ver miş tir. İman edip
sa lih amel ler de bu lu nan lar ise cen net bah çe le rin de dir ler. Rab -
le ri Katında her di le dik le ri on la rın dır. İş te bü yük fazl (ni met ve
üs tün lük) bu dur. (42/22)
Siz ve eş le ri niz cen ne te gi rin; 'se vinç için de ağır la na cak sı nız.
(43/70)
On la rın et ra fın da al tın tep si ler ve tes ti ler le do la şı lır; ora da ne f-
is le rin ar zu et ti ği ve göz le rin lez zet (zevk) al dı ğı her şey var. Ve
siz ora da sü re siz ka la cak sı nız. (43/71)
İş te yap tık la rı nız do la yı sıy la mi ras çı kı lın dı ğı nız cen net bu dur.
(43/72)
Or da si zin için bir çok mey ve ler var dır; on lar dan yi ye cek si niz.
(43/73)
Mut ta ki le re ge lin ce; mu hak kak on lar gü ven li bir ma kam da dır lar.
(44/51)
Cen net ler de ve pı nar lar da (44/52)
Ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las tan (el bi se ler) gi yi nir ler kar-
şı lık lı (otu rur lar). (44/53)
İş te böy le; ve Biz on la rı iri göz lü hu ri ler le ev len dir mi şiz dir. (44/54)
Or da gü ven lik için de her tür lü mey ve yi is ti yor lar; (44/55)
Or da ilk ölü mün dı şın da baş ka ölüm tad maz lar. Ve (Al lah da)
on la rı ce hen nem aza bın dan ko ru muş tur. (44/56)
Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo -
zul ma yan su dan ır mak lar ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar
içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal dan ır -
mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve
Rab le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fa at la nan bir ki -
şi) ate şin için de ebe di ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça par -
ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler gi bi olur mu? (47/15)
Cen net de mut ta ki ler için uzak ta de ğil dir (o gün) ya kın laş tı rıl -
mış tır. (50/31)
Ona 'esen lik ve ba rış (se lam)la' gi rin. Bu ebe di lik gü nü dür.
(50/34)
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Or da di le dik le ri her şey on la rın dır; Katımız da da ha faz la sı da
var. (50/35)
Şüp he siz mut ta ki olan lar cen net ler de ve pı nar lar da dır lar;
(51/15)
Rab le ri nin ken di le ri ne ver di ği ni alan lar ola rak. Çün kü on lar
bun dan ön ce ih san da (gü zel dav ra nış ta) bu lu nan lar dı. (51/16)
Hiç şüp he siz mut ta ki ler cen net ler de ve ni met için de dir ler;
(52/17)
Rab le ri nin ver dik le riy le 'se vinç li ve mut lu dur lar'. Rab le ri ken di -
le ri ni 'çıl gın ca ya nan ce hen ne min' aza bın dan ko ru muş tur.
(52/18)
Yap tık la rı nız dan do la yı afi yet le yi yin ve için. (52/19)
Özen le di zil miş taht lar üze rin de yas lan mış lar dır. Ve Biz on la rı
iri-cey lan göz lü hu ri ler le ev len dir mi şiz. (52/20)
On la ra is tek du yup-ar zu la dık la rı mey ve ler den ve et ten bol bol
ver dik. (52/22)
Ora da bir ka deh ka pı şır-çe ki şir ler ki on da ne 'boş ve saç ma bir
söz' ne gü na ha sok ma yok tur. (52/23)
Ken di le ri için (hiz met eden) ci van lar et ra fın da dö nüp do la şır lar;
san ki (her bi ri) 'se def te sak lı in ci gi bi ter te miz pı rıl pı rıl.' (52/24)
Ki mi ki mi ne dö nüp so rar lar; (52/25)
De di ler ki: "Biz doğ ru su da ha ön ce ai le miz (ya kın ak ra ba la rı -
mız) için de en di şe edip-kor kar dık." (52/26)
"Şim di Al lah bi ze lü tuf ta bu lun du ve 'hüc re le re ka dar iş le yen ka -
vu ru cu' azab dan ko ru du." (52/27)
Ki Cen ne tü'l-Me'va onun ya nın da dır. (53/15)
Rab bin ma ka mın dan kor kan kim se için ise iki cen net var dır.
(55/46)
Çe şit çe şit 'in ce lik le re ve gü zel lik le re' (ve ya her tür den sık
ağaç la ra) sa hip tir ler. (55/48)
İki sin de de ak mak ta olan iki pı nar var dır. (55/50)
İki sin de de her mey ve den iki çift var dır. (55/52)
As tar la rı ağır iş len miş at las tan ya tak lar üze rin de yas la nır lar. İki
cen ne tin de mey ve-dev şir me si (or da ki le re) ya kın (ko lay)dır.
(55/54)
Ora da ba kış la rı nı yal nız ca eş le ri ne çe vir miş ka dın lar var dır ki
bun lar dan ön ce ken di le ri ne ne bir in san ne bir cin do kun muş tur.
(55/56)
San ki on lar ya kut ve mer can gi bi dir ler. (55/58)
İh sa nın kar şı lı ğı ih san dan baş ka sı mı dır? (55/60)
Bu-iki si nin öte sin de iki cen net da ha var. (55/62)
Ala bil di ği ne yem ye şil dir ler. (55/64)
İç le rin de dur mak sı zın fış kı rıp-akan iki pı nar var dır. (55/66)
İç le rin de (her tür den) mey ve eş siz-hur ma ve eş siz-nar var dır.
(55/68)
Ora da huy la rı gü zel, yüz le ri gü zel ka dın lar var dır. (55/70)
Otağ lar için de ko run muş hu ri ka dın lar. (55/72)
Bun lar dan ön ce ken di le ri ne ne bir in san ne bir cin do kun muş -
tur. (55/74)
Ye şil yas tık la ra ve çar pı cı gü zel lik te ki dö şek le re yas la nır lar.
(55/76)
Ya rı şıp öne ge çen ler de öne geç miş ön cü ler dir. (56/10)
İş te on lar ya kın laş tı rıl mış (mu kar reb) olan lar dır. (56/11)
Ni met ler le-do na tıl mış cen net ler için de; (56/12)
Bir ço ğu geç miş (üm met)ler den (56/13)
Bi ra zı da son ra ki ler den. (56/14)
'Özen le iş len miş mü cev her' taht lar üze rin de dir ler. (56/15)
Kar şı lık lı yas lan mış lar dır. (56/16)

Çev re le rin de ölüm süz lü ğe ulaş mış genç ler dö nüp do la şır;
(56/17)
Kay na ğın dan (dol du rul muş) tes ti ler, ib rik ler ve ka deh ler (56/18)
Ki, bun dan ne baş la rı nı bir ağ rı tu tar, ne de ken di le rin den ge çip
akıl la rı çe li nir. (56/19)
Ar zu la yıp-se çe cek le ri mey ve ler (56/20)
Can la rı nın çek ti ği kuş eti. (56/21)
Ve iri göz lü hu ri ler (56/22)
San ki sak lı in ci ler gi bi; (56/23)
Yap tık la rı na bir kar şı lık ol mak üze re (on la ra su nu lur); (56/24)
Ora da ne 'saç ma ve boş bir söz' işi tir ler ne gü na ha sok ma.
(56/25)
Yal nız ca bir söz (işi tir ler:) Se lam se lam. (56/26)
As hab-ı Ye min ne (kut lu dur o) As hab-ı Ye min. (56/27)
Yük lü dal la rı bü kül müş ki raz (ağaç la rı) (56/28)
Üs tüs te di zi li mey ve le ri sark mış muz ağaç la rı (56/29)
Ya yı lıp-uzan mış göl ge ler, (56/30)
Dur mak sı zın akan su(lar); (56/31)
Ve (da ha) bir çok mey ve ler ara sın da (56/32)
Ke si lip-ek sil me yen ve ya sak lan ma yan (mey ve ler). (56/33)
Yük sek le re-ku rul muş dö şek ler (se dir ler). (56/34)
Ger çek şu ki, Biz on la rı ye ni bir in şa (ya rat ma) ile in şa edip-ya -
rat tık. (56/35)
On la rı hep ba ki re ler ola rak kıl dık (56/36)
Eş le ri ne sev giy le tut kun (ve) hep ya şıt (56/37)
As hab-ı Ye min olan lar için. (56/38)
(Bun la rın) Bir ço ğu geç miş (üm met)ler den (56/39)
Bir ço ğu da son ra ki ler den dir. (56/40)
Eğer o (öle cek ki şi), ya kın kı lı nan (mu kar reb olan)lar dan ise
(56/88)
Bu du rum da ra hat lık ,gü zel rı zık ve ni met ler le do na tıl mış cen-
net (onun dur). (56/89)
Ve eğer, As hab-ı Ye min den ise (56/90)
Ar tık, As hab-ı Ye min den se lam sa na. (56/91)
O gün, mü'min er kek ler ile mü'min ka dın la rı nur la rı ön le rin de ve
sağ la rın da ko şar ken gö rür sün. Bu gün si zin müj de niz için de
ebe di ka lı cı lar (ol du ğu nuz) al tın dan ır mak lar akan cen net ler dir.
İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (57/12)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar is ter ba ba la rı is ter ço -
cuk la rı is ter kar deş le ri is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol sun.
On lar öy le kim se ler dir ki (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış ve on -
la rı ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı alt la rın dan ır -
mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak ka la -
cak lar dır. Al lah on lar dan ra zı ol muş on lar da O'ndan ra zı ol -
muş lar dır. İş te on lar Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Al lah'ın fır ka sı olan lar fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
Ateş hal kı ile cen net hal kı bir ol maz. Cen net hal kı 'um duk la rı na
ka vu şup mut lu luk için de olan lar dır.' (59/20)
O da si zin gü nah la rı nı zı ba ğış lar si zi alt la rın dan ır mak lar akan
cen net le re ve Adn cen net le rin de ki gü zel ko nak la ra yer leş ti rir.
İş te 'bü yük mut lu luk ve kur tu luş' bu dur. (61/12)
Si zi, top lan ma gü nü için bir ara da top la ya ca ğı gün; iş te bu al -
dan ma (te ğa bün) gü nü dür. Kim Al lah'a iman edip sa lih bir
amel de bu lu nur sa (Al lah) onun kö tü lük le ri ni ör ter ve için de ebe -
di ka lı cı lar ol mak üze re al tın dan ır mak lar akan cen net le re so -
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kar. İş te bü yük 'mut lu luk ve kur tu luş (fevz)' bu dur. (64/9)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, ka ran lık lar dan nu ra çı -
kar ma sı için Al lah'ın apa çık ayet le ri ni si ze oku yan bir el çi de
(gön der dik). Kim iman edip sa lih bir amel de bu lu nur sa (Al lah)
onu için de sü re siz ka lı cı lar ol mak üze re al tın dan ır mak lar akan
cen net le re so kar. Al lah ger çek ten ona ne gü zel bir rı zık ver miş-
tir. (65/11)
Al lah, iman eden le re de Fi ra vun'un ka rı sı nı ör nek ver di. Ha ni
de miş ti ki: "Rab bim ba na Kendi Katında cen net te bir ev yap;
be ni Fi ra vun'dan ve onun yap tık la rın dan kur tar ve be ni o za lim -
ler top lu lu ğun dan da kur tar." (66/11)
Taht lar üze rin de ba kıp-sey ret mek te dir ler. (83/23)
On la rı gör dük le ri za man ise: "Bun lar el bet te şaş kın-sa pık lar dır"
der ler di. (83/32)
Şüp he siz, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra ge lin ce; on lar
için al tın dan ır mak lar akan cen net ler var dır. İş te bü yük 'kur tu luş
ve mut lu luk' bu dur. (85/11)
O gün öy le yüz ler de var dır ki, ni met te (en gin bir mut lu luk için-
de)dir ler. (88/8)
Har ca dı ğı-ça ba dan do la yı hoş nut tur. (88/9)
Yük sek bir cen net te dir. (88/10)
Or da an lam sız bir söz işit mez. (88/11)
Or da 'dur mak sı zın akan' bir kay nak var dır. (88/12)
Or da 'yük sek ler de ku rul muş taht lar da var dır; (88/13)
Ko nul muş (içe cek do lu) kap lar, (88/14)
Di zi di zi yas tık lar, (88/15)
Ve se ril miş yay gı lar. (88/16)
Ey mut ma in (tat min bul muş) ne fis (89/27)
Rab bi ne, hoş nut edi ci ve hoş nut edil miş ola rak dön. (89/28)
Ar tık, kul la rı mın ara sı na gir. (89/29)
Cennetime gir. (89/30)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ise; iş te on lar da ya ra tıl -
mış la rın en ha yır lı la rı dır. (98/7)
Rab le ri Katında on la rın ödül le ri, için de ebe di ka lı cı lar ol mak
üze re al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri dir. Al lah on lar dan
ra zı ol muş tur, ken di le ri de O'ndan ra zı (hoş nut mem nun) kal-
mış lar dır. İş te bu Rab bin den 'içi tit re ye rek kor ku du yan kim se'
için dir. (98/8)

CE SET
Der ken, Al lah, ona, ye ri eşi ye rek kar de şi nin ce se di ni na sıl gö -
me ce ği ni gös te ren bir kar ga gön der di. "Ba na ya zık lar ol sun"
de di. "Şu kar ga ka dar olup da kar de şi min ce se di ni göm mek ten
aciz mi yim?" Ar tık o, piş man ol muş tu. (5/31)
Bu gün ise, sen den son ra ki le re bir ayet (ta ri hi bir bel ge, ib ret) ol -
man için se ni yal nız ca be de nin le kur ta ra ca ğız (her ke se ce se di -
ni gös te re ce ğiz). Ger çek ten in san lar dan ço ğu, Bizim ayet le ri -
miz den ha ber siz dir ler. (10/92)
Biz on la rı, ye mek ye mez ce set ler kıl ma dık ve on lar ölüm süz
de ğil ler di. (21/8)
An dol sun, Biz Sü ley man'ı im ti han et tik, tah tı nın üs tün de bir ce -
set bı rak tık. Son ra (es ki du ru mu na) dön dü. (38/34)

CE ZA
Bu nu, hem çağ daş la rı na, hem son ra ge le cek olan la ra 'ib ret ve -
ri ci bir ce za', tak va sa hip le ri için de bir öğüt kıl dık. (2/66)
Son ra (yi ne) siz, bir bi ri ni zi öl dü rü yor, bir bö lü mü nü zü yurt la rın -
dan sü rüp-çı ka rı yor ve gü nah ve düş man lık la aleyh le rin de it ti -
fak lar ku ru yor ve si ze esir ola rak gel dik le rin de on lar la fid ye le şi -

yor du nuz. Oy sa on la rı çı kar ma nız, si ze ha ram kı lın mış tı. Yok -
sa siz, Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü mü nü in kâr mı
edi yor su nuz? Ar tık siz den böy le ya pan la rın dün ya ha ya tın da ki
ce za sı aşa ğı lık ol mak tan baş ka de ğil dir; kı ya met gü nün de de
aza bın en şid det li ola nı na uğ ra tı la cak lar dır. Al lah, yap tık la rı nız -
dan ga fil de ğil dir. (2/85)
On la rı, bul du ğu nuz yer de öl dü rün ve si zi çı kar dık la rı yer den siz
de on la rı çı ka rın. Fit ne, öl dür mek ten be ter dir. On lar, si ze kar şı
sa va şın ca ya ka dar siz, Mes cid-i Ha ram ya nın da on lar la sa vaş -
ma yın. Si zin le sa va şır lar sa siz de on lar la sa va şın. Ka fir le rin ce -
za sı iş te böy le dir. (2/191)
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man, has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız, ar tık si ze ko lay ge -
len kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı -
nı zı traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti
var sa, onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver-
me si ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız, hac ca ka dar um re ile
ya rar lan mak is te ye ne, ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge -
re kir). Bu la ma ya na da, hacc'da üç gün, dön dü ğü nüz de ye di
(gün) ol mak üze re, bun lar, ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır.
Bu, ai le si Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor-
kun ve bi lin ki Al lah, mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)
İs ra ilo ğul la rı na sor, on la ra ni ce açık ayet(ler) ver dik. Ken di si ne
gel dik ten son ra kim Al lah'ın ni me ti ni de ğiş ti rir se, (bil sin ki) şüp-
he siz Al lah, ce za sı pek şid det li olan dır. (2/211)
İş te bun la rın ce za sı, Al lah'ın me lek le rin ve bü tün in san la rın la -
net le ri nin üze ri ne ol ma sı dır. (3/87)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler, o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı, fu huş ta bu lun ma yan, if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra, fu huş ya pa cak olur lar sa, öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za-
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu, siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/25)
Kim bir mü'mi ni ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se ce za sı,
için de ebe di kal mak üze re ce hen nem dir. Al lah ona ga zap lan -
mış, onu la net le miş ve ona bü yük bir azab ha zır la mış tır. (4/93)
Ne si zin ku run tu la rı nız la, ne de Ki tap Eh li nin ku run tu la rıy la de -
ğil. Kim kö tü lük ya par sa, onun la ce za gö rür; o, Al lah'tan baş ka
bir ve li (dost) ve bir yar dım cı bu la maz. (4/123)
Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem oğ lu Me sih İsa'yı ger çek ten
öl dür dük" de me le ri ne de niy le de (on la ra böy le bir ce za ver dik.)
Oy sa onu öl dür me di ler ve onu as ma dı lar. Ama on la ra (onun)
ben ze ri gös te ril di. Ger çek ten onun hak kın da an laş maz lı ğa dü -
şen ler, ke sin bir şüp he için de dir ler. On la rın bir zan na uy mak tan
baş ka bu na iliş kin hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu ke sin ola rak öl dür -
me di ler. (4/157)
Şüp he siz ken di gü na hı nı ve be nim gü na hı mı yük len me ni ve
böy le lik le ate şin hal kın dan ol ma nı is te rim. Zul me den le rin ce za -
sı bu dur." (5/29)
Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı sa vaş açan la rın ve yer yü zün de boz-
gun cu lu ğa ça lı şan la rın ce za sı, an cak öl dü rül me le ri, asıl ma la rı
ya da el le riy le ayak la rı nın çap raz ca ke sil me si ve ya (bu lun duk -
la rı) yer den sü rül me le ri dir. Bu, dün ya da ki aşa ğı lan ma la rı dır,
ahi ret te on lar için bü yük bir azab var dır. (5/33)
Hır sız er kek ve hır sız ka dı nın, (ça lıp) ka zan dık la rı na bir kar şı -
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lık, Al lah'tan, 'tek ra rı ön le yen ke sin bir ce za' ol mak üze re el le ri -
ni ke sin. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi -
dir. (5/38)
De ki: "Al lah Katında, 'ke sin leş miş bir ce za ola rak' bun dan da -
ha kö tü sü nü ha ber ve re yim mi? Al lah'ın ken di si ne la net et ti ği,
ona kar şı ga zab lan dı ğı ve on lar dan may mun lar ve do muz lar
kıl dı ğı ile ta ğu ta ta pan lar; iş te bun lar, yer le ri da ha kö tü ve düm-
düz yol dan da ha çok sap mış lar dır." (5/60)
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se, ce za sı, hay van dan
öl dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da, Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa, Al lah on dan öc
ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, öc sa hi bi dir. (5/95)
Bi lin ki, Al lah ger çek ten ce za sı pek şid det li olan dır. Ve Al lah ba -
ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/98)
Ve ken di zan la rın ca de di ler ki: "Bu hay van lar ve ekin ler do ku -
nul maz dır. On la rı bi zim di le dik le ri miz dı şın da baş ka sı yi ye mez.
(Şu) Hay van la rın da sırt la rı ha ram kı lın mış tır." Öy le hay van lar
var dır ki, -O'na if ti ra et mek su re tiy le- üzer le rin de Al lah'ın is mi ni
an maz lar. Ya lan ye re if ti ra düz mek te ol duk la rın dan do la yı O,
ce za la rı nı ve re cek tir. (6/138)
Bir de de di ler ki: "Bu hay van la rın ka rın la rın da olan, yal nız ca bi -
zim er kek le ri mi ze ait tir, eş le ri mi ze ise ha ram dır. Eğer o, ölü do -
ğar sa on lar da bun da or tak tır lar." Al lah, (bu) düz me le ri nin ce za-
sı nı ve re cek tir. Şüp he siz O, hü küm sa hi bi olan dır, bi len dir.
(6/139)
Yahudi olan la ra her tır nak lı (hay va nı) ha ram kıl dık. Sı ğır lar dan
ve ko yun lar dan, sırt la rı na ve ya ba ğır sak la rı na ya pı şan ve ya ke -
mi ğe ka rı şan lar dı şın da iç yağ la rı nı da on la ra ha ram kıl dık. 'Az -
gın lık ve hak ka te ca vüz de bu lun ma la rı' ne de niy le on la rı böy le
ce za lan dır dık. Biz şüp he siz doğ ru olan la rız. (6/146)
Kim bir iyi lik le ge lir se, ken di si ne bu nun on ka tı var dır, kim bir
kö tü lük le ge lir se, onun mis lin den baş ka sıy la ce za lan dı rıl maz
ve on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (6/160)
Şüp he siz ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le -
nen ler, on lar için gö ğün ka pı la rı açıl maz ve ha lat (ya da de ve)
iğ ne nin de li ğin den ge çin ce ye ka dar cen ne te gir mez ler. Biz suç -
lu-gü nah kar la rı iş te böy le ce za lan dı rı rız. (7/40)
On lar için ce hen nem den ya tak lar ve üst le ri ne ör tü ler var dır. Biz
zul me sa pan la rı iş te böy le ce za lan dı rı rız. (7/41)
De di ler ki: "Onu ve kar de şi ni şim di lik bek le ti ver (ve re ce ğin ce -
za yı er te le), şe hir le re de top la yı cı lar yol la"; (7/111)
Ayet le ri mi zi ve ahi re te ka vuş ma yı ya lan la yan lar, on la rın amel-
le ri bo şa çık mış tır. On lar yap tık la rın dan baş ka sıy la mı ce za lan -
dı rı la cak lar dı? (7/147)
Şüp he siz, bu za ğı yı (tan rı) edi nen le re Rab le rin den bir ga zab ve
dün ya ha ya tın da bir zil let ye ti şe cek tir. İş te Biz, 'ya lan dü züp-uy -
du ran la rı' böy le ce za lan dı rı rız. (7/152)
İsim le rin en gü ze li Al lah'ın dır. Öy ley se O'na bun lar la dua edin.
O'nun isim le rin de 'ay kı rı lı ğa (ve in kâ ra) sa pan la rı' bı ra kın. Yap -
mak ta ol duk la rı do la yı sıy la ya kın da ce za lan dı rı la cak lar dır.
(7/180)
(Bun dan) Son ra Al lah, el çi si ile mü'min le rin üze ri ne 'gü ven duy-
gu su ve hu zur' in dir di, si zin gör me di ği niz or du la rı in dir di ve in -
kâr eden le ri azab lan dır dı. Bu, in kâr cı la rın ce za sı dır. (9/26)

Öy ley se ka zan dık la rı nın ce za sı ola rak az gül sün ler, çok ağ la -
sın lar. (9/82)
On la ra ge ri dön dü ğü nüz de ken di le rin den vaz geç me niz için
Al lah'a and içe cek ler. Ar tık siz on la ra sırt çe vi rin. On lar ger çek -
ten pis tir ler. Ka zan mak ta ol duk la rı nın bir ce za sı ola rak, ba rın -
ma yer le ri ce hen nem dir. (9/95)
An dol sun, siz den ön ce ki ne sil le ri, re sul le ri ken di le ri ne apa çık
de lil ler ge tir di ği hal de, zul met tik le ri ve iman et me ye cek ol duk la -
rı için yı kı ma uğ rat tık. İş te Biz, suç lu-gü nah kar olan bir top lu lu -
ğu böy le ce za lan dı rı rız. (10/13)
Son ra o zul met mek te olan la ra: "Sü rek li aza bı ta dın" de ni le cek.
Ka zan dık la rı nız dı şın da, bir baş ka şey le mi ce za lan dı rı la cak tı -
nız?" (10/52)
Ka pı ya doğ ru iki si de koş tu lar. Ka dın onun göm le ği ni ar ka dan
çe kip yırt tı. (Tam) Ka pı nın ya nın da ka dı nın efen di siy le kar şı laş -
tı lar. Ka dın de di ki: "Ai le ne kö tü lük is te ye nin, zin da na atıl mak -
tan ve ya acı bir azab tan baş ka ce za sı ne ola bi lir?" (12/25)
Öy ley se" de di ler. "Eğer ya lan söy lü yor sa nız (bu nun) ce za sı ne -
dir?" (12/74)
De di ler ki: "Bu nun ce za sı, (su ta sı) yü kün de bu lu na nın ken di si -
dir. İş te Biz zul me den le ri böy le ce za lan dı rı rız." (12/75)
On lar, iyi lik ten ön ce kö tü lü ğü ça buk laş tır mak is ti yor lar; oy sa
on lar dan ön ce ni ce ör nek ler ge lip-geç miş tir. Ve şüp he siz, se nin
Rab bin, zu lüm le ri ne kar şı lık in san lar için ba ğış la ma sa hi bi dir ve
şüp he siz se nin Rab bin, ce za sı çok şid det li olan dır. (13/6)
Gök gü rül tü sü O'nu hamd ile, me lek ler de O'na olan kor ku la rın -
dan tes bih eder ler.. O, yıl dı rım la rı gön de rip bu nun la di le di ği ne
çar par; on lar ise Al lah hak kın da çe ki şip-tar tı şır lar. O, gü cü (ve
ce za sı) pek çe tin olan dır. (13/13)
(Bu azab,) Al lah'ın her nef si ken di ka zan dı ğıy la ce za lan dır ma -
sı için dir. Şüp he siz Al lah, he sa bı pek ça buk gö ren dir. (14/51)
Eğer ce za ve re cek se niz, si ze ve ri len ce za nın mis liy le ce za ve -
rin ve eğer sab re der se niz, an dol sun bu, sab re den ler için da ha
ha yır lı dır. (16/126)
Umu lur ki, Rab bi niz si ze mer ha met eder, fa kat siz (boz gun cu -
lu ğa) dö ner se niz Biz de (si zi aşa ğı lık kıl ma ya ve ce za lan dır ma -
ya) dö ne riz. Biz, ce hen ne mi ka fir ler için bir ku şat ma ye ri kıl dık.
(17/8)
De miş ti ki: "Git, on lar dan kim sa na uyar sa, şüp he siz si zin ce za-
nız ce hen nem dir; ek sik siz bir ce za." (17/63)
Bu, şüp he siz, on la rın ayet le ri mi zi in kar et me le ri ne ve: "Biz ke -
mik ler ha li ne gel dik ten, top rak olup ufa lan dık tan son ra mı, ger-
çek ten biz mi ye ni bir ya ra tı lış la di ril ti le ce ğiz?" de me le ri ne kar-
şı lık ce za la rı dır. (17/98)
İş te, in kâr et me le ri, ayet le ri mi ve el çi le ri mi alay ko nu su edin me-
le rin den do la yı on la rın ce za sı ce hen nem dir. (18/106)
Son ra on la rın ar ka sın dan öy le ne sil ler tü re di ki, na maz (kıl ma
du yar lı lı ğın)ı kay bet ti ler ve şeh vet le ri ne ka pı lıp-uy du lar. Böy le -
ce bun lar az gın lık la rı nın ce za sıy la kar şı la şa cak lar dır. (19/59)
De di ki: "Hay di çe kip git, ar tık se nin ha yat ta (ha ket ti ğin ce za:
"Ba na do ku nul ma sın") de yip ye rin men dir." Ve şüp he siz se nin
için ken di sin den as la ka çı na ma ya ca ğın (azab do lu) bir bu luş ma
za ma nı var dır. Üs tü ne ka pa nıp bel bü ke rek önün de eğil di ğin
ila hı na bir bak; biz onu mut la ka ya ka ca ğız, son ra dar ma da ğın
edip de niz de sa vu ra ca ğız." (20/97)
İş te Biz öl çü süz ce dav ra nan la rı ve Rab bi nin ayet le ri ne inan ma -
yan la rı böy le ce za lan dı rı rız; ahi re tin aza bı ise ger çek ten da ha
şid det li ve da ha sü rek li dir. (20/127)
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On lar dan her kim: "Ger çek ten ben, O'nun dı şın da bir ila hım" di -
ye cek ol sa, bu du rum da Biz onu ce hen nem le ce za lan dı rı rız.
Za lim le ri Biz böy le ce za lan dı rı rız. (21/29)
De di ler ki: "Öy ley se, onu in san la rın gö zü önü ne ge ti rin ki ona
(na sıl bir ce za ve re ce ği mi ze) şa hid ol sun lar." (21/61)
Der ken, hak (et tik le ri ce za ya kar şı lık) ol mak üze re, o kor kunç
çığ lık on la rı ya ka la yı ver di. Böy le ce on la rı bir süp rün tü kı lı ver -
dik. Zul me den ka vim için yı kım ol sun. (23/41)
Zi na eden ka dın ve zi na eden er ke ğin her bi ri ne yü zer değ nek
(cel de) vu run. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız,
on la ra Al lah'ın di ni(ni uy gu la ma) ko nu sun da si zi bir acı ma tut-
ma sın; on la ra uy gu la nan ce za ya mü'min ler den bir grup da şa -
hit bu lun sun. (24/2)
Onun (ka dı nın) da dört ke re Al lah adı na (ye min le) onun (ko ca -
sı nın) hiç şüp he siz ya lan söy le yen ler den ol du ğu na şa hid lik et -
me si ken di sin den ce za yı uzak laş tı rır. (24/8)
Doğ ru su, uy du rul muş bir ya lan la ge len ler, si zin içi niz den bir lik -
te dav ra nan bir top lu luk tur; siz onu ken di niz için bir şer say ma -
yın, ak si ne o si zin için bir ha yır dır. On lar dan her bir ki şi ye ka -
zan dı ğı gü nah tan (bir ce za) var dır. On lar dan (if ti ra nın) bü yü ğü -
nü yük le ne ne ise bü yük bir azab var dır. (24/11)
O gün, Al lah hak et tik le ri ce za yı ek sik siz ve re cek tir ve on lar da
Al lah'ın hiç şüp he siz hak ol du ğu nu bi le cek ler dir. (24/25)
Ve on lar, Al lah ile be ra ber baş ka bir ilaha tap maz lar. Al lah'ın
ha ram kıl dı ğı ca nı hak sız ye re öl dür mez ler ve zi na et mez ler.
Kim bun la rı ya par sa 'ağır bir ce za ile' kar şı la şır. (25/68)
Kim bir kö tü lük le ge lir se, ar tık on lar da ate şe yü zü ko yun atı lır
(ve on la ra:) "Yap tık la rı nız dan baş ka sıy la mı ce za lan dı rı lı yor su -
nuz?" (de nir). (27/90)
Böy le lik le nan kör lük et me le ri do la yı sıy la on la rı ce za lan dır dık.
Biz (ni me te) nan kör lük eden den baş ka sı nı ce za lan dı rır mı yız?
(34/17)
Za'fa uğ ra tı lan lar da bü yük lük tas la yan la ra: "Ha yır, siz ge ce ve
gün düz hi le li dü zen ler (ku rup) bi zim Al lah'ı in kar et me mi zi ve
O'na eş ler koş ma mı zı bi ze em re di yor du nuz" de di ler. Aza bı gör-
dük le rin de piş man lık la rı nı sak lar lar; Biz de in kâr eden le rin bo -
yun la rı na hal ka lar ge çir dik. On lar, yap tık la rın dan baş ka sıy la mı
ce za lan dı rı la cak lar dı? (34/33)
İn kar eden le re ge lin ce, on lar için de ce hen nem ate şi var dır. On -
lar için ne, ka rar ve ri lir, ki böy le ce ölü ver sin ler, ne de ken di le ri -
ne onun aza bın dan (bir şey) ha fif le ti lir. İş te Biz, her nan kör ola -
nı böy le ce za lan dı rı rız. (35/36)
Yap tık la rı nız dan baş ka sıy la ce za lan dı rıl ma ya cak sı nız. (37/39)
Gü na hı ba ğış la yan, tev be yi ka bul eden, ce za sı pek şid det li
olan ve lü tuf sa hi bi (Al lah'tan). O'ndan baş ka ilah yok tur. Dö nüş
O'na dır. (40/3)
Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la dı ve ken di le rin den
son ra (sa yı sı çok) fır ka lar da. Her üm met, ken di el çi le ri ni (sus-
tur mak için) ya ka la ma ya yel ten di. Hak kı, onun la yü rür lük ten
kal dır mak için, 'ba tı la-da ya na rak' mü ca de le ye gi riş ti ler. Ben de
on la rı ya ka la yı ver dim. Ar tık Be nim ce za lan dır mam na sıl mış?
(40/5)
Çün kü ger çek ten on lar, Re sul le ri ken di le ri ne apa çık bel ge ler
ge ti rir di; fa kat on lar in kâr eder ler di. Bu yüz den Al lah, on la rı
(azab la) ya ka la yı ver di. Şüp he siz O, kuv vet li olan dır, ce za lan -
dır ma sı şid det li dir. (40/22)
Kim bir kö tü lük iş ler se, ken di mis lin den baş ka sıy la ce za gör-
mez; kim de -er kek ol sun, di şi ol sun- bir mü'min ola rak sa lih bir

amel de bu lu nur sa, iş te on lar, için de he sap sız ola rak rı zık lan dı -
rıl mak üze re cen ne te gi rer ler." (40/40)
Ar tık ger çek ten o in kar eden le re şid det li bir azap tad dı ra ca ğız
ve yap tık la rı nın en kö tü süy le ce za lan dı ra ca ğız. (41/27)
Bu, Al lah'ın düş man la rı nın ce za sı olan ateş tir. Bizim ayet le ri mi -
zi in kar et me le ri do la yı sıy la bir ce za ola rak, ora da on lar için
ebe di lik yur du var dır. (41/28)
Bu, Al lah'ın düş man la rı nın ce za sı olan ateş tir. Bizim ayet le ri mi -
zi in kar et me le ri do la yı sıy la bir ce za ola rak, ora da on lar için
ebe di lik yur du var dır. (41/28)
İman eden le re de ki: "(Al lah'ın) On la rı ka zan dık la rıy la ce za lan -
dır ma sı için, Al lah'ın gün le ri ni um ma yan la rı (şim di lik) ba ğış la -
sın lar." (45/14)
İn kâr eden ler ate şe su nu la cak la rı gün, (on la ra şöy le de nir:) "Siz
dün ya ha ya tı nız da bü tün 'gü zel lik le ri niz ve zevk le ri ni zi tü ke tip-
yok et ti niz, on lar la ya şa yıp-zevk sür dü nüz. İş te yer yü zün de
hak sız ye re bü yük len me niz (is tik ba rı nız) ve fa sık lık ta bu lun ma -
nız dan do la yı, bu gün al çal tı cı bir azab ile ce za lan dı rı la cak sı -
nız." (46/20)
Rab bi nin em riy le her şe yi yer le bir eder. Böy le ce mes ken le rin -
den baş ka, hiç bir şey(le ri) gö rü ne mez du ru ma düş tü ler. İş te
Biz, suç lu-gü nah kar bir kav mi böy le ce za lan dı rı rız. (46/25)
Şüp he siz din (he sap ve ce za) da mut la ka ger çek le şe cek tir.
(51/6)
He sap ve ce za (din) gü nü ne za man?" di ye so rar lar. (51/12)
Gi rin ona; ar tık is ter sab re din, is ter sab ret me yin. Si zin için bir-
dir. Siz an cak, yap tık la rı nız la ce za lan dı rı lı yor su nuz." (52/16)
Gök ler de ve yer de olan lar Al lah'ın dır; öy le ki, kö tü lük te bu lu -
nan la rı, yap tık la rı do la yı sıy la ce za lan dı rır, gü zel dav ra nış ta bu -
lu nan la rı da da ha gü ze liy le ödül len di rir. (53/31)
İş te bu, on la rın din (he sap ve ce za) gü nün de şö len le ri dir.
(56/56)
İş te o va kit, eğer ce za gör me ye cek ise niz, (56/86)
Bu, on la rın Al lah'a ve O'nun Re sû lü'ne 'baş kal dı rıp ay rı lık çı kar-
ma la rı' do la yı sıy la dır. Kim Al lah'a baş kal dı rıp-ay rı lık çı ka rır sa,
mu hak kak Al lah, ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/4)
Al lah'ın o (fet he di len) şe hir hal kın dan Re sû lü'ne ver di ği fey,
Al lah'a, Re sûl'e, (ve Re sûl'e) ya kın ak ra ba lı ğı olan la ra, ye tim le -
re, yok sul la ra ve yol da kal mış la ra ait tir. Öy le ki (bu mal lar ve
ser vet) siz den zen gin olan lar ara sın da dö nüp-do la şan bir dev-
let ol ma sın. Re sûl si ze ne ve rir se ar tık onu alın, si zi ne den sa -
kın dı rır sa ar tık on dan sa kı nın ve Al lah'tan kor kun. Şüp he siz
Al lah, ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/7)
So nun da on la rın aki bet le ri, şüp he siz ate şin için de iki si nin de
sü re siz ola rak ka lı cı ol ma la rı dır. İş te za lim olan la rın ce za sı bu -
dur. (59/17)
Ey in kâr eden ler, bu gün özür be yan et me yin. Siz an cak yap tık -
la rı nız la ce za lan dı rı lı yor su nuz. (66/7)
Din (he sap ve ce za) gü nü nü ya lan sa yı yor duk." (74/46)
(İş le dik le ri ne) Uy gun olan bir ce za ola rak, (78/26)

Cİ HAD (CEHD ETMEK, ÇABA HARCAMAK)
Si zin le sa va şan la ra kar şı Al lah yo lun da sa va şın (an cak) aşı rı
git me yin. El bet te Al lah aşı rı gi den le ri sev mez. (2/190)
Ha ram ay ha ram aya kar şı lık tır; hür met ler (de) kar şı lık lı dır. Öy -
ley se kim si ze sal dı rır sa onun sal dır dı ğı gi bi siz de ona sal dı rın.
Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki Al lah mu hak kak ki kor kup-
sa kı nan lar la be ra ber dir. (2/194)
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Sa vaş ho şu nu za git me di ği hal de üze ri ni ze ya zıl dı (farz kı lın dı).
Olur ki ho şu nu za git me yen bir şey si zin için ha yır lı dır ve olur ki
sev di ği niz şey de si zin için bir şer dir. Al lah bi lir de siz bil mez si -
niz. (2/216)
Şüp he siz iman eden ler hic ret eden ler ve Al lah yo lun da cehd
eden ler (çaba harcayanlar); iş te on lar Al lah'ın rah me ti ni uma bi -
lir ler. Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (2/218)
Mu sa'dan son ra İs ra ilo ğul la rı nın ön de ge len le ri ni gör me din mi?
Ha ni pey gam ber le rin den bi ri ne: "Bi ze bir me lik gön der de Al lah
yo lun da sa va şa lım" de miş ler di O: "Ya üze ri ni ze sa vaş ya zıl dı ğı
hal de sa vaş ma ya cak olur sa nız?" de miş ti. "Bi ze ne olu yor ki
Allah yo lun da sa vaş ma ya lım? Ki biz yur du muz dan çı ka rıl dık ve
ço cuk la rı mız dan (uzak laş tı rıl dık.)" de miş ler di. Ama on la ra sa -
vaş ya zıl dı ğı (ön gö rül dü ğü) za man az bir kıs mı ha riç yüz çe vir -
di ler. Al lah za lim le ri bi lir. (2/246)
An dol sun eğer Al lah yo lun da öl dü rü lür ya da ölür se niz Al lah'tan
olan bir ba ğış lan ma ve rah met, on la rın bü tün top la mak ta ol duk-
la rın dan da ha ha yır lı dır. (3/157)
Ni te kim Rab le ri on la ra (du ala rı nı ka bul ede rek) ce vab ver di:
"Şüp he siz Ben er kek ol sun ka dın ol sun siz den bir iş te bu lu na -
nın işi ni bo şa çı kar mam. Si zin ki mi niz ki mi niz den dir. İş te hic ret
eden le rin yurt la rın dan sü rü lüp-çı ka rı lan la rın ve yo lum da iş ken -
ce gö ren le rin çar pı şıp öl dü rü len le rin mut la ka kö tü lük le ri ni ör te -
ce ğim ve on la rı alt la rın dan ır mak lar akan cen net le re so ka ca -
ğım. (Bu) Al lah Katından bir kar şı lık (se vap)tır. (O) Al lah kar şı -
lı ğın (se va bın) en gü ze li O'nun Katında dır." (3/195)
Ey iman eden ler sab re din ve sa bır da ya rı şın (sı nır lar da) nö bet -
le şin. Al lah'tan kor kun. Umu lur ki kur tu lur su nuz. (3/200)
Ey iman eden ler (düş man la rı nı za kar şı) ted bi ri ni zi alın da sa va-
şa bö lük bö lük çı kın ya da top lu ca çı kın. (4/71)
Öy ley se dün ya ha ya tı na kar şı lık ahi re ti sa tın alan lar Al lah yo -
lun da sa vaş sın lar; kim Al lah yo lun da sa va şır ken öl dü rü lür ya
da ga lip ge lir se ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/74)
Si ze ne olu yor ki Al lah yo lun da ve: "Rab bi miz bi zi hal kı za lim
olan bu ül ke den çı kar bi ze Katından bir ve li (ko ru yu cu sa hib)
gön der bi ze Katından bir yar dım eden yol la" di yen er kek ler ka -
dın lar ve ço cuk lar dan za yıf bı ra kıl mış lar adı na sa vaş mı yor su -
nuz? (4/75)
İman eden ler Al lah yo lun da sa va şır lar; in kar eden ler ise ta ğut
yo lun da sa va şır lar öy ley se şey ta nın dost la rıy la sa va şın. Hiç
şüp he siz şey ta nın hi le li-dü ze ni pek za yıf tır. (4/76)
Ken di le ri ne; "Eli ni zi (sa vaş tan) çe kin na ma zı kı lın ze ka tı ve rin"
de nen le ri gör me din mi? Oy sa sa vaş üzer le ri ne ya zıl dı ğın da on -
lar dan bir grup in san lar dan Al lah'tan kor kar gi bi- hat ta da ha da
şid det li bir kor kuy la- kor ku ya ka pı lı yor lar ve: "Rab bi miz ne di ye
sa va şı üze ri mi ze yaz dın bi zi ya kın bir za ma na er te le me li de ğil
miy din?" de di ler. De ki: "Dün ya nın me taı az dır ahi ret ise mut ta -
ki ler için da ha ha yır lı dır ve siz 'bir hur ma çe kir de ğin de ki ip-in ce
bir ip lik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl ma ya cak sİ nız." (4/77)
Ar tık sen Al lah yo lun da sa vaş ken din den baş ka sıy la yü küm lü
tu tul ma ya cak sın. Mü'min le ri ha zır la yıp-teş vik et. Umu lur ki
Allah küf re den le rin ağır-bas kı la rı nı ge ri püs kür tür. Al lah 'kah re -
di ci bas kı sıy la' da ha zor lu acı so nuç lan dır ma sıy la da da ha zor-
lu dur. (4/84)
On lar ken di le ri nin in kâ ra sap ma la rı gi bi si zin de in kâ ra sap ma -
nı zı is te di ler. Böy le lik le bir ola cak tı nız. Öy ley se Al lah yo lun da
hic ret edin ce ye ka dar on lar dan ve li ler (dost lar) edin me yin. Şa -
yet yi ne yüz çe vi rir ler se ar tık on la rı tu tun ve her ne re de ele ge -

çi rir se niz öl dü rün. On lar dan ne bir ve li (dost) edi nin ne de bir
yar dım cı. (4/89)
Mü'min ler den özür ol mak sı zın otu ran lar ile Al lah yo lun da mal-
la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler (çaba harcayanlar) eşit de ğil -
dir. Al lah mal la rıy la ve can la rıy la çaba harcayanları otu ran la ra
gö re de re ce ola rak üs tün kıl mış tır. Tü mü ne gü zel li ği (cen ne ti)
va'det miş tir; an cak Al lah çaba harcayanları otu ran la ra gö re bü -
yük bir ecir le üs tün kıl mış tır. (4/95)
Yer yü zün de adım at tı ğı nız da (yol cu lu ğa ya da sa va şa çık tı ğı -
nız da) ka fir le rin si ze bir kö tü lük yap ma la rın dan kor kar sa nız na -
ma zı kı salt ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Şüp he siz ka fir-
ler si zin apa çık düş man la rı nız dır. (4/101)
İç le rin de olup on la ra na ma zı kıl dır dı ğın da on lar dan bir grup se -
nin le bir lik te dur sun ve si lah la rı nı (yan la rı na) al sın; böy le ce on -
lar sec de et tik le rin de ar ka la rı nız da ol sun lar. Na maz la rı nı kıl ma -
yan di ğer grup ge lip se nin le na maz kıl sın lar on lar da 'ko run ma
araç la rı nı' ve si lah la rı nı al sın lar. Küf re den ler si ze apan sız bir
bas kın ya pa bil mek için si zin si lah la rı nız dan ve em ti anız (er zak
ve mü him ma tı nız)dan ay rıl mış ol ma nı zı is ter ler. Yağ mur do la -
yı sıy la bir güç lü ğü nüz var sa ve ya has tay sa nız si lah la rı nı zı bı -
rak ma nız da si ze bir so rum lu luk yok tur. Ko run ma ted bir le ri ni zi
alın. Şüp he siz Al lah ka fir ler için aşa ğı la tı cı bir azab ha zır la mış -
tır. (4/102)
(Düş ma nı nız olan) Top lu lu ğu ara mak ta gev şek lik gös ter me yin.
Siz acı çe ki yor sa nız şüp he siz on lar da si zin acı çek ti ği niz gi bi
acı çe ki yor lar. Oy sa siz on la rın umud et me dik le ri ni Al lah'tan
umu yor su nuz. Al lah bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/104)
Ey iman eden ler, top lu ola rak kâ fir ler le kar şı laş tı ğı nız za man
on la ra ar ka çe vir me yin (sa vaş tan kaç ma yın). (8/15)
Kim on la ra böy le bir gün de -yi ne sa vaş mak için bir ya na çe ki -
len ya da bir baş ka bö lü ğe ka tıl mak için yer tu ta nın dı şın da- ar -
ka sı nı çe vi rir se, ger çek ten o Al lah'tan bir ga za ba uğ ra mış tır ve
onun ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü bir ya tak tır o. (8/16)
Fit ne kal ma yın ca ya ve di nin hep si Al lah'ın olun ca ya ka dar on -
lar la sa va şın. Şa yet vaz ge çe cek olur lar sa şüp he siz Al lah yap-
tık la rı nı gö ren dir. (8/39)
Ey iman eden ler bir top lu luk la kar şı kar şı ya gel di ği niz za man
da ya nık lık gös te rin ve Al lah'ı çok ça zik re din. Ki kur tu luş (fe lah)
bu la sı nız. (8/45)
On la ra kar şı gü cü nü zün yet ti ği ka dar kuv vet ve be si li at lar ha -
zır la yın. Bu nun la Al lah'ın düş ma nı ve si zin düş ma nı nı zı ve bun-
la rın dı şın da si zin bil me yip Al lah'ın bil di ği di ğer (düş man la rı)
kor ku tup-cay dı ra sı nız. Al lah yo lun da her ne in fak eder se niz si -
ze 'ek sik siz ola rak öde nir' ve siz hak sız lı ğa uğ ra tıl maz sı nız.
(8/60)
Ey Pey gam ber mü'min le ri sa va şa kar şı ha zır la yıp-teş vik et.
Eğer içi niz de sab re den yir mi (ki şi) bu lu nur sa iki yüz (ki şi yi)
mağ lub ede bi lir ler. Ve eğer içi niz den yüz (sa bır lı ki şi) bu lu nur -
sa kâ fir ler den bi ni ni ye ner. Çün kü on lar (ger çe ği) kav ra ma yan
bir top lu luk tur. (8/65)
Şim di Al lah siz den (yü kü nü zü) ha fif let ti ve siz de bir za'f ol du ğu -
nu bil di. Siz den yüz sa bır lı (ki şi) bu lu nur sa (on la rın) iki yü zü nü
boz gu na uğ ra tır; eğer siz den bin (ki şi) olur sa Al lah'ın iz niy le
(on la rın) iki bi ni ni ye ner. Al lah sab re den ler le be ra ber dir. (8/66)
hiç bir pey gam be re yer yü zün de ke sin bir za fer ka za nın ca ya ka -
dar esir al ma sı ya kış maz. Siz dün ya nın ge çi ci ya ra rı nı is ti yor -
su nuz. Oy sa  Al lah (si ze) ahi re ti is te mek te dir. Al lah üs tün ve
güç lü dür hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/67)
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On lar la çar pı şı nız. Al lah on la rı si zin el le ri niz le azab lan dır sın
hor ve aşa ğı lık kıl sın ve on la ra kar şı si ze za fer ver sin mü'min-
ler top lu lu ğu nun göğ sü nü şi fa ya ka vuş tur sun. (9/14)
Yok sa siz içi niz den cehd eden le ri (çaba harcayanları) ve
Allah'tan ve Re sû lü'nden ve mü'min ler den baş ka sır-dos tu
edin me yen le ri Al lah 'bi lip (or ta ya) çı kar ma dan' bı ra kı lı ve re ce ği -
ni zi mi san dı nız? Al lah yap tık la rı nız dan ha ber dar dır. (9/16)
Ha cı la ra su da ğıt ma yı ve Mes cid-i Ha ram'ı onar ma yı Al lah'a ve
ahi ret gü nü ne iman eden ve Al lah yo lun da cehd ede nin (çaba
harcayanın) (yap tık la rı) gi bi mi say dı nız? (Bun lar) Al lah Katında
bir ol maz lar. Al lah zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez.
(9/19)
İman eden ler hic ret eden ler ve Al lah yo lun da mal la rıy la ve can-
la rıy la cehd eden le rin Al lah Katında bü yük de re ce le ri var dır. İş -
te 'kur tu lu şa ve mut lu lu ğa' eren ler bun lar dır. (9/20)
De ki: "Eğer ba ba la rı nız ço cuk la rı nız kar deş le ri niz eş le ri niz aşi-
re ti niz ka zan dı ğı nız mal lar az kâr ge ti re ce ğin den kork tu ğu nuz
ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler siz le re Al lah'tan O'nun Re sû -
lü'nden ve O'nun yo lun da cehd et mek ten da ha se vim li ise ar tık
Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah fa sık lar top-
lu lu ğu na hi da yet ver mez." (9/24)
An dol sun Al lah bir çok yer ler de ve Hu neyn gü nün de si ze yar dım
et ti. Ha ni çok sa yı da olu şu nuz si zi bö bür len di rip-gu rur lan dır -
mış tı fa kat si ze bir şey de sağ la ya ma mış tı. Yer ise bü tün ge niş-
li ği ne rağ men si ze dar gel miş ti son ra ar ka nı za dö nüp ge ri sin
ge ri git miş ti niz. (9/25)
(Bun dan) Son ra Al lah el çi si ile mü'min le rin üze ri ne 'gü ven duy-
gu su ve hu zur' in dir di si zin gör me di ği niz or du la rı in dir di ve in kâr
eden le ri azab lan dır dı. Bu in kâr cı la rın ce za sı dır. (9/26)
Ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan-
ma yan Al lah'ın ve Re sû lü'nün ha ram kıl dı ğı nı ha ram ta nı ma yan
ve hak di ni (İs lam'ı) din edin me yen ler le kü çük dü şü rü lüp ciz ye -
yi ken di el le riy le ve rin ce ye ka dar sa va şın. (9/29)
Ey iman eden ler ne ol du ki si ze Al lah yo lun da sa va şa ku şa nın
de nil di ği za man yer(iniz)de ağır la şıp kal dı nız? Ahi ret ten (ca yıp)
dün ya ha ya tı na mı ra zı ol du nuz? Ama ahi ret te ki ne (gö re) bu
dün ya ha ya tı nın ya ra rı pek az dır. (9/38)
Eğer sa va şa ku şa nıp-çık maz sa nız O si zi pek acı bir azab la
azab lan dı ra cak ve ye ri ni ze bir baş ka top lu lu ğu ge ti rip de ğiş ti re -
cek tir. Siz O'na hiç bir şey le za rar ve re mez si niz. Al lah her şe ye
güç ye ti ren dir. (9/39)
Ha fif ve ağır sa va şa ku şa nıp çı kın ve Al lah yo lun da mal la rı nız -
la ve can la rı nız la cehd edin (çaba harcayın). Eğer bi lir se niz bu
si zin için da ha ha yır lı dır. (9/41)
Eğer ya kın bir ya rar ve or ta bir se fer ol say dı on lar mut la ka se -
ni iz ler ler di. Ama zor luk on la ra uzak gel di. "Eğer güç ye tir sey -
dik mu hak kak se nin le bir lik te (sa va şa) çı kar dık." di ye sa na
Allah adı na ye min ede cek ler. Ken di ne fis le ri ni he la ka sü rük lü -
yor lar. Al lah on la rın ger çek ten ya lan söy le dik le ri ni bi li yor. (9/42)
Eğer (sa va şa) çık mak is te se ler di her hal de ona bir ha zır lık ya -
par lar dı. An cak Al lah (sa va şa) gön de ril me le ri ni çir kin gör dü de
ayak la rı nı do la dı ve; "(On la ra) Siz de otu ran lar la bir lik te otu run"
de nil di. (9/46)
Si zin le bir lik te çık sa lar dı si ze 'kö tü lük ve za rar dan' baş ka bir
şey ila ve et mez ve ara nı za mut la ka fit ne sok mak üze re içi niz de
ça ba yü rü tür ler di. İçi niz de on la ra 'ha ber ta şı yan lar' var dır. Al lah
zul me den le ri bi lir. (9/47)
Ken di le ri ne zul me dil me si do la yı sıy la on la ra kar şı sa vaş açı la na

(mü'min le re sa vaş ma) iz ni ve ril di. Şüp he siz Al lah on la ra yar dım
et me ye güç ye ti ren dir. (22/39)
On lar yal nız ca; "Rab bi miz Al lah'tır" de me le rin den do la yı hak sız
ye re yurt la rın dan sür gün edi lip çı ka rıl dı lar. Eğer Al lah'ın in san -
la rın ki mi ni ki miy le de fet me si (ye nil gi ye uğ rat ma sı) ol ma say dı
ma nas tır lar ki li se ler hav ra lar ve için de Al lah'ın is mi nin çok ça
anıl dı ğı mes cid ler mu hak kak yı kı lır gi der di. Al lah Ken di (di ni)ne
yar dım eden le re ke sin ola rak yar dım eder. Şüp he siz Al lah güç -
lü olan dır aziz olan dır. (22/40)
Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin (çaba harcayın). O siz le ri
seç miş ve din ko nu sun da si ze bir güç lük yük le me miş tir ata nız
İb ra him'in di ni(nde ol du ğu gi bi). O (Al lah) bun dan da ha ön ce de
bun da (Kur'an'da) da si zi Müs lü man lar ola rak isim len dir di; el çi
si zin üze ri ni ze şa hid ol sun siz de in san lar üze ri ne şa hid ler ola-
sı nız di ye. Ar tık dos doğ ru na ma zı kı lın ze ka tı ve rin ve Al lah'a
sa rı lın si zin Mev la nız O'dur. İş te ne gü zel mev la ve ne gü zel
yar dım cı. (22/78)
Bi zim uğ ru muz da çaba harcayanlara şüp he siz yol la rı mı zı gös-
te ri riz. Ger çek ten Al lah ih san eden ler le be ra ber dir. (29/69)
Öy ley se in kâr eden ler le (sa vaş sı ra sın da) kar şı kar şı ya gel di ği -
niz za man he men bo yun la rı nı vu run; so nun da on la rı 'iyi ce boz-
gu na uğ ra tıp za fer ka za nın ca da' ar tık (esir ler için) ba ğı sım sı -
kı tu tun. Bun dan son ra ya bir lü tuf ola rak (on la rı bı ra kın) ve ya
bir fid ye (kar şı lı ğı sa lı ve rin). Öy le ki sa vaş ağır lık la rı nı bı rak sın
(so na er sin). İş te böy le; eğer Al lah di le miş ol say dı el bet te on lar-
dan in ti kam alır dı. An cak (sa vaş) siz le ri bir bi ri niz le de ne me si
için dir. Al lah yo lun da öl dü rü len le rin ise; ke sin ola rak (Al lah)
amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar maz. (47/4)
Ey iman eden ler eğer siz Al lah'a (Al lah adı na İs la ma ve Müs lü -
man la ra) yar dım eder se niz O da si ze yar dım eder ve si zin
ayak la rı nı zı sağ lam laş tı rır. (47/7)
İman eden ler der ler ki: "(Sa vaş iz ni için) Bir sû re in di ril me li de -
ğil miy di?" Fa kat için de sa vaş (kı tal) zik ri ge çen muh kem bir su -
re in di ril di ği za man kalp le rin de has ta lık olan la rın üze ri ne ölüm
bay gın lı ğı çök müş olan la rın ba kı şı gi bi sa na bak tık la rı nı gör-
dün. Oy sa on la ra ev la (olan): (47/20)
Öy ley se siz üs tün (bir du rum da) iken ba rı şa ça ğır mak su re tiy le
gev şek li ğe düş me yin. Al lah si zin le be ra ber dir; O si zin amel le ri -
ni zi as la ek silt mez. (47/35)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan la ra de ki: "Siz ya kın da zor lu sa -
vaş çı olan bir kav me çağ rı la cak sı nız; on lar la (ya) sa va şır sı nız
ya da (on lar) Müs lü man olur lar. Bu du rum da eğer ita at eder se -
niz Al lah si ze gü zel bir ecir ve rir; eğer bun dan ön ce sırt çe vir di -
ği niz gi bi (yi ne) sırt çe vi rir se niz si zi acı bir azab ile azab lan dı -
rır." (48/16)
Kör ola na güç lük (so rum lu luk) yok tur to pal ola na güç lük yok tur
has ta ola na da güç lük yok tur. Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at
eder se (Al lah) onu al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar.
Kim de sırt çe vi rir se onu acı bir azab ile azab lan dı rır. (48/17)
Ka fir olan lar si zin le sa vaş mış ol sa lar dı ar ka la rı nı dö nüp ka çar -
lar dı; son ra ne bir ve li (ko ru yu cu dost) ne bir yar dım cı bu la -
maz lar dı. (48/22)
Ki on lar in kâr et ti ler si zi Mes cid-i Ha ram'dan ve dur du rul mak ta
(bek le til mek te) olan he di ye le ri (kur ban la rı) yer le ri ne var mak tan
alı koy du lar. Eğer ken di le ri ni bil me di ği niz mü'min er kek ler ve
mü'min ka dın la rı bil gi siz lik do la yı sıy la dar ma da ğın edip de bu
yüz den si ze 'da ya nıl maz bir sı kın tı' do kun ma ya cak ol say dı (o
za man du rum fark lı olur du. Du ru mu nun böy le ol ma sı) Al lah'ın
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di le di ği ni rah me ti ne sok ma sı için dir. Eğer (ka rı şık ya şa yan
mü'min ler) se çi lip ay rıl mış ol sa lar dı mu hak kak iç le rin den in kâr
eden le ri acı bir azab ile azab lan dı rır dık. (48/25)
Mü'min ler den iki top lu luk çar pı şa cak olur sa ara la rı nı bu lup-dü -
zel tin. Şa yet bi ri di ğe ri ne te ca vüz de bu lu na cak olur sa ar tık te -
ca vüz de bu lu nan la Al lah'ın em ri ne dö nün ce ye ka dar sa va şın;
eğer so nun da (Al lah'ın em ri ni ka bul edip) dö ner se bu du rum da
ada let le ara la rı nı bu lun ve (her ko nu da) adil dav ra nın. Şüp he -
siz Al lah adil olan la rı se ver. (49/9)
Al lah si zin le din ko nu sun da sa vaş ma yan si zi yurt la rı nız dan sü -
rüp-çı kar ma yan la ra iyi lik yap ma nız dan ve on la ra ada let li dav-
ran ma nız dan si zi sa kın dır maz. Çün kü Al lah ada let ya pan la rı
se ver. (60/8)
Al lah an cak din ko nu sun da si zin le sa va şan la rı si zi yurt la rı nız -
dan sü rüp-çı ka ran la rı ve sü rü lüp-çı ka rıl ma nız için ar ka çı kan la -
rı dost edin me niz den sa kın dı rır. Kim on la rı dost edi nir se ar tık
on lar za lim le rin ta ken di le ri dir. (60/9)
Ve eğer eş le ri niz den (ka fir le re kaç ma la rın dan do la yı) her han gi
bir şey ka fir le re ge çer böy le ce siz de (sa vaş ta on la rı ye nip) ga -
ni me te ka vu şur sa nız eş le ri (ka çıp) gi den le re (me hir ola rak) har-
ca ma yap tık la rı nın bir mis li ni ve rin. Ken di si ne iman et ti ği niz
Allah'tan sa kı nın. (60/11)
Şüp he siz Al lah Ken di yo lun da san ki bir bir le ri ne ke net len miş bir
bi na gi bi saf bağ la ya rak çar pı şan la rı se ver. (61/4)
Al lah'a ve O'nun Re su lü'ne iman eder si niz mal la rı nız la ve can-
la rı nız la Al lah yo lun da cehd eder si niz (çaba harcarsınız). Bu si -
zin için da ha ha yır lı dır; eğer bi lir se niz. (61/11)
Ey Pey gam ber ka fir le re ve mü na fık la ra kar şı cehd et ve on la ra
kar şı 'sert ve cay dı rı cı' dav ran. On la rın ba rın ma ye ri ce hen -
nem dir. Ne kö tü bir dö nüş ye ri dir o. (66/9)

CİM Rİ LİK
Al lah'ın bol ih sa nın dan ken di le ri ne ver di ği şey ler de cim ri lik
eden ler bu nun ken di le ri için ha yır lı ol du ğu nu san ma sın lar. Ha -
yır; bu on lar için şer dir; kı ya met gü nü cim ri lik et tik le riy le tas ma -
lan dı rı la cak lar dır. Gök le rin ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. Al lah
yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (3/180)
On lar cim ri lik te bu lu nur lar in san la ra da cim ri li ği em re der (öne-
rir)ler. Al lah'ın faz lın dan ken di le ri ne ver di ği ni giz li tu tar lar. Biz, o
ka fir le re aşa ğı la tı cı bir azab ha zır la mı şız dır. (4/37)
Ey iman eden ler ger çek şu ki (Yahudi) bil gin le rin den ve (Hı ris -
ti yan) ra hip le rin den ço ğu in san la rın mal la rı nı hak sız lık la yer ler
ve Al lah'ın yo lun dan alı ko yar lar. Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti rip de
Al lah yo lun da har ca ma yan lar... On la ra acı bir aza bı müj de le.
(9/34)
Bun la rın üzer le ri nin ce hen nem ate şin de kız dı rı la ca ğı gün on la -
rın alın la rı bö ğür le ri ve sırt la rı bun lar la dağ la na cak (ve:) "İş te bu
ken di niz için yı ğıp-sak la dık la rı nız dır; yı ğıp-sak la dık la rı nı zı ta -
dın (de ni le cek)." (9/35)
Eli ni boy nun da bağ lan mış ola rak kıl ma, büs bü tün de açık tut -
ma. Son ra kı na nır has ret (piş man lık) için de ka la ka lır sın.
(17/29)
De ki: "Eğer siz Rab bi min rah met ha zi ne le ri ne ma lik ol say dı nız
bu du rum da har ca ma en di şe siy le ger çek ten (cim ri lik edip eli-
niz de) tu tar dı nız. İn san pek cim ri dir." (17/100)
On lar, har ca dık la rı za man ne is raf eder ler ne kı sar lar; (har ca -
ma la rı) iki si ara sın da or ta bir yol dur. (25/67)
Ki on lar cim ri lik eder ler ve in san la ra cim ri li ği emr (tav si ye) eder-

ler. Her kim yüz çe vi rir se ar tık şüp he siz Al lah, Ğa niy (hiç bir şe -
ye muh taç ol ma yan) Ha mid (övül me ye la yık olan) O'dur.
(57/24)
Öy ley se güç ye ti re bil di ği niz ka dar Al lah'tan kor kup-sa kı nın din-
le yin ve ita at edin. Ken di nef si ni ze ha yır (en bü yük ya rar) ol mak
üze re in fak ta bu lu nun. Kim nef si nin ben cil-tut ku la rın dan (ya da
cim ri tu tu mun dan) ko ru nur sa; iş te on lar fe lah (kur tu luş) bu lan -
lar dır. (64/16)
(Dur mak sı zın mal ve ser vet) Top la yıp bir yer de (üs tüs te) yığ-
mak ta ola nı. (70/18)
Eğer siz den on la rı(n tü mü nü) is te yip si zi çıp lak bı ra ka cak olur-
sa cim ri lik eder si niz ve si zin kin le ri ni zi de or ta ya çı kar mış olur.
(47/37)
İş te siz ler böy le si niz; Al lah yo lun da in fak et me ye çağ rı lı yor su -
nuz; bu na rağ men ba zı la rı nız cim ri lik edi yor. Kim cim ri lik eder-
se ar tık o an cak ken di nef si ne cim ri lik eder. Al lah ise Ğa niy
(hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır; fa kir olan siz ler si niz. Eğer siz
yüz çe vi re cek olur sa nız siz den baş ka bir kav mi ge ti rip-de ğiş ti -
rir. Son ra on lar si zin ben ze ri niz de ol maz lar. (47/38)
Ger çek şu ki, Biz o bah çe sa hip le ri ne be la ver di ği miz gi bi bun-
la ra da be la ver dik. Ha ni on lar, sa bah vak ti (er ken den ve kim-
se ye ha ber ver me den) onu (bah çe yi) mut la ka dev şi re cek le ri ne
da ir and iç miş ler di. (68/17)
(Bu ko nu da) hiç bir is tis na yap mı yor lar dı. (68/18)
Fa kat on lar uyu yor lar ken Rab bin ta ra fın dan do la şıp-ge len bir
be la' onun üs tü nü sa rıp-ku şa tı ver di. (68/19)
So nun da (bah çe) kö kün den ku ru yup-kap ka ra ke sil di. (68/20)
Ni ha yet sa bah vak ti bir bir le ri ne ses len di ler. (68/21)
"Eğer ürü nü nü zü dev şi re cek se niz er ken ce kal kıp-çı kın."
(68/22)
Der ken ara la rın da fı sıl da şa rak çı kıp-git ti ler: (68/23)
"Bu gün sa kın ora ya hiç bir yok sul gi rip de kar şı nı za çık ma sın."
(68/24)
(Yok sul la rı) En gel le me ye güç le ri ye te bi lir miş gi bi er ken den git-
ti ler. (68/25)
Ama onu gö rün ce: "Mu hak kak biz, (gi de ce ği miz ye ri) şa şır mı -
şız" de di ler. (68/26)
"Ha yır, biz (her şey den ve bü tün ser ve ti miz den) yok sun bı ra kıl -
dık." (68/27)
De di ler ki: "Rab bi miz se ni tes bih eder yü cel ti riz; ger çek ten biz-
ler, za lim imi şiz." (68/29)
Şim di bir bir le ri ne kar şı ken di le ri ni kı na ma ya baş la dı lar. (68/30)
"Ya zık lar bi ze ger çek ten biz ler az gın mı şız" de di ler. (68/31)
"Bel ki Rab bi miz, onun ye ri ne da ha ha yır lı sı nı ve rir; şüp he siz biz
yal nız ca Rab bi mi ze rağ bet eden kim se le riz." (68/32)
İş te azab böy le dir. Ahi ret aza bı ise mu hak kak çok da ha bü yük -
tür; bir bil se ler. (68/33)
Yok su la ye mek ver me ye des tek çi ol maz dı. (69/34)
O gayb (ha ber le rin)e kar şı (söy le dik le rin den do la yı) suç la na -
maz (ya da cim ri lik te bu lu nup kıs kanç lık yap maz.) (81/24)
Yok su la ye dir mek için bir bi ri ni zi teş vik et mi yor su nuz. (89/18)
Kim de cim ri lik, eder ken di ni müs tağ ni gö rür se (92/8)
Ve en gü zel ola nı ya lan sa yar sa (92/9)
Biz de ona en zor lu ola nı (aza ba uğ ra ma sı nı) ko lay laş tı ra ca ğız.
(92/10)
Te red di ede ce ği (ba şa şa ğı dü şü şe uğ ra ya ca ğı) za man ma lı
ona hiç ya rar sağ la maz. (92/11)
Yok su lu do yur ma yı teş vik et me yen odur. (107/3)
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CİN LER
Cin le ri Al lah'a or tak koş tu lar. Oy sa on la rı O ya rat mış tır. Bir de
hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın O'na oğul lar ve kız lar ya kış tı rıp-
uy dur du lar. O, ise ni te len di re gel dik le ri şey ler den yü ce dir uzak-
tır. (6/100)
Böy le ce her pey gam be re in san ve cin şey tan la rın dan bir düş-
man kıl dık. On lar dan ba zı sı ba zı sı nı al dat mak için yal dız lı söz-
ler fı sıl dar lar. Rab bin di le sey di bu nu yap maz lar dı. Öy ley se on -
la rı ya lan ola rak düz mek te ol duk la rıy la baş ba şa bı rak. (6/112)
On la rın tü mü nü top la ya ca ğı gün: "Ey cin top lu lu ğu in san lar dan
ço ğu nu (ayar tıp ken di ni ze kul lar) edin di niz" (di ye cek). İn san lar -
dan on la rın dost la rı der ler ki: "Rab bi miz, ki mi miz ki mi miz den
ya rar lan dı ve bi zim için tes bit et ti ğin sü re ye ulaş tık." (Al lah) Di -
ye cek ki: "Al lah'ın di le di ği dış ta ol mak üze re ateş si zin için de
sü re siz ka la ca ğı nız ko nak la ma ye ri niz dir." Şüp he siz Rab bin
hü küm ve hik met sa hi bi olan dır, bi len dir. (6/128)
Ey cin ve in san top lu lu ğu, içi niz den si ze ayet le ri mi ak ta rıp-oku -
yan ve si ze bu kar şı kar şı ya gel di ği niz gü nü nüz le si zi uya rıp-
kor ku tan el çi ler gel me di mi? On lar: "Ne fis le ri mi ze kar şı şe ha det
ede riz" der ler. Dün ya ha ya tı, on la rı al dat tı ve ger çek ten ka fir ol -
duk la rı na da ir ken di ne fis le ri ne kar şı şe ha det et ti ler. (6/130)
(Al lah) di ye cek: "Cin ler den ve in san lar dan siz den ön ce geç miş
üm met ler le bir lik te ate şe gi rin." Her bir üm met gi ri şin de kar de -
şi ni (ken di ben ze ri ni) la net ler. Ni te kim hep si bir bi ri ar dın ca ora -
da top la nın ca en son ra yer alan lar en ön de ge len ler için: "Rab -
bi miz, iş te bun lar bi zi sap tır dı; öy ley se ateş ten kat kat art tı rıl mış
bir azab ver" di ye cek ler. (Al lah da:) "Hep si için kat kat tır. An cak
siz bil mez si niz" di ye cek. (7/38)
Rab bi nin rah met et tik le ri dı şın da. On la rı bu nun için ya rat tı. Böy -
le ce Rab bi nin (şu) sö zü ta mam la nıp ger çek leş miş tir: "An dol sun
ce hen ne mi cin ler den ve in san lar dan (ka fir le rin) tü müy le dol du -
ra ca ğım." (11/119)
Ve Cann'ı da da ha ön ce 'nü fuz eden ka vu ru cu' ateş ten ya rat -
mış tık. (15/27)
De ki: "Eğer bü tün ins ve cin (top lu luk la rı,) bu Kur'an'ın bir ben-
ze ri ni ge tir mek üze re top lan sa, -on la rın bir kıs mı bir kıs mı na
des tek çi ol sa bi le- onun bir ben ze ri ni ge ti re mez ler." (17/88)
Ha ni me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik; İb lis'in dı şın da
(di ğer le ri) sec de et miş ler di. O cin ler den di böy le lik le Rab bi nin
em rin den dı şa rı çık mış tı. Bu du rum da Be ni bı ra kıp onu ve onun
so yu nu ve li ler mi edi ne cek si niz? Oy sa on lar si zin düş man la rı -
nız dır. (Bu,) Za lim ler için ne ka dar kö tü bir (ter cih) de ğiş tir me -
dir. (18/50)
Sü ley man'a, cin ler den, in san lar dan ve kuş lar dan or du la rı top-
lan dı ve bun lar bö lük ler ha lin de da ğı tıl dı. (27/17)
Cin ler den if rit: "Sen da ha ma ka mın dan kalk ma dan, ben onu sa -
na ge ti re bi li rim, ben ger çek ten bu na kar şı ke sin ola rak gü ve ni -
lir bir gü ce sa hi bim." de di. (27/ 39)
Böy le ce onun (Sü ley ma nın) ölü mü ne ka rar ver di ği miz za man
ölü mü nü on la ra asa sı nı ye mek te olan bir ağaç kur dun dan baş-
ka sı ha ber ver me di. Ar tık o ye re yı kı lıp-dü şün ce açıkça or ta ya
çık tı ki şa yet cin ler gay bı bil miş ol sa lar dı böy le si ne aşa ğı la nı cı
bir azab için de ka lıp-ya şa maz lar dı. (34/14)
(Me lek ler) Der ler ki: "Sen yü ce sin bi zim ve li miz sen sin on lar de -
ğil. Ha yır, on lar cin le re ta pı yor du ve ço ğu on la ra iman et miş ler -
di." (34/41)
On lar, ken di siy le (Al lah ile) cin ler ara sın da bir soy-ba ğı kur du -
lar. Oy sa an dol sun cin ler de on la rın ger çek ten (azab için ge ti ri -
lip) ha zır bu lun du ru la cak la rı nı bil miş ler dir. (37/158)

İn kâr eden ler de di ler ki: "Rab bi miz cin ler den ve in san lar dan bi -
zi sap tır mış olan la rı bi ze gös ter ayak la rı mı zın al tı na ala lım en
aşa ğı lar da bu lu nan lar dan ol sun lar." (41/29)
İş te bun lar, cin ler den ve in san lar dan ken di le rin den ev vel ge lip-
geç miş üm met ler için de (azab) sö zü üzer le ri ne hak ol muş kim-
se ler dir. Ger çek ten on lar zi ya na uğ ra yan lar dır. (46/18)
Ha ni cin ler den bir ka çı nı Kur'an din le mek üze re sa na yö nelt miş -
tik. Böy le ce onun hu zu ru na gel dik le ri za man de di ler ki: "Ku lak
ve rin;" son ra bi ti ri lin ce ken di ka vim le ri ne uya rı cı lar ola rak dön-
dü ler. (46/29)
De di ler ki: "Ey kav mi miz ger çek ten biz Mu sa'dan son ra in di ri len
ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yan bir ki tap din le dik; hak ka ve
doğ ru olan yo la yö nel tip-ilet mek te dir." (46/30)
Ben cin le ri ve in san la rı yal nız ca ba na iba det et sin ler di ye ya rat-
tım. (51/56)
Cann'ı (cin ni) da 'ya lın-du man sız bir ateş ten' ya rat tı. (55/15)
Ey cin ve ins top lu luk la rı eğer gök le rin ve ye rin bu cak la rın dan
aşıp-geç me ye güç ye ti re bi lir se niz he men aşın; an cak 'üs tün bir
güç (sul tan)' ol mak sı zın aşa maz sı nız. (55/33)
İki ni zin de üze ri ne ateş ten ya lın bir alev ve (ba kır gi bi eri miş)
kıp kı zıl bir du man sa lı ve ri lir de kur tu lup ba şa ra maz sı nız'.
(55/35)
İş te o gün ne in sa na ne cin ne gü na hın dan so rul maz. (55/39)
Ora da, ba kış la rı nı yal nız ca eş le ri ne çe vir miş ka dın lar var dır ki
bun lar dan ön ce ken di le ri ne ne bir in san ne bir cin do kun muş tur.
(55/56)
Bun lar dan ön ce ken di le ri ne ne bir in san ne bir cin do kun muş -
tur. (55/74)
De ki: "Ba na ger çek ten şu vah yo lun du: Cin ler den bir grup din-
le yip de şöy le de miş ler: "Doğ ru su biz (bü yük) hay ran lık uyan dı -
ran bir Kur'an din le dik" (72/1)
"O (Kur'an,) 'ger çe ğe ve doğ ru ya' yö nel tip-ile ti yor. Bu yüz den
ona iman et tik. Bun dan böy le Rab bi mi ze hiç kim se yi or tak koş-
ma ya ca ğız." (72/2)
"El bet te Rab bi mi zin şa nı yü ce dir. O ne bir eş edin miş tir ne de
bir ço cuk. (72/3)
"Doğ ru su şu: Bi zim be yin siz le ri miz Al lah'a kar şı 'bir sü rü saç ma
şey ler' söy le miş ler." (72/4)
"Oy sa biz, in san la rın ve cin le rin Al lah'a kar şı as la ya lan söy le -
me ye cek le ri ni san mış tık." (72/5)
"Bir de şu ger çek var: İn san lar dan ba zı adam lar cin ler den ba zı
adam la ra sı ğı nır lar dı. Öy le ki on la rın az gın lık la rı nı art tı rır lar dı."
(72/6)
"Ve on lar si zin de san dı ğı nız gi bi Al lah'ın hiç kim se yi ke sin ola-
rak di rilt me ye ce ği ni san mış lar dı." (72/7)
"Doğ ru su biz, gö ğü yok la dık; fa kat onu güç lü ko ru yu cu lar ve şi -
hab lar la kap lı (dol du rul muş) bul duk." (72/8)
"Oy sa ger çek te biz, din le mek için onun otur ma yer le rin de otu-
rur duk. Ama şim di kim din le ye cek ol sa (he men) ken di si ni iz le -
yen bir şi hab bu lur." (72/9)
"Doğ ru su bil mi yo ruz; yer yü zün de olan la ra bir kö tü lük mü is ten -
di yok sa Rab le ri ken di le ri için (doğ ru ya ile ti ci) bir ha yır mı di le -
di?" (72/10)
"Ger çek şu ki, biz den sa lih olan lar var dır ve bu nun dı şın da (ya
da aşa ğı sın da) olan lar da. Biz tür lü tür lü yol la rın fır ka la rı ol mu -
şuz." (72/11)
"Biz, şüp he siz Al lah'ı yer yü zün de as la aciz bı ra ka ma ya ca ğı mı -
zı kaç mak su re tiy le de O'nu hiç bir şe kil de aciz bı ra ka ma ya ca -
ğı mı zı an la dık." (72/12)
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"El bet te biz, o yol gös te ri ci (Kur'an'ı) işi tin ce ona iman et tik. Ar -
tık kim Rab bi ne iman eder se o ne (ec ri nin) ek si le ce ğin den kor-
kar ve ne de hak sız lı ğa uğ ra ya ca ğın dan." (72/13)
"Ve el bet te, biz den Müs lü man olan lar da var zul me den ler de.
İş te (Al lah'a) tes lim olan lar ar tık on lar 'ger çe ği ve doğ ru yu' araş-
tı rıp-bu lan lar dır." (72/14)
"Zul me den ler ise, on lar da ce hen nem için odun ol muş lar dır.
(72/15)
Ki o, in san la rın gö ğüs le ri ne ves ve se ve rir (iç le ri ne kuş ku ku run-
tu fı sıl dar); (114/5)
Ge rek cin ler den ge rek se in san lar dan (olan her han nas'tan
Allah'a sı ğı nı rım). (114/6)

CİN Sİ SA PIK LAR
Siz in san lar dan (cin sel ar zuy la) er kek le re mi gi di yor su nuz?
(26/165)
Rab bi ni zin siz ler için ya rat mış bu lun du ğu eş le ri ni zi bı ra kı yor su -
nuz. Ha yır siz sı nı rı çiğ ne yen bir ka vim si niz. (26/166)
De di ler ki: "Ey Lut, eğer (bu söy le dik le ri ne) bir son ver me ye cek
olur san ger çek ten (bur dan) sü rü lüp çı ka rı lan lar dan ola cak sın."
(26/167)
Lut da; ha ni kav mi ne de miş ti ki: "Siz, açık ça gör dü ğü nüz hal de
yi ne de o çir kin utan maz lı ğı ya pa cak mı sı nız?" (27/54)
"Siz ger çek ten ka dın la rı bı ra kıp şeh vet le er kek le re mi yak la şı -
yor su nuz? Ha yır siz (yap tı ğı şe yi) bil me yen bir ka vim si niz."
(27/55)
"Siz, (yi ne de) er kek le re yak la şa cak yol ke se cek ve bir ara ya
ge liş le ri niz de çir kin lik ler ya pa cak mı sı nız?" Bu nun üze ri ne kav-
mi nin ce va bı yal nız ca: "Eğer doğ ru söy lü yor isen bi ze Al lah'ın
aza bı nı ge tir" de mek ol du. (29/29)

Cİ VAN
Ken di le ri için (hiz met eden) ci van lar, et ra fın da dö nüp do la şır lar;
san ki (her bi ri) 'se def te sak lı in ci gi bi ter te miz, pı rıl pı rıl.' (52/24)
Çev re le rin de (genç lik le ri ve dinç lik le ri) ebe di kı lın mış ci van lar
do la şır-du rur; sen on la rı gör dü ğün za man sa çıl mış bi rer in ci sa -
nır sın. (76/19)

CİZ YE
Ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan-
ma yan, Al lah'ın ve ra su lü'nün ha ram kıl dı ğı nı ha ram ta nı ma yan
ve hak di ni (is la mı) din edin me yen ler le, kü çük dü şü rü lüp ciz ye -
yi ken di el le riy le ve rin ce ye ka dar sa va şın. (9/29)

CU Dİ
De nil di ki: "Ey yer, su yu nu yut ve ey gök sen de tut." Su çe kil -
di, iş bi ti ri li ver di (ge mi de) Cu di üs tün de dur du ve za lim ler top-
lu lu ğu na da: "Uzak ol sun lar" de nil di. (11/44)

CU MA
Ey iman eden ler, cu ma gü nü na maz için çağ rı ya pıl dı ğı za man,
he men Al lah'ı zik ret me ye ko şun ve alış-ve ri şi bı ra kın. Eğer bi -
lir se niz, bu si zin için da ha ha yır lı dır. (62/9) 
Ar tık na ma zı kı lın ca, yer yü zün de da ğı lın. Al lah'ın faz lı nı is te -
yip-ara yın ve Al lah'ı çok ça zik re din; umu lur ki fe la ha (kur tu lu şa
ve um duk la rı nı za) ka vuş muş olur su nuz. (62/10)
Oy sa on lar, (ken di le ri ni tü müy le Al lah'a ve İs lam'a tes lim et me -
yen ler) bir ti ca ret ya da bir eğ len ce gör dük le ri za man (he men)
ona sö kün et ti ler ve se ni ayak ta bı rak tı lar. De ki: "Al lah'ın

Katında bu lu nan, eğ len ce den ve ti ca ret ten de da ha ha yır lı dır.
Al lah rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır." (62/11)

CU MAR TE Sİ YA SA ĞI
An dol sun, siz den cu mar te si (gü nü) ya sa ğı çiğ ne yen le ri el bet te
bi li yor su nuz. İş te Biz, on la ra: "Aşa ğı lık may mun lar olun" de dik.
(2/65)
Ey ken di le ri ne ki tap ve ri len ler bir ta kım yüz le ri si lip de ar ka la rı -
na çe vir me den ya da cu mar te si adam la rı nı (o gün ya sa ğı çiğ-
ne yen le ri) la net le di ği miz gi bi on la rı da la net le me den ev vel, ya -
nı nız da ki ni (Tev rat ve İn cil'i) doğ ru la yı cı ola rak in dir di ği mi ze
(Kur'an'a) iman edin. Al lah'ın em ri ya pı la gel miş tir. (4/47)
Ke sin söz ver me le ri do la yı sıy la Tur'u üst le ri ne yük selt tik ve on -
la ra: "Bu ka pı dan sec de ede rek gi rin" de dik ve on la ra: "Cu mar -
te sin de had di aş ma yın" da de dik. Ve on lar dan ke sin bir söz al -
dık. (4/154)
Bir de on la ra de niz kı yı sın da ki şeh ri(n uğ ra dı ğı so nu cu) sor.
Ha ni on lar cu mar te si (ya sa ğı nı çiğ ne ye rek) had di aş mış lar dı.
'Cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa ğı na uy duk la rın da', ba lık la rı on -
la ra açık tan akın akın ge li yor, 'cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa -
ğı na uy ma dık la rın da' ise, gel mi yor lar dı. İş te Biz, fıs ka sap ma -
la rı do la yı sıy la on la rı böy le im ti han edi yor duk. (7/163)
Cu mar te si, an cak on da ih ti la fa dü şen le re (farz) kı lın dı. Şüp he -
siz Rab bin, on la rın ih ti laf et tik le ri şey ler hak kın da kı ya met gü nü
ara la rın da hük me de cek tir. (16/124)

CÜ NÜP LÜK
Ey iman eden ler, sar hoş iken, ne de di ği ni zi bi lin ce ye ve cü nüp
iken de -yol cu luk ta ol ma nız ha riç- gu sül edin ce ye ka dar na ma -
za yak laş ma yın. Eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri niz
ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se niz ya hud ka dın la ra
do kun muş da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir top-
rak la te yem müm edin, (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze sü rün.
Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/43)
Ey iman eden ler, na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın, baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da (yı ka yın.) Eğer cü nüp se niz te miz -
le nin (gu sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra
do kun muş sa nız da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir
top rak la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on -
dan sü rün. Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez, ama si zi te miz -
le mek ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu lur ki şük-
re der si niz. (5/6)
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ÇA LIŞ MAK
Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin; ön ce den ken di niz için ha -
yır ola rak ne yi tak dim eder se niz, onu Al lah Katında bu la cak sı -
nız. Şüp he siz Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (2/110)
İb ra him, İs ma il'le bir lik te Evin (Ka'be'nin) sü tun la rı nı yük selt ti -
ğin de (iki si şöy le dua et miş ti): "Rab bi miz biz den (bu nu) ka bul
et. Şüp he siz, Sen işi ten ve bi len sin" (2/127)
On lar, yap tık la rı dün ya da ve ahi ret te bo şa git miş olan lar dır. Ve
on la rın yar dım cı la rı yok tur. (3/22)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, siz ler şa hid ler ol du ğu nuz hal de, ne di ye
iman eden le ri Allah yo lun dan -on da bir çar pık lık bul ma ya yel te -
ne rek- çe vir me ye ça lı şı yor su nuz? Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil
de ğil dir." (3/99)
On lar ha yır dan her ne ya par lar sa, el bet te on dan yok sun bı ra -
kıl maz lar. Al lah, mut ta ki le ri bi len dir. (3/115)
Mü'min ler den, özür ol mak sı zın otu ran lar ile, Al lah yo lun da mal-
la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler (çaba harcayanlar) eşit de ğil -
dir. Al lah, mal la rıy la ve can la rıy la cehd eden le ri otu ran la ra gö -
re de re ce ola rak üs tün kıl mış tır. Tü mü ne gü zel li ği (cen ne ti)
va'det miş tir; an cak Al lah, cehd eden le ri otu ran la ra gö re bü yük
bir ecir le üs tün kıl mış tır. (4/95)
Bu gün si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. (Ken di le ri ne) Ki tap
ve ri len le rin ye me ği si ze he lal, si zin de ye me ği niz on la ra he lal -
dir. Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön ce (ken-
di le ri ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka dın lar da, na mus -
lu, fu huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -
on la ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı -
lın dı.) Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa, el bet te onun yap tı ğı
bo şa çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (5/5)
Şirk ko şan la rın, ken di in kar la rı na biz zat ken di le ri şa hid ler iken,
Al lah'ın mes cid le ri ni onar ma la rı na (hak ve yet ki le ri) yok tur. İş te
bun lar, yap tık la rı bo şa git miş olan lar dır. Ve bun lar ateş te sü re -
siz ka la cak olan lar dır. (9/17)
Al lah'ın mes cid le ri ni, yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman
eden, na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve Al lah'tan baş ka -
sın dan kork ma yan lar ona ra bi lir. İş te, hi da ye te eren ler den ol -
duk la rı umu lan lar bun lar dır. (9/18)
Ha cı la ra su da ğıt ma yı ve Mes cid-i Ha ram'ı onar ma yı, Al lah'a ve
ahi ret gü nü ne iman eden ve Al lah yo lun da cehd ede nin (yap tık-
la rı) gi bi mi say dı nız? (Bun lar) Al lah Katında bir ol maz lar. Al lah
zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (9/19)
İş te bun la rın, ahi ret te ken di le ri için ateş ten baş ka sı yok tur. On -
la rın on da (dün ya da) bü tün iş le dik le ri bo şa çık mış tır ve yap-
mak ta ol duk la rı şey ler de ge çer siz ol muş tur. (11/16)
"Kim de ahi re ti is ter ve bir mü'min ola rak cid di bir ça ba gös te -
re rek ona ça lı şır sa, iş te böy le le ri nin ça ba sı şük re şa yan dır.”
(17/19) 
"Ge mi, de niz de ça lı şan yok sul la rın dı, onu ku sur lu yap mak is te -
dim, (çün kü) ile ri le rin de, her ge mi yi zor ba lık la ele ge çi ren bir
kral var dı." (18/79)
"Ha yır, on la rın kalp le ri bun dan do la yı bir gaf let için de dir. Üs te -
lik on la rın, bu nun dı şın da yap mak ta ol duk la rı (bir ta kım şey ler)
var dır; on lar bu nun için ça lış mak ta dır lar.” (23/63)
"O, ge ce yi si zin için bir el bi se, uy ku yu bir din len me ve gün dü -

zü de ya yı lıp-ça lış ma (za ma nı) kı lan dır.” (25/47)
"He men ce cik on la rın sü rü le ri ni su la dı, son ra yi ne göl ge ye çe -

ki le rek de di ki: "Rab bim, doğ ru su ba na in dir di ğin her hay ra
muh ta cım." (28/24)
"Ona di le di ği şe kil de ka le ler, hey kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de
ça nak lar ve ye rin den sö kül me yen ka zan lar ya par lar dı. "Ey Da -
vud ai le si, şük re de rek ça lı şın." Kul la rım dan şük re den ler az dır.”
(34/13) 

ÇA MUR
İs ra ilo ğul la rı na el çi kı la cak. (O, İs ra ilo ğul la rı na şöy le di ye cek:)
"Ger çek şu, ben si ze Rab bi niz den bir ayet le gel dim. Ben si ze
ça mur dan kuş bi çi min de bir şey oluş tu rur, içi ne üfü rü rüm, o da
he men ce cik Al lah'ın iz niy le kuş olu ve rir. Ve Al lah'ın iz niy le do -
ğuş tan kör ola nı, ala ca has ta lı ğı na tu tu la nı iyi leş ti rir ve ölü yü di -
ril ti rim. Ye dik le ri ni zi ve bi rik tir dik le ri ni zi si ze ha ber ve ri rim. Şüp -
he siz, eğer inan mış sa nız bun da si zin için ke sin bir ayet var dır."
(3/49)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
Si zi ça mur dan ya ra tan, son ra bir ecel be lir le yen O'dur. Adı ko -
nul muş ecel, O'nun Katında dır. Son ra siz (yi ne) kuş ku ya ka pı -
lı yor su nuz. (6/2)
(Al lah) De di: "Sa na em ret ti ğim de, se ni sec de et mek ten alı ko -
yan ney di?" (İb lis) De di ki: "Ben on dan ha yır lı yım; be ni ateş ten
ya rat tın, onu ise ça mur dan ya rat tın." (7/12)
An dol sun, in sa nı ku ru bir ça mur dan, şe kil len miş bir bal çık tan
ya rat tık. (15/26)
Ha ni Rab bin me lek le re de miş ti: "Ben, ku ru bir ça mur dan, şe kil -
len miş bir bal çık tan bir be şer ya ra ta ca ğım." (15/28)
De di ki: "Ben, ku ru bir ça mur dan, şe kil len miş bir bal çık tan ya -
rat tı ğın be şe re sec de et mek için var de ği lim." (15/33)
Ha ni, me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik. İb lis'in dı şın da
(hep si) sec de et miş ler di. De miş ti ki: "Bir ça mur ola rak ya rat tı ğın
kim se ye ben sec de eder mi yim?" (17/61)
So nun da gü ne şin bat tı ğı ye re ka dar ulaş tı ve onu ka ra ça mur -
lu bir gö ze de bat mak ta bul du, ya nın da bir ka vim gör dü. De dik
ki: "Ey Zu'l-Kar neyn, (is ti yor san on la rı) ya aza ba uğ ra tır sın ve -
ya iç le rin de gü zel li ği (ge çer li il ke) edi nir sin." (18/86)
An dol sun, Biz in sa nı, süz me bir ça mur dan ya rat tık. (23/12)
Fi ra vun de di ki: "Ey ön de ge len ler, si zin için ben den baş ka ilah
ol du ğu nu bil mi yo rum. Ey Ha man, ça mu run üs tün de bir ateş yak
da, ba na yük sek çe bir ku le in şa et, bel ki Mu sa'nın ila hı na çı ka -
rım çün kü ger çek ten ben onu ya lan cı lar dan (bi ri) sa nı yo rum."
(28/38)
Ki O, ya rat tı ğı her şe yi en gü zel ya pan ve in sa nı ya rat ma ya bir
ça mur dan baş la yan dır. (32/7)
Şim di on la ra sor: Ya ra tı lış ba kı mın dan on lar mı da ha zor lu,
yok sa Bizim ya rat tık la rı mız mı? Doğ ru su Biz on la rı, cı vık-ya pış -
kan bir ça mur dan ya rat tık. (37/11)
Ha ni Rab bin me lek le re: "Ger çek ten ben, ça mur dan bir be şer
ya ra ta ca ğım" de miş ti. (38/71)
De di ki: "Ben on dan da ha ha yır lı yım; Sen be ni ateş ten ya rat tın,
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onu ise ça mur dan ya rat tın." (38/76)
Üzer le ri ne ça mur dan (iyi ce sert le şip kas ka tı ke sil miş) taş lar
yağ dır mak için." (51/33)
İn sa nı, ateş te piş miş gi bi ku ru bir ça mur dan ya rat tı. (55/14)

ÇA NAK
Ona di le di ği şe kil de ka le ler, hey kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de ça -
nak lar ve ye rin den sö kül me yen ka zan lar ya par lar dı. "Ey Da vud
ai le si, şük re de rek ça lı şın." Kul la rım dan şük re den ler az dır.
(34/13)

ÇE Kİ Cİ
İn kar eden le re dün ya ha ya tı çe ki ci kı lın dı (süs len di). On lar,
iman eden ler den ki mi le riy le alay eder ler. Oy sa kor kup sa kı nan -
lar, kı ya met gü nü on la rın üs tün de dir. Al lah, di le di ği ne he sap sız
rı zık ve rir. (2/212)
Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal -
ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet
in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me -
ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Katında olan dır. (3/14)
On la ra, zor lu aza bı mız gel di ği za man yal var ma la rı ge rek mez
miy di? Ama on la rın kalp le ri ka tı laş tı ve şey tan on la ra yap mak -
ta ol duk la rı nı çe ki ci (süs lü) gös ter di. (6/43)
Ölü iken ken di si ni di rilt ti ği miz ve in san lar için de yü rü me si için
ken di si ne bir nur ver di ği miz kim se nin du ru mu, ka ran lık lar da ka -
lıp ora dan bir çı kış bu la mı ya nın du ru mu gi bi mi dir? İş te, ka fir le -
re yap mak ta ol duk la rı böy le 'süs lü ve çe ki ci' gös te ril miş tir.
(6/122)
O za man şey tan on la ra amel le ri ni çe ki ci gös ter miş ve on la ra:
"Bu gün si zi in san lar dan boz gu na uğ ra ta cak kim se yok tur ve
ben de si zin yar dım cı nı zım" de miş ti. Ne za man ki, iki top lu luk
bir bi ri ni gö rür ol du (kar şı laş tı) o, iki to pu ğu üs tün de ge ri dön dü
ve: "Şüp he siz ben siz den uza ğım. Çün kü ben si zin gör me di ği -
ni zi gö rü yo rum, ben Al lah'tan da kor ku yo rum" de di. Al lah (ce za
ile) so nuç lan dır ma sı pek şid det li olan dır. (8/48)
(Ha ram ay la rı) Er te le mek an cak in kâr da bir ar tış tır. Bu nun la kâ -
fir ler şa şır tı lıp-sap tı rı lır. Al lah'ın ha ram kıl dı ğı na sa yı ba kı mın -
dan uy mak için, onu bir yıl he lal, bir yıl ha ram kı lı yor lar. Böy le -
lik le Al lah'ın ha ram kıl dı ğı nı he lal kıl mış olu yor lar. Yap tık la rı nın
kö tü lü ğü ken di le ri ne 'çe ki ci ve süs lü' gös te ril miş tir. Al lah, in kâr -
cı bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (9/37)
Mu sa de di ki: "Rab bi miz, şüp he siz Sen, Fi ra vun'a ve ön de ge -
len çev re si ne dün ya ha ya tın da bir çe ki ci lik (güç, ih ti şam) ve
mal lar ver din. Rab bi miz, Se nin yo lun dan sap tır ma la rı için (mi?)
Rab bi miz, mal la rı nı ye rin di bi ne ge çir ve on la rın kalb le ri nin üze-
ri ni şid det le bağ la; on lar acı aza bı gö re cek le ri za ma na ka dar
iman et me ye cek ler." (10/88)
Kim dün ya ha ya tı nı ve onun çe ki ci li ği ni is ter se, on la ra ya pıp et -
tik le ri ni on da tas ta mam öde riz ve on lar bun da hiç bir ek sik li ğe
uğ ra tıl maz lar. (11/15)
Mal ve ço cuk lar, dün ya ha ya tı nın çe ki ci-sü sü dür; sü rek li olan
'sa lih dav ra nış lar' ise, Rab bi nin Katında se vap ba kı mın dan da -
ha ha yır lı dır, umut et mek ba kı mın dan da da ha ha yır lı dır.
(18/46)
Ey pey gam be rin ka dın la rı, siz ka dın lar dan her han gi bi ri (gi bi)
de ğil si niz; eğer sa kı nı yor sa nız, ar tık sö zü çe ki ci lik le söy le me -
yin ki, son ra kal bin de has ta lık bu lu nan kim se ta mah eder. Sö -
zü ma ruf bir tarz da söy le yin. (33/32)

Kö tü ola rak iş le dik le ri ken di si ne çe ki ci-süs lü kı lı nıp da onu gü -
zel gö ren mi (Al lah Katında ka bul gö re cek)? Ar tık şüp he siz
Allah, di le di ği ni sap tı rır, di le di ği ni hi da ye te eriş ti rir. Öy ley se, on -
la ra kar şı nef sin has ret le re ka pı lıp git me sin. Ger çek ten Al lah,
yap tık la rı nı bi len dir. (35/8)
Şüp he siz Biz dün ya gö ğü nü 'çe ki ci bir süs le', yıl dız lar la süs le -
yip-do nat tık. (37/6)
Gök le rin yol la rı na. Böy le lik le Mu sa'nın ila hı na çı ka bi li rim. Çün -
kü ben, onun ya lan cı ol du ğu nu sa nı yo rum." İş te Fi ra vun'a, kö -
tü ame li böy le çe ki ci kı lın dı ve yol dan alı ko nul du. Fi ra vun'un hi -
le li-dü ze ni, 'yı kım ve ka yıp ta' ol mak tan baş ka (bir şey) ol ma dı.
(40/37)
Ve (da ha ni ce) çe ki ci-süs ler (de ve rir dik). Bü tün bun lar, yal nız -
ca dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Ahi ret ise, Rab bi nin Katında mut-
ta ki ler için dir. (43/35)
Şim di Rab bin den apa çık bir bel ge üze rin de bu lu nan kim se, kö -
tü ame li ken di si ne 'süs lü ve çe ki ci gös te ril miş' ve ken di he va
(is tek ve tut ku)la rı na uyan kim se ler gi bi mi dir? (47/14)
Ha yır, siz Pey gam be rin ve mü'min le rin, ai le le ri ne ebe di ola rak
bir da ha dön me ye cek le ri ni zan net ti niz; bu, kalp le ri niz de çe ki ci
kı lın dı ve kö tü bir zan ile zan da bu lun du nuz da, yı kı ma uğ ra mış
bir top lu luk ol du nuz. (48/12)

ÇE KİR GE
Bu nun üze ri ne Biz de ay rı ay rı mu ci ze ler (ayet ler) ola rak, üzer-
le ri ne tu fan, çe kir ge, buğ day gü ve si, kur ba ğa ve kan mu sal lat
kıl dık. Yi ne bü yük lük tas la dı lar ve suç lu-gü nah kar bir ka vim ol -
du lar. (7/133)
Göz le ri 'zil let ve deh şet ten düş müş ola rak' san ki 'ya yı lan' çe kir -
ge ler gi bi ka bir le rin den çı kar lar. (54/7)

ÇE KİŞ MEK
Eğer se nin le çe ki şip-tar tı şır lar sa, de ki: "Ben, ba na uyan lar la
bir lik te, ken di mi Al lah'a tes lim et tim." Ve ki tap ve ri len ler le üm -
mi le re de ki: "Siz de tes lim ol du nuz mu?" Eğer tes lim ol du lar sa,
ger çek ten hi da ye te er miş ler dir. Fa kat yüz çe vir di ler se, ar tık sa -
na dü şen yal nız ca teb liğ(et mek)dir. Al lah, kul la rı hak kıy la gö -
ren dir. (3/20)
Bun lar, gayb ha ber le rin den dir; bun la rı sa na vah ye di yo ruz. On -
lar dan han gi si Mer yem'i so rum lu lu ğu na ala cak di ye ka lem le riy -
le kur'a atar lar ken sen yan la rın da de ğil din; çe ki şir ler ken de
yan la rın da de ğil din. (3/44)
Ar tık sa na ge len bun ca ilim den son ra, onun hak kın da se nin le
'çe ki şip-tar tış ma la ra gi ri şir ler se' de ki: "Ge lin, oğul la rı mı zı ve
oğul la rı nı zı, ka dın la rı mı zı ve ka dın la rı nı zı, ken di mi zi ve ken di -
ni zi ça ğı ra lım; son ra kar şı lık lı la net le şe lim de Al lah'ın la ne ti ni
ya lan söy le yen le rin üs tü ne kı la lım." (3/61)
Ey Ki tap eh li, İb ra him ko nu sun da ne di ye çe ki şip tar tı şı yor su -
nuz? Tev rat da, İn cil de an cak on dan son ra in di ril miş tir. Yi ne de
akıl er dir me ye cek mi si niz?" (3/65)
An dol sun, Al lah si ze ver di ği sö zün de sa dık kal dı; siz O'nun iz -
niy le on la rı kı rıp-ge çi ri yor du nuz. Öy le ki sev di ği niz (za fer)i si ze
gös ter dik ten son ra, siz yıl gın lık gös ter di niz, is yan et ti niz ve emir
hak kın da çe kiş ti niz. Siz den ki mi niz dün ya yı, ki mi niz ahi re ti is ti -
yor du. Son ra (Al lah) de ne mek için si zi on dan çe vir di. Ama (yi -
ne de) si zi ba ğış la dı. Al lah mü'min le re kar şı fazl (ve ih san) sa -
hi bi olan dır. (3/152)
Ha yır öy le de ğil; Rab bi ne an dol sun, ara la rın da çe kiş tik le ri şey-
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ler de se ni ha kem kı lıp son ra se nin ver di ğin hük me, iç le rin de
hiç bir sı kın tı duy mak sı zın, tam bir tes li mi yet le tes lim ol ma dık ça,
iman et miş ol maz lar. (4/65)
Kav mi onun la çe ki şip-tar tış ma ya gir di. De di ki: "O be ni doğ ru
yo la er dir miş ken, siz be nim le Al lah ko nu sun da çe ki şip-tar tış -
ma ya mı gi ri şi yor su nuz? Si zin O'na şirk koş tuk la rı nız dan ben
kork mu yo rum, an cak Al lah'ın be nim hak kım da bir şey di le me si
baş ka. Rab bim, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. Yi ne de
öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?" (6/80)
Ha ni Al lah, on la rı sa na uy kun da az gös te ri yor du; eğer sa na çok
gös ter sey di, ger çek ten yıl gın lı ğa ka pı la cak tı nız ve iş ko nu sun -
da ger çek ten çe kiş me ye dü şe cek ti niz. An cak Al lah esen lik
(kur tu luş) ba ğış la dı. Çün kü O, el bet te si ne le rin özün de sak lı
du ra nı bi len dir. (8/43)
Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at edin ve çe ki şip bir bi ri ni ze düş me yin,
çö zü lüp yıl gın la şır sı nız, gü cü nüz gi der. Sab re din. Şüp he siz
Allah, sab re den ler le be ra ber dir. (8/46)
De di ler ki: "Ey Nuh, bi zim le çe ki şip-dur dun, bu çe kiş me de ile ri
de git tin. Eğer doğ ru söy lü yor san, bi ze va adet ti ği ni ge tir (gö re -
lim.)" (11/32)
İb ra him'den kor ku git ti ği ve ona müj de gel di ği za man, Lut kav -
mi ko nu sun da Bizim le çe ki şip-tar tış ma la ra gi ri yor(du). (11/74)
Gök gü rül tü sü O'nu hamd ile, me lek ler de O'na olan kor ku la rın -
dan tes bih eder ler.. O, yıl dı rım la rı gön de rip bu nun la di le di ği ne
çar par; on lar ise Al lah hak kın da çe ki şip-tar tı şır lar. O, gü cü (ve
ce za sı) pek çe tin olan dır. (13/13)
İş te bun lar çe ki şen iki grup tur, Rab le ri ko nu sun da çe kiş ti ler. İş -
te o in kâr eden ler, on lar için ateş ten el bi se ler bi çil miş tir; baş la -
rı üs tün den de kay nar su dö kü lür. (22/19)
Biz her üm me te bir iba det tar zı (Men sek) kıl dık, on lar bu tarz
üze re iba det et mek te dir ler. Öy ley se, (din) iş(in)de se nin le çe -
kiş me sin ler. Sen, Rab bi ne ça ğır. Şüp he siz sen dos doğ ru bir hi -
da yet üze rin de sin. (22/67)
Ora da bir bir le riy le çe ki şip tar tı şa rak der ler ki: (26/96)
On lar, yal nız ca tek bir çığ lık tan baş ka sı nı gö zet mez ler, on lar
bir bir le riy le çe ki şip-du rur ken o ken di le ri ni ya ka la yı ve rir. (36/49)
Bu, ce hen nem hal kı nın bir bi riy le çe kiş me si ke sin bir ger çek tir.
(38/64)
(Al lah bu yu rur:) "Be nim hu zu rum da çe ki şip-dur ma yın. Ben si ze
da ha ön ce 'ke sin bir uya rı' gön der miş tim." (50/28)

ÇE KİŞ TİR MEK
Ey iman eden ler, zan dan çok ka çı nın; çün kü zan nın bir kıs mı
gü nah tır. Te ces süs et me yin (bir bi ri ni zin giz li yön le ri ni araş tır -
ma yın). Ki mi niz ki mi ni zin gıy be ti ni yap ma sın (ar ka sın dan çe kiş-
tir me sin.) Siz den bi ri niz, ölü kar de şi nin eti ni ye me yi se ver mi?
İş te, bun dan tik sin di niz. Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz
Allah, tev be le ri ka bul eden dir, çok esir ge yen dir. (49/12)
Ar ka dan çe kiş ti rip du ran, kaş göz ha re ket le riy le alay eden her
ki şi nin vay ha li ne; (104/1)

ÇE LİŞ Kİ
Ha yır; (o ya lan cı ilah lar) on la rın ta pı nış la rı nı in kar ede cek ler ve
on la ra kar şı çe liş ki ye dü şe cek ler. (19/82)
O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum' (mu ta ba kat) için de ye di gök ya -
rat mış olan dır. Rah man'ın ya rat ma sın da hiç bir 'çe liş ki ve uy -
gun suz luk' (te fa vüt) gö re mez sin. İş te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir;
her han gi bir çat lak lık (bo zuk luk ve çar pık lık) gö rü yor mu sun?
(67/3)

On lar hâ lâ Kur'an'ı iyi ce dü şün mü yor lar mı? Eğer o, Al lah'tan
baş ka sı nın Katından ol say dı, kuş ku suz için de bir çok ay kı rı lık lar
(çe liş ki ler, ih ti laf lar) bu la cak lar dı. (4/82)

ÇE RAĞ
Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li, için de
çe rağ bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır -
ça, san ki in cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait ol ma -
yan kut lu bir zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne -
re dey se ateş ona do kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur üs tü -
ne nur dur. Al lah, ki mi di ler se onu Ken di nu ru na yö nel tip-ile tir.
Al lah in san lar için ör nek ler ve rir. Al lah, her şe yi bi len dir. (24/35)
Ve ken di iz niy le Al lah'a ça ğı ran ve nur sa çan bir çe rağ ola rak
(gön der dik). (33/46)

ÇIP LAK LIK
Şüp he siz ki, se nin acık ma man ve çıp lak kal ma man or da (cen-
net te kal ma na bağ lı)dır." (20/118)
So nun da o has ta bir du rum day ken çıp lak bir ye re (sa hi le) at tık.
(37/145)
Eğer siz den on la rı(n tü mü nü) is te yip si zi çıp lak bı ra ka cak olur-
sa, cim ri lik eder si niz ve si zin kin le ri ni zi de or ta ya çı kar mış olur.
(47/37)
Eğer Rab bin den bir ni met ona ulaş ma say dı, mut la ka ye ril miş
ve çıp lak bir du rum da (ka ra ya) atıl mış ola cak tı. (68/49)

ÇİFT
Se kiz çift; ko yun dan iki, ke çi den de iki. De ki: "İki er ke ği mi ha -
ram kıl dı? Yok sa iki di şi yi mi, ya da o iki di şi nin ra him le ri nin,
ken di si ni kap sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz
ba na bir ilim le ha ber ve rin." (6/143)
So nun da em ri miz gel di ğin de ve tan dır fe ve ran et ti ği za man, de -
dik ki: "Her bi rin den iki şer çift (hay van) ile aleyh le rin de söz geç-
miş olan lar dı şın da, ai le ni ve iman eden le ri ona yük le." Za ten
onun la bir lik te çok azın dan baş ka sı iman et me miş ti. (11/40)
Ve O, ye ri ya yıp uza tan, on da sar sıl maz-dağ lar ve ır mak lar kı -
lan dır. Ora da ürün le rin her bi rin den iki şer çift ya rat mış tır; ge ce -
yi gün dü ze bü rü mek te dir. Şüp he siz bun lar da dü şü nen bir top-
lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/3)
An dol sun, sa na çift ler den ye di yi ve bü yük Kur'an'ı ver dik.
(15/87)
Ki (Rab bim), yer yü zü nü si zin için bir be şik kıl dı, on da si zin için
yol lar dö şe di ve gök ten su in dir di; böy le lik le bu nun la her tür bit-
ki den çift ler çı kar dık." (20/53)
Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz, ger çek
şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam la su dan, son ra
bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi çi mi bel li be lir siz bir çiğ-
nem et par ça sın dan; si ze (kud re ti mi zi) açıkça gös ter mek için.
Di le di ği mi zi, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo -
ruz. Son ra si zi be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı -
na eriş me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na
son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey bil me me
du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri
çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün, fa kat Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir, ka ba rır ve her gü -
zel çift ten (ürün ler) bi ti rir. (22/5)
Böy le lik le Biz ona: "Gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi
yap. Ni te kim Bizim em ri miz ge lip de tan dır kı zı şın ca, onun içi ne
her (tür hay van dan) iki şer çift ile, iç le rin den aleyh le ri ne söz geç-
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miş (azab ge rek miş) on lar dı şın da olan ai le ni de alıp koy; zul-
me den ler ko nu sun da ba na mu ha tap ol ma, çün kü on lar bo ğu la -
cak lar dır" di ye vah yet tik. (23/27)
Yer yü zün de bir bak ma dı lar mı ki, Biz on da her gü zel (ke rim)
çift ten ni ce ürün ler bi tir dik. (26/7)
O, gök le ri da ya nak ol mak sı zın ya rat mış tır, bu nu gör mek te si niz.
Arz da da, si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye sar sıl maz dağ lar bı rak tı ve
ora da her can lı dan tü re tip ya yı ver di. Biz gök ten su in dir dik, böy-
le lik le ora da her gü zel olan çift ten bir bit ki bi tir dik. (31/10)
Al lah si zi top rak tan ya rat tı, son ra bir dam la su dan. Son ra da si -
zi çift çift kıl dı. O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. Ömür sü re ne, ömür ve ril me si ve onun öm rün -
den kı sal tıl ma sı da mut la ka bir ki tap ta (ya zı lı)dır. Ger çek ten bu,
Al lah'a gö re ko lay dır. (35/11)
Ye rin bi tir dik le rin den, ken di ne fis le rin den ve da ha bil me dik le ri
ni ce şey ler den bü tün çift le ri ya ra tan (Al lah çok) yü ce dir. (36/36)
Ve onun şek lin den baş ka, çift çift (olan da ha be ter azab lar) var-
dır. (38/58)
Si zi tek bir ne fis ten ya rat tı, son ra on dan ken di eşi ni var et ti ve
si zin için da var lar dan se kiz çift in dir di. Si zi an ne le ri ni zin ka rın -
la rın da, üç ka ran lık için de, bir ya ra tı lış tan son ra (bir baş ka) ya -
ra tı lı şa (dö nüş tü rüp) ya rat mak ta dır. İş te Rab bi niz olan Al lah bu -
dur, mülk O'nun dur. O'ndan baş ka ilah yok tur. Bu na rağ men
na sıl çev ri li yor su nuz? (39/6)
O, gök le rin ve ye rin ya ra tı cı sı dır. Si ze ken di ne fis le ri niz den eş -
ler, da var lar dan da çift ler var et ti. Siz le ri bu tarz da tü re tip-ya yı -
yor. O'nun ben ze ri gi bi olan hiç bir şey yok tur. O, işi ten dir, gö -
ren dir. (42/11)
Ve ya er kek ler ve di şi ler ola rak çift (ikiz) ve rir. Di le di ği ni kı sır bı -
ra kır. Ger çek ten O, bi len dir, güç ye ti ren dir. (42/50)
Ki O, bü tün çift le ri ya rat tı ve si zin için ge mi ler den ve hay van lar -
dan bi ne ce ği niz şey le ri var et ti. (43/12)
Ye ri de (na sıl) dö şe yip-yay dık? On da sar sıl maz dağ lar bı rak tık
ve on da 'göz alı cı ve iç açı cı' her çift ten (ni ce bit ki ler) bi tir dik.
(50/7)
Ve Biz, her şe yi iki çift ya rat tık. Umu lur ki, öğüt alıp-dü şü nür sü -
nüz. (51/49)
Doğ ru su, çift le ri; er kek ve di şi yi, ya ra tan O'dur. (53/45)
İki sin de de her mey ve den iki çift var dır. (55/52)
Böy le ce on dan, er kek ve di şi ol mak üze re çift kıl dı. (75/39)
Si zi çift çift ya rat tık. (78/8)
Çif te ve tek'e. (89/3)

ÇO CUK
Si zi, da ya nıl maz iş ken ce le re uğ rat tık la rın da, Fi ra vun ai le si nin
elin den kur tar dı ğı mı zı ha tır la yın. On lar, ka dın la rı nı zı di ri bı ra -
kıp, er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi -
niz den bü yük bir im ti han var dı. (2/49)
Ken di le ri ne ki tap ver dik le ri miz, onu (pey gam be ri), ço cuk la rı nı
ta nır gi bi ta nır lar. Bu na rağ men iç le rin den bir bö lü mü, bil dik le ri
hal de ger çe ği giz ler ler. (2/146)
Em zir me yi ta mam la mak is te yen ler için an ne ler ço cuk la rı nı iki
tam yıl em zi rir ler. On la rın (an ne le rin) yi ye ce ği, gi ye ce ği bi li nen
(örf)e uy gun ola rak, ço cuk ken di si nin ola na (ba ba ya) ait tir. Kim -
se ye güç ye ti re ce ği nin dı şın da (yük ve so rum lu luk) tek lif edil-
mez. An ne, ço cu ğu, ço cuk ken di si nin olan ba ba da ço cu ğu do -
la yı sıy la za ra ra uğ ra tıl ma sın; mi ras çı üze rin de (ki so rum lu luk
ve gö rev) de bu nun gi bi dir. Eğer (an ne ve ba ba) ara la rın da rı -
za ile ve da nı şa rak (ço cu ğu iki yıl ta mam lan ma dan) süt ten ayır-

ma yı is ter ler se, iki si için de bir güç lük yok tur. Ve eğer ço cuk la -
rı nı zı (bir süt an ne ye) em zirt mek is ter se niz, ve re ce ği ni zi ör fe
uy gun ola rak öde dik ten son ra si ze bir so rum lu luk yok tur.
Allah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki, Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(2/233)
Mu sa'dan son ra İs ra ilo ğul la rı nın ön de ge len le ri ni gör me din mi?
Ha ni, pey gam ber le rin den bi ri ne: "Bi ze bir me lik gön der de Al lah
yo lun da sa va şa lım" de miş ler di, O: "Ya üze ri ni ze sa vaş ya zıl dı -
ğı hal de sa vaş ma ya cak olur sa nız?" de miş ti. "Bi ze ne olu yor ki
Al lah yo lun da sa vaş ma ya lım? Ki biz yur du muz dan çı ka rıl dık ve
ço cuk la rı mız dan (uzak laş tı rıl dık.)" de miş ler di. Ama on la ra sa -
vaş ya zıl dı ğı (ön gö rül dü ğü) za man, az bir kıs mı ha riç yüz çe vir-
di ler. Al lah za lim le ri bi lir. (2/246)
Han gi bi ri niz is ter ki, al tın dan ır mak lar akan hur ma lar dan,
üzüm ler den bir bah çe si ol sun, için de ken di si nin olan bü tün
ürün ler de bu lun sun; fa kat ken di si ne ih ti yar lık ge lip çat sın, (üs -
te lik) za yıf ve kü çük ço cuk la rı ol sun (böy le bir du rum da iken)
ona (bah çe si ne) ateş li bir ka sır ga isa bet et sin de ya nı ver sin. İş -
te Al lah si ze ayet le ri böy le açık lar, ki dü şü ne si niz. (2/266)
Şüp he siz in kâr eden ler, on la rın mal la rı da, ço cuk la rı da ken di -
le ri ne Al lah'tan (ge le cek aza ba kar şı) hiç bir şey ka zan dır maz.
Ve on lar ate şin ya kı tı dır lar. (3/10)
Rab bim, ba na bir be şer do kun ma mış ken, na sıl bir ço cu ğum
ola bi lir?" de di. (Fa kat) Al lah ne yi di ler se ya ra tır. Bir işin ol ma sı -
na ka rar ve rir se, yal nız ca ona "Ol" der, o da he men olu ve rir."
(3/47)
Ger çek ten in kâr eden le rin ise, ne mal la rı, ne ço cuk la rı, on la ra
Al lah'tan ya na bir şey sağ la ya maz. İş te on lar, ate şin hal kı dır lar,
on da te mel li ola rak ka la cak lar dır. (3/116)
Ar ka la rın da bı rak tık la rı za yıf ço cuk lar dan do la yı kor ku du yan la -
rın, (va si yet le ri al tın da olan lar için de) iç le ri ür per tiy le tit re sin.
Al lah'tan kork sun lar ve on la ra doğ ru söz söy le sin ler. (4/9)
Ço cuk la rı nız ko nu sun da Al lah, er ke ğe iki di şi nin his se si ka dar
tav si ye eder. Eğer on lar iki den çok ka dın ise (ölü nün) ge ri de bı -
rak tı ğı nın üç te iki si on la rın dır. Ka dın (ve ya kız) bir tek ise, bu
du rum da ya rı sı onun dur. (Öle nin) Bir ço cu ğu var sa, ge ri ye bı -
rak tı ğın dan an ne ve ba ba dan her bi ri için al tı da bir, ço cu ğu ol -
ma yıp da an ne ve ba ba ona mi ras çı ise, bu du rum da an ne si
için üç te bir var dır. Onun kar deş le ri var sa o za man an ne si için
al tı da bir'dir. (An cak bu hü küm ler, öle nin) Et ti ği va si yet ve ya
(var sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Ba ba la rı nız, oğul la rı -
nız, siz on la rın han gi le ri nin ya rar ba kı mın dan si ze da ha ya kın
ol du ğu nu bil mez si niz. (Bun lar) Al lah'tan bir farz dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/11)
Eş le ri ni zin, eğer ço cuk la rı yok sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı si -
zin dir. Şa yet ço cuk la rı var sa, -onun la ya pa cak la rı va si yet ten ya
da (ayı ra cak la rı) borç tan son ra- bu du rum da bı rak tık la rı nın
dört te bi ri si zin dir. Si zin ço cu ğu nuz yok sa, ge ri ye bı rak tık la rı -
nız dan dört te bi ri on la rın (ka dın la rı nı zın)dır. Eğer si zin ço cu ğu -
nuz var sa ge ri ye bı rak tık la rı nız dan se kiz de bi ri on la rın (ka dın -
la rı nı zın)dır. (Yi ne bu hü küm ler,) Ede ce ği niz va si yet ve ya (var -
sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Mi ra sı ara nan er kek ya da
ka dın, ço cu ğu ve ba ba sı ol ma yan bir kim se olup er kek ve ya kız
kar de şi bu lu nur sa on lar dan her bi ri için al tı da bir var dır. Eğer
bun dan faz la ise ler, bu du rum da -ken di siy le ya pı lan va si yet te
ya da (var sa) borç tan son ra- üç te bir'de -za ra ra uğ ra tıl mak sı zın
on la ra or tak tır lar. (Bu si ze) Al lah'tan bir va si yet tir, Al lah, bi len -
dir, (kul la ra) yu mu şak olan dır. (4/12)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da ve: "Rab bi miz, bi zi hal kı za lim
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olan bu ül ke den çı kar, bi ze Katından bir ve li (ko ru yu cu sa hib)
gön der, bi ze Katından bir yar dım eden yol la" di yen er kek ler, ka -
dın lar ve ço cuk lar dan za yıf bı ra kıl mış lar adı na sa vaş mı yor su -
nuz? (4/75)
An cak er kek ler den, ka dın lar dan ve ço cuk lar dan müs taz'af lar
olup hiç bir ça re ye güç ye ti re me yen ler ve bir yol (çı kış) bu la ma -
yan lar baş ka. (4/98)
Ka dın lar ko nu sun da sen den fet va is ter ler. De ki: "On la ra iliş kin
fet va yı si ze Al lah ve ri yor. (Bu fet va,) Ken di le ri ne ya zı lan (hak-
la rı ve ya mi ras)ı ver me di ği niz ve ken di le ri ni ni kah la ma yı is te di -
ği niz ye tim ka dın lar ve za yıf ço cuk lar (hak kın da) ile ye tim le re
kar şı ada le ti ayak ta tut ma nız ko nu sun da si ze Ki tap'ta okun-
mak ta olan lar dır. Ha yır adı na her ne ya par sa nız, şüp he siz
Allah onu bi lir. (4/127)
Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin, Al lah'a kar -
şı ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu Me sih
İsa, an cak  Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni)
Mer yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve
el çi si ne ina nı nız; "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın, si zin için
ha yır lı dır. Al lah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk sa hi bi ol mak tan
yü ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Ve kil ola rak
Al lah ye ter. (4/171)
Sen den fet va is ter ler. De ki: "Al lah, 'ço cuk suz ve ba ba sız ola-
nın (ke la le'nin)' mi ra sı na iliş kin hük mü açık lar. Ölen ki şi nin ço -
cu ğu yok da kız kar de şi var sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı kız
kar de şi nin dir. Ama (ölen) kız kar de şi nin ço cu ğu yok sa, ken di si
(er kek kar de şi) ona mi ras çı olur. Eğer kız kar de şi iki ise, ge ri de
bı rak tık la rı nın üç te iki si on la rın dır. Ama (mi ras çı lar) er kek ler ve
kız kar deş ler ise, bu du rum da er kek için di şi nin iki pa yı var dır.
Al lah, -şa şı rıp sap ma ya sı nız di ye- açık lar. Al lah, her şe yi bi len -
dir. (4/176)
Yahudi ve Hı ris ti yan lar: "Biz Al lah'ın ço cuk la rı yız ve sev dik le ri -
yiz" de di. De ki: "Pe ki, ne di ye si zi gü nah la rı nız dan do la yı azab-
lan dı rı yor? Ha yır, siz O'nun ya rat tı ğın dan bi rer be şer si niz. O,
di le di ği ni ba ğış lar, di le di ği ni azap lan dı rır. Gök le rin, ye rin ve
bun la rın ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü Al lah'ın dır. Son va rış
O'na dır." (5/18)
Bi zim ken di le ri ne Ki tap ver dik le ri miz, onu, ço cuk la rı nı ta nır gi bi
ta nır lar. Ken di le ri ni hüs ra na uğ ra tan lar; iş te on lar inan ma yan -
lar dır. (6/20)
Gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra tan dır. O'nun na sıl
bir ço cu ğu ola bi lir? O'nun bir eşi (zev ce si) yok tur. O, her şe yi
ya rat mış tır. O, her şe yi bi len dir. (6/101)
Yi ne bu nun gi bi on la rın or tak la rı, müş rik ler den ço ğu na ço cuk la -
rı nı öl dür me yi süs lü gös ter di ler. Hem on la rı he la ke dü şür mek,
hem ken di aleyh le rin de din le ri ni kar ma ka rı şık kıl mak için. Al lah
di le sey di bu nu yap maz lar dı; sen on la rı ve düz mek te ol duk la rı
if ti ra la rı bı rak. (6/137)
Ço cuk la rı nı hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın akıl sız ca öl dü ren ler ile
Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le ri ne rı zık
ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ ra mış lar dır.
On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma -
mış lar dır. (6/140)
De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya yım:
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya iyi lik edin, yok-
sul luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin de, on la rın
da rı zık la rı nı biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve giz -
li ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma dı şın da, Al lah'ın (öl -
dü rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te bun lar la si -

ze tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (6/151)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri, de di ler ki: "Mu sa ve kav mi ni
bu top rak ta (Mı sır'da) boz gun cu luk çı kar ma la rı, se ni ve ilah la rı -
nı ter ket me le ri için mi (ser best) bı ra ka cak sın?" (Fi ra vun) De di
ki: "Er kek ço cuk la rı nı öl dü re ce ğiz ve ka dın la rı nı sağ bı ra ka ca -
ğız. Hiç şüp he siz biz, on la ra kar şı ka hir bir üs tün lü ğe sa hi biz."
(7/127)
O, si zi tek bir ne fis ten ya rat tı ve ken di siy le du ru lup-ya tış ma sı
için on dan eşi ni var et ti. Onu (eşi ni) ör tüp-bü rü yün ce, o da bir
yük yük len di de bu nun la (bir sü re) ge zin di. Ni te kim ağır la şın ca,
iki si Rab le ri olan Al lah'a dua et ti ler: "Eğer bi ze sa lih (bir ço cuk)
ve rir sen, an dol sun şük re den ler den ola ca ğız." (7/189)
Ama O, on la ra (Adem'in ço cuk la rı er kek ve ka dın la ra) sa lih (bir
ço cuk) ve rin ce, ken di le ri ne ver di ği şey ko nu sun da O'na or tak -
lar kıl ma ya baş la dı lar. Al lah, on la rın şirk koş tuk la rın dan yü ce -
dir. (7/190)
Bi lin ki, mal la rı nız ve ço cuk la rı nız an cak bir fit ne dir (im ti han ko -
nu su dur.) Al lah ya nın da ise bü yük bir mü ka fa at var dır. (8/28)
De ki: "Eğer ba ba la rı nız, ço cuk la rı nız, kar deş le ri niz, eş le ri niz,
aşi re ti niz, ka zan dı ğı nız mal lar, az kâr ge ti re ce ğin den kork tu ğu -
nuz ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler, siz le re Al lah'tan, O'nun
Re sû lü'nden ve O'nun yo lun da cehd et mek ten da ha se vim li ise,
ar tık Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah, fa sık lar
top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (9/24)
Şu hal de on la rın mal la rı ve ço cuk la rı se ni im ren dir me sin; Al lah
bun lar la an cak on la rı dün ya ha ya tın da azab lan dır mak ve can-
la rı nın in kâr için dey ken zor luk la çık ma sı nı is ter. (9/55)
Siz den ön ce ki (mü na fık lar ve kâ fir ler) gi bi. On lar siz den kuv vet
ba kı mın dan da ha güç lü, mal ve ço cuk lar ba kı mın dan da ha çok-
tu lar. On lar ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya bak tı lar; siz de, siz-
den ön ce ki le rin ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya kal kış ma la rı gi bi,
ken di pay la rı nız la ya rar lan ma ya bak tı nız ve siz de (dün ya ya ve
zev ke) da lan lar gi bi dal dı nız. İş te on la rın dün ya da ahi ret te bü -
tün ya pıp-et tik le ri (amel le ri) bo şa çık mış tır ve iş te on lar kay ba
uğ ra yan lar dır. (9/69)
Al lah ço cuk edin di" de di ler. O, (bun dan) yü ce dir; O, hiç bir şe ye
ih ti ya cı ol ma yan dır. Gök ler de ve yer de ne var sa O'nun dur.
Ken di niz de bu na iliş kin bir de lil de yok tur. Al lah'a kar şı bil me -
ye ce ği niz bir şe yi mi söy lü yor su nuz? (10/68)
Bir yol cu-ka fi le si gel di, su cu la rı nı (ku yu ya su al mak için) gön-
der di ler. O da ko va sı nı sar kıt tı. "Hey müj de... Bu bir ço cuk." de -
di. Ve onu (ku yu dan çı ka rıp) 'ti ca ret ko nu su bir mal' ola rak sak-
la dı lar. Oy sa Al lah, yap mak ta ol duk la rı nı bi len di. (12/19)
Ve de di ki: "Ey ço cuk la rım, tek bir ka pı dan gir me yin, ay rı ay rı
ka pı lar dan gi rin. Ben si ze Al lah'tan hiç bir şe yi sağ la ya mam (gi -
de re mem). Hü küm yal nız ca Al lah'ın dır. Ben O'na te vek kül et -
tim. Te vek kül eden ler de yal nız ca O'na te vek kül et me li dir ler."
(12/67)
An dol sun, sen den ön ce de el çi ler gön der dik, on la ra eş ler ve ço -
cuk lar ver dik. Al lah'ın iz ni ol mak sı zın (hiç) bir el çi ye her han gi
bir aye ti (mu ci ze yi) ge tir mek ola cak iş de ğil di. Her ecel (tes bit
edil miş sü re) için bir ki tap (ya zı, hü küm, son) var dır. (13/38)
Ha ni Mu sa kav mi ne şöy le de miş ti: "Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti -
ni ha tır la yın; ha ni O si zi Fi ra vun ai le sin den kur tar mış tı, on lar si -
zi en da ya nıl maz iş ken ce le re uğ ra tı yor, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi -
niz den bü yük bir sı nav var dır." (14/6)
Ha ni İb ra him şöy le de miş ti: "Bu şeh ri gü ven li kıl, be ni ve ço cuk-
la rı mı put la ra kul luk et mek ten uzak tut." (14/35)
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Rab bi miz, ger çek ten ben, ço cuk la rım dan bir kıs mı nı Beyt-i Ha -
ram ya nın da eki ni ol ma yan bir va di ye yer leş tir dim; Rab bi miz,
dos doğ ru na ma zı kıl sın lar di ye (öy le yap tım), böy le lik le Sen, in -
san la rın bir kıs mı nın kalb le ri ni on la ra il gi du yar kıl ve on la rı bir-
ta kım ürün ler den rı zık lan dır. Umu lur ki şük re der ler." (14/37)
De di ler ki: "Kork ma biz sa na bil gin bir ço cuk müj de le mek te yiz."
(15/53)
Ve Al lah'a kız lar is nad edi yor lar, (ha şa) O yü ce dir. Hoş lan dık la -
rı (er kek ço cuk lar) da ken di le ri nin dir. (16/57)
Al lah si ze ken di ne fis le ri niz den eş ler ya rat tı ve si ze eş le ri niz den
ço cuk lar ve to run lar ya rat tı ve si zi gü zel şey ler den rı zık lan dır dı.
Şim di on lar, ba tı la mı ina nı yor lar ve Al lah'ın ni me ti ni in kar mı
edi yor lar? (16/72)
(Ey) Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mı zın ço cuk la rı! Şüp he siz o, şük-
re den bir kul du. (17/3)
Son ra on la ra kar şı si ze tek rar 'güç ve kuv vet ver dik', si ze mal-
lar ve ço cuk lar la yar dım et tik ve top lu luk ola rak si zi sa yı ca çok
kıl dık. (17/6)
Yok sul luk en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin; on la ra ve si ze
Biz rı zık ve ri riz. Şüp he siz, on la rı öl dür mek bü yük bir ha ta (suç
ve gü nah)dır. (17/31)
On lar dan güç ye tir dik le ri ni se sin le sar sın tı ya uğ rat, at lı la rın ve
ya ya la rın la on la rın üs tü ne yay ga ra yı ko par, mal lar da ve ço cuk -
lar da on la ra or tak ol ve on la ra çe şit li va ad ler de bu lun." Şey tan,
on la ra al dat ma dan baş ka bir şey va det mez. (17/64)
Ve de ki: "Öv gü (hamd), ço cuk edin me yen, mülk te or ta ğı ol ma -
yan ve düş kün lük ten do la yı yar dım cı ya da (ih ti ya cı) bu lun ma -
yan Al lah'adır." Ve O'nu tek bir ede bil dik çe tek bir et. (17/111)
(Bu Kur'an) "Al lah ço cuk edin di" di yen le ri uya rıp-kor ku tur.
(18/4)
Ba ğı na gir di ğin za man, 'Ma şa Al lah, Al lah'tan baş ka kuv vet yok-
tur' de men ge rek mez miy di? Eğer be ni mal ve ço cuk ba kı mın -
dan sen den da ha az (güç te) gö rü yor san." (18/39)
Mal ve ço cuk lar, dün ya ha ya tı nın çe ki ci-sü sü dür; sü rek li olan
'sa lih dav ra nış lar' ise, Rab bi nin Katında se vap ba kı mın dan da -
ha ha yır lı dır, umut et mek ba kı mın dan da da ha ha yır lı dır.
(18/46)
Böy le ce iki si (yi ne) yo la ko yul du lar. Ni te kim bir ço cuk la kar şı -
laş tı lar, o he men tu tup onu öl dü rü ver di. (Mu sa) De di ki: "Bir ca -
na kar şı lık ol mak sı zın, ter te miz bir ca nı mı öl dür dün? An dol sun,
sen kö tü bir iş yap tın." (18/74)
Ço cu ğa ge lin ce, onun an ne ve ba ba sı mü'min kim se ler di. Bun -
dan do la yı, onun ken di le ri ne az gın lık ve in kâr zo ru nu kul lan -
ma sın dan en di şe edip-kork tuk." (18/80)
Du var ise, şe hir de iki ök süz ço cu ğun du, al tın da on la ra ait bir
de fi ne var dı; ba ba la rı sa lih bi riy di. Rab bin di le di ki, on lar er gin -
lik ça ğı na eriş sin ler ve ken di de fi ne le ri ni çı kar sın lar; (bu,) Rab -
bin den bir rah met tir. Bun la rı ben, ken di işim (özel gö rü şüm) ola-
rak yap ma dım. İş te, se nin sa bır gös ter me ye güç ye ti re me di ğin
şey le rin yo ru mu." (18/82)
(Al lah bu yur du:) "Ey Ze ke ri ya, şüp he siz Biz se ni, adı Yah ya
olan bir ço cuk la müj de le mek te yiz; Biz bun dan ön ce ona hiç bir
adaş kıl ma mı şız." (19/7)
(Ço cu ğun do ğup bü yü me sin den son ra ona de dik ki:) "Ey Yah -
ya, Ki ta bı kuv vet le tut." Da ha ço cuk iken ona hik met ver dik.
(19/12)
De miş ti ki: "Ben, yal nız ca Rab bin den (ge len) bir el çi yim; sa na
ter te miz bir er kek ço cuk ar ma ğan et mek için (bu ra da yım)."
(19/19)

O: "Be nim na sıl bir er kek ço cu ğum ola bi lir? Ba na hiç bir be şer
do kun ma mış ken ve ben az gın utan maz (bir ka dın) de ğil ken"
de di. (19/20)
İş te böy le" de di. "Rab bin, de di ki: -Bu be nim için ko lay dır. Onu
in san la ra bir ayet ve Biz den bir rah met kıl mak için (bu ço cuk
ola cak tır)." Ve iş de olup bit miş ti. (19/21)
Bu nun üze ri ne ona (ço cu ğa) işa ret et ti. De di ler ki: "He nüz be -
şik te olan bir ço cuk la biz na sıl ko nu şa bi li riz?" (19/29)
Al lah'ın ço cuk edin me si ola cak şey de ğil. O yü ce dir. Bir işin ol -
ma sı na ka rar ve rir se, an cak ona: "Ol" der, o da he men olu ve rir.
(19/35)
Ayet le ri mi zi in kar edip, ba na: "El bet te mal ve ço cuk lar ve ri le -
cek tir" di ye ni gör dün mü? (19/77)
Rah man ço cuk edin miş tir" de di ler. (19/88)
Rah man adı na ço cuk öne sür dük le rin den (ötü rü bun lar ola cak -
tı.) (19/91)
Rah man'a ço cuk edin mek ya raş maz. (19/92)
Rah man ço cuk edin di" de di ler. O, (bu ya kış tır ma dan) yü ce dir.
Ha yır, on lar (me lek ler) ik ra ma la yık gö rül müş kul lar dır. (21/26)
Ir zı nı ko ru yan (Mer yem); Biz ona Ken di ru hu muz dan üf le dik,
onu ve ço cu ğu nu in san lı ğa bir ayet kıl dık. (21/91)
On lar sa nı yor lar mı ki, ken di le ri ne ver di ği miz mal ve ço cuk lar la
(23/55)
Biz on la rın ha yır la rı na ko şu yo ruz (ve ya yar dım edi yo ruz)? Ha -
yır, on lar şu urun da de ğil ler. (23/56)
Al lah, hiç bir ço cuk edin me miş tir ve O'nun la bir lik te hiç bir ilah
yok tur; eğer ol say dı, her bir ilah el bet te ken di ya rat tı ğı nı gö tü -
rü ve rir di ve (ilah la rın) bir kıs mı na kar şı üs tün lük sağ lar dı. Al lah,
on la rın ni te len di re gel dik le rin den yü ce dir. (23/91)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
Siz den olan ço cuk lar, er gin lik ça ğı na er dik le ri za man, ken di le -
rin den ön ce ki le rin izin is te di ği gi bi, bun dan böy le izin is te sin ler.
İş te Al lah, ayet le ri ni si ze böy le açık lar. Al lah bi len dir, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (24/59)
Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur; ço cuk edin me miş tir. O'na
mül kün de or tak yok tur, her şe yi ya rat mış, ona bir dü zen ver miş,
bel li bir öl çüy le tak dir et miş tir. (25/2)
(Git ti ler ve Fi ra vun:) De di ki: "Biz se ni içi miz de da ha ço cuk ken
ye tiş ti rip bü yüt me dik mi? Sen öm rü nün ni ce yıl la rı nı ara mız da
ge çir me din mi?" (26/18)
'Ma lın da, ço cuk la rın da bir ya rar sağ la ya ma dı ğı gün de."
(26/88)
Si ze hay van lar, ço cuk lar (ve re rek) yar dım et ti." (26/133)
Ger çek şu ki, Fi ra vun yer yü zün de (Mı sır'da) bü yük len miş ve
ora nın hal kı nı bir ta kım fır ka la ra ayı rıp böl müş tü; on lar dan bir
bö lü mü nü güç ten dü şü rü yor, er kek ço cuk la rı nı bo ğaz la yıp ka -
dın la rı nı di ri bı ra kı yor du. Çün kü o, boz gun cu lar dan dı. (28/4)
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Ey in san lar, Rabb'iniz den kor kup-sa kı nın ve öy le bir gü nün
aza bın dan çe ki nip-kor kun ki, (o gün hiç) bir ba ba, ço cu ğu için
bir kar şı lık ve re mez ve (hiç) bir ço cuk da ba ba sı için bir şe yi ve -
re bi le cek (du rum da) de ğil dir. Şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. Ar -
tık dün ya ha ya tı si zi al dat ma ya sü rük le me sin ve al da tı cı(lar) da
si zi Al lah ile al dat ma sın. (31/33)
Al lah, bir ada mın ken di (gö ğüs) boş lu ğu için de iki kalp kıl ma dı
ve ken di le ri ni an ne le ri ni ze ben ze te rek ye min ko nu su yap tı ğı nız
(zı har da bu lun du ğu nuz) eş le ri ni zi si zin an ne le ri niz yap ma dı,
ev lat lık la rı nı zı da si zin (öz) ço cuk la rı nız say ma dı. Bu, si zin (yal-
nız ca) ağ zı nız la söy le me niz dir. Al lah ise, hak kı söy ler ve (doğ -
ru olan) yo la yö nel tip-ile tir. (33/4)
Rab bim, ba na sa lih ler den (olan bir ço cuk) ar ma ğan et."
(37/100)
Biz de onu ha lim bir ço cuk la müj de le dik. (37/101)
Şim di sen on la ra sor: -Kız lar se nin Rab bi nin, er kek ço cuk lar on -
la rın mı? (37/149)
(Al lah,) Kız la rı, er kek ço cuk la ra ter cih mi et miş? (37/153)
Eğer Al lah, ço cuk edin mek is te sey di, ya rat tık la rın dan di le di ği ni
el bet te se çer di. O, yü ce dir; O, bir olan, kah re di ci olan Al lah'tır.
(39/4)
Böy le ce, o, Katımız dan ken di le ri ne bir hak ile gel di ği za man,
de di ler ki: "Onun la bir lik te iman eden le rin er kek ço cuk la rı nı öl -
dü rün; ka dın la rı nı ise sağ bı ra kın." An cak ka fir le rin hi le li-dü ze -
ni bo şa çık mak ta olan dan baş ka sı de ğil dir. (40/25)
Oy sa on lar dan bi ri, O, Rah man için ver di ği ör nek ile (kız ço cu -
ğu nun do ğu muy la) müj de len di ği za man, yü zü sim si yah ke sil -
miş ola rak kah rın dan yut kun duk ça yut ku nur. (43/17)
De ki: "Eğer Rah man'ın ço cu ğu ol say dı, ona ta pan la rın il ki ben
olur dum." (43/81)
(On lar ye me yin ce) Bu nun üze ri ne içi ne bir tür kor ku düş tü.
"Kork ma" de di ler ve ona bil gin bir er kek ço cuk müj de si ni ver di -
ler. (51/28)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku -
lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve
ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ-
mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -
şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke -
sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir
azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün -
ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.
(57/20)
Ne mal la rı, ne ço cuk la rı on la ra Al lah'a kar şı hiç bir şey le ya rar
sağ la maz. On lar, ate şin hal kı dır, için de sü re siz ka la cak lar dır.
(58/17)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter
ço cuk la rı, is ter kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol -
sun. On lar, öy le kim se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış
ve on la rı Ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın -
dan ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak
ka la cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar da O'ndan ra zı
ol muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
Ne ya kın ak ra ba la rı nız, ne ço cuk la rı nız kı ya met gü nü si ze bir

ya rar sağ la ya maz. (Al lah) Si zin ara nı zı ayı ra cak tır. Al lah, yap-
tık la rı nı zı gö ren dir. (60/3)
Ey Pey gam ber, mü'min ka dın lar, Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş-
ma mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek, ço cuk la rı nı öl dür -
me mek, el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma mak
(gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak),
ma'ruf (iyi, gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek
üze re, sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man, on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (60/12)
Ey iman eden ler, ne mal la rı nız, ne ço cuk la rı nız si zi Al lah'ı zik -
ret mek ten 'tut ku ya kap tı ra rak-alı koy ma sın'; kim böy le ya par sa,
ar tık on lar hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir. (63/9)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, si zin eş le ri niz den ve ço cuk la rı -
nız dan bir kıs mı siz ler için (bi rer) düş man dır lar. Şu hal de on lar -
dan sa kı nın. Yi ne de af fe der, hoş gö rür (ku sur la rı nı yüz le ri ne
vur maz) ve ba ğış lar sa nız, ar tık el bet te Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (64/14)
Mal la rı nız ve ço cuk la rı nız si zin için an cak bir fit ne (bir de ne -
me)dir. Al lah ise, bü yük ecir (en gü zel kar şı lık) O'nun Katında
olan dır. (64/15)
Mal (ser vet) ve ço cuk lar sa hi bi ol du di ye, (68/14)
Si ze mal lar ve ço cuk lar la yar dım da bu lun sun. Si ze (ürün yük lü)
bağ lar-bah çe ler ver sin, ır mak lar da ver sin." (71/12)
Nuh: "Rab bim, ger çek ten on lar ba na is yan et ti ler; mal ve ço -
cuk la rı ken di si ne zi yan dan baş ka bir şe yi art tır ma yan kim se le -
re uy du lar." (71/21)
El bet te, Rab bi mi zin şa nı yü ce dir. O, ne bir eş edin miş tir, ne de
bir ço cuk." (72/3)
Eğer in kâr ede cek olur sa nız, ço cuk la rın saç la rı nı ağar tan bir
gün de ken di ni zi na sıl ko ru ya cak sı nız? (73/17)
Göz önün de-ha zır ço cuk lar (ver dim). (74/13)
Eşin den ve ço cuk la rın dan, (80/36)

ÇO ĞUN LUK 
Bin ler ce ki şi nin ölüm kor ku suy la yurt la rın dan çık tık la rı nı gör me-
din mi? Al lah on la ra: "Ölün" de di, son ra da on la rı di rilt ti. Şüp he -
siz Al lah, in san la ra kar şı fazl sa hi bi dir. An cak, in san la rın ço -
ğun lu ğu şük ret mez. (2/243)
Siz, in san lar için çı ka rıl mış ha yır lı bir üm met si niz; ma ruf (iyi ve
İs lam'a uy gun) ola nı em re der, mün ker olan dan sa kın dı rır ve
Al lah'a iman eder si niz. Ki tap Eh li de inan mış ol say dı, el bet te
ken di le ri için ha yır lı olur du. İç le rin den iman eden ler var dır, fa kat
ço ğun lu ğu fıs ka sa pan lar dır. (3/110)
Bir fit ne ol ma ya cak san dı lar, kör leş ti ler, sa ğır laş tı lar. Son ra
Al lah, tev be le ri ni ka bul et ti, (yi ne) on lar dan ço ğun lu ğu kör leş ti -
ler, sa ğır laş tı lar. Al lah yap mak ta ol duk la rı nı gö ren dir. (5/71)
Yer yü zün de olan la rın ço ğun lu ğu na uya cak olur san, se ni
Al lah'ın yo lun dan şa şır tıp-sap tı rır lar. On lar an cak zan na uyar lar
ve on lar an cak 'zan ve tah min le ya lan söy ler ler.' (6/116)
On la rın ço ğun lu ğu zan dan baş ka sı na uy maz. Ger çek ten zan
ise, hak tan hiç bir şe yi sağ la ya maz. Şü he siz Al lah, on la rın iş le -
mek te ol duk la rı nı bi len dir. (10/36)
Rab bin den apa çık bir de lil üze rin de bu lu nan, onu yi ne on dan
bir şa hid iz le yen ve on dan ön ce bir ön der ve rah met ola rak Mu -
sa'nın ki ta bı (ken di si ni doğ ru la mak ta) bu lu nan kim se, (ar tık on -
lar) gi bi mi dir? İş te on lar, bu na (Kur'an'a) ina nır lar. Grup lar dan
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bi ri onu in kar eder se, ateş ona va ade di len yer dir. Öy ley se, bun-
dan kuş ku da ol ma, çün kü o, Rab bin den olan bir hak tır. An cak
in san la rın ço ğun lu ğu inan maz lar. (11/17)
Ve: "Biz mal lar ve ev lat lar ba kı mın dan da ha ço ğun luk ta yız ve
bir aza ba uğ ra tı la cak da de ği liz” de de miş ler dir. (34/35)

ÇÖL
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam, bu, da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti, çün -
kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı -
nı aç tık tan son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab -
bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden di. Ger çek ten bi -
len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)
On lar (mü na fık lar, düş man) bir lik le ri nin git me dik le ri ni sa nı yor -
lar dı. Eğer (as ke ri) bir lik ler ge le cek ol sa, çöl de be de vi-Arap lar
ara sın da olup si zin ha ber le ri ni zi (or dan) sor ma yı cid den ar zu
edi yor lar dı. Fa kat içi niz de ol sa lar dı an cak pek az sa va şır lar dı.
(33/20)
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- D -

DAB BET-ÜL ARZ
O söz, baş la rı na gel di ği za man, on la ra yer den bir Dab be çı ka -
rı rız; o da, in san la rın Bizim ayet le ri mi ze ke sin bir bil giy le inan-
ma dık la rı nı on la ra söy ler. (27/82)

DAĞ
Ha ni İb ra him: "Rab bim, ba na ölü le ri na sıl di rilt ti ği ni gös ter" de -
miş ti. (Al lah ona:) "İnan mı yor mu sun?" de yin ce, "Ha yır (inan-
dım), an cak kal bi min tat min ol ma sı için" de di. "Öy ley se, dört
kuş tut. On la rı ken di ne alış tır, son ra on la rı (par ça la yıp) her bir
par ça sı nı bir da ğın üze ri ne bı rak, son ra da on la rı ça ğır. Sa na
ko şa rak ge lir ler. Bil ki, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır,
hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/260)
(Al lah'ın) Ad (kav min den) son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zi
yer yü zün de (güç ve ser vet le) yer leş tir di ği ni ha tır la yın. Ki onun
düz lük le rin de köşk ler ku ru yor, dağ lar dan ev ler yon tu yor du nuz.
Şu hal de Al lah'ın ni met le ri ni ha tır la yın, yer yü zün de boz gun cu -
lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (7/74)
Mu sa ta yin edi len sü re de ge lin ce ve Rab bi onunla ko nu şun ca:
"Rab bim, ba na gös ter, Se ni gö re yim" de di. (Al lah:) "Be ni as la
gö re mez sin, ama şu da ğa bak; eğer o ye rin de ka rar kı la bi lir se,
sen de Be ni gö re cek sin." Rab bi da ğa te cel li edin ce, onu pa ram
par ça et ti. Mu sa ba yı la rak ye re düş tü. Ken di ne gel di ğin de: "Sen
ne yü ce sin (Rab bim). Sa na tev be et tim ve ben iman eden le rin
il ki yim" de di. (7/143)
Bir za man lar da ğı, san ki bir göl ge lik miş gi bi üst le ri ne ge çir miş -
tik. On lar ise ne re dey se te pe le ri ne dü şe cek san mış lar dı. (On la -
ra de miş tik ki:) "Si ze ver dik le ri mi ze sım sı kı sa rı lın ve on da ola -
nı dü şü nün, ki sa kı na sı nız." (7/171)
(Ge mi) On lar la dağ lar gi bi dal ga(lar) için de yü zü yor ken Nuh, bir
ke na ra çe kil miş olan oğ lu na ses len di: "Ey oğ lum, bi zim le bir lik -
te bin ve kâ fir ler le bir lik te ol ma." (11/42)
(Oğ lu) De di ki: "Ben bir da ğa sı ğı na ca ğım, o be ni su dan ko rur."
De di ki: "Bu gün Al lah'ın em rin den, esir ge yen olan (Al lah)dan
baş ka bir ko ru yu cu yok tur." Ve iki si nin ara sı na dal ga gir di, böy-
le ce o da bo ğu lan lar dan ol du. (11/43)
Eğer ken di siy le dağ la rın yü rü tül dü ğü, ye rin par ça lan dı ğı ve ya
ölü le rin ko nuş tu rul du ğu bir Kur'an ol say dı (yi ne bu Kur'an olur-
du). Ha yır, em rin tü mü Al lah'ın dır. İman eden ler hâ lâ an la ma dı -
lar mı ki, eğer Al lah di le miş ol say dı, in san la rın tü mü nü hi da ye -
te er dir miş olur du. İn kâr eden ler, Al lah'ın va'di ge lin ce ye ka dar,
yap tık la rı do la yı sıy la ya baş la rı na çe tin bir be la ça ta cak ve ya
yurt la rı nın ya kı nı na ine cek. Şüp he siz Al lah, ver di ği söz den
dön mez. (13/31)
Ger çek şu ki, on lar hi le li-dü zen ler kur du lar. Oy sa on la rın dü -
zen le ri, dağ la rı yer le rin den oy na ta cak da ol sa, Al lah Katında
on la ra ha zır lan mış dü zen (kö tü bir kar şı lık) var dır. (14/46)
Dağ lar dan gü ven li ev ler yon tu yor lar dı. (15/82)
Si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye yer de sar sıl maz dağ lar bı rak tı, ır -
mak lar ve yol lar da (kıl dı). Umu lur ki doğ ru yo lu bu lur su nuz.
(16/15)
Rab bin bal arı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın kur-
duk la rı çar dak lar da ken di ne ev ler edin. (16/68)
Al lah, si zin için ya rat tı ğı şey ler den göl ge ler kıl dı. Dağ lar da da
si zin için ba rı nak lar-si per ler kıl dı, si zi sı cak tan ko ru ya cak el bi -

se ler, si zi sa va şı nız da (zor luk la ra kar şı) ko ru ya cak gi yim lik ler
de var et ti. İş te O, üze ri niz de ki ni me ti ni böy le ta mam la mak ta dır,
umu lur ki tes lim olur su nuz. (16/81)
Yer yü zün de bö bür le ne rek yü rü me; çün kü sen ne ye ri ya ra bi lir -
sin, ne dağ la ra boy ca ula şa bi lir sin. (17/37)
Dağ la rı yü rü te ce ği miz gün, ye ri çı rıl çıp lak (düm düz ol muş) gö -
rür sün; on la rı bir ara da top la mı şız da, iç le rin den hiç bi ri ni dı şar -
da bı rak ma mı şız dır. (18/47)
Ba na de mir küt le le ri ge ti rin", iki da ğın ara sı eşit dü ze ye ge lin ce,
"Kö rük le yin" de di. Onu ateş ha li ne ge ti rin ce ye ka dar (bu işi yap -
tı, son ra:) de di ki: "Ba na ge ti rin, üze ri ne eri til miş ba kır dö ke -
yim." (18/96)
Ne re dey se bun dan do la yı, gök ler pa ram par ça ola cak, yer çat-
la ya cak ve dağ lar yı kı lıp gö çü ve re cek ti. (19/90)
Sa na dağ lar hak kın da so ru yor lar. De ki: "Be nim Rab bim, on la -
rı dar ma da ğın edip sa vu ra cak" (20/105)
Yer yü zün de, on la rı sars ma sın di ye, sa bit dağ lar ya rat tık ve
doğ ru gi de bil sin ler di ye ge niş yol lar aç tık. (21/31)
Biz bu nu (hük mü) Sü ley man'a kav rat tık, her bi ri ne hü küm ve
ilim ver dik. Da vud ile bir lik te tes bih et sin ler di ye, dağ la ra ve
kuş la ra bo yun eğ dir dik. (Bun la rı) Ya pan lar Biz idik. (21/79)
Gör me din mi ki, ger çek ten, gök ler de ve yer de olan lar, gü neş,
ay, yıl dız lar, dağ lar, ağaç lar, hay van lar ve in san lar dan bir ço ğu
Al lah'a sec de et mek te dir ler. Bir ço ğu üze ri ne azab hak ol muş -
tur. Al lah ki mi aşa ğı lık kı lar sa, ar tık onun için bir yü cel ti ci yok-
tur. Şüp he siz Al lah, di le di ği ni ya par. (22/18)
Gör me din mi ki, Al lah bu lut la rı sür mek te, son ra ara la rı nı bir leş -
tir mek te, son ra da on la rı üst üs te yığ mak ta dır; böy le ce, yağ mu-
run bun la rın ara sın dan akıp-çık tı ğı nı gö rür sün. Gök ten için de
do lu bu lu nan dağ lar (gi bi bu lut lar) in di ri ve rir, onu di le di ği ne isa-
bet et ti rir de, di le di ğin den onu çe vi rir; şim şe ği nin pa rıl tı sı ne re -
dey se göz le ri ka maş tı rıp gö tü rü ve re cek tir. (24/43)
Bu nun üze ri ne Mu sa'ya: "Asan la de ni ze vur" di ye vah yet tik.
(Vur du ve) De niz he men ce cik ya rı lı ver di de her par ça sı ko ca -
man bir dağ gi bi ol du. (26/63)
Dağ lar dan us ta lık la zevk li ev ler yon tu yor su nuz." (26/149)
Ya da yer yü zü nü bir ka rar ye ri kı lan, onun ara sın da ır mak lar var
eden ve ona (yer yü zü için) sar sıl maz dağ lar ya ra tan ve iki de -
niz ara sın da bir ara-en gel (ha ciz) ko yan mı? Al lah ile be ra ber
baş ka bir ilah mı? Ha yır on la rın ço ğu bil mi yor lar. (27/61)
Dağ la rı gö rür sün de, don muş sa nır sın; oy sa on lar bu lut la rın sü -
rük len me si gi bi sü rük le nir ler. her şe yi 'sa pa sağ lam ve yer li ye -
rin de ya pan' Al lah'ın sa na tı (ya pı sı)dır (bu). Şüp he siz O, iş le -
dik le ri niz den ha ber dâr dır. (27/88)
O, gök le ri da ya nak ol mak sı zın ya rat mış tır, bu nu gör mek te si niz.
Arz da da, si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye sar sıl maz dağ lar bı rak tı ve
ora da her can lı dan tü re tip ya yı ver di. Biz gök ten su in dir dik, böy-
le lik le ora da her gü zel olan çift ten bir bit ki bi tir dik. (31/10)
Ger çek şu ki, Biz ema net le ri gök le re, ye re ve dağ la ra sun duk
da on lar bu nu yük len mek ten ka çın dı lar ve on dan kor ku ya ka pıl-
dı lar; onu in san yük len di. Çün kü o, çok za lim, çok ca hil dir.
(33/72)
An dol sun, Biz Da vud'a ta ra fı mız dan bir fazl (üs tün lük) ver dik.
"Ey dağ lar, onun la bir lik te (Be ni tes bih edip) yan kıy la ses ve rin"
(de dik) ve kuş la ra da (ay nı sı nı em ret tik). Ve ona de mi ri yu mu -
şat tık. (34/10)
Al lah'ın gök yü zün den su in dir di ği ni gör me din mi? Böy le ce Biz
onun la, renk le ri de ği şik olan mey ve ler çı kar dık. Dağ lar dan da
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be yaz, kır mı zı renk le ri de ği şik ve si yah yol lar (kıl dık). (35/27)
Doğ ru su Biz dağ la ra bo yun eğ dir dik, ak şam ve sa bah ken di siy -
le bir lik te (Al lah'ı) tes bih eder ler di. (38/18)
Or da (yer de) onun üs tün de sar sıl maz dağ lar var et ti, on da be -
re ket ler ya rat tı ve is te yip-ara yan lar için eşit ol mak üze re or da ki
rı zık la rı dört gün de tak dir et ti. (41/10)
De niz de yük sek dağ lar gi bi sey re den ge mi ler O'nun ayet le rin -
den dir. (42/32)
Ye ri de (na sıl) dö şe yip-yay dık? On da sar sıl maz dağ lar bı rak tık
ve on da 'göz alı cı ve iç açı cı' her çift ten (ni ce bit ki ler) bi tir dik.
(50/7)
Ve dağ lar (yer le rin den oy na tan) bir yü rü yüş le yü rür. (52/10)
De niz de ko ca dağ lar gi bi yük se len ge mi ler O'nun dur. (55/24)
Ve dağ lar dar ma da ğın olup ufa lan dı ğı, (56/5)
Şa yet Biz bu Kur'an'ı bir da ğın üze ri ne in dir miş ol say dık, an dol-
sun onu Al lah kor ku sun dan say gı ile baş eğ miş, par ça par ça ol -
muş gö rür dün. İş te Biz, bel ki dü şü nür ler di ye, in san la ra böy le
ör nek ler ve ri riz. (59/21)
Yer yü zü ve dağ lar yer le rin den oy na tı lıp kal dı rı la ca ğı, ar dın dan
tek bir çarp ma ile bir bir le ri ne çar pı lıp par ça par ça ola ca ğı za -
man. (69/14)
Dağ lar da (et ra fa uçuş muş) ren ga renk yün gi bi ola cak. (70/9)
(Öy le) Bir gün ki, yer yü zü ve dağ lar tit re me ye-tu tu lur ve dağ lar
gö çü ve ren bir kum yı ğı nı olur. (73/14)
Dağ lar, kö kün den sö kü lüp sa vu rul du ğu za man, (77/10)
Ve on da sa bit yük sek dağ lar var et me dik mi? Si ze tat lı bir su
içir me dik mi? (77/27)
Dağ la rı da bi rer ka zık? (78/7)
Dağ lar yü rü tül müş, ar tık bir se rab olu ver miş tir. (78/20)
Dağ la rı nı di kip-oturt tu; (79/32)
Dağ lar, yü rü tül dü ğü za man, (81/3)
Dağ la ra; na sıl otur tu lup-ku rul du? (88/19)
Si na da ğı na, (95/2)
Ve dağ la rın 'et ra fa sa çıl mış' renk li yün ler gi bi ola cak la rı (gün),
(101/5)

DAL GA
Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki siz ge mi de bu -
lun du ğu nuz za man, on lar da gü zel bir rüz gar la onu yüz dü rür ler -
ken ve (tam) bu nun la se vin mek te ler ken, ona çıl gın ca bir rüz gar
ge lip ça tar ve her yan dan dal ga lar on la rı ku şa tı ve rir; on lar ar tık
bu (dal ga lar la) ger çek ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken, din de
O'na 'gö nül den ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)' ola rak Al lah'a dua
et me ye baş lar lar: "An dol sun eğer bun dan bi zi kur ta ra cak olur-
san, mu hak kak Sa na şük re den ler den ola ca ğız." (10/22)
(Ge mi) On lar la dağ lar gi bi dal ga(lar) için de yü zü yor ken Nuh, bir
ke na ra çe kil miş olan oğ lu na ses len di: "Ey oğ lum, bi zim le bir lik -
te bin ve kâ fir ler le bir lik te ol ma." (11/42)
(Oğ lu) De di ki: "Ben bir da ğa sı ğı na ca ğım, o be ni su dan ko rur."
De di ki: "Bu gün Al lah'ın em rin den, esir ge yen olan (Al lah)dan
baş ka bir ko ru yu cu yok tur." Ve iki si nin ara sı na dal ga gir di, böy-
le ce o da bo ğu lan lar dan ol du. (11/43)
Ya da (in kâr eden le rin amel le ri) en gin bir de niz de ki ka ran lık la ra
ben zer; onun üs tü nü bir dal ga kap lar, onun üs tün de bir dal ga,
onun da üs tün de bir bu lut var dır. Bir kıs mı bir kıs mı üze rin de
olan ka ran lık lar; eli ni çı kar dı ğın da onu bi le ne re dey se gö re me -
ye cek. Al lah ki me nur ver me miş se, ar tık onun için nur yok tur.
(24/40)
On la rı ka ra göl ge ler gi bi dal ga lar sa rı ver di ği za man, di ni yal nız-

ca O'na 'ha lis kı lan gö nül den bağ lı lar' ola rak Al lah'a yal va rıp ya -
ka rır lar (dua eder ler). Böy le ce on la rı ka ra ya çı ka rıp-kur ta rın ca,
ar tık on lar dan bir kıs mı or ta yo lu tu tu yor. Bi zim ayet le ri mi zi gad-
dar, nan kör olan dan baş ka sı in kar et mez. (31/32)

DAL GIÇ
Onun için de niz de dal gıç lık ya pan ve bun dan baş ka iş(ler) de
gö ren şey tan lar dan kim se le ri de (em ri ne ver dik). Biz on la rın ko -
ru yu cu la rı idik. (21/82)
Şey tan la rı da; her bi na us ta sı nı ve dal gıç ola nı. (38/37)

DAL LAR
(Fi ra vun) De di ki: "Ben si ze izin ver me den ön ce O'na inan dı nız
öy le mi? Şüp he siz o, si ze bü yü yü öğ re ten bü yü ğü nüz dür. O
hal de ben de si zin el le ri ni zi ve ayak la rı nı zı çap raz ola rak ke se -
ce ğim ve si zi hur ma dal la rın da sal lan dı ra ca ğım. Siz de el bet te,
han gi mi zin aza bı da ha şid det liy miş ve da ha sü rek liy miş öğ ren -
miş ola cak sı nız." (20/71)
Yük lü dal la rı bü kül müş ki raz (ağaç la rı), (56/28)

DA MAR
Son ra onun can da ma rı nı el bet te ke ser dik. (69/46)

DAM GA
Her ne re de bu lu nur lar sa bu lun sun lar -Al lah'ın ipi ne ve in san la -
rın ipi ne (ah di ne) sı ğı nan lar baş ka- on la ra zil let (zor luk dam ga -
sı) vu rul muş tur. On lar, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar da üzer le -
ri ne aşa ğı lan ma (dam ga sı) vu rul du. Bu, Al lah'ın ayet le ri ni in kar
et me le ri ve pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me le ri ne de niy le dir.
(Yi ne) Bu, is yan et me le ri ve had di aş ma la rı do la yı sıy la dır.
(3/112)
On la rın ken di söz le ri ni boz ma la rı, Al lah'ın ayet le ri ne kar şı in kâ -
ra sap ma la rı, pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me le ri ve: "Kalp -
le ri miz ör tü lü dür" de me le ri ne de niy le (on la rı la net le dik.) Ha yır;
Al lah, in kâr la rı do la yı sıy la ona (kalp le ri ne) dam ga vur muş tur.
On la rın azı dı şın da, inan maz lar. (4/155)
(Bü tün bun lar,) Sa kin le rin den son ra yer yü zü ne mi ras çı olan la rı
doğ ru ya er dir me(ye ve ya or ta ya çı kar ma ya yet mez) mi? Eğer
Biz di le miş ol say dık on la ra gü nah la rı ne de niy le bir mu si bet isa-
bet et ti rir dik; ve kalp le ri ne dam ga lar vu rur duk da on lar böy le lik -
le işit me yen ler olur lar dı. (7/100)
İş te bu ül ke ler, sa na on la rın 'ha ber le rin den ak tar ma lar ya pı yo -
ruz.' Ger çek ten, on la ra el çi le ri apa çık bel ge ler le gel miş ler di.
Ama da ha ön ce den ya lan la ma la rı ne de niy le iman eder ol ma dı -
lar. İş te Al lah, in kâr eden le rin kalp le ri ni böy le dam ga lar. (7/101)
Rab bi nin Katında 'bel li bir bi çi me so kul muş, dam ga lan mış' ola-
rak. Bun lar za lim ler den uzak de ğil dir. (11/83)
Ya kın da Biz onun hor tu mu (bur nu) üze ri ne dam ga vu ra ca ğız.
(68/16)

DAM LA
İn sa nı bir dam la su dan ya rat tı, bu na rağ men o, apa çık bir düş-
man dır. (16/4)
Ken di siy le ko nuş mak ta olan ar ka da şı ona de di ki: "Se ni top rak -
tan, son ra bir dam la su dan ya ra tan, son ra da se ni düz gün (eli
aya ğı tu tan, gü cü kuv ve ti ye rin de) bir adam kı lan (Al lah)ı in kar
mı et tin?" (18/37)
Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz, ger çek
şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam la su dan, son ra

131

Harun Yahya (Adnan Oktar)



bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi çi mi bel li be lir siz bir çiğ-
nem et par ça sın dan; si ze (kud re ti mi zi) açıkça gös ter mek için.
Di le di ği mi zi, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo -
ruz. Son ra si zi be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı -
na eriş me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na
son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey bil me me
du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri
çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün, fa kat Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir, ka ba rır ve her gü -
zel çift ten (ürün ler) bi ti rir. (22/5)
Son ra onu bir su dam la sı ola rak, sa vun ma sı sağ lam bir ka rar
ye ri ne yer leş tir dik. (23/13)
Son ra o su dam la sı nı bir alak (emb ri yo) ola rak ya rat tık; ar dın -
dan o alak'ı (hüc re top lu lu ğu) bir çiğ nem et par ça sı ola rak ya -
rat tık; da ha son ra o çiğ nem et par ça sı nı ke mik ola rak ya rat tık;
böy le ce ke mik le re de et giy dir dik; son ra bir baş ka ya ra tış la onu
in şa et tik. Ya ra tı cı la rın en gü ze li olan Al lah, ne yü ce dir. (23/14)
Al lah si zi top rak tan ya rat tı, son ra bir dam la su dan. Son ra da si -
zi çift çift kıl dı. O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. Ömür sü re ne, ömür ve ril me si ve onun öm rün -
den kı sal tıl ma sı da mut la ka bir ki tap ta (ya zı lı)dır. Ger çek ten bu,
Al lah'a gö re ko lay dır. (35/11)
İn san, Bizim ken di si ni bir dam la su dan ya rat tı ğı mı zı gör mü yor
mu? Şim di o, apa çık bir düş man ke sil miş tir. (36/77)
O'dur ki, si zi top rak tan, son ra bir dam la su dan, son ra bir
alak'tan (emb ri yo) ya rat tı; son ra si zi bir be bek ola rak çı kar mak -
ta, son ra güç lü (er gin lik) ça ğı nı za eriş me niz, son ra da yaş lan -
ma nız için si ze (bel li bir ömür ver mek te dir). Siz den ki mi nin da -
ha ön ce ha ya tı na son ve ril mek te dir; adı ko nul muş bir ece le
eriş me niz ve bel ki ak lı nı zı kul lan ma nız için (Al lah si zi böy le ya -
şa tır). (40/67)
Bir dam la su dan (döl ya ta ğı na) me ni dö kül dü ğü za man. (53/46)
Ken di si, akı tı lan me ni den bir dam la su de ğil miy di? (75/37)
Şüp he siz Biz in sa nı, kar ma şık olan bir dam la su dan ya rat tık.
Onu de ni yo ruz. Bun dan do la yı onu işi ten ve gö ren yap tık.
(76/2)
Bir dam la su dan ya rat tı da onu 'bir öl çüy le bi çi me sok tu.'
(80/19)

DAR LIK
On lar, bol luk ta da, dar lık ta da in fak eden ler, öf ke le ri ni ye nen ler
ve in san lar (da ki hak la rın)dan ba ğış la ma ile (vaz) ge çen ler dir.
Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (3/134)
Böy le ce onun (Yu suf'un) hu zu ru na gir dik le ri za man, de di ler ki:
"Ey Ve zir, bi ze ve ai le mi ze şid det li bir dar lık do kun du; öne mi ol -
ma yan bir ser ma ye ile gel dik. Bi ze ar tık (yi ne) öl çe ği tam ola rak
ver ve bi ze ila ve bir ba ğış ta bu lun. Şüp he siz Al lah, ta sad duk ta
bu lu nan la ra kar şı lı ğı nı ve rir." (12/88)
(Bo şa dı ğı nız) Ka dın la rı, gü cü nüz ora nın da otur mak ta ol du ğu -
nuz ye rin bir ya nın da otur tun, on la ra 'dar lık ve sı kın tı ya dü şür -
mek ama cıy la' za rar ver me yin. Eğer on lar ha mi le ise ler, yük le -
ri ni bı ra kın ca ya (do ğum la rı nı ya pın ca ya) ka dar on la ra na fa ka
ve rin. Şa yet siz ler için (ço cu ğu) em zi rir ler se, on la ra üc ret le ri ni
öde yin. (Du rum ve iliş ki le ri ni zi) Ken di ara nız da ma ruf (gü zel lik -
le ve İs lam'a uy gun bir tarz) üze re gö rü şüp-ko nu şun. Eğer güç-
lük içi ne gi rer se niz, bu du rum da (ço cu ğu) onun (ba ba sı) için bir
baş ka sı em zi re bi lir. (65/6)

DA VAR
On la rı -ne olur sa ol sun- şa şır tıp-sap tı ra ca ğım, en ol ma dık ku -
run tu la ra dü şü re ce ğim ve on la ra ke sin ola rak da var la rın ku lak -
la rı nı kes me le ri ni em re de ce ğim ve Al lah'ın ya rat tık la rı nı de ğiş -
tir me le ri ni em re de ce ğim." Kim Al lah'ı bı ra kıp da şey ta nı dost
(ve li) edi nir se, kuş ku suz o, apa çık bir hüs ra na uğ ra mış tır.
(4/119)
De di ki: "O, be nim asam dır; ona da yan mak ta, onun la da var la -
rım için ağaç lar dan yap rak dü şür mek te yim, on da be nim için da -
ha baş ka ya rar lar da var." (20/18)
İn san lar dan, hay van lar dan ve da var lar dan da renk le ri böy le de -
ği şik olan lar var dır. Kul la rı için de ise Al lah'tan an cak alim olan-
lar 'iç le ri tit re ye rek-kor kar'. Şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, ba ğış la yan dır. (35/28)
Si zi tek bir ne fis ten ya rat tı, son ra on dan ken di eşi ni var et ti ve
si zin için da var lar dan se kiz çift in dir di. Si zi an ne le ri ni zin ka rın -
la rın da, üç ka ran lık için de, bir ya ra tı lış tan son ra (bir baş ka) ya -
ra tı lı şa (dö nüş tü rüp) ya rat mak ta dır. İş te Rab bi niz olan Al lah bu -
dur, mülk O'nun dur. O'ndan baş ka ilah yok tur. Bu na rağ men
na sıl çev ri li yor su nuz? (39/6)
Al lah O'dur ki, ki mi ne bin me niz, ki min den ye me niz için si ze (bir
ya rar ol mak üze re) da var la rı var et ti. (40/79)
O, gök le rin ve ye rin ya ra tı cı sı dır. Si ze ken di ne fis le ri niz den eş -
ler, da var lar dan da çift ler var et ti. Siz le ri bu tarz da tü re tip-ya yı -
yor. O'nun ben ze ri gi bi olan hiç bir şey yok tur. O, işi ten dir, gö -
ren dir. (42/11)

DA VET
De di ler ki: "Ey Sa lih, bun dan ön ce sen içi miz de ken di sin den
(iyi lik ler ve ya rar lı lık lar) umu lan bi riy din. Ata la rı mı zın tap tı ğı
şey le re tap mak tan sen bi zi en gel le ye cek mi sin? Doğ ru su biz,
se nin bi zi da vet et ti ğin şey den kuş ku ve ri ci bir te red düt için de -
yiz." (11/62)
(Ka dın) On la rın dü zen le ri ni işi tin ce, on la ra (bir da vet çi) yol la dı,
otu rup da ya na cak la rı yer ler ha zır la dı ve her bi ri nin eli ne (ön le -
rin de ki mey ve le ri soy ma la rı için) bı çak ver di. (Yu suf'a da:) "Çık,
on la ra (gö rün)" de di. Böy le ce on lar onu (ola ğa nüs tü gü zel lik te)
gö rün ce (in sa nüs tü bir var lık mış gi bi göz le rin de) bü yüt tü ler,
(şaş kın lık la rın dan) el le ri ni kes ti ler ve: "Al lah'ı ten zih ede riz; bu
bir be şer de ğil dir. Bu, an cak üs tün bir me lek tir" de di ler. (12/31)
De ki: "Bu, be nim yo lum dur. Bir ba si ret üze re Al lah'a da vet ede-
rim; ben ve ba na uyan lar da. Ve Al lah'ı ten zih ede rim, ben müş-
rik ler den de ği lim." (12/108)
Ken di le ri ne ki tap ver dik le ri miz, sa na in di ri len do la yı sıy la se vi -
nir ler; fa kat (Müs lü man la rın aley hin de bir le şen) grup lar dan,
onun ba zı sı nı in kâr eden ler var dır. De ki: "Ben, yal nız ca Al lah'a
kul luk et mek ve O'na or tak koş ma mak la em ro lun dum. Ben an -
cak O'na da vet ede rim ve son dö nü şüm O'na dır." (13/36)
Re sul le ri de di ki: "Al lah hak kın da mı şüp he (edi yor su nuz)? O,
gök le ri ve ye ri ya ra tan dır; O, si zi, gü nah la rı nı zı ba ğış la mak için
da vet et mek te ve si zi adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te li yor."
De di ler ki: "Siz, bi zim ben ze ri miz olan bi rer be şer den baş ka sı
de ğil si niz. Siz bi zi, ba ba la rı mı zın tap tık la rın dan çe vi rip-en gel le -
mek is ti yor su nuz, öy ley se bi ze apa çık bir de lil ge ti rin." (14/10)
Çok geç me den, o iki (ka dın)dan bi ri, (uta na uta na) yü rü ye rek
ona gel di. "Ba bam, bi zim için sü rü le ri su la ma na kar şı lık sa na
mü ka fa at ver mek üze re se ni da vet et mek te dir." de di. Bu nun
üze ri ne ona ge lip de olup bi ten le ri an la tın ca o: "Kork ma" de di.
"Za lim ler top lu lu ğun dan kur tul muş ol dun." (28/25)
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Şu hal de, sen bun dan do la yı da vet et ve em ro lun du ğun gi bi
doğ ru bir is ti ka met tut tur. On la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy -
ma. Ve de ki: Al lah'ın in dir di ği her ki ta ba inan dım. Ara nız da
ada let li dav ran mak la em ro lun dum. Al lah, bi zim de Rab bi miz,
si zin de Rab bi niz dir. Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin amel le ri niz
si zin dir. Bi zim le ara nız da 'de lil ler ge ti re rek tar tış ma (ya, huc ce -
te ge rek)' yok tur. Al lah bi zi bir ara ya ge ti rip-top la ya cak tır. Dö -
nüş O'na dır." (42/15)
Ey kav mi miz, Al lah'a da vet ede ne ica bet edin ve O'na iman
edin; gü nah la rı nız dan bir kıs mı nı ba ğış la sın ve si zi acı bir azab-
tan ko ru sun." (46/31)
Kim Al lah'a da vet ede ne ica bet et mez se, ar tık o, yer yü zün de
(Al lah'ı aciz bı ra ka cak de ğil dir ve onun O'ndan baş ka) ve li le ri
yok tur. İş te on lar, apa çık bir sa pık lık için de dir ler." (46/32)
Göz le ri 'kor ku dan ve deh şet ten dü şük', ken di le ri ni de zil let sa -
rıp-ku şat mış. Oy sa on lar, (da ha ön ce) sa pa sağ lam iken sec de -
ye da vet edi lir ler di. (68/43)
De di ki: "Rab bim, ger çek ten kav mi mi ge ce ve gün düz da vet
edip-dur dum." (71/5)
Fa kat da vet et mem, bir ka çış tan baş ka sı nı art tır ma dı." (71/6)
Doğ ru su ben, on la rı ba ğış la man için her da vet edi şim de, on lar
par mak la rı nı ku lak la rı na tı ka dı lar, ör tü le ri ni baş la rı na çek ti ler ve
bü yük lük tas la dık ça bü yük lük gös te rip-di ret ti ler.' (71/7)
Son ra on la rı açık tan açı ğa da vet et tim." (71/8)

DA VUD (A.S.)
Ta lut, or duy la bir lik te ay rıl dı ğın da de di ki: "Doğ ru su Al lah si zi
bir ır mak la im ti han ede cek tir. Kim bun dan içer se, ar tık o ben-
den de ğil dir ve kim de -eliy le bir avuç alan lar ha riç- onu tad-
maz sa ben den dir. Kü çük bir kıs mı ha riç (hep si su dan) iç ti. O,
ken di siy le be ra ber iman eden ler le (ır ma ğı) ge çin ce on lar (ge ri -
de ka lan lar): "Bu gün bi zim Ca lut'a ve or du su na kar şı (ko ya cak)
gü cü müz yok" de di ler. (O za man) Mu hak kak Al lah'a ka vu şa -
cak la rı nı uman lar (şöy le) de di ler: "Ni ce kü çük top lu luk, da ha
çok olan bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah sab-
re den ler le be ra ber dir." (2/249)
On lar, Ca lut ve or du su na kar şı mey da na (sa va şa) çık tık la rın da,
de di ler ki: "Rab bi miz, üze ri mi ze sa bır yağ dır adım la rı mı zı sa bit
kıl (kay dır ma) ve kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım et."
(2/250)
Böy le ce on la rı, Al lah'ın iz niy le ye nil gi ye uğ rat tı lar. Da vud, Ca -
lut'u öl dür dü. Al lah da ona mülk ve hik met ver di; ona di le di ğin -
den öğ ret ti. Eğer Al lah'ın in san la rın bir kıs mı ile bir kıs mı nı def'i
(en gel le me si) ol ma say dı yer yü zü mut la ka fe sa da uğ rar dı. An -
cak Al lah, alem le re kar şı bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. (2/251)
Nuh'a ve on dan son ra ki pey gam ber le re vah yet ti ği miz gi bi sa na
da vah yet tik. İb ra him'e, İs ma il'e, İs hak'a, Ya kub'a, to run la rı na,
İsa'ya, Ey yub'a, Yu nus'a, Ha run'a ve Sü ley man'a da vah yet tik.
Da vud'a da Ze bur ver dik. (4/163)
İs ra ilo ğul la rın dan in kâr eden le re Da vud ve Mer yem oğ lu İsa
di liy le la net edil miş tir. Bu is yan et me le ri ve had di aş ma la rı
ne de niy le dir. (5/78)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik hep si ni hi da ye te eriş-
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u, Sü -
ley man'ı, Ey yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş-
tır dık. Biz, iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/84)
Rab bin, gök ler de ve yer de olan her ke si en iyi bi lir. An dol sun,
Biz, pey gam ber le rin bir kıs mı nı bir kıs mı na üs tün kıl dık ve Da -
vud'a da Ze bur ver dik. (17/55)

Da vud ve Sü ley man da; ha ni kav min hay van la rı nın içi ne gi rip
ya yıl dı ğı ekin-tar la la rı ko nu sun da hü küm yü rü tü yor lar dı. Biz on -
la rın hük mü ne şa hid idik. (21/78)
Biz, bu nu (hük mü) Sü ley man'a kav rat tık, her bi ri ne hü küm ve
ilim ver dik. Da vud ile bir lik te tes bih et sin ler di ye dağ la ra ve kuş-
la ra bo yun eğ dir dik. (Bun la rı) Ya pan lar Biz idik. (21/79)
Ve si zin için ona zor lu-sa va şı nız da si zi ko ru sun di ye, '(ma de ni)
gi yim-sa na tı nı' öğ ret tik. Bu na rağ men siz şük re den ler mi si niz?
(21/80)
An dol sun Biz Zi kir'den son ra Ze bur'da da: "Şüp he siz Arz'a sa -
lih kul la rım va ris çi ola cak tır" di ye yaz dık. (21/105)
An dol sun Biz Da vud'a ta ra fı mız dan bir fazl (üs tün lük) ver dik.
"Ey dağ lar, onun la bir lik te (Be ni tes bih edip) yan kıy la ses ve rin"
(de dik) ve kuş la ra da (ay nı sı nı em ret tik). Ve ona de mi ri yu mu -
şat tık. (34/10)

DEĞ NEK
Zi na eden ka dın ve zi na eden er ke ğin her bi ri ne yü zer değ nek
(cel de) vu run. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız,
on la ra Al lah'ın di ni(ni uy gu la ma) ko nu sun da si zi bir acı ma tut-
ma sın; on la ra uy gu la nan ce za ya mü'min ler den bir grup da şa -
hit bu lun sun. (24/2)
Ko ru nan (if fet li) ka dın la ra (zi na su çu) atan, son ra dört şa hid ge -
tir me yen le re de sek sen değ nek vu run ve on la rın şa hid lik le ri ni
ebe di ola rak ka bul et me yin. On lar fa sık olan lar dır. (24/4)

DEH ŞET
Ya da (bun lar) ka ran lık lar, gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü,
'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki, yıl-
dı rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la
ku lak la rı nı tı kar lar. Oy sa Al lah ka fir le ri çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(2/19)
(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le -
ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü -
yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (7/116)
(Ey Mu ham med,) Al lah'ı sa kın zul me den le rin yap mak ta ol duk -
la rın dan ha ber siz san ma, on la rı yal nız ca göz le rin deh şet le be -
li re ce ği bir gü ne er te le mek te dir. (14/42)
(Ön le ri ne) Ki tap ko nul muş tur; ar tık suç lu-gü nah kar la rın, on da
olan lar dan do la yı deh şet le-kor ku ya ka pıl dık la rı nı gö rür sün.
Der ler ki: "Ey vah lar bi ze, bu ki ta ba ne olu yor ki, kü çük bü yük bı -
rak ma yıp her şe yi sa yıp-dö kü yor?" Ya pıp-et tik le ri ni (ön le rin de)
ha zır bul muş lar dır. Rab bin hiç kim se ye zul met mez. (18/49)
Eli ni koy nu na sok, ku sur suz ola rak bem be yaz çık sın. Ve (her
tür lü) deh şet ten ya na ka nat la rı nı ken di ne doğ ru çek. İş te bun-
lar, se nin Rab bin den Fi ra vun ve ön de ge len adam la rı na iki ke -
sin-ka nıt (mu ci ze)dır. Ger çek ten on lar, fa sık bir top lu luk tur."
(28/32)
Göz le ri 'zil let ve deh şet ten düş müş ola rak', san ki 'ya yı lan' çe kir-
ge ler gi bi ka bir le rin den çı kar lar. (54/7)
Her hal de iç le rin de 'deh şet ve yıl gın lık uyan dır ma ba kı mın dan'
siz, Al lah'tan da ha çe tin si niz. Bu, şüp he siz on la rın 'de rin bir
kav ra yı şa sa hip ol ma ma la rı' do la yı sıy la böy le dir. (59/13)
Göz le ri 'kor ku dan ve deh şet ten dü şük', ken di le ri ni de zil let sa -
rıp-ku şat mış. Oy sa on lar, (da ha ön ce) sa pa sağ lam iken sec de -
ye da vet edi lir ler di. (68/43)
Göz le ri 'kor ku dan ve deh şet ten dü şük' yüz le ri ni de bir zil let kap-
la mış; iş te bu, ken di le ri ne va de dil mek te olan (kı ya met ve azab)
gü nü dür. (70/44)
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DE LİL
Her ne re den çı kar san, yü zü nü Mes cid-i Ha ram yö nü ne çe vir.
(Siz de) Her ne re de olur sa nız yü zü nü zü onun yö nü ne çe vi rin.
Öy le ki, on lar dan zul me den le rin dı şın da in san la rın, si ze kar şı
bir de lil le ri ol ma sın. On lar dan kork ma yın, Ben den kor kun, üze-
ri niz de ki ni me ti mi ta mam la ya yım. Umu lur ki hi da ye te erer si niz.
(2/150)
Pey gam ber le ri, on la ra (şöy le) de di: "Onun hü küm dar lı ğı nın bel-
ge si, si ze Ta but'un gel me si (ola cak tır ki) on da Rab bi niz den 'bir
gü ven duy gu su ve hu zur' ile Mu sa ai le sin den ve Ha run ai le sin -
den ar ta ka lan lar var; onu me lek ler ta şır. Eğer inan mış lar sa nız,
bun da şüp he siz si zin için bir de lil var dır." (2/248)
Ve si zin di ni ni ze uyan lar dan baş ka sı na ina nıp gü ven me yin." De
ki: "Şüp he siz doğ ru yol Al lah'ın dos doğ ru yo lu dur. Si ze ve ri le -
nin bir ben ze ri bi ri ne (İs lam pey gam be ri ne) ve ri li yor ya da Rab -
bi ni zin Katında on lar (Müs lü man lar) si ze kar şı de lil ler ge ti ri yor -
lar, di ye mi (bu te la şı nız?) De ki: "Şüp he siz 'lu tuf ve ih san (fazl)'
Al lah'ın elin de dir, onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me ti) ge niş
olan dır, bi len dir." (3/73)
Ken di si hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği şe yi Al lah'a or tak koş-
tuk la rın dan do la yı küf re den le rin kalp le ri ne kor ku sa la ca ğız. On -
la rın ba rın ma yer le ri ateş tir. Za lim le rin ko nak la ma ye ri ne kö tü -
dür. (3/151)
Di ğer le ri ni de siz den ve ken di ka vim le rin den gü ven de ol ma yı is ti -
yor bu la cak sı nız. (Ama) Fit ne ye her ge ri çağ rı lış la rın da içi ne ba -
şa şa ğı (ba lık la ma) da lar lar. Şa yet siz den uzak dur maz, ba rış
(şart la rın)ı si ze bı rak maz ve el le ri ni çek mez ler se, ar tık on la rı her
ne re de bu lur sa nız tu tun ve on la rı öl dü rün. İş te si ze, on la rın aley-
hin de apa çık olan 'des tek le yi ci bir de lil' kıl dık. (4/91)
Ey iman eden ler, mü'min le ri bı ra kıp ka fir le ri ve li ler (dost lar)
edin me yin. Ken di aley hi niz de Al lah'a apa çık olan ke sin bir de lil
ver mek is ter mi si niz? (4/144)
Ki tap Eh li, sen den ken di le ri ne gök ten bir ki tap in dir me ni is ti yor.
Mu sa'dan bun dan da ha bü yü ğü nü is te miş ler di. De miş ler di ki:
"Bi ze Al lah'ı açık ça gös ter." Böy le ce zu lüm le rin den do la yı on la -
ra yıl dı rım çarp mış tı. Ar dın dan ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra, bu za ğı yı (ilah) edin miş ler di. Yi ne bun dan do la yı
on la rı af fet tik ve Mu sa'ya apa çık olan is pat la yı cı bir de lil ver dik.
(4/153)
El çi ler; müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak (gön de ril di). Öy le ki el çi -
ler den son ra in san la rın Al lah'a kar şı (sa vu na cak) de lil le ri ol ma -
sın. Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hik met ve hü küm sa hi bi dir.
(4/165)
Hem siz, Onun hak la rın da hiç bir de lil in dir me di ği şey le ri Al lah'a
or tak koş mak tan kork maz ken, ben na sıl si zin şirk koş tuk la rı -
nız dan kor ka rım? Şu hal de 'gü ven lik için de ol mak ba kı mın dan'
iki ta raf tan han gi si da ha hak sa hi bi dir? Eğer bi le bi lir se niz."
(6/81)
Bu, İb ra him'e, kav mi ne kar şı ver di ği miz de li li miz dir. Biz, di le di -
ği mi zi de re ce ler le yük sel ti riz. Şüp he siz se nin Rab bin, hü küm
ve hik met sa hi bi dir, bi len dir. (6/83)
De ki: "En 'üs tün ve apa çık' de lil Al lah'ın dır. Eğer O di le sey di el -
bet te tü mü nü zü hi da ye te yö nel tip-ile tir di." (6/149)
De ki: "Rab bim yal nız ca çir kin-ha ya sız lık la rı -on lar dan açık ta
olan la rı nı ve giz li olan la rı nı,- gü nah iş le me yi, hak lı ne de ni ol ma-
yan 'is yan ve sal dı rı yı' ken di si hak kın da is pat la yı cı bir de lil in dir-
me di ği şe yi Al lah'a şirk koş ma nı zı ve   Al lah'a kar şı bil me di ği niz
şey le ri söy le me ni zi ha ram kıl mış tır." (7/33)
An dol sun" de di. "Rab bi niz den üze ri ni ze iğ renç bir azab ve ga -

zab ge rek li kı lın dı. Al lah'ın ken di le ri hak kın da hiç bir de lil in dir -
me di ği ve si zin ile ba ba la rı nı zın isim len dir di ği (dü züp uy dur du -
ğu) bir ta kım isim ler (düz me tan rı lar ve ku ral lar) adı na mı be nim-
le mü ca de le edi yor su nuz? Öy ley se bek le ye du run; şüp he siz,
ben de siz ler le bir lik te bek le yen ler de nim." (7/71)
Ha ni siz va di nin ya kın ke na rın da, on lar uzak ya ma cın day dı lar;
ker van ise siz den da ha aşa ğı day dı. Eğer söz leş sey di niz, ka çı -
nıl maz ola rak söz leş me ye ri (ve ya ko nu su) hak kın da an laş -
maz lı ğa dü şer di niz; an cak Al lah, ola ca ğı olan işi ger çek leş tir -
mek için (böy le yap tı). Böy le ce, he lak ola cak ki şi apa çık bir de -
lil den son ra he lak ol sun, di ri ka la cak ki şi apa çık bir de lil den
son ra ha yat ta kal sın. Şüp he siz Al lah, ger çek ten işi ten dir, bi len -
dir. (8/42)
On la ra, ken di le rin den ön ce ki le rin; Nuh, Ad, Se mud kav mi nin,
İb ra him kav mi nin, Med yen aha li si nin ve yer le bir olan şe hir le rin
ha be ri gel me di mi? On la ra re sul le ri apa çık de lil ler ge tir miş ler di.
De mek ki Al lah, on la ra zul me di yor de ğil di, ama on lar ken di ne f-
is le ri ne zul me di yor lar dı. (9/70)
An dol sun, siz den ön ce ki ne sil le ri, re sul le ri ken di le ri ne apa çık
de lil ler ge tir di ği hal de, zul met tik le ri ve iman et me ye cek ol duk la -
rı için yı kı ma uğ rat tık. İş te Biz, suç lu-gü nah kar olan bir top lu lu -
ğu böy le ce za lan dı rı rız. (10/13)
Al lah ço cuk edin di" de di ler. O, (bun dan) yü ce dir; O, hiç bir şe ye
ih ti ya cı ol ma yan dır. Gök ler de ve yer de ne var sa O'nun dur.
Ken di niz de bu na iliş kin bir de lil de yok tur. Al lah'a kar şı bil me -
ye ce ği niz bir şe yi mi söy lü yor su nuz? (10/68)
Rab bin den apa çık bir de lil üze rin de bu lu nan, onu yi ne on dan
bir şa hid iz le yen ve on dan ön ce bir ön der ve rah met ola rak Mu -
sa'nın ki ta bı (ken di si ni doğ ru la mak ta) bu lu nan kim se, (ar tık on -
lar) gi bi mi dir? İş te on lar, bu na (Kur'an'a) ina nır lar. Grup lar dan
bi ri onu in kâr eder se, ateş ona va ade di len yer dir. Öy ley se, bun-
dan kuş ku da ol ma, çün kü o, Rab bin den olan bir hak tır. An cak
in san la rın ço ğun lu ğu inan maz lar. (11/17)
An dol sun, Mu sa'yı ayet le ri miz le ve apa çık olan bir de lil le gön-
der dik. (11/96)
An dol sun ka dın onu ar zu la mış tı, -eğer Rab bi nin (zi na yı ya sak -
la yan) ke sin ka nıt (bur han)ını gör me sey di- o da (Yu suf da) onu
ar zu la mış tı. Böy le lik le Biz on dan kö tü lü ğü ve fuh şu ge ri çe vir -
mek için (ona de lil gön der dik). Çün kü o, muh lis kul la rı mız dan -
dı. (12/24)
Son ra on lar da (Yu suf'un if fe ti ne iliş kin) de lil le ri gör me le ri nin ar -
dın dan, mut la ka onu bel li bir vak te ka dar zin da na at mak (gö rü -
şü)ağır bas tı. (12/35)
Si zin Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız, Al lah'ın ken di le ri hak kın da
hiç bir de lil in dir me di ği, si zin ve ata la rı nı zın ad ola rak ad lan dır -
dık la rı nız dan baş ka sı de ğil dir. Hü küm, yal nız ca Al lah'ın dır. O,
ken di sin den baş ka sı na kul luk et me me ni zi em ret miş tir. Dos doğ -
ru olan din iş te bu dur, an cak in san la rın ço ğu bil mez ler." (12/40)
Siz den ön ce ki le rin, Nuh kav mi nin, Ad ve Se mud ile on lar dan
son ra ge len le rin ha be ri si ze gel me di mi? Ki on la rı, Al lah'tan
baş ka sı bil mez. El çi le ri on la ra apa çık de lil ler le gel miş ler di de,
el le ri ni ağız la rı na gö tü rüp (öf ke le rin den ısır dı lar) ve de di ler ki:
"Tar tış ma sız, biz si zin ken di siy le gön de ril di ği niz şey le ri in kâr et -
tik ve bi zi ken di si ne ça ğır dı ğı nız şey den de ger çek ten kuş ku
ve ri ci bir te red düt için de yiz." (14/9)
Re sul le ri de di ki: "Al lah hak kın da mı şüp he (edi yor su nuz)? O,
gök le ri ve ye ri ya ra tan dır; O, si zi, gü nah la rı nı zı ba ğış la mak için
da vet et mek te ve si zi adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te li yor."
De di ler ki: "Siz, bi zim ben ze ri miz olan bi rer be şer den baş ka sı
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de ğil si niz. Siz bi zi, ba ba la rı mı zın tap tık la rın dan çe vi rip-en gel le -
mek is ti yor su nuz, öy ley se bi ze apa çık bir de lil ge ti rin." (14/10)
Re sul le ri on la ra de di ler ki: "Doğ ru su biz, si zin gi bi yal nız ca bir
be şe riz, an cak Al lah kul la rın dan di le di ği ne lü tuf ta bu lu nur.
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın si ze bir de lil ge tir me miz bi zim için ola-
cak şey de ğil. Mü'min ler, an cak Al lah'a te vek kül et me li dir ler."
(14/11)
(On la rı) Apa çık de lil ler ve ki tap lar la (gön der dik). Sa na da zik ri
(Kur'an'ı) in dir dik ki, in san la ra ken di le ri için in di ri le ni açık la ya sın
ve on lar da iyi ce dü şün sün ler, di ye. (16/44)
Şun lar, bi zim kav mi miz dir; O'ndan baş ka sı nı ilah lar edin di ler,
on la ra apa çık bir de lil ge tir me le ri ge rek mez miy di? Öy ley se
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha za lim kim dir?"
(18/15)
De di ler ki: "Bi ze ge len apa çık de lil le re ve bi zi ya ra ta na se ni as -
la 'ter cih edip-seç me yiz." Ney de hük mü nü yü rü te bi le cek sen,
dur mak sı zın hük mü nü yü rüt; sen, yal nız ca bu dün ya ha ya tın da
hük mü nü yü rü te bi lir sin." (20/72)
On lar, Al lah'ı bı ra kıp da (Al lah'ın) ken di si ne bir de lil in dir me di ği
ve hak la rın da (hiç bir) bil gi le ri ol ma yan şey le re ta pı yor lar. Zul -
me den ler için hiç bir yar dım cı yok tur. (22/71)
Son ra Mu sa ve kar de şi Ha run'u ayet le ri miz le ve apa çık bir de -
lil le gön der dik. (23/45)
Rab bi ni gör me din mi, göl ge yi na sıl uza tı ver miş tir? Eğer di le miş
ol say dı onu dur gun kı lar dı. Son ra Biz gü ne şi ona bir de lil kıl mı -
şız dır. (25/45)
İs ra ilo ğul la rı bil gin le ri nin onu bil me si on lar için bir de lil (ayet)
de ğil mi? (26/197)
Onu ger çek ten şid det li bir azab la azab lan dı ra ca ğım, ya da onu
bo ğaz la ya ca ğım ve ya o, ba na apa çık olan bir de lil ge tir me li dir."
(27/21)
Ka run'u, Fi ra vun'u ve Ha man'ı da (yı kı ma uğ rat tık). An dol sun,
Mu sa on la ra apa çık de lil ler le gel miş ti, an cak yer yü zün de bü -
yük len di ler. Oy sa on lar (azab tan kur tu lup) ge çe cek de ğil ler di.
(29/39)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı? Böy le ce ken di le rin den ön -
ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler. On lar, güç ba kı -
mın dan ken di le rin den da ha üs tün idi ler, top ra ğı alt-üst et miş ler
(ek miş ler, ma den ler, su lar ara yıp çı kar mış lar) ve onu, ken di le -
ri nin imar et ti ğin den da ha çok imar et miş ler di. El çi le ri de, on la -
ra açık de lil ler le gel miş ti. De mek ki Al lah on la ra zul met mi yor du,
an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (30/9)
Yok sa Biz, on la ra is pat lı bir de lil in dir dik de, o mu O'na or tak
koş ma la rı nı söy lü yor? (30/35)
Yok sa si zin apa çık olan bir de li li niz mi var? (37/156)
An dol sun, Biz Mu sa'yı ayet le ri miz le ve apa çık bir de lil le gön der-
dik; (40/23)
Ki on lar, Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da ken di le ri ne gel miş bir de lil
bu lun mak sı zın mü ca de le edip du rur lar. (Bu,) Al lah Katında da,
iman eden ler Katında da bü yük bir öf ke (se be bi)dir. İş te Al lah,
her mü te keb bir zor ba nın kal bi ni böy le mü hür ler." (40/35)
Şüp he siz, ken di le ri ne gel miş bu lu nan hiç bir de lil ol mak sı zın,
Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da mü ca de le eden le re ge lin ce; on la rın
gö ğüs le rin de ken di si ne ula şa ma ya cak la rı bir bü yük lük (is te -
ğin)den baş ka sı yok tur. Ar tık sen Al lah'a sı ğın. Şüp he siz O
hak kıy la işi ten, hak kıy la gö ren dir. (40/56)
Şu hal de, sen bun dan do la yı da vet et ve em ro lun du ğun gi bi
doğ ru bir is ti ka met tut tur. On la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy -
ma. Ve de ki: Al lah'ın in dir di ği her ki ta ba inan dım. Ara nız da

ada let li dav ran mak la em ro lun dum. Al lah, bi zim de Rab bi miz,
si zin de Rab bi niz dir. Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin amel le ri niz
si zin dir. Bi zim le ara nız da 'de lil ler ge ti re rek tar tış ma (ya, huc ce -
te ge rek)' yok tur. Al lah bi zi bir ara ya ge ti rip-top la ya cak tır. Dö -
nüş O'na dır." (42/15)
O'na ica bet olun duk tan son ra, Al lah hak kın da (söz de) 'de lil ler
öne sü rüp tar tı şan la rın' de lil le ri, Rab le ri Katında ge çer siz dir.
On la rın üze rin de bir ga zab var dır ve şid det li azab on la ra dır.
(42/16)
Al lah'a kar şı bü yük len me yin; şüp he siz si ze apa çık, bir de lil ge -
ti ri yo rum." (44/19)
On la ra açık bel ge ler ola rak ayet le ri miz okun du ğu za man, on la -
rın (söz de) de lil le ri: "Eğer doğ ru söz lü ler ise niz, ata la rı mı zı (di -
ril tip) ge ti rin" de mek ten baş ka sı de ğil dir. (45/25)
Mu sa (ola yın)da da (dü şün dü rü cü ayet ler var dır). Ha ni Biz onu
açık bir de lil le Fi ra vun'a gön der miş tik; (51/38)
Yok sa on la rın bir mer di ven le ri mi var (ki) onun la (yük se lip en
yü ce ma kam da ko nu şu lan la rı) din li yor lar? Öy ley se, din le yen le -
ri açık bir de lil ge tir sin. (52/38)
Bu (put lar ise,) si zin ve ata la rı nı zın (ken di is tek ve ön gö rü nü ze
gö re) isim len dir di ği niz (key fi) isim ler den baş ka sı de ğil dir. Al lah,
on lar la il gi li 'hiç bir de lil' in dir me miş tir. On lar, yal nız ca zan na ve
ne fis le ri nin (al çak) he va (is tek ve tut ku) ola rak ar zu et tik le ri ne
uyu yor lar. Oy sa an dol sun, on la ra Rab le rin den yol gös te ri ci gel-
miş tir. (53/23)
Ki tap eh lin den ve müş rik ler den in kâr eden ler, ken di le ri ne apa-
çık bir de lil ge lin ce ye ka dar, (bu lun duk la rı du rum dan) ko pup-
ay rı la cak de ğil ler di. (98/1)
(O de lil de) Al lah'tan gön de ril miş-bir el çi (ki,) ter te miz sa hi fe le ri
oku mak ta dır; (98/2)

DE Lİ LİK
Sa hip le rin de (ya da ar ka daş la rı olan pey gam ber de) de li lik ten
hiç bir şey ol ma dı ğı nı dü şün mü yor lar mı? O, apa çık bir uya rı cı -
dan baş ka sı de ğil dir. (7/184)
Ya hut: "On da bir de li lik var" mı di yor lar? Ha yır, o, on la ra hak ile
gel miş bu lun mak ta dır ve on la rın ço ğu hak kı çir kin kar şı lı yor lar.
(23/70)
(Fi ra vun) De di ki: "Şüp he siz si ze gön de ril miş bu lu nan el çi niz,

ger çek ten bir de li dir." (26/27)
Al lah'a kar şı ya lan mı dü züp uy du ru yor, yok sa ken di sin de bir
de li lik mi var?" Ha yır, ahi re te inan ma yan lar, azab ta ve uzak bir
sa pık lık için de dir ler. (34/8)
De ki: "Si ze bir tek öğüt ve ri yo rum: "Al lah için iki şer iki şer ve te -
ker te ker kı yam et me niz, son ra dü şün me niz. Si zin sa hi bi niz
(ve ya ar ka da şı nız olan Pey gam ber)de hiç bir de li lik yok tur. O,
yal nız ca si zi, şid det li bir aza bın ön ce sin de uya ran dır." (34/46)
Son ra, on dan yüz çe vir di ler ve de di ler ki: "(Bu,) Öğ re til miş tir, bir
de li dir." (44/14)
Fa kat o, 'bü tün ki şi sel ve as ke ri gü cüy le' yüz çe vir di ve: "(Bu,)
Ya bir bü yü cü ve ya bir de li dir" de di. (51/39)
Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la mış tı; böy le ce ku lu -
muz (Nuh)u ya lan la dı lar ve: "De li dir" de di ler. O 'bas kı al tı na alı-
nıp en gel len miş ti.' (54/9)
O in kâr eden ler, zik ri (Kur'an'ı) işit tik le ri za man, se ni ne re dey se
göz le riy le de vi re cek ler di. "O, ger çek ten bir de li dir" di yor lar.
(68/51)
Si zin sa hi bi niz bir de li de ğil dir. (81/22)
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DE MİR
De ki: "İs ter taş olun, is ter de mir." (17/50)
Ba na de mir küt le le ri ge ti rin", iki da ğın ara sı eşit dü ze ye ge lin ce,
"Kö rük le yin" de di. Onu ateş ha li ne ge ti rin ce ye ka dar (bu işi yap -
tı, son ra:) de di ki: "Ba na ge ti rin, üze ri ne eri til miş ba kır dö ke -
yim." (18/96)
On lar için de mir den kam çı lar var dır. (22/21)
An dol sun, Biz Da vud'a ta ra fı mız dan bir fazl (üs tün lük) ver dik.
"Ey dağ lar, onun la bir lik te (Be ni tes bih edip) yan kıy la ses ve rin"
(de dik) ve kuş la ra da (ay nı sı nı em ret tik). Ve ona de mi ri yu mu -
şat tık. (34/10)
Bo yun la rın da de mir-hal ka lar ve (ayak la rın da) zin cir ler ol du ğu
hal de sü rük le ne cek ler; (40/71)
An dol sun, Biz el çi le ri mi zi apa çık bel ge ler le gön der dik ve in san -
lar ada le ti ayak ta tut sun lar di ye, on lar la bir lik te ki ta bı ve mi za nı
in dir dik. Ve ken di si ne çe tin bir sert lik ve in san lar için (çe şit li) ya -
rar lar bu lu nan de mi ri de in dir dik; öy le ki Al lah, Ken di si ne ve el -
çi le ri ne gayb ile (gör me dik le ri hal de) kim le rin yar dım ede ce ği ni
bil sin (or ta ya çı kar sın). Şüp he siz Al lah, bü yük kuv vet sa hi bi dir,
üs tün olan dır. (57/25)
Doğ ru su Biz ka fir le re zin cir ler, de mir hal ka lar (tom ruk lar) ve çıl-
gın ca ya nan bir ateş ha zır la dık. (76/4)

DE NE MEK
Ha ni Rab bi, İb ra him'i bir ta kım ke li me ler le de ne miş ti. O da (is te -
nen le ri) tam ola rak ye ri ne ge tir miş ti. (O za man Al lah İb ra him'e):
"Se ni şüp he siz in san la ra imam kı la ca ğım" de di. (İb ra him) "Ya
so yum dan olan lar?" de yin ce (Al lah:) "Za lim ler be nim ah di me
eri şe mez" de di. (2/124)
An dol sun, Al lah si ze ver di ği sö zün de sa dık kal dı; siz O'nun iz -
niy le on la rı kı rıp-ge çi ri yor du nuz. Öy le ki sev di ği niz (za fer)i si ze
gös ter dik ten son ra, siz yıl gın lık gös ter di niz, is yan et ti niz ve emir
hak kın da çe kiş ti niz. Siz den ki mi niz dün ya yı, ki mi niz ahi re ti is ti -
yor du. Son ra (Al lah) de ne mek için si zi on dan çe vir di. Ama (yi -
ne de) si zi ba ğış la dı. Al lah mü'min le re kar şı fazl (ve ih san) sa -
hi bi olan dır. (3/152)
Son ra ke de rin ar dın dan üze ri ni ze bir gü ven lik (duy gu su) in dir -
di, bir uyuk la ma ki, içi niz den bir gru bu sa rı ve ri yor du. Bir grup
da, can la rı der di ne düş müş tü; Al lah'a kar şı hak sız ye re ca hi li ye
zan nıy la zan la ra ka pı la rak: "Bu iş ten bi ze ne var ki?" di yor lar dı.
De ki: "Şüp he siz işin tü mü Al lah'ın dır." On lar, sa na açık la ma -
dık la rı şe yi iç le rin de giz li tu tu yor lar, "Bu iş ten bi ze bir şey ol say-
dı, biz bu ra da öl dü rül mez dik" di yor lar. De ki: "Ev le ri niz de ol say-
dı nız da üzer le ri ne öl dü rül me si ya zıl mış olan lar, yi ne dev ri le -
cek le ri yer le re gi de cek ti. (Bu nu) Al lah, si ne le ri niz de ki ni de ne -
mek ve kalp le ri niz de ola nı arın dır mak için (yap tı). Al lah, si ne le -
rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (3/154)
Ye tim le ri, ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin; şa yet ken di -
le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz mü, he men on la ra mal-
la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di ye is raf ile çar ça buk ye me yin. Zen -
gin olan if fet li ol ma ya ça lış sın, yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti -
ya ca ve ör fe uy gun) bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne ver-
di ği niz za man, on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He sap gö rü cü
ola rak Al lah ye ter. (4/6)
Sa na da (Ey Mu ham med,) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve
ona 'bir şa hid-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik. Öy -
ley se ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge len hak-
tan sa pıp on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Siz den her
bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Al lah di le -

sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le riy le si zi de -
ne me si için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü
Al lah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha -
ber ve re cek tir. (5/48)
Ey iman eden ler, Al lah gö rün mez lik te (gayb te) ken di sin den ki -
min kork tu ğu nu or ta ya çı kar mak için el le ri ni zin ve mız rak la rı nı -
zın eri şe ce ği av dan bir şey le an dol sun si zi de ne ye cek tir. Ar tık
kim bun dan son ra had di aşar sa, onun için acı bir azab var dır.
(5/94)
Böy le ce: "Al lah içi miz den bun la ra mı lü tuf ta bu lun du?" de me le -
ri için on lar dan ba zı sı nı ba zı sıy la de ne dik. Al lah, şük re den le ri
da ha iyi bi len de ğil mi? (6/53)
O si zi yer yü zü nün ha li fe le ri kıl dı ve si ze ver dik le riy le si zi de ne -
mek için ki mi ni zi ki mi ni ze gö re de re ce ler le yük selt ti. Şüp he siz
se nin Rab bin, so nuç lan dır ma sı pek ça buk olan dır ve şüp he siz
O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/165)
Mu sa, be lir le di ği miz bu luş ma za ma nı için kav min den yet miş
adam se çip-ayır dı. Bun la rı da 'da ya nıl maz bir sar sın tı' tu tu ve -
rin ce, de di ki: "Rab bim, eğer di le sey din, on la rı ve be ni da ha ön -
ce den he lak eder din. (Şim di) İçi miz de ki be yin siz le rin yap tık la -
rın dan do la yı bi zi he lak ede cek mi sin? O da Se nin de ne men -
den baş ka sı de ğil dir. Onun la Sen di le di ği ni sap tı rır, di le di ği ni hi -
da ye te er di rir sin. Bi zim ve li miz Sen sin. Öy ley se bi zi ba ğış la, bi -
zi esir ge; Sen ba ğış la yan la rın en ha yır lı sı sın." (7/155)
Ha ni Biz sa na: "Mu hak kak Rab bin in san la rı çe pe çev re ku şat -
mış tır" de miş tik. Sa na gös ter di ği miz o rü ya yı in san la rı de ne -
mek için yap tık, Kur'an'da la net len miş ağa cı da. Biz on la rı kor-
ku tu yo ruz. Fa kat (bu) on lar da bü yük bir az gın lık tan baş ka bir
şey art tır mı yor. (17/60)
Şüp he siz Biz, yer yü zü üze rin de ki şey le ri ona bir süs kıl dık; on -
la rın han gi si nin da ha gü zel dav ra nış ta bu lun du ğu nu de ne ye lim
di ye. (18/7)
Ha ni kız kar de şin ge zi nip; "Onu(n ba kı mı nı) üst le ne cek bi ri ni si -
ze ha ber ve re yim mi?" de mek tey di. Böy le ce, se ni an ne ne ge ri
çe vir miş ol duk ki, gö zü ay dın ol sun ve hüz ne ka pıl ma sın. Sen
bir in san öl dür müş tün de, Biz se ni ta sa dan kur tar mış ve se ni
'esas lı bir de ne me den ge çi rip-de ne miş tik.' Med yen hal kı ara-
sın da da yıl lar ca kal mış tın, son ra bir ka der üze ri ne (bu ra ya)
gel din ey Mu sa." (20/40)
On lar dan ba zı grup la ra, ken di le ri ni de ne mek için ya rar lan dır dı -
ğı mız dün ya ha ya tı nın sü sü ne gö zü nü dik me. Se nin Rab bi nin
rız kı da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. (20/131)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Biz si zi, şer le de, ha yır la da de ne ye -
rek im ti han edi yo ruz ve siz Bize dön dü rü le cek si niz. (21/35)
Şey ta nın (bu tür) ka tıp bı rak ma la rı, kalp le rin de has ta lık olan la -
ra ve kalp le ri (her tür lü) du yar lı lık tan yok sun bu lu nan la ra
(Al lah'ın) bir de ne me kıl ma sı için dir. Şüp he siz za lim ler, (ger çe -
ğin ken di sin den) uzak bir ay rı lık için de dir ler. (22/53)
Hiç şüp he siz bun da ayet ler var dır ve Biz ger çek ten de ne me den
ge çi ri riz. (23/30)
Sen den ön ce gön der dik le ri miz den, ger çek ten ye mek yi yen ve
pa zar lar da ge zen (el çi)ler den baş ka sı nı gön der miş de ği liz. Biz,
si zin ki mi ni zi ki mi için de ne me (fit ne ko nu su) yap tık. Sab re de -
cek mi si niz? Se nin Rab bin gö ren dir. (25/20)
Ken di ya nın da ki tap tan il mi olan bi ri de di ki: "Ben, (gö zü nü açıp
ka pa ma dan) onu sa na ge ti re bi li rim." Der ken (Sü ley man) onu
ken di ya nın da du rur va zi yet te gö rün ce de di ki: "Bu Rab bi min
faz lın dan dır, O'na şük re de cek mi yim, yok sa nan kör lük ede cek
mi yim di ye be ni de ne mek te ol du ğu için (bu ola ğa nüs tü olay
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ger çek leş ti). Kim şük re der se, ar tık o ken di si için şük ret miş tir,
kim nan kör lük eder se, ger çek ten be nim Rab bim Ga ni (hiç bir
şe ye ve kim se ye ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ke rim olan dır. (27/40)
De di ler ki: "Se nin ve se nin le bir lik te olan lar yü zün den uğur suz -
lu ğa uğ ra dık." De di ki: "Si zin uğur suz lu ğu nuz (ba şı nı za ge len -
ler) Al lah Katında (ya zı lı)dır. Ha yır, siz de nen mek te olan bir ka -
vim si niz." (27/47)
An dol sun, Biz ken di le rin den ön ce, Fi ra vun'un kav mi ni de de ne -
dik. On la ra ke rim bir el çi gel miş ti; (44/17)
Öy ley se, in kâr eden ler le (sa vaş sı ra sın da) kar şı kar şı ya gel di -
ği niz za man, he men bo yun la rı nı vu run; so nun da on la rı 'iyi ce
boz gu na uğ ra tıp za fer ka za nın ca da' ar tık (esir ler için) ba ğı
sım sı kı tu tun. Bun dan son ra ya bir lü tuf ola rak (on la rı bı ra kın)
ve ya bir fid ye (kar şı lı ğı sa lı ve rin). Öy le ki sa vaş ağır lık la rı nı bı -
rak sın (so na er sin). İş te böy le; eğer Al lah di le miş ol say dı, el bet-
te on lar dan in ti kam alır dı. An cak (sa vaş,) siz le ri bir bi ri niz le de -
ne me si için dir. Al lah yo lun da öl dü rü len le rin ise; ke sin ola rak
(Al lah,) amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar maz. (47/4)
An dol sun, Biz siz den mü ca hid olan lar la sab re den le ri bi lin ce ye
(bel li edip or ta ya çı ka rın ca ya) ka dar, de ne ye ce ğiz ve ha ber le ri -
ni zi sı na ya ca ğız (açık la ya ca ğız). (47/31)
O, amel (dav ra nış ve ey lem) ba kı mın dan han gi ni zin da ha iyi
(ve gü zel) ola ca ğı nı de ne mek için ölü mü ve ha ya tı ya rat tı. O,
üs tün ve güç lü olan dır, çok ba ğış la yan dır. (67/2)
Ki, ken di le ri ni bu nun la de ne mek için. Kim Rab bi nin zik rin den
yüz çe vi rir se, (Al lah), onu 'git tik çe şid de ti ar tan' bir aza ba sü rük-
ler. (72/17)
Fa kat in san; ne za man Rab bi ken di si ni bir de ne me den ge çir se,
ona bir ke rem de bu lun sa, ni met ler ver se: "Rab bim ba na ik ram
et ti" der. (89/15)
Ama ne za man onu de ne ye rek, rız kı nı kıs sa, he men: "Rab bim
ba na iha net et ti" der. (89/16)

DE NİZ
Ve si zin için de ni zi iki ye ya rıp si zi kur tar dı ğı mı zı ve Fi ra vun'un
adam la rı nı -göz le ri ni zin önün de- boğ du ğu mu zu ha tır la yın.
(2/50)
Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü zün
ard ar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen
ge mi ler de, Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün -
den son ra di rilt ti ği su da, her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da,
rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş
bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten
ayet ler var dır. (2/164)
De niz avı ve onu ye mek si ze ve (yer yü zün de) do la şan la ra bir
ya rar ola rak he lal kı lın dı. İh ram lı ol du ğu nuz sü re ce ka ra avı ise
si ze ha ram kı lın mış tır. O'na (gö tü rü lüp) top la na ca ğı nız
Al lah'tan kor kup-sa kı nın. (5/96)
Gay bın anah tar la rı O'nun Katında dır, O'ndan baş ka hiç kim se
gay bı bil mez. Ka ra da ve de niz de olan la rın tü mü nü O bi lir, O,
bil mek si zin bir yap rak da hi düş mez; ye rin ka ran lık la rın da ki bir
ta ne, yaş ve ku ru dış ta ol ma mak üze re hep si (ve her şey) apa-
çık bir ki tap ta dır. (6/59)
De ki: "Si zi ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan kim kur tar mak -
ta dır ki, siz (açık tan ve) giz li den giz li ye ona yal va ra rak dua et -
mek te si niz: -An dol sun, bi zi bun dan kur ta rır san, ger çek ten şük-
re den ler den olu ruz." (6/63)
O, ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan yo lu nu zu bul ma nız için
si ze yıl dız la rı var eden dir. Bi le bi len bir top lu luk için Biz ayet le ri

bi rer bi rer (bö lüm bö lüm) açık la dık. (6/97)
İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik. Put la rı önün de bel bü küp
eğil mek te olan bir top lu lu ğa rast la dı lar. Mu sa'ya de di ler ki: "Ey
Mu sa, on la rın ilah la rı (var; on la rın ki) gi bi, sen de bi ze bir ilah
yap." O: "siz ger çek ten ca hil lik et mek te olan bir ka vim si niz" de -
di. (7/138)
Bir de on la ra de niz kı yı sın da ki şeh ri(n uğ ra dı ğı so nu cu) sor.
Ha ni on lar cu mar te si (ya sa ğı nı çiğ ne ye rek) had di aş mış lar dı.
'Cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa ğı na uy duk la rın da', ba lık la rı on -
la ra açık tan akın akın ge li yor, 'cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa -
ğı na uy ma dık la rın da' ise, gel mi yor lar dı. İş te Biz, fıs ka sap ma -
la rı do la yı sıy la on la rı böy le im ti han edi yor duk. (7/163)
Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki siz ge mi de bu -
lun du ğu nuz za man, on lar da gü zel bir rüz gar la onu yüz dü rür -
ler ken ve (tam) bu nun la se vin mek te ler ken, ona çıl gın ca bir rüz-
gar ge lip ça tar ve her yan dan dal ga lar on la rı ku şa tı ve rir; on lar
ar tık bu (dal ga lar la) ger çek ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken,
din de O'na 'gö nül den ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)' ola rak Al lah'a
dua et me ye baş lar lar: "An dol sun eğer bun dan bi zi kur ta ra cak
olur san, mu hak kak sa na şük re den ler den ola ca ğız." (10/22)
Biz, İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as ker le ri az -
gın lık la ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su lar onu bo ğa cak dü -
ze ye eri şin ce (Fi ra vun): "İs ra ilo ğul la rı nın ken di si ne inan dı ğı
(ilah tan) baş ka ilah ol ma dı ğı na inan dım ve ben de Müs lü man -
lar da nım" de di. (10/90)
Al lah, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve gök ten su in di rip onun la si ze rı -
zık ola rak tür lü ürün ler çı ka ran dır. Ve onun em riy le ge mi le ri, de -
niz de yüz me le ri için si ze, em re ama de kı lan dır. Ir mak la rı da si -
zin için em re ama de kı lan dır. (14/32)
De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta ze et ye mek te si -
niz ve gi yi mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı kar mak ta sı nız. Ge mi le -
rin on da (su la rı) ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun-
lar) O'nun faz lın dan ara ma nız ve şük ret me niz için dir. (16/14)
Si zin Rab bi niz, faz lın dan ara ma nız için de niz de ge mi le ri si zin
için yü rü tür. Ger çek ten O, si ze kar şı mer ha met li olan dır.
(17/66)
Si ze de niz de bir sı kın tı (teh li ke) do kun du ğu za man, O'nun dı şın-
da tap tık la rı nız kay bo lur-gi der; fa kat ka ra ya (çı ka rıp) si zi kur ta -
rın ca (yi ne) sırt çe vi rir si niz. İn san pek nan kör dür. (17/67)
An dol sun, Biz Ade moğ lu nu yü celt tik; on la rı ka ra da ve de niz de
(çe şit li araç lar la) ta şı dık, te miz, gü zel şey ler den rı zık lan dır dık
ve ya rat tık la rı mı zın bir ço ğun dan üs tün kıl dık. (17/70)
Ha ni Mu sa genç yar dım cı sı na de miş ti: "İki de ni zin bir leş ti ği ye -
re ula şın ca ya ka dar gi de ce ğim ya da uzun za man lar ge çi re ce -
ğim." (18/60)
Böy le ce iki si, iki (de niz)in bir leş ti ği ye re ula şın ca ba lık la rı nı
unu tu ver di ler; (ba lık) de niz de bir akın tı ya doğ ru (ve ya bir men-
fez bu lup) ken di yo lu nu tut tu. (18/61)
(Genç-yar dım cı sı) De di ki: "Gör dün mü, ka ya ya sı ğın dı ğı mız -
da, ben ba lı ğı unut tum. Onu ha tır la ma mı Şey tan'dan baş ka sı
ba na unut tur ma dı; o da şa şı la cak tarz da de niz de ken di yo lu nu
tut tu." (18/63)
Ge mi, de niz de ça lı şan yok sul la rın dı, onu ku sur lu yap mak is te -
dim, (çün kü) ile ri le rin de, her ge mi yi zor ba lık la ele ge çi ren bir
kral var dı." (18/79)
De ki: "Rab bi min söz le ri(ni yaz mak) için de niz mü rek kep ol sa
ve yar dım için bir ben ze ri ni (bir o ka da rı nı) da hi ge tir sek, Rab -
bi min söz le ri tü ken me den ön ce, el bet te de niz tü ke ni ve rir di.
(18/109)
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An dol sun, Biz Mu sa'ya vah yet miş tik: "Kul la rı mı ge ce le yin yü rü -
yü şe ge çir, on la ra de niz de ku ru bir yol aç, ye ti şil mek ten kork-
ma dan ve en di şe ye ka pıl ma dan." (20/77)
De di ki: "Hay di çe kip git, ar tık se nin ha yat ta (ha ket ti ğin ce za:
"Ba na do ku nul ma sın") de yip ye rin men dir." Ve şüp he siz se nin
için ken di sin den as la ka çı na ma ya ca ğın (azab do lu) bir bu luş ma
za ma nı var dır. Üs tü ne ka pa nıp bel bü ke rek önün de eğil di ğin
ila hı na bir bak; Biz onu mut la ka ya ka ca ğız, son ra dar ma da ğın
edip de niz de sa vu ra ca ğız." (20/97)
Onun için de niz de dal gıç lık ya pan ve bun dan baş ka iş(ler) de
gö ren şey tan lar dan kim se le ri de (em ri ne ver dik). Biz on la rın ko -
ru yu cu la rı idik. (21/82)
Gör me din mi, Al lah, yer de ki le ri ve de niz de onun em riy le akıp
gi den ge mi le ri, si zin ya ra rı nı za ver di. Ve iz ni ol ma dık ça, gö ğü
ye rin üs tü ne düş mek ten alı ko yar. Şüp he siz Al lah, in san la ra
kar şı şef kat li dir, çok mer ha met li dir. (22/65)
Ya da (in kâr eden le rin amel le ri) en gin bir de niz de ki ka ran lık la -
ra ben zer; onun üs tü nü bir dal ga kap lar, onun üs tün de bir dal -
ga, onun da üs tün de bir bu lut var dır. Bir kıs mı bir kıs mı üze rin -
de olan ka ran lık lar; eli ni çı kar dı ğın da onu bi le ne re dey se gö re -
me ye cek. Al lah ki me nur ver me miş se, ar tık onun için nur yok-
tur. (24/40)
İki de ni zi (bir bi ri ne) sa lıp ka tan O'dur; bu, tat lı, su suz lu ğu gi de -
ri ci, bu da tuz lu ve acı dır. İki si nin ara sın da (bir bir le ri ne ka rış -
ma la rı nı ön le yen) bir en gel (ber zah) ve aşıl ma yan bir sı nır koy-
muş tur. (25/53)
Bu nun üze ri ne Mu sa'ya: "Asan la de ni ze vur" di ye vah yet tik.
(Vur du ve) De niz he men ce cik ya rı lı ver di de her par ça sı ko ca -
man bir dağ gi bi ol du. (26/63)
Ya da yer yü zü nü bir ka rar ye ri kı lan, onun ara sın da ır mak lar var
eden ve ona (yer yü zü için) sar sıl maz dağ lar ya ra tan ve iki de -
niz ara sın da bir ara-en gel (ha ciz) ko yan mı? Al lah ile be ra ber
baş ka bir ilah mı? Ha yır on la rın ço ğu bil mi yor lar. (27/61)
Ya da ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rı için de si ze yol gös te ren ve
rah me ti nin önün de rüz gar la rı müj de ve ri ci ler ola rak gön de ren
mi? Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah mı? Al lah, on la rın şirk koş-
tuk la rın dan yü ce dir. (27/63)
İn san la rın ken di el le ri nin ka zan dı ğı do la yı sıy la, ka ra da ve de -
niz de fe sad or ta ya çık tı. Umu lur ki, dö ner ler di ye (Al lah) on la ra
yap tık la rı nın bir kıs mı nı ken di le ri ne tad dır mak ta dır. (30/41)
Eğer yer yü zün de ki ağaç la rın tü mü ka lem ve de niz de -onun ar -
dın dan ye di de niz da ha ek le ne rek- (mü rek kep) ol sa, yi ne de
Al lah'ın ke li me le ri (yaz mak la) tü ken mez. Şüp he siz Al lah, üs tün
ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (31/27)
Gör mü yor mu sun ki, si ze ayet le rin den (ba zı la rı nı) gös ter me si
için, ge mi ler Al lah'ın ni me tiy le de niz de akıp git mek te dir! Hiç
şüp he siz bun da, çok sab re den, çok şük re den için ger çek ten
ayet ler var dır. (31/31)
İki de niz bir de ğil dir. Şu, tat lı, su suz lu ğu ke ser ve içi mi ko lay; şu
da, tuz lu ve acı dır. An cak her bi rin den ta ze et yer si niz ve ta kın -
mak ta ol du ğu nuz süs eş ya la rı nı çı ka rır sı nız. O'nun faz lın dan
ara ma nız ve umu lur ki şük ret me niz için ge mi le rin on da (de niz -
de) su la rı ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rür sün. (35/12)
De niz de yük sek dağ lar gi bi sey re den ge mi ler O'nun ayet le rin -
den dir. (42/32)
De ni zi dur gun ve açık bı rak. Çün kü su da bo ğu la cak bir or du -
dur." (44/24)
Al lah; Ken di em riy le ge mi ler akıp git sin ve O'nun faz lın dan arar-

sı nız di ye, si zin için de ni ze bo yun eğ dir di. Umu lur ki şük re der -
si niz. (45/12)
Bu nun üze ri ne, Biz onu ve or du la rı nı ya ka la yıp de ni ze at tık; (ki
o,) 'kı na na cak iş ler ya pı yor du.' (51/40)
Ka ba rıp, tu tu şan de ni ze, (52/6)
Bir bir le riy le ka vuş mak üze re iki de ni zi sa lı ver di. (55/19)
De niz de ko ca dağ lar gi bi yük se len ge mi ler O'nun dur. (55/24)
De niz ler, tu tuş tu rul du ğu za man, (81/6)
De niz ler, fış kır tı lıp-ta şı rıl dı ğı za man, (82/3)

DE Rİ
Ayet le ri mi ze kar şı in kâ ra sa pan la rı şüp he siz ate şe so ka ca ğız.
De ri le ri ya nıp dö kül dük çe, aza bı tad ma la rı için on la rı baş ka de -
ri ler le de ğiş ti re ce ğiz. Ger çek ten, Al lah, güç lü ve üs tün olan dır,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/56)
Al lah, si ze ev le ri ni zi (için de) "gü ven lik ve hu zur bu la ca ğı nız yer-
ler" kıl dı; ve si ze hay van de ri le rin den hem göç gü nün de, hem
yer leş me gü nün de ko lay lık la ta şı ya bi le ce ği niz ev ler; yün le rin -
den, ya pa ğı la rın dan ve kıl la rın dan bir za ma na ka dar gi yim lik -
ler-dö şe me lik ler ve (ti ca ret için) bir me ta kıl dı. (16/80)
Bu nun la ka rın la rı için de olan lar ve de ri le ri eri til miş olur. (22/20)
Al lah, mü te şa bih (ben zeş me li), iki şer li bir ki tap ola rak sö zün en
gü ze li ni in dir di. Rab le ri ne kar şı iç le ri tit re ye rek-kor kan la rın
O'ndan de ri le ri ür pe rir. Son ra on la rın de ri le ri ve kalp le ri Al lah'ın
zik ri ne (kar şı) yu mu şar-ya tı şır. İş te bu, Al lah'ın yol gös ter me si -
dir, onun la di le di ği ni hi da ye te er di rir. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık
onun için de bir yol gös te ri ci yok tur. (39/23)
So nun da ora ya gel dik le ri za man, işit me, gör me (du yu la rı) ve
de ri le ri ken di aleyh le ri ne şa hit lik ede cek tir. (41/20)
Siz, işit me, gör me (du yu la rı nız) ve de ri le ri niz aley hi ni ze şa hit lik
eder di ye sa kın mı yor du nuz. Ak si ne, yap tık la rı nı zın bir ço ğu nu
Al lah'ın bil me ye ce ği ni sa nı yor du nuz." (41/22)
Ya yıl mış in ce de ri üze ri ne; (52/3)
Ba şın de ri si ni ka vu rup-so yar. (70/16)

DERS
Be şer den hiç kim se nin, Al lah ken di si ne Ki ta bı, hük mü ve pey-
gam ber li ği ver dik ten, son ra in san la ra: "Al lah'ı bı ra kıp ba na kul-
luk edin" de me (hak kı ve yet ki)si yok tur. Fa kat o, "Öğ ret ti ği niz
ve ders ver di ği niz Ki ta ba gö re Rab ba ni ler olu nuz" (de me gö re -
vin de dir.) (3/79)
İş te Biz, ayet le ri çe şit li bi çim ler de böy le açık lı yo ruz. Öy le ki sa -
na: "Sen ders al mış sın" de sin ler ve Biz de bi le bi len bir top lu lu -
ğa onu açık ça gös ter miş ola lım. (6/105)
"Biz den ön ce ki tap yal nız iki top lu lu ğa in di ril di, Biz ise on la rın
ders gör dük le rin den ha ber siz ler dik" de me me niz; (6/156)
O'nun ar şı su üze rin de iken amel ba kı mın dan han gi ni zin da ha
iyi ol du ğu nu de ne mek için gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan
O'dur. An dol sun on la ra: "Ger çek ten siz, ölüm den son ra yi ne di -
ril ti le cek si niz" der sen, in kâr eden ler mut la ka: "Bu, açık ça bir bü -
yü den baş ka sı de ğil dir" der ler. (11/7)
Ger çek ten hay van lar da da si zin için bir ders (ib ret) var dır; ka -
rın la rı nın için de olan lar dan si ze içir mek te yiz ve on lar da si zin
için da ha bir çok ya rar lar var. Siz ler on lar dan ye mek te si niz.
(23/21)
Böy le ce Biz onu ve ge mi hal kı nı kur tar dık ve bu nu alem le re bir
ayet (ken di sin den ders çı ka rı la cak bir olay) kıl mış ol duk.
(29/15)
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Oy sa Biz on la ra ders ala cak la rı ki tap lar ver me miş tik ve ken di -
le ri ne sen den ön ce bir uya rı cı da gön der me miş tik. (34/44)
Gör mü yor mu sun; ger çek ten Al lah, gök yü zün den su in dir di de
onu ye rin için de ki kay nak la ra yü rü tüp-ge çir di. Son ra onun la çe -
şit li renk ler de ekin ler çı ka rı yor. Son ra ku ru ma ya baş lar, böy le -
ce onu sa rar mış gö rür sün. Son ra da onu ku ru muş kı rın tı lar kı -
lı yor. Şüp he siz bun da, te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten öğüt
alı na cak bir ders (zikr) var dır. (39/21)
Yok sa (eli niz de) ders oku mak ta ol du ğu nuz bir ki tap mı var?
(68/37)

DE VE
De ve den iki sı ğır dan da iki. De ki: "İki er ke ği mi ha ram kıl dı?
Yok sa iki di şi yi mi ya da o iki di şi nin ra him le ri nin ken di si ni kap-
sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Yok sa Al lah bun la rı siz le re tav si ye et ti ği
za man şa hid miy di niz?" hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın in san la rı
sap tır mak için Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha
za lim kim dir? Şüp he siz Al lah za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (6/144)
Şüp he siz ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le nen ler
on lar için gö ğün ka pı la rı açıl maz ve ha lat (ya da de ve) iğ ne nin de -
li ğin den ge çin ce ye ka dar cen ne te gir mez ler. Biz suç lu-gü nah kar -
la rı iş te böy le ce za lan dı rı rız. (7/40)
Se mud (top lu mu na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik. Sa lih:) "Ey
kav mim Al lah'a kul luk edin si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci ze) gel miş tir: Al lah'ın
bu di şi de ve si si ze bir bel ge dir; onu sa lı ve rin de Al lah'ın ar zın -
da ot la sın ona bir kö tü lük le do kun ma yın son ra si zi acı bir azab
ya ka lar" de di. (7/73)
Böy le lik le di şi de ve yi öl dür dü ler ve Rab le ri nin em ri ne kar şı çı -
kıp (Sa lih'e de şöy le) de di ler: "Ey Sa lih eğer ger çek ten gön de -
ri len ler den (bir pey gam ber) isen va adet ti ğin şe yi ge tir ba ka lım."
(7/77)
"Ey kav mim si ze iş te bir ayet ola rak Al lah'ın de ve si; onu ser best
bı ra kın Al lah'ın ar zın da ye sin. Ona kö tü lük (ver mek ni ye ti)yle
do kun ma yın. Yok sa si zi ya kın bir azab sa rı ve rir." (11/64)
Er zak yük le ri ni açıp da ser ma ye le ri nin ken di le ri ne ge ri ve ril miş
ol du ğu nu gör dük le rin de de di ler ki: "Ey Ba ba mız da ha ne yi arı-
yo ruz iş te ser ma ye miz bi ze ge ri ve ril miş; (bu nun la yi ne) ai le mi -
ze er zak ge ti ri riz kar de şi mi zi ko ru ruz ve bir de ve yü kü nü de ila -
ve ede riz. Bu (al dı ğı mız) az bir öl çek tir." (12/65)
De di ler ki: "Hü küm da rın su ta sı nı kay bet tik kim onu (bu lup) ge -
ti rir se (ona ar ma ğan ola rak) bir de ve yü kü var dır. Ben de bu na
ke fi lim." (12/72)
Bi zi ayet (mu ci ze)ler gön der mek ten ön ce ki le rin onu ya lan la ma -
sın dan baş ka bir şey alı koy ma dı. Se mud'a di şi de ve yi gö rü nür
(bir mu ci ze) ola rak gön der dik fa kat on lar bu nun la (onu bo ğaz -
la mak la) zul met miş ol du lar. Oy sa Biz ayet le ri an cak kor kut mak
için gön de ri riz. (17/59)
İri cüs se li de ve le ri si ze Al lah'ın işa ret le rin den kıl dık siz ler için
on lar da bir ha yır var dır. Öy ley se on lar bir di zi ha lin de (ve ya saf
tut muş ca sı na ayak ta du rup) bo ğaz la nır ken Al lah'ın adı nı anın;
yan la rı üze ri ne yat tık la rı za man da on lar dan yi yin ka na at ka ra
ve is te ye ne ye di rin. İş te böy le on la ra si zin için bo yun eğ dir dik
umu lur ki şük re der si niz. (22/36)
De di ki: "İş te bu bir di şi de ve dir; su iç me hak kı (bir gün) onun
bel li bir gü nün su iç me hak kı da si zin dir." (26/155)
Ger çek şu ki Biz bir fit ne (im ti han ve de ne me ko nu su) ola rak o

di şi de ve yi ken di le ri ne gön de re niz. Şu hal de sen on la rı göz le -
yip-bek le ve sab ret. (54/27)
On lar dan Al lah'ın el çi si ne ver di ği "fey'e" ge lin ce ki siz bu na kar -
şı (bu nu el de et mek için) ne at ne de ve sür dü nüz. An cak Al lah
el çi le ri ni di le dik le ri nin üs tü ne mu sal lat kı lar. Al lah her şe ye güç
ye ti ren dir. (59/6)
Her bi ri san ki sap sa rı er kek de ve sü rü le ri gi bi dir. (77/33)
Ge be de ve ler ken di ba şı na ter ke dil di ği za man (81/4)
Bak mı yor lar mı o de ve ye; na sıl ya ra tıl dı? (88/17)
Al lah'ın el çi si on la ra de di ki: "Al lah'ın (de ne me için si ze gön der-
di ği) de ve si ne ve onun su iç me-sı ra sı na dik kat edin." (91/13)

DİK KAT
Yok sa siz den ön ce ge lip-ge çen le rin ha li ba şı nı za gel me den
cen ne te gi re ce ği ni zi mi san dı nız? On la ra öy le bir yok sul luk, öy -
le da ya nıl maz bir zor luk çat tı ve öy le si ne sar sıl dı lar ki, so nun da
el çi, be ra be rin de ki mü'min ler le; "Al lah'ın yar dı mı ne za man?"
di yor du. Dik kat edin. Şüp he siz Al lah'ın yar dı mı pek ya kın dır.
(2/214)
Dik kat li olun; gök ler de ve yer de olan la rın hep si Al lah'ın dır. O,
üze rin de bu lun du ğu nuz şe yi el bet te bi lir. Ve O'na dön dü rü le -
cek le ri gün, yap tık la rı nı ken di le ri ne ha ber ve re cek tir. Al lah, her
şe yi bi len dir. (24/64)
Dik kat edin; ger çek ten on lar, düz dük le ri ya lan lar dan do la yı der-
ler ki: (37/151)
Dik kat li olun; ger çek ten on lar, Rab le ri ne ka vuş mak tan ya na de -
rin bir kuş ku için de dir ler. Dik kat li olun; ger çek ten O, her şe yi sa -
rıp-ku şa tan dır. (41/54)
On la rın tü mü nü Al lah'ın di ril te ce ği gün, siz le re ye min et tik le ri gi -
bi O'na da ye min ede cek ler dir ve ken di le ri nin bir şey üze ri ne ol -
duk la rı nı sa na cak lar dır. Dik kat edin; ger çek ten on lar, ya lan
söy le yen le rin ta ken di le ri dir. (58/18)
Şey tan on la rı sa rıp-ku şat mış tır; böy le lik le on la ra Al lah'ın zik ri ni
unut tur muş tur. İş te on lar, şey ta nın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp-
he siz şey ta nın fır ka sı, hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir.
(58/19)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter
ço cuk la rı, is ter kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol -
sun. On lar, öy le kim se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış
ve on la rı Ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın -
dan ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak
ka la cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar da O'ndan ra zı
ol muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
Al lah'ın el çi si on la ra de di ki: "Al lah'ın (de ne me için si ze gön der-
di ği) de ve si ne ve onun su iç me-sı ra sı na dik kat edin." (91/13)

DİL
On lar dan öy le le ri var dır ki, dil le ri ni ki ta ba doğ ru eğip bü ker ler,
siz onu (bu okur gö rün dük le ri ni) ki tap tan sa na sı nız di ye. Oy sa
o ki tap tan de ğil dir. "Bu Al lah Katından dır" der ler. Oy sa o, Al lah
Katından de ğil dir. Ken di le ri de bil dik le ri hal de Al lah'a kar şı
(böy le) ya lan söy ler ler. (3/78)
Ki mi Yahudi ler, ke li me le ri 'ko nul duk la rı yer ler den' sap tı rır lar ve
dil le ri ni eğip bü ke rek ve di ne bir kin ve hınç bes le ye rek: "Din le -
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dik ve kar şı gel dik. İşit, -işit mez ola sı- ve 'Ra ina' bi zi güt, bi ze
bak" der ler. Eğer on lar: "İşit tik ve ita at et tik, sen de işit ve 'Bi zi
gö zet' de se ler di, el bet te ken di le ri için da ha ha yır lı ve da ha doğ -
ru olur du. Fa kat Al lah, on la rı kü für le ri do la yı sıy la la net le miş tir.
Böy le ce on lar, az bir bö lü mü dı şın da, inan maz lar. (4/46)
(Lut on la ra) "Bun lar be nim ko nu ğum dur, be ni utan dı rıp-dil le re
dü şür me yin" de di. (15/68)
On lar, Al lah'a, hoş la rı na git me yen şey le ri uy gun gö rür ler, dil le -
ri de ya lan ola rak en gü zel ola nın 'ken di le ri nin ol du ğu nu' düz-
mek te dir. Hiç şüp he siz ateş on lar için dir ve hiç şüp he siz on lar,
(ce hen nem de) ön cü ler dir. (16/62)
Dil le ri ni zin ya lan ye re ni te len dir me si do la yı sıy la şu na he lal, bu -
na ha ram de me yin. Çün kü Al lah'a kar şı ya lan uy dur muş olur su-
nuz. Şüp he siz Al lah'a kar şı ya lan uy du ran lar kur tu lu şa er mez -
ler. (16/116)
O du rum da siz onu (if ti ra yı) dil le ri niz le ak tar dı nız ve hak kın da
bil gi niz ol ma yan şe yi ağız la rı nız la söy le di niz ve bu nu ko lay
san dı nız; oy sa o Al lah Katında çok bü yük (bir suç)tür. (24/15)
O gün, ken di dil le ri, el le ri ve ayak la rı aleyh le rin de yap tık la rı na
da ir şa hit lik te bu lu na cak lar dır. (24/24)
Apa çık Arap ça bir dil le. (26/195)
Gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sı ile dil le ri ni zin ve renk le ri ni zin ay rı
ol ma sı, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, alim ler için ger-
çek ten ayet ler var dır. (30/22)
(Gel dik le rin de de) Si ze kar şı 'cim ri ve ben cil dir ler.' Şa yet kor ku
ge le cek ol sa, ölüm den do la yı üs tü ne bay gın lık çök müş kim se -
ler gi bi göz le ri dö ne rek sa na bak mak ta ol duk la rı nı gö rür sün.
Kor ku gi din ce, hay ra kar şı ol duk ça düş kün lük gös te re rek si zi
kes kin dil le riy le (eleş ti rip in ci te rek) kar şı lar lar. İş te on lar iman
et me miş ler dir; böy le ce Al lah on la rın yap tık la rı nı bo şa çı kar mış -
tır. Bu Al lah'a gö re pek ko lay dır. (33/19)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan lar, sa na di ye cek ler ki: "Bi zi mal-
la rı mız ve ai le le ri miz meş gul et ti. Bun dan do la yı bi zim için mağ-
fi ret di le." On lar, kalp le rin de ol ma yan şe yi dil le riy le söy lü yor lar.
De ki: "Şim di Al lah, si ze bir za rar is te ye cek ya da bir ya rar di le -
ye cek ol sa, si zin için Al lah'a kar şı kim her han gi bir şey le güç
ye ti re bi lir? Ha yır, Al lah yap tık la rı nı zı ha ber alan dır." (48/11)
Eğer si zi ele ge çi re cek olur lar sa, si ze düş man ke si lir ler, el le ri ni
ve dil le ri ni kö tü lük le si ze uza tır lar. On lar si zin in kar et me ni zi iç -
ten ar zu et miş ler dir. (60/2)

Dİ LEK
Ey in san lar si zi tek bir ne fis ten ya ra tan, on dan eşi ni ya ra tan ve
her iki sin den bir çok er kek ve ka dın tü re tip-ya yan Rab bi niz den
kor kup-sa kı nın. Ve (yi ne) ken di siy le, bir bi ri niz le di lek leş ti ği niz
Al lah'tan ve ak ra ba lık (bağ la rı nı ko par mak)tan sa kı nın. Şüp he -
siz Al lah, si zin üze ri niz de gö ze ti ci dir. (4/1)
Be de vi ler den öy le le ri de var dır ki, on lar Al lah'a ve ahi ret gü nü -
ne iman eder ve in fak et ti ği ni Al lah Katında bir ya kın laş ma ya ve
el çi nin dua ve ba ğış la ma di lek le ri ne (bir yol) sa yar. Ha be ri niz
ol sun, bu ger çek ten on lar için bir ya kın laş ma dır. Al lah da on la -
rı ken di rah me ti ne so ka cak tır. Şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (9/99)
Her üm met ten bir şa hid gön de re ce ği miz gün; (ar tık on dan) son -
ra ne in kâr eden le re (özür di le me le ri için) izin ve ri le cek, ne
(Al lah'tan) hoş nut luk di lek le ri ka bul edi le cek. (16/84)
Biz sen den ön ce hiç bir Re sul ve Ne bi gön der miş ol ma ya lım ki,
o bir di lek te bu lun du ğu za man, şey tan, onun di le di ği ne (bir kuş -
ku ve ya sap ma un su ru) ka tıp bı rak mış ol ma sın. Ama Al lah,

şey ta nın ka tıp-bı rak ma la rı nı gi de rir, son ra ken di ayet le ri ni sağ-
lam laş tı rıp-pe kiş ti rir. Al lah, ger çek ten bi len dir, hü küm ve hik met
sa hi bi dir. (22/52)
Ar tık o gün, zul me den le rin ne ma ze ret le ri bir ya rar sağ la ya cak,
ne (Al lah'tan) hoş nut luk di lek le ri ka bul edi le cek tir. (30/57)
Bu nun ne de ni şu dur: Çün kü siz Al lah'ın ayet le ri ni alay ko nu su
edin di niz; dün ya ha ya tı da si zi al dat tı." Böy le ce ne or dan (ateş-
ten) çı ka rı lır lar, ne (Al lah'tan) hoş nut luk di lek le ri ka bul edi lir.
(45/35)
Yok sa in sa na 'her ar zu edip di lek te bu lun du ğu' şey mi var?
(53/24)

DİL SİZ
Sa ğır dır lar, dil siz dir ler, kör dür ler. Bun dan do la yı dön mez ler.
(2/18)
İn kar eden le rin ör ne ği ba ğı rıp ça ğır ma dan baş ka bir şey işit me-
yip (duy du ğu ve ya ba ğır dı ğı şe yin an la mı nı bil me yen ve sü rek -
li) hay kı ran (bir hay van)ın ör ne ği gi bi dir. On lar, sa ğır dır lar, dil-
siz dir ler, kör dür ler; bun dan do la yı akıl er di re mez ler. (2/171)
Bi zim ayet le ri mi zi ya lan sa yan lar ka ran lık lar için de sa ğır dır lar,
dil siz dir ler. Al lah, ki mi di ler se onu şa şır tıp-sap tı rır, ki mi di ler se
de onu dos doğ ru yol üze rin de kı lar. (6/39)
Ger çek şu ki, Al lah Katında, yer de de be le nen le rin en kö tü sü,
(bir tür lü) akıl er dir mez olan sa ğır lar ve dil siz ler dir. (8/22)
Al lah şu ör ne ği ver di: İki ki şi; bun lar dan bi ri si dil siz, hiç bir şe ye
gü cü yet mez ve her şe yiy le efen di si nin üs tün de (bir yük), o, onu
han gi yö ne gön der se bir ha yır ge tir mez; şim di bu, ada let le em -
re den ve dos doğ ru yol üze rin de bu lu nan la eşit ola bi lir mi?
(16/76)
Al lah, ki mi hi da ye te er di rir se, iş te o, hi da yet bul muş tur, ki mi
sap tı rır sa on lar için O'nun dı şın da as la ve li ler bu la maz sın. Kı -
ya met gü nü, Biz on la rı yü zü ko yun kör ler, dil siz ler ve sa ğır lar
ola rak haş re de riz. On la rın ba rın ma yer le ri ce hen nem dir; ate şi
sü kun bul duk ça, çıl gın ale vi ni on la ra art tı rı rız. (17/97)

DİN
Sen, on la rın din le ri ne uy ma dık ça, Yahudi ve Hı ris ti yan lar sen-
den ke sin lik le hoş nut ola cak de ğil ler dir. De ki: "Şüp he siz doğ ru
yol, Al lah'ın (gös ter di ği) yo lu dur." Eğer sa na ge len bun ca ilim-
den son ra on la rın he va (ar zu ve tut ku)la rı na uya cak olur san,
se nin için Al lah'tan ne bir dost var dır, ne de bir yar dım cı.
(2/120)
Ken di nef si ni aşa ğı lık kı lan dan baş ka, İb ra him'in di nin den kim
yüz çe vi rir? An dol sun Biz onu dün ya da seç tik, ger çek ten ahi ret-
te de O sa lih ler den dir. (2/130)
Din de zor la ma (ve bas kı) yok tur. Şüp he siz, doğ ru luk (rüşd) sa -
pık lık tan apa çık ay rıl mış tır. Ar tık kim ta ğu tu ta nı ma yıp Al lah'a
ina nır sa, o, sa pa sağ lam bir kul pa ya pış mış tır; bu nun kop ma sı
yok tur. Al lah, işi ten dir, bi len dir. (2/256)
Hiç şüp he siz din, Al lah Katında İs lam'dır. Ki tap ve ri len ler, an -
cak ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra, ara la rın da ki "kıs kanç lık
ve hak ka baş kal dır ma" (bağy) yü zün den ay rı lı ğa düş tü ler.
Kim Al lah'ın ayet le ri ni in kâr eder se, (bil sin ki) ger çek ten Al lah
he sa bı pek ça buk gö ren dir. (3/19)
Pe ki on lar, Al lah'ın di nin den baş ka bir din mi arı yor lar? Oy sa
gök ler de ve yer de her ne var sa -is te se de is te me se de- O'na
tes lim ol muş tur ve O'na dön dü rül mek te dir ler. (3/83)
Kim İs lam'dan baş ka bir din arar sa as la on dan ka bul edil mez.
O, ahi ret te de kay ba uğ ra yan lar dan dır. (3/85)
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Ki mi Yahudi ler, ke li me le ri 'ko nul duk la rı yer ler den' sap tı rır lar ve
dil le ri ni eğip bü ke rek ve di ne bir kin ve hınç bes le ye rek: "Din le -
dik ve kar şı gel dik. İşit, -işit mez ola sı- ve 'Ra ina' bi zi güt bi ze
bak" der ler. Eğer on lar: "İşit tik ve ita at et tik sen de işit ve Bi zi
gö zet'" de se ler di el bet te ken di le ri için da ha ha yır lı ve da ha doğ -
ru olur du. Fa kat Al lah, on la rı kü für le ri do la yı sıy la la net le miş tir.
Böy le ce on lar, az bir bö lü mü dı şın da inan maz lar. (4/46)
Ger çek ten mü na fık lar, ate şin en al çak ta ba ka sın da dır lar. On la -
ra bir yar dım cı bu la maz sın. (4/145)
Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin, Al lah'a kar -
şı ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu Me sih,
İsa an cak Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni)
Mer yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve
el çi si ne ina nı nız; "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın si zin için
ha yır lı dır. Al lah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk sa hi bi ol mak tan
yü ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Ve kil ola rak,
Al lah ye ter. (4/171)
Ölü eti, kan, do muz eti Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len bo ğul -
muş vu rul muş yük sek bir yer den düş müş boy nuz lan mış yır tı cı
hay van ta ra fın dan yen miş -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik le ri -
niz ha riç- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal ok -
la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar si zin di ni niz den
(di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi ke -
ma le er dir dim üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (5/3)
Ey iman eden ler, içi niz den kim di nin den ge ri dö ner (ir ti dat
eder)se Al lah, (ye ri ne) Ken di si nin on la rı sev di ği on la rın da Ken -
di si ne sev di ği mü'min le re kar şı al çak gö nül lü ka fir le re kar şı ise
'güç lü ve onur lu' Al lah yo lun da cehd eden  (çaba harcayan) ve
kı na yı cı nın kı na ma sın dan kork ma yan bir top lu luk ge ti rir. Bu
Al lah'ın bir faz lı dır onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me tiy le) ge niş
olan dır bi len dir. (5/54)
Ey iman eden ler, siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den di -
ni ni zi alay ve oyun (ko nu su) edi nen le ri ve ka fir le ri dost lar (ve li -
ler) edin me yin. Ve eğer ina nı yor sa nız Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
(5/57)
Din le ri ni bir oyun ve eğ len ce (ko nu su) edi nen le ri ve dün ya ha -
ya tı ken di le ri ni mağ rur kı lan la rı bı rak. Onun la (Kur'an'la) ha tır -
lat ki bir ne fis ken di ka zan dık la rıy la he la ke düş me sin; (böy le si -
nin) Al lah'tan baş ka ne bir ve li si ne bir şe fa at çi si var dır; her tür -
lü fid ye yi ver se de ka bul olun maz. İş te on lar, ka zan dık la rı ne -
de niy le he la ke uğ ra yan lar dır; küf re sap tık la rın dan do la yı on lar
için çıl gın ca kay nar su lar ve acık lı bir azab var dır. (6/70)
Yi ne bu nun gi bi on la rın or tak la rı müş rik ler den ço ğu na ço cuk la -
rı nı öl dür me yi süs lü gös ter di ler. Hem on la rı he la ke dü şür mek
hem ken di aleyh le rin de din le ri ni kar ma ka rı şık kıl mak için. Al lah,
di le sey di bu nu yap maz lar dı; sen on la rı ve düz mek te ol duk la rı
if ti ra la rı bı rak. (6/137)
Ger çek şu ki, din le ri ni par ça par ça edip ken di le ri de grup la şan -
lar sen hiç bir şey de on lar dan de ğil sin. On la rın işi an cak
Al lah'adır. Son ra O iş le mek te ol duk la rı nı ken di le ri ne ha ber ve -
re cek tir. (6/159)
On lar, din le ri ni bir eğ len ce ve oyun (ko nu su) edin miş ler di ve
dün ya ha ya tı on la rı al dat mış tı. On lar, bu gün le riy le kar şı laş ma -

yı unut tuk la rı ve Bizim ayet le ri mi zi 'yok sa ya rak ta nı ma dık la rı'
gi bi Biz de bu gün on la rı unu ta ca ğız. (7/51)
Fit ne kal ma yın ca ya ve di nin hep si Al lah'ın olun ca ya ka dar on -
lar la sa va şın. Şa yet vaz ge çe cek olur lar sa şüp he siz Al lah, yap-
tık la rı nı gö ren dir. (8/39)
Ger çek şu ki, iman eden ler hic ret eden ler ve Al lah yo lun da mal-
la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler ile (hic ret eden le ri) ba rın dı -
ran lar ve yar dım eden ler iş te bir bir le ri nin ve li si olan lar bun lar dır.
İman edip hic ret et me yen ler, on lar hic ret edin ce ye ka dar si zin
on la ra hiç bir şey le ve la ye ti niz yok tur. Ama din ko nu sun da siz-
den yar dım is ter ler se, yar dım üze ri niz de bir yü küm lü lük tür. An -
cak siz ler le on lar ara sın da an laş ma bu lu nan bir top lu lu ğun
aley hin de de ğil. Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir. (8/72)
Eğer on lar tev be edip na ma zı kı lar lar sa ve ze ka tı ve rir ler se ar -
tık on lar si zin din de kar deş le ri niz dir. Bi len bir top lu luk için ayet-
le ri böy le bi rer bi rer açık la rız. (9/11)
Ve eğer ant laş ma lar dan son ra yi ne ye min le ri ni bo zar lar sa ve
di ni ni ze hınç bes le yip-sal dı rır lar sa bu du rum da küf rün ön der le -
riy le çar pı şın. Çün kü on lar ye min le ri ol ma yan kim se ler dir; bel ki
ca yar lar. (9/12)
Ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan-
ma yan Al lah'ın ve Re sû lü'nün ha ram kıl dı ğı nı ha ram ta nı ma yan
ve hak di ni (İs lam'ı) din edin me yen ler le kü çük dü şü rü lüp ciz ye -
yi ken di el le riy le ve rin ce ye ka dar sa va şın. (9/29)
Müş rik ler is te me se de O di ni (İs lam'ı) bü tün din le re üs tün kıl-
mak için el çi si ni hi da yet le ve hak din le gön de ren O'dur. (9/33)
Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki, siz ge mi de bu -
lun du ğu nuz za man on lar da gü zel bir rüz gar la onu yüz dü rür ler -
ken ve (tam) bu nun la se vin mek te ler ken ona çıl gın ca bir rüz gar
ge lip ça tar ve her yan dan dal ga lar on la rı ku şa tı ve rir; on lar ar tık
bu (dal ga lar la) ger çek ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken din de
O'na 'gö nül den ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)' ola rak Al lah'a dua
et me ye baş lar lar: "An dol sun eğer bun dan bi zi kur ta ra cak olur-
san mu hak kak Sa na şük re den ler den ola ca ğız." (10/22)
Böy le ce (Yu suf) kar de şi nin ka bın dan ön ce on la rın kab la rı nı
(yok la ma ya) baş la dı son ra onu kar de şi nin ka bın dan çı kar dı. İş -
te Biz Yu suf için böy le bir plan dü zen le dik. (Yok sa) Hü küm da -
rın di nin de (yü rür lük te ki ka nu na gö re) kar de şi ni (ya nın da) alı ko-
ya maz dı. An cak Al lah'ın di le me si baş ka. Biz di le di ği mi zi de re -
ce ler le yük sel ti riz. Ve her bil gi sa hi bi nin üs tün de da ha iyi bir bi -
len var dır. (12/76)
Al lah, adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin (çaba harcayın). O, siz le ri
seç miş ve din ko nu sun da si ze bir güç lük yük le me miş tir, ata nız
İb ra him'in di ni(nde ol du ğu gi bi). O (Al lah) bun dan da ha ön ce de
bun da (Kur'an'da) da si zi "Müs lü man lar" ola rak isim len dir di; el -
çi si zin üze ri ni ze şa hid ol sun siz de in san lar üze ri ne şa hid ler
ola sı nız di ye. Ar tık dos doğ ru na ma zı kı lın ze ka tı ve rin ve
Allah'a sa rı lın si zin Mev la nız O'dur. İş te ne gü zel mev la ve ne
gü zel yar dım cı. (22/78)
Zi na eden ka dın ve zi na eden er ke ğin her bi ri ne yü zer değ nek
(cel de) vu run. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız,
on la ra Al lah'ın di ni(ni uy gu la ma) ko nu sun da si zi bir acı ma tut-
ma sın; on la ra uy gu la nan ce za ya mü'min ler den bir grup da şa -
hit bu lun sun. (24/2)
Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra
va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti -
dar sa hi bi' kıl dıy sa on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi'
kı la cak ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le -
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şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven -
li ğe çe vi re cek tir. On lar yal nız ca ba na iba det eder ler ve ba na
hiç bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kâr eder se iş -
te on lar fa sık tır. (24/55)
On lar, ge mi ye bin dik le ri za man di ni yal nız ca O'na 'ha lis kı lan
gö nül den bağ lı lar' ola rak Al lah'a yal va rıp ya ka rır lar. Ama on la rı
ka ra ya çı ka rıp kur ta rın ca he men şirk ko şar lar. (29/65)
Öy ley se sen yü zü nü Al lah'ı bir le yen (bir ha nif) ola rak di ne
Al lah'ın o fıt ra tı na çe vir; ki in san la rı bu nun üze ri ne ya rat mış tır.
Al lah'ın ya ra tı şı için hiç bir de ğiş tir me yok tur. İş te dim dik ayak ta
du ran din (bu dur). An cak in san la rın ço ğu bil mez ler. (30/30)
(O müş rik ler ki) Ken di din le ri ni fır ka la ra ayır mış ve ken di le ri de
par ça par ça ol muş lar dır; ki her grup ken di elin de kiy le övü nüp
se vinç duy mak ta dır. (30/32)
Öy ley se sen, Al lah'tan (bir tak dir ola rak) ge ri çev ril me si müm-
kün ol ma yan gün gel me den ön ce yü zü nü dim dik ayak ta du ran
di ne çe vir. O gün par ça par ça bö lü ne cek ler. (30/43)
On la rı ka ra göl ge ler gi bi dal ga lar sa rı ver di ği za man di ni yal nız -
ca O'na 'ha lis kı lan gö nül den bağ lı lar' ola rak, Al lah'a yal va rıp
ya ka rır lar (dua eder ler). Böy le ce on la rı ka ra ya çı ka rıp-kur ta rın -
ca ar tık on lar dan bir kıs mı or ta yo lu tu tu yor. Bizim ayet le ri mi zi
gad dar nan kör olan dan baş ka sı in kar et mez. (31/32)
On la rı (ev lat edin dik le ri ni zi) ba ba la rı na nis bet ede rek ça ğı rın;
bu Al lah Katında da ha adil dir. Eğer ba ba la rı nı bil mi yor sa nız ar -
tık on lar din de si zin kar deş le ri niz ve dost la rı nız dır. Ha ta ola rak
yap tık la rı nız da ise si zin için bir sa kın ca (bir ve bal) yok tur. An -
cak kalp le ri ni zin ka sıt gö ze te rek (ta am mü den) yap tık la rı nız da
var dır. Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (33/5)
Şüp he siz, sa na bu Ki ta bı hak ile in dir dik; öy ley se sen de di ni
yal nız ca O'na ha lis kı la rak  Al lah'a iba det et. (39/2)
Ha be rin ol sun; ha lis (ka tık sız) olan din yal nız ca Al lah'ın dır.
O'ndan baş ka ve li ler edi nen ler (şöy le der ler:) "Biz bun la ra bi zi
Al lah'a da ha faz la yak laş tır sın lar di ye iba det edi yo ruz." El bet te
Al lah, ken di ara la rın da hak kın da ih ti laf et tik le ri şey ler den hü -
küm ve re cek tir. Ger çek ten Al lah ya lan cı ka fir olan kim se yi hi da-
ye te er dir mez. (39/3)
O Hayy (di ri) olan dır. O'ndan baş ka ilah yok tur; öy ley se di ni yal-
nız ca ken di si ne ha lis kı lan lar ola rak O'na dua edin. Alem le rin
Rab bi ne ham dol sun. (40/65)
Yok sa on la rın bir ta kım or tak la rı mı var ki, Al lah'ın izin ver me di -
ği şey le ri din den ken di le ri ne teş ri' et ti ler (bir şe ri at kıl dı lar)?
Eğer o, fa sıl ke li me si ol ma say dı el bet te ara la rın da hü küm (ka -
rar) ve ri lir di. Ger çek ten za lim ler için acı bir azap var dır. (42/21)
Ki O, el çi le ri ni hi da yet le ve hak din ile di ğer bü tün din le re kar şı
üs tün kıl mak için gön der di. Şa hid ola rak Al lah, ye ter. (48/28)
Şüp he siz din (he sap ve ce za) da mut la ka ger çek le şe cek tir.
(51/6)
Al lah si zin le din ko nu sun da sa vaş ma yan si zi yurt la rı nız dan sü -
rüp-çı kar ma yan la ra iyi lik yap ma nız dan ve on la ra ada let li dav-
ran ma nız dan si zi sa kın dır maz. Çün kü Al lah, ada let ya pan la rı
se ver. (60/8)
Al lah, an cak din ko nu sun da si zin le sa va şan la rı si zi yurt la rı nız -
dan sü rüp-çı ka ran la rı ve sü rü lüp-çı ka rıl ma nız için ar ka çı kan la -
rı dost edin me niz den sa kın dı rır. Kim on la rı dost edi nir se ar tık
on lar za lim le rin ta ken di le ri dir. (60/9)
El çi le ri ni hi da yet ve hak din üze re gön de ren O'dur. Öy le ki onu
(hak din olan İs lam'ı) bü tün din le re kar şı üs tün kı la cak tır; müş-
rik ler hoş gör me se bi le. (61/9)
As la ha yır; siz di ni ya lan lı yor su nuz; (82/9)

Öy ley se,bun dan son ra han gi şey sa na di ni ya lan la ta bi lir?
(95/7)
Oy sa on lar, di ni yal nız ca O'na ha lis kı lan ha nif ler (Al lah'ı bir le -
yen ler) ola rak sa de ce Al lah'a kul luk et mek na ma zı dos doğ ru
kıl mak ve ze ka tı ver mek ten baş ka sıy la em ro lun ma dı lar. İş te en
doğ ru (dim dik ve sa pa sağ lam) din bu dur. (98/5)
Di ni ya lan la ya nı gör dün mü? (107/1)
Ve in san la rın Al lah'ın di ni ne dal ga dal ga gir dik le ri ni gör dü ğün -
de (110/2)

DİN GÜ NÜ
Din gü nü nün ma li ki dir. (1/3)
İş te bu on la rın din (he sap ve ce za) gü nün de şö len le ri dir.
(56/56)
On lar din gü nü nü tas dik et mek te dir ler. (70/26)
On lar din gü nü ora ya yol la nır lar. (82/15)
Din gü nü nü sa na bil di ren şey ne dir? (82/17)
Ve yi ne din gü nü nü sa na bil di ren şey ne dir? (82/18)
Ki on lar din gü nü nü ya lan lı yor lar. (83/11)

DİR HEM
Onu ucuz bir fi ya ta, sa yı sı bel li (bir kaç) dir he me sat tı lar. Onu
pek önem se me di ler. (12/20)

Dİ RİL ME – Dİ Rİ LİŞ
Na sıl olu yor da Al lah'ı in kar edi yor su nuz? Oy sa ölü iken si zi O
di rilt ti; son ra si zi yi ne öl dü re cek, yi ne di ril te cek tir ve son ra O'na
dön dü rü le cek si niz. (2/28)
Son ra şük re de si niz di ye, si zi ölü mü nüz den son ra di rilt tik. (2/56)
Bu nun için de: "Ona (ce se de, kes ti ği niz ine ğin) bir par ça sıy la
vu run" de miş tik. Böy le ce, Al lah ölü le ri di ril tir ve si ze ayet le ri ni
gös te rir; ki akıl la na sı nız. (2/73)
Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü zün
ard ar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen
ge mi ler de, Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün -
den son ra di rilt ti ği su da, her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da,
rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş
bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten
ayet ler var dır. (2/164)
Bin ler ce ki şi nin ölüm kor ku suy la yurt la rın dan çık tık la rı nı gör me-
din mi? Al lah on la ra: "Ölün" de di, son ra da on la rı di rilt ti. Şüp he -
siz Al lah, in san la ra kar şı fazl sa hi bi dir. An cak, in san la rın ço -
ğun lu ğu şük ret mez. (2/243)
Al lah, ken di si ne mülk ver di, di ye Rab bi ko nu sun da İb ra him'le
tar tış ma ya gi re ni gör me din mi? Ha ni İb ra him: "Be nim Rab bim
di ril tir ve öl dü rür" de miş ti; o da: "Ben de öl dü rür ve di ril ti rim" de -
miş ti. (O za man) İb ra him: "Şüp he yok, Al lah gü ne şi do ğu dan
ge ti rir, (ha di) sen de onu ba tı dan ge tir" de yin ce, o in kar cı böy-
le ce afal la yıp kal mış tı. Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (2/258)
Ya da al tı üs tü ne gel miş, ıs sız du ran bir şeh re uğ ra yan gi bi si ni
(gör me din mi?) De miş ti ki: "Al lah, bu ra sı nı ölü mün den son ra
na sıl di ril te cek miş?" Bu nun üze ri ne Al lah, onu yüz yıl ölü bı rak -
tı, son ra onu di rilt ti. (Ve ona) De di ki: "Ne ka dar kal dın?" O: "Bir
gün ve ya bir gün den az kal dım" de di. (Al lah ona:) "Ha yır, yüz
yıl kal dın, böy ley ken yi ye ce ği ne ve içe ce ği ne bak, he nüz bo zul-
ma mış; eşe ği ne de bir bak; (bu nu yap ma mız) se ni in san la ra ib -
ret-bel ge si kıl ma mız için dir. Ke mik le re de bir bak na sıl bir ara -
ya ge ti ri yo ruz, son ra da on la ra et giy di ri yo ruz?" de di. O, ken di -
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si ne (bun lar) apa çık bel li ol duk tan son ra de di ki: "(Ar tık şim di)
Bi li yo rum ki ger çek ten Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir." (2/259)
Ha ni İb ra him: "Rab bim, ba na ölü le ri na sıl di rilt ti ği ni gös ter" de -
miş ti. (Al lah ona:) "İnan mı yor mu sun?" de yin ce, "Ha yır (inan-
dım), an cak kal bi min tat min ol ma sı için" de di. "Öy ley se, dört
kuş tut. On la rı ken di ne alış tır, son ra on la rı (par ça la yıp) her bir
par ça sı nı bir da ğın üze ri ne bı rak, son ra da on la rı ça ğır. Sa na
ko şa rak ge lir ler. Bil ki, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır,
hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/260)
İs ra ilo ğul la rı na el çi kı la cak. (O, İs ra ilo ğul la rı na şöy le di ye cek:)
"Ger çek şu, ben si ze Rab bi niz den bir ayet le gel dim. Ben si ze
ça mur dan kuş bi çi min de bir şey oluş tu rur, içi ne üfü rü rüm, o da
he men ce cik Al lah'ın iz niy le kuş olu ve rir. Ve Al lah'ın iz niy le do -
ğuş tan kör ola nı, ala ca has ta lı ğı na tu tu la nı iyi leş ti rir ve ölü yü di -
ril ti rim. Ye dik le ri ni zi ve bi rik tir dik le ri ni zi si ze ha ber ve ri rim. Şüp -
he siz, eğer inan mış sa nız bun da si zin için ke sin bir ayet var dır."
(3/49)
Ey iman eden ler, in kar eden ler ile yer yü zün de ge zip do la şır ken
ve ya sa vaş ta bu lun duk la rı sı ra da (ölen) kar deş le ri için: "Ya nı -
mız da ol sa lar dı, öl mez ler di, öl dü rül mez ler di" di yen ler gi bi ol ma -
yın. Al lah, bu nu on la rın kalp le rin de onul maz bir has ret ola rak
kıl dı. Di ril ten ve öl dü ren Al lah'tır. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(3/156)
Bu ne den le, İs ra ilo ğul la rı na şu nu yaz dık: Kim bir nef si, bir baş -
ka nef se ya da yer yü zün de ki bir fe sa da kar şı lık ol mak sı zın
(hak sız ye re) öl dü rür se, san ki bü tün in san la rı öl dür müş gi bi
olur. Kim de onu (öl dü rül me si ne en gel ola rak) di ril tir se, bü tün
in san la rı di rilt miş gi bi olur. An dol sun, el çi le ri miz on la ra apa çık
bel ge ler le gel miş ler dir. Son ra bu nun ar dın dan on lar dan bir ço -
ğu yer yü zün de öl çü yü ta şı ran lar dır. (5/32)
On lar de di ler ki: "Bu dün ya ha ya tı mız dan baş ka sı yok tur. Ve
biz ler di ril ti le cek de ği liz." (6/29)
An cak din le yen ler ica bet eder. Ölü le ri (ise,) on la rı da Al lah di ril -
tir. Son ra O'na dön dü rü lür ler. (6/36)
Si zi ge ce le yin öl dü ren (uyu tan) ve gün dü zün 'güç ye ti rip et ki le -
mek te (ya pıp ka zan mak ta) ol duk la rı nı zı' bi len, son ra adı ko nul -
muş ecel do lun ca ya ka dar on da si zi di ril ten (uyan dı ran) O'dur.
Son ra 'en son dö nü şü nüz' O'na dır. Son ra yap mak ta ol duk la rı -
nı zı si ze O ha ber ve re cek tir. (6/60)
Ölü iken ken di si ni di rilt ti ği miz ve in san lar için de yü rü me si için
ken di si ne bir nur ver di ği miz kim se nin du ru mu, ka ran lık lar da ka -
lıp ora dan bir çı kış bu la mı ya nın du ru mu gi bi mi dir? İş te, ka fir le -
re yap mak ta ol duk la rı böy le 'süs lü ve çe ki ci' gös te ril miş tir.
(6/122)
O da: "(İn san la rın) di ri le cek le ri gü ne ka dar be ni göz le(yip er te -
le.)" de di. (7/14)
Rah me ti nin önün de rüz gar la rı bir müj de ola rak gön de ren O'dur.
Bun lar ağır ca bu lut la rı kal dı rıp yük len di ğin de, on la rı (ku rak lık -
tan) öl müş bir şeh re sü rük le yi ve ri riz ve bu nun la ora ya su in di ri -
riz de böy le lik le bü tün ürün ler den çı ka rı rız. İş te Biz, ölü le ri de
böy le di ril tip-çı ka rı rız. Ki ib ret ala sı nız. (7/57)
De ki: "Ey in san lar, ben Al lah'ın si zin he pi ni ze gön der di ği bir el -
çi si (pey gam be ri)yim. Ki gök le rin ve ye rin mül kü yal nız O'nun -
dur. O'ndan baş ka ilah yok tur, O di ril tir ve öl dü rür. Öy ley se
Al lah'a ve üm mi pey gam ber olan el çi si ne iman edin. O da
Al lah'a ve O'nun söz le ri ne inan mak ta dır. Ona iman edin ki hi da-
ye te er miş olur su nuz. (7/158)
Ger çek şu ki, gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır; di ril tir ve öl dü -
rür. Si zin Al lah'tan baş ka ve li niz ve yar dım cı nız yok tur. (9/116)
O, di ril tir ve öl dü rür. Ve O'na dön dü rü le cek si niz. (10/56)

O'nun ar şı su üze rin de iken amel ba kı mın dan han gi ni zin da ha
iyi ol du ğu nu de ne mek için gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan
O'dur. An dol sun on la ra: "Ger çek ten siz, ölüm den son ra yi ne di -
ril ti le cek si niz" der sen, in kar eden ler mut la ka: "Bu, açık ça bir bü -
yü den baş ka sı de ğil dir" der ler. (11/7)
De di ki: "Rab bim, öy ley se on la rın di ri le ce ği gü ne ka dar ba na
sü re ta nı." (15/36)
Ölü dür ler, di ri de ğil dir ler; ne za man di ri le cek le ri nin şu uru na va -
ra maz lar. (16/21)
Olan ca ye min le riy le: "Öle ni Al lah di rilt mez" di ye ye min et ti ler.
Ha yır; bu, O'nun üze rin de hak olan bir va id tir, an cak in san la rın
ço ğu bil mez ler. (16/38)
Hak kın da ih ti la fa düş tük le ri şe yi on la ra açık la ma sı ve in kar
eden le rin ken di le ri nin ya lan cı ol duk la rı nı bil me si için (di ril te cek -
tir). (16/39)
Al lah gök ten su in dir di, ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt ti; işi-
te bi len bir top lu luk için bun da ger çek ten bir ayet var dır. (16/65)
De di ler ki: "Biz ke mik ler ha li ne gel dik ten, top rak olup ufa lan dık -
tan son ra mı, ger çek ten biz mi ye ni bir ya ra tı lış la di ril ti le ce ğiz?"
(17/49)
Bu, şüp he siz, on la rın ayet le ri mi zi in kar et me le ri ne ve: "Biz ke -
mik ler ha li ne gel dik ten, top rak olup ufa lan dık tan son ra mı, ger-
çek ten biz mi ye ni bir ya ra tı lış la di ril ti le ce ğiz?" de me le ri ne kar-
şı lık ce za la rı dır. (17/98)
Böy le ce, ara la rın da bir sor gu la ma yap sın lar di ye on la rı di rilt tik
(uyan dır dık). İç le rin den bir söz cü de di ki: "Ne ka dar kal dı nız?"
De di ler ki: "Bir gün ve ya gü nün bir (kaç sa at lik) kıs mı ka dar kal-
dık." De di ler ki: "Ne ka dar kal dı ğı nı zı Rab bi niz da ha iyi bi lir;
şim di bi ri ni zi bu pa ra nız la şeh re gön de rin de, han gi yi ye cek te -
miz se bak sın, si ze on dan bir rı zık ge tir sin; an cak ol duk ça na zik
dav ran sın ve sa kın si zi kim se ye sez dir me sin." (18/19)
"Ger çek şu ki, kim Rab bi ne suç lu-gü nah kar ola rak ge lir se, hiç
şüp he yok, onun için ce hen nem var dır. Onun için de ise, ne öle-
bi lir, ne di ri le bi lir." (20/74)
Yok sa on lar, yer den bir ta kım ilah lar edin di ler de, on lar mı (ölü-
le ri) di ril te cek ler? (21/21)
Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz, ger çek
şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam la su dan, son ra
bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi çi mi bel li be lir siz bir çiğ-
nem et par ça sın dan; si ze (kud re ti mi zi) açıkça gös ter mek için.
Di le di ği mi zi, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo -
ruz. Son ra si zi be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı -
na eriş me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na
son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey bil me me
du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri
çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün, fa kat Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir, ka ba rır ve her gü -
zel çift ten (ürün ler) bi ti rir. (22/5)
İş te böy le; şüp he siz Al lah, hak kın Ken di si dir ve şüp he siz ölü le -
ri di ril tir ve ger çek ten her şe ye güç ye ti ren dir. (22/6)
Ger çek şu ki, kı ya met-sa ati yak la şa rak gel mek te dir, on da şüp -
he yok tur. Ger çek ten Al lah ka bir ler de olan la rı di ril te cek tir.
(22/7)
Si zi di ri tu tan, son ra öl dü re cek, son ra da di ril te cek olan O'dur.
Ger çek ten in san pek nan kör dür. (22/66)
Son ra siz ger çek ten kı ya met gü nü di ril ti le cek si niz. (23/16)
"O, öl dü ğü nüz, top rak ve ke mik ha li ne gel di ği niz za man, si zin
mut la ka (ye ni den di ril ti lip) çı ka rı la ca ğı nı zı mı va'de di yor?"
(23/35)
"O (bü tün ger çek), yal nız ca bi zim (ya şa mak ta ol du ğu muz bu)
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dün ya ha ya tı mız dan iba ret tir; ölü rüz ve ya şa rız, biz di ril ti le cek -
ler de ği liz." (23/37)
De di ler ki: "Öl dü ğü müz, bir top rak ve bir ke mik ol du ğu muz za -
man, ger çek ten biz mi di ril ti le cek mi şiz?" (23/82)
"Ki, ge ri de bı rak tı ğım (dün ya)da sa lih amel ler de bu lu na yım."
As la, ger çek ten bu, yal nız ca bir söz dür, bu nu da ken di si söy le -
mek te dir. On la rın ön le rin de, di ril ti lip kal dı rı la cak la rı gü ne ka dar
bir en gel (ber zah) var dır. (23/100)
O'nun dı şın da, hiç bir şe yi ya rat ma yan, üs te lik ken di le ri ya ra tıl -
mış olan, ken di ne fis le ri ne bi le ne za rar, ne ya rar sağ la ya ma -
yan, öl dür me ye, ya şat ma ya ve ye ni den di ril tip-yay ma ya güç le -
ri yet me yen bir ta kım ilah lar edin di ler. (25/3)
An dol sun, on lar, üs tü ne fe la ket yağ mu ru yağ dı rıl mış bu lu nan o
ül ke ye uğ ra mış lar dır; yi ne de onu gör mü yor lar mıy dı? Ha yır,
on lar di ril me yi um mu yor lar dı. (25/40)
"Be ni öl dü re cek, son ra di ril te cek olan da O'dur," (26/81)
"Ve be ni (in san la rın) di ril ti le cek le ri gün kü çük dü şür me," (26/87)
De ki: "Gök ler de ve yer de gay bı Al lah'tan baş ka kim se bil mez.
On lar ne za man di ri le cek le ri nin şu uru na var mı yor lar." (27/65)
İn kar eden ler de di ki: "biz ve ata la rı mız top rak ol duk tan son ra
mı, ger çek ten biz mi di ri lip-çı kar tı la cak mı şız?" (27/67)
"An dol sun, bu (azab ve di ril me teh di di), bi ze ve da ha ön ce ata-
la rı mı za va'do lun muş tur. Bu, ol sa ol sa geç miş le rin uy dur ma
ma sal la rın dan baş ka sı de ğil dir." (27/68)
An dol sun on la ra: "Gök ten su in di rip de ölü mün den son ra yer yü-
zü nü di ril ten kim dir?" di ye so ra cak olur san, şüp he siz: "Al lah" di -
ye cek ler. De ki: "Hamd Al lah'ın dır." Ha yır, on la rın ço ğu ak let -
mi yor lar. (29/63)
O ölü den di ri yi çı ka rır ve di ri den ölü yü çı ka rır, ölü mün den son -
ra da ye ri di ril tir. İş te siz de böy le çı ka rı la cak sı nız. (30/19)
Si ze bir kor ku ve umut (un su ru) ola rak şim şe ği gös ter me si ile
gök ten su in dir mek su re tiy le ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt-
me si de, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la -
na bi le cek bir ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (30/24)
Al lah; si zi ya rat tı, son ra si ze rı zık ver di, son ra si zi öl dür mek te,
da ha son ra si zi di rilt mek te dir. Or tak la rı nız dan bun lar dan her-
han gi bi ri ni ya pa cak var mı? O, şirk koş tuk la rın dan mü nez zeh
ve yü ce dir. (30/40)
Şim di Al lah'ın rah me ti nin eser le ri ne bak; ölü mün den son ra yer-
yü zü nü na sıl di rilt mek te dir? Şüp he siz O, ölü le ri de ger çek ten
di ril te cek tir. O, her şe ye güç ye ti ren dir. (30/50)
Ken di le ri ne ilim ve iman ve ri len ler ise, de di ler ki: "An dol sun, siz
Al lah'ın Ki ta bın da (ya zı lı sü re bo yun ca) di ri liş gü nü ne ka dar ya -
şa dı nız; iş te bu di ril me gü nü dür. An cak siz bil mi yor du nuz."
(30/56)
Si zin ya ra tıl ma nız ve di ril til me niz yal nız ca tek bir ki şi(yi ya ra tıp
son ra di rilt mek) gi bi dir. Şüp he siz Al lah, işi ten dir, gö ren dir.
(31/28)
Al lah, rüz gar la rı gön de rir, on lar da bu lu tu kal dı rır, böy le ce Biz
onu ölü bir bel de ye sü rük le riz, onun la, ye ri ölü mün den son ra di -
ril ti riz. İş te (ölüm den son ra) di ri lip- ya yıl ma da böy le dir. (35/9)
Şüp he siz Biz, ölü le ri Biz di ril ti riz; on la rın ön den tak dim et tik le ri -
ni ve eser le ri ni Biz ya za rız. Biz her şe yi, apa çık bir ki tap ta tes-
bit edip ko ru mu şuz. (36/12)
Ölü top rak ken di le ri için bir ayet tir; Biz onu di rilt tik, on dan ta ne -
ler çı kart tık, böy le lik le on dan ye mek te dir ler. (36/33)
Sur'a üfü rül müş tür; böy le ce on lar ka bir le rin den (di ril ti lip) Rab le -
ri ne doğ ru (dal ga lar ha lin de) sü zü lüp-gi der ler. (36/51)
De miş ler dir ki: "Ey vah lar bi ze, uy ku ya-bı ra kıl dı ğı mız yer den bi -

zi kim di ril tip-kal dır dı? Bu, Rah man (olan Al lah)ın va'det ti ği dir,
(de mek ki) gön de ri len (el çi)ler doğ ru söy le miş".(36/52)
Ken di ya ra tı lı şı nı unu ta rak Bize bir ör nek ver di; de di ki: "Çü rü -
müş-bo zul muş ken, bu ke mik le ri kim di ril te cek miş?" (36/78)
De ki: "On la rı, ilk de fa ya ra tıp-in şa eden di ril te cek. O, her ya rat-
ma yı bi lir." (36/79)
"Biz öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ol du ğu muz da mı, ger çek ten
biz mi di ril ti le cek mi şiz?" (37/16)
"Ve ya ön ce ki ata la rı mız da mı?" (37/17)
De ki: "Evet, üs te lik bo yun bük müş kim se ler ola rak (di ril ti le cek -
si niz).” (37/18)
İş te o, yal nız ca bir tek çığ lık tan iba ret tir; ar tık ken di le ri (di ril til -
miş ola rak) ba kıp du ru yor lar. (37/19)
"Der di ki: Sen de ger çek ten (di ri li şi) doğ ru la yan lar dan mı sın?"
(37/52)
"Biz ler öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ler ol du ğu muz da mı, ger-
çek ten biz mi (ye ni den di ril ti lip son ra da) sor gu ya çe ki le cek mi -
şiz?" (37/53)
Onun kar nın da (in san la rın) di ri lip-kal dı rı la cak la rı gü ne ka dar
ka la kal mış tı. (37/144)
De di ki: "Rab bim, öy ley se on la rın di ri le cek le ri gü ne ka dar ba na
sü re ta nı." (38/79)
De di ler ki: "Rab bi miz, bi zi iki ke re öl dür dün ve iki ke re di rilt tin;
biz de gü nah la rı mı zı iti raf et tik. Şim di çı kış için bir yol var mı?"
(40/11)
Di ril ten ve öl dü ren O'dur. Bir işin ol ma sı na hük met ti mi, ona yal-
nız ca: "Ol" der, o da he men olu ve rir. (40/68)
O'nun ayet le rin den bi ri de, se nin ger çek ten yer yü zü nü hu şu
için de (sol muş, boy nu bü kül müş ve kup ku ru) gör men dir. Ama
Biz onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man, dep re nir ve ka ba rır.
Şüp he siz onu di ril ten, ölü le ri de el bet te di ril ti ci dir. Çün kü O, her
şe ye güç ye ti ren dir. (41/39)
Yok sa O'nun dı şın da bir ta kım ve li ler mi edin di ler? İş te Al lah;
ve li O'dur, ölü le ri di ril ten O'dur. O, her şe ye güç ye ti ren dir.
(42/9)
Ki O, bel li bir mik tar ile gök ten su in dir di de, onun la ölü bir mem-
le ke ti 'di rilt tik (ve her  ya nı na ye ni den ha yat) yay dık'; siz de böy -
le (ka bir le ri niz den di ril ti lip) çı ka rı la cak sı nız. (43/11)
O'ndan baş ka ilah yok tur; di ril tir ve öl dü rür. Si zin de Rab bi niz -
dir, geç miş ata la rı nı zın da Rab bi dir. (44/8)
"(Bü tün her şey) Bi zim yal nız ca ilk ölü mü müz dür; biz ye ni den
di ril ti lip-kal dı rı la cak de ği liz." (44/35)
Ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin de (ve ya ay kı rı lı ğın da),
Al lah'ın gök ten rı zık in di rip ölü mün den son ra yer yü zü nü di rilt -
me sin de ve rüz gar la rı (bel li bir dü zen için de) yö net me sin de ak -
lı nı kul la nan bir ka vim için ayet ler var dır. (45/5)
De di ler ki: "(Bü tün olup bi ten,) Bu dün ya ha ya tı mız dan baş ka sı
de ğil dir, ölü rüz ve di ri li riz; bi zi "ke sin ti si ol ma yan za man' (deh-
rin akı şın)dan baş ka sı yı kı ma (he la ke) uğ rat mı yor." Oy sa on la -
rın bu nun la il gi li hiç bir bil gi le ri yok tur; yal nız ca zan ne di yor lar.
(45/24)
On la ra açık bel ge ler ola rak ayet le ri miz okun du ğu za man, on la -
rın (söz de) de lil le ri: "Eğer doğ ru söz lü ler ise niz, ata la rı mı zı (di -
ril tip) ge ti rin" de mek ten baş ka sı de ğil dir. (45/25)
De ki: "Al lah si zi di ril ti yor, son ra si zi öl dü rü yor, son ra ken di sin -
de hiç bir kuş ku ol ma yan kı ya met gü nü O si zi bir ara ya ge ti -
rip-top la ya cak tır. An cak in san la rın ço ğu bil mez ler." (45/26)
O kim se ki, an ne ve ba ba sı na: "Öf si ze, ben den ön ce ni ce ne -
sil ler ge lip geç miş ken, be ni (di ril ti lip) çı ka rı la ca ğım la mı teh dit
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edi yor su nuz?" de di. O iki si (an ne ve ba ba sı) ise Al lah'a ya ka -
ra rak: "Ya zık lar sa na, iman et, şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır."
(der ler; fa kat) O: "Bu, geç miş le rin ma sal la rın dan baş ka sı de ğil -
dir" der. (46/17)
On lar gör mü yor lar mı ki, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve on la rı ya rat -
mak tan yo rul ma yan (Al lah), ölü le ri de di rilt me ye güç ye ti rir. Ha -
yır; ger çek ten O, her şe ye güç ye ti ren dir. (46/33)
"Biz öl dü ğü müz ve top rak ol du ğu muz za man mı (ye ni den di ril -
ti le cek mi şiz)? Bu uzak bir dö nüş (id di ası dır)." (50/3)
Kul la ra rı zık ol mak üze re. Ve onun la (o suy la) ölü bir şeh ri di -
rilt tik. İş te (ölüm den son ra) di ri liş de böy le dir. (50/11)
O gün, o çığ lı ğı bir ger çek (hak) ola rak işi tir ler. İş te bu, (di ri lip
ka bir ler den) çı kış gü nü dür. (50/42)
Ger çek şu ki, di ril ten ve öl dü ren Bi ziz, Biz. Ve dö nüş de Bi ze -
dir. (50/43)
Doğ ru su, öl dü ren ve di ril ten O'dur. (53/44)
Ger çek şu ki, di ğer di rilt me (ye ni den neş'et) de O'na ait tir.
(53/47)
Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur. Di ril tir ve öl dü rür. O, her şe -
ye güç ye ti ren dir. (57/2)
Al lah, hep si ni di ril te ce ği gün, on la ra ne ler yap tık la rı nı ha ber ve -
re cek tir. Al lah, on la rı (yap tık la rıy la bir bir) say mış tır; on lar ise
onu unut muş lar dır. Al lah, her şe ye şa hid olan dır. (58/6)
On la rın tü mü nü Al lah'ın di ril te ce ği gün, siz le re ye min et tik le ri gi -
bi O'na da ye min ede cek ler dir ve ken di le ri nin bir şey üze ri ne ol -
duk la rı nı sa na cak lar dır. Dik kat edin; ger çek ten on lar, ya lan
söy le yen le rin ta ken di le ri dir. (58/18)
İn kar eden ler ke sin ola rak di ril til me ye cek le ri ni öne sür dü ler. De
ki: "Ha yır, Rab bim adı na  an dol sun, siz, mu hak kak di ril ti le cek -
si niz; son ra mut la ka yap tık la rı nız si ze ha ber ve ri le cek tir. Bu da
Al lah'a gö re ol duk ça ko lay dır." (64/7)
"Son ra si zi yi ne ora ya ge ri çe vi re cek ve si zi (di ril ti ci) bir çı ka rış -
la di ril tip-çı ka ra cak tır." (71/18)
"Ve on lar, si zin de san dı ğı nız gi bi Al lah'ın hiç kim se yi ke sin ola-
rak di rilt me ye ce ği ni san mış lar dı." (72/7)
(Öy ley se Al lah,) Ölü le ri di rilt me ye güç ye ti ren de ğil mi dir?
(75/40)
Der ler ki: "Biz çu kur da iken, ger çek ten biz mi ye ni den (di ril ti lip)
dön dü rü le ce ğiz?" (79/10)
Son ra di le di ği za man onu di ril tir. (80/22)
Yok sa on lar, di ril ti le cek le ri ni san mı yor mu? (83/4)
Çün kü O, il kin var eden, (son ra di ril te rek) dön dü re cek olan dır.
(85/13)

Dİ Şİ
Ey iman eden ler, öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz
kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne, onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa, ar tık (ya pıl ma sı ge -
re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa, onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
Ço cuk la rı nız ko nu sun da Al lah, er ke ğe iki di şi nin his se si ka dar
tav si ye eder. Eğer on lar iki den çok ka dın ise (ölü nün) ge ri de bı -
rak tı ğı nın üç te iki si on la rın dır. Ka dın (ve ya kız) bir tek ise, bu
du rum da ya rı sı onun dur. (Öle nin) Bir ço cu ğu var sa, ge ri ye bı -
rak tı ğın dan an ne ve ba ba dan her bi ri için al tı da bir, ço cu ğu ol -

ma yıp da an ne ve ba ba ona mi ras çı ise, bu du rum da an ne si
için üç te bir var dır. Onun kar deş le ri var sa o za man an ne si için
al tı da bir'dir. (An cak bu hü küm ler, öle nin) Et ti ği va si yet ve ya
(var sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Ba ba la rı nız, oğul la rı -
nız, siz on la rın han gi le ri nin ya rar ba kı mın dan si ze da ha ya kın
ol du ğu nu bil mez si niz. (Bun lar) Al lah'tan bir farz dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/11)
On lar, O'nu bı ra kıp da (bir ta kım) di şi le re ta par lar. On lar o her
tür lü ha yır la iliş ki si ke sil miş şey tan dan baş ka sı na tap maz lar.
(4/117)
Sen den fet va is ter ler. De ki: "Al lah, 'ço cuk suz ve ba ba sız ola-
nın (ke la le'nin)' mi ra sı na iliş kin hük mü açık lar. Ölen ki şi nin ço -
cu ğu yok da kız kar de şi var sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı kız
kar de şi nin dir. Ama (ölen) kız kar de şi nin ço cu ğu yok sa, ken di si
(er kek kar de şi) ona mi ras çı olur. Eğer kız kar de şi iki ise, ge ri de
bı rak tık la rı nın üç te iki si on la rın dır. Ama (mi ras çı lar) er kek ler ve
kız kar deş ler ise, bu du rum da er kek için di şi nin iki pa yı var dır.
Al lah, -şa şı rıp sap ma ya sı nız di ye- açık lar. Al lah, her şe yi bi len dir.
(4/176)
Se kiz çift; ko yun dan iki, ke çi den de iki. De ki: "İki er ke ği mi ha -
ram kıl dı? Yok sa iki di şi yi mi, ya da o iki di şi nin ra him le ri nin,
ken di si ni kap sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz
ba na bir ilim le ha ber ve rin." (6/143)
De ve den iki, sı ğır dan da iki. De ki: "İki er ke ği mi ha ram kıl dı?
Yok sa iki di şi yi mi ya da o iki di şi nin ra him le ri nin, ken di si ni kap-
sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Yok sa Al lah, bun la rı siz le re tav si ye et ti ği
za man şa hid miy di niz?" hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın in san la rı
sap tır mak için Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha
za lim kim dir? Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (6/144)
Se mud (top lu mu na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik. Sa lih:) "Ey
kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci ze) gel miş tir: Al lah'ın
bu di şi de ve si si ze bir bel ge dir; onu sa lı ve rin de Al lah'ın ar zın -
da ot la sın, ona bir kö tü lük le do kun ma yın, son ra si zi acı bir azab
ya ka lar" de di. (7/73)
Böy le lik le di şi de ve yi öl dür dü ler ve Rab le ri nin em ri ne kar şı çı -
kıp (Sa lih'e de şöy le) de di ler: "Ey Sa lih, eğer ger çek ten gön de -
ri len ler den (bir pey gam ber) isen, va adet ti ğin şe yi ge tir, ba ka -
lım." (7/77)
Al lah, her di şi nin ne yi yük len di ği ni (ne ye ha mi le kal dı ğı nı) ve
döl ya tak la rı nın ne yi ek sil tip ne yi ek le di ği ni bi lir. O'nun Katında
her şey bir mik tar (öl çü) ile dir. (13/8)
Rab bi niz si ze er kek le ri seç ti de me lek ler den di şi le ri mi (ken di -
ne) edin di? Ger çek ten siz bü yük bir söz söy le mek te si niz.
(17/40)
Bi zi ayet (mu ci ze)ler gön der mek ten, ön ce ki le rin onu ya lan la ma -
sın dan baş ka bir şey alı koy ma dı. Se mud'a di şi de ve yi gö rü nür
(bir mu ci ze) ola rak gön der dik, fa kat on lar bu nun la (onu bo ğaz -
la mak la) zul met miş ol du lar. Oy sa Biz ayet le ri an cak kor kut mak
için gön de ri riz. (17/59)
De di ki: "İş te, bu bir di şi de ve dir; su iç me hak kı (bir gün) onun,
bel li bir gü nün su iç me hak kı da si zin dir." (26/155)
Ni ha yet ka rın ca va di si ne gel dik le rin de, bir di şi ka rın ca de di ki:
"Ey ka rın ca top lu lu ğu, ken di yu va la rı nı za gi rin, Sü ley man ve or -
du la rı, far kın da ol mak sı zın si zi kı rıp-geç me sin." (27/18)
Al lah si zi top rak tan ya rat tı, son ra bir dam la su dan. Son ra da si -
zi çift çift kıl dı. O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal maz
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ve do ğur maz da. Ömür sü re ne, ömür ve ril me si ve onun öm rün -
den kı sal tıl ma sı da mut la ka bir ki tap ta (ya zı lı)dır. Ger çek ten bu,
Al lah'a gö re ko lay dır. (35/11)
Yok sa on lar, şa hid lik et mek tey ken Biz me lek le ri di şi ler ola rak
mı ya rat tık? (37/150)
Kim bir kö tü lük iş ler se, ken di mis lin den baş ka sıy la ce za gör-
mez; kim de -er kek ol sun, di şi ol sun- bir mü'min ola rak sa lih bir
amel de bu lu nur sa, iş te on lar, için de he sap sız ola rak rı zık lan dı -
rıl mak üze re cen ne te gi rer ler." (40/40)
Kı ya met-sa ati nin il mi O'na dön dü rü lür. O'nun il mi ol mak sı zın,
hiç bir mey ve to mur cu ğun dan çık maz, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. On la ra: "Be nim or tak la rım ne re de" di ye ses-
le ne ce ği gün, de di ler ki: "Sa na ar zet tik ki, biz den hiç bir şa hid
yok." (41/47)
Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır. Di le di ği ni ya ra tır. Di le di ği ne
di şi ler ar ma ğan eder, di le di ği ne de er kek ar ma ğan eder.
(42/49)
Ve ya er kek ler ve di şi ler ola rak çift (ikiz) ve rir. Di le di ği ni kı sır bı -
ra kır. Ger çek ten O, bi len dir, güç ye ti ren dir. (42/50)
On lar, ki Rah ma nın kul la rı olan me lek le ri di şi ler kıl dı lar. Ken di -
le ri ya ra tı lış la rı na şa hit mi ol du lar? On la rın şa hit lik le ri ya zı la cak
ve (bun dan do la yı) so rum lu tu tu la cak lar. (43/19)
Ey in san lar, ger çek ten, Biz si zi bir er kek ve bir di şi den ya rat tık
ve bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk lar ve ka bi le ler (şek lin de)
kıl dık. Şüp he siz, Al lah Katında si zin en üs tün (ke rim) ola nı nız,
(ırk ya da soy ca de ğil) tak va ca en ile ri de ola nı nız dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, ha ber alan dır. (49/13)
Er kek (ev lat) si zin, di şi O'nun mu? (53/21)
Ger çek şu ki, ahi re te iman et me yen ler, me lek le ri di şi isim ler le
isim len di ri yor lar. (53/27)
Doğ ru su, çift le ri; er kek ve di şi yi, ya ra tan O'dur. (53/45)
Ger çek şu ki Biz, bir fit ne (im ti han ve de ne me ko nu su) ola rak o
di şi de ve yi ken di le ri ne gön de re niz. Şu hal de sen on la rı göz le -
yip-bek le ve sab ret. (54/27)
Böy le ce on dan, er kek ve di şi ol mak üze re çift kıl dı. (75/39)
Er ke ği ve di şi yi ya ra ta na; (92/3)

DOĞ RU LUK
Din de zor la ma (ve bas kı) yok tur.  Şüp he siz, doğ ru luk (rüşd) sa -
pık lık tan apa çık ay rıl mış tır. Ar tık kim ta ğu tu ta nı ma yıp Al lah'a
ina nır sa, o, sa pa sağ lam bir kul pa ya pış mış tır; bu nun kop ma sı
yok tur. Al lah, işi ten dir, bi len dir. (2/256)
Rab bi nin sö zü, doğ ru luk ba kı mın dan da, ada let ba kı mın dan da
tas ta mam dır. O'nun söz le ri ni de ğiş ti re bi le cek yok tur. O, işi ten -
dir, bi len dir. (6/115)
"Son ra ge le cek ler ara sın da ba na bir doğ ru luk di li (li san-ı sıdk)
ver." (26/84)
Doğ ru olan la ra doğ ru luk (ve bağ lı lık)la rı nı (Al lah'ın) sor ma sı
için. Ka fir le re ise acı bir azab ha zır la mış tır. (33/8)
Çok kud ret li, mül kü nün so nu ol ma yan (Al lah)ın ya nın da doğ ru -
luk ma ka mın da dır lar. (54/55)

DO ĞU-BA TI
Do ğu da Al lah'ın dır, ba tı da. Her ne re ye dö ner se niz Al lah'ın yü -
zü (kıb le si) ora sı dır. Şüp he siz ki Al lah, ku şa tan dır, bi len dir.
(2/115)
bir ta kım be yin siz in san lar: "On la rı da ha ön ce ki kıb le le rin den
çe vi ren ne dir?" di ye cek ler. De ki: "Do ğu da Al lah'ın dır, ba tı da.
O di le di ği ni doğ ru yo la yö nel tir." (2/142)

Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
Al lah, ken di si ne mülk ver di, di ye Rab bi ko nu sun da İb ra him'le
tar tış ma ya gi re ni gör me din mi? Ha ni İb ra him: "Be nim Rab bim
di ril tir ve öl dü rür" de miş ti; o da: "Ben de öl dü rür ve di ril ti rim" de -
miş ti. (O za man) İb ra him: "Şüp he yok, Al lah gü ne şi do ğu dan
ge ti rir, (ha di) sen de onu ba tı dan ge tir" de yin ce, o in kâr cı böy-
le ce afal la yıp kal mış tı. Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (2/258)
Ken di si ne be re ket ler kıl dı ğı mız ye rin do ğu su na da, ba tı sı na da
o hor kı lı nıp-za yıf bı ra kı lan la rı (müs taz'af la rı) mi ras çı lar kıl dık.
Rab bi nin İs ra ilo ğul la rı na olan o gü zel sö zü (va adi), sab ret me le -
ri do la yı sıy la ta mam lan dı (ye ri ne gel di). Fi ra vun ve kav mi nin
yap mak ta ol duk la rı ve yük selt tik le ri ni (köşk le ri ni, sa ray la rı nı) da
yer le bir et tik. (7/137)
Ki tap'ta Mer yem'i de zik ret. Ha ni o, ai le sin den ko pup do ğu ta ra-
fın da bir ye re çe kil miş ti. (19/16)
Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li, için de
çe rağ bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır -
ça, san ki in cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait ol ma -
yan kut lu bir zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne -
re dey se ateş ona do kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur üs tü -
ne nur dur. Al lah, ki mi di ler se onu ken di nu ru na yö nel tip-ile tir.
Al lah in san lar için ör nek ler ve rir. Al lah, her şe yi bi len dir. (24/35)
Eğer ak lı nı zı kul la na bi li yor sa nız, O, do ğu nun da, ba tı nın da ve
bun lar ara sın da olan her şe yin de Rab bi dir" de di (Mu sa).
(26/28)
Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da bu lu nan la rın Rab bi'dir, do ğu la -
rın da Rab bi'dir. (37/5)
So nun da Bize gel di ği za man, der ki: "Keş ke be nim le se nin
aran da iki do ğu (do ğu ile ba tı) uzak lı ğı ol say dı. Me ğer ne kö tü
ya kın-dost(muş sun sen)." (43/38)
O, iki do ğu nun da Rab bi dir, iki ba tı nın da Rab bi dir. (55/17)
Ar tık, do ğu la rın ve ba tı la rın Rab bi ne ye min ede rim; Biz ger çek -
ten güç ye ti re niz; (70/40)
(Al lah,) Do ğu nun ve ba tı nın Rab bi dir. O'ndan baş ka ilah yok tur.
Şu hal de (yal nız ca) O'nu ve kil tut. (73/9)

DO ĞUM
Der ken do ğum san cı sı onu bir hur ma da lı na sü rük le di. De di ki:
"Keş ke bun dan ön ce öl sey dim de, ha fı za lar dan si li nip unu tu lu -
ver sey dim." (19/23)

DO MUZ
O, si ze ölü yü (le şi)- ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı ke sin ola rak ha ram kıl dı. Fa kat kim
ka çı nıl maz ola rak muh taç ka lır sa, taş kın lık yap ma mak ve had di
aş ma mak şar tıy la (öl me ye cek oran da yi ye bi lir), ona bir gü nah
yok tur. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/173)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
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le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
De ki: "Al lah Katında, 'ke sin leş miş bir ce za ola rak' bun dan da -
ha kö tü sü nü ha ber ve re yim mi? Al lah'ın ken di si ne la net et ti ği,
ona kar şı ga zab lan dı ğı ve on lar dan may mun lar ve do muz lar
kıl dı ğı ile ta ğu ta ta pan lar; iş te bun lar, yer le ri da ha kö tü ve düm-
düz yol dan da ha çok sap mış lar dır." (5/60)
De ki: "Ba na vah yo lu nan lar için de, yi yen bir kim se nin yi ye ce ği
(şey ler) için, ölü eti, dö kü len kan, do muz eti -ki bu ger çek ten
mur dar dır- ya da Al lah'tan baş ka sı adı na ke sil miş bir fısk dı şın -
da, ha ram kı lın mış bir şey bul mu yo rum. Kim ka çı nıl maz bir ih -
ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa, -sal dır ma mak ve had di aş ma mak
şar tıy la- (bu sa yı lan lar dan öl me ye cek ka dar yi ye bi lir). Şüp he siz
se nin Rab bin ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/145)
O, si ze an cak ölü yü, ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı ha ram kıl dı. Fa kat kim mec bur ka lır -
sa, sal dır ma mak ve sı nı rı aş ma mak üze re (yi ye bi lir). Çün kü
ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (16/115)

DOST
Sen on la rın din le ri ne uy ma dık ça, Yahudi ve Hı ris ti yan lar sen-
den ke sin lik le hoş nut ola cak de ğil ler dir. De ki: "Şüp he siz doğ ru
yol, Al lah'ın (gös ter di ği) yo lu dur." Eğer sa na ge len bun ca ilim-
den son ra on la rın he va (ar zu ve tut ku)la rı na uya cak olur san,
se nin için Al lah'tan ne bir dost var dır, ne de bir yar dım cı.
(2/120)
Ey iman eden ler, hiç bir alış-ve ri şin, hiç bir dost lu ğun ve hiç bir
şe fa atin ol ma dı ğı gün gel mez den ev vel, si ze rı zık ola rak ver dik-
le ri miz den in fak edin. Kâ fir ler... On lar zul me den ler dir. (2/254)
İş te bu şey tan, an cak ken di dost la rı nı kor ku tur. Siz on lar dan
kork ma yın, eğer mü'min ler se niz, Ben'den kor kun. (3/175)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler, o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı, fu huş ta bu lun ma yan, if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra, fu huş ya pa cak olur lar sa, öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za-
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu, siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/25)
Al lah, si zin düş man la rı nı zı da ha iyi bi len dir; bir ve li (en gü ve ni -
lir bir dost) ola rak Al lah ye ter, bir yar dım cı ola rak da Al lah ye -
ter. (4/45)
İman eden ler Al lah yo lun da sa va şır lar; in kar eden ler ise ta ğut
yo lun da sa va şır lar öy ley se şey ta nın dost la rıy la sa va şın. Hiç
şüp he siz, şey ta nın hi le li-dü ze ni pek za yıf tır. (4/76)
On la rı -ne olur sa ol sun- şa şır tıp-sap tı ra ca ğım, en ol ma dık ku -
run tu la ra dü şü re ce ğim ve on la ra ke sin ola rak da var la rın ku lak -
la rı nı kes me le ri ni em re de ce ğim ve Al lah'ın ya rat tık la rı nı de ğiş -
tir me le ri ni em re de ce ğim." Kim Al lah'ı bı ra kıp da şey ta nı dost

(ve li) edi nir se, kuş ku suz o, apa çık bir hüs ra na uğ ra mış tır.
(4/119)
İyi lik ya pa rak ken di ni Al lah'a tes lim eden ve ha nif (tev hi di) olan
İb ra him'in di ni ne uyan dan da ha gü zel din'li kim dir? Al lah, İb ra -
him'i dost edin miş tir. (4/125)
On lar, mü'min le ri bı ra kıp ka fir le ri dost lar (ve li ler) edi nir ler. 'Kuv -
vet ve onu ru (iz ze ti)' on la rın ya nın da mı arı yor lar? Şüp he siz,
'bü tün kuv vet ve onur,' Al lah'ın dır. (4/139)
Ama iman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar, on la ra ecir le -
ri ni ek sik siz öde ye cek ve on la ra ken di faz lın dan ek le ye cek tir
de. Çe kim ser dav ra nan lar ve bü yük le nen ler, on la rı acık lı bir
azab la azab lan dı ra cak tır ve ken di le ri için Al lah'tan baş ka bir
(ve kil) ko ru yu cu dost ve yar dım cı bu la ma ya cak lar dır. (4/173)
Bu gün si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. (Ken di le ri ne) Ki tap ve -
ri len le rin ye me ği si ze he lal, si zin de ye me ği niz on la ra he lal dir.
Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön ce (ken di le ri -
ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka dın lar da, na mus lu, fu -
huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -on la -
ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı lın dı.)
Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa, el bet te onun yap tı ğı bo şa
çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (5/5)
Ey iman eden ler, Yahudi ve Hı ris ti yan la rı dost lar (ve li ler) edin-
me yin; on lar bir bir le ri nin dos tu dur lar. Siz den on la rı kim dost
edi nir se, kuş ku suz on lar dan dır. Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu -
lu ğu na hi da yet ver mez. (5/51)
Si zin dos tu nuz (ve li niz), an cak Al lah, O'nun el çi si, rü ku' edi ci ler
ola rak na maz kı lan ve ze ka tı ve ren mü'min ler dir. (5/55)
Kim Al lah'ı, Re sû lü'nü ve iman eden le ri dost (ve li) edi nir se, hiç
şüp he yok, ga lip ge le cek olan lar, Al lah'ın ta raf tar la rı dır. (5/56)
Ey iman eden ler, siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den di -
ni ni zi, alay ve oyun (ko nu su) edi nen le ri ve ka fir le ri dost lar (ve li -
ler) edin me yin. Ve eğer ina nı yor sa nız, Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
(5/57)
On lar dan ço ğu nun in kâ ra sa pan lar la dost luk lar kur duk la rı nı gö -
rür sün. Ken di le ri için ne fis le ri nin tak dim et ti ği şey ne kö tü dür.
Al lah on la ra ga zab lan dı ve on lar azab da ebe di ka la cak lar dır.
(5/80)
Eğer Al lah'a, pey gam be re ve ona in di ri le ne iman et se ler di, on -
la rı dost lar edin mez ler di. Fa kat on lar dan ço ğu fa sık olan lar dır.
(5/81)
Üze rin de Al lah'ın is mi nin anıl ma dı ğı şe yi ye me yin; çün kü bu
fısk'tır (yol dan çı kış tır). Ger çek ten şey tan lar, si zin le mü ca de le
et me le ri için ken di dost la rı na giz li-çağ rı lar da bu lu nur lar. On lar -
la ita at eder se niz şüp he siz siz de müş rik ler si niz. (6/121)
On la rın tü mü nü top la ya ca ğı gün: "Ey cin top lu lu ğu in san lar dan
ço ğu nu (ayar tıp ken di ni ze kul lar) edin di niz" (di ye cek). İn san lar -
dan on la rın dost la rı der ler ki: "Rab bi miz, ki mi miz ki mi miz den
ya rar lan dı ve bi zim için tes bit et ti ğin sü re ye ulaş tık." (Al lah) Di -
ye cek ki: "Al lah'ın di le di ği dış ta ol mak üze re, ateş si zin için de
sü re siz ka la ca ğı nız ko nak la ma ye ri niz dir." Şüp he siz Rab bin,
hü küm ve hik met sa hi bi olan dır, bi len dir. (6/128)
Ey Ade mo ğul la rı, şey tan, an ne ve ba ba nı zın çir kin yer le ri ni
ken di le ri ne gös ter mek için, el bi se le ri ni sı yır ta rak, on la rı cen net -
ten çı kar dı ğı gi bi sa kın si zi de bir be la ya uğ rat ma sın. Çün kü o
ve ta raf tar la rı, (ken di le ri ni gö re me ye ce ği niz yer den) siz le ri gör-
mek te dir. Biz ger çek ten şey tan la rı, inan ma ya cak la rın dost la rı
kıl dık. (7/27)
İn kâr eden ler bir bir le ri nin ve li le ri dir. Eğer siz bu nu yap maz sa nız
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(bir bi ri ni ze yar dım et mez ve dost ol maz sa nız) yer yü zün de bir
fit ne ve bü yük bir boz gun cu luk (fe sat) olur. (8/73)
İş te böy le ce Biz onu (Kur'an'ı) Arap ça bir hü küm ola rak in dir dik.
An dol sun, sa na ge len bu ilim den son ra, on la rın he va (is tek ve
tut ku)la rı na uya cak olur san, se nin için Al lah'tan ne bir yar dım -
cı, dost, ne bir ko ru yu cu var dır. (13/37)
İman et miş kul la rı ma söy le: "Alış-ve ri şin ve dost lu ğun ol ma dı ğı
o gün gel mez den ev vel, dos doğ ru na ma zı kıl sın lar ve ken di le -
ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak et sin ler."
(14/31)
On lar ne re dey se, sa na vah yet ti ği miz den baş ka sı nı Bize kar şı
dü züp uy dur man için se ni fit ne ye dü şü re cek ler di; o za man se -
ni dost edi ne cek ler di. (17/73)
İş te bu ra da (bu du rum da) ve la yet (yar dım cı lık, dost luk) hak
olan Al lah'a ait tir. O, se vap ba kı mın dan ha yır lı, so nuç ba kı mın -
dan ha yır lı dır. (18/44)
Kör ola na güç lük yok tur, to pal ola na güç lük yok tur, has ta ola na
da güç lük yok tur; si zin için de, ge rek ken di ev le ri niz den, ge rek -
se ba ba la rı nı zın ev le rin den, an ne le ri ni zin ev le rin den, er kek kar-
deş le ri ni zin ev le rin den, kız kar deş le ri ni zin ev le rin den, am ca la -
rı nı zın ev le rin den, ha la la rı nı zın ev le rin den, da yı la rı nı zın ev le -
rin den, tey ze le ri ni zin ev le rin den, anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz
(yer ler den) ya da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç-
lük yok tur. Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü nah
yok tur. Ev le re gir di ği niz va kit, Al lah ta ra fın dan kut lu, gü zel bir
ya şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te Al lah, si ze
ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız. (24/61)
Vah ya zık lar ba na, ne olur du da fi la nı dost edin me sey dim."
(25/28)
Ne de can dan-ya kın bir dost." (26/101)
On la rı (ev lat edin dik le ri ni zi) ba ba la rı na nis bet ede rek ça ğı rın;
bu, Al lah Katında da ha adil dir. Eğer ba ba la rı nı bil mi yor sa nız ar -
tık on lar, din de si zin kar deş le ri niz ve dost la rı nız dır. Ha ta ola rak
yap tık la rı nız da ise, si zin için bir sa kın ca (bir ve bal) yok tur. An -
cak kalp le ri ni zin ka sıt gö ze te rek (ta am mü den) yap tık la rı nız da
var dır. Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (33/5)
Pey gam ber, mü'min ler için ken di ne fis le rin den da ha ev la dır ve
onun zev ce le ri de on la rın an ne le ri dir. Ra him sa hip le ri (ak ra ba -
lar) de, Al lah'ın Ki ta bın da bir bir le ri ne öte ki mü'min ler den ve mu -
ha cir ler den da ha ya kın dır. An cak dost la rı nı za ma ruf üze re ya -
pa cak la rı nız baş ka; bun lar Ki tap ta ya zıl mış bu lun mak ta dır.
(33/6)
On la rı, yak laş mak ta olan gü ne kar şı uyar; o za man yü rek ler
gırt lak la ra da ya nır, yut ku nur du rur lar. Za lim ler için ne ko ru yu cu
bir dost, ne sö zü ye ri ne ge ti re bi lir bir şe fa at çi yok tur. (40/18)
İyi lik le kö tü lük eşit ol maz. Sen, en gü zel olan bir tarz da (kö tü lü -
ğü) uzak laş tır; o za man, (gö rür sün ki) se nin le onun ara sın da
düş man lık bu lu nan kim se, san ki sı cak bir dost(un) olu ver miş tir.
(41/34)
Kim Rah man'ın zik ri ni gör mez lik ten ge lir se, Biz bir şey ta na
onun 'üze ri ni ka buk la bağ lat tı rı rız'; ar tık bu, onun bir ya kın dos-
tu dur. (43/36)
Mut ta ki ler ha riç ol mak üze re, o gün, dost la rın ki mi ki mi ne düş-
man dır. (43/67)
O gün, bir dost dost tan her han gi bir şey le ya rar sağ la ya maz. Ve
on la ra yar dım edil mez. (44/41)
Ka fir olan lar, si zin le sa vaş mış ol sa lar dı, ar ka la rı nı dö nüp ka çar-
lar dı; son ra, ne bir ve li (ko ru yu cu dost), ne bir yar dım cı bu la -
maz lar dı. (48/22)

Ar tık bu gün siz den her han gi bir fid ye alın maz ve in kâr eden ler -
den de.. Ba rın ma ye ri niz ateş tir, si zin ve li niz (si ze ya ra şan dost)
odur; o ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (57/15)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter
ço cuk la rı, is ter kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol -
sun. On lar, öy le kim se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış
ve on la rı Ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın -
dan ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak
ka la cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar da O'ndan ra zı
ol muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
Al lah, an cak din ko nu sun da si zin le sa va şan la rı, si zi yurt la rı nız -
dan sü rüp-çı ka ran la rı ve sü rü lüp-çı ka rıl ma nız için ar ka çı kan la -
rı dost edin me niz den sa kın dı rır. Kim on la rı dost edi nir se, ar tık
on lar za lim le rin ta ken di le ri dir. (60/9)
Bun dan do la yı bu gün, ken di si ne hiç bir sı cak dost yok tur."
(69/35)
(Böy le bir gün de) hiç bir ya kın dost bir ya kın dos tu sor maz.
(70/10)

DÖL YA TA ĞI
Döl ya tak la rın da si ze di le di ği gi bi su ret ve ren O'dur. O'ndan
baş ka ilah yok tur; üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa -
hi bi dir. (3/6)
Al lah, her di şi nin ne yi yük len di ği ni (ne ye ha mi le kal dı ğı nı) ve
döl ya tak la rı nın ne yi ek sil tip ne yi ek le di ği ni bi lir. O'nun Katında
her şey bir mik tar (öl çü) ile dir. (13/8)

DUA
İb ra him, İs ma il'le bir lik te Evin (Ka'be'nin) sü tun la rı nı yük selt ti -
ğin de (iki si şöy le dua et miş ti): "Rab bi miz biz den (bu nu) ka bul
et. Şüp he siz, Sen işi ten ve bi len sin"; (2/127)
Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak ki Ben (on la ra)
pek ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua ede nin du ası na ce vap
ve ri rim. Öy ley se, on lar da Be nim çağ rı ma ce vap ver sin ler ve
ba na iman et sin ler. Umu lur ki ir şad (doğ ru yo lu bul muş) olur lar.
(2/186)
Ora da Ze ke ri ya Rab bi ne dua et ti: "Rab bim, ba na Katından ter-
te miz bir soy ar ma ğan et. Doğ ru su Sen, du ala rı işi ten sin" de di.
(3/38)
Sa bah ak şam -O'nun yü zü nü (rı za sı nı) di le ye rek- Rab le ri ne
dua eden le ri kov ma. On la rın he sa bın dan se nin üze rin de bir şey
(yü küm lü lük), se nin he sa bın dan da bir şey (yü küm lü lük) yok tur
ki on la rı kov man ge rek sin. Yok sa za lim ler den olur sun. (6/52)
De ki: "Si zi ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan kim kur tar mak -
ta dır ki, siz (açık tan ve) giz li den giz li ye ona yal va ra rak dua et -
mek te si niz: -An dol sun, bi zi bun dan kur ta rır san, ger çek ten şük-
re den ler den olu ruz." (6/63)
De ki: "Rab bim ada let le dav ran ma yı em ret ti. Her mes cid ya nın -
da (sec de ye rin de) yüz le ri ni zi (O'na) doğ rul tun ve di ni yal nız
ken di si ne has kı la rak O'na dua edin. "Baş lan gıç ta si zi ya rat tı ğı"
gi bi dö ne cek si niz." (7/29)
Rab bi ni ze yal va ra yal va ra ve için için dua edin. Şüp he siz O,
had di aşan la rı sev mez. (7/55)
Dü ze ne ko nul ma sı (ıs lah)ın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın; O'na kor ka rak ve umut ta şı ya rak dua edin.
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Doğ ru su Al lah'ın rah me ti iyi lik ya pan la ra pek ya kın dır. (7/56)
Baş la rı na iğ renç bir azab çö kün ce, de di ler ki: "Ey Mu sa, Rab bi -
ne -sa na ver di ği ahid adı na- bi zim için dua et. Eğer bu iğ renç
aza bı üze ri miz den çe kip-gi de rir sen, an dol sun sa na iman ede-
ce ğiz ve İs ra ilo ğul la rı nı se nin le gön de re ce ğiz. (7/134)
İsim le rin en gü ze li Al lah'ın dır. Öy ley se O'na bun lar la dua edin.
O'nun isim le rin de 'ay kı rı lı ğa (ve in kâ ra) sa pan la rı' bı ra kın. Yap -
mak ta ol duk la rı do la yı sıy la ya kın da ce za lan dı rı la cak lar dır.
(7/180)
O, si zi tek bir ne fis ten ya rat tı ve ken di siy le du ru lup-ya tış ma sı
için on dan eşi ni var et ti. Onu (eşi ni) ör tüp-bü rü yün ce, o da bir
yük yük len di de bu nun la (bir sü re) ge zin di. Ni te kim ağır la şın ca,
iki si Rab le ri olan Al lah'a dua et ti ler: "Eğer bi ze sa lih (bir ço cuk)
ve rir sen, an dol sun şük re den ler den ola ca ğız." (7/189)
On la rın Beyt(-i Şe rif) önün de ki du ala rı, ıs lık çal mak tan ve el
çırp mak tan baş ka sı de ğil dir. Ar tık in kâr et tik le ri niz do la yı sıy la
ta dın aza bı. (8/35)
Be de vi ler den öy le le ri de var dır ki, on lar Al lah'a ve ahi ret gü nü -
ne iman eder ve in fak et ti ği ni Al lah Katında bir ya kın laş ma ya ve
el çi nin dua ve ba ğış la ma di lek le ri ne (bir yol) sa yar. Ha be ri niz
ol sun, bu ger çek ten on lar için bir ya kın laş ma dır. Al lah da on la -
rı Ken di rah me ti ne so ka cak tır. Şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (9/99)
On la rın mal la rın dan sa da ka al, bu nun la on la rı te miz le miş, arın-
dır mış olur sun. On la ra dua et. Doğ ru su, se nin du an, on lar için
'bir sü kû net ve hu zur dur.' Al lah işi ten dir, bi len dir. (9/103)
Ora da ki du ala rı: "Al lah'ım, Sen ne yü ce sin"dir ve ora da ki dir lik
te men ni le ri: "Se lam"dır; du ala rı nın so nu da: "Ger çek ten, hamd
alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır." (10/10)
İn sa na bir za rar do kun du ğun da, yan ya tar ken, otu rur ken ya da
ayak tay ken Bize dua eder; za ra rı nı üs tün den kal dır dı ğı mız za -
man ise, san ki ken di si ne do ku nan za ra ra Bizi hiç ça ğır ma mış
gi bi dö ner-gi der. İş te, öl çü yü ta şı ran la ra yap mak ta ol duk la rı
böy le süs len miş tir. (10/12)
Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki siz ge mi de bu -
lun du ğu nuz za man, on lar da gü zel bir rüz gar la onu yüz dü rür -
ler ken ve (tam) bu nun la se vin mek te ler ken, ona çıl gın ca bir rüz-
gar ge lip ça tar ve her yan dan dal ga lar on la rı ku şa tı ve rir; on lar
ar tık bu (dal ga lar la) ger çek ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken,
din de O'na 'gö nül den ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)' ola rak Al lah'a
dua et me ye baş lar lar: "An dol sun eğer bun dan bi zi kur ta ra cak
olur san, mu hak kak sa na şük re den ler den ola ca ğız." (10/22)
(Al lah) De di ki: "İki ni zin du ası ka bul olun du. Öy ley se dos doğ ru
yol da de vam edin ve bil gi siz le rin yo lu na uy ma yın." (10/89)
Böy le ce Rab bi, du ası nı ka bul et ti ve on la rın hi le li dü zen le ri ni
ken di sin den uzak laş tır dı. Çün kü O, işi ten dir, bi len dir. (12/34)
Hak olan çağ rı (dua, iba det) yal nız ca O'na (olan)dır. On la rın
Allah'tan baş ka ça ğır dık la rı ise, on la ra hiç bir şey le ce vab ve re -
mez ler. (On la rın du ru mu) yal nız ca, ağ zı na gel sin di ye, iki avu-
cu nu su ya uza tan(ın bo şu na bek le me si) gi bi dir. Oy sa ona gel-
mez. İn kâr eden le rin du ası, sa pık lık için de ol mak tan baş ka sı
de ğil dir. (13/14)
Hamd, Al lah'a ait tir ki, O, ba na ih ti yar lı ğa rağ men İs ma il'i ve İs -
hak'ı ar ma ğan et ti. Şüp he siz Rab bim, ger çek ten du ayı işi ten -
dir." (14/39)
Rab bim, be ni na ma zı(nda) sü rek li kıl, so yum dan olan la rı da.
Rab bi miz, du amı ka bul bu yur." (14/40)
İn san hay ra dua et ti ği gi bi, şer re de dua et mek te dir. İn san, pek
ace le ci dir. (17/11)

Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua
eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is te-
ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni Bi zi zik ret mek ten
gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di 'is tek ve tut ku la rı na (he va sı na)'
uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de ne ita at et me. (18/28)
De miş ti ki: "Rab bim, şüp he siz be nim ke mik le rim gev şe di ve
baş, yaş lı lık ale viy le tu tuş tu; ben sa na dua et mek le mut suz ol -
ma dım." (19/4)
Siz den ve Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız dan ko pup-ay rı lı yo rum
ve Rab bi me dua edi yo rum. Umu lur ki, Rab bi me dua et mek le
mut suz ol ma ya ca ğım." (19/48)
Böy le ce onun du ası na ica bet et tik. Ken di sin den o der di gi der -
dik; ona Katımız dan bir rah met ve iba det eden ler için bir zi kir ol -
mak üze re ai le si ni ve on lar la bir lik te bir ka tı nı da ha ver dik.
(21/84)
Bu nun üze ri ne du ası na ica bet et tik ve onu üzün tü den kur tar dık.
İş te Biz, iman eden le ri böy le kur ta rı rız. (21/88)
Onun du ası na ica bet et tik, ken di si ne Yah ya'yı ar ma ğan et tik,
eşi ni de do ğur ma ya el ve riş li kıl dık. Ger çek ten on lar ha yır lar da
ya rı şır lar dı, uma rak ve kor ka rak Bize dua eder ler di. Bize de rin
say gı gös te rir ler di. (21/90)
Gör me din mi ki, gök ler de ve yer de olan lar ve di zi di zi uçan kuş-
lar, ger çek ten Al lah'ı tes bih et mek te dir. Her bi ri, ken di du ası nı
ve tes bi hi ni şüp he siz bil miş tir. Al lah, on la rın iş le dik le ri ni bi len -
dir. (24/41)
De ki: "Si zin du anız ol ma say dı Rab bim si ze de ğer ve rir miy di?
Fa kat siz ger çek ten ya lan la dı nız; ar tık (bu nun aza bı da) ka çı -
nıl maz ola cak tır." (25/77)
De di ki: "Pe ki, dua et ti ği niz za man on lar si zi işi ti yor lar mı?"
(26/72)
Ya da sı kın tı ve ih ti yaç için de ola na, ken di si ne dua et ti ği za man
ica bet eden, kö tü lü ğü açıp gi de ren ve si zi yer yü zü nün ha li fe le -
ri kı lan mı? Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah mı? Ne az öğüt-alıp
dü şü nü yor su nuz. (27/62)
İn san la ra bir za rar do kun du ğu za man, 'gö nül den ka tık sız bağ lı -
lar' ola rak, Rab le ri ne dua eder ler; son ra ken din den on la ra bir
rah met tad dı rın ca he men ce cik bir grup Rab le ri ne şirk ko şar lar.
(30/33)
On la rın yan la rı (ge ce na ma zı na kalk mak için) ya tak la rın dan
uzak la şır. Rab le ri ne kor ku ve umut la dua eder ler ve ken di le ri ne
rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler. (32/16)
O'dur ki, si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar mak için si ze rah met et -
mek te; me lek le ri de (si ze dua et mek te dir). O, mü'min le ri çok
esir ge yi ci dir. (33/43)
Eğer on la ra dua eder se niz, du anı zı işit mez ler, işit se ler bi le si ze
ce vap ve re mez ler. Kı ya met gü nün de ise, si zin şirk koş ma nı zı
ta nı ma ya cak lar dır. (Bu nu her şey den) Ha be ri olan Al lah gi bi sa -
na (hiç kim se) ha ber ver mez. (35/14)
İn sa na bir za rar do kun du ğu za man, gö nül den ka tık sız ca yö nel -
miş ola rak Rab bi ne dua eder. Son ra ona ken din den bir ni met
ver di ği za man, da ha ön ce O'na dua et ti ği ni unu tur ve O'nun yo -
lun dan sap tır mak ama cıy la Al lah'a eş ler koş ma ya baş lar. De ki:
"İn kâ rın la bi raz (dün ya zevk le rin den) ya rar lan; çün kü sen, ate-
şin hal kın dan sın." (39/8)
İn sa na bir za rar do kun du ğu za man, Bize dua eder; son ra ta ra fı -
mız dan ona bir ni met ih san et ti ği miz de, der ki: "Bu, ba na an cak
bir bil gi(m) do la yı sıy la ve ril di." Ha yır; bu bir fit ne (ken di si ni bir
de ne me)dir. An cak ço ğu bil mi yor lar. (39/49)
Öy ley se, di ni yal nız ca O'na ha lis kı lan lar ola rak Al lah'a dua
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(kul luk) edin; ka fir ler hoş gör me se de. (40/14)
Ate şin için de olan lar, ce hen nem bek çi le ri ne de di ler ki: "Rab bi -
ni ze dua edin; azab tan bir gü nü (ol sun) bi ze ha fif let sin." (40/49)
(Bek çi ler:) "Si ze ken di Re sul le ri niz açık bel ge ler le gel mez miy -
di?" de di ler. On lar: "Evet" de di ler. (Bek çi ler:) "Şu hal de siz dua
edin" de di ler. Oy sa ka fir le rin du ası, çık maz da ol mak tan baş ka -
sı de ğil dir. (40/50)
Rab bi niz de di ki: "Ba na dua edin, si ze ica bet ede yim. Doğ ru su
Ba na iba det et mek ten bü yük le nen (müs tek bir)ler; ce hen ne me
bo yun bük müş kim se ler ola rak gi re cek ler dir. (40/60)
O, Hayy (di ri) olan dır. O'ndan baş ka ilah yok tur; öy ley se di ni
yal nız ca ken di si ne ha lis kı lan lar ola rak O'na dua edin. Alem le -
rin Rab bi ne ham dol sun. (40/65)
İn sa na ni met ver di ği miz za man, yüz çe vi rir ve yan çi zer; ona bir
şer do kun du ğu za man ise, ar tık o, ge niş (kap sam lı ve de rin le -
me si ne) bir dua sa hi bi dir. (41/51)
Ve on lar de di ler ki: "Ey bü yü cü, sen de olan ah di (sa na ver di ği
sö zü) adı na bi zim için Rab bi ne dua et; ger çek ten biz hi da ye te
gel miş ola ca ğız." (43/49)
So nun da Rab bi ne: "Ger çek ten bun lar, suç lu-gü nah kar bir ka -
vim dir ler" di ye dua et ti. (44/22)
(Al lah da:) "Öy ley se, kul la rı mı ge ce le yin yü rü yü şe ge çir, mu -
hak kak ta kip edi le cek si niz." (di ye du ası nı ka bul edip ce vap ver -
di). (44/23)
Şüp he siz, Biz bun dan ön ce O'na dua (kul luk) eder dik. Ger çek -
ten O, iyi li ği bol, esir ge me si çok ola nın ta ken di si dir." (52/28)
So nun da Rab bi ne dua et ti: "Ger çek ten ben, ye nik düş müş du -
rum da yım. Ar tık Sen (bu ka fir top lum dan) in ti kam al." (54/10)
Şu bir ger çek ki, Al lah'ın ku lu (olan Mu ham med,) O'na dua (iba-
det ve kul luk) için kalk tı ğın da, on lar (müş rik ler,) ne re dey se çev-
re sin de ke çe le şe cek ler di. (72/19)
De ki: "Ben ger çek ten, yal nız ca Rab bi me dua edi yo rum ve O'na
hiç kim se yi (ve hiç bir şe yi) or tak koş mu yo rum." (72/20)

DU DAK
Bir dil ve iki du dak? (90/9)

DUL
Bel ki onun Rab bi, -eğer o si zi bo şa ya cak olur sa- ona ye ri ni ze
siz ler den da ha ha yır lı Müs lü man, mü'min, gö nül den ita at eden,
tev be eden, iba det eden, oruç tu tan dul ve ba ki re eş ler' ve rir.
(66/5)

DU MAN
Son ra, du man ha lin de olan gö ğe yö nel di; böy le ce ona ve ye re
de di ki: "İs te ye rek ve ya is te me ye rek ge lin." İki si de: "İs te ye rek
(İta at ede rek) gel dik" de di ler. (41/11)
Öy ley se sen, gö ğün açık ça bir du man ge ti re ce ği gü nü göz le;
(44/10)
(Bu du man) in san la rı sa rıp-ku şa tı ve rir. İş te bu, acı bir azab tır.
(44/11)
To zu du ma na ka tıp sa vu ran (rüz gar)la ra, (51/1)
İki ni zin de üze ri ne ateş ten ya lın bir alev ve (ba kır gi bi eri miş)
kıp kı zıl bir du man sa lı ve ri lir de 'kur tu lup-ba şa ra maz sı nız.'
(55/35)
Der ken toz du man ha lin de da ğı lıp-sav rul du ğu, (56/6)
Ve kap ka ra du man dan bir göl ge için de dir ler. (56/43)
Der ken, ora da to zu du ma na ka tan la ra, (100/4)

DU VAR
Ve de ki: "Hak Rab bi niz den dir; ar tık di le yen iman et sin, di le yen
in kâr et sin. Şüp he siz Biz za lim le re bir ateş ha zır la mı şız, onun
du var la rı ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır. Eğer on lar yar dım
is ter ler se, ka tı bir sı vı gi bi yüz le ri ka vu rup-ya kan bir su ile yar-
dım edi lir ler. Ne kö tü bir iç ki dir o ve ne kö tü bir des tek tir. (18/29)
(Yi ne) Böy le ce iki si yo la ko yul du. Ni ha yet bir ka sa ba ya ge lip
ye mek is te di ler, fa kat (ka sa ba hal kı) on la rı ko nuk la mak tan ka -
çın dı. On da (ka sa ba da) yı kıl ma ya yüz tut muş bir du var bul du -
lar, he men onu in şa et ti. (Mu sa) De di ki: "Eğer is te sey din ger-
çek ten bu na kar şı lık bir üc ret ala bi lir din." (18/77)
Du var ise, şe hir de iki ök süz ço cu ğun du, al tın da on la ra ait bir
de fi ne var dı; ba ba la rı sa lih bi riy di. Rab bin di le di ki, on lar er gin -
lik ça ğı na eriş sin ler ve ken di de fi ne le ri ni çı kar sın lar; (bu,) Rab -
bin den bir rah met tir. Bun la rı ben, ken di işim (özel gö rü şüm) ola-
rak yap ma dım. İş te, se nin sa bır gös ter me ye güç ye ti re me di ğin
şey le rin yo ru mu." (18/82)
Sa na o da va cı la rın ha be ri gel di mi? Ha ni mih ra ba (Da vud'un
bu lun du ğu ye re gir mek için) yük sek du var dan tır man mış lar dı.
(38/21)
On lar, iyi ce ko run muş şe hir ler de ve ya du var ar ka sın da ol mak -
sı zın si zin le top lu bir hal de sa vaş maz lar. Ken di ara la rın da ki
çar pış ma la rı ise pek şid det li dir. Sen on la rı bir lik sa nır sın, oy sa
kalp le ri pa ram par ça dır. Bu, şüp he siz on la rın ak let me yen bir ka -
vim ol ma la rı do la yı sıy la böy le dir. (59/14)

DÜN YA
Son ra (yi ne) siz, bir bi ri ni zi öl dü rü yor, bir bö lü mü nü zü yurt la rın -
dan sü rüp-çı ka rı yor ve gü nah ve düş man lık la aleyh le rin de it ti -
fak lar ku ru yor ve si ze esir ola rak gel dik le rin de on lar la fid ye le şi -
yor du nuz. Oy sa on la rı çı kar ma nız, si ze ha ram kı lın mış tı. Yok -
sa siz, Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü mü nü in kâr mı
edi yor su nuz? Ar tık siz den böy le ya pan la rın dün ya ha ya tın da ki
ce za sı aşa ğı lık ol mak tan baş ka de ğil dir; kı ya met gü nün de de
aza bın en şid det li ola nı na uğ ra tı la cak lar dır. Al lah, yap tık la rı nız -
dan ga fil de ğil dir. (2/85)
İş te bun lar, ahi re ti ve rip dün ya ha ya tı nı sa tın alan lar dır; bun dan
do la yı azab la rı ha fif le til mez ve ken di le ri ne yar dım edil mez.
(2/86)
Al lah'ın mes cid le rin de O'nun is mi nin anıl ma sı nı en gel le yen ve
bun la rın yı kıl ma sı na ça ba har ca yan dan da ha za lim kim ola bi -
lir? On la rın (du ru mu) iç le ri ne kor ka rak gir mek ten baş ka sı de ğil -
dir. On lar için dün ya da bir aşa ğı lan ma, ahi ret te bü yük bir azab
var dır. (2/114)
Ken di nef si ni aşa ğı lık kı lan dan baş ka, İb ra him'in di nin den kim
yüz çe vi rir? An dol sun, Biz onu dün ya da seç tik, ger çek ten ahi-
ret te de O sa lih ler den dir. (2/130)
(O za man, yö ne ti lip) Uyan lar der ler ki: "Eğer bi ze bir ke re (da -
ha dün ya ya dön me) fır sa tı ve ril se(ydi) mu hak kak (şim di) on la -
rın biz den uzak laş tık la rı gi bi, biz de on lar dan uzak la şır (on la rı
yü züs tü bı ra kır)dık." Böy le ce Al lah, on la ra bü tün yap tık la rı nı
onul maz has ret ler le gös te re cek tir. Ve on lar ateş ten çı ka cak de -
ğil dir ler. (2/167)
(Hacc) iba det le ri ni zi bi tir di ği niz de, ar tık (ca hi li ye dö ne min de)
ata la rı nı zı an dı ğı nız gi bi, hat ta on dan da kuv vet li bir an ma ile
Al lah'ı anın. İn san lar dan öy le si var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün-
ya da ver" der; onun ahi ret te na si bi yok tur. (2/200)
On lar dan öy le si de var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün ya da da iyi lik
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ver, ahi ret te de iyi lik (ver) ve bi zi ate şin aza bın dan ko ru" der.
(2/201)
İn san lar dan öy le si var dır ki, dün ya ha ya tı na iliş kin söz le ri se nin
ho şu na gi der ve kal bin de ki ne rağ men Al lah'ı şa hid ge ti rir; oy sa
o azı lı bir düş man dır. (2/204)
İn kar eden le re dün ya ha ya tı çe ki ci kı lın dı (süs len di). On lar,
iman eden ler den ki mi le riy le alay eder ler. Oy sa kor kup sa kı nan -
lar, kı ya met gü nü on la rın üs tün de dir. Al lah, di le di ği ne he sap sız
rı zık ve rir. (2/212)
Sa na ha ram olan ayı, on da sa vaş ma yı so rar lar. De ki: "On da sa -
vaş mak bü yük (bir gü nah tır). An cak Al lah Katında, Al lah'ın yo lun-
dan alı koy mak, onu in kâr et mek, Mes cid-i Ha ram'a en gel ol mak
ve hal kı nı ora dan çı kar mak da ha bü yük (bir gü nah tır). Fit ne, ka -
til den be ter dir. Eğer güç ye ti rir ler se, si zi di ni niz den ge ri çe vi rin -
ce ye ka dar si zin le sa vaş ma yı sür dü rür ler; siz den kim di nin den
ge ri dö ner ve ka fir ola rak ölür se, ar tık on la rın bü tün iş le dik le ri
(amel le ri) dün ya da da, ahi ret te de bo şa çık mış tır ve on lar ate şin
hal kı dır, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/217)
Hem dün ya (ko nu sun)da, hem ahi ret (ko nu sun da). Ve sa na ye -
tim le ri so rar lar. De ki: "On la rı ıs lah et mek (ya rar lı kıl mak) ha yır-
lı dır. Eğer on la rı ara nı za ka tar sa nız, ar tık on lar si zin kar deş le ri -
niz dir. Al lah boz gun (fe sad) çı ka ra nı ıs lah edi ci den bi lir (ayır de -
der). Eğer Al lah di le sey di si ze güç lük çı ka rır dı. Şüp he siz Al lah
güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/220)
Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal -
ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet
in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me -
ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Katında olan dır. (3/14)
On lar, yap tık la rı dün ya da ve ahi ret te bo şa git miş olan lar dır. Ve
on la rın yar dım cı la rı yok tur. (3/22)
Ha ni Me lek ler, de di ler ki: "Mer yem, doğ ru su Al lah Ken din den
bir ke li me yi sa na müj de le mek te dir. Onun adı Mer yem oğ lu İsa
Me sih'tir. O, dün ya da ve ahi ret te 'seç kin, onur lu, say gın dır' ve
(Allah'a) ya kın kı lı nan lar dan dır.." (3/45)
İn kâr eden le ri ise, dün ya da ve ahi ret te şid det li bir azab la azab-
lan dı ra ca ğım. On la rın hiç yar dım cı la rı yok tur." (3/56)
On la rın bu dün ya ha ya tın da ki har ca ma la rı ken di ne fis le ri ne zul-
met miş olan bir kav min eki ni ne isa bet eden ka vu ru cu so ğuk -
luk ta ki bir rüz ga ra ben zer ki onu (eki ni) he lak et miş tir. Al lah, on -
la ra zul met me di, fa kat on lar ken di ne fis le ri ne zul met mek te dir -
ler. (3/117)
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir ne fis için öl mek yok tur. O, sü re si
be lir til miş bir ya zı dır. Kim dün ya nın ya ra rı nı (se va bı nı) is ter se
ona on dan ve ri riz, kim ahi ret se va bı nı is ter se ona da on dan ve -
ri riz. Biz şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re ce ğiz. (3/145)
Böy le ce Al lah, dün ya ve ahi ret se va bı nın gü zel li ği ni on la ra ver -
di. Al lah iyi lik te bu lu nan la rı se ver. (3/148)
An dol sun, Al lah si ze ver di ği sö zün de sa dık kal dı; siz O'nun iz -
niy le on la rı kı rıp-ge çi ri yor du nuz. Öy le ki sev di ği niz (za fer)i si ze
gös ter dik ten son ra, siz yıl gın lık gös ter di niz, is yan et ti niz ve emir
hak kın da çe kiş ti niz. Siz den ki mi niz dün ya yı, ki mi niz ahi re ti is ti -
yor du. Son ra (Al lah) de ne mek için si zi on dan çe vir di. Ama (yi -
ne de) si zi ba ğış la dı. Al lah mü'min le re kar şı fazl (ve ih san) sa -
hi bi olan dır. (3/152)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Kı ya met gü nü el bet te ecir le ri niz ek -
sik siz ce öde ne cek tir. Kim ateş ten uzak laş tı rı lır ve cen ne te so -
ku lur sa, ar tık o ger çek ten kur tu lu şa er miş tir. Dün ya ha ya tı, al -
da tı cı me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (3/185)
Öy ley se, dün ya ha ya tı na kar şı lık ahi re ti sa tın alan lar, Al lah yo -

lun da sa vaş sın lar; kim Al lah yo lun da sa va şır ken, öl dü rü lür ya
da ga lip ge lir se ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/74)
Ken di le ri ne; "Eli ni zi (sa vaş tan) çe kin, na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin"
de nen le ri gör me din mi? Oy sa sa vaş üzer le ri ne ya zıl dı ğın da,
on lar dan bir grup, in san lar dan Al lah'tan kor kar gi bi- hat ta da ha
da şid det li bir kor kuy la- kor ku ya ka pı lı yor lar ve: "Rab bi miz, ne
di ye sa va şı üze ri mi ze yaz dın, bi zi ya kın bir za ma na er te le me li
de ğil miy din?" de di ler. De ki: "Dün ya nın me taı az dır, ahi ret, ise
mut ta ki ler için da ha ha yır lı dır ve siz 'bir hur ma çe kir de ğin de ki
ip-in ce bir ip lik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl ma ya cak sİ nız."
(4/77)
Ey iman eden ler, Al lah yo lun da adım at tı ğı nız (sa va şa çık tı ğı -
nız) za man ge rek li araş tır ma yı ya pın ve si ze (İs lam ge le ne ği ne
gö re) se lam ve re ne, dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği ne is tek li çı ka rak:
"Sen mü'min de ğil sin" de me yin. Asıl çok ga ni met, Al lah
Katında dır, bun dan ön ce siz de böy le idi niz; Al lah si ze lü tuf ta
bu lun du. Öy ley se iyi ce açık lık ka zan dı rın. Şüp he siz Al lah, yap-
tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (4/94)
İş te siz böy le si niz; dün ya ha ya tın da on lar dan ya na mü ca de le
et ti niz. Pe ki kı ya met gü nü on lar dan ya na Al lah'a mü ca de le ede-
cek kim dir? Ya da on la ra ve kil ola cak kim dir? (4/109)
Kim dün ya se vab (ya rar)ını is ter se, dün ya nın da, ahi re tin de se -
va bı Al lah Katında dır. Al lah işi ten dir, gö ren dir. (4/134)
Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı sa vaş açan la rın ve yer yü zün de boz-
gun cu lu ğa ça lı şan la rın ce za sı, an cak öl dü rül me le ri, asıl ma la rı
ya da el le riy le ayak la rı nın çap raz ca ke sil me si ve ya (bu lun duk -
la rı) yer den sü rül me le ri dir. Bu, dün ya da ki aşa ğı lan ma la rı dır,
ahi ret te on lar için bü yük bir azab var dır. (5/33)
Ey Pey gam ber, kalp le ri inan ma dı ğı hal de ağız la rıy la "İnan dık"
di yen ler le Yahudi ler'den kü für için de ça ba har ca yan lar se ni üz -
me sin. On lar, ya la na ku lak tu tan lar, sa na gel me yen di ğer top-
lu luk adı na ku lak tu tan lar (ha ber top la yan lar)dır. On lar, ke li me -
le ri yer le ri ne ko nul duk tan son ra sap tı rır lar, "Si ze bu ve ri lir se
onu alın, o ve ril mez se on dan ka çı nın" der ler. Al lah, ki min fit -
ne(ye düş me)si ni is ter se, ar tık onun için sen Al lah'tan hiç bir şe -
ye ma lik ola maz sın. İş te on lar, Al lah'ın kalp le ri ni arıt mak is te -
me dik le ri dir. Dün ya da on lar için bir aşa ğı lan ma, ahi ret te on lar
için bü yük bir azab var dır. (5/41)
On lar de di ler ki: "Bu dün ya ha ya tı mız dan baş ka sı yok tur. Ve
biz ler di ril ti le cek de ği liz." (6/29)
Dün ya ha ya tı yal nız ca bir oyun ve bir oya lan ma dan baş ka sı de -
ğil dir. Kor kup-sa kın mak ta olan lar için ahi ret yur du ger çek ten
da ha ha yır lı dır. Yi ne de akıl er dir me ye cek mi si niz? (6/32)
Din le ri ni bir oyun ve eğ len ce (ko nu su) edi nen le ri ve dün ya ha -
ya tı ken di le ri ni mağ rur kı lan la rı bı rak. Onun la (Kur'an'la) ha tır -
lat ki, bir ne fis, ken di ka zan dık la rıy la he la ke düş me sin; (böy le -
si nin) Al lah'tan baş ka ne bir ve li si, ne bir şe fa at çi si var dır; her
tür lü fid ye yi ver se de ka bul olun maz. İş te on lar, ka zan dık la rı
ne de niy le he la ke uğ ra yan lar dır; küf re sap tık la rın dan do la yı on -
lar için çıl gın ca kay nar su lar ve acık lı bir azab var dır. (6/70)
Ey cin ve in san top lu lu ğu, içi niz den si ze ayet le ri mi ak ta rıp-oku -
yan ve si ze bu kar şı kar şı ya gel di ği niz gü nü nüz le si zi uya rıp-
kor ku tan el çi ler gel me di mi? On lar: "Ne fis le ri mi ze kar şı şe ha det
ede riz" der ler. Dün ya ha ya tı on la rı al dat tı ve ger çek ten ka fir ol -
duk la rı na da ir ken di ne fis le ri ne kar şı şe ha det et ti ler. (6/130)
De ki: "Al lah'ın kul la rı için çı kar dı ğı ziy ne ti ve te miz rı zık la rı kim
ha ram kıl mış tır?" De ki: "Bun lar, dün ya ha ya tın da iman eden ler
için dir, kı ya met gü nü ise yal nız ca on la rın dır." Bi len bir top lu luk
için ayet le ri böy le bi rer bi rer açık la rız. (7/32)
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On lar, din le ri ni bir eğ len ce ve oyun (ko nu su) edin miş ler di ve
dün ya ha ya tı on la rı al dat mış tı. On lar, bu gün le riy le kar şı laş ma -
yı unut tuk la rı ve Bizim ayet le ri mi zi 'yok sa ya rak ta nı ma dık la rı'
gi bi, Biz de bu gün on la rı unu ta ca ğız. (7/51)
Şüp he siz, bu za ğı yı (tan rı) edi nen le re Rab le rin den bir ga zab ve
dün ya ha ya tın da bir zil let ye ti şe cek tir. İş te Biz, 'ya lan dü züp-uy -
du ran la rı' böy le ce za lan dı rı rız. (7/152)
Bi ze bu dün ya da da, ahi ret te de iyi lik yaz, şüp he siz ki biz Sa na
yö nel dik. De di ki: "Aza bı mı di le di ği me isa bet et ti ri rim, rah me tim
ise her şe yi ku şat mış tır; onu kor kup-sa kı nan la ra, ze ka tı ve ren -
le re ve bi zim ayet le ri mi ze iman eden le re ya za ca ğım." (7/156)
hiç bir pey gam be re, yer yü zün de ke sin bir za fer ka za nın ca ya ka -
dar esir al ma sı ya kış maz. Siz dün ya nın ge çi ci ya ra rı nı is ti yor -
su nuz. Oy sa Al lah (si ze) ahi re ti is te mek te dir. Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/67)
Ey iman eden ler, ne ol du ki si ze, Al lah yo lun da sa va şa ku şa nın
de nil di ği za man, yer(iniz)de ağır la şıp kal dı nız? Ahi ret ten (ca -
yıp) dün ya ha ya tı na mı ra zı ol du nuz? Ama ahi ret te ki ne (gö re),
bu dün ya ha ya tı nın ya ra rı pek az dır. (9/38)
Şu hal de on la rın mal la rı ve ço cuk la rı se ni im ren dir me sin; Al lah
bun lar la an cak on la rı dün ya ha ya tın da azab lan dır mak ve can-
la rı nın in kâr için dey ken zor luk la çık ma sı nı is ter. (9/55)
Siz den ön ce ki (mü na fık lar ve kâ fir ler) gi bi. On lar siz den kuv vet
ba kı mın dan da ha güç lü, mal ve ço cuk lar ba kı mın dan da ha çok-
tu lar. On lar ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya bak tı lar; siz de, siz-
den ön ce ki le rin ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya kal kış ma la rı gi bi,
ken di pay la rı nız la ya rar lan ma ya bak tı nız ve siz de (dün ya ya ve
zev ke) da lan lar gi bi dal dı nız. İş te on la rın dün ya da ahi ret te bü -
tün ya pıp-et tik le ri (amel le ri) bo şa çık mış tır ve iş te on lar kay ba
uğ ra yan lar dır. (9/69)
Al lah'a and içi yor lar ki (o in kâr sö zü nü) söy le me di ler. Oy sa an -
dol sun, on lar in kâr sö zü nü söy le miş ler dir ve İs lam lık la rın dan
son ra in kâ ra sap mış lar dır ve eri şe me dik le ri bir şe ye yel ten miş -
ler dir. Oy sa in ti ka ma kal kış ma la rı nın, ken di le ri ni Al lah'ın ve el -
çi si nin bol ih sa nın dan zen gin kıl ma sın dan baş ka (bir ne de ni)
yok tu. Eğer tev be eder ler se ken di le ri için ha yır lı olur, eğer yüz
çe vi rir ler se Al lah on la rı dün ya da da, ahi ret te de acı bir azab la
azab lan dı rır. On lar için yer yü zün de bir ko ru yu cu-dost ve bir
yar dım cı yok tur. (9/74)
On la rın mal la rı ve ev lat la rı se ni im ren dir me sin; Al lah bun lar la,
an cak on la rı dün ya da azab lan dır mak ve can la rı nın on lar in kâr
için dey ken zor luk için de çık ma sı nı is ti yor. (9/85)
Bi zim le kar şı laş ma yı um ma yan lar, dün ya ha ya tı na ra zı olan lar
ve bu nun la tat min olan lar ve Bizim ayet le ri miz den ha ber siz
olan lar; (10/7)
Ama (Al lah) on la rı kur ta rın ca, he men hak sız ye re, yer yü zün de
taş kın lı ğa ko yu lur lar. Ey in san lar, si zin taş kın lı ğı nız, an cak ken -
di aley hi ni ze dir; (bu) dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ıdır. Son ra dö -
nü şü nüz Bize dir, Biz de yap tık la rı nı zı si ze ha ber ve re ce ğiz.
(10/23)
Dün ya ha ya tı nın ör ne ği, an cak gök ten in dir di ği miz, onun la in san-
la rın ve hay van la rın ye di ği yer yü zü nün bit ki si ka rış mış olan bir su
gi bi dir. Öy le ki yer, gü zel li ği ni ta kı nıp süs len di ği ve aha li si ger-
çek ten ona güç ye tir dik le ri ni san mış lar ken (iş te tam bu sı ra da)
ge ce ve ya gün düz ona em ri miz gel miş tir de, dün san ki hiç bir
zen gin li ği yok muş gi bi, onu kö kün den bi çi lip atıl mış bir du rum da
kıl mı şız. Dü şü nen bir top lu luk için Biz ayet le ri böy le bi rer bi rer
açık la rız. (10/24)
Müj de, dün ya ha ya tın da ve ahi ret te on la rın dır. Al lah'ın söz le ri

için de ği şik lik yok tur. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu dur.
(10/64)
(On lar için) Dün ya da ge çi ci bir me ta (var dır). Son ra dö nüş le ri
Bize dir; son ra da in kâ ra sa pış la rı do la yı sıy la on la ra şid det li
aza bı tad dı ra ca ğız. (10/70)
Mu sa de di ki: "Rab bi miz, şüp he siz Sen, Fi ra vun'a ve ön de ge -
len çev re si ne dün ya ha ya tın da bir çe ki ci lik (güç, ih ti şam) ve
mal lar ver din. Rab bi miz, Se nin yo lun dan sap tır ma la rı için (mi?)
Rab bi miz, mal la rı nı ye rin di bi ne ge çir ve on la rın kalb le ri nin üze-
ri ni şid det le bağ la; on lar acı aza bı gö re cek le ri za ma na ka dar
iman et me ye cek ler." (10/88)
Ama (azab gel di ği sı ra da) iman edip ima nı ken di si ne ya rar sağ-
la mış -Yu nus kav mi nin dı şın da- bir ül ke ol say dı ya! On lar iman
et tik le ri za man dün ya ha ya tın da on lar dan aşa ğı la tı cı aza bı kal-
dır dık ve on la rı bel li bir za ma na ka dar ya rar lan dır dık. (10/98)
Kim dün ya ha ya tı nı ve onun çe ki ci li ği ni is ter se, on la ra ya pıp et -
tik le ri ni on da tas ta mam öde riz ve on lar bun da hiç bir ek sik li ğe
uğ ra tıl maz lar. (11/15)
Ve bu dün ya da da, kı ya met gü nün de de la ne te ta bi tu tul du lar.
Ha be ri niz ol sun; ger çek ten Ad (hal kı), Rab le ri ne (kar şı) in kâr
et ti ler. Ha be ri niz ol sun; Hud kav mi Ad'a (Al lah'ın rah me tin den)
uzak lık (ve ril di). (11/60)
Rab bim, Sen ba na mülk ten (bir pay ve onu yö net me im ka nı nı)
ver din, söz le rin yo ru mun dan (bir bil gi) öğ ret tin. Gök le rin ve ye -
rin ya ra tı cı sı, dün ya da ve ahi ret te be nim ve lim Sen sin. Müs lü -
man ola rak be nim ha ya tı ma son ver ve be ni sa lih le rin ara sı na
kat." (12/101)
Al lah di le di ği ne rız kı ge niş le tir-ya yar ve da ral tır da. On lar ise
dün ya ha ya tı na se vin di ler. Oy sa ki dün ya ha ya tı, ahi ret te (ki sı -
nır sız mut lu luk ya nın da ge çi ci) bir me ta'dan baş ka sı de ğil dir.
(13/26)
Dün ya ha ya tın da on lar için bir azab var dır, ahi re tin aza bı ise
da ha zor lu dur. On la rı Al lah'tan (kur ta ra cak) hiç bir ko ru yu cu da
yok tur. (13/34)
On lar, dün ya ha ya tı nı ahi re te ter cih eder ler. Al lah'ın yo lun dan
alı ko yar lar ve onu çar pıt mak is ter ler (ve ya on da çar pık lık arar-
lar). İş te on lar, uzak bir sa pık lık için de dir ler. (14/3)
Al lah, iman eden le ri, dün ya ha ya tın da ve ahi ret te sa pa sağ lam
söz le se bat için de kı lar. Za lim le ri de şa şır tıp-sap tı rır; Al lah di le -
di ği ni ya par. (14/27)
De di ki: "Rab bim, be ni kış kırt tı ğın şe ye kar şı lık, an dol sun, ben
de yer yü zün de on la ra, (sa na baş kal dır ma yı ve dün ya tut ku la rı -
nı) süs le yip-çe ki ci gös te re ce ğim ve on la rın tü mü nü mut la ka
kış kır tıp-sap tı ra ca ğım." (15/39)
(Al lah'tan) Sa kı nan la ra: "Rab bi niz ne in dir di?" den di ğin de, "Ha -
yır" de di ler. Bu dün ya da gü zel dav ra nış lar da bu lu nan la ra gü -
zel lik var dır; ahi ret yur du ise da ha ha yır lı dır. Tak va sa hip le ri nin
yur du ne gü zel dir. (16/30)
Zul me uğ ra tıl dık tan son ra, Al lah yo lun da hic ret eden le ri dün ya -
da şüp he siz gü zel bir bi çim de yer leş ti re ce ğiz; ahi ret kar şı lı ğı
ise da ha bü yük tür. Bil miş ol sa lar dı. (16/41)
Bu, on la rın dün ya ha ya tı nı ahi re te gö re da ha se vim li bul ma la -
rın dan ve şüp he siz Al lah'ın da in kâr eden bir top lu lu ğu hi da ye -
te er dir me me si ne de niy le dir. (16/107)
(Bu dün ya da olup-bi ten) Pek az bir me ta dır. On la ra ise acı bir
azab var dır. (16/117)
Ve Biz ona dün ya da bir gü zel lik ver dik; şüp he siz o, ahi ret te de
sa lih olan lar dan dır. (16/122)
Kim çar ça buk ola nı (ge çi ci dün ya ar zu la rı nı) is ter se, ora da is te-
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di ği miz kim se ye di le di ği mi zi ça buk laş tı rı rız, son ra ona ce hen -
ne mi (yurt) kı la rız; ona, kı nan mış ve ko vul muş ola rak gi der.
(17/18)
Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua
eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is te-
ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni Bizi zik ret mek ten
gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di 'is tek ve tut ku la rı na (he va sı na)'
uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de ne ita at et me. (18/28)
On la ra, dün ya ha ya tı nın ör ne ği ni ver; gök ten in dir di ği miz su ya
ben zer, onun la yer yü zü nün bit ki le ri bir bi ri ne ka rış tı, böy le ce
rüz gar la rın sa vur du ğu ça lı-çır pı olu ver di. Al lah, her şe yin üze rin-
de güç ye ti ren dir. (18/45)
Mal ve ço cuk lar, dün ya ha ya tı nın çe ki ci-sü sü dür; sü rek li olan
'sa lih dav ra nış lar' ise, Rab bi nin Katında se vap ba kı mın dan da -
ha ha yır lı dır, umut et mek ba kı mın dan da da ha ha yır lı dır.
(18/46)
On la rın, dün ya ha ya tın da ki bü tün ça ba la rı bo şa git miş ken, ken-
di le ri ni ger çek te gü zel iş yap mak ta sa nı yor lar." (18/104)
De di ler ki: "Bi ze ge len apa çık de lil le re ve bi zi ya ra ta na se ni as -
la 'ter cih edip-seç me yiz." Ney de hük mü nü yü rü te bi le cek sen,
dur mak sı zın hük mü nü yü rüt; sen, yal nız ca bu dün ya ha ya tın da
hük mü nü yü rü te bi lir sin." (20/72)
On lar dan ba zı grup la ra, ken di le ri ni de ne mek için ya rar lan dır dı -
ğı mız dün ya ha ya tı nın sü sü ne gö zü nü dik me. Se nin Rab bi nin
rız kı da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. (20/131)
Yı kı ma uğ rat tı ğı mız bir ül ke ye (tek rar dün ya ha ya tı) im kan sız
(ha ram)dır; hiç şüp he siz on lar, (dün ya ya) bir da ha ge ri dön me -
ye cek ler. (21/95)
Al lah'ın yo lun dan sap tır mak ama cıy la 'gu rur la sa lı nıp-ka sı la rak'
(bu nu ya par); dün ya da onun için aşa ğı lan ma var dır, kı ya met
gü nü de ya kı cı aza bı ona tad dı ra ca ğız. (22/9)
İn san lar dan ki mi, Al lah'a bir ucun dan iba det eder, eğer ken di si -
ne bir ha yır do ku nur sa, bu nun la tat min bu lur ve eğer ken di si ne
bir fit ne isa bet ede cek olur sa yü zü üs tü dö nü ve rir. O, dün ya yı
kay bet miş tir, ahi re ti de. İş te bu, apa çık bir ka yıp tır. (22/11)
Kim, Al lah'ın ona, dün ya da ve ahi ret te ke sin ola rak yar dım et -
me ye ce ği ni sa nı yor sa, gö ğe bir araç uzat sın son ra ke si ver sin
de bir ba kı ver sin, kur du ğu dü zen, onun öf ke si ni gi de re bi le cek
mi? (22/15)
Ken di kav min den, in kâr edip ahi re te ka vuş ma yı ya lan la yan ve
ken di le ri ne, dün ya ha ya tın da re fah ver di ği miz ön de ge len ler
de di ki: "Bu, si zin ben ze ri niz olan bir be şer den baş ka sı de ğil dir,
ken di si de si zin ye dik le ri niz den ye mek te ve iç tik le ri niz den iç -
mek te dir." (23/33)
O (bü tün ger çek), yal nız ca bi zim (ya şa mak ta ol du ğu muz bu)
dün ya ha ya tı mız dan iba ret tir; ölü rüz ve ya şa rız, biz di ril ti le cek -
ler de ği liz." (23/37)
Eğer Al lah'ın dün ya da ve ahi ret te si zin üze ri niz de faz lı ve rah-
me ti ol ma say dı, içi ne dal dı ğı nız de di ko du dan do la yı si ze bü yük
bir azab do ku nur du. (24/14)
Çir kin utan maz lık la rın (fuh şun) iman eden ler için de yay gın laş -
ma sın dan hoş la nan la ra, dün ya da ve ahi ret te acık lı bir azab
var dır. Al lah bi lir, siz ise bil mi yor su nuz. (24/19)
Na mus sa hi bi, bir şey den ha ber siz, mü'min ka dın la ra (zi na su -
çu) atan lar, dün ya da ve ahi ret te la net len miş ler dir. Ve on lar için
bü yük bir azab var dır. (24/23)
Ni kah (im ka nı) bu la ma yan lar, Al lah on la rı Ken di faz lın dan zen-
gin leş ti rin ce ye ka dar if fet li dav ran sın lar. Sağ el le ri ni zin ma lik ol -
du ğu (kö le ve ca ri ye ler den) mü ka te be is te yen le re -eğer on lar -

da bir ha yır gö rü yor sa nız- mü ka te be ya pın. Ve Al lah'ın si ze ver-
di ği ma lın dan on la ra ve rin. Dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ını el de
et mek için -ırz la rı nı ko ru mak is ti yor lar sa- ca ri ye le ri ni zi fuh şa
zor la ma yın. Kim on la rı (fuh şa) zor lar sa, şüp he siz, on la rın (fuh -
şa) zor lan ma la rın dan son ra Al lah (on la rı) ba ğış la yan dır, esir ge-
yen dir. (24/33)
Bu dün ya ha ya tın da on la rın ar ka sı na la net dü şür dük; kı ya met
gü nün de ise, on lar çir kin leş ti ril miş olan lar dır. (28/42)
Si ze ve ri len her şey, yal nız ca dün ya ha ya tı nın me taı ve sü sü -
dür. Al lah Katında olan ise, da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. Yi -
ne de, akıl lan ma ya cak mı sı nız? (28/60)
Şim di, ken di si ne gü zel bir va ad de bu lun du ğu muz, do la yı sıy la
ona ka vu şan ki şi, dün ya ha ya tı nın me taı ile me ta lan dır dı ğı mız
son ra kı ya met gü nü (aza ba uğ ra mak için) ha zır bu lun du ru lan
ki şi gi bi mi dir? (28/61)
Al lah'ın sa na ver di ğiy le ahi ret yur du nu ara, dün ya dan da ken di
pa yı nı (na si bi ni) unut ma. Al lah'ın sa na ih san et ti ği gi bi, sen de
ih san da bu lun ve yer yü zün de boz gun cu luk ara ma. Çün kü
Allah, boz gun cu luk ya pan la rı sev mez." (28/77)
Böy le lik le ken di ih ti şam lı-sü sü için de kav mi nin kar şı sı na çık tı.
Dün ya ha ya tı nı is te mek te olan lar: "Ah keş ke, Ka run'a ve ri le nin
bir ben ze ri bi zim de ol say dı. Ger çek ten o, bü yük bir pay sa hi bi -
dir" de di ler. (28/79)
(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı bı ra kıp dün ya ha ya tın -
da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı (ilah lar) edin di niz. Son -
ra kı ya met gü nü, ki mi niz ki mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki -
mi niz ki mi ni ze la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir
ve hiç bir yar dım cı nız yok tur." (29/25)
Biz ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik ve onun so yun da
(seç tik le ri mi ze) pey gam ber li ği ve ki ta bı (vahy ih sa nı) kıl dık, ec -
ri ni de dün ya da ver dik. Şüp he siz o, ahi ret te sa lih olan lar dan dır.
(29/27)
Bu dün ya ha ya tı, yal nız ca bir oyun ve '(eğ len ce tü rün den) tut-
ku lu bir oya lan ma dır'. Ger çek ten ahi ret yur du ise, asıl ha yat
odur. Bir bil se ler di. (29/64)
On lar, dün ya ha ya tın dan (yal nız ca) dış ta ola nı bi lir ler. Ahi ret ten
ise ga fil olan lar dır. (30/7)
Bu nun la bir lik te, on la rın iki si (an nen ve ba ban) hak kın da bir bil-
gin ol ma yan şe yi ba na şirk koş man için, sa na kar şı ça ba har ca-
ya cak olur lar sa, bu du rum da on la ra ita at et me ve dün ya (ha ya -
tın) da on la ra iyi lik le (ma'ruf üze re) sa hip len (on lar la ge çin) ve
ba na 'gö nül den-ka tık sız ola rak yö ne le nin' yo lu na ta bi ol. Son ra
dö nü şü nüz yal nız ca ba na dır, böy le ce ben de si ze yap tık la rı nı zı
ha ber ve re ce ğim. (31/15)
Ey in san lar, Rabb'iniz den kor kup-sa kı nın ve öy le bir gü nün
aza bın dan çe ki nip-kor kun ki, (o gün hiç) bir ba ba, ço cu ğu için
bir kar şı lık ve re mez ve (hiç) bir ço cuk da ba ba sı için bir şe yi ve -
re bi le cek (du rum da) de ğil dir. Şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. Ar -
tık dün ya ha ya tı si zi al dat ma ya sü rük le me sin ve al da tı cı(lar) da
si zi Al lah ile al dat ma sın. (31/33)
Suç lu-gü nah kar la rı, Rab le ri hu zu run da baş la rı öne eğil miş ola-
rak: "Rab bi miz, gör dük ve işit tik; şim di bi zi (bir ke re da ha dün-
ya ya) ge ri çe vir, sa lih bir amel de bu lu na lım, ar tık biz ger çek ten
ke sin bil giy le ina nan la rız" (di ye yal va ra cak la rı za ma nı) bir gör-
sen. (32/12)
Ey pey gam ber, eş le ri ne söy le: "Eğer siz dün ya ha ya tı nı ve
onun süs lü-çe ki ci li ği ni is ti yor sa nız, ge lin si zi ya rar lan dı ra yım ve
gü zel bir sal ma tar zıy la si zi sa lı ve re yim." (33/28)
Ger çek şu ki, Al lah'a ve el çi si ne ezi yet eden ler; Al lah, on la ra
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dün ya da ve ahi ret te la net et miş ve on lar için aşa ğı la tı cı bir azab
ha zır lan mış tır. (33/57)
Ey in san lar, hiç şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; öy ley se dün ya
ha ya tı si zi al dat ma sın ve al da tı cı(lar) da, si zi Al lah ile (Al lah'ın
adı nı kul la na rak) al dat ma sın. (35/5)
Şüp he siz Biz dün ya gö ğü nü 'çe ki ci bir süs le', yıl dız lar la süs le -
yip-do nat tık. (37/6)
De ki: "Ey iman eden kul la rım, Rab bi niz den sa kı nın. Bu dün ya -
da iyi lik eden ler için bir iyi lik var dır. Al lah'ın arz'ı ge niş tir. An cak
sab re den le re ecir le ri he sap sız ca öde nir." (39/10)
Ar tık Al lah, on la ra dün ya ha ya tın da 'hor lu ğu ve aşa ğı lan ma yı'
tad dır dı. Eğer bil miş ol sa lar dı, ahi re tin aza bı ger çek ten da ha
bü yük tür. (39/26)
Ey kav mim, ger çek ten bu dün ya ha ya tı, yal nız ca bir me ta (kı sa
sü re li bir ya rar lan ma)dır. Şüp he siz ahi ret, (asıl) ka rar kı lı nan
yurt odur." (40/39)
İm ka nı yok; ger çek ten si zin be ni ken di si ne ça ğır mak ta ol du ğu -
nuz şe yin, dün ya da da, ahi ret te de çağ rı da bu lun ma (yet ki si,
gü cü, de ğe ri ve ba ğış la ma)sı yok tur. Şüp he siz, bi zim dö nü şü -
müz Al lah'adır. Öl çü yü ta şı ran lar, on lar ate şin hal kı dır lar."
(40/43)
Şüp he siz Biz el çi le ri mi ze ve iman eden le re, dün ya ha ya tın da
ve şa hid le rin (şa hid lik için) du ra cak la rı gün el bet te yar dım ede-
ce ğiz. (40/51)
Böy le ce on la rı iki gün için de ye di gök ola rak ta mam la dı ve her
bir gö ğe em ri ni vah yet ti. Biz dün ya gö ğü nü de kan dil ler le süs-
le yip-do nat tık ve bir ko ru ma (al tı na al dık). İş te bu, üs tün ve güç -
lü olan, bi len (Al lah)'ın tak di ri dir. (41/12)
Böy le ce Biz de on la ra dün ya ha ya tın da aşa ğı lan ma aza bı nı
tad dır mak için, o uğur suz (fe la ket ler yük lü) gün ler de üzer le ri ne
'ku lak la rı pat la tan bir ka sır ga' gön der dik. Ahi ret aza bı ise da ha
(bü yük) bir aşa ğı lan ma dır. Ve on la ra yar dım edil me ye cek tir.
(41/16)
Biz, dün ya ha ya tın da da, ahi ret te de si zin ve li le ri ni ziz. Or da ne f-
is le ri ni zin ar zu la dı ğı her şey si zin dir ve is te di ği niz her şey de si -
zin dir." (41/31)
Kim ahi ret eki ni ni is ter se, Biz ona ken di eki nin de art tır ma lar ya -
pa rız. Kim dün ya eki ni ni is ter se, ona da on dan ve ri riz; an cak
onun ahi ret te bir na si bi yok tur. (42/20)
Si ze ve ri len her han gi bir şey, dün ya ha ya tı nın me taı (kı sa sü re-
li fay da lan ma sı)dır. Al lah Katında olan ise, da ha ha yır lı ve da -
ha sü rek li dir. (Bu da) iman edip Rab le ri ne te vek kül eden ler için-
dir; (42/36)
Se nin Rab bi nin rah me ti ni on lar mı pay laş tı rı yor lar? Dün ya ha -
ya tın da ma işet le ri ni ara la rın da Biz pay laş tır dık ve on lar dan bir
bö lü mü (di ğer) bir bö lü mü nü 'tes hir et me si için, bir bö lü mü nü bir
bö lü mü üze rin de de re ce ler le yük selt tik. Rab bi nin rah me ti; top-
la yıp-yığ dık la rın dan da ha ha yır lı dır. (43/32)
Ve (da ha ni ce) çe ki ci-süs ler (de ve rir dik). Bü tün bun lar, yal nız -
ca dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Ahi ret ise, Rab bi nin Katında mut-
ta ki ler için dir. (43/35)
De di ler ki: "(Bü tün olup bi ten,) Bu dün ya ha ya tı mız dan baş ka sı
de ğil dir, ölü rüz ve di ri li riz; bi zi "ke sin ti si ol ma yan za man' (deh-
rin akı şın)dan baş ka sı yı kı ma (he la ke) uğ rat mı yor." Oy sa on la -
rın bu nun la il gi li hiç bir bil gi le ri yok tur; yal nız ca zan ne di yor lar.
(45/24)
Bu nun ne de ni şu dur: Çün kü siz Al lah'ın ayet le ri ni alay ko nu su
edin di niz; dün ya ha ya tı da si zi al dat tı." Böy le ce ne or dan (ateş-

ten) çı ka rı lır lar, ne (Al lah'tan) hoş nut luk di lek le ri ka bul edi lir.
(45/35)
İn kâr eden ler ate şe su nu la cak la rı gün, (on la ra şöy le de nir:) "Siz
dün ya ha ya tı nız da bü tün 'gü zel lik le ri niz ve zevk le ri ni zi tü ke tip-
yok et ti niz, on lar la ya şa yıp-zevk sür dü nüz. İş te yer yü zün de
hak sız ye re bü yük len me niz (is tik ba rı nız) ve fa sık lık ta bu lun ma -
nız dan do la yı, bu gün al çal tı cı bir azab ile ce za lan dı rı la cak sı -
nız." (46/20)
Ger çek ten dün ya ha ya tı, an cak bir oyun ve tut ku lu bir oya lan -
ma dır. Eğer iman eder se niz ve sa kı nır sa nız, O, si ze ecir le ri ni zi
ve rir ve mal la rı nı zı da is te mez. (47/36)
İş te son da, ilk de (ahi ret ve dün ya) Al lah'ın dır. (53/25)
Şu hal de sen, Bi zim zik ri mi ze sırt çe vi ren ve dün ya ha ya tın dan
baş ka sı nı is te me yen den yüz çe vir. (53/29)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku -
lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve
ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ-
mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -
şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke -
sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir
azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün -
ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.
(57/20)
Eğer Al lah, on la ra sür gü nü yaz ma mış ol say dı, mu hak kak on la -
rı (yi ne) dün ya da azab lan dı rır dı. Ahi ret te ise on lar için ateş aza -
bı var dır. (59/3)
(Siz ler de dün ya da) Yi yin ve bi raz ya rar la nın. Çün kü siz, suç lu-
gü nah kar kim se ler si niz. (77/46)
Böy le lik le Al lah onu, ahi ret ve dün ya aza bıy la ya ka la dı. (79/25)
Ar tık kim taş kın lık edip-azar sa ve dün ya ha ya tı nı se çer se, şüp-
he siz ce hen nem, (onun için) bir ba rın ma ye ri dir. (79/37-39)
Ha yır siz, dün ya ha ya tı nı se çip üs tün tu tu yor su nuz. Ahi ret ise
da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. (87/16-17)
Ger çek ten, son da, ilk de (ahi ret ve dün ya) bi zim dir. (92/13)
Şüp he siz se nin için son olan, ilk olan dan (ahi ret dün ya dan) da -
ha ha yır lı dır. (93/4)

DÜŞ MAN
Fa kat Şey tan, ora dan iki si nin aya ğı nı kay dır dı ve böy le ce on la -
rı için de bu lun duk la rı (du rum)dan çı kar dı. Biz de: "Ki mi niz ki mi -
ni ze düş man ola rak inin, si zin için yer yü zün de bel li bir vak te ka -
dar bir yer le şim ve me ta var dır" de dik. (2/36)
Son ra (yi ne) siz, bir bi ri ni zi öl dü rü yor, bir bö lü mü nü zü yurt la rın -
dan sü rüp-çı ka rı yor ve gü nah ve düş man lık la aleyh le rin de it ti -
fak lar ku ru yor ve si ze esir ola rak gel dik le rin de on lar la fid ye le şi -
yor du nuz. Oy sa on la rı çı kar ma nız, si ze ha ram kı lın mış tı. Yok -
sa siz, Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü mü nü in kâr mı
edi yor su nuz? Ar tık siz den böy le ya pan la rın dün ya ha ya tın da ki
ce za sı aşa ğı lık ol mak tan baş ka de ğil dir; kı ya met gü nün de de
aza bın en şid det li ola nı na uğ ra tı la cak lar dır. Al lah, yap tık la rı nız -
dan ga fil de ğil dir. (2/85)
De ki: "Cib ril'e kim düş man ise, (bil sin ki) ger çek ten onu (Ki ta -
bı), Al lah'ın iz niy le ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yı cı ve mü'min-
ler için hi da yet ve müj de ve ri ci ola rak se nin kal bi ne in di ren
O'dur. (2/97)
Her kim Al lah'a, me lek le ri ne, el çi le ri ne, Cib ril'e ve Mi ka il'e düş-
man ise, ar tık şüp he siz Al lah da ka fir le rin düş ma nı dır." (2/98)
Ey in san lar, yer yü zün de olan şey le ri he lal ve te miz ola rak yi yin
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ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Ger çek te o, si zin için apa çık
bir düş man dır. (2/168)
(Yer yü zün de) Fit ne kal ma yın ca ya ka dar on lar la sa va şın. Eğer
vaz ge çer ler se, ar tık zu lüm ya pan lar dan baş ka sı na kar şı düş-
man lık yok tur. (2/193)
İn san lar dan öy le si var dır ki, dün ya ha ya tı na iliş kin söz le ri se nin
ho şu na gi der ve kal bin de ki ne rağ men Al lah'ı şa hid ge ti rir; oy sa
o azı lı bir düş man dır. (2/204)
Ey iman eden ler, he pi niz top lu ca "ba rış ve gü ven li ğe (Silm'e, İs -
lam'a) gi rin ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Çün kü o, si ze
apa çık bir düş man dır. (2/208)
Al lah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp ay rıl ma yın. Ve
Allah'ın si zin üzeri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni siz düş man -
lar idi niz. O, kalp le ri ni zin ara sı nı uz laş tı rıp-ısın dır dı ve siz O'nun
ni me tiy le kar deş ler ola rak sa bah la dı nız. Yi ne siz, tam ateş çu -
ku ru nun kı yı sın day ken, ora dan si zi kur tar dı. Umu lur ki hi da ye -
te erer si niz di ye, Al lah, si ze ayet le ri ni böy le açık lar. (3/103)
Ey iman eden ler, siz den ol ma yan la rı sır daş edin me yin. On lar
si ze kö tü lük ve za rar ver me ye ça lı şı yor, si ze zor lu bir sı kın tı ve -
re cek şey den hoş la nır lar. Buğz (ve düş man lık la rı) ağız la rın dan
dı şa vur muş tur, si ne le ri nin giz li tut tuk la rı ise, da ha bü yük tür. Si -
ze ayet le ri mi zi açık la dık; bel ki akıl er di rir si niz. (3/118)
Al lah, si zin düş man la rı nı zı da ha iyi bi len dir; bir ve li (en gü ve ni -
lir bir dost) ola rak Al lah ye ter, bir yar dım cı ola rak da Al lah ye -
ter. (4/45)
Bir mü'mi ne, -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola rak
ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş man
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz gür lü ğe
ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and laş ma
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet öde mek ve
bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir. (Di yet ve kö le
öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise, ke sin ti siz ola rak
iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir. Al lah bi len dir,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
Yer yü zün de adım at tı ğı nız da (yol cu lu ğa ya da sa va şa çık tı ğı -
nız da), ka fir le rin si ze bir kö tü lük yap ma la rın dan kor kar sa nız,
na ma zı kı salt ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Şüp he siz
ka fir ler, si zin apa çık düş man la rı nız dır. (4/101)
Ve: "Biz Hı ris ti yan la rız" di yen ler den ke sin söz (mi sak) al mış tık.
So nun da on lar ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
al ma yı unut tu lar. Böy le ce Biz de, kı ya me te ka dar ara la rın da kin
ve düş man lık sal dık. Al lah, ya pa gel dik le ri şe yi on la ra ha ber ve -
re cek tir. (5/14)
On lar dan ço ğu nun gü nah ta, düş man lık ta ve ha ram yi yi ci lik te
ça ba la rı na hız kat tık la rı nı gö rür sün. Yap mak ta ol duk la rı ne kö -
tü dür. (5/62)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır,
na sıl di ler se in fak eder. An dol sun, Rab bin den sa na in di ri len,
on lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz
de on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık
ve kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev-
len dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu -
ğa ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
An dol sun, in san lar için de, mü'min le re en şid det li düş man ola-

rak Yahudi le ri ve müş rik le ri bu lur sun. On lar dan, iman eden le re
sev gi ba kı mın dan en ya kın ola rak da: "Hı ris ti yan la rız" di yen le ri
bu lur sun. Bu, on lar dan (bir ta kım) pa paz ve ra hip le rin ol ma sı ve
on la rın ger çek te bü yük lük tas la ma ma la rı ne de niy le dir. (5/82)
Ger çek ten şey tan, iç ki ve ku mar la ara nı za düş man lık ve kin dü -
şür mek, si zi, Al lah'ı an mak tan ve na maz dan alı koy mak is ter.
Ar tık vaz geç ti niz de ğil mi? (5/91)
Böy le ce her pey gam be re, in san ve cin şey tan la rın dan bir düş-
man kıl dık. On lar dan ba zı sı ba zı sı nı al dat mak için yal dız lı söz-
ler fı sıl dar lar. Rab bin di le sey di bu nu yap maz lar dı. Öy ley se on -
la rı ya lan ola rak düz mek te ol duk la rıy la baş ba şa bı rak. (6/112)
Hay van lar dan yük ta şı yan ve (yün le rin den, tüy le rin den) dö şek
ya pı lan la rı da (ya ra tan O'dur). Al lah'ın si ze rı zık ola rak ver dik -
le rin den yi yin ve şey ta nın adım la rı na uy ma yın. Çün kü o, si zin
için apa çık bir düş man dır. (6/142)
Böy le ce on la rı al da ta rak dü şür dü. Ağa cı tat tık la rı an da ise, ayıp
yer le ri ken di le ri ne be li ri ver di ve üzer le ri ni cen net yap rak la rın -
dan ört me ye baş la dı lar. (O za man) Rab le ri ken di le ri ne ses len -
di: "Ben si zi bu ağaç tan me net me miş miy dim? Ve şey ta nın si -
zin ger çek ten apa çık bir düş ma nı nız ol du ğu nu söy le me miş
miy dim?" (7/22)
(Al lah) De di ki: "Ki mi niz ki mi ni ze düş man ola rak inin. Yer yü zün -
de bel li bir vak te ka dar si zin için bir yer le şim ve me ta (ge çim)
var dır." (7/24)
De di ler ki: "Sen bi ze gel me den ön ce de, gel dik ten son ra da ezi-
ye te uğ ra tıl dık." (Mu sa:) "Umu lur ki, Rab bi niz düş ma nı nı zı he -
lak ede cek ve siz le ri yer yü zün de ha li fe ler (ege men ler) kı la cak,
böy le ce na sıl dav ra na ca ğı nı zı göz le ye cek" de di. (7/129)
Mu sa kav mi ne ol duk ça kız gın, üz gün ola rak dön dü ğün de on la -
ra: "Be ni ar kam dan, ne kö tü tem sil et ti niz? Rab bi ni zin em ri ni
ça buk laş tır dı nız, öy le mi?" de di. Lev ha la rı bı rak tı ve kar de şi ni
ba şın dan tu tup ken di si ne doğ ru çe ki yor du (ki Ha run ona:) "An -
nem oğ lu, bu top lu luk be ni za yıf lat tı (hır pa la yıp güç süz leş tir di)
ve ne re dey se be ni öl dür me ye gi riş ti ler. Ba ri sen düş man la rı se -
vin di re cek bir şey yap ma ve be ni bu za lim ler top lu lu ğuy la bir lik -
te kıl ma (say ma)" de di. (7/150)
On la ra kar şı gü cü nü zün yet ti ği ka dar kuv vet ve be si li at lar ha -
zır la yın. Bu nun la, Al lah'ın düş ma nı ve si zin düş ma nı nı zı ve
bun la rın dı şın da si zin bil me yip Al lah'ın bil di ği di ğer (düş man la -
rı) kor ku tup-cay dı ra sı nız. Al lah yo lun da her ne in fak eder se niz,
si ze 'ek sik siz ola rak öde nir' ve siz hak sız lı ğa uğ ra tıl maz sı nız.
(8/60)
Bun dan böy le, Al lah se ni on lar dan bir top lu lu ğun ya nı na dön dü-
rür de, (yi ne sa va şa) çık mak için sen den izin is ter ler se, de ki:
"Ke sin ola rak be nim le hiç bir za man (sa va şa) çı ka maz sı nız ve
ke sin ola rak be nim le bir düş ma na kar şı sa va şa maz sı nız. Çün -
kü siz otur ma yı ilk de fa hoş gör dü nüz; öy ley se ge ri de ka lan lar -
la bir lik te otu run." (9/83)
İb ra him'in ba ba sı için ba ğış lan ma di le me si, yal nız ca ona ver di -
ği bir söz do la yı sıy la idi. Ken di si ne, onun ger çek ten Al lah'a düş-
man ol du ğu açık la nın ca on dan uzak laş tı. Doğ ru su İb ra him, çok
duy gu lu, yu mu şak huy luy du. (9/114)
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re, Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), kâ fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
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sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
Biz, İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as ker le ri az -
gın lık la ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su lar onu bo ğa cak dü -
ze ye eri şin ce (Fi ra vun): "İs ra ilo ğul la rı nın ken di si ne inan dı ğı
(ilah tan) baş ka ilah ol ma dı ğı na inan dım ve ben de Müs lü man -
lar da nım" de di. (10/90)
(Ba ba sı) De miş ti ki: "Oğ lum, rü ya nı kar deş le ri ne an lat ma, yok -
sa sa na bir tu zak ku rar lar. Çün kü şey tan, in san için apa çık bir
düş man dır." (12/5)
İn sa nı bir dam la su dan ya rat tı, bu na rağ men o, apa çık bir düş-
man dır. (16/4)
Son ra (Al lah) kı ya met gü nü on la rı aşa ğı lık kı la cak ve di ye cek
ki: "Hak la rın da (mü'min le re kar şı) düş man ke sil di ği niz or tak la -
rım ha ni ne re de?" Ken di le ri ne ilim ve ri len ler, de di ler ki: "Bu gün,
ger çek ten aşa ğı lan ma ve kö tü lük ka fir le rin üs tü ne dir." (16/27)
Kul la rı ma, sö zün en gü zel ola nı nı söy le me le ri ni söy le. Çün kü
şey tan ara la rı nı açıp boz mak ta dır. Şüp he siz şey tan in sa nın
açık ça bir düş ma nı dır. (17/53)
Ha ni me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik; İb lis'in dı şın da
(di ğer le ri) sec de et miş ler di. O cin ler den di, böy le lik le Rab bi nin
em rin den dı şa rı çık mış tı. Bu du rum da Be ni bı ra kıp onu ve onun
so yu nu ve li ler mi edi ne cek si niz? Oy sa on lar si zin düş man la rı -
nız dır. (Bu,) Za lim ler için ne ka dar kö tü bir (ter cih) de ğiş tir me -
dir. (18/50)
Onu san dı ğın içi ne koy, su ya bı rak, böy le ce su onu sa hi le bı -
rak sın; onu be nim de düş ma nım, onun da düş ma nı olan bi ri
ala cak tır. Gö zü mün önün de ye tiş ti ril men için, ken dim den sa na
bir sev gi yö nelt tim." (20/39)
Ey İs ra ilo ğul la rı, an dol sun, si zi düş man la rı nız dan kur tar dık.
Tur'un sağ ya nın da si zin le va ad leş tik ve üze ri ni ze kud ret hel va-
sıy la bıl dır cın in dir dik. (20/80)
Bu nun üze ri ne de dik ki: "Ey Adem, bu ger çek ten sa na ve eşi ne
düş man dır; sa kın si zi cen net ten sü rüp çı kar ma sın, son ra mut-
suz olur sun." (20/117)
De di ki: "Ki mi niz ki mi ni ze düş man ola rak, he pi niz or dan inin.
Ar tık si ze ben den bir yol gös te ri ci ge le cek tir; kim be nim hi da ye -
ti me uyar sa ar tık o şa şı rıp sap maz ve mut suz ol maz." (20/123)
İş te böy le; Biz, her pey gam be re suç lu-gü nah kar lar dan bir düş-
man kıl dık. Yol gös te ri ci ve yar dım cı ola rak Rab bin ye ter.
(25/31)
İş te bun lar, ger çek ten be nim düş ma nım dır; yal nız ca alem le rin
Rab bi ha riç" (26/77)
An dol sun, Biz Se mud (kav mi ne de) kar deş le ri Sa lih'i: "Yal nız ca
Al lah'a kul luk edin" di ye (de mek üze re) gön der dik. Bir de ne
gör sün, on lar bir bir le ri ne düş man ke sil miş iki grup tur. (27/45)
Ni ha yet Fi ra vun'un ai le si, onu (ile ri de bil mek si zin) ken di le ri için
bir düş man ve üzün tü ko nu su ol sun di ye sa hip siz gö rüp al dı lar.
Ger çek te Fi ra vun, Ha man ve as ker le ri bir ya nıl gı için dey di.
(28/8)
(Mu sa) Hal kı nın ha be ri ol ma dı ğı bir za man da şeh re gir di, or da
kav ga et mek te olan iki adam bul du; bu ken di ta raf tar la rın dan,
şu da düş man la rın dan. Der ken ta raf tar la rın dan olan, düş man -
la rın dan ola na kar şı on dan yar dım is te di. Bu nun üze ri ne ona bir
yum ruk at tı ve işi ni bi ti ri ver di. (Son ra da:) "Bu şey ta nın işin den -
dir; o, ger çek ten açıkça sap tı rı cı bir düş man dır" de di. (28/15)
So nun da iki si nin de düş ma nı olan (adam)ı ya ka la mak is ter ken
(adam ona) de di ki: "Ey Mu sa dün bi ri ni öl dür dü ğün gi bi, bu gün
de be ni mi öl dür mek is ti yor sun? Sen yer yü zün de yal nız ca bir

zor ba ol mak is ti yor sun, ıs lah edi ci ler den ol mak is te mi yor sun."
(28/19)
On lar (mü na fık lar, düş man) bir lik le ri nin git me dik le ri ni sa nı yor -
lar dı. Eğer (as ke ri) bir lik ler ge le cek ol sa, çöl de be de vi-Arap lar
ara sın da olup si zin ha ber le ri ni zi (or dan) sor ma yı cid den ar zu
edi yor lar dı. Fa kat içi niz de ol sa lar dı an cak pek az sa va şır lar dı.
(33/20)
Ger çek şu ki, şey tan si zin düş ma nı nız dır, öy ley se siz de onu
düş man edi nin. O, ken di gru bu nu, an cak çıl gın ca ya nan ate şin
hal kın dan ol ma ğa ça ğı rır. (35/6)
Ey Adem oğul la rı, ben si ze and ver me dim mi ki: Şey ta na kul luk
et me yin, çün kü, o, si zin için apa çık bir düş man dır;" (36/60)
İn san, Bizim ken di si ni bir dam la su dan ya rat tı ğı mı zı gör mü yor
mu? Şim di o, apa çık bir düş man ke sil miş tir. (36/77)
Al lah'ın düş man la rı nın bir ara ya ge ti ri lip-top la na cak la rı gün iş te
on lar, ate şe bö lük ler ha lin de da ğı tı lır lar." (41/19)
Bu, Al lah'ın düş man la rı nın ce za sı olan ateş tir. Bizim ayet le ri mi -
zi in kar et me le ri do la yı sıy la bir ce za ola rak, ora da on lar için
ebe di lik yur du var dır. (41/28)
İyi lik le kö tü lük eşit ol maz. Sen, en gü zel olan bir tarz da (kö tü lü -
ğü) uzak laş tır; o za man, (gö rür sün ki) se nin le onun ara sın da
düş man lık bu lu nan kim se, san ki sı cak bir dost(un) olu ver miş tir.
(41/34)
De di ler ki: "Bi zim ilah la rı mız mı da ha ha yır lı, yok sa o mu?" Onu
yal nız ca bir tar tış ma-ko nu su ol sun di ye (ör nek) ver di ler. Ha yır,
on lar 'tar tış ma cı ve düş man' bir ka vim dir. (43/58)
Şey tan sa kın si zi (Al lah'ın yo lun dan) alı koy ma sın. Ger çek ten o,
si zin için açık ça bir düş man dır. (43/62)
Mut ta ki ler ha riç ol mak üze re, o gün, dost la rın ki mi ki mi ne düş-
man dır. (43/67)
İn san lar haş ro lun du ğu (bir ara ya ge ti ril di ği) za man, (Al lah'tan
baş ka tap tık la rı) on la ra düş man ke si lir ler ve (ken di le ri ne) iba det
et me le ri ni de ta nı maz lar. (46/6)
'Giz li top lan tı la rın fı sıl daş ma la rın dan' (ku lis) men' edi lip son ra
men' edil dik le ri şe ye dö nen le ri; gü nah, düş man lık ve Pey gam -
ber'e is ya nı (ara la rın da) fı sıl da şan la rı gör mü yor mu sun? On lar
sa na gel dik le ri za man, se ni Al lah'ın se lam la dı ğı bi çim de se lam-
lı yor lar. Ve ken di ken di le ri ne: "Söy le dik le ri miz do la yı sıy la Al lah
bi ze azab et se ya." der ler. On la ra ce hen nem ye ter; ora ya gi re -
cek ler dir. Ar tık o, ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (58/8)
Ey iman eden ler, ken di ara nız da giz li ko nuş ma lar da bu lu na ca -
ğı nız za man, bun dan böy le gü nah, düş man lık ve Pey gam ber'e
is ya nı fı sıl da şıp-ko nuş ma yın; bir ri (iyi li ği) ve tak va yı ko nu şun
ve hu zu run da top la na ca ğı nız Al lah'tan sa kı nın. (58/9)
Ey iman eden ler, be nim de düş ma nım, si zin de düş ma nı nız
olan la rı ve li ler edin me yin. Siz on la ra kar şı sev gi yö nel ti yor su -
nuz; oy sa on lar hak tan si ze ge le ni in kâr et miş ler, Rab bi niz olan
Al lah'a inan ma nız dan do la yı el çi yi de, si zi de (yurt la rı nız dan)
sü rüp-çı kar mış lar dır. Eğer siz, Be nim yo lum da cehd et mek ve
Be nim rı za mı ara mak ama cıy la çık mış sa nız (na sıl) on la ra kar -
şı hâ lâ sev gi giz li yor su nuz? Ben, si zin giz le dik le ri ni zi ve açı ğa
vur duk la rı nı zı bi li rim. Kim siz den bu nu ya par sa, ar tık o, el bet te
yo lun or ta sın dan şa şı rıp-sap mış olur. (60/1)
Eğer si zi ele ge çi re cek olur lar sa, si ze düş man ke si lir ler, el le ri ni
ve dil le ri ni kö tü lük le si ze uza tır lar. On lar si zin in kâr et me ni zi iç -
ten ar zu et miş ler dir. (60/2)
İb ra him ve onun la bir lik te olan lar da si ze gü zel bir ör nek var dır.
Ha ni ken di ka vim le ri ne de miş ler di ki: "Biz, siz ler den ve Al lah'ın
dı şın da tap tık la rı nız dan ger çek ten uza ğız. Si zi (ar tık) ta nı ma -
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yıp-in kar et tik. Si zin le ara mız da, siz Al lah'a bir ola rak iman
edin ce ye ka dar ebe di bir düş man lık ve bir kin baş gös ter miş tir."
An cak İb ra him'in ba ba sı na: "Sa na ba ğış lan ma di le ye ce ğim,
ama Al lah'tan ge le cek her han gi bir şe ye kar şı se nin için gü cüm
yet mez." de me si ha riç. "Ey Rab bi miz, biz Sa na te vek kül et tik ve
'iç ten Sa na yö nel dik.' Dö nüş sa na dır." (60/4)
Bel ki Al lah, siz ler le on lar dan ken di le ri ne kar şı düş man lık bes le -
dik le ri niz ara sın da bir sev gi-ba ğı kı lar. Al lah, güç ye ti ren dir.
Allah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (60/7)
Ey iman eden ler, Al lah'ın yar dım cı la rı olun: Mer yem oğ lu
İsa'nın ha va ri le re: "Al lah'a (yö ne lir ken) be nim yar dım cı la rım
kim ler dir?" de me si gi bi. Ha va ri ler de de miş ler di ki: "Al lah'ın yar-
dım cı la rı biz le riz." Böy le ce İs ra ilo ğul la rın dan bir top lu luk iman
et miş, bir top lu luk da in kâr et miş ti. So nun da Biz iman eden le ri
düş man la rı na kar şı des tek le dik, on lar da üs tün gel di ler. (61/14)
Sen on la rı gör dü ğün za man cüs se li ya pı la rı be ğe ni ni ka zan -
mak ta dır. Ko nuş tuk la rı za man da on la rı din ler sin. (Oy sa) San ki
on lar (sü tun gi bi) da yan dı rıl mış ah şap-kü tük gi bi dir ler. (Bu da -
ya nık sız lık la rın dan do la yı da) Her çağ rı yı ken di le ri aley hin de
sa nır lar. On lar düş man dır lar, bu yüz den on lar dan ka çı nıp-sa kı -
nın. Al lah on la rı kah ret sin; na sıl da çev ri li yor lar. (63/4)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, si zin eş le ri niz den ve ço cuk la rı -
nız dan bir kıs mı siz ler için (bi rer) düş man dır lar. Şu hal de on lar -
dan sa kı nın. Yi ne de af fe der, hoş gö rür (ku sur la rı nı yüz le ri ne
vur maz) ve ba ğış lar sa nız, ar tık el bet te Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (64/14)

DÜ ŞÜN MEK – TE FEK KÜR
Ki me di ler se hik me ti ona ve rir; şüp he siz ken di si ne hik met ve ri -
le ne bü yük bir ha yır da ve ril miş tir. Te miz akıl sa hip le rin den baş-
ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (2/269)
De ki: "Si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum ve ben si ze bir me le ğim de de mi yo rum. Ben, ba na
vah ye di len den baş ka sı na uy mam." De ki: "Kör olan la, gö ren bir
olur mu? Yi ne de dü şün me ye cek mi si niz?" (6/50)
Kav mi onun la çe ki şip-tar tış ma ya gir di. De di ki: "O be ni doğ ru
yo la er dir miş ken, siz be nim le Al lah ko nu sun da çe ki şip-tar tış -
ma ya mı gi ri şi yor su nuz? Si zin O'na şirk koş tuk la rı nız dan ben
kork mu yo rum, an cak Al lah'ın be nim hak kım da bir şey di le me si
baş ka. Rab bim, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. Yi ne de
öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?" (6/80)
Bu, Rab bi nin dos doğ ru yo lu dur. Öğüt alıp dü şün me si ni bi len bir
top lu luk için ayet le ri böy le bi rer bi rer açık la dık. (6/126)
Şüp he siz si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan, son -
ra ar şa is ti va eden, iş le ri evi rip-çe vi ren Al lah'tır. Onun iz ni ol ma-
dık tan son ra, hiç kim se şe fa at çi ola maz. İş te Rab bi niz olan
Allah bu dur, öy ley se O'na kul luk edin. Yi ne de öğüt alıp dü şün -
me ye cek mi si niz? (10/3)
Bu iki gru bun ör ne ği; kör ve sa ğır ile gö ren ve işi ten gi bi dir. Ör -
nek çe bun lar eşit olur mu? Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek
mi si niz? (11/24)
"Ey kav mim, ben on la rı ko var sam, Al lah'tan (ge le cek aza ba
kar şı) ba na kim yar dım ede cek? Hiç dü şün mez mi si niz?"
(11/30)
Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-dü şün mez
mi si niz? (16/17)
Böy le ce Biz onu, Arap ça bir Kur'an ola rak in dir dik ve on da kor-
ku la cak şey le ri tür lü şe kil ler de açık la dık; umu lur ki kor kup-sa kı -
nır lar ya da on lar için dü şün me (ye te ne ği ni) oluş tu rur. (20/113)

On lar, yi ne de o sö zü (Kur'an'ı) ge re ği gi bi dü şün me di ler mi,
yok sa on la ra, geç miş te ki ata la rı na gel me yen bir şey mi gel di?
(23/68)
"Al lah'ın dır" di ye cek ler. De ki: "Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye -
cek mi si niz?" (23/85)
O, ge ce ile gün dü zü bir bi ri ar dın ca kı lan dır; öğüt alıp-dü şün mek
is te yen ler ya da şük ret mek is te yen ler için. (25/62)
Al lah; gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da olan la rı al tı gün de ya rat tı,
son ra ar şa is ti va et ti. Si zin O'nun dı şın da bir yar dım cı nız ve şe -
fa at çi niz yok tur. Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?
(32/4)
De ki: "Si ze bir tek öğüt ve ri yo rum: "Al lah için iki şer iki şer ve te -
ker te ker kı yam et me niz, son ra dü şün me niz. Si zin sa hi bi niz
(ve ya ar ka da şı nız olan Pey gam ber)de hiç bir de li lik yok tur. O,
yal nız ca si zi, şid det li bir aza bın ön ce sin de  uya ran dır." (34/46)
O, si ze ayet le ri ni gös te ri yor ve si zin için gök ten rı zık in di ri yor.
İç ten (Al lah'a) yö ne len den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (40/13)
On lar için öğüt alıp-dü şün mek ne re de? On la ra, açık la yan bir el -
çi gel miş ti. (44/13)
Ar tık on lar, kı ya met-sa ati nin ken di le ri ne apan sız gel me sin den
baş ka sı nı mı göz lü yor lar? İş te onun işa ret le ri gel miş tir. Fa kat
ken di le ri ne gel dik ten son ra öğüt alıp-dü şün me le ri on la ra ne yi
sağ lar? (47/18)
Öy le ol ma sa, Kur'an'ı iyi den iyi ye dü şün mez ler miy di? Yok sa
bir ta kım kalp ler üze rin de ki lit ler mi vu rul muş? (47/24)
An dol sun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp dü şün mek) için ko lay laş tır -
dık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı? (54/17,22,32,40)
An dol sun, ilk in şa (ya rat ma)yı bil di niz; ama öğüt alıp-dü şün me -
niz ge rek mez mi? (56/62)
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EB RAR
Şüp he siz eb rar olan lar, el bet te ni met ler(le do na tıl mış cen net -
ler) için de dir ler. (82/13)
Ha yır; eb rar olan la rın ki ta bı, "İl li yîn"de dir. (83/18)
Ger çek şu ki, eb rar olan lar, el bet te ni met ler için de dir ler. (83/22)

EBU LE HEB
Ebu Le heb'in iki eli ku ru sun; ku ru du ya. Ma lı ve ka zan dık la rı
ken di si ne bir ya rar sağ la ma dı. Ale vi olan bir ate şe gi re cek tir.
Eşi de; odun ha ma lı (ve) boy nu na bü kül müş bir ip (bağ lan mış)
ola rak. (111/1-5)

ECEL 
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir ne fis için öl mek yok tur. O, sü re si
be lir til miş bir ya zı dır. Kim, dün ya nın ya ra rı nı (se va bı nı) is ter se,
ona on dan ve ri riz kim ahi ret se va bı nı is ter se, ona da on dan ve -
ri riz. Biz, şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re ce ğiz. (3/145)
Si zi ça mur dan ya ra tan, son ra bir ecel be lir le yen O'dur. Adı ko -
nul muş ecel, O'nun Katında dır. Son ra siz (yi ne) kuş ku ya ka pı -
lı yor su nuz. (6/2)
Si zi ge ce le yin öl dü ren (uyu tan) ve gün dü zün 'güç ye ti rip et ki le -
mek te (ya pıp ka zan mak ta) ol duk la rı nı zı' bi len, son ra adı ko nul -
muş ecel do lun ca ya ka dar on da si zi di ril ten (uyan dı ran) O'dur.
Son ra 'en son dö nü şü nüz' O'na dır. Son ra yap mak ta ol duk la rı -
nı zı si ze O ha ber ve re cek tir. (6/60)
Her üm met için bir ecel var dır. On la rın ecel le ri ge lin ce, ne bir
sa at er te le ne bi lir ler ne de öne alı na bi lir ler (tam za ma nın da çö -
ker ler.) (7/34)
On lar, gök le rin ve ye rin 'ba ğım lı ol du ğu ege men li ğe ve sün ne -
te' (me le kût) Al lah'ın ya rat tı ğı şey le re ve ih ti mal (ve rip) ecel le ri -
nin pek yak laş tı ğı na bak mı yor lar mı? Bun dan son ra on lar ar tık
han gi sö ze ina na cak lar? (7/185)
Eğer Al lah, on la rın hay ra ulaş mak için çar ça buk dav ran dık la rı
gi bi, in san la ra şer ri de ça buk laş tır say dı, mut la ka ecel le ri ne hü -
küm ve ri lir di. İş te Bize ka vuş ma yı um ma yan la rı Biz böy le ce
taş kın lık la rı için de şaş kın ca do la şır bir du rum da bı ra kı rız.
(10/11)
De ki: "Al lah'ın di le me si dı şın da, ken dim için za rar dan ve ya rar-
dan (hiç bir şe ye) ma lik de ği lim. Her üm me tin bir ece li var dır.
On la rın ecel le ri ge lin ce, ar tık ne bir sa at er te le ne bi lir ler, ne öne
alı na bi lir ler. (10/49)
An dol sun, sen den ön ce de el çi ler gön der dik, on la ra eş ler ve ço -
cuk lar ver dik. Al lah'ın iz ni ol mak sı zın (hiç) bir el çi ye her han gi
bir aye ti (mu ci ze yi) ge tir mek ola cak iş de ğil di. Her ecel (tes bit
edil miş sü re) için bir ki tap (ya zı, hü küm, son) var dır. (13/38)
hiç bir üm met, ken di ece li ni ne öne ala bi lir, ne de on lar er te le -
ne bi lir ler. (15/5)
Eğer Al lah, in san la rı zu lüm le ri ne de niy le sor gu ya çe ke cek ol -
say dı, onun üs tün de (yer yü zün de) can lı lar dan hiç bir şey bı rak -
maz dı; an cak on la rı adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te le mek -
te dir. On la rın ecel le ri ge lin ce ne bir sa at er te le ne bi lir ler, ne de
öne alı na bi lir ler. (16/61)
Üm met ler den hiç bi ri, ken di si ne tes bit edil miş ece li ne öne ala-
bi lir, ne er te le ye bi lir. (23/43)
Azab ko nu sun da sen den ace le (dav ran ma nı) is ti yor lar. Eğer

adı ko nul muş bir ecel (ta yin edil miş bir va kit) ol ma say dı, her hal-
de on la ra azab gel miş olur du. Fa kat ken di le ri şu urun da ol ma -
dan, on la ra kuş ku suz apan sız ge li ve re cek tir. (29/53)
Eğer Al lah, ka zan dık la rı do la yı sıy la in san la rı (azab ile) ya ka la -
yı ve re cek ol say dı, (ye rin) sır tı üze rin de hiç bir can lı yı bı rak maz -
dı, an cak on la rı, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te le mek te dir.
So nun da ecel le ri gel di ği za man, ar tık şüp he siz Al lah Ken di kul-
la rı nı gö ren dir. (35/45)
Gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Ge ce yi gün dü zün üs tü ne sa -
rıp-ör tü yor, gün dü zü de ge ce nin üs tü ne sa rıp-ör tü yor. Gü ne şe
ve aya bo yun eğ dir di. Her bi ri adı ko nul muş bir ece le (sü re ye)
ka dar akıp git mek te dir. Ha be rin ol sun; üs tün ve güç lü olan, ba -
ğış la yan O'dur. (39/5)
Al lah, öle cek le ri za man can la rı nı alır; öl me ye ni de uy ku sun da
(bir tür ölü me so kar). Böy le ce, ken di si hak kın da ölüm ka ra rı ve -
ril miş ola nı(n ru hu nu) tu tar, öbü rü sü nü ise adı ko nul muş bir
ece le ka dar sa lı ve rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka vim
için ger çek ten ayet ler var dır. (39/42)
O'dur ki, si zi top rak tan, son ra bir dam la su dan, son ra bir
alak'tan (emb ri yo) ya rat tı; son ra si zi bir be bek ola rak çı kar mak -
ta, son ra güç lü (er gin lik) ça ğı nı za eriş me niz, son ra da yaş lan -
ma nız için si ze (bel li bir ömür ver mek te dir). Siz den ki mi nin da -
ha ön ce ha ya tı na son ve ril mek te dir; adı ko nul muş bir ece le
eriş me niz ve bel ki ak lı nı zı kul lan ma nız için (Al lah si zi böy le ya -
şa tır). (40/67)
On lar, ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın da ki 'te-
ca vüz ve hak sız lık' do la yı sıy la ay rı lı ğa düş tü ler. Eğer Rab bin -
den, adı ko nul muş bir ece le ka dar geç miş (ve ril miş) bir söz ol -
ma say dı, mu hak kak ara la rın da hü küm ve ril miş (iş bi ti ril miş)ti.
Şüp he siz on la rın ar dın dan Ki ta ba mi ras çı olan lar ise, her hal de
ona kar şı kuş ku ve ri ci bir te red düt için de dir ler. (42/14)
Biz gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı an cak hak ve adı
ko nul muş bir ecel (bel li bir sü re) ola rak ya rat tık. İn kâr eden ler
ise, uya rıl dık la rı şey den yüz çe vi ren(kim se ler)dir. (46/3)
Oy sa Al lah, ken di ece li gel miş bu lu nan hiç bir kim se yi ke sin lik le
er te le mez. Al lah, yap tık la rı nız dan ha ber dâr dır. (63/11)
Ki gü nah la rı nı zı ba ğış la sın ve si zi adı ko nul muş bir ece le ka dar
er te le sin. El bet te Al lah'ın ece li gel di ği za man, o er te len mez. Bir
bil miş ol say dı nız." (71/4)

ECİR
Şüp he siz, iman eden ler(le) Yahudi ler, Hı ris ti yan lar ve sa bi -
iler(den kim) Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eder ve sa lih amel-
ler de bu lu nur sa, ar tık on la rın Al lah Katında ecir le ri var dır. On -
la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (2/62)
Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden ler, son ra in fak et tik le ri şe yin
pe şin den ba şa kak ma yan ve ezi yet ver me yen le rin ecir le ri Rab -
le ri Katında dır, on la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya -
cak lar dır. (2/262)
On lar ki, mal la rı nı ge ce, gün düz; giz li ve açık in fak eder ler. Ar -
tık bun la rın ecir le ri Rab le ri Katında dır, on la ra kor ku yok tur ve
on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (2/274)
İman edip gü zel amel ler de bu lu nan lar, na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar ve ze ka tı ve ren ler; şüp he siz on la rın ecir le ri Rab le ri nin
Katında dır. On la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak -
lar dır. (2/277)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rın ecir le ri ek sik siz öde ne -
cek tir. Al lah, za lim olan la rı sev mez." (3/57)
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Ken di le ri ne ya ra isa bet et tik ten son ra, Al lah ve el çi si nin çağ rı -
sı na ica bet eden ler, iç le rin den iyi lik ya pan lar ve sa kı nan lar için
bü yük bir ecir var dır. (3/172)
Al lah, mur dar ola nı, te miz olan dan ayırd edin ce ye ka dar
mü'min le ri, si zin ken di si üze rin de bu lun du ğu nuz du rum da bı ra -
ka cak de ğil dir. Al lah si zi gayb üze ri ne mut ta li kı la cak de ğil dir.
Ama Al lah, el çi le rin den di le di ği ni se çer. Öy ley se siz de Al lah'a
ve el çi si ne iman edin. Eğer iman eder ve sa kı nır sa nız, si zin için
bü yük bir ecir var dır. (3/179)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Kı ya met gü nü el bet te ecir le ri niz ek -
sik siz ce öde ne cek tir. Kim ateş ten uzak laş tı rı lır ve cen ne te so -
ku lur sa, ar tık o ger çek ten kur tu lu şa er miş tir. Dün ya ha ya tı, al -
da tı cı me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (3/185)
Şüp he siz, Ki tap Eh lin den, Al lah'a; si ze in di ri le ne ve ken di le ri ne
in di ri le ne -Al lah'a de rin say gı gös te ren ler ola rak- ina nan lar var-
dır. On lar Al lah'ın ayet le ri ne kar şı lık ola rak az bir de ğe ri sa tın
al maz lar. İş te bun la rın Rab le ri Katında ecir le ri var dır. Şüp he siz
Al lah, he sa bı çok ça buk gö ren dir. (3/199)
Ger çek şu ki, Al lah zer re ağır lı ğı ka dar hak sız lık yap maz. (Bu
ağır lık ta) Bir iyi lik olur sa, onu kat kat kı lar ve ken di ya nın dan
pek bü yük bir ecir ve rir. (4/40)
Biz de on la ra, o za man ya nı mız dan bü yük bir ecir ve rir dik.
(4/67)
Öy ley se, dün ya ha ya tı na kar şı lık ahi re ti sa tın alan lar, Al lah yo -
lun da sa vaş sın lar; kim Al lah yo lun da sa va şır ken, öl dü rü lür ya
da ga lip ge lir se ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/74)
Mü'min ler den, özür ol mak sı zın otu ran lar ile, Al lah yo lun da mal la -
rıy la ve can la rıy la cehd eden ler eşit de ğil dir. Al lah, mal la rıy la ve
can la rıy la cehd eden le ri otu ran la ra gö re de re ce ola rak üs tün kıl-
mış tır. Tü mü ne gü zel li ği (cen ne ti) va'det miş tir; an cak Al lah, cehd
eden le ri otu ran la ra gö re bü yük bir ecir le üs tün kıl mış tır. (4/95)
On la rın 'giz li ce söy leş me le ri nin' ço ğun da ha yır yok. An cak bir
sa da ka ver me yi ve ya iyi lik te bu lun ma yı ya da in san la rın ara sı -
nı dü zelt me yi em re den le rin ki baş ka. Kim Al lah'ın rı za sı nı is te -
ye rek böy le ya par sa, ar tık ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/114)
An cak tev be eden ler, ıs lah eden ler, Al lah'a sım sı kı sa rı lan lar ve
din le ri ni ka tık sız ola rak Al lah için (ha lis) kı lan lar baş ka; iş te on -
lar mü'min ler le be ra ber dir ler. Al lah mü'min le re bü yük bir ecir
ve re cek tir. (4/146)
Al lah'a ve Re sû lü'ne ina nan lar ve on lar dan hiç bi ri ara sın da ayı-
rım yap ma yan lar, iş te on la ra ecir le ri ve ri le cek tir. Al lah, ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir. (4/152)
An cak on lar dan ilim de de rin le şen ler ile mü'min ler, sa na in di ri le -
ne ve sen den ön ce in di ri le ne ina nır lar. Na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar, ze ka tı ve ren ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan lar; iş te
bun lar, Biz bun la ra bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/162)
Ama iman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar, on la ra ecir le -
ri ni ek sik siz öde ye cek ve on la ra ken di faz lın dan ek le ye cek tir
de. Çe kim ser dav ra nan lar ve bü yük le nen ler, on la rı acık lı bir
azab la azab lan dı ra cak tır ve ken di le ri için Al lah'tan baş ka bir
(ve kil) ko ru yu cu dost ve yar dım cı bu la ma ya cak lar dır. (4/173)
Al lah, iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra va'det miş -
tir, on lar için bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir var dır. (5/9)
Sab re den ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar baş ka. İş te, ba ğış -
lan ma ve bü yük ecir bun la rın dır. (11/11)
Şüp he siz, bu Kur'an, en doğ ru yo la ile tir ve sa lih amel ler de bu -
lu nan mü'min le re, on lar için ger çek ten bü yük bir ecir ol du ğu nu
müj de ve rir. (17/9)
Dos doğ ru (bir Ki tap tır) ki, Kendi Katından şid det li bir azab la

uya rıp-kor kut mak ve sa lih amel ler de bu lu nan mü'min le re müj de
ver mek için (onu in dir di); şüp he siz on la ra gü zel bir ecir var dır.
(18/2)
İş te on lar; sab ret me le ri do la yı sıy la ecir le ri iki de fa ve ri lir ve on -
lar kö tü lü ğü iyi lik le uzak laş tı rıp ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le -
ri miz den in fak eder ler. (28/54)
Eğer siz Al lah'ı, Re sû lü'nü ve ahi ret yur du nu is ti yor sa nız ar tık
hiç şüp he siz Al lah, içi niz den gü zel lik te bu lu nan lar için bü yük bir
ecir ha zır la mış tır." (33/29)
Şüp he siz, Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar, mü'min
er kek ler ve mü'min ka dın lar, gö nül den (Al lah'a) ita at eden er -
kek ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar, sa dık olan er -
kek ler ve sa dık olan ka dın lar, sab re den er kek ler ve sab re den
ka dın lar, say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la
(Al lah'tan) kor kan ka dın lar, sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka
ve ren ka dın lar, oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar, ırz la -
rı nı ko ru yan er kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar, Al lah'ı
çokça zik re den er kek ler ve (Al lah'ı çok ça) zik re den ka dın lar;
(iş te) bun lar için Al lah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la -
mış tır. (33/35)
O'na ka vu şa cak la rı gün, on la rın dir lik te men ni le ri: "Se lam"dır.
Ve O, on la ra üs tün bir ecir ha zır la mış tır. (33/44)
O in kâr eden ler; on lar için şid det li bir azab var dır. İman edip sa -
lih amel ler de bu lu nan lar ise; on lar için de bir ba ğış lan ma ve bü -
yük bir ecir var dır. (35/7)
Çün kü (Al lah,) ecir le ri ni nok san sız ola rak öder ve Ken di faz lın -
dan on la ra art tı rır. Şüp he siz O, ba ğış la yan dır, şük rü ka bul
eden dir. (35/30)
Sen an cak, zik re (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rah man olan
(Allah')a (kar şı) içi tit re ye rek kor ku du yan kim se yi uya rır sın. İş -
te böy le si ni, bir ba ğış lan ma ve üs tün bir ecir le müj de le. (36/11)
De ki: "Ey iman eden kul la rım, Rab bi niz den sa kı nın. Bu dün ya -
da iyi lik eden ler için bir iyi lik var dır. Al lah'ın arz'ı ge niş tir. An cak
sab re den le re ecir le ri he sap sız ca öde nir." (39/10)
Çün kü Al lah, on la rın (dün ya da) yap tık la rı nın en kö tü sü nü te -
miz le yip-gi de re cek ve yap tık la rı nın en gü ze liy le ecir le ri ni ve re -
cek tir. (39/35)
Şüp he siz, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; on lar için ke -
sin ti siz bir ecir var dır. (41/8)
Ger çek ten dün ya ha ya tı, an cak bir oyun ve tut ku lu bir oya lan -
ma dır. Eğer iman eder se niz ve sa kı nır sa nız, O, si ze ecir le ri ni zi
ve rir ve mal la rı nı zı da is te mez. (47/36)
Şüp he siz sa na bi at eden ler, an cak Al lah'a bi at et miş ler dir.
Allah'ın eli, on la rın el le ri nin üze rin de dir. Şu hal de, kim ah di ni
bo zar sa, ar tık o, an cak ken di aley hi ne ah di ni boz muş olur. Kim
de Al lah'a ver di ği ah di ne ve fa gös te rir se, ar tık O da, ona bü yük
bir ecir ve re cek tir. (48/10)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan la ra de ki: "Siz ya kın da zor lu sa -
vaş çı olan bir kav me çağ rı la cak sı nız; on lar la (ya) sa va şır sı nız
ya da (on lar) Müs lü man olur lar. Bu du rum da eğer ita at eder se -
niz, Al lah, si ze gü zel bir ecir ve rir; eğer bun dan ön ce sırt çe vir -
di ği niz gi bi (yi ne) sırt çe vi rir se niz, si zi acı bir azab ile azab lan -
dı rır." (48/16)
Mu ham med, Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka -
fir le re kar şı zor lu, ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On la rı,
rü ku eden ler, sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar, Al lah'tan bir
fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri, sec -
de izin den yüz le rin de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur:
İn cil'de ki va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış, der ken
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onu kuv vet len dir miş, der ken ka lın laş mış, son ra sap la rı üze rin -
de doğ ru lup-boy at mış (ki bu,) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu ör -
nek,) Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah, iç le rin den
iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ fi ret ve bü yük bir
ecir va'det miş tir. (48/29)
Şüp he siz, Al lah'ın Re sû lü'nün ya nın da ses le ri ni al çak tu tan lar;
iş te on lar, Al lah kalp le ri ni tak va için im ti han et miş tir. On lar için
bir mağ fi ret ve bü yük bir ecir var dır. (49/3)
Al lah'a ve Re sû lü'ne iman edin. "Si zi ken di le rin de ha li fe ler kı lıp
har ca ma yet ki si ver di ği' şey ler den in fak edin. Ar tık siz den kim
iman edip in fak eder se, on la ra bü yük bir ecir var dır. (57/7)
Al lah'a gü zel bir borç ve re cek olan kim dir? Ar tık Al lah, bu nu
onun için kat kat art tı rır. Onun için 'ke rim (üs tün ve onur lu) bir
ecir var dır. (57/11)
Ger çek şu ki, sa da ka ve ren er kek ler ile sa da ka ve ren ka dın lar
ve Al lah'a gü zel bir borç ve ren ler; on lar için kat kat art tı rı lır ve
'ke rim (üs tün ve onur lu)' olan ecir de on la rın dır. (57/18)
Al lah'a ve O'nun Re sû lü'ne iman eden ler; iş te on lar Rab le ri
Katında sıd dîk lar ve şe hid ler (ve ya şa hid)ler dir. On la rın ecir le ri
ve nur la rı var dır. İn kâr edip ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ise; iş te
on lar da ce hen nem hal kı dır. (57/19)
Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise, Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır. (57/27)
Mal la rı nız ve ço cuk la rı nız si zin için an cak bir fit ne (bir de ne -
me)dir. Al lah ise, bü yük ecir (en gü zel kar şı lık) O'nun Katında
olan dır. (64/15)
Ger çek şu ki, Rab le rin den gayb ile (O'nu gör me dik le ri hal de) iç -
le ri tit re ye rek-kor kan la ra ge lin ce; on lar için bir mağ fi ret (ba ğış -
lan ma) ve bü yük bir ecir var dır. (67/12)
Ger çek ten se nin için ke sin ti si ol ma yan bir ecir var dır. (68/3)
Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz ek si ğin -
de, ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı ğı nı bi lir; se nin -
le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge -
ce yi ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya mayaca ğı nı -
zı bil di, böy le ce tev be ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal -
de Kur'an'dan ko lay ge le ni oku yun. Al lah siz den has ta lar ol du -
ğu nu, baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de
ge zip-do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar pı şa cak -
la rı nı bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko lay ge le ni oku-
yun. Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a gü zel bir
borç ve rin. Ha yır ola rak ken di ne fis le ri niz için ön ce den tak dim
et ti ği niz şey le ri da ha ha yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola-
rak Al lah Katında bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (73/20)
An cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar baş ka; on lar için
ke sin ti si ol ma yan bir ecir (mü ka fa at) var dır. (84/25)
An cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar baş ka; on lar için
ke sin ti si ol ma yan bir ecir var dır. (95/6)

EF SA NE
Ayet le ri miz on la ra okun du ğu za man; "İşit tik" de di ler. "İs te sek,
biz de bu nun bir ben ze ri ni söy le ye bi li riz. Bu, es ki le rin ef sa ne le -
rin den baş ka sı de ğil dir." (8/31)

On lar ise: "Rab bi miz, se fer le ri mi zin ara sı nı aç (şe hir le ri miz bir-
bi ri ne çok ya kın dır) de di ler ve ken di ne fis le ri ne zul met miş ol du -
lar. Böy le ce Biz de on la rı ef sa ne ler(e ko nu olan bir halk) kıl dık
ve on la rı dar ma da ğın edip da ğıt tık. Şüp he siz bun da, çok sab-
re den ve çok şük re den her kes için ger çek ten ayet ler var dır.
(34/19)

EĞ LEN CE
Din le ri ni bir oyun ve eğ len ce (ko nu su) edi nen le ri ve dün ya ha -
ya tı ken di le ri ni mağ rur kı lan la rı bı rak. Onun la (Kur'an'la) ha tır -
lat ki, bir ne fis, ken di ka zan dık la rıy la he la ke düş me sin; (böy le -
si nin) Al lah'tan baş ka ne bir ve li si, ne bir şe fa at çi si var dır; her
tür lü fid ye yi ver se de ka bul olun maz. İş te on lar, ka zan dık la rı
ne de niy le he la ke uğ ra yan lar dır; küf re sap tık la rın dan do la yı on -
lar için çıl gın ca kay nar su lar ve acık lı bir azab var dır. (6/70)
On lar, din le ri ni bir eğ len ce ve oyun (ko nu su) edin miş ler di ve
dün ya ha ya tı on la rı al dat mış tı. On lar, bu gün le riy le kar şı laş ma -
yı unut tuk la rı ve Bizim ayet le ri mi zi 'yok sa ya rak ta nı ma dık la rı'
gi bi, Biz de bu gün on la rı unu ta ca ğız. (7/51)
Ya da o ül ke ler hal kı, kuş luk vak ti eğ len ce ye dal mış ken, on la ra
zor lu-aza bı mı zın gel me ye ce ğin den gü ven de miy di ler? (7/98)
Siz, her yük sek çe ye re bir anıt in şa edip (ya rar sız bir şey le)
oya la nıp eğ le ni yor mu su nuz?" (26/128)
İn san lar dan öy le le ri var dır ki, bil gi siz ce Al lah'ın yo lun dan sap-
tır mak ve onu bir eğ len ce ko nu su edin mek için sö zün 'boş ve
amaç sız ola nı nı' sa tın alır lar. İş te on lar için aşa ğı la tı cı bir azab
var dır. (31/6)
Bir ayet (mu ci ze) gör dük le rin de de, alay ko nu su edi nip eğ le ni -
yor lar. (37/14)
Oy sa on lar (ken di le ri ni tü müy le Al lah'a ve İs lam'a tes lim et me yen -
ler) bir ti ca ret ya da bir eğ len ce gör dük le ri za man, (he men) ona sö -
kün et ti ler ve se ni ayak ta bı rak tı lar. De ki: "Al lah'ın Katında bu lu -
nan, eğ len ce den ve ti ca ret ten da ha ha yır lı dır. Al lah, rı zık ve ren le -
rin en ha yır lı sı dır." (62/11)

EJ DER HA
Böy le lik le (Mu sa) asa sı nı fır la tın ca, anın da apa çık bir ej der ha
olu ver di. (7/107)
Bu nun üze ri ne asa sı nı bı ra kı ver di, bir de (ne gör sün ler) o, açık-
ça bir ej der ha olu ver di. (26/32)

EKİN
(Bu nun üze ri ne Mu sa, "Rab bim) di yor ki: O, ye ri sür mek ve eki -
ni su la mak için bo yun du ru ğa alın ma yan, sal ma ve ala ca sı ol -
ma yan bir inek tir" de di. (O za man): "Şim di ger çe ği ge tir din" de -
di ler. Böy le ce ine ği kes ti ler; ama ne re dey se (bu nu) yap ma ya -
cak lar dı. (2/71)
O, iş ba şı na geç ti mi (ya da sır tı nı çe vi rip git ti mi) yer yü zün de
boz gun cu luk çı kar ma ya, eki ni ve nes li he lak et me ye ça ba har-
car. Al lah ise, boz gun cu lu ğu sev mez. (2/205)
Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal -
ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet
in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me -
ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Katında olan dır. (3/14)
On la rın bu dün ya ha ya tın da ki har ca ma la rı ken di ne fis le ri ne zul-
met miş olan bir kav min eki ni ne isa bet eden ka vu ru cu so ğuk -
luk ta ki bir rüz ga ra ben zer ki onu (eki ni) he lak et miş tir. Al lah, on -
la ra zul met me di, fa kat on lar ken di ne fis le ri ne zul met mek te dir -
ler. (3/117)
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O'nun üre tip-tü ret ti ği ekin ve hay van lar dan Al lah için bir pay
ayır dı lar, son ra ken di zan la rın ca: "Bu Al lah'ın dır, bu da or tak la -
rı mı zın dır" de di ler. Ken di or tak la rı için olan (pay), Al lah ta ra fı na
geç mez, ama Al lah'a aid olan ken di or tak la rı nın ta ra fı na (pa yı -
na) ge çer. Ne kö tü hü küm ve ri yor lar? (6/136)
Ve ken di zan la rın ca de di ler ki: "Bu hay van lar ve ekin ler do ku -
nul maz dır. On la rı bi zim di le dik le ri miz dı şın da baş ka sı yi ye mez.
(Şu) Hay van la rın da sırt la rı ha ram kı lın mış tır." Öy le hay van lar
var dır ki, -O'na if ti ra et mek su re tiy le- üzer le rin de Al lah'ın is mi ni
an maz lar. Ya lan ye re if ti ra düz mek te ol duk la rın dan do la yı O,
ce za la rı nı ve re cek tir. (6/138)
As ma lı ve as ma sız bah çe le ri, hur ma la rı ve tad la rı fark lı ekin le -
ri, zey tin le ri ve nar la rı -bir bi ri ne ben zer ve ben zeş mez- ya ra tan
O'dur. Ürün ver di ğin de ürü nün den yi yin ve ha sad gü nü hak kı nı
ve rin; is raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez. (6/141)
Bun lar, sa na doğ ru ha ber (kıs sa) ola rak ak tar dı ğı mız (geç miş -
te ki) ne sil le rin ha ber le ri dir. On lar dan ki mi ayak ta kal mış, (hâ lâ
iz le ri var, ki mi de) bi çil miş ekin (gi bi yer le bir edil miş, ka lın tı sı si -
lin miş) dir. (11/100)
De di ki: "Siz ye di yıl, ön ce le ri (ek ti ği niz) gi bi ekin ekin, ye di ği ni -
zin az bir kıs mı dı şın da (ka la nı nı) biç tik le ri ni zi ba şa ğın da bı ra -
kın." (12/47)
Yer yü zün de bir bi ri ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm bağ la rı,
ekin ler, ça tal lı ve ça tal sız hur ma lık lar da var dır ki, bun lar ay nı
su ile su la nır; ama ürün le rin de (ki ve rim de ve lez zet te) ba zı sı nı
ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz. Şüp he siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir
top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/4)
Rab bi miz, ger çek ten ben, ço cuk la rım dan bir kıs mı nı Beyt-i Ha -
ram ya nın da eki ni ol ma yan bir va di ye yer leş tir dim; Rab bi miz,
dos doğ ru na ma zı kıl sın lar di ye (öy le yap tım), böy le lik le Sen, in -
san la rın bir kıs mı nın kalp le ri ni on la ra il gi du yar kıl ve on la rı bir-
ta kım ürün ler den rı zık lan dır. Umu lur ki şük re der ler." (14/37)
Onun la si zin için ekin, zey tin, hur ma lık lar, üzüm ler ve mey ve le -
rin her tür lü sün den bi ti rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir top-
lu luk için ayet ler var dır. (16/11)
On la ra iki ada mın ör ne ği ni ver; on lar dan bi ri ne iki üzüm ba ğı
ver dik ve iki si ni hur ma lık lar la do nat tık, iki si nin ara sın da da ekin-
ler bi tir miş tik. (18/32)
On la rın bu ya kın ma la rı, Biz on la rı bi çil miş ekin, sön müş ocak
du ru mu na ge ti rin ce ye ka dar son bul ma dı. (21/15)
Da vud ve Sü ley man da; ha ni kav min hay van la rı nın içi ne gi rip
ya yıl dı ğı ekin-tar la la rı ko nu sun da hü küm yü rü tü yor lar dı. Biz on -
la rın hük mü ne şa hid idik. (21/78)
Ekin ler ve yu mu şak to mur cuk lu göz alı cı hur ma lık lar ara sın -
da?" (26/148)
An dol sun, Biz bir rüz gar gön der sek de onu (eki ni) sa rar mış gör-
se ler, mut la ka ar dın dan nan kör lük eder ler. (30/51)
Gör mü yor lar mı; Biz, su yu ço rak top ra ğa sü rü yo ruz da onun la
ekin bi ti ri yo ruz; on dan hay van la rı, ken di le ri ye mek te dir? Yi ne
de gör mü yor lar mı? (32/27)
Gör mü yor mu sun; ger çek ten Al lah, gök yü zün den su in dir di de
onu ye rin için de ki kay nak la ra yü rü tüp-ge çir di. Son ra onun la çe -
şit li renk ler de ekin ler çı ka rı yor. Son ra ku ru ma ya baş lar, böy le -
ce onu sa rar mış gö rür sün. Son ra da onu ku ru muş kı rın tı lar kı -
lı yor. Şüp he siz bun da, te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten öğüt
alı na cak bir ders (zikr) var dır. (39/21)
Kim ahi ret eki ni ni is ter se, Biz ona ken di eki nin de art tır ma lar ya -
pa rız. Kim dün ya eki ni ni is ter se, ona da on dan ve ri riz; an cak
onun ahi ret te bir na si bi yok tur. (42/20)

(Ni ce) Ekin ler, gü zel ko nak lar, (44/26)
Mu ham med, Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka -
fir le re kar şı zor lu, ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On la rı,
rü ku eden ler, sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar, Al lah'tan bir
fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri, sec -
de izin den yüz le rin de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur:
İn cil'de ki va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış, der ken
onu kuv vet len dir miş, der ken ka lın laş mış, son ra sap la rı üze rin -
de doğ ru lup-boy at mış (ki bu,) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu ör -
nek,) Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah, iç le rin den
iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ fi ret ve bü yük bir
ecir va'det miş tir. (48/29)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku -
lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve
ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ-
mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -
şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke -
sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir
azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün -
ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.
(57/20)
So nun da on la rı, ye nik ekin yap ra ğı gi bi kıl dı. (105/5)

EK MEK
Onun la bir lik te iki genç de zin da na gir miş ti. Bi ri: "Ben (rü yam -
da) ken di mi şa rap sı kı yor ken gör düm." de di. Öbü rü: "Ben de
ken di mi ba şı mın üs tün de ek mek ta şı yor ken gör düm; kuş da on -
dan ye mek tey di" de di. "Bu nun yo ru mun dan bi ze ha ber ver.
Doğ ru su biz se ni, iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/36)

EL Bİ SE
Ey Ade mo ğul la rı, Biz si zin çir kin yer le ri ni zi ör te cek bir el bi se ve
si ze 'süs ka zan dı ra cak bir gi yim' in dir dik (va ret tik). Tak va ile ku -
şa nıp-do nan mak ise, bu da ha ha yır lı dır. Bu, Al lah'ın ayet le rin -
den dir. Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (7/26)
Ey Ade mo ğul la rı, şey tan, an ne ve ba ba nı zın çir kin yer le ri ni
ken di le ri ne gös ter mek için, el bi se le ri ni sı yır ta rak, on la rı cen net -
ten çı kar dı ğı gi bi sa kın si zi de bir be la ya uğ rat ma sın. Çün kü o
ve ta raf tar la rı, (ken di le ri ni gö re me ye ce ği niz yer den) siz le ri gör-
mek te dir. Biz ger çek ten şey tan la rı, inan ma ya cak la rın dost la rı
kıl dık. (7/27)
Al lah, si ze ev le ri ni zi (için de) "gü ven lik ve hu zur bu la ca ğı nız yer-
ler" kıl dı; ve si ze hay van de ri le rin den hem göç gü nün de, hem
yer leş me gü nün de ko lay lık la ta şı ya bi le ce ği niz ev ler; yün le rin -
den, ya pa ğı la rın dan ve kıl la rın dan bir za ma na ka dar gi yim lik -
ler-dö şe me lik ler ve (ti ca ret için) bir me ta kıl dı. (16/80)
Al lah, si zin için ya rat tı ğı şey ler den göl ge ler kıl dı. Dağ lar da da
si zin için ba rı nak lar-si per ler kıl dı, si zi sı cak tan ko ru ya cak el bi -
se ler, si zi sa va şı nız da (zor luk la ra kar şı) ko ru ya cak gi yim lik ler
de var et ti. İş te O, üze ri niz de ki ni me ti ni böy le ta mam la mak ta dır,
umu lur ki tes lim olur su nuz. (16/81)
Al lah bir şeh ri ör nek ver di: (Hal kı) Gü ven lik ve hu zur için dey di,
rız kı da her yer den bol bol gel mek tey di; fa kat Al lah'ın ni met le ri -
ne nan kör lük et ti, böy le ce Al lah yap tık la rı na kar şı lık ola rak, ona
aç lık ve kor ku el bi se si ni tat tır dı.(16/112)
On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da
al tın bi le zik ler le süs le nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las -
tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin de ku ru lup-da ya nır -
lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (18/31)
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İş te bun lar çe ki şen iki grup tur, Rab le ri ko nu sun da çe kiş ti ler. İş -
te o in kâr eden ler, on lar için ateş ten el bi se ler bi çil miş tir; baş la -
rı üs tün den de kay nar su dö kü lür. (22/19)
Hiç şüp he siz Al lah, iman eden le ri ve sa lih amel ler de bu lu nan -
la rı al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar, ora da al tın dan bi -
le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler; or da ki el bi se le ri ipek(ten)tir.
(22/23)
Ka dın lar dan ev li li ği um ma yıp da otur mak ta olan lar, süs le ri ni
açı ğa vur mak sı zın (dış) el bi se le ri ni çı kar ma la rın da ken di le ri için
bir sa kın ca yok tur. Yi ne de if fet li dav ran ma la rı ken di le ri için da -
ha ha yır lı dır. Al lah, işi ten dir, bi len dir. (24/60)
O, ge ce yi si zin için bir el bi se, uy ku yu bir din len me ve gün dü zü
de ya yı lıp-ça lış ma (za ma nı) kı lan dır. (25/47)
Ey Pey gam ber, eş le ri ne, kız la rı na ve mü'min le rin ka dın la rı na
dış el bi se le rin den (cil bab la rın dan) üst le ri ne giy me le ri ni söy le;
on la rın (öz gür ve if fet li) ta nın ma sı ve ezi yet gör me me le ri için en
uy gun olan bu dur. Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(33/59)
Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler, ora da al tın dan bi le -
zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler. Ve ora da on la rın el bi se le ri
ipek(ten)dir. (35/33)
Ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las tan (el bi se ler) gi yi nir ler, kar-
şı lık lı (otu rur lar). (44/53)
El bi se ni te miz le. (74/4)
On la rın üze rin de ha fif ipek ve ağır iş len miş at las tan ye şil el bi -
se ler var dır. Gü müş ten bi le zik ler le be zen miş ler dir. Rab le ri on -
la ra ter te miz bir şa rab içir miş tir. (76/21)

EL YE SA (A.S.)
İs ma il'i El ya sa'yı Yu nus'u ve Lut'u da (hi da ye te eriş tir dik). On -
la rın hep si ni alem le re üs tün kıl dık. (6/86)
İs ma il'i, El ye sa'yı ve Zül kifl'i de ha tır la. Hep si de ha yır lı olan lar -
dan dır. (38/48)

EMA NET
Eğer yol cu luk ta ise niz ve ka tip bu la maz sa nız, bu du rum da alı-
nan re hin (ye ter). Şu du rum da eğer bir bi ri ni ze gü ve ni yor sa nız,
ken di si ne gü ven du yu lan, Rab bi olan Al lah'tan sa kın sın da
ema ne ti ni öde sin. Şa hid li ği giz le me yin. Kim onu giz ler se, ar tık
şüp he siz, onun kal bi gü nah kar dır. Al lah, yap tık la rı nı zı bi len dir.
(2/283)
Ki tap Eh lin den öy le si var dır ki, bir kan tar ema net bı rak san onu
sa na ge ri ve rir; öy le si de var dır ki, ona bir di nar ema net bı rak -
san, sen, onun te pe si ne di ki lip dur ma dık ça onu sa na öde mez.
Bu on la rın "üm mi ler (za yıf ve bil gi siz ler ve ya Ehl-i Ki tap ol ma -
yan lar) ko nu sun da üze ri niz de bir yol (so rum lu luk) yok tur" de miş
ol ma la rın dan dır. Oy sa ken di le ri (ger çe ği) bil dik le ri hal de Al lah'a
kar şı ya lan söy le mek te dir ler. (3/75)
Hiç bir pey gam be re, ema ne te iha net ya raş maz. Kim iha net
eder se, kı ya met gü nü iha net et ti ğiy le ge lir. Son ra her ne fis ne
ka zan dıy sa, (ona) ek sik siz ola rak öde nir. On lar hak sız lı ğa uğ -
ra tıl maz lar. (3/161)
Şüp he siz Al lah, si ze ema net le ri eh li ne (sa hip le ri ne) tes lim et -
me ni zi ve in san lar ara sın da hük met ti ği niz de ada let le hük met -
me ni zi em re di yor. Bu nun la Al lah, si ze ne gü zel öğüt ve ri yor!..
Doğ ru su Al lah, işi ten dir, gö ren dir. (4/58)
O, si zi tek bir ne fis ten ya ra tan dır. (Si zin için) Bir ka rar (ka lış) ve
ema net (ola rak ko nu luş) ye ri var dır. Kav ra ya bi len bir top lu luk
için ayet le ri bi rer bi rer açık la dık. (6/98)

Ey iman eden ler, Al lah'a ve Re sû lü'ne iha net et me yin, bi le bi le
ema net le ri ni ze de iha net et me yin. (8/27)
(Yi ne) On lar, ema net le ri ne ve ahid le ri ne ri ayet eden ler dir.
(23/8)
Ger çek şu ki, Biz ema net le ri gök le re, ye re ve dağ la ra sun duk
da on lar bu nu yük len mek ten ka çın dı lar ve on dan kor ku ya ka pıl-
dı lar; onu in san yük len di. Çün kü o, çok za lim, çok ca hil dir.
(33/72)
(Bir de) On lar, ken di le ri ne ve ri len ema ne te ve ver dik le ri ah de
(har fiy yen) ri ayet eden ler dir. (70/32)

EMA NE TE Rİ AYET
Eğer yol cu luk ta ise niz ve ka tip bu la maz sa nız bu du rum da alı-
nan re hin (ye ter). Şu du rum da eğer bir bi ri ni ze gü ve ni yor sa nız
ken di si ne gü ven du yu lan Rab bi olan Al lah'tan sa kın sın da ema-
ne ti ni öde sin. Şa hid li ği giz le me yin. Kim onu giz ler se ar tık şüp-
he siz onun kal bi gü nah kar dır. Al lah yap tık la rı nı zı bi len dir.
(2/283)
Ki tap Eh lin den öy le si var dır ki bir kan tar ema net bı rak san onu
sa na ge ri ve rir; öy le si de var dır ki ona bir di nar ema net bı rak -
san sen onun te pe si ne di ki lip dur ma dık ça onu sa na öde mez.
Bu on la rın "üm mi ler (za yıf ve bil gi siz ler ve ya Ehl-i Ki tap ol ma -
yan lar) ko nu sun da üze ri niz de bir yol (so rum lu luk) yok tur" de miş
ol ma la rın dan dır. Oy sa ken di le ri (ger çe ği) bil dik le ri hal de Al lah'a
kar şı ya lan söy le mek te dir ler. (3/75)
Şüp he siz Al lah si ze ema net le ri eh li ne (sa hip le ri ne) tes lim et me-
ni zi ve in san lar ara sın da hük met ti ği niz de ada let le hük met me ni -
zi em re di yor. Bu nun la Al lah si ze ne gü zel öğüt ve ri yor!.. Doğ ru -
su Al lah işi ten dir gö ren dir. (4/58)
(Yi ne) On lar ema net le ri ne ve ahid le ri ne ri ayet eden ler dir. (23/8)
(Bir de) On lar ken di le ri ne ve ri len ema ne te ve ver dik le ri ah de
(har fiy yen) ri ayet eden ler dir. (70/32)
Şa hid lik le rin de dos doğ ru dav ra nan lar dır. (70/33)

EMEL
On la rı bı rak; ye sin ler, ya rar lan sın lar ve on la rı (boş) emel oya la-
ya dur sun. İler de bi le cek ler dir. (15/3)
Şüp he siz, ken di le ri ne hi da yet açık ça bel li ol duk tan son ra, ge ri -
sin ge ri (küf re) dö nen le ri, şey tan kış kırt mış ve uzun emel le re
kap tır mış tır. (47/25)

EMİR
An dol sun, Al lah si ze ver di ği sö zün de sa dık kal dı; siz O'nun iz -
niy le on la rı kı rıp-ge çi ri yor du nuz. Öy le ki sev di ği niz (za fer)i si ze
gös ter dik ten son ra, siz yıl gın lık gös ter di niz, is yan et ti niz ve emir
hak kın da çe kiş ti niz. Siz den ki mi niz dün ya yı, ki mi niz ahi re ti is ti -
yor du. Son ra (Al lah) de ne mek için si zi on dan çe vir di. Ama (yi -
ne de) si zi ba ğış la dı. Al lah mü'min le re kar şı fazl (ve ih san) sa -
hi bi olan dır. (3/152)
An dol sun, mal la rı nız la ve can la rı nız la im ti han edi le cek si niz ve
siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den ve şirk koş mak ta
olan lar dan el bet te çok ezi yet ve ri ci (söz ler) işi te cek si niz. Eğer
sab re der ve sa kı nır sa nız (bu) emir le re olan azim den dir. (3/186)
İş te kalp le rin de has ta lık olan la rı: "Za ma nın, fe la ket le riy le aley-
hi mi ze dö nüp bi ze çarp ma sın dan kor ku yo ruz" di ye rek ara la rın -
da ça ba lar yü rüt tük le ri ni gö rür sün. Umu lur ki Al lah, bir fe tih ve -
ya Katından bir emir ge ti re cek de, on lar, ne fis le rin de giz li tut tuk-
la rın dan do la yı piş man ola cak lar dır. (5/52)
Ger çek ten si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan,
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son ra ar şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü, dur mak sı zın ken di si -
ni ko va la yan ge cey le ör ten, gü ne şe, aya ve yıl dız la ra ken di
buy ru ğuy la baş eğ di ren dir. Ha be ri niz ol sun, ya rat mak da, emir
de (yal nız ca) O'nun dur. Alem le rin Rab bi olan Al lah ne yü ce dir.
(7/54)
Bir kaç yıl için de. Bun dan ön ce de, son ra da emir Al lah'ın dır. Ve
o gün mü'min ler se vi ne cek ler dir. (30/4)
Ka tı mız dan bir emir ile; doğ ru su Biz, (in san la ra el çi) gön de ren -
le riz. (44/5)
Ve on la ra bu emir den açık bel ge ler ver dik. Fa kat on lar, ken di -
le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın da ki 'hak ka te ca vüz
ve az gın lık tan' do la yı ih ti la fa düş tü ler. Şüp he siz Rab bin, hak-
kın da ih ti la fa düş tük le ri şey de kı ya met gü nü ara la rın da hü küm
ve re cek tir. (45/17)
Son ra se ni de bu emir den bir şe ri at üze ri ne kıl dık; öy ley se sen
ona uy ve bil me yen le rin he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma.
(45/18)
Al lah, ye di gö ğü ve yer den de on la rın ben ze ri ni ya rat tı. Emir,
bun la rın ara sın da dur ma dan iner; si zin ger çek ten Al lah'ın her-
şe ye güç ye tir di ği ni ve ger çek ten Al lah'ın il miy le her şe yi ku şat -
tı ğı nı bil me niz, öğ ren me niz için. (65/12)
Hiç bir nef sin bir baş ka nef se her han gi bir şe ye güç ye ti re me ye -
ce ği gün dür; o gün emir yal nız ca Al lah'ın dır. (82/19)

EMİR SA HİP LE Rİ
Ey iman eden ler, Al lah'a ita at edin; el çi ye ita at edin ve siz den
olan emir sa hip le ri ne de. Eğer bir şey de an laş maz lı ğa dü şer -
se niz, ar tık onu Al lah'a ve el çi si ne dön dü rün. Şa yet Al lah'a ve
ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız. Bu, ha yır lı ve so nuç ba kı mın -
dan da ha gü zel dir. (4/59)
Ken di le ri ne gü ven ve ya kor ku ha be ri gel di ğin de, onu yay gın -
laş tı rı ve rir ler. Oy sa bu nu pey gam be re ve ken di le rin den olan
emir sa hip le ri ne gö tür müş ol sa lar dı, on lar dan 'so nuç-çı ka ra bi -
len ler,' onu bi lir ler di. Al lah'ın üze ri niz de ki faz lı ve rah me ti ol ma -
say dı, azı nız ha riç her hal de şey ta na uy muş tu nuz. (4/83)

EM ZİR MEK
Em zir me yi ta mam la mak is te yen ler için an ne ler ço cuk la rı nı iki
tam yıl em zi rir ler. On la rın (an ne le rin) yi ye ce ği gi ye ce ği bi li nen
(örf)e uy gun ola rak ço cuk ken di si nin ola na (ba ba ya) ait tir. Kim -
se ye güç ye ti re ce ği nin dı şın da (yük ve so rum lu luk) tek lif edil-
mez. An ne ço cu ğu ço cuk ken di si nin olan ba ba da ço cu ğu do -
la yı sıy la za ra ra uğ ra tıl ma sın; mi ras çı üze rin de (ki so rum lu luk
ve gö rev) de bu nun gi bi dir. Eğer (an ne ve ba ba) ara la rın da rı -
za ile ve da nı şa rak (ço cu ğu iki yıl ta mam lan ma dan) süt ten ayır-
ma yı is ter ler se iki si için de bir güç lük yok tur. Ve eğer ço cuk la rı -
nı zı (bir süt an ne ye) em zirt mek is ter se niz ve re ce ği ni zi ör fe uy -
gun ola rak öde dik ten son ra si ze bir so rum lu luk yok tur. Al lah'tan
kor kup-sa kı nın ve bi lin ki Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir. (2/233)
Siz le re, an ne le ri niz, kız la rı nız, kız kar deş le ri niz, ha la la rı nız,
tey ze le ri niz, er kek kar deş le rin kız la rı, kız kar deş le rin kız la rı, si -
zi em zi ren (süt) an ne le ri niz, süt kız kar deş le ri niz, ka dın la rı nı zın
an ne le ri, ve ken di le riy le (ger de ğe) gir di ği niz ka dın la rı nız dan
olup ko ru yu cu lu ğu nuz al tın da bu lu nan üvey kız la rı nız -on lar la
ger de ğe gir me miş se niz si ze bir sa kın ca yok tur- si zin sül bü nüz -
den olan oğul la rı nı zın eş le ri ve iki kız kar de şi bir ara ya ge tir di -
ği niz (ev li lik) ha ram kı lın dı. An cak (ca hi li ye de) ge çen geç miş tir.
Şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (4/23)
Onu gör dü ğü nüz gün her em zik li ken di em zir di ği ni unu tup ge -

çe cek ve her ge be ken di yü kü nü dü şü re cek tir. İn san la rı da sar-
hoş ol muş gö rür sün oy sa on lar sar hoş de ğil ler dir. An cak
Allah'ın aza bı pek şid det li dir. (22/2)
Mu sa'nın an ne si ne: "Onu em zir şa yet onun için kor ka cak olur-
san onu su ya bı rak kork ma ve üzül me; çün kü onu Biz sa na tek-
rar ge ri ve re ce ğiz ve onu gön de ri len (el çi ler den) kı la ca ğız" di ye
vah yet tik (bil dir dik). (28/7)
Biz da ha ön ce ona süt ana la rı nı ha ram et miş tik. (Kız kar de şi:)
"Ben si zin adı nı za onun ba kı mı nı üst le ne cek ve ona öğüt ve re -
cek (ve ya eği te cek) bir ai le yi si ze bil di re yim mi?" de di. (28/12)
(Bo şa dı ğı nız) Ka dın la rı gü cü nüz ora nın da otur mak ta ol du ğu -
nuz ye rin bir ya nın da otur tun on la ra 'dar lık ve sı kın tı ya dü şür -
mek ama cıy la' za rar ver me yin. Eğer on lar ha mi le ise ler yük le ri -
ni bı ra kın ca ya (do ğum la rı nı ya pın ca ya) ka dar on la ra na fa ka ve -
rin. Şa yet siz ler için (ço cu ğu) em zi rir ler se on la ra üc ret le ri ni
öde yin. (Du rum ve iliş ki le ri ni zi) Ken di ara nız da ma ruf (gü zel lik -
le ve İs lam'a uy gun bir tarz) üze re gö rü şüp-ko nu şun. Eğer güç-
lük içi ne gi rer se niz bu du rum da (ço cu ğu) onun (ba ba sı) için bir
baş ka sı em zi re bi lir. (65/6)

EN SAR
Öne ge çen Mu ha cir ler ve En sar ile on la ra gü zel lik le uyan lar;
Allah on lar dan hoş nut ol muş tur, on lar da O'ndan hoş nut ol muş-
lar dır ve (Al lah) on la ra, için de ebe di ka la cak la rı, al tın dan ır mak-
lar akan cen net ler ha zır la mış tır. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu -
luk' bu dur. (9/100)
An dol sun Al lah, Pey gam be rin, Mu ha cir le rin ve En sa rın üze ri ne
tev be ih san et ti. Ki on lar -iç le rin de bir bö lü mü nün kal bi nere dey-
se kay mak üze rey ken- ona güç lük sa atin de ta bi ol du lar. Son ra
on la rın tev be le ri ni ka bul et ti. Çün kü O, on la ra (kar şı) çok şef-
kat li dir, çok esir ge yi ci dir. (9/117)
Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima nı (gö nül-
le ri ne) yer leş ti ren ler ise hic ret eden le ri se ver ler ve on la ra ve ri -
len şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su) duy maz lar.
Ken di le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz ne fis -
le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri ve ben cil tut ku la rın dan'
ko run muş sa iş te on lar fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (59/9)

ER GİN LİK
Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -o en gü zel
(şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak
ya pın. Hiç bir nef se, gü cü nün kal dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey
yük le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil olun.
Allah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et -
ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz." (6/152)
Er gin lik ça ğı na eri şin ce, ken di si ne hü küm ve ilim ver dik. İş te
Biz, iyi lik ya pan la rı böy le ödül len di ri riz. (12/22)
Er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar, -o da en gü zel bir tarz ol ma -
sı- dı şın da ye ti min ma lı na yak laş ma yın. Ah de ve fa gös te rin.
Çün kü ahid bir so rum lu luk tur. (17/34)
Du var ise, şe hir de iki ök süz ço cu ğun du, al tın da on la ra ait bir
de fi ne var dı; ba ba la rı sa lih bi riy di. Rab bin di le di ki, on lar er gin -
lik ça ğı na eriş sin ler ve ken di de fi ne le ri ni çı kar sın lar; (bu,) Rab -
bin den bir rah met tir. Bun la rı ben, ken di işim (özel gö rü şüm) ola-
rak yap ma dım. İş te, se nin sa bır gös ter me ye güç ye ti re me di ğin
şey le rin yo ru mu." (18/82)
Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz, ger çek
şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam la su dan, son ra
bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi çi mi bel li be lir siz bir çiğ-
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nem et par ça sın dan; si ze (kud re ti mi zi) açıkça gös ter mek için.
Di le di ği mi zi, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo -
ruz. Son ra si zi be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı -
na eriş me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na
son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey bil me me
du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri
çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün, fa kat Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir, ka ba rır ve her gü -
zel çift ten (ürün ler) bi ti rir. (22/5)
Ey iman eden ler, sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu ile siz den olup da
he nüz er gin lik ça ğı na er me miş olan (ço cuk)lar, (oda la rı nı za gir-
mek için şu) üç va kit te izin is te sin ler: Sa bah na ma zın dan ön ce,
öğ le yin üs tü nü zü çı kar dı ğı nız va kit ve yat sı na ma zın dan son ra.
(Bu) Üçü si zin için mah rem (va kit le ri)dir. Bun la rın dı şın da si ze
de, on la ra da bir sa kın ca yok tur; on lar ya nı nız da do la şa bi lir ler,
bir bi ri ni zin ya nın da ola bi lir si niz. İş te Al lah, si ze ayet le ri böy le
açık la mak ta dır. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(24/58)
Siz den olan ço cuk lar, er gin lik ça ğı na er dik le ri za man, ken di le -
rin den ön ce ki le rin izin is te di ği gi bi, bun dan böy le izin is te sin ler.
İş te Al lah, ayet le ri ni si ze böy le açık lar. Al lah bi len dir, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (24/59)
O, er gin lik ça ğı na ula şıp ol gun la şın ca, ona bir 'hü küm ve hik-
met' ve ilim ver dik. Biz iyi lik te bu lu nan la rı iş te böy le ödül len di ri -
riz. (28/14)

ER ZAK
On la rın er zak yük le ri ni ha zır la yın ca de di ki: "Ba na ba ba nız dan
olan kar de şi ni zi ge ti rin. Gör mü yor mu su nuz, ben öl çü yü tam tu -
ta rım ve ben ko nuk se ver le rin en ha yır lı sı yım." (12/59)
Böy le lik le ba ba la rı na dön dük le ri za man, de di ler ki: "Ey ba ba -
mız, öl çek biz den en gel len di. Bu du rum da kar de şi mi zi bi zim le
gön der de er za ğı ala lım. Onu mut la ka ko ru ya ca ğız." (12/63)
Er zak yük le ri ni açıp da ser ma ye le ri nin ken di le ri ne ge ri ve ril miş
ol du ğu nu gör dük le rin de, de di ler ki: "Ey Ba ba mız, da ha ne yi arı-
yo ruz, iş te ser ma ye miz bi ze ge ri ve ril miş; (bu nun la yi ne) ai le -
mi ze er zak ge ti ri riz, kar de şi mi zi ko ru ruz ve bir de ve yü kü nü de
ila ve ede riz. Bu (al dı ğı mız) az bir öl çek tir." (12/65)
Er zak yük le ri ni ken di le ri ne ha zır la yın ca da, su ka bı nı kar de şi -
nin yü kü içi ne bı rak tı, son ra bir mü na di (şöy le) ses len di: "Ey ka -
fi le, siz ler ger çek ten hır sız sı nız." (12/70)

ESER
Şim di Al lah'ın rah me ti nin eser le ri ne bak; ölü mün den son ra yer-
yü zü nü na sıl di rilt mek te dir? Şüp he siz O, ölü le ri de ger çek ten
di ril te cek tir. O, her şe ye güç ye ti ren dir. (30/50)
Şüp he siz Biz, ölü le ri Biz di ril ti riz; on la rın ön den tak dim et tik le ri -
ni ve eser le ri ni Biz ya za rız. Biz her şe yi, apa çık bir ki tap ta tes bit
edip ko ru mu şuz. (36/12)
On lar, yer yü zün de ge zip-do laş mı yor lar mı ki, böy le ce ken di le -
rin den ön ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı bir gör sün ler. On -
lar, kuv vet ve yer yü zün de ki eser le ri ba kı mın dan ken di le rin den
da ha üs tün idi ler. Fa kat Al lah, on la rı gü nah la rı do la yı sıy la
(azab la) ya ka la yı ver di. On la rı Al lah'tan ko ru ya cak kim se ol ma -
dı. (40/21)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı ki, ken di le rin den ön ce ki le -
rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı bir gör sün ler. On lar, ken di le rin -
den (sa yı ca) da ha çok tu ve yer yü zün de kuv vet ve eser ler ba kı -
mın dan da ha üs tün dü ler. Fa kat ka zan dık la rı şey ler, (aza ba kar -

şı) on la ra hiç bir şey sağ la ya ma dı. (40/82)

ESİR LER
Hiç bir pey gam be re yer yü zün de ke sin bir za fer ka za nın ca ya ka -
dar esir al ma sı ya kış maz. Siz dün ya nın ge çi ci ya ra rı nı is ti yor -
su nuz. Oy sa  Al lah (si ze) ahi re ti is te mek te dir. Al lah üs tün ve
güç lü dür hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/67)
Ey Pey gam ber el le ri niz de ki esir le re de ki: "Eğer Al lah si zin
kalp le ri niz de bir ha yır ol du ğu nu bi lir se (gö rür se) si ze siz den alı-
nan dan da ha ha yır lı sı nı ve rir ve si zi ba ğış lar. Al lah ba ğış la yan -
dır, esir ge yen dir." Eğer sa na iha net et mek is ter ler se on lar da ha
ön ce Al lah'a da iha net et miş ler di; böy le ce O da boz gu na uğ ra -
ma la rı (için) sa na im kan ver miş ti.' Al lah bi len dir hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (8/70-71)
Son ra (yi ne) siz bir bi ri ni zi öl dü rü yor bir bö lü mü nü zü yurt la rın -
dan sü rüp-çı ka rı yor ve gü nah ve düş man lık la aleyh le rin de it ti -
fak lar ku ru yor ve si ze esir ola rak gel dik le rin de on lar la fid ye le şi -
yor du nuz. Oy sa on la rı çı kar ma nız si ze ha ram kı lın mış tı. Yok sa
siz Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü mü nü in kâr mı edi-
yor su nuz? Ar tık siz den böy le ya pan la rın dün ya ha ya tın da ki ce -
za sı aşa ğı lık ol mak tan baş ka de ğil dir; kı ya met gü nün de de
aza bın en şid det li ola nı na uğ ra tı la cak lar dır. Al lah yap tık la rı nız -
dan ga fil de ğil dir. (2/85)
Öy ley se in kâr eden ler le (sa vaş sı ra sın da) kar şı kar şı ya gel di ği -
niz za man he men bo yun la rı nı vu run; so nun da on la rı 'iyi ce boz-
gu na uğ ra tıp za fer ka za nın ca da' ar tık (esir ler için) ba ğı sım sı -
kı tu tun. Bun dan son ra ya bir lü tuf ola rak (on la rı bı ra kın) ve ya
bir fid ye (kar şı lı ğı sa lı ve rin). Öy le ki sa vaş ağır lık la rı nı bı rak sın
(so na er sin). İş te böy le; eğer Al lah di le miş ol say dı el bet te on lar-
dan in ti kam alır dı. An cak (sa vaş) siz le ri bir bi ri niz le de ne me si
için dir. Al lah yo lun da öl dü rü len le rin ise; ke sin ola rak (Al lah)
amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar maz. (47/4)

EŞ CİN SEL LİK – Lİ VA TA
Ha ni Lut da kav mi ne şöy le de miş ti: "Siz den ön ce alem ler den
hiç kim se nin yap ma dı ğı ha ya sız-çir kin li ği mi ya pı yor su nuz?"
(7/80)
"Ger çek ten siz ka dın la rı bı ra kıp şeh vet le er kek le re yak la şı yor -
su nuz. Doğ ru su siz, öl çü yü aşan (az gın) bir ka vim si niz." (7/81)
Kav mi nin ce va bı: "Yur du nuz dan sü rüp çı ka rın bun la rı, çün kü
bun lar çok ça te miz le nen in san lar mış!" de mek ten baş ka ol ma dı.
(7/82)
Kav mi ona doğ ru ko şa rak gel di; on lar da ha ön ce den kö tü lük ler iş -
le mek tey di ler. "Ey kav mim" de di. "İş te be nim kız la rım, bun lar siz-
ler için da ha te miz dir. Ar tık Al lah'tan kor kun ve be ni mi sa fi rim
önün de kü çük dü şür me yin. İçi niz de hiç ak lı ba şın da olan (re şid)
bir adam yok mu?" (11/78)
De di ler ki: "An dol sun, se nin kız la rın da bi zim hak tan bir şe yi miz
(il gi miz ve ar zu muz) ol ma dı ğı nı sen de bil miş sin dir. Bi zim ne is -
te di ği mi zi ger çek te sen bi li yor sun." (11/79)
Şe hir hal kı bir bir le ri ne müj de ler ve re rek gel di. (15/67)
(Lut on la ra) "Bun lar be nim ko nu ğum dur, be ni utan dı rıp-dil le re
dü şür me yin" de di. (15/68)
"Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve be ni kü çük dü şür me yin." (15/69)
De di ler ki: "Biz se ni 'her kes(in işin)e ka rış mak tan' alı koy ma mış
mıy dık?" (15/70)
De di ki: "Eğer yap mak-is ti yor sa nız, iş te bun lar, be nim kız la rım."
(15/71)
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Öm rü ne an dol sun ki, on lar, sar hoş luk la rı için de kör-ser sem di -
ler. (15/72)
"Siz in san lar dan (cin sel ar zuy la) er kek le re mi gi di yor su nuz?
(26/165)
"Rab bi ni zin siz ler için ya rat mış bu lun du ğu eş le ri ni zi bı ra kı yor -
su nuz. Ha yır, siz sı nı rı çiğ ne yen bir ka vim si niz." (26/166)
De di ler ki: "Ey Lut, eğer (bu söy le dik le ri ne) bir son ver me ye cek
olur san, ger çek ten (bur dan) sü rü lüp çı ka rı lan lar dan ola cak sın.
(26/167)
"De di ki: "Ger çek ten ben, si zin bu yap tı ğı nı za öf ke ile kar şı
olan lar da nım." (26/168)
"Siz ger çek ten, ka dın la rı bı ra kıp şeh vet le er kek le re mi yak la şı -
yor su nuz? Ha yır, siz (yap tı ğı şe yi) bil me yen bir ka vim si niz."
(27/55)
"Siz, (yi ne de) er kek le re yak la şa cak, yol ke se cek ve bir ara ya
ge liş le ri niz de çir kin lik ler ya pa cak mı sı nız?" Bu nun üze ri ne kav-
mi nin ce va bı yal nız ca: "Eğer doğ ru söy lü yor isen, bi ze Al lah'ın
aza bı nı ge tir" de mek ol du. (29/29)

EŞEK
On la ra bin me niz ve süs için at la rı, ka tır la rı ve mer keb le ri (ya rat-
tı). Ve da ha siz le rin bil me di ği niz ne le ri ya rat mak ta dır? (16/8)
Yü rü yü şün de or ta bir yol tut, se sin den de (yük sek per de le ri) ek -
silt. Çün kü, ses le rin en çir kin ola nı ger çek ten eşek le rin se si dir."
(31/19)
San ki on lar, ürk müş ya ban eşek le ri gi bi dir ler; (74/50)
Ars lan dan kor kup-kaç mış lar. (74/51)

EŞ LER
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı müj de le. Ger çek ten on -
lar için alt la rın dan ır mak lar akan cen net ler var dır. Ken di le ri ne
rı zık ola rak bu ürün ler den her ye di ril di ğin de: "Bu da ha ön ce de
rı zık lan dı ğı mız dır" der ler. Bu, on la ra, (dün ya da ki ne) ben zer
ola rak su nul muş tur. Ora da, on lar için ter te miz eş ler var dır ve
on lar ora da sü re siz ka la cak lar dır. (2/25)
Ve de dik ki: "Ey Adem, sen ve eşin cen net te yer leş. İki niz de
on dan, ne re sin den di ler se niz, bol bol yi yin; ama şu ağa ca yak-
laş ma yın, yok sa za lim ler den olur su nuz." (2/35)
Ka dın la rın dan uzak laş ma ya ye min eden ler için dört ay bek le me
sü re si var dır. Eğer (bu sü re için de eş le ri ne) dö ner ler se, şüp he -
siz Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/226)
İçi niz den ölen le rin (ge ri de) bı rak tı ğı eş ler, ken di ken di le ri ne
dört ay on (gün) bek ler ler. Bu bek le me sü re si dol du ğun da, ar -
tık on la rın ken di hak la rın da ma ruf (meş ru) bir şe kil de yap tık la -
rın dan do la yı si ze so rum lu luk yok tur. Al lah, iş le dik le ri niz den ha -
be ri olan dır. (2/234)
İçi niz de ölüp de (ge ri de) eş ler bı ra kan lar, (ev le rin den) çı ka rıl -
mak sı zın, bir yı la ka dar ya rar lan ma la rı için eş le ri ne va si yet (bı -
rak sın lar). Ama on lar, (ken di lik le rin den) çı kar lar sa, ar tık on la rın
ma ruf (meş ru) ola rak ken di le ri için yap tık la rın dan do la yı si ze
so rum lu luk yok tur. Al lah güç lü ve üs tün olan dır. Hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (2/240)
De ki: "Si ze bun dan da ha ha yır lı sı nı bil di re yim mi? Kor kup sa kı -
nan lar için Rab le ri nin Katında, için de te mel li ka la cak la rı, al tın -
dan ır mak lar akan cen net ler, ter te miz eş ler ve Al lah'ın rı za sı
var dır. Al lah, kul la rı hak kıy la gö ren dir." (3/15)
Ey in san lar si zi tek bir ne fis ten ya ra tan, on dan eşi ni ya ra tan ve
her iki sin den bir çok er kek ve ka dın tü re tip-ya yan Rab bi niz den
kor kup-sa kı nın. Ve (yi ne) ken di siy le, bir bi ri niz le di lek leş ti ği niz

Al lah'tan ve ak ra ba lık (bağ la rı nı ko par mak)tan sa kı nın. Şüp he -
siz Al lah, si zin üze ri niz de gö ze ti ci dir. (4/1)
Eş le ri ni zin, eğer ço cuk la rı yok sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı si -
zin dir. Şa yet ço cuk la rı var sa, -onun la ya pa cak la rı va si yet ten ya
da (ayı ra cak la rı) borç tan son ra- bu du rum da bı rak tık la rı nın
dört te bi ri si zin dir. Si zin ço cu ğu nuz yok sa, ge ri ye bı rak tık la rı -
nız dan dört te bi ri on la rın (ka dın la rı nı zın)dır. Eğer si zin ço cu ğu -
nuz var sa ge ri ye bı rak tık la rı nız dan se kiz de bi ri on la rın (ka dın -
la rı nı zın)dır. (Yi ne bu hü küm ler,) Ede ce ği niz va si yet ve ya (var -
sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Mi ra sı ara nan er kek ya da
ka dın, ço cu ğu ve ba ba sı ol ma yan bir kim se olup er kek ve ya kız
kar de şi bu lu nur sa on lar dan her bi ri için al tı da bir var dır. Eğer
bun dan faz la ise ler, bu du rum da -ken di siy le ya pı lan va si yet te
ya da (var sa) borç tan son ra- üç te bir'de -za ra ra uğ ra tıl mak sı zın
on la ra or tak tır lar. (Bu si ze) Al lah'tan bir va si yet tir, Al lah, bi len -
dir, (kul la ra) yu mu şak olan dır. (4/12)
Bir eşi bı ra kıp ye ri ne bir baş ka eşi al mak is ter se niz, on lar dan
bi ri ne (ön ce ki ne) yük ler le (mal ve pa ra) ver miş se niz bi le on dan
hiç bir şey al ma yın. Ona if ti ra ede rek ve apa çık bir gü na ha gi re -
rek ver di ği ni zi ala cak mı sı nız? (4/20)
Siz le re an ne le ri niz, kız la rı nız, kız kar deş le ri niz, ha la la rı nız, tey-
ze le ri niz, er kek kar deş le rin kız la rı, kız kar deş le rin kız la rı, si zi
em zi ren (süt) an ne le ri niz, süt kız kar deş le ri niz, ka dın la rı nı zın
an ne le ri ve ken di le riy le (ger de ğe) gir di ği niz ka dın la rı nız dan
olup ko ru yu cu lu ğu nuz al tın da bu lu nan üvey kız la rı nız -on lar la
ger de ğe gir me miş se niz, si ze bir sa kın ca yok tur-, si zin sül bü -
nüz den olan oğul la rı nı zın eş le ri ve iki kız kar de şi bir ara ya ge -
tir di ği niz (ev li lik) ha ram kı lın dı. An cak (ca hi li ye de) ge çen geç-
miş tir. Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/23)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan ır mak lar akan,
için de ebe di ka la cak la rı cen net le re so ka ca ğız. On da on lar için
ter te miz kı lın mış eş ler var dır. Ve on la rı, 'ne sı cak-ne so ğuk,
tam ka ra rın da göl ge li ğe' so ka ca ğız. (4/57)
Bir de de di ler ki: "Bu hay van la rın ka rın la rın da olan, yal nız ca bi -
zim er kek le ri mi ze ait tir, eş le ri mi ze ise ha ram dır. Eğer o, ölü do -
ğar sa on lar da bun da or tak tır lar." Al lah, (bu) düz me le ri nin ce za-
sı nı ve re cek tir. Şüp he siz O, hü küm sa hi bi olan dır, bi len dir.
(6/139)
Ve ey Adem, sen ve eşin cen ne te yer leş. İki niz di le di ği niz yer-
den yi yin; ama şu ağa ca yak laş ma yın. Yok sa za lim ler den olur-
su nuz. (7/19)
O, si zi tek bir ne fis ten ya rat tı ve ken di siy le du ru lup-ya tış ma sı
için on dan eşi ni var et ti. Onu (eşi ni) ör tüp-bü rü yün ce, o da bir
yük yük len di de bu nun la (bir sü re) ge zin di. Ni te kim ağır la şın ca,
iki si Rab le ri olan Al lah'a dua et ti ler: "Eğer bi ze sa lih (bir ço cuk)
ve rir sen, an dol sun şük re den ler den ola ca ğız." (7/189)
De ki: "Eğer ba ba la rı nız, ço cuk la rı nız, kar deş le ri niz, eş le ri niz,
aşi re ti niz, ka zan dı ğı nız mal lar, az kâr ge ti re ce ğin den kork tu ğu -
nuz ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler, siz le re Al lah'tan, O'nun
Re sû lü'nden ve O'nun yo lun da cehd et mek ten da ha se vim li ise,
ar tık Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah, fa sık lar
top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (9/24)
On lar, Adn cen net le ri ne gi rer ler. Ba ba la rın dan, eş le rin den ve
soy la rın dan 'sa lih dav ra nış lar da' bu lu nan lar da (Adn cen net le ri -
ne gi rer). Me lek ler on la ra her bir ka pı dan gi rip (şöy le der ler:)
(13/23)
An dol sun, sen den ön ce de el çi ler gön der dik, on la ra eş ler ve ço -
cuk lar ver dik. Al lah'ın iz ni ol mak sı zın (hiç) bir el çi ye her han gi
bir aye ti (mu ci ze yi) ge tir mek ola cak iş de ğil di. Her ecel (tes bit

165

Harun Yahya (Adnan Oktar)



edil miş sü re) için bir ki tap (ya zı, hü küm, son) var dır. (13/38)
Al lah si ze ken di ne fis le ri niz den eş ler ya rat tı ve si ze eş le ri niz den
ço cuk lar ve to run lar ya rat tı ve si zi gü zel şey ler den rı zık lan dır dı.
Şim di on lar, ba tı la mı ina nı yor lar ve Al lah'ın ni me ti ni in kar mı
edi yor lar? (16/72)
Bu nun üze ri ne de dik ki: "Ey Adem, bu ger çek ten sa na ve eşi ne
düş man dır; sa kın si zi cen net ten sü rüp çı kar ma sın, son ra mut-
suz olur sun." (20/117)
Onun du ası na ica bet et tik, ken di si ne Yah ya'yı ar ma ğan et tik,
eşi ni de do ğur ma ya el ve riş li kıl dık. Ger çek ten on lar ha yır lar da
ya rı şır lar dı, uma rak ve kor ka rak Bize dua eder ler di. Bize de rin
say gı gös te rir ler di. (21/90)
An cak eş le ri ya da sağ el le ri nin sa hip ol duk la rı na kar şı (tu tum -
la rı) ha riç; bu ko nu da kı nan mış de ğil ler dir. (23/6)
Ken di eş le ri ne (zi na su çu) atan ve ken di le ri dı şın da şa hid le ri
bu lun ma yan lar ise, on lar dan da her bi ri nin şa hid li ği, Al lah adı -
na dört (ke re ye min) ile ken di si nin hiç şüp he siz doğ ru söy le -
yen ler den ol du ğu na şa hid lik et mek tir. (24/6)
Ve on lar: "Rab bi miz, bi ze eş le ri miz den ve so yu muz dan, gö zün
ay dın lı ğı ola cak (ço cuk lar) ar ma ğan et ve bi zi tak va sa hip le ri ne
ön der kıl," di yen ler dir. (25/74)
Rab bi ni zin siz ler için ya rat mış bu lun du ğu eş le ri ni zi bı ra kı yor su -
nuz. Ha yır, siz sı nı rı çiğ ne yen bir ka vim si niz." (26/166)
On da 'sü kun bu lup du rul ma nız' için, si ze ken di ne fis le ri niz den
eş ler ya rat ma sı ve ara nız da bir sev gi ve mer ha met kıl ma sı da,
O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka vim
için ger çek ten ayet ler var dır. (30/21)
Al lah, bir ada mın ken di (gö ğüs) boş lu ğu için de iki kalp kıl ma dı
ve ken di le ri ni an ne le ri ni ze ben ze te rek ye min ko nu su yap tı ğı nız
(zı har da bu lun du ğu nuz) eş le ri ni zi si zin an ne le ri niz yap ma dı,
ev lat lık la rı nı zı da si zin (öz) ço cuk la rı nız say ma dı. Bu, si zin (yal-
nız ca) ağ zı nız la söy le me niz dir. Al lah ise, hak kı söy ler ve (doğ -
ru olan) yo la yö nel tip-ile tir. (33/4)
Ey pey gam ber, eş le ri ne söy le: "Eğer siz dün ya ha ya tı nı ve
onun süs lü-çe ki ci li ği ni is ti yor sa nız, ge lin si zi ya rar lan dı ra yım ve
gü zel bir sal ma tar zıy la si zi sa lı ve re yim." (33/28)
Ha ni sen, Al lah'ın ken di si ne ni met ver di ği ve se nin de ken di si -
ne ni met ver di ğin ki şi ye: "Eşi ni ya nın da tut ve Al lah'tan sa kın"
di yor dun; in san lar dan çe ki ne rek Al lah'ın açı ğa vu ra ca ğı şe yi
ken di nef sin de sak lı tu tu yor dun; oy sa Al lah, Ken di sin den çe kin-
me ne çok da ha la yık tı. Ar tık Zeyd, on dan iliş ki si ni ke sin ce, Biz
onu se nin le ev len dir dik; ki böy le lik le ev lat lık la rı nın ken di le rin -
den iliş ki le ri ni kes tik le ri (ka dın la rı bo şa dık la rı) za man, on lar la
ev len me ko nu sun da mü'min ler üze ri ne bir güç lük ol ma sın.
Al lah'ın em ri ye ri ne ge ti ril miş tir. (33/37)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz sa na üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver-
di ğin eş le ri ni ve Al lah'ın sa na ga ni met ola rak ver dik le ri (sa vaş
esir le ri)nden sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) ile se nin le bir lik-
te hic ret eden am ca nın kız la rı nı, ha la nın kız la rı nı, da yı nın kız-
la rı nı ve tey ze nin kız la rı nı he lal kıl dık; bir de, ken di si ni pey gam-
be re hi be eden ve pey gam be rin ken di si ni al mak is te di ği mü'min
bir ka dı nı da, -mü'min ler için ol mak sı zın yal nız ca sa na has ol -
mak üze re- (se nin için he lal kıl dık). Biz, ken di eş le ri ve sağ el -
le ri nin ma lik ol du ğu (ca ri ye le ri) ko nu sun da on lar (mü'min ler)
üze ri ne ne yi farz kıl dı ğı mı zı bil dik (si ze bil dir dik). Böy le lik le se -
nin için hiç bir güç lük ol ma sın. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir-
ge yen dir. (33/50)
Bun dan son ra (baş ka) ka dın lar ve bun la rı baş ka eş ler le de ğiş -

tir mek -gü zel lik le ri se nin ho şu na git se bi le- sa na he lal ol maz;
an cak sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) baş ka. Al lah her şe yi
gö zet le yip de net le yen dir. (33/52)
Ey iman eden ler (rast ge le) Pey gam be rin ev le ri ne gir me yin, (Bir
baş ka iş için gir miş se niz il le de) ye mek vak ti ni bek le me yin.
(Ama ye me ğe) çağ rıl dı ğı nız za man gi rin, ye me ği yi yin ce da ğı -
lın ve (uzun) sö ze dal ma yın. Ger çek ten bu, pey gam be re ezi yet
ver mek te ve o da siz den utan mak ta dır; oy sa Al lah, hak (kı açık-
la mak)tan utan maz. On lar dan (pey gam be rin eş le rin den) bir şey
is te ye ce ği niz za man, per de ar ka sın dan is te yin. Bu, si zin kalp-
le ri niz için de, on la rın kalp le ri için de da ha te miz dir. Al lah'ın Re -
sû lü'ne ezi yet ver me niz ve on dan son ra eş le ri ni ni kah la ma nız
si ze ebe di ola rak (he lal) ol maz. Çün kü böy le yap ma nız, Al lah
Katında çok bü yük (bir gü nah)tır. (33/53)
Ey Pey gam ber, eş le ri ne, kız la rı na ve mü'min le rin ka dın la rı na
dış el bi se le rin den (cil bab la rın dan) üst le ri ne giy me le ri ni söy le;
on la rın (öz gür ve if fet li) ta nın ma sı ve ezi yet gör me me le ri için en
uy gun olan bu dur. Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(33/59)
Ken di le ri ve eş le ri, göl ge lik ler de, taht lar üze rin de yas lan mış lar -
dır. (36/56)
Zul me den le ri, eş le ri ni ve tap tık la rı nı bir ara ya ge ti rip top la yın."
(37/22)
Ve yan la rın da ba kış la rı nı yal nız ca eş le ri ne çe vir miş iri göz lü ka -
dın lar var dır. (37/48)
Ve yan la rın da ba kış la rı nı yal nız ca eş le ri ne çe vir miş ya şıt ka -
dın lar var dır. (38/52)
Si zi tek bir ne fis ten ya rat tı, son ra on dan ken di eşi ni var et ti ve
si zin için da var lar dan se kiz çift in dir di. Si zi an ne le ri ni zin ka rın -
la rın da, üç ka ran lık için de, bir ya ra tı lış tan son ra (bir baş ka) ya -
ra tı lı şa (dö nüş tü rüp) ya rat mak ta dır. İş te Rab bi niz olan Al lah bu -
dur, mülk O'nun dur. O'ndan baş ka ilah yok tur. Bu na rağ men
na sıl çev ri li yor su nuz? (39/6)
Rab bi miz, on la rı Adn cen net le ri ne sok ki on la ra (bu nu) va'det-
tin; ba ba la rın dan, eş le rin den ve soy la rın dan sa lih olan la rı da.
Ger çek ten Sen, üs tün ve güç lü olan sın, hü küm ve hik met sa hi -
bi sin." (40/8)
O, gök le rin ve ye rin Ya ra tı cı sı dır. Si ze ken di ne fis le ri niz den eş -
ler, da var lar dan da çift ler var et ti. Siz le ri bu tarz da tü re tip-ya yı -
yor. O'nun ben ze ri gi bi olan hiç bir şey yok tur. O, işi ten dir, gö -
ren dir. (42/11)
Siz ve eş le ri niz cen ne te gi rin; 'se vinç için de ağır la na cak sı nız."
(43/70)
Ora da ba kış la rı nı yal nız ca eş le ri ne çe vir miş ka dın lar var dır ki,
bun lar dan ön ce ken di le ri ne ne bir in san, ne bir cin do kun muş -
tur. (55/56)
Eş le ri ne sev giy le tut kun (ve) hep ya şıt, (56/37)
Ger çek ten Al lah, eşi ko nu sun da se nin le tar tı şan ve Al lah'a şi -
ka yet te bu lu nan (ka dın)ın sö zü nü işit ti. Al lah, ara nız da ge çen
ko nuş ma la rı işi ti yor du. Şüp he siz Al lah, işi ten dir, gö ren dir.
(58/1)
Ve eğer eş le ri niz den (ka fir le re kaç ma la rın dan do la yı) her han gi
bir şey ka fir le re ge çer, böy le ce siz de (sa vaş ta on la rı ye nip) ga -
ni me te ka vu şur sa nız, eş le ri (ka çıp) gi den le re (me hir ola rak)
har ca ma yap tık la rı nın bir mis li ni ve rin. Ken di si ne iman et ti ği niz
Al lah'tan sa kı nın. (60/11)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, si zin eş le ri niz den ve ço cuk la rı -
nız dan bir kıs mı siz ler için (bi rer) düş man dır lar. Şu hal de on lar -
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dan sa kı nın. Yi ne de af fe der, hoş gö rür (ku sur la rı nı yüz le ri ne
vur maz) ve ba ğış lar sa nız, ar tık el bet te Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (64/14)
Ey Pey gam ber, eş le ri nin hoş nut lu ğu nu is te ye rek, Al lah'ın sa na
he lal kıl dık la rı nı ni çin ha ram kı lı yor sun? Al lah, çok ba ğış la yan -
dır, çok esir ge yen dir. (66/1)
Ha ni Pey gam ber, eş le rin den ba zı la rı na giz li bir söz söy le miş ti.
Der ken o (eş le rin den bi ri), bu nu ha ber ve rip Al lah da ona bu nu
açı ğa vu run ca, o da (Pey gam ber) bir kıs mı nı açık la mış bir kıs-
mı nı (söy le mek ten) vaz geç miş ti. So nun da ha be ri ve rin ce (eşi)
de miş ti ki: "Bu nu sa na kim ha ber ver di?" O da: "Ba na bi len,
(her şey den) ha ber dar olan (Al lah) ha ber ver di" de miş ti. (66/3)
Eğer siz ler (Pey gam be rin iki eşi) Al lah'a tev be eder se niz (ne
gü zel); çün kü kalp le ri niz eğ ri lik gös ter di. Yok eğer ona kar şı bir-
bi ri ni ze des tek çi ol ma ya kal kı şır sa nız, ar tık Al lah, onun mev la -
sı dır; Cib ril ve mü'min le rin sa lih olan(lar)ı da. Bun la rın ar ka sın -
dan me lek ler de onun des tek çi si dir ler. (66/4)
Bel ki onun Rab bi, -eğer o si zi bo şa ya cak olur sa- ona ye ri ni ze
siz ler den da ha ha yır lı Müs lü man, mü'min, gö nül den ita at eden,
tev be eden, iba det eden, oruç tu tan dul ve ba ki re eş ler' ve rir.
(66/5)
Al lah, in kâr eden le re, Nuh'un eşi ni ve Lut'un eşi ni ör nek ver di.
İki si de, kul la rı mız dan sa lih olan iki ku lu mu zun ni kah la rı al tın -
day dı; an cak on la ra iha net et ti ler. Bun dan do la yı, (ko ca la rı)
ken di le ri ne Al lah'tan ge len hiç bir şey le ya rar sağ la ma dı lar. İki -
si ne de: "Ate şe di ğer gi ren ler le bir lik te gi rin" de nil di. (66/10)
Ken di eşi ni ve kar de şi ni, (70/12)
An cak ken di eş le ri ya da sağ el le ri nin ma lik ol du ğu baş ka; çün -
kü on lar (bun lar dan do la yı) kı nan maz lar. (70/30)
El bet te, Rab bi mi zin şa nı yü ce dir. O, ne bir eş edin miş tir, ne de
bir ço cuk." (72/3)
Eşin den ve ço cuk la rın dan, (80/36)
Eşi de; odun ha ma lı (ve) (111/4)

EŞ YA
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci -
ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı
olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü -
ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor -
sa nız." (7/85)
(Tu ra git me si nin) Ar dın dan Mu sa'nın kav mi süs eş ya la rın dan
bö ğür me si olan bir bu za ğı hey ke li ni (ta pı la cak ilah) edin di ler.
Onun ken di le riy le ko nuş ma dı ğı nı ve on la rı bir yo la da yö nel -
tip-ilet me di ği ni (hi da ye te er dir me di ği ni) gör me di ler mi? Onu
(tan rı) edin di ler de, zul me den ler ol du lar. (7/148)
Ey kav mim, öl çü yü ve tar tı yı -ada le ti gö ze te rek- tam tu tun ve in -
san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şü rüp- ek silt me yin ve yer yü zün -
de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (11/85)
De di ler ki: "Ey Ba ba mız, ger çek şu ki, biz git tik, ya rı şı yor duk.
Yu suf'u da yi ye cek le ri mi zin (ve ya eş ya mı zın) ya nın da bı rak -
mış tık. Fa kat onu kurt ye miş. Ne var ki biz doğ ru yu söy le sek bi -
le sen bi ze ina na cak de ğil sin." (12/17)
De di ki: "Eş ya mı zı ken di sin de bul du ğu mu zun dı şın da, bi ri si ni
alı koy ma mız dan Al lah'a sı ğı nı rız. Yok sa bu du rum da kuş ku suz
biz za lim olu ruz." (12/79)
De di ler ki: "Biz sa na ver di ği miz söz den ken di li ği miz den dön me-

dik, an cak o kav min (Mı sır hal kı nın) süs eş ya la rın dan bir ta kım
yük ler yük len miş tik, on la rı (ate şe) at tık, böy le ce Sa mi ri de at tı."
(20/87)
İn san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şü rüp-ek silt me yin ve yer yü -
zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (26/183)
İki de niz bir de ğil dir. Şu, tat lı, su suz lu ğu ke ser ve içi mi ko lay; şu
da, tuz lu ve acı dır. An cak her bi rin den ta ze et yer si niz ve ta kın -
mak ta ol du ğu nuz süs eş ya la rı nı çı ka rır sı nız. O'nun faz lın dan
ara ma nız ve umu lur ki şük ret me niz için ge mi le rin on da (de niz -
de) su la rı ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rür sün. (35/12)

ET
O, si ze ölü yü (le şi)- ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı ke sin ola rak ha ram kıl dı. Fa kat kim
ka çı nıl maz ola rak muh taç ka lır sa, taş kın lık yap ma mak ve had -
di aş ma mak şar tıy la (öl me ye cek oran da yi ye bi lir), ona bir gü -
nah yok tur. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.
(2/173)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
De ki: "Ba na vah yo lu nan lar için de, yi yen bir kim se nin yi ye ce ği
(şey ler) için, ölü eti, dö kü len kan, do muz eti -ki bu ger çek ten
mur dar dır- ya da Al lah'tan baş ka sı adı na ke sil miş bir fısk dı şın -
da, ha ram kı lın mış bir şey bul mu yo rum. Kim ka çı nıl maz bir ih -
ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa, -sal dır ma mak ve had di aş ma mak
şar tıy la- (bu sa yı lan lar dan öl me ye cek ka dar yi ye bi lir). Şüp he siz
se nin Rab bin ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/145)
O, si ze an cak ölü yü, ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı ha ram kıl dı. Fa kat kim mec bur ka lır -
sa, sal dır ma mak ve sı nı rı aş ma mak üze re (yi ye bi lir). Çün kü
ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (16/115)
On la rın et le ri ve kan la rı ke sin ola rak Al lah'a ulaş maz, an cak
O'na siz den tak va ula şır. İş te böy le, on la ra si zin için bo yun eğ -
dir miş tir; O'nun si ze hi da yet ver me si ne kar şı lık Al lah'ı tek bir et -
me niz için. Gü zel lik te bu lu nan la ra müj de ver. (22/37)
Biz on la ra ken di le ri için bo yun eğ dir dik; iş te bir kıs mı bi nek le ri -
dir, bir kıs mı nı(n da eti ni) yi yor lar. (36/72)
Ey iman eden ler, zan dan çok ka çı nın; çün kü zan nın bir kıs mı
gü nah tır. Te ces süs et me yin (bir bi ri ni zin giz li yön le ri ni araş tır -
ma yın). Ki mi niz ki mi ni zin gıy be ti ni yap ma sın (ar ka sın dan çe kiş-
tir me sin.) Siz den bi ri niz, ölü kar de şi nin eti ni ye me yi se ver mi?
İş te, bun dan tik sin di niz. Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz
Allah, tev be le ri ka bul eden dir, çok esir ge yen dir. (49/12)
Can la rı nın çek ti ği kuş eti. (56/21)

EV LAT LAR
Em zir me yi ta mam la mak is te yen ler için an ne ler ço cuk la rı nı iki
tam yıl em zi rir ler. On la rın (an ne le rin) yi ye ce ği gi ye ce ği bi li nen
(örf)e uy gun ola rak ço cuk ken di si nin ola na (ba ba ya) ait tir. Kim -
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se ye güç ye ti re ce ği nin dı şın da (yük ve so rum lu luk) tek lif edil-
mez. An ne ço cu ğu ço cuk ken di si nin olan ba ba da ço cu ğu do -
la yı sıy la za ra ra uğ ra tıl ma sın; mi ras çı üze rin de (ki so rum lu luk
ve gö rev) de bu nun gi bi dir. Eğer (an ne ve ba ba) ara la rın da rı -
za ile ve da nı şa rak (ço cu ğu iki yıl ta mam lan ma dan) süt ten ayır-
ma yı is ter ler se iki si için de bir güç lük yok tur. Ve eğer ço cuk la rı -
nı zı (bir süt an ne ye) em zirt mek is ter se niz ve re ce ği ni zi ör fe uy -
gun ola rak öde dik ten son ra si ze bir so rum lu luk yok tur. Al lah'tan
kor kup-sa kı nın ve bi lin ki Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir. (2/233)
Şüp he siz in kâr eden ler on la rın mal la rı da ço cuk la rı da ken di le -
ri ne Al lah'tan (ge le cek aza ba kar şı) hiç bir şey ka zan dır maz. Ve
on lar ate şin ya kı tı dır lar. (3/10)
Ço cuk la rı nı hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın akıl sız ca öl dü ren ler ile
Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le ri ne rı zık
ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ ra mış lar dır.
On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma -
mış lar dır. (6/140)
De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya yım:
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın an ne-ba ba ya iyi lik edin yok sul -
luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin de on la rın da rı -
zık la rı nı Biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve giz li
ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma dı şın da Al lah'ın (öl dü -
rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te, bun lar la si ze
tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (6/151)
Bi lin ki, mal la rı nız ve ço cuk la rı nız an cak bir fit ne dir (im ti han ko -
nu su dur.) Al lah ya nın da ise bü yük bir mü ka fa at var dır. (8/28)
Yok sul luk en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin; on la ra ve si ze
Biz rı zık ve ri riz. Şüp he siz on la rı öl dür mek bü yük bir ha ta (suç
ve gü nah)dır. (17/31)
Mal ve ço cuk lar dün ya ha ya tı nın çe ki ci-sü sü dür; sü rek li olan 'sa-
lih dav ra nış lar' ise Rab bi nin Katında se vap ba kı mın dan da ha ha -
yır lı dır umut et mek ba kı mın dan da da ha ha yır lı dır. (18/46)
Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır. Di le di ği ni ya ra tır. Di le di ği ne
di şi ler ar ma ğan eder di le di ği ne de er kek ar ma ğan eder. (42/49)
Ve ya er kek ler ve di şi ler ola rak çift (ikiz) ve rir. Di le di ği ni kı sır bı -
ra kır. Ger çek ten O bi len dir güç ye ti ren dir. (42/50)
İman eden ler ve soy la rı ken di le ri ni iman da iz le yen ler; Biz on la -
rın soy la rı nı da ken di le ri ne ka tıp-ek le dik. On la rın amel le rin den
hiç bir şe yi ek silt me dik. Her ki şi ken di ka zan dı ğı na kar şı lık bir
re hin dir. (52/21)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun '(eğ len ce tü rün den) tut ku lu
bir oya la ma' bir süs ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve ko nu -
su) mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ mur ör -
ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho şu na
git miş tir son ra ku ru yu ve rir bir de ba kar sın ki sap sa rı ke sil miş
son ra o bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir azab;
Allah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün ya ha ya -
tı al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (57/20)
Ey Pey gam ber, mü'min ka dın lar, Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş-
ma mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek, ço cuk la rı nı öl dür -
me mek, el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma -
mak, (gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak),
ma'ruf (iyi gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek,
üze re sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Allah, çok ba ğış la yan dır çok esir ge yen dir. (60/12)
Ey iman eden ler, ne mal la rı nız ne ço cuk la rı nız si zi Al lah'ı zik -
ret mek ten 'tut ku ya kap tı ra rak-alı koy ma sın'; kim böy le ya par sa
ar tık on lar hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir. (63/9)

Mal la rı nız ve ço cuk la rı nız si zin için an cak bir fit ne (bir de ne -
me)dir. Al lah ise, bü yük ecir (en gü zel kar şı lık) O'nun Katında
olan dır. (64/15)
(Bo şa dı ğı nız) Ka dın la rı gü cü nüz ora nın da otur mak ta ol du ğu -
nuz ye rin bir ya nın da otur tun on la ra 'dar lık ve sı kın tı ya dü şür -
mek ama cıy la' za rar ver me yin. Eğer on lar, ha mi le ise ler yük le -
ri ni bı ra kın ca ya (do ğum la rı nı ya pın ca ya) ka dar on la ra na fa ka
ve rin. Şa yet siz ler, için (ço cu ğu) em zi rir ler se on la ra üc ret le ri ni
öde yin. (Du rum ve iliş ki le ri ni zi) Ken di ara nız da ma ruf (gü zel lik -
le ve İs lam'a uy gun bir tarz) üze re gö rü şüp-ko nu şun. Eğer güç-
lük içi ne gi rer se niz bu du rum da (ço cu ğu) onun (ba ba sı) için bir
baş ka sı em zi re bi lir. (65/6)

EV LAT EDİN ME
Al lah bir ada mın ken di (gö ğüs) boş lu ğu için de iki kalp kıl ma dı
ve ken di le ri ni an ne le ri ni ze ben ze te rek ye min ko nu su yap tı ğı nız
(zı har da bu lun du ğu nuz) eş le ri ni zi si zin an ne le ri niz yap ma dı ev -
lat lık la rı nı zı da si zin (öz) ço cuk la rı nız say ma dı. Bu si zin (yal nız-
ca) ağ zı nız la söy le me niz dir. Al lah ise hak kı söy ler ve (doğ ru
olan) yo la yö nel tip-ile tir. (33/4)
On la rı (ev lat edin dik le ri ni zi) ba ba la rı na nis bet ede rek ça ğı rın;
bu Al lah Katında da ha adil dir. Eğer ba ba la rı nı bil mi yor sa nız ar -
tık on lar din de si zin kar deş le ri niz ve dost la rı nız dır. Ha ta ola rak
yap tık la rı nız da ise si zin için bir sa kın ca (bir ve bal) yok tur. An -
cak kalp le ri ni zin ka sıt gö ze te rek (ta am mü den) yap tık la rı nız da
var dır. Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (33/5)
Ha ni sen Al lah'ın ken di si ne ni met ver di ği ve se nin de ken di si ne
ni met ver di ğin ki şi ye: "Eşi ni ya nın da tut ve Al lah'tan sa kın" di -
yor dun; in san lar dan çe ki ne rek Al lah'ın açı ğa vu ra ca ğı şe yi ken -
di nef sin de sak lı tu tu yor dun; oy sa Al lah Ken di sin den çe kin me -
ne çok da ha la yık tı. Ar tık Zeyd on dan iliş ki si ni ke sin ce Biz onu
se nin le ev len dir dik; ki böy le lik le ev lat lık la rı nın ken di le rin den
iliş ki le ri ni kes tik le ri (ka dın la rı bo şa dık la rı) za man on lar la ev len -
me ko nu sun da mü'min ler üze ri ne bir güç lük ol ma sın. Al lah'ın
em ri ye ri ne ge ti ril miş tir. (33/37)

EV LE RE GİR ME
Sa na, hi lal le ri (do ğuş ha lin de ki ay la rı) so rar lar. De ki: "O, in san-
lar ve hacc için be lir len miş va kit ler dir. İyi lik (birr), ev le re ar ka la -
rın dan gel me niz de ğil dir, ama iyi lik sa kı nan(ın tu tu mu dur). Ev -
le re ka pı la rın dan gi rin. Al lah'tan sa kı nın, umu lur ki kur tu lu şa
erer si niz. (2/189)
Ey iman eden ler, ev le ri niz den baş ka ev le re, ya kın lık ku rup (izin
al ma dan) ve (ev hal kı na) se lam ver me den gir me yin. Bu si zin
için da ha ha yır lı dır; umu lur ki öğüt alıp dü şü nür sü nüz. (24/27)
Eğer ora da kim se yi bu la maz sa nız, si ze izin ve ri lin ce ye ka dar ar -
tık ora ya gir me yin; ve eğer "Dö nün" de nir se, siz de dö nün, bu si -
zin için da ha te miz dir. Al lah yap tık la rı nı zı bi len dir. (24/28)
İçin de otu rul ma yan ve si zin için bir me ta (ya rar) bu lu nan ev le re
gir me niz de bir sa kın ca yok tur. Al lah, açı ğa vur duk la rı nı zı da,
sak la dık la rı nı zı da bi lir. (24/29)
Kör ola na güç lük yok tur, to pal ola na güç lük yok tur, has ta ola na
da güç lük yok tur; si zin için de, ge rek ken di ev le ri niz den, ge rek -
se ba ba la rı nı zın ev le rin den, an ne le ri ni zin ev le rin den, er kek kar-
deş le ri ni zin ev le rin den, kız kar deş le ri ni zin ev le rin den, am ca la -
rı nı zın ev le rin den, ha la la rı nı zın ev le rin den, da yı la rı nı zın ev le -
rin den, tey ze le ri ni zin ev le rin den, anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz
(yer ler den) ya da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç-
lük yok tur. Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü nah
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yok tur. Ev le re gir di ği niz va kit, Al lah ta ra fın dan kut lu, gü zel bir
ya şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te Al lah, si ze
ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız. (24/61)
Ey iman eden ler (rast ge le) Pey gam be rin ev le ri ne gir me yin, (Bir
baş ka iş için gir miş se niz il le de) ye mek vak ti ni bek le me yin.
(Ama ye me ğe) çağ rıl dı ğı nız za man gi rin, ye me ği yi yin ce da ğı -
lın ve (uzun) sö ze dal ma yın. Ger çek ten bu, pey gam be re ezi yet
ver mek te ve o da siz den utan mak ta dır; oy sa Al lah, hak (kı açık-
la mak)tan utan maz. On lar dan (pey gam be rin eş le rin den) bir şey
is te ye ce ği niz za man, per de ar ka sın dan is te yin. Bu, si zin kalp-
le ri niz için de, on la rın kalp le ri için de da ha te miz dir. Al lah'ın Re -
sû lü'ne ezi yet ver me niz ve on dan son ra eş le ri ni ni kah la ma nız
si ze ebe di ola rak (he lal) ol maz. Çün kü böy le yap ma nız, Al lah
Katında çok bü yük (bir gü nah)tır. (33/53)

EV Lİ LİK
Müş rik ka dın la rı iman edin ce ye ka dar ni kah la ma yın; iman eden
bir ca ri ye -ho şu nu za git se de- müş rik bir ka dın dan da ha ha yır -
lı dır. Müş rik er kek le ri de iman edin ce ye ka dar ni kah la ma yın;
iman eden bir kö le -ho şu nu za git se de- müş rik bir er kek ten da -
ha ha yır lı dır. On lar ate şe ça ğı rır lar Al lah ise Ken di iz niy le cen-
ne te ve mağ fi re te ça ğı rır. O in san la ra ayet le ri ni açık lar. Umu lur
ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (2/221)
Yi ne onu (ka dı nı üçün cü de fa) bo şar sa (ka dın) onun dı şın da bir
baş ka ko cay la ni kah lan ma dık ça ona he lal ol maz. Eğer (bu ko -
ca da) onu bo şar sa on lar (ilk ko ca ile ka rı sı) Al lah'ın sı nır la rı nı
ayak ta tu ta cak la rı nı sa nı yor lar sa tek rar bir bir le ri ne dön me le rin -
de iki si için gü nah yok tur. İş te bun lar Al lah'ın sı nır la rı dır; bi len
bir top lu luk için bun la rı (böy le) açık lar. (2/230)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da bek le me sü re le ri ni de ta mam la mış lar -
sa -bir bir le riy le ma ruf (bi li nen meş ru bi çim de) an laş tık la rı tak-
dir de- on la ra ken di le ri ni ko ca la rı na ni kah la ma la rı na en gel çı -
kar ma yın. İş te içi niz de Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re
bu nun la (böy le) öğüt ve ri lir. Bu si zin için da ha ha yır lı ve da ha
te miz dir. Al lah bi lir de siz bil mez si niz. (2/232)
(İd de ti bek le yen) Ka dın la rı ni kah la mak is te di ği ni zi (on la ra) sez-
dir me niz de ya da böy le bir is te ği gön lü nüz de sak la ma nız da si -
zin için bir sa kın ca yok tur. Ger çek te Al lah si zin on la rı (kal bi niz -
den ge çi rip) ana ca ğı nı zı bi lir. Sa kın bi li nen (meş ru) söz ler dı -
şın da on lar la giz li ce va ad leş me yin; bek le me sü re si ta mam la -
nın ca ya ka dar ni kah ba ğı nı bağ la ma ya ke sin ka rar ver me yin.
Ve bi lin ki el bet te Al lah kal bi niz den ge çe ni bil mek te dir. Ar tık on -
dan ka çı nın. Ve bi lin ki şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır (kul la ra)
yu mu şak dav ra nan dır. (2/235)
Eğer ye tim (kız)lar ko nu sun da ada le ti ye ri ne ge ti re me ye ce ği -
niz den kor kar sa nız bu du rum da (on lar la de ğil) si ze he lal olan
(baş ka) ka dın lar dan iki şer üçer dör der ol mak üze re ni kah la yın.
Şa yet ada le ti sağ la ya ma ya ca ğı nız dan kor kar sa nız o za man bir
(eş) ya da sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye) ile (ye ti nin). Bu
sap ma ma nı za da ha ya kın dır. (4/3)
Ye tim le ri ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin; şa yet ken di -
le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz mü he men on la ra mal-
la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di ye is raf ile çar ça buk ye me yin. Zen -
gin olan if fet li ol ma ya ça lış sın yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti -
ya ca ve ör fe uy gun) bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne ver-
di ği niz za man on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He sap gö rü cü
ola rak Al lah ye ter. (4/6)
Ey iman eden ler, ka dın la ra zor la mi ras çı ol ma ya kal kış ma nız he -

lal de ğil dir. Apa çık olan 'çir kin bir ha ya sız lık' yap ma dık la rı sü re -
ce on la ra ver dik le ri ni zin bir kıs mı nı gi der me niz (ken di ni ze al ma -
nız) için on la ra bas kı yap ma nız da (he lal de ğil dir.) On lar la gü zel -
lik le ge çi nin.Şa yet on lar dan hoş lan ma dı nız sa, bel ki, bir şey ho -
şu nu za git mez, ama Al lah, on da çok ha yır kı lar. (4/19)
Ka dın lar dan ba ba la rı nı zın ni kah la dık la rı nı ni kah la ma yın. An cak
(ca hi li ye de) ge çen geç miş tir. Çün kü bu 'çir kin bir ha ya sız lık' ve
'öf ke du yu lan bir iğ renç lik tir.' Ne kö tü bir yol du o!... (4/22)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me yen -
ler o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri niz den
(al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on la rı fu huş-
ta bu lun ma yan if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak ve li -
le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ma ruf
(gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten son ra fu huş
ya pa cak olur lar sa öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za nın ya rı sı(nı
uy gu la yın.) Bu siz den gü na ha sap mak tan en di şe edip kor kan lar
için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır. Al lah ba ğış la -
yan dır esir ge yen dir. (4/25)
Al lah'ın ba zı sı nı ba zı sı na üs tün kıl ma sı ve on la rın ken di mal la -
rın dan har ca ma sı ne de niy le er kek ler ka dın lar üze rin de 'so rum lu
gö ze ti ci dir.' Sa li ha ka dın lar, gö nül den (Al lah'a) ita at eden ler,
Allah na sıl ko ru duy sa gö rün me ye ni ko ru yan lar dır. Nü şu zun dan
kork tu ğu nuz ka dın la ra, (ön ce) öğüt ve rin (son ra on la rı) ya tak lar -
da yal nız bı ra kın (bu da yet mez se ha fif çe) vu run. Si ze ita at
eder ler se aleyh le rin de bir yol ara ma yın. Doğ ru su Al lah yü ce dir
bü yük tür. (4/34)
(Ka dın ile ko ca nın) Ara la rı nın açıl ma sın dan kor kar sa nız, bu du -
rum da er ke ğin ai le sin den bir ha kem ka dı nın da ai le sin den bir
ha kem gön de rin. Bun lar, (ara yı) dü zelt mek is ter ler se Al lah da
ara la rın da ba şa rı sağ lar. Şüp he siz, Al lah, bi len dir ha ber dar
olan dır. (4/35)
Ka dın lar ko nu sun da sen den fet va is ter ler. De ki: "On la ra iliş kin
fet va yı si ze Al lah ve ri yor. (Bu fet va) Ken di le ri ne ya zı lan (hak la -
rı ve ya mi ras)ı ver me di ği niz ve ken di le ri ni ni kah la ma yı is te di ği -
niz ye tim ka dın lar ve za yıf ço cuk lar (hak kın da) ile ye tim le re kar -
şı ada le ti ayak ta tut ma nız ko nu sun da si ze Ki tap'ta okun mak ta
olan lar dır. Ha yır adı na her ne ya par sa nız şüp he siz Al lah, onu
bi lir." (4/127)
Eğer bir ka dın ko ca sı nın nü şu zun dan ve ya on dan yüz çe vi rip
uzak laş ma sın dan kor kar sa ba rış ile ara la rı nı bu lup dü zelt mek -
te iki si için sa kın ca yok tur. Ba rış da ha ha yır lı dır. Ne fis ler ise
'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra' ha zır (el ve riş li) kı lın mış tır. Eğer
iyi lik ya par ve sa kı nır sa nız şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız dan ha -
be ri olan dır. (4/128)
Ka dın lar ara sın da ada le ti sağ la ma ya -ne ka dar özen gös ter se -
niz de- güç ye ti re mez si niz. Öy ley se büs bü tün (bi ri ne) eği lim
(sev gi ve il gi) gös te rip de öbü rü nü as kı day mış gi bi bı rak ma yın.
Eğer ara yı dü zel tir ve sa kı nır sa nız şüp he siz Al lah ba ğış la yan -
dır esir ge yen dir. (4/129)
Bu gün si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. (Ken di le ri ne) Ki tap
ve ri len le rin ye me ği si ze he lal si zin de ye me ği niz on la ra he lal dir.
Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön ce (ken di le ri -
ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka dın lar da na mus lu fu -
huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -on la -
ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı lın -
dı.) Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa el bet te onun yap tı ğı bo -
şa çık mış tır. O, ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (5/5)
Zi na eden er kek, zi na eden ya da müş rik olan bir ka dın dan baş-
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ka sı nı ni kah la ya maz; zi na eden ka dı nı da, zi na eden ya da
müş rik olan bir er kek ten baş ka sı ni kah la ya maz. Bu, mü'min le -
re ha ram kı lın mış tır. (24/3)
İçi niz de ev li ol ma yan la rı, kö le le ri niz den ve ca ri ye le ri niz den sa lih
olan la rı ev len di rin. Eğer fa kir ise ler Al lah Ken di faz lın dan on la rı
zen gin eder. Al lah, ge niş (ni met sa hi bi)dir bi len dir. (24/32)
Ni kah (im ka nı) bu la ma yan lar, Al lah, on la rı Ken di faz lın dan zen-
gin leş ti rin ce ye ka dar if fet li dav ran sın lar. Sağ el le ri ni zin ma lik ol -
du ğu (kö le ve ca ri ye ler den) mü ka te be is te yen le re -eğer on lar -
da bir ha yır gö rü yor sa nız- mü ka te be ya pın. Ve Al lah'ın si ze ver-
di ği ma lın dan on la ra ve rin. Dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ını el de
et mek için -ırz la rı nı ko ru mak is ti yor lar sa- ca ri ye le ri ni zi fuh şa
zor la ma yın. Kim on la rı (fuh şa) zor lar sa şüp he siz on la rın (fuh -
şa) zor lan ma la rın dan son ra Al lah (on la rı) ba ğış la yan dır esir ge -
yen dir. (24/33)
Ka dın lar dan ev li li ği um ma yıp da otur mak ta olan lar süs le ri ni açı -
ğa vur mak sı zın (dış) el bi se le ri ni çı kar ma la rın da ken di le ri için bir
sa kın ca yok tur. Yi ne de if fet li dav ran ma la rı ken di le ri için da ha
ha yır lı dır. Al lah işi ten dir bi len dir. (24/60)
Ha ni sen Al lah'ın ken di si ne ni met ver di ği ve se nin de ken di si ne
ni met ver di ğin ki şi ye: "Eşi ni ya nın da tut ve Al lah'tan sa kın" di -
yor dun; in san lar dan çe ki ne rek Al lah'ın açı ğa vu ra ca ğı şe yi ken -
di nef sin de sak lı tu tu yor dun; oy sa Al lah Ken di sin den çe kin me -
ne çok da ha la yık tı. Ar tık Zeyd, on dan iliş ki si ni ke sin ce Biz, onu
se nin le ev len dir dik; ki böy le lik le ev lat lık la rı nın ken di le rin den
iliş ki le ri ni kes tik le ri (ka dın la rı bo şa dık la rı) za man on lar la ev len -
me ko nu sun da mü'min ler üze ri ne bir güç lük ol ma sın. Al lah'ın
em ri ye ri ne ge ti ril miş tir. (33/37)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın la rı ni kah la yıp son ra on la ra do -
kun ma dan bo şar sa nız bu du rum da si zin için üzer le ri ne sa ya -
ca ğı nız bir id det yok tur. Ar tık (he men) on la rı ya rar lan dı rın (on -
la ra ye te cek bir mik tar ve rin) ve gü zel bir sal ma tar zıy la on la rı
sa lı ve rin. (33/49)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz sa na üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver-
di ğin eş le ri ni ve Al lah'ın sa na ga ni met ola rak ver dik le ri (sa vaş
esir le ri)nden sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) ile se nin le bir lik-
te hic ret eden am ca nın kız la rı nı ha la nın kız la rı nı da yı nın kız la -
rı nı ve tey ze nin kız la rı nı he lal kıl dık; bir de ken di si ni pey gam -
be re hi be eden ve pey gam be rin ken di si ni al mak is te di ği mü'min
bir ka dı nı da -mü'min ler için ol mak sı zın yal nız ca sa na has ol -
mak üze re- (se nin için he lal kıl dık). Biz ken di eş le ri ve sağ el le -
ri nin ma lik ol du ğu (ca ri ye le ri) ko nu sun da on lar (mü'min ler) üze-
ri ne ne yi farz kıl dı ğı mı zı bil dik (si ze bil dir dik). Böy le lik le, se nin
için hiç bir güç lük ol ma sın. Al lah, çok ba ğış la yan dır çok esir ge -
yen dir. (33/50)
Bun dan son ra (baş ka) ka dın lar ve bun la rı baş ka eş ler le de ğiş -
tir mek -gü zel lik le ri se nin ho şu na git se bi le- sa na he lal ol maz;
an cak sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) baş ka. Al lah her şe yi
gö zet le yip de net le yen dir. (33/52)
Ey iman eden ler, (rast ge le) pey gam be rin ev le ri ne gir me yin. (Bir
baş ka iş için gir miş se niz il le  de) ye mek vak ti ni bek le me yin.
(ama ye me ğe) çağ rıl dı ğı nız za man gi rin, ye me ği yi yin ce da ğı -
lın ve ( uzun) sö ze dal ma yın. Ger çek ten bu, pey gam be re ezi yet
ver mek te ve o da siz den utan mak ta dır; oy sa Al lah hak(kı açık-
la mak) tan utan maz. On lar dan (pey gam be rin eş le rin den) bir
şey is te ye ce ği niz za man per de ar ka sın dan is te yin. Bu, si zin
kalp le ri niz için de, on la rın kalp le ri için de da ha te miz dir. Al lah'ın
Resulüne ezi yet ver me niz ve on dan son ra eş le ri ni ni kah la ma -

nız si ze ebe di ola rak (he lal) ol maz. Çün kü böy le yap ma nız,
Allah Katında çok bü yük (bir gü nah tır.) (33/53)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın lar hic ret ede rek si ze gel dik le ri
za man on la rı im ti han edin. Al lah, on la rın iman la rı nı da ha iyi bi -
len dir. Şa yet (ger çek ten) mü'min ka dın lar ol duk la rı nı bi lip-öğ re -
nir se niz, ar tık sa kın on la rı ka fir le re ge ri çe vir me yin. (Çün kü) Ne
bun lar on la ra he lal dir, ne on lar bun la ra he lal dir. On la ra (ka fir ko -
ca la rı na ken di le ri için) har ca dık la rı nı ve rin. On la ra (hic ret eden
mü'min ka dın la ra) üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver di ği niz tak dir de on -
la rı ni kah la ma nız da si ze bir güç lük yok tur. Ka fir (ka dın)la rın, is -
met le ri ni (ni kah la rı nı) tut ma yın ve (on lar için) har ca dık la rı nı zı is -
te yin. On lar da (mü'min ka dın la ra) har ca dık la rı nı is te sin ler. Bu
Al lah'ın hük mü dür; si zin ara nız da hük me der. Al lah, bi len dir hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (60/10)

EY KE Lİ LER
Ey ke hal kı da gön de ri len (pey gam ber)le ri ya lan la dı. (26/176)
Ey ke hal kı ve Tub ba' kav mi de. Hep si el çi le ri ya lan la dı; böy le -
ce be nim teh di dim (on la rın üze ri ne) hak ol du. (50/14)
Ey ke hal kı da ger çek ten za lim-kim se ler di. (15/78)

EYÜB (A.S.)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik hep si ni hi da ye te eriş-
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u, Sü -
ley man'ı, Ey yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş-
tır dık. Biz iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/84)
Eyüp de; ha ni o Rab bi ne çağ rı da bu lun muş tu: "Şüp he siz bu
dert (ve has ta lık) be ni sa rı ver di. Sen mer ha met li le rin en mer ha-
met li ola nı sın." (21/83)
Ku lu muz Ey yub'u da ha tır la. Ha ni o: "Her hal de şey tan, ba na
kah re di ci bir acı ve azap do kun dur du" di ye Rab bi ne ses len miş -
ti. (38/41)
Aya ğı nı dep ret. İş te yı ka na cak ve içe cek so ğuk (su di ye vah yet-
tik). (38/42)
Ka tı mız dan ona bir rah met ve te miz akıl sa hip le ri ne bir öğüt ol -
mak üze re ai le si ni ve on lar la bir lik te bir ben ze ri ni de ba ğış la dık.
(38/43)
"Ve eli ne bir des te (sap) al, böy le ce onun la vur ve an dı nı boz -
ma." Ger çek ten, Biz onu sab re di ci bul duk. O, ne gü zel bir kul -
du. Çün kü o, (da ima Al lah'a) yö ne lip dö nen bi riy di. (38/44)
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- F -

FA CİR
Yok sa Biz, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı yer yü zün de
boz gun cu luk çı ka ran lar gi bi (bir) mi tu ta ca ğız? Ya da mut ta ki le -
ri fa cir ler gi bi (bir) mi tu ta ca ğız? (38/28)
İş te on lar da, ka fir, fa cir olan lar dır. (80/42)
Ve şüp he siz fa cir (kö tü) olan lar da, el bet te çıl gın ca ya nan ate-
şin için de dir ler. (82/14)
Ha yır; fa cir olan la rın ki ta bı şüp he siz "Sic cîn" de dir. (83/7)

FA İZ
Fa iz (ri ba) yi yen ler, an cak ken di si ni şey tan çarp mış ola nın kal-
kı şı gi bi çar pıl mış ol mak tan baş ka (bir tarz da) kalk maz lar. Bu,
on la rın: "Alım-sa tım da an cak fa iz gi bi dir" de me le rin den do la yı -
dır. Oy sa Al lah, alış ve ri şi he lal fa izi ise ha ram kıl mış tır. Ki me
Rab bin den bir öğüt ge lir de (fa ize) bir son ve rir se, ar tık geç mi -
şi ken di si ne, işi de Al lah'a ait tir. Kim (fa ize) ge ri dö ner se ar tık
on lar ate şin hal kı dır ora da sü rek li ka la cak lar dır. (2/275)
Al lah, fa izi yok eder de sa da ka la rı art tı rır. Al lah, gü nah kar kâ fir -
le rin hiç bi ri ni sev mez. (2/276)
Ey iman eden ler, Al lah'tan sa kı nın ve eğer inan mış sa nız fa iz -
den ar ta ka la nı bı ra kın. (2/278)
Şa yet böy le yap maz sa nız, Al lah'a ve Re su lü ne kar şı sa vaş aç -
tı ğı nı zı bi lin. Eğer tev be eder se niz ar tık ser ma ye le ri niz si zin dir.
(Böy le ce) Ne zul met miş olur su nuz ne zul me uğ ra tıl mış olur su -
nuz. (2/279)
Ey iman eden ler, fa izi kat kat art tı rıl mış ola rak ye me yin. Ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın umu lur ki kur tu lur su nuz. (3/130)
On dan neh ye dil dik le ri hal de fa iz al ma la rı ve in san la rın mal la rı -
nı hak sız ye re ye me le ri ne de niy le (öy le yap tık.) On lar dan ka fir
olan la ra pek acık lı bir azab ha zır la mı şız dır. (4/161)
İn san la rın mal la rın dan art sın di ye ver mek te ol du ğu nuz fa iz
Allah Katında art maz. Ama Al lah'ın yü zü nü (rı za sı nı) is te ye rek
ver di ği niz ze kat ise iş te (se vab la rı nı ve ge lir le ri ni) kat kat art tı -
ran lar on lar dır. (30/39)

FA KİR LİK-FA KİR LER
Yüz le ri ni zi do ğu dan ve ba tı dan ya na çe vir me niz iyi lik de ğil dir.
Ama iyi lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey-
gam ber le re iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu, ya -
kın la ra, ye tim le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne
ve kö le le re (öz gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze -
ka tı ve ren ve ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile
zor da has ta lık ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in
tu tum ve dav ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt-
ta ki olan lar da bun lar dır. (2/177)
(Oruç) Sa yı lı gün ler dir. Ar tık, siz den kim has ta ya da yol cu luk -
ta olur sa tu ta ma dı ğı gün ler sa yı sın ca baş ka gün ler de (tut sun).
Zor da ya na bi len le rin üze rin de bir yok su lu do yu ra cak ka dar fid -
ye (var dır). Kim, gö nül den bir ha yır ya par sa bu da ken di si için
ha yır lı dır. Oruç tut ma nız -eğer bi lir se niz- si zin için da ha ha yır lı -
dır. (2/184)
Sa na ne yi in fak ede cek le ri ni so rar lar. De ki: "Ha yır ola rak in fak
ede ce ği niz şey an ne-ba ba ya ya kın la ra ye tim le re yok sul la ra ve
yol da kal mı şa dır. Ha yır ola rak her ne ya par sa nız Al lah, onu
şüp he siz bi lir." (2/215)
Ken di le ri ne el sür me di ği niz me hir le ri ni tes bit et me di ği niz ka dın -

la rı bo şa ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. On la rı ya rar lan -
dı rın zen gin olan ken di gü cü dar da olan da ken di gü cü ora nın -
da ma ruf (meş ru ve ör fe uy gun) bir şe kil de ya rar lan dır sın. (Bu)
iyi lik eden ler üze rin de bir hak tır. (2/236)
Şey tan, si zi fa kir lik le kor ku tu yor ve si ze çir kin -ha ya sız lı ğı em -
re di yor. Al lah ise si ze ken di sin den ba ğış la ma ve bol ih san (fazl)
va de di yor. Al lah (rah me tiy le) ge niş olan dır bi len dir. (2/268)
(Sa da ka lar) Ken di le ri ni Al lah yo lun da ada yan fa kir ler için dir ki,
on lar yer yü zün de do laş ma ya güç ye ti re mez ler. İf fet le rin den do -
la yı bil me yen on la rı zen gin sa nır. (Ama) Sen on la rı yüz le rin den
ta nır sın. Yüz süz lük ede rek in san lar dan is te mez ler. Ha yır dan
her ne in fak eder se niz şüp he siz Al lah onu bi lir. (2/273)
An dol sun; "Ger çek Al lah fa kir dir, biz ise zen gin le riz" di yen le rin
söz le ri ni Al lah işit miş tir. On la rın bu söz le ri ni ve pey gam ber le ri
hak sız ye re öl dür me le ri ni ya za ca ğız ve: "Ya kı cı olan aza bı ta -
dın" di ye ce ğiz. (3/181)
Ye tim le ri ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin; şa yet ken di -
le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz mü he men on la ra mal-
la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di ye is raf ile çar ça buk ye me yin. Zen -
gin olan if fet li ol ma ya ça lış sın yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti -
ya ca ve ör fe uy gun) bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne ver-
di ği niz za man on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He sap gö rü cü
ola rak Al lah ye ter. (4/6)
(Mi ra sı) Bö lüş me sı ra sın da, ya kın lar, ye tim ler ve yok sul lar da
ha zır olur sa on la rı on dan rı zık lan dı rın ve on la ra gü zel (ma ruf)
söz söy le yin. (4/8)
Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. An ne-
ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu ya,
uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el -
le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü Al lah her
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (4/36)
Ey iman eden ler, ken di niz, an ne-ba ba nız ve ya kın la rı nız aley-
hi ne bi le ol sa Al lah için şa hid ler ola rak ada le ti ayak ta tu tun.
(On lar) is ter zen gin ol sun, is ter fa kir ol sun; çün kü Al lah on la ra
da ha ya kın dır. Öy ley se ada let ten dö nüp he va (tut ku la rı)nı za
uy ma yın. Eğer di li ni zi eğip bü ker (sö zü ge ve ler) ya da yüz çe -
vi rir se niz şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır.
(4/135)
Al lah, si zi ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den boş söz-
ler den' do la yı so rum lu tut maz an cak ye min le ri niz le bağ la dı ğı nız
söz ler den do la yı si zi so rum lu tu tar. Onun (ye mi nin) kef fa re ti ai -
le niz de ki le re ye dir dik le ri ni zin or ta la ma sın dan on yok su lu do yur -
mak, ya da on la rı giy dir mek ve ya bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş -
tur mak tır. (Bun la ra im kan) Bu la ma yan, (için) üç gün oruç (var-
dır.) Bu, ye min et ti ği niz de (boz du ğu nuz) ye min le ri ni zin kef fa re -
ti dir. Ye min le ri ni zi ko ru yu nuz. Al lah, si ze ayet le ri ni böy le açık lar
umu lur ki şük re der si niz. (5/89)
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se ce za sı hay van dan öl -
dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le, iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun.
Allah, geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa Al lah, on -
dan öc ala cak tır. Al lah, üs tün ve güç lü olan dır öc sa hi bi dir.
(5/95)
De ki: "Ge lin, si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya yım:
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya iyi lik edin, yok-
sul luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin de on la rın
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da rı zık la rı nı Biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve
giz li ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma dı şın da Al lah'ın
(öl dü rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te bun lar la
si ze tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (6/151)
Ey iman eden ler, müş rik ler an cak bir pis lik tir ler; öy ley se bu yıl-
la rın dan son ra ar tık Mes cid-i Ha ram'a yak laş ma sın lar. Eğer ih -
ti yaç için de kal mak tan kor kar sa nız, Al lah di ler se si zi ken di faz-
lın dan zen gin kı lar. Şüp he siz Al lah, bi len dir hü küm ve hik met
sa hi bi dir. (9/28)
Sa da ka lar -Al lah'tan bir farz ola rak- yal nız ca fa kir ler düş kün ler
(ze kat) işin de gö rev li olan lar kalb le ri ısın dı rı la cak lar kö le ler
borç lu lar Al lah yo lun da (olan lar) ve yol da kal mış(lar) için dir.
Allah bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/60)
Ak ra ba ya hak kı nı ver yok su la ve yol da kal mı şa da. İs raf ede rek
sa çıp-sa vur ma. (17/26)
Yok sul luk en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin; on la ra da si ze
de Biz rı zık ve ri riz. Şüp he siz on la rı öl dür mek bü yük bir ha ta
(suç ve gü nah)dır. (17/31)
"Ge mi de niz de ça lı şan yok sul la rın dı onu ku sur lu yap mak is te -
dim (çün kü) ile ri le rin de her ge mi yi zor ba lık la ele ge çi ren bir kral
var dı." (18/79)
Ken di le ri için bir ta kım ya rar la ra şa hid ol sun lar ve ken di le ri ne rı -
zık ola rak ver di ği (kur ban lık) hay van lar üze ri ne bel li gün ler de
(kur ban adar ken) Al lah'ın adı nı an sın lar. Ar tık, bun lar dan yi yin
ve zor luk çe ken yok su lu da do yu run. (22/28)
İri cüs se li de ve le ri si ze Al lah'ın işa ret le rin den kıl dık, siz ler için
on lar da bir ha yır var dır. Öy ley se, on lar bir di zi ha lin de (ve ya saf
tut muş ca sı na ayak ta du rup) bo ğaz la nır ken Al lah'ın adı nı anın;
yan la rı üze ri ne yat tık la rı za man da on lar dan yi yin ka na at ka ra
ve is te ye ne ye di rin. İş te böy le, on la ra si zin için bo yun eğ dir dik
umu lur ki şük re der si niz. (22/36)
Siz den fa zi let li ve var lık lı olan lar ya kın la ra yok sul la ra ve Al lah
yo lun da hic ret eden le re ver mek te ek silt me yap ma sın lar, af fet -
sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi ba ğış la ma sı nı sev mez mi si -
niz? Al lah, ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (24/22)
İçi niz de ev li ol ma yan la rı kö le le ri niz den ve ca ri ye le ri niz den sa lih
olan la rı ev len di rin. Eğer fa kir ise ler, Al lah Ken di faz lın dan on la -
rı zen gin eder. Al lah, ge niş (ni met sa hi bi)dir bi len dir. (24/32)
Öy ley se ya kın la ra hak kı nı ver, yok su la da, yol cu ya da. Al lah'ın
yü zü nü (rı za sı nı) is te yen ler için bu da ha ha yır lı dır ve fe la ha
eren ler on lar dır. (30/38)
Ey in san lar, siz Al lah'a (kar şı fa kir olan) muh taç lar sı nız; Al lah
ise Ğa niy (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır Ha mid (övül me ye la -
yık)tır. (35/15)
İş te siz ler böy le si niz; Al lah yo lun da in fak et me ye çağ rı lı yor su -
nuz; bu na rağ men siz den ki mi cim ri lik edi yor. Kim cim ri lik eder-
se, ar tık o an cak ken di nef si ne cim ri lik eder. Al lah, ise Ğa niy
(hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır; fa kir olan siz ler si niz. Eğer siz,
yüz çe vi re cek olur sa nız siz den baş ka bir kav mi ge ti rip-de ğiş ti -
rir. Son ra on lar si zin ben ze ri niz de ol maz lar. (47/38)
On la rın mal la rın da di le nip-is te yen (ve if fe tin den do la yı is te me -
yip de) yok sul olan için de bir hak var dı. (51/19)
Ha yır biz büs bü tün yok sun bı ra kıl dık. (56/67)
Al lah'ın o (fet he di len) şe hir hal kın dan Re sû lü'ne ver di ği fey
Allah'a Re sûl'e (ve Re sûl'e) ya kın ak ra ba lı ğı olan la ra ye tim le re
yok sul la ra ve yol da kal mış la ra ait tir. Öy le ki, (bu mal lar ve ser-
vet) siz den zen gin olan lar ara sın da dö nüp-do la şan bir dev let ol -
ma sın. Re sûl, si ze ne ve rir se ar tık onu alın si zi ne den sa kın dı -
rır sa ar tık on dan sa kı nın ve Al lah'tan sa kı nıp kor kun. Şüp he siz

Al lah, ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/7)
(Bun dan baş ka bu mal lar) Hic ret eden fa kir le re dir ki, on lar
Allah'tan bir fazl (lü tuf ve ih san) ara yıp Al lah'a ve O'nun Re sû -
lü'ne yar dım eder ler ken yurt la rın dan ve mal la rın dan sü rü lüp-çı -
ka rıl mış lar dır. İş te bun lar, sa dık olan lar bun lar dır. (59/8)
"Bu gün sa kın ora ya hiç bir yok sul gi rip de kar şı nı za çık ma sın."
(68/24)
"Ha yır biz (her şey den ve bü tün ser ve ti miz den) yok sun bı ra kıl -
dık." (68/27)
Yok su la ye mek ver me ye des tek çi ol maz dı. (69/34)
Yok sul ve yok sun olan(lar)için. (70/25)
Yok su la ye dir mez dik. (74/44)
Yok su la ye dir mek için bir bi ri ni zi teş vik et mi yor su nuz. (89/18)
Ve ya sü rü nen bir yok su lu. (90/16)
Bir yok sul iken se ni bu lup zen gin et me di mi? (93/8)
İs te yip-di le ne ni azar la yıp-çı kış ma. (93/10)
Yok su lu do yur ma yı teş vik et me yen odur. (107/3)

FAL OK LA RI
Ölü eti, kan, do muz eti Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış, yır-
tı cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes-
tik le ri niz ha riç- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve
fal ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır,
(gü nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün, in kâ ra sa pan lar si zin di ni -
niz den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Ar tık on lar dan
kork ma yın Ben den kor kun. Bu gün, si ze di ni ni zi ke ma le er dir -
dim üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din ola rak İs lam'ı
se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl maz bir ih ti yaç la
kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter mek si zin- (bu ha ram
say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.) Çün kü Al lah, ba ğış -
la yan dır esir ge yen dir. (5/3)
Ey iman eden ler, iç ki, ku mar, di ki li taş lar ve fal ok la rı an cak
şey ta nın iş le rin den olan pis lik ler dir. Öy ley se, bun(lar)dan ka çı -
nın; umu lur ki kur tu lu şa erer si niz. (5/90)

FA SIK
Şüp he siz Al lah, bir siv ri si ne ği de, on dan üs tün ola nı da, (her-
han gi bir şe yi) ör nek ver mek ten çe kin mez. Böy le ce iman eden-
ler, kuş ku suz bu nun Rab le rin den ge len bir ger çek ol du ğu nu bi -
lir ler; in kâr eden ler ise, "Al lah, bu ör nek le ne yi amaç la mış?"
der ler. (Oy sa Al lah,) Bu nun la bir ço ğu nu sap tı rır, bir ço ğu nu da
hi da ye te er di rir. An cak O, fa sık lar dan baş ka sı nı sap tır maz.
(2/26)
An dol sun Biz sa na apa çık ayet ler in dir dik. Bun la rı fa sık lar dan
baş ka sı in kâr et mez. (2/99)
Ar tık kim bun dan son ra yüz çe vi rir se, on lar fa sık olan lar dır.
(3/82)
(Mu sa:) "Rab bim, ger çek ten ken dim den ve kar de şim den baş-
ka sı na ma lik ola mı yo rum. Öy ley se bi zim le fa sık lar top lu lu ğu -
nun ara sı nı Sen ayır." de di. (5/25)
(Al lah) De di: "Ar tık ora sı ken di le ri ne kırk yıl ha ram kı lın mış tır.
On lar yer yü zün de 'şaş kın ca dö nüp du ra cak lar.' Sen de o fa sık -
lar top lu lu ğu na üzül me." (5/26)
İn cil sa hip le ri Al lah'ın on da in dir dik le riy le hük met sin ler. Kim
Allah'ın in dir di ğiy le hük met mez se, iş te on lar, fa sık olan lar dır.
(5/47)
Ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve on la rın he va la rı na uy -
ma. Al lah'ın sa na in dir dik le ri nin bir kıs mın dan se ni şa şırt ma -

172

KURAN FİHRİSTİ



ma la rı için di ye on lar dan sa kın. Şa yet yüz çe vi rir ler se, bil ki,
Allah bir kı sım gü nah la rı ne de niy le on la ra bir mu si be ti tat tır mak
is te mek te dir. Şüp he siz, in san la rın ço ğu fa sık lar dır. (5/49)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, yal nız ca Al lah'a, bi ze in di ri le ne ve ön ce -
den in di ri le ne inan ma mız ve si zin ço ğu nu zun fa sık lar ol ma nız
ne de niy le mi biz den hoş lan mı yor su nuz?" (5/59)
Eğer Al lah'a, pey gam be re ve ona in di ri le ne iman et se ler di, on -
la rı dost lar edin mez ler di. Fa kat on lar dan ço ğu fa sık olan lar dır.
(5/81)
Bu, ge rek ti ği gi bi şa hid li ği yap ma la rı na ve ya ye min le rin den
son ra ye min le rin red de dil me sin den kork ma la rı na da ha ya kın -
dır. Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve din le yin. Al lah, fa sık lar top lu lu -
ğu nu hi da ye te er dir mez. (5/108)
On la rın ço ğun da 'ver dik le ri sö ze bağ lı lık' gör me dik, ama on la -
rın ço ğu nu fa sık lar (yol dan çı kan lar) ola rak gör dük. (7/102)
Biz ona Lev ha lar'da her şey den bir öğüt ve her şe yin ye ter li bir
açık la ma sı nı yaz dık. (Ve:) "Şim di bun la ra sı kı ca sa rıl ve kav mi -
ne de em ret ki en gü ze liy le sa rıl sın lar. Si ze fa sık la rın yur du nu
pek ya kın da gös te re ce ğim" (de dik). (7/145)
Na sıl ola bi lir ki!.. Eğer si ze kar şı ga lip ge lir ler se si ze kar şı ne
'ak ra ba lık bağ la rı nı', ne de 'söz leş me hü küm le ri ni' gö ze tip-ta -
nır lar. Si zi ağız la rıy la hoş nut kı lar lar, kalb le ri ise kar şı ko yar.
On la rın ço ğu fa sık kim se ler dir. (9/8)
De ki: "Eğer ba ba la rı nız, ço cuk la rı nız, kar deş le ri niz, eş le ri niz,
aşi re ti niz, ka zan dı ğı nız mal lar, az kâr ge ti re ce ğin den kork tu ğu -
nuz ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler, siz le re Al lah'tan, O'nun
Re sû lü'nden ve O'nun yo lun da cehd et mek ten da ha se vim li ise,
ar tık Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah, fa sık lar
top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (9/24)
De ki: "İs te ye rek ve ya is te mi ye rek in fak edin; siz den ke sin ola-
rak ka bul edil me ye cek tir. Çün kü siz bir fa sık lar top lu lu ğu ol du -
nuz." (9/53)
Sen, on lar için is ter ba ğış lan ma di le, is ter sen di le me. On lar için
yet miş ke re ba ğış lan ma di le sen de, Al lah on la rı ke sin lik le ba -
ğış la maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah'a ve el çi si ne (kar şı) nan-
kör lük et me le ri do la yı sıy la dır. Al lah fa sık lar top lu lu ğu na hi da yet
ver mez. (9/80)
On lar dan ölen bi ri nin na ma zı nı hiç bir za man kıl ma, me za rı ba -
şın da dur ma. Çün kü on lar, Al lah'a ve el çi si ne (kar şı) in kâ ra
sap tı lar ve fa sık kim se ler ola rak öl dü ler. (9/84)
Ken di le rin den hoş nut ol ma nız için si ze ye min eder ler. Siz on lar-
dan hoş nut ol sa nız bi le şüp he siz Al lah, fa sık lar top lu lu ğun dan
hoş nut ol maz. (9/96)
Böy le ce Rab bi nin sö zü o fa sık kim se ler üze rin de (şöy le) ger-
çek leş miş tir ki: "On lar şüp he siz iman et mez ler." (10/33)
Ko ru nan (if fet li) ka dın la ra (zi na su çu) atan, son ra dört şa hid ge -
tir me yen le re de sek sen değ nek vu run ve on la rın şa hid lik le ri ni
ebe di ola rak ka bul et me yin. On lar fa sık olan lar dır. (24/4)
Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra
va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti -
dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi'
kı la cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le -
şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven li -
ğe çe vi re cek tir. On lar, yal nız ca Ba na iba det eder ler ve Ba na hiç-
bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kâr eder se, iş te
on lar fa sık tır. (24/55)
Ve eli ni koy nu na sok, ku sur suz ola rak bem be yaz çı kı ver sin,
(bu,) Fi ra vun ve kav mi ne olan do kuz ayet (mu ci ze) için de(n bi -

ri)dir. Ger çek ten on lar, fa sık olan bir ka vim dir." (27/12)
Eli ni koy nu na sok, ku sur suz ola rak bem be yaz çık sın. Ve (her
tür lü) deh şet ten ya na ka nat la rı nı ken di ne doğ ru çek. İş te bun-
lar, se nin Rab bin den Fi ra vun ve ön de ge len adam la rı na iki ke -
sin-ka nıt (mu ci ze)dır. Ger çek ten on lar, fa sık bir top lu luk tur."
(28/32)
Şüp he siz Biz, fa sık lık yap ma la rın dan do la yı, bu ül ke hal kı nın
üs tü ne gök ten iğ renç bir azab in di re ce ğiz." (29/34)
Öy ley se, iman eden kim se, fa sık olan gi bi olur mu? Bun lar eşit
ol maz lar. (32/18)
Fa sık olan lar için se, ar tık on la rın da ba rın ma ye ri ateş tir. Ora -
dan her çık mak is te dik le rin de, ge ri çev ri lir ler ve on la ra: "Ken di -
si ni ya lan la dı ğı nız ateş aza bı nı ta dın" de nir. (32/20)
Böy le lik le ken di kav mi ni kü çüm se di, on lar da ona bo yun eğ di -
ler. Ger çek ten on lar, fa sık olan bir ka vim di. (43/54)
İn kâr eden ler ate şe su nu la cak la rı gün, (on la ra şöy le de nir:) "Siz
dün ya ha ya tı nız da bü tün 'gü zel lik le ri niz ve zevk le ri ni zi tü ke tip-
yok et ti niz, on lar la ya şa yıp-zevk sür dü nüz. İş te yer yü zün de
hak sız ye re bü yük len me niz (is tik ba rı nız) ve fa sık lık ta bu lun ma -
nız dan do la yı, bu gün al çal tı cı bir azab ile ce za lan dı rı la cak sı -
nız." (46/20)
Ar tık sen sab ret; Re sul ler den azim sa hip le ri nin sab ret tik le ri gi -
bi, On lar için de ace le et me. On lar, teh dit edil dik le ri şe yi (aza -
bı) gör dük le ri gün, san ki gün dü zün yal nız ca bir sa ati ka dar ya -
şa mış(ola cak)lar dır. (Bu,) Bir teb liğ dir. Ar tık fa sık olan bir ka -
vim den baş ka sı yı kı ma uğ ra tı lır mı? (46/35)
Ey iman eden ler, eğer bir fa sık, si ze bir ha ber ge ti rir se, onu 'et-
raf lı ca araş tı rın'. Yok sa ce ha let so nu cu, bir kav me kö tü lük te bu -
lu nur su nuz da, son ra iş le dik le ri ni ze piş man olur su nuz. (49/6)
Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et me sin,
bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar da ka dın lar la
(alay et me sin), bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar. Ken di ne f-
is le ri ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir-
bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la kab lar la' ça ğır ma yın. İman dan son ra fa -
sık lık ne kö tü bir isim dir. Kim tev be et mez se, iş te on lar, za lim
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/11)
Bun dan ön ce Nuh kav mi ni de (yı kı ma uğ rat tık). Çün kü on lar da
fa sık bir ka vim idi. (51/46)
İman eden le rin, Al lah'ın ve hak tan in miş ola nın zik ri için kalp le -
ri nin 'say gı ve kor ku ile yu mu şa ma sı' za ma nı gel me di mi? On -
lar, bun dan ön ce ken di le ri ne ki tap ve ril miş, son ra üzer le rin den
uzun bir sü re geç miş, böy le ce kalp le ri de ka tı laş mış bu lu nan lar
gi bi ol ma sın lar. On lar dan ço ğu fa sık olan lar dı. (57/16)
An dol sun, Biz Nuh'u ve İb ra him'i (el çi ola rak) gön der dik, pey-
gam ber li ği ve ki ta bı on la rın soy la rın da kıl dık. Öy le iken, iç le rin -
de hi da ye ti ka bul eden ler var dır, on lar dan bir ço ğu da fa sık
olan lar dır. (57/26)
Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise, Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır. (57/27)
Hur ma ağaç la rın dan her ne yi kes miş se niz ve ya kök le ri üze rin -
de dim dik bı rak mış sa nız, (bu) Al lah'ın iz niy le dir ve fa sık olan la -
rı al çalt ma sı için dir. (59/5)
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Ken di le ri Al lah'ı unut muş, böy le ce O da on la ra ken di ne fis le ri ni
unut tur muş olan lar gi bi ol ma yın. İş te on lar, fa sık olan la rın ta
ken di le ri dir. (59/19)
Ha ni Mu sa, kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav mim, ger çek ten be nim
si zin için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi ol du ğu mu bil di ği niz hal -
de, ni çin ba na ezi yet edi yor su nuz?" İş te on lar eğ ri lip-sa pın ca
Al lah da on la rın kalp le ri ni eğ ril tip sap tır mış ol du. Al lah, fa sık bir
kav mi hi da ye te er dir mez. (61/5)
Se nin on lar adı na mağ fi ret di le men ile mağ fi ret di le me men on -
lar için bir dir. Al lah, on la ra ke sin ola rak mağ fi ret et me ye cek tir.
Şüp he siz Al lah, fa sık bir kav me hi da yet ver mez. (63/6)

FAZL-İH SAN
Siz ise, bun dan son ra da yüz çe vir di niz. Eğer, Al lah'ın üze ri niz -
de ki faz lı (lü tuf ve ih sa nı) ve rah me ti ol ma say dı, siz ger çek ten
hüs ra na uğ ra yan lar dan olur du nuz. (2/64)
Böy le ce, on la rı Al lah'ın iz niy le ye nil gi ye uğ rat tı lar. Da vud, Ca -
lut'u öl dür dü. Al lah da ona mülk ve hik met ver di; ona di le di ğin -
den öğ ret ti. Eğer, Al lah'ın in san la rın bir kıs mı ile bir kıs mı nı def'i
(en gel le me si) ol ma say dı, yer yü zü mut la ka fe sa da uğ rar dı. An -
cak Al lah, alem le re kar şı bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. (2/251)
Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden le rin ör ne ği, ye di ba şak bi ti -
ren, her bir ba şak ta yüz ta ne bu lu nan bir tek ta ne nin ör ne ği gi -
bi dir. Al lah, di le di ği ne kat kat art tı rır. Al lah, (ih sa nı) bol olan dır
bi len dir. (2/261)
Şey tan, si zi fa kir lik le kor ku tu yor ve si ze çir kin -ha ya sız lı ğı em -
re di yor. Al lah ise, si ze Ken di sin den ba ğış la ma ve bol ih san
(fazl) va de di yor. Al lah, (rah me tiy le) ge niş olan dır bi len dir.
(2/268)
O, ki me di ler se rah me ti ni tah sis eder Al lah, bü yük 'lu tuf ve ih -
san (fazl)' sa hi bi dir. (3/74)
An dol sun Al lah, si ze ver di ği sö zün de sa dık kal dı; siz O'nun iz -
niy le on la rı kı rıp-ge çi ri yor du nuz. Öy le ki, sev di ği niz (za fer)i si ze
gös ter dik ten son ra siz yıl gın lık gös ter di niz is yan et ti niz ve emir
hak kın da çe kiş ti niz. Siz den ki mi niz dün ya yı, ki mi niz ahi re ti is ti -
yor du. Son ra (Al lah) de ne mek için si zi on dan çe vir di. Ama (yi -
ne de) si zi ba ğış la dı. Al lah mü'min le re kar şı fazl (ve ih san) sa -
hi bi olan dır. (3/152)
Bun dan do la yı, ken di le ri ne hiç bir kö tü lük do kun ma dan, bir bol-
luk (fazl) ve Al lah'tan bir ni met le ge ri dön dü ler. On lar Al lah'ın rı -
za sı na uy du lar. Al lah, bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. (3/174)
Al lah'ın bol ih sa nın dan ken di le ri ne ver di ği şey ler de cim ri lik
eden ler bu nun ken di le ri için ha yır lı ol du ğu nu san ma sın lar. Ha -
yır; bu on lar için şer dir; kı ya met gü nü cim ri lik et tik le riy le tas ma -
lan dı rı la cak lar dır. Gök le rin ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. Al lah,
yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (3/180)
Al lah'ın ken di siy le ki mi ni zi ki mi ni ze gö re üs tün kıl dı ğı şe yi (ma -
lı) te men ni et me yin. Er kek le re ka zan dık la rın dan pay (ol du ğu gi -
bi), ka dın la ra da ka zan dık la rın dan pay var dır. Al lah'tan onun
faz lı nı (ih sa nı nı) is te yin. Ger çek ten Al lah, her şe yi bi len dir.
(4/32)
Bu fazl (bol ih san) Al lah'tan dır. Bi len ola rak Al lah ye ter. (4/70)
Eğer, iki si ay rı la cak olur lar sa Al lah her bi ri ne 'ge niş lik (rı zık ve
ih san) kay nak la rın dan' ka zan dı rır (ih ti yaç lar dan ko rur.) Al lah,
(rah me tiy le) ge niş olan dır hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/130)
Al lah'a and içi yor lar ki (o in kâr sö zü nü) söy le me di ler. Oy sa an -
dol sun, on lar in kâr sö zü nü söy le miş ler dir ve İs lam lık la rın dan
son ra in kâ ra sap mış lar dır ve eri şe me dik le ri bir şe ye yel ten miş -
ler dir. Oy sa in ti ka ma kal kış ma la rı nın, ken di le ri ni Al lah'ın ve el -

çi si nin bol ih sa nın dan zen gin kıl ma sın dan baş ka (bir ne de ni)
yok tu. Eğer tev be eder ler se ken di le ri için ha yır lı olur eğer yüz
çe vi rir ler se Al lah on la rı dün ya da da ahi ret te de acı bir azab la
azab lan dı rır. On lar için yer yü zün de bir ko ru yu cu-dost ve bir
yar dım cı yok tur. (9/74)
On lar dan ki mi de: "An dol sun eğer, bi ze bol ih sa nın dan ve rir se
ger çek ten sa da ka ve re ce ğiz ve sa lih ler den ola ca ğız" di ye
Allah'a ah det miş tir. (9/75)
On la ra Ken di bol ih sa nın dan ve rin ce ise onun la cim ri lik yap tı lar
ve yüz çe vir di ler; on lar böy le sırt dö nen ler dir. (9/76)
An dol sun Al lah, Pey gam be rin Mu ha cir le rin ve En sa rın üze ri ne
tev be ih san et ti. Ki on lar -iç le rin de bir bö lü mü nün kal bi ner dey -
se kay mak üze rey ken- ona güç lük sa atin de ta bi ol du lar. Son ra
on la rın tev be le ri ni ka bul et ti. Çün kü O, on la ra (kar şı) çok şef-
kat li dir çok esir ge yi ci dir. (9/117)
Al lah hak kın da ya lan uy du rup, if ti ra eden le rin kı ya met gü nü
zan la rı ne dir? Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı bü yük ih san
(Fazl) sa hi bi dir, an cak on la rın ço ğu şük ret mez ler. (10/60)
Ve Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin; son ra O'na tev be edin. O
da, si zi adı ko nul muş bir vak te ka dar gü zel bir me ta (fay da) ile
me ta lan dır sın ve her ih san sa hi bi ne ken di ih sa nı nı ver sin. Eğer
yüz çe vi rir se niz, ger çek ten ben si zin için bü yük bir gü nün aza-
bın dan kor ka rım. (11/3)
Mut lu olan lar da ar tık on lar cen net te dir ler. Rab bi nin di le me si dı -
şın da gök ler ve yer sü rüp git tik çe ora da sü re siz ka la cak lar dır.
(Bu) ke sin ti si ol ma yan bir ih san dır. (11/108)
Şüp he siz Al lah ada le ti ih sa nı ya kın la ra ver me yi em re der; çir kin
utan maz lık lar dan (fah şa dan) kö tü lük ler den ve zor ba lık lar dan
sa kın dı rır. Si ze öğüt ver mek te dir umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür -
sü nüz. (16/90)
Hep si ne on la ra da bun la ra da Rab bi nin ih sa nın dan 'art tı ra rak-
ve ri riz.' Rab bi nin ih sa nı ke sil miş de ğil dir. (17/20)
Biz ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik ve onun so yun da
(seç tik le ri mi ze) pey gam ber li ği ve ki ta bı (vahy ih sa nı) kıl dık ec -
ri ni de dün ya da ver dik. Şüp he siz o ahi ret te sa lih olan lar dan dır.
(29/27)
Bi zim uğ ru muz da çaba harcayanlara şüp he siz yol la rı mı zı gös-
te ri riz. Ger çek şu ki Al lah ih san eden ler le be ra ber dir. (29/69)
Kim ih san da bu lu nan (bi ri) ola rak yü zü nü (ken di ni) Al lah'a tes-
lim eder se, ar tık ger çek ten o kop ma yan bir kul ba ya pış mış tır.
Bü tün iş le rin so nu Al lah'a va rır. (31/22)
Ger çek ten Biz ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. (37/80)
"Ger çek ten sen rü ya yı doğ ru la dın. Şüp he siz Biz, ih san da bu lu -
nan la rı böy le ödül len di ri riz." (37/105)
Ona da İs hak'a da be re ket ler ver dik. İki si nin so yun dan ih san da
bu lu nan (muh sin olan) da var açık ça ken di nef si ne zul met mek -
te olan da. (37/113)
Şüp he siz Biz ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. (37/121)
Rab le ri Katında di le ye cek le ri her şey on la rın dır. İş te bu ih san da
bu lu nan la rın ödü lü dür. (39/34)
İn sa na bir za rar do kun du ğu za man Bi ze dua eder; son ra ta ra fı -
mız dan ona bir ni met ih san et ti ği miz de der ki: "Bu ba na an cak
bir bil gi(m) do la yı sıy la ve ril di." Ha yır; bu bir fit ne (ken di si ni bir
de ne me)dir. An cak ço ğu bil mi yor lar. (39/49)
Bun dan ön ce de bir reh ber (imam) ve bir rah met ola rak, Mu -
sa'nın ki ta bı var. Bu da zul me den le ri uya rıp kor kut mak ve ih -
san da bu lu nan la ra bir müj de ol mak üze re (ken din den ön ce ki ki -
tap la rı) doğ ru la yı cı ve Arap ça bir dil ile olan bir ki tap tır. (46/12)
Mu ham med Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka fir -
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le re kar şı zor lu ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On la rı rü -
ku eden ler sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar Al lah'tan bir
fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri sec -
de izin den yüz le rin de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur:
İn cil'de ki va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış der ken onu
kuv vet len dir miş der ken ka lın laş mış son ra sap la rı üze rin de doğ-
ru lup-boy at mış (ki bu) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu ör nek)
Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah, iç le rin den iman
edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ fi ret ve bü yük bir ecir
va'det miş tir. (48/29)
Al lah'tan bir fazl (bir ih san ve lü tuf) ve bir ni met ola rak. Al lah, bi -
len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (49/8)
Rab le ri nin ken di le ri ne ver di ği ni alan lar ola rak. Çün kü on lar,
bun dan ön ce ih san da (gü zel dav ra nış ta) bu lu nan lar dı. (51/16)
İh sa nın kar şı lı ğı ih san dan baş ka sı mı dır? (55/60)
Öy le ki, Ki tap Eh li (Yahudi ve Hı ris ti yan lar) Al lah'ın faz lın dan
hiç bir şe ye 'güç ye ti rip-sa hip ol ma dık la rı nı' ve faz lın mu hak kak
Al lah'ın elin de ol du ğu nu onu di le di ği ne ver di ği ni bi lip-öğ ren sin.
Al lah, bü yük fazl (üs tün lü tuf ve ih san) sa hi bi dir. (57/29)
(Bun dan baş ka bu mal lar,) Hic ret eden fa kir le re dir ki on lar
Allah'tan bir fazl (lü tuf ve ih san) ara yıp Al lah'a ve O'nun Re sû -
lü'ne yar dım eder ler ken yurt la rın dan ve mal la rın dan sü rü lüp-çı -
ka rıl mış lar dır. İş te bun lar sa dık olan lar, bun lar dır. (59/8)
Bu Al lah'ın di le di ği ne ver di ği fazl (lü tuf ve ih san)ıdır. Al lah, bü -
yük fazl sa hi bi dir. (62/4)
Eğer, Al lah'a gü zel bir borç ve re cek olur sa nız onu si zin için kat
kat art tı rır ve si zi ba ğış lar. Al lah, Şe kûr'dur (şük rü ka bul edip
çok ih san eden) Ha lim'dir (ce za yı ver mek te ace le et me yen dir).
(64/17)

FE CİR
Oruç ge ce sin de ka dın la rı nı za yak laş mak si ze he lal kı lın dı. On -
lar, si zin ör tü le ri niz, siz de on la ra ör tü sü nüz. Al lah, ger çek ten
si zin, ne fis le ri ni ze iha net et mek te ol du ğu nu zu bil di, tev be ni zi
ka bul et ti ve si zi ba ğış la dı. Ar tık on la ra yak la şın ve Al lah'ın si -
zin için yaz dık la rı nı di le yin. Fe cir vak ti, siz ce be yaz ip lik si yah
ip lik ten ayırd edi lin ce ye ka dar yi yin, için, son ra ge ce ye ka dar
oru cu ta mam la yın. Mes cid ler de iti kaf ta ol du ğu nuz za man lar da
on la ra (ka dın la rı nı za) yak laş ma yın. Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır,
(sa kın) on la ra ya naş ma yın. İş te Al lah, in san la ra ayet le ri ni böy-
le ce açık lar; umu lur ki sa kı nır lar. (2/187)
Gü ne şin sark ma sın dan ge ce nin ka rar ma sı na ka dar na ma zı kıl,
fe cir vak ti (na maz da oku nan) Kur'an'ı, iş te o, şa hid olu nan dır.
(17/78)
Fec re an dol sun, (89/1)
Fec rin çı kı şı na ka dar bir esen lik tir (se lam dır) o. (97/5)

FE SAT-FE SAT ÇI LIK
Ken di le ri ne: "Yer yü zün de fe sat çı kar ma yın" de nil di ğin de: "Biz
yal nız ca ıs lah edi ci le riz" der ler. (2/11)
Ha be ri niz ol sun; ger çek ten asıl fe sat çı lar bun lar dır ama şu u-
run da de ğil dir ler. (2/12)
Ki (bun lar) Al lah'ın ah di ni onu ke sin ola rak onay la dık tan son ra
bo zar lar Al lah'ın ken di siy le bir leş ti ril me si ni em ret ti ği şe yi ke ser -
ler ve yer yü zün de boz gun cu luk çı ka rır lar. Kay ba uğ ra yan lar iş -
te bun lar dır. (2/27)
Ha ni Rab bin Me lek le re: "Mu hak kak ben yer yü zün de bir ha li fe
var ede ce ğim" de miş ti. On lar da: "Biz se ni şük rün le yü cel tir ve
(sü rek li) tak dis edip du rur ken ora da boz gun cu luk çı ka ra cak ve

kan lar akı ta cak bi ri ni mi var ede cek sin?" de di ler. (Al lah:) "Şüp -
he siz si zin bil me di ği ni zi ben bi li rim" de di. (2/30)
(Yi ne) Ha tır la yın; Mu sa kav mi için su ara mış tı o za man Biz ona:
"Asa nı ta şa vur" de miş tik de on dan oni ki pı nar fış kır mış tı böy-
le ce her kes içe ce ği ye ri bil miş ti. Al lah'ın ver di ği rı zık tan yi yin
için ve yer yü zün de boz gun cu luk (fe sad) ya pa rak ka rı şık lık çı -
kar ma yın. (2/60)
O, iş ba şı na geç ti mi (ya da sır tı nı çe vi rip git ti mi) yer yü zün de
boz gun cu luk çı kar ma ya, eki ni ve nes li he lak et me ye ça ba har-
car. Al lah, ise boz gun cu lu ğu sev mez. (2/205)
Hem dün ya (ko nu sun)da, hem ahi ret (ko nu sun da). Ve sa na ye -
tim le ri so rar lar. De ki: "On la rı ıs lah et mek (ya rar lı kıl mak) ha yır-
lı dır. Eğer on la rı ara nı za ka tar sa nız, ar tık on lar si zin kar deş le ri -
niz dir. Al lah, boz gun (fe sad) çı ka ra nı ıs lah edi ci den bi lir (ayır-
de der). Eğer Al lah, di le sey di si ze güç lük çı ka rır dı. Şüp he siz
Allah, güç lü ve üs tün olan dır hü küm ve hik met sa hi bi dir."
(2/220)
Ey iman eden ler, siz den ol ma yan la rı sır daş edin me yin. On lar,
si ze kö tü lük ve za rar ver me ye ça lı şı yor, si ze zor lu bir sı kın tı ve -
re cek şey den hoş la nır lar. Buğz (ve düş man lık la rı) ağız la rın dan
dı şa vur muş tur, si ne le ri nin giz li tut tuk la rı ise da ha bü yük tür. Si -
ze ayet le ri mi zi açık la dık; bel ki akıl er di rir si niz. (3/118)
Bu ne den le İs ra ilo ğul la rı na şu nu yaz dık: Kim bir nef si, bir baş -
ka nef se ya da yer yü zün de ki bir fe sa da kar şı lık ol mak sı zın
(hak sız ye re) öl dü rür se, san ki bü tün in san la rı öl dür müş gi bi
olur. Kim de onu (öl dü rül me si ne en gel ola rak) di ril tir se bü tün in -
san la rı di rilt miş gi bi olur. An dol sun el çi le ri miz, on la ra apa çık
bel ge ler le gel miş ler dir. Son ra bu nun ar dın dan, on lar dan bir ço -
ğu yer yü zün de öl çü yü ta şı ran lar dır. (5/32)
Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı sa vaş açan la rın ve yer yü zün de boz-
gun cu lu ğa ça lı şan la rın ce za sı an cak öl dü rül me le ri, asıl ma la rı
ya da el le riy le ayak la rı nın çap raz ca ke sil me si ve ya (bu lun duk -
la rı) yer den sü rül me le ri dir. Bu dün ya da ki aşa ğı lan ma la rı dır,
ahi ret te on lar için bü yük bir azab var dır. (5/33)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır
na sıl di ler se in fak eder. An dol sun Rab bin den sa na in di ri len on -
lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz de
on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık ve
kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev len-
dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu ğa
ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
Dü ze ne ko nul ma sı (ıs lah)ın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın; O'na kor ka rak ve umut ta şı ya rak dua edin.
Doğ ru su Al lah'ın rah me ti iyi lik ya pan la ra pek ya kın dır. (7/56)
(Al lah'ın) Ad (kav min den) son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zi
yer yü zün de (güç ve ser vet le) yer leş tir di ği ni ha tır la yın. Ki, onun
düz lük le rin de köşk ler ku ru yor dağ lar dan ev ler yon tu yor du nuz.
Şu hal de, Al lah'ın ni met le ri ni ha tır la yın yer yü zün de boz gun cu -
lar ola rak, ka rı şık lık çı kar ma yın. (7/74)
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze, Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu -
ci ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun in san la rın (hak la rı
olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü -
ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır eğer ina nı yor -
sa nız." (7/85)
O'na iman eden le ri teh dit ede rek Al lah'ın yo lun dan alı koy mak
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için ve on da çar pık lık ara ya rak (böy le) her yo lun (ba şı nı) ke sip-
otur ma yın. Ha tır la yın ki, siz azın lık ta (ve güç süz) iken O si zi ço -
ğalt tı. Boz gun cu luk çı ka ran la rın na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir
ba kın. (7/86)
Son ra bun la rın (pey gam ber le rin) ar dın dan Mu sa'yı ayet le ri miz -
le Fi ra vun'a ve ön de ge len çev re si ne gön der dik; on lar ona
(ayet le ri mi ze) hak sız lık et ti ler. İş te boz gun cu luk çı ka ran la rın
na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir bak. (7/103)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri de di ler ki: "Mu sa ve kav mi ni bu
top rak ta (Mı sır'da) boz gun cu luk çı kar ma la rı se ni ve ilah la rı nı
ter ket me le ri için mi (ser best) bı ra ka cak sın?" (Fi ra vun) De di ki:
"Er kek ço cuk la rı nı öl dü re ce ğiz ve ka dın la rı nı sağ bı ra ka ca ğız.
Hiç şüp he siz, biz on la ra kar şı ka hir bir üs tün lü ğe sa hi biz."
(7/127)
Mu sa ile otuz ge ce için söz leş tik ve ona bir on da ha ek le dik.
Böy le ce, Rab bi nin be lir le di ği sü re kırk ge ce ye ta mam lan dı. Mu -
sa, kar de şi Ha run'a "Kav mim de be nim ye ri me geç ıs lah et ve
boz gun cu la rın yo lu nu tut ma" de di. (7/142)
İn kâr eden ler, bir bir le ri nin ve li le ri dir. Eğer siz, bu nu yap maz sa -
nız (bir bi ri ni ze yar dım et mez ve dost ol maz sa nız) yer yü zün de
bir fit ne ve bü yük bir boz gun cu luk (fe sat) olur. (8/73)
Si zin le bir lik te çık sa lar dı, si ze 'kö tü lük ve za rar dan' baş ka bir
şey ila ve et mez ve ara nı za mut la ka fit ne sok mak üze re içi niz de
ça ba yü rü tür ler di. İçi niz de on la ra 'ha ber ta şı yan lar' var dır.
Allah, zul me den le ri bi lir. (9/47)
On lar dan ona ina nan lar var ve ona inan ma yan lar da var dır.
Rab bin boz gun cu luk çı ka ran la rı da ha iyi bi lir. (10/40)
On lar atın ca Mu sa de di ki: "Siz le rin (or ta ya) ge tir di ği niz bü yü -
dür. Doğ ru su Al lah onu ge çer siz kı la cak tır. Şüp he siz Al lah boz-
gun cu luk çı ka ran la rın işi ni dü zelt mez." (10/81)
Şim di öy le mi? Oy sa sen ön ce le ri is yan et miş tin ve boz gun cu -
luk çı ka ran lar dan dın. (10/91)
"Ey kav mim, öl çü yü ve tar tı yı -ada le ti gö ze te rek- tam tu tun ve
in san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şü rüp- ek silt me yin ve yer yü -
zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (11/85)
Siz den ön ce ki ne sil ler den on lar dan kur tar dı ğı mız dan pek azı
dı şın da yer yü zün de boz gun cu lu ğu ön le ye cek fa zi let sa hi bi ki şi -
ler bu lun ma lı de ğil miy di? Zul me den ler ise için de bu lun duk la rı
re fa hın pe şi ne düş tü ler. On lar suç lu-gü nah kar lar dı. (11/116)
"Al lah adı na hay ret" de di ler. "Siz de bil miş si niz ki biz (bu) ye re
boz gun cu luk çı kar mak ama cıy la gel me dik ve biz hır sız de ği liz."
(12/73)
Al lah'a ver dik le ri sö zü, onu ke sin ola rak onay la dık tan son ra bo -
zan lar Al lah'ın ulaş tı rıl ma sı nı em ret ti ği şe yi ke sip-ko pa ran lar ve
yer yü zün de boz gun cu luk çı ka ran lar; iş te on lar la net on lar için-
dir ve yur dun kö tü ola nı da on lar için dir. (13/25)
İn kâr edip de Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar; Biz, iş le dik le ri boz-
gun cu lu ğa kar şı lık on la ra azab üs tü ne azab ila ve et tik. (16/88)
Bir üm met di ğer bir üm met ten (sa yı ca ve mal ca) da ha ge liş kin -
dir di ye ye min le ri ni zi, ken di ara nız da bir bo zu cu luk un su ru ya -
pa rak ipi ni kuv vet le eğir dik ten son ra bo zup-çö zen (ka dın) gi bi
ol ma yın. Şüp he siz Al lah, si zi bu nun la im ti han et mek te dir. Kı ya -
met gü nü hak kın da ih ti la fa düş tü ğü nüz şe yi si ze mu hak kak
açık la ya cak tır. (16/92)
Ye min le ri ni zi ken di ara nız da bir bo zu cu luk un su ru edin me yin;
son ra sa pa sağ lam ba san ayak ka yar ve Al lah'ın yo lun dan alı-
koy du ğu nuz için kö tü lü ğü ta dar sı nız. (Ay rı ca) Bü yük azab da
si zin için dir. (16/94)
Ki tap ta İs ra ilo ğul la rı na şu hük mü ver dik: "Mu hak kak siz yer(yü -

zün) de iki de fa boz gun cu luk çı ka ra cak sı nız ve mu hak kak bü -
yük bir ki bir le niş-yük se liş le ki bir le ne cek-yük se le cek si niz. (17/4)
De di ler ki: "Ey Zu'l-Kar neyn ger çek ten Ye'cuc ve Me'cuc yer yü -
zün de boz gun cu luk çı ka rı yor lar bi zim le on lar ara sın da bir sed
in şa et men için sa na ver gi ve re lim mi?" (18/94)
"Ki on lar, yer yü zün de boz gun cu luk çı ka rı yor ve dir lik-dü zen lik
kur mu yor lar (ıs lah et mi yor lar)." (26/152)
İn san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şü rüp-ek silt me yin ve yer yü -
zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın. (26/183)
De di ki: "Rab bim fe sat çı ka ran (bu) kav me kar şı ba na yar dım
et." (29/30)
Med yen'e de kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik) Böy le ce de di ki:
"Ey kav mim Al lah'a kul luk edin ve ahi ret gü nü nü umud edin ve
yer yü zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (29/36)
İn san la rın ken di el le ri nin ka zan dı ğı do la yı sıy la, ka ra da ve de -
niz de fe sad or ta ya çık tı. Umu lur ki dö ner ler di ye (Al lah) on la ra
yap tık la rı nın bir kıs mı nı ken di le ri ne tad dır mak ta dır. (30/41)
Fi ra vun de di ki: "Bı ra kın be ni, Mu sa'yı öl dü re yim de o (git sin)
Rab bi ne yal va rıp-ya kar sın. Çün kü ben, si zin di ni ni zi de ğiş tir -
me sin den ya da yer yü zün de fe sat çı kar ma sın dan kor ku yo rum."
(40/26)
De mek 'iş ba şı na ge lip yö ne ti mi ele alır sa nız' he men yer yü zün -
de fe sad (boz gun cu luk) çı ka ra cak ve ak ra ba lık bağ la rı nı zı ko -
pa rıp par ça la ya cak sı nız, öy le mi? (47/22)
Böy le ce ora lar da fe sa dı yay gın laş tır mış-art tır mış lar dı.' (89/12)

FE RA SET
İş te Al lah, si ze ayet le ri ni böy le açık lar; ki akıl er di re si niz.
(2/242)
Ki me di ler se hik me ti ona ve rir; şüp he siz ken di si ne hik met ve ri -
le ne bü yük bir ha yır da ve ril miş tir. Te miz akıl sa hip le rin den baş-
ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (2/269)
Sa na Ki ta bı in di ren O'dur. O'ndan, Ki ta bın ana sı (te me li) olan
bir kı sım ayet ler muh kem'dir; di ğer le ri ise mü te şa bih tir. Kalp le -
rin de bir kay ma olan lar, fit ne çı kar mak ve ol ma dık yo rum la rı nı
yap mak için on dan mü te şa bih ola nı na uyar lar. Oy sa onun te vi -
li ni Al lah'tan baş ka sı bil mez. İlim de de rin le şen ler ise: "Biz ona
inan dık, tü mü Rab bi mi zin Katından dır" der ler. Te miz akıl sa hip-
le rin den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (3/7)
El bet te bun da 'de rin bir kav ra yı şa sa hip olan lar' için ger çek ten
ayet ler var dır. (15/75)
Ha ni Mu sa ai le si ne: "Şüp he siz ben bir ateş gör düm" de miş ti.
"Si ze on dan ya bir ha ber ve ya ısın ma nız için bir kor ateş ge ti -
re ce ğim. (27/7)
"Ora ya git ti ğin de, ken di si ne ses le nil di: "Ateş (ye rin)de olan lar
da, çev re sin de bu lu nan lar da kut lu kı lın mış tır. Alem le rin Rab bi
olan Al lah yü ce dir. (27/8)
"Ey Mu sa, ger çek ten Ben, güç lü ve üs tün, hü küm ve hik met sa -
hi bi olan Al lah'ım." (27/9)
"Böy le lik le Mu sa, sü re yi ta mam la yıp ai le siy le bir lik te yo la ko yu -
lun ca, Tur ta ra fın da bir ateş gör dü. Ai le si ne: "Siz du run, ger çek-
ten bir ateş gör düm; uma rım on dan ya bir ha ber, ya da ısın ma -
nız için bir kor par ça sı ge ti ri rim." de di. Der ken ora ya gel di ğin de,
o kut lu yer de ki va di nin sağ ya nın da olan bir ağaç tan: "Ey Mu -
sa, Alem le rin Rab bi olan Al lah Be nim;" di ye ses le nil di.” (28/29-
30)

FE TİH
Al lah Katından, yan la rın da olan (Tev rat)ı doğ ru la yan bir Ki tap
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gel di ği za man, -ki bun dan ön ce in kâr eden le re kar şı fe tih is ti -
yor lar dı- iş te bi lip-ta nı dık la rı ge lin ce onu in kâr et ti ler. Ar tık,
Allah'ın la ne ti ka fir le rin üze ri ne dir. (2/89)
On lar, si zi gö zet le yip-du ru yor lar. Si ze Al lah'tan bir fe tih (za fer
ve ga ni met) ge lir se: "Si zin le bir lik te de ğil miy dik?" der ler. Ama,
ka fir le re bir pay dü şer se: "Si ze üs tün lük sağ la ma dık mı,
mü'min ler den si ze (ge le cek teh li ke le ri) ön le me dik mi?" der ler.
Al lah, kı ya met gü nü ara nız da hük me de cek tir. Al lah, ka fir le re
mü'min le rin aley hin de ke sin lik le yol ver mez. (4/141)
İş te kalp le rin de has ta lık olan la rı: "Za ma nın fe la ket le riy le aley hi -
mi ze dö nüp bi ze çarp ma sın dan kor ku yo ruz" di ye rek ara la rın da
ça ba lar yü rüt tük le ri ni gö rür sün. Umu lur ki Al lah, bir fe tih ve ya
Katından bir emir ge ti re cek de on lar ne fis le rin de giz li tut tuk la -
rın dan do la yı piş man ola cak lar dır. (5/52)
Eğer fe tih is ti yor idiy se niz (ey kâ fir ler) iş te si ze fe tih; ama eğer
(in kâr dan ve es ki yap tık la rı nız dan) vaz ge çer se niz, bu si zin için
da ha ha yır lı dır. Yok ge ri dö ner se niz biz de dö ne riz. Top lu lu ğu -
nuz çok da ol sa, si ze bir şey sağ la ya maz. Çün kü Al lah, mü'min-
ler le be ra ber dir. (8/19)
(Pey gam ber ler) Fe tih is te di ler (so nun da) her zor ba inat çı boz-
gu na uğ ra yıp -yok ol du- git ti. (14/15)
Der ler ki: "Eğer doğ ru söy lü yor ise niz, şu fe tih ne za man mış?"
(32/28)
De ki: "Fe tih gü nü in kâr eden le re (o gün) inan ma la rı bir ya rar
sağ la maz ve on la ra bir sü re ta nın maz." (32/29)
Şüp he siz Biz, sa na apa çık bir fe tih ver dik. (48/1)
An dol sun Al lah, sa na o ağa cın al tın da bi at eder ler ken mü'min-
ler den ra zı ol muş tur kalp le rin de ola nı bil miş ve böy le ce üzer le -
ri ne 'gü ven duy gu su ve hu zur' in dir miş tir ve on la ra ya kın bir fet -
hi se vap (kar şı lık) ola rak ver miş tir. (48/18)
An dol sun Al lah, el çi si nin gör dü ğü rü ya nın hak ol du ğu nu doğ ru -
la dı. Eğer Al lah di ler se mut la ka siz Mes cid-i Ha ram'a gü ven
için de saç la rı nı zı tı raş et miş (ki mi niz de) kı salt mış ola rak (ve)
kor ku suz ca gi re cek si niz. Fa kat Al lah, si zin bil me di ği ni zi bil di
böy le ce bun dan ön ce si ze ya kın bir fe tih (na sib) kıl dı. (48/27)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da in fak et mi yor su nuz? Oy sa gök-
le rin ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. İçi niz den fe tih ten ön ce in fak
eden ve sa va şan lar (baş ka sıy la) bir ol maz. İş te on lar de re ce
ola rak son ra dan in fak eden ve sa va şan lar dan da ha bü yük tür.
Al lah, her bi ri ne en gü zel ola nı va'det miş tir. Al lah, yap tık la rı nız -
dan hâ ber dar dır. (57/10)
Ve se ve ce ği niz bir baş ka (ni met) da ha var: Al lah'tan 'yar dım ve
za fer (nus ret)' ve ya kın bir fe tih. Mü'min le ri müj de le. (61/13)
Al lah'ın yar dı mı ve fe tih gel di ği za man (110/1)

FET VA
Ka dın lar ko nu sun da sen den fet va is ter ler. De ki: "On la ra iliş kin
fet va yı si ze Al lah ve ri yor. (Bu fet va,) Ken di le ri ne ya zı lan (hak-
la rı ve ya mi ras)ı ver me di ği niz ve ken di le ri ni ni kah la ma yı is te di -
ği niz ye tim ka dın lar ve za yıf ço cuk lar (hak kın da) ile ye tim le re
kar şı ada le ti ayak ta tut ma nız ko nu sun da si ze Ki tap'ta okun-
mak ta olan lar dır. Ha yır adı na her ne ya par sa nız, şüp he siz
Allah onu bi lir. (4/127)
Sen den fet va is ter ler. De ki: "Al lah, 'ço cuk suz ve ba ba sız ola-
nın (ke la le'nin)' mi ra sı na iliş kin hük mü açık lar. Ölen ki şi nin ço -
cu ğu yok da kız kar de şi var sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı kız
kar de şi nin dir. Ama (ölen) kız kar de şi nin ço cu ğu yok sa, ken di si
(er kek kar de şi) ona mi ras çı olur. Eğer kız kar de şi iki ise, ge ri de
bı rak tık la rı nın üç te iki si on la rın dır. Ama (mi ras çı lar) er kek ler ve

kız kar deş ler ise, bu du rum da er kek için di şi nin iki pa yı var dır.
Al lah, -şa şı rıp sap ma ya sı nız di ye- açık lar. Al lah, her şe yi bi len -
dir. (4/176)
Ey zin dan ar ka daş la rım, iki niz den bi ri efen di si ne şa rap içi re cek,
di ğe ri ise ası la cak, kuş onun ba şın dan yi ye cek. İş te hak kın da
fet va is te mek te ol du ğu nuz iş (ar tık) olup bit miş tir." (12/41)
(Zin da na gi dip:) "Yu suf, ey doğ ru (söz lü in san). Ye di be si li ine -
ği ye di za yıf (ine ğin) ye di ği ve ye di ye şil ba şak la di ğer le ri ku ru
olan (rü ya) ko nu sun da bi ze fet va ver. Uma rım ki in san la ra da
(se nin söy le dik le rin le) dö ne rim, bel ki on lar (bu nun an la mı nı)
öğ ren miş olur lar." (12/46)

FEY
On lar dan Al lah'ın el çi si ne ver di ği "fey'e" ge lin ce, ki siz bu na
kar şı (bu nu el de et mek için) ne at, ne de ve sür dü nüz. An cak
Allah, el çi le ri ni di le dik le ri nin üs tü ne mu sal lat kı lar. Al lah, her şe -
ye güç ye ti ren dir. Al lah'ın o (fet he di len) şe hir hal kın dan Re sû -
lü'ne ver di ği fey, Al lah'a, Re sûl'e, (ve Re sûl'e) ya kın ak ra ba lı ğı
olan la ra, ye tim le re, yok sul la ra ve yol da kal mış la ra ait tir. Öy le ki
(bu mal lar ve ser vet) siz den zen gin olan lar ara sın da dö nüp-do -
la şan bir dev let ol ma sın. Re sûl si ze ne ve rir se ar tık onu alın, si -
zi ne den sa kın dı rır sa ar tık on dan sa kı nın ve Al lah'tan kor kun.
Şüp he siz Al lah, ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/6-7)

FIR KA
Ger çek şu ki, Fi ra vun yer yü zün de (Mı sır'da) bü yük len miş ve
ora nın hal kı nı bir ta kım fır ka la ra ayı rıp böl müş tü; on lar dan bir
bö lü mü nü güç ten dü şü rü yor, er kek ço cuk la rı nı bo ğaz la yıp ka -
dın la rı nı di ri bı ra kı yor du. Çün kü o, boz gun cu lar dan dı. (28/4)
(O müş rik ler ki,) Ken di din le ri ni fır ka la ra ayır mış ve ken di le ri de
par ça par ça ol muş lar dır; ki her grup ken di elin de kiy le övü nüp
se vinç duy mak ta dır. (30/32)
On lar, bu ra da (çe şit li) fır ka lar dan ol ma boz gu na uğ ra tıl mış bir
or du(dur lar). (38/11)
Se mud, Lut kav mi ile Ey ke hal kı da. İş te on lar (Al lah'a kar şı is -
yan da bir le şen ve güç top la yan) fır ka lar(dı). (38/13)
Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la dı ve ken di le rin den
son ra (sa yı sı çok) fır ka lar da. Her üm met, ken di el çi le ri ni (sus-
tur mak için) ya ka la ma ya yel ten di. Hak kı, onun la yü rür lük ten
kal dır mak için, 'ba tı la-da ya na rak' mü ca de le ye gi riş ti ler. Ben de
on la rı ya ka la yı ver dim. Ar tık Be nim ce za lan dır mam na sıl mış?
(40/5)
İman eden (adam) de di ki: "Ey Kav mim, ben o fır ka la rın gü nü -
ne ben zer (bir gü nün fe la ke ti ne uğ rar sı nız) di ye kor ku yo rum."
(40/30)
Son ra, iç le rin den bir ta kım fır ka lar ih ti la fa düş tü. Ar tık, acı bir gü -
nün aza bın dan vay o zul met miş olan la ra. (43/65)
Şey tan on la rı sa rıp-ku şat mış tır; böy le lik le on la ra Al lah'ın zik ri ni
unut tur muş tur. İş te on lar, şey ta nın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp-
he siz şey ta nın fır ka sı, hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir.
(58/19)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter
ço cuk la rı, is ter kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol -
sun. On lar, öy le kim se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış
ve on la rı Ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın -
dan ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak
ka la cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar da O'ndan ra zı
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ol muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
"Ger çek şu ki, biz den sa lih olan lar var dır ve bu nun dı şın da (ya
da aşa ğı sın da) olan lar da. Biz tür lü tür lü yol la rın fır ka la rı ol mu -
şuz." (72/11)
Ki tap eh lin den olan lar, an cak ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra fır ka la ra ay rıl dı lar. (98/4)

FI SIL DAŞ MA
Böy le ce her pey gam be re, in san ve cin şey tan la rın dan bir düş-
man kıl dık. On lar dan ba zı sı ba zı sı nı al dat mak için yal dız lı söz-
ler fı sıl dar lar. Rab bin di le sey di bu nu yap maz lar dı. Öy ley se on -
la rı ya lan ola rak düz mek te ol duk la rıy la baş ba şa bı rak. (6/112)
On lar bil mi yor lar mı ki, el bet te Al lah, on la rın giz li tut tuk la rı nı da,
fı sıl daş tık la rı nı da bi li yor. Ger çek ten Al lah, gay bın bil gi si ne sa -
hip olan dır. (9/78)
Biz, on lar dan ön ce ni ce in san- ne sil le ri ni yı kı ma uğ rat tık; (şim-
diy se) on lar dan hiç bi ri ni his se di yor ve ya on la rın fı sıl tı la rı nı du -
yu yor mu sun? (19/98)
(Dün ya da) Yal nız ca on (gün) kal dı nız" di ye ken di ara la rın da fı -
sıl da şa cak lar. (20/103)
On la rın kalp le ri tut kuy la oya lan ma da dır. Zul me den ler, giz li ce fı -
sıl daş tı lar: "Bu si zin ben ze ri niz olan bir be şer de ğil mi? Öy ley -
se, göz gö re gö re bü yü ye mi ge le cek si niz?" (21/3)
Yok sa on lar; ger çek ten Bi zim, sır tut tuk la rı nı ve ara la rın da ki fı -
sıl daş ma la rı nı işit me di ği mi zi mi sa nı yor lar? Ha yır, (işi ti yo ruz)
ve on la rın yan la rın da ki el çi le ri miz de (her şe yi) ya zı yor lar.
(43/80)
Al lah'ın gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü ger çek ten bil mek te
ol du ğu nu gör mü yor mu sun? (Ken di ara la rın da giz li top lan tı lar
dü zen le yip) Fı sıl daş mak ta olan üç ki şi den dör dün cü le ri mut la -
ka O'dur; be şin al tın cı sı da mut la ka O'dur. Bun dan az ve ya çok
ol sun, her ne re de ol sa lar mut la ka O, ken di le riy le be ra ber dir.
Son ra yap tık la rı nı kı ya met gü nü ken di le ri ne ha ber ve re cek tir.
Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir. (58/7)
'Giz li top lan tı la rın fı sıl daş ma la rın dan' (ku lis) men' edi lip son ra
men' edil dik le ri şe ye dö nen le ri; gü nah, düş man lık ve Pey gam -
ber'e is ya nı (ara la rın da) fı sıl da şan la rı gör mü yor mu sun? On lar
sa na gel dik le ri za man, se ni Al lah'ın se lam la dı ğı bi çim de se lam-
lı yor lar. Ve ken di ken di le ri ne: "Söy le dik le ri miz do la yı sıy la Al lah
bi ze azab et se ya." der ler. On la ra ce hen nem ye ter; ora ya gi re -
cek ler dir. Ar tık o, ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (58/8)
Ey iman eden ler, ken di ara nız da giz li ko nuş ma lar da bu lu na ca -
ğı nız za man, bun dan böy le gü nah, düş man lık ve Pey gam ber'e
is ya nı fı sıl da şıp-ko nuş ma yın; bir ri (iyi li ği) ve tak va yı ko nu şun
ve hu zu run da top la na ca ğı nız Al lah'tan sa kı nın. (58/9)
Şüp he siz 'giz li top lan tı la rın fı sıl daş ma la rı' (ku lis), iman eden le ri
üzün tü ye dü şür mek için an cak şey tan (ürü nü olan iş ler)dan dır.
Oy sa Al lah'ın iz ni ol mak sı zın o, on la ra hiç bir şey le za rar ve re -
cek de ğil dir. Şu hal de mü'min ler, yal nız ca Al lah'a te vek kül et -
sin ler. (58/10)
Der ken, ara la rın da fı sıl da şa rak çı kıp-git ti ler: (68/23)
Ki o, in san la rın gö ğüs le ri ne ves ve se ve rir (iç le ri ne kuş ku, ku -
run tu fı sıl dar); (114/5)

FISK
Hacc, bi li nen ay lar dır. Böy le lik le kim on lar da hac cı farz eder
(ye ri ne ge ti rir)se, (bil sin ki) hacc da ka dı na yak laş mak, fısk yap-

mak ve kav ga ya gi riş mek yok tur. Siz, ha yır adı na ne ya par sa -
nız, Al lah, onu bi lir. Azık edi nin, şüp he siz azı ğın en ha yır lı sı tak-
va dır. Ey te miz akıl sa hip le ri, ben den kor kup-sa kı nın. (2/197)
Ey iman eden ler, be lir li bir sü re için borç lan dı ğı nız za man onu
ya zı nız. Ara nız dan bir ka tip doğ ru ola rak yaz sın, ka tip Al lah'ın
ken di si ne öğ ret ti ği gi bi yaz mak tan ka çın ma sın, yaz sın. Üze rin -
de hak olan (borç lu) da yaz dır sın ve Rab bi olan Al lah'tan sa kın-
sın, on dan hiç bir şe yi ek silt me sin. Eğer üze rin de hak olan
(borç lu), dü şük akıl lı ya da za'f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya
güç ye ti re me ye cek se, ve li si dos doğ ru yaz dır sın. Er kek le ri niz -
den de iki şa hid tu tun; eğer iki er kek yok sa, şa hid ler den rı za
gös te re ce ği niz bir er kek ve bi ri şa şır dı ğın da öbü rü ona ha tır la -
ta cak iki ka dın (da olur). Şa hid ler ça ğı rıl dık la rı za man ka çın -
ma sın lar. Onu (bor cu) az ol sun, çok ol sun, sü re siy le bir lik te
yaz ma ya üşen me yin. Bu, Al lah Katında en adil, şa hit lik için en
sağ lam, şüp he len me me niz için de en ya kın olan dır. An cak ara-
nız da dev re dip dur du ğu nuz ve pe şin ola rak yap tı ğı nız ti ca ret
baş ka, bu nu yaz ma ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Alış-
ve riş et ti ği niz de de şa hid tu tun. Ya za na da, şa hi de de za rar ve -
ril me sin. (Ak si ni) Ya par sa nız, o, ken di niz için fısk (zu lüm ve gü -
nah)tır. Al lah'tan sa kı nın. Al lah si ze öğ re ti yor. Al lah her şe yi bi -
len dir. (2/282)
Siz, in san lar için çı ka rıl mış ha yır lı bir üm met si niz; ma ruf (iyi ve
İs lam'a uy gun) ola nı em re der, mün ker olan dan sa kın dı rır ve
Allah'a iman eder si niz. Ki tap Eh li de inan mış ol say dı, el bet te
ken di le ri için ha yır lı olur du. İç le rin den iman eden ler var dır, fa kat
ço ğun lu ğu fıs ka sa pan lar dır. (3/110)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı cı
hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik le ri -
niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal ok -
la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü nah -
la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz den (di -
ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi ke ma le
er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din ola rak İs -
lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl maz bir ih ti -
yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter mek si zin- (bu
ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.) Çün kü Al lah
ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
Ayet le ri mi zi ya lan la yan la ra, fıs ka sap ma la rın dan do la yı azab
do ku na cak tır. (6/49)
Üze rin de Al lah'ın is mi nin anıl ma dı ğı şe yi ye me yin; çün kü bu
fısk'tır (yol dan çı kış tır). Ger çek ten şey tan lar, si zin le mü ca de le
et me le ri için ken di dost la rı na giz li-çağ rı lar da bu lu nur lar. On lar -
la ita at eder se niz şüp he siz siz de müş rik ler si niz. (6/121)
De ki: "Ba na vah yo lu nan lar için de, yi yen bir kim se nin yi ye ce ği
(şey ler) için, ölü eti, dö kü len kan, do muz eti -ki bu ger çek ten
mur dar dır- ya da Al lah'tan baş ka sı adı na ke sil miş bir fısk dı şın -
da, ha ram kı lın mış bir şey bul mu yo rum. Kim ka çı nıl maz bir ih -
ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa, -sal dır ma mak ve had di aş ma mak
şar tıy la- (bu sa yı lan lar dan öl me ye cek ka dar yi ye bi lir). Şüp he siz
se nin Rab bin ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/145)
Bir de on la ra de niz kı yı sın da ki şeh ri(n uğ ra dı ğı so nu cu) sor.
Ha ni on lar cu mar te si (ya sa ğı nı çiğ ne ye rek) had di aş mış lar dı.
'Cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa ğı na uy duk la rın da', ba lık la rı on -
la ra açık tan akın akın ge li yor, 'cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa -
ğı na uy ma dık la rın da' ise, gel mi yor lar dı. İş te Biz, fıs ka sap ma -
la rı do la yı sıy la on la rı böy le im ti han edi yor duk. (7/163)
Ken di le ri ne ha tır la tı la nı unut tuk la rın da ise, Biz de kö tü lük ten
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sa kın dı ran la rı kur tar dık. Zul me den le ri yap tık la rı fısk do la yı sıy la
pek zor lu bir azab ile ya ka la dık. (7/165)
Mü na fık er kek ler ve mü na fık ka dın lar, ba zı sı ba zı sın dan dır; kö -
tü lü ğü em re der ler, iyi lik ten alı ko yar lar, el le ri ni sım sı kı tu tar lar.
On lar Al lah'ı unut tu lar; O da on la rı unut tu. Şüp he siz, mü na fık -
lar fıs ka sa pan lar dır. (9/67)
Ve bi lin ki Al lah'ın Re sû lü içi niz de dir. Eğer o, si ze bir çok iş ler de
uy say dı, el bet te sı kın tı ya dü şer di niz. An cak Al lah si ze ima nı
sev dir di, onu kalp le ri niz de süs le yip-çe ki ci kıl dı ve si ze in kâ rı,
fıs kı ve is ya nı çir kin gös ter di. İş te on lar, doğ ru yo lu bul muş (ir -
şad) olan lar dır. (49/7)

FIT RAT
Öy ley se sen yü zü nü Al lah'ı bir le yen (bir ha nif) ola rak di ne,
Allah'ın o fıt ra tı na çe vir; ki in san la rı bu nun üze ri ne ya rat mış tır.
Al lah'ın ya ra tı şı için hiç bir de ğiş tir me yok tur. İş te dim dik ayak ta
du ran din (bu dur). An cak in san la rın ço ğu bil mez ler. (30/30)

FİD YE
Ve hiç kim se nin, hiç kim se adı na bir şey öde me ye ce ği, hiç kim-
se nin şe fa ati nin ka bul edil me ye ce ği, hiç kim se den bir fid ye alın-
ma ya ca ğı ve yar dım gö rül me ye ce ği bir gün den sa kı nın. (2/48)
Son ra (yi ne) siz, bir bi ri ni zi öl dü rü yor, bir bö lü mü nü zü yurt la rın -
dan sü rüp-çı ka rı yor ve gü nah ve düş man lık la aleyh le rin de it ti -
fak lar ku ru yor ve si ze esir ola rak gel dik le rin de on lar la fid ye le şi -
yor du nuz. Oy sa on la rı çı kar ma nız, si ze ha ram kı lın mış tı. Yok -
sa siz, Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü mü nü in kâr mı
edi yor su nuz? Ar tık siz den böy le ya pan la rın dün ya ha ya tın da ki
ce za sı aşa ğı lık ol mak tan baş ka de ğil dir; kı ya met gü nün de de
aza bın en şid det li ola nı na uğ ra tı la cak lar dır. Al lah, yap tık la rı nız -
dan ga fil de ğil dir. (2/85)
Ve hiç kim se nin hiç kim se adı na bir şey öde ye me ye ce ği, hiç
kim se den fid ye alın ma ya ca ğı ve hiç kim se nin şe fa ati nin ka bul
edil me ye ce ği ve yar dım gö rül me ye ce ği bir gün den sa kı nın.
(2/123)
(Oruç) Sa yı lı gün ler dir. Ar tık siz den kim has ta ya da yol cu luk ta
olur sa tu ta ma dı ğı gün ler sa yı sın ca baş ka gün ler de (tut sun).
Zor da ya na bi len le rin üze rin de bir yok su lu do yu ra cak ka dar fid -
ye (var dır). Kim gö nül den bir ha yır ya par sa bu da ken di si için
ha yır lı dır. Oruç tut ma nız, -eğer bi lir se niz- si zin için da ha ha yır -
lı dır. (2/184)
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man, has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız, ar tık si ze ko lay ge -
len kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı -
nı zı traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti
var sa, onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver-
me si ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız, hac ca ka dar um re ile
ya rar lan mak is te ye ne, ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge -
re kir). Bu la ma ya na da, hacc'da üç gün, dön dü ğü nüz de ye di
(gün) ol mak üze re, bun lar, ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır.
Bu, ai le si Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor-
kun ve bi lin ki Al lah, mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)
Bo şan ma iki de fa dır. (Son ra) Ya iyi lik le tut mak ve ya gü zel lik le
bı rak mak (ge re kir). On la ra (ka dın la ra) ver di ği niz bir şe yi ge ri al -
ma nız si ze he lal de ğil dir; an cak iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak-
ta tu ta ma ya cak la rın dan kork muş ol ma la rı (du ru mu baş ka).
Eğer iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak ta tu ta ma ya cak la rın dan
kor kar sa nız, bu du rum da (ka dı nın) fid ye ver me sin de iki si için
de gü nah yok tur. İş te bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır; on la ra te ca vüz

et me yin. Kim Al lah'ın sı nır la rı na te ca vüz eder se, on lar za lim le -
rin ta ken di le ri dir. (2/229)
Şüp he siz küf re dip ka fir ola rak ölen ler, bun la rın hiç bi ri sin den,
yer yü zü do lu su al tı nı ol sa -bu nu fid ye ola rak ver se de- ke sin
ola rak ka bul edil mez. On lar için acı bir azab var dır ve on la rın
yar dım cı la rı yok tur. (3/91)
Ger çek şu ki, in kâr eden ler, yer yü zün de olan la rın tü mü ve bu -
nun la bir lik te bir ka tı da ha on la rın ol sa, bu nun la da kı ya met gü -
nü nün aza bın dan (kur tul mak için) fid ye ver me ye kal kış sa lar, yi -
ne on lar dan ka bul edil mez. On lar için acı bir azab var dır. (5/36)
Din le ri ni bir oyun ve eğ len ce (ko nu su) edi nen le ri ve dün ya ha -
ya tı ken di le ri ni mağ rur kı lan la rı bı rak. Onun la (Kur'an'la) ha tır -
lat ki, bir ne fis, ken di ka zan dık la rıy la he la ke düş me sin; (böy le -
si nin) Al lah'tan baş ka ne bir ve li si, ne bir şe fa at çi si var dır; her
tür lü fid ye yi ver se de ka bul olun maz. İş te on lar, ka zan dık la rı
ne de niy le he la ke uğ ra yan lar dır; küf re sap tık la rın dan do la yı on -
lar için çıl gın ca kay nar su lar ve acık lı bir azab var dır. (6/70)
Zul me den her ne fis, yer yü zün de ki le rin tü mü ne sa hip ol sa bu nu
(aza ba kar şı lık) mut la ka fid ye ola rak ve rir di. On lar aza bı gö rün -
ce piş man lık la rı nı giz ler ler, oy sa on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl ma dan
ara la rın da ada let le hük me dil miş tir. (10/54)
Rab le ri ne ica bet eden le re da ha gü ze li var dır. O'na ica bet et me-
yen ler ise, yer yü zün de ki le rin tü mü ve bu nun la bir lik te bir ka tı
da ha on la rın ol sa mut la ka (kur tul mak için) bu nu fid ye ola rak ve -
rir ler di. Sor gu la ma nın en kö tü sü on lar için dir. On la rın ba rın ma
yer le ri ce hen nem dir, ne kö tü bir ya ra tık tır o!.. (13/18)
Ve ona bü yük bir kur ba nı fid ye ola rak ver dik. (37/107)
Eğer yer yü zün de olan la rın tü mü ve bu nun la bir lik te bir ka tı da -
ha za lim le rin ol muş ol say dı, kı ya met gü nü o kö tü azab tan (kur-
tul mak ama cıy la) ger çek ten bun la rı fid ye ola rak ve rir ler di. Oy -
sa, on la rın hiç he sa ba kat ma dık la rı şey ler, Al lah'tan ken di le ri
için açı ğa çık mış tır. (39/47)
Öy ley se, in kâr eden ler le (sa vaş sı ra sın da) kar şı kar şı ya gel di -
ği niz za man, he men bo yun la rı nı vu run; so nun da on la rı 'iyi ce
boz gu na uğ ra tıp za fer ka za nın ca da' ar tık (esir ler için) ba ğı
sım sı kı tu tun. Bun dan son ra ya bir lü tuf ola rak (on la rı bı ra kın)
ve ya bir fid ye (kar şı lı ğı sa lı ve rin). Öy le ki sa vaş ağır lık la rı nı bı -
rak sın (so na er sin). İş te böy le; eğer Al lah di le miş ol say dı, el bet-
te on lar dan in ti kam alır dı. An cak (sa vaş,) siz le ri bir bi ri niz le de -
ne me si için dir. Al lah yo lun da öl dü rü len le rin ise; ke sin ola rak
(Al lah,) amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar maz. (47/4)
Ar tık bu gün siz den her han gi bir fid ye alın maz ve in kâr eden ler -
den de.. Ba rın ma ye ri niz ateş tir, si zin ve li niz (si ze ya ra şan dost)
odur; o ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (57/15)
On lar bir bir le ri ne gös te ri lir ler. Bir suç lu-gü nah kar, o gü nün aza-
bı na kar şı lık ol mak üze re, oğul la rı nı fid ye ola rak ver mek is ter;
(70/11)

FİL SA HİP LE Rİ
Rab bi nin fil sa hip le ri ne ne ler yap tı ğı nı gör me din mi? (105/1)
On la rın 'ta sar la dık la rı plan la rı nı' bo şa çı kar ma dı mı? (105/2)
On la rın üze ri ne eba bil (sü rü sü rü) kuş la rı nı gön der di. (105/3)

Fİ RA VUN
Si zi da ya nıl maz iş ken ce le re uğ rat tık la rın da, Fi ra vun ai le si nin
elin den kur tar dı ğı mı zı ha tır la yın. On lar, ka dın la rı nı zı di ri bı ra kıp
er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için, Rab bi niz -
den bü yük bir im ti han var dı. (2/49)
Ve si zin için de ni zi iki ye ya rıp si zi kur tar dı ğı mı zı ve Fi ra vun'un
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adam la rı nı -göz le ri ni zin önün de- boğ du ğu mu zu ha tır la yın.
(2/50)
Tıp kı Fi ra vun ai le si ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi.
Ayet le ri mi zi ya lan la dı lar böy le ce Al lah, gü nah la rı ne de niy le on -
la rı ya ka la yı ver di. Al lah, (ce zay la) so nuç lan dır ma sı pek şid det -
li olan dır. (3/11)
Son ra bun la rın (pey gam ber le rin) ar dın dan Mu sa'yı ayet le ri miz -
le Fi ra vun'a ve ön de ge len çev re si ne gön der dik; on lar ona
(ayet le ri mi ze) hak sız lık et ti ler. İş te boz gun cu luk çı ka ran la rın
na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir bak. (7/103)
Mu sa de di ki: "Ey Fi ra vun ger çek ten ben alem le rin Rab bin den
(gön de ril me) bir el çi yim." (7/104)
(Fi ra vun) De di ki: "Eğer ger çek ten bir ayet ge tir miş sen ve doğ -
ru söz lü ler den isen bu du rum da onu ge tir (ba ka lım)." (7/106)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri de di ler ki: "Bu ger çek ten bil gin
bir bü yü cü dür."; (7/109)
"Si zi top rak la rı nız dan sü rüp-çı kar mak is ti yor. Bu du rum da ne
bu yu ru yor su nuz?" (7/110)
De di ler ki: "Onu ve kar de şi ni şim di lik bek le ti ver (ve re ce ğin ce -
za yı er te le) şe hir le re de top la yı cı lar yol la"; (7/111)
"Bü tün bil gin bü yü cü le ri sa na ge tir sin ler." (7/112)
Si hir baz lar Fi ra vun'a ge lip de di ler ki: "Eğer biz ga lip olur sak
her hal de bi ze bir kar şı lık (ar ma ğan) var de ğil mi?" (7/113)
"Evet" de di. "(O za man) Siz en ya kın(la rım) kı lı nan lar dan ola-
cak sı nız." (7/114)
De di ler ki: "Ey Mu sa, (il kin) sen mi at mak is ter sin yok sa biz mi
ata lım?" (7/115)
(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce in san la rın göz le ri -
ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük
bir si hir ge tir miş ol du lar. (7/116)
Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve -
rin ce) bir de bak tı lar ki o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la -
yıp yu tu yor. (7/117)
Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge -
çer siz kal dı. (7/118)
Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev-
ril di ler. (7/119)
Ve si hir baz lar sec de ye ka pan dı lar. (7/120)
"Alem le rin Rab bi ne iman et tik" de di ler. (7/121)
"Mu sa'nın ve Ha run'un Rab bi ne…" (7/122)
Fi ra vun: "Ben si ze izin ver me den ön ce O'na iman et ti niz öy le
mi? Mut la ka bu, hal kı bur dan sü rüp-çı kar mak ama cıy la şe hir de
plan la dı ğı nız bir tu zak tır. Öy ley se siz (bu na kar şı lık ne ya pa ca -
ğı mı) bi le cek si niz." (7/123)
"Mu hak kak el le ri ni zi ve ayak la rı nı zı çap raz la ma ke se ce ğim ve
he pi ni zi idam ede ce ğim." (7/124)
(On lar da:) "Biz de şüp he siz Rab bi mi ze dö ne ce ğiz" de di ler.
(7/125)
"Oy sa sen yal nız ca bi ze gel di ğin de Rab bi mi zin ayet le ri ne inan-
ma mız dan baş ka bir ne den le biz den in ti kam al mı yor sun. Rab -
bi miz üs tü mü ze sa bır yağ dır ve bi zi Müs lü man ola rak öl dür."
(7/126)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri de di ler ki: "Mu sa ve kav mi ni bu
top rak ta (Mı sır'da) boz gun cu luk çı kar ma la rı se ni ve ilah la rı nı
ter ket me le ri için mi (ser best) bı ra ka cak sın?" (Fi ra vun) De di ki:
"Er kek ço cuk la rı nı öl dü re ce ğiz ve ka dın la rı nı sağ bı ra ka ca ğız.
Hiç şüp he siz biz on la ra kar şı ka hir bir üs tün lü ğe sa hi biz."
(7/127)
Mu sa kav mi ne: "Al lah'tan yar dım di le yin ve sab re din. Ger çek

şu ki arz Al lah'ın dır; ona kul la rın dan di le di ği ni mi ras çı kı lar. En
gü zel so nuç mut ta ki ler için dir." de di. (7/128)
De di ler ki: "Sen bi ze gel me den ön ce de, gel dik ten son ra da ezi-
ye te uğ ra tıl dık." (Mu sa:) "Umu lur ki Rab bi niz düş ma nı nı zı he lak
ede cek ve siz le ri yer yü zün de ha li fe ler (ege men ler) kı la cak böy-
le ce na sıl dav ra na ca ğı nı zı göz le ye cek" de di. (7/129)
An dol sun Biz de Fi ra vun ai le (çev re)si ni bel ki öğüt alıp dü şü -
nür ler di ye yıl lar yı lı ku rak lı ğa ve ürün kıt lı ğı na uğ rat tık. (7/130)
"On la ra bir iyi lik gel di ği za man "Bu bi zim için" de di ler; on la ra bir
kö tü lük isa bet et ti ğin de (bu nu da) Mu sa ve be ra be rin de ki le rin
bir uğur suz lu ğu ola rak yo rum lar lar dı. Ha be ri niz ol sun Al lah
Katında, asıl uğur suz olan lar ken di le ri dir; ama on la rın ço ğu bil-
mez ler. (7/131)
On lar: "Bi zi bü yü le mek için mu ci ze (ayet) ola rak her ne ge ti rir -
sen ge tir yi ne de biz sa na ina na cak de ği liz" de di ler. (7/132)
Bu nun üze ri ne Biz de ay rı ay rı mu ci ze ler (ayet ler) ola rak, üzer-
le ri ne tu fan çe kir ge buğ day gü ve si kur ba ğa ve kan mu sal lat kıl-
dık. Yi ne bü yük lük tas la dı lar ve suç lu-gü nah kar bir ka vim ol du -
lar. (7/133)
Baş la rı na iğ renç bir azab çö kün ce de di ler ki: "Ey Mu sa Rab bi -
ne -sa na ver di ği ahid adı na- bi zim için dua et. Eğer bu iğ renç
aza bı üze ri miz den çe kip-gi de rir sen, an dol sun sa na iman ede-
ce ğiz ve İs ra ilo ğul la rı nı se nin le gön de re ce ğiz." (7/134)
Ne za man ki on la rın eri şe bi le cek le ri bir sü re ye ka dar, o iğ renç
aza bı çe kip-gi der dik on lar yi ne and la rı nı boz du lar. (7/135)
Biz de on lar dan in ti kam al dık ve ayet le ri mi zi ya lan la ma la rı ve
on lar dan ha ber siz miş ler (gi bi) ol ma la rı ne de niy le on la rı su da
boğ duk. (7/136)
Ken di si ne be re ket ler kıl dı ğı mız ye rin do ğu su na da, ba tı sı na da,
o hor kı lı nıp-za yıf bı ra kı lan la rı (müs taz'af la rı) mi ras çı lar kıl dık.
Rab bi nin İs ra ilo ğul la rı na olan o gü zel sö zü (va adi) sab ret me le -
ri do la yı sıy la ta mam lan dı (ye ri ne gel di). Fi ra vun ve kav mi nin
yap mak ta ol duk la rı ve yük selt tik le ri ni (köşk le ri ni sa ray la rı nı) da
yer le bir et tik. (7/137)
Fi ra vun ai le si nin ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi, Al lah'ın
ayet le ri ni in kâr et ti ler de, Al lah da on la rı gü nah la rın dan do la yı
ya ka la yı ver di. Şüp he siz Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir so nuç-
lan dır ma sı pek şid det li dir. (8/52)
Ne de ni şu: Bir ka vim (top lum) ken din de ola nı de ğiş ti rin ce ye ka -
dar, Al lah ona ni met ola rak ba ğış la dı ğı nı de ğiş ti ri ci de ğil dir.
Allah, şüp he siz işi ten dir bi len dir. (8/53)
Fi ra vun ai le si nin ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi. On lar
Rab le ri nin ayet le ri ni ya lan la dı lar; Biz de gü nah la rı do la yı sıy la
on la rı yı kı ma uğ rat tık. Fi ra vun or du su nu su da boğ duk. On la rın
tü mü zul me den kim se ler di. (8/54)
Son ra bun la rın ar dın dan Fi ra vun'a ve onun ön de ge len çev re -
si ne Mu sa'yı ve Ha run'u ayet le ri miz le gön der dik. Fa kat on lar,
bü yük len di ler. On lar suç lu-gü nah kar bir ka vim di. (10/75)
On la ra Katımız dan hak gel di ği za man, de di ler ki: "Bu, kuş ku suz
apa çık bir bü yü dür." (10/76)
Mu sa: "Si ze hak gel di ğin de (böy le) mi söy ler si niz? Bu bir bü yü
mü dür? Oy sa bü yü cü ler kur tu lu şa er mez ler" de di. (10/77)
On lar: "Siz iki niz, bi zi ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz (yol)dan
çe vir mek ve yer yü zün de bü yük lük si zin ol sun di ye mi bi ze gel-
di niz? Biz, si zin iki ni ze ina na cak de ği liz" de di ler. (10/78)
Fi ra vun: "Ba na bü tün bil gin bü yü cü le ri ge ti rin" de di. (10/79)
Bü yü cü ler gel di ğin de Mu sa: "Ata ca ğı nız şey le ri atın" de di.
(10/80)
On lar atın ca Mu sa de di ki: "Siz le rin (or ta ya) ge tir di ği niz bü yü -
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dür. Şüp he siz Al lah onu ge çer siz kı la cak tır. Şüp he siz Al lah,
boz gun cu luk çı ka ran la rın işi ni dü zelt mez." (10/81)
Al lah, suç lu-gü nah kar lar is te me se de hak kı (hak ola rak) ken di
ke li me le riy le ger çek leş ti re cek tir. (10/82)
So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den (genç le rin -
den) baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin ken di le ri ni be la -
la ra çarp tır ma la rı kor ku suy la- iman eden ol ma dı. Çün kü, Fi ra -
vun ger çek ten yer yü zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten
öl çü yü ta şı ran lar dan dı. (10/83)
Mu sa de di ki: "Ey kav mim eğer siz, Al lah'a iman edip Müs lü man
ol muş sa nız ar tık yal nız ca O'na te vek kül edin." (10/84)
De di ler ki: "Biz, Al lah'a te vek kül et tik; Rab bi miz, bi zi zul me den
bir ka vim için bir fit ne (ko nu su) kıl ma." (10/85)
"Ve bi zi kâ fir ler top lu lu ğun dan rah me tin le kur tar." (10/86)
Mu sa ve kar de şi ne (şöy le) vah yet tik: "Mı sır'da kav mi niz için ev -
ler ha zır la yın, ev le ri ni zi na maz kı lı nan (ve kıb le ye dö nük) yer ler
ya pın ve na ma zı dos doğ ru kı lın. Mü'min le ri de müj de le."
(10/87)
Mu sa de di ki: "Rab bi miz, şüp he siz Sen Fi ra vun'a ve ön de ge -
len çev re si ne dün ya ha ya tın da bir çe ki ci lik (güç ih ti şam) ve
mal lar ver din. Rab bi miz, Se nin yo lun dan sap tır ma la rı için (mi?)
Rab bi miz, mal la rı nı ye rin di bi ne ge çir ve on la rın kalb le ri nin üze-
ri ni şid det le bağ la; on lar acı aza bı gö re cek le ri za ma na ka dar
iman et me ye cek ler." (10/88)
(Al lah) De di ki: "İki ni zin du ası ka bul olun du. Öy ley se, dos doğ ru
yol da de vam edin ve bil gi siz le rin yo lu na uy ma yın." (10/89)
Biz, İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as ker le ri az -
gın lık la ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su lar, onu bo ğa cak dü -
ze ye eri şin ce (Fi ra vun): "İs ra ilo ğul la rı nın ken di si ne inan dı ğı
(ilah tan) baş ka ilah ol ma dı ğı na inan dım ve ben de Müs lü man -
lar da nım" de di. (10/90)
Şim di öy le mi? Oy sa sen, ön ce le ri is yan et miş tin ve boz gun cu -
luk çı ka ran lar dan dın. (10/91)
Bu gün ise, sen den son ra ki le re bir ayet (ta ri hi bir bel ge ib ret) ol -
man için se ni yal nız ca be de nin le kur ta ra ca ğız (her ke se ce se di -
ni gös te re ce ğiz). Ger çek ten in san lar dan ço ğu, Bi zim ayet le ri -
miz den ha ber siz dir ler. (10/92)
An dol sun, Mu sa'yı ayet le ri miz le ve apa çık olan bir de lil le gön-
der dik. (11/96)
Fi ra vun'a ve onun ön de ge len çev re si ne. On lar, Fi ra vun'un em -
ri ne uy muş lar dı. Oy sa Fi ra vun'un em ri doğ ru ya-gö tü rü cü (ir şad
edi ci) de ğil di. (11/97)
O kı ya met gü nü kav mi nin ön der li ği ne ge çer böy le ce on la rı ate -
şe gö tür müş olur. So nun da var dık la rı yer ne kö tü bir yer dir..
(11/98)
On lar, bur da da kı ya met gü nün de de la ne te ta bi tu tul du lar. (Bu)
Ve ri len ba ğış ne kö tü bir ba ğış tır. (11/99)
An dol sun Biz, Mu sa'ya apa çık do kuz ayet (mu ci ze) ver miş tik;
iş te İs ra ilo ğul la rı na sor; on la ra gel di ği za man Fi ra vun ona:
"Ger çek ten ben se ni bü yü len miş sa nı yo rum" de miş ti. (17/101)
O da: "An dol sun bun la rı gö rü le cek bel ge ler ola rak gök le rin ve
ye rin Rab bin den baş ka sı nın in dir me di ği ni sen de bil miş sin; ger-
çek ten, ben de se ni yı kıl mış-ha rab ol muş sa nı yo rum" de miş ti.
(17/102)
Böy le lik le on la rı o yer den sü rüp-sar sın tı ya uğ rat ma yı is te di Biz
de onu ve be ra be rin de ki le ri hep- bir lik te bo ğu ver dik. (17/103)
Fi ra vun'a git çün kü o az mış bu lu nu yor. (20/24)
Ha ni se nin Rab bin Mu sa'ya ses len miş ti: "Zul met mek te olan
kav me git;" (26/10)

"Fi ra vun'un kav mi ne hâ lâ sa kın mı yor lar mı?" (26/11)
(Git ti ler ve Fi ra vun:) De di ki: "Biz se ni içi miz de da ha ço cuk ken
ye tiş ti rip bü yüt me dik mi? Sen öm rü nün ni ce yıl la rı nı ara mız da
ge çir me din mi?" (26/18)
"Ve sen ya pa ca ğın işi (ci na ye ti) de iş le din; sen nan kör ler den -
sin." (26/19)
Böy le ce onu at tı; (bir de ne gör sün) o he men hız la ko şan (ko -
ca man) bir yı lan (olu ver miş). (20/20)
De di ki: "Onu al ve kork ma Biz onu ilk du ru mu na çe vi re ce ğiz."
(20/21)
Eli ni kol tu ğu na sok, bir has ta lık ol ma dan baş ka bir mu ci ze
(ayet) ola rak bem be yaz bir du rum da çık sın. (20/22)
Öy le ki, sa na bü yük mu ci ze le ri miz den (bi ri ni) gös ter miş ola lım.
(20/23)
Fi ra vun'a git çün kü o az mış bu lu nu yor. (20/24)
(Fi ra vun) Çev re sin de ki ön de ge len le re: "Bu" de di "Doğ ru su bil-
gin bir bü yü cü dür." (26/34)
"Bü yü süy le si zi yur du nuz dan sü rüp çı kar mak is ti yor; ne bu yu -
rur su nuz?" (26/35)
De di ler ki: "Bu nu ve kar de şi ni oya la, şe hir le re de top la yı cı lar
gön der" (26/36)
"Bü tün uz man-bil gin bü yü cü le ri sa na ge tir sin ler." (26/37)
Böy le lik le bü yü cü ler, bi li nen bir gü nün bel li vak tin de bir ara ya
ge ti ril di. (26/38)
Ve in san la ra da: "Siz de top la nı yor mu su nuz? den di." (26/39)
"Uma rız ki, eğer ga lip ge lir se biz de bü yü cü le re uya rız." (26/40)
Bü yü cü ler gel dik le rin de, Fi ra vun'a: "Şa yet biz ga lip ge lir sek bi -
ze bir üc ret var ger çek ten de ğil mi?" de di ler. (26/41)
"Evet" de di. "Üs te lik şüp he siz siz en ya kın(la rım) kı lı nan lar dan
ola cak sı nız." (26/42)
(Fi ra vun) De di ki: "Ona ben si ze izin ver me den ön ce mi inan dı -
nız? Şüp he siz o, si ze bü yü yü öğ re ten bü yü ğü nüz dür; öy ley se
ya kın da bi le cek si niz. Şüp he siz el le ri ni zi ve ayak la rı nı zı çap raz -
la ma kes ti re ce ğim ve si zin he pi ni zi ger çek ten asıp-sal lan dı ra -
ca ğım." (26/49)
Bu nun üze ri ne Fi ra vun şe hir le re (as ker) top la yı cı lar gön der di.
(26/53)
"Ger çek şu ki bun lar, azın lık olan bir top lu luk tur;" (26/54)
"Ve el bet te bi ze kar şı da bü yük bir öf ke bes le mek te dir ler."
(26/55)
"'Biz ise uya nık bir top lu muz" (de di). (26/56)
Böy le lik le Biz on la rı (Fi ra vun ve kav mi ni) bah çe ler den ve pı nar-
lar dan sü rüp çı kar dık; (26/57)
Ha zi ne ler den ve soy lu ma kam(lar)dan da. (26/58)
Ve eli ni koy nu na sok ku sur suz ola rak bem be yaz çı kı ver sin (bu)
Fi ra vun ve kav mi ne olan do kuz ayet (mu ci ze) için de(n bi ri)dir.
Ger çek ten on lar, fa sık olan bir ka vim dir. (27/12)
Mü'min olan bir ka vim için hak ol mak üze re, Mu sa ve Fi ra -
vun'un ha be rin den (bir bö lü mü nü) sa na oku ya ca ğız. (28/3)
Ger çek şu ki, Fi ra vun yer yü zün de (Mı sır'da) bü yük len miş ve
ora nın hal kı nı bir ta kım fır ka la ra ayı rıp böl müş tü; on lar dan bir
bö lü mü nü güç ten dü şü rü yor, er kek ço cuk la rı nı bo ğaz la yıp, ka -
dın la rı nı di ri bı ra kı yor du. Çün kü o boz gun cu lar dan dı. (28/4)
Biz ise, yer yü zün de güç ten dü şü rü len le re lü tuf ta bu lun mak, on -
la rı ön der ler yap mak ve mi ras çı lar kıl mak is ti yo ruz. (28/5)
Ve (is ti yo ruz ki) on la rı yer yü zün de 'ik ti dar sa hip le ri ola rak yer le-
şik kı la lım' Fi ra vun'a Ha man'a ve as ker le ri ne on lar dan sa kın -
dık la rı şe yi gös te re lim. (28/6)
Ni ha yet Fi ra vun'un ai le si onu (ile ri de bil mek si zin) ken di le ri için
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bir düş man ve üzün tü ko nu su ol sun di ye, sa hip siz gö rüp al dı -
lar. Ger çek te Fi ra vun, Ha man ve as ker le ri bir ya nıl gı için dey di.
(28/8)
Fi ra vun'un ka rı sı de di ki: "Be nim için de, se nin için de bir göz
be be ği; onu öl dür me yin; umu lur ki bi ze ya ra rı do ku nur ve ya onu
ev lat edi ni riz." Oy sa on lar, (baş la rı na ge le cek le rin) şu urun da
de ğil ler di. (28/9)
Eli ni koy nu na sok, ku sur suz ola rak bem be yaz çık sın. Ve (her
tür lü) deh şet ten ya na ka nat la rı nı ken di ne doğ ru çek. İş te bun-
lar, se nin Rab bin den Fi ra vun ve ön de ge len adam la rı na iki ke -
sin-ka nıt (mu ci ze)dır. Ger çek ten on lar, fa sık bir top lu luk tur.
(28/32)
Fi ra vun de di ki: "Ey ön de ge len ler, si zin için ben den baş ka ilah
ol du ğu nu bil mi yo rum. Ey Ha man, ça mu run üs tün de bir ateş yak
da, ba na yük sek çe bir ku le in şa et, bel ki Mu sa'nın ila hı na çı ka -
rım, çün kü ger çek ten ben onu ya lan cı lar dan (bi ri) sa nı yo rum."
(28/38)
O ve as ker le ri, yer yü zün de hak sız ye re bü yük len di ler ve ger-
çek ten Bize dön dü rül me ye cek le ri ni san dı lar. (28/39)
Bu nun üze ri ne, onu ve as ker le ri ni tu tup su ya at tık. Böy le lik le
zul me den le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir bak. (28/40)
Ka run'u, Fi ra vun'u ve Ha man'ı da (yı kı ma uğ rat tık). An dol sun
Mu sa, on la ra apa çık de lil ler le gel miş ti, an cak yer yü zün de bü -
yük len di ler. Oy sa on lar, (azab tan kur tu lup) ge çe cek de ğil ler di.
(29/39)
On lar dan ön ce Nuh kav mi, Ad ve ka zık lar sa hi bi Fi ra vun'da ya l-
an la mış tı. (38/12)
An dol sun Biz, Mu sa'yı ayet le ri miz le ve apa çık bir de lil le gön der-
dik; (40/23)
Fi ra vun'a, Ha man'a ve Ka run'a. Ama on lar: "(Bu) Ya lan söy le -
yen bir bü yü cü dür" de di ler. (40/24)
Böy le ce o, Katımız dan ken di le ri ne bir hak ile gel di ği za man de -
di ler ki: "Onun la bir lik te iman eden le rin er kek ço cuk la rı nı öl dü -
rün; ka dın la rı nı ise sağ bı ra kın." An cak ka fir le rin hi le li-dü ze ni
bo şa çık mak ta olan dan baş ka sı de ğil dir. (40/25)
Fi ra vun de di ki: "Bı ra kın be ni Mu sa'yı öl dü re yim de, o (git sin)
Rab bi ne yal va rıp-ya kar sın. Çün kü ben, si zin di ni ni zi de ğiş tir -
me sin den ya da yer yü zün de fe sat çı kar ma sın dan kor ku yo rum."
(40/26)
Mu sa de di ki: "Ger çek ten ben, he sap gü nü ne iman et me yen
her mü te keb bir den be nim de Rab bim, si zin de Rab bi ni ze sı ğı -
nı rım." (40/27)
Fi ra vun ai le sin den ima nı nı giz le mek te olan mü'min bir adam
de di ki: "Siz be nim Rab bim Al lah'tır di yen bir ada mı öl dü rü yor
mu su nuz? Oy sa o, si ze Rab bi niz den apa çık bel ge ler le gel miş
bu lu nu yor. Bu na rağ men o, eğer bir ya lan cı ise ya la nı ken di
aley hi ne dir; ve eğer doğ ru söz lü ise (o za man da) si ze va'det-
tik le ri nin bir kıs mı si ze isa bet eder. Şüp he siz Al lah, öl çü yü ta şı -
ran çok ya lan söy le yen kim se yi hi da ye te er dir mez." (40/28)
"Ey Kav mim, bu gün mülk si zin dir yer yü zün de hü küm sa hi bi
kim se ler si niz. Fa kat bi ze, Al lah'tan da ya nıl maz bir azab ge le -
cek olur sa bi ze kim yar dım cı ola bi le cek?" Fi ra vun de di ki: "Ben
si ze yal nız ca gör dü ğü mü (ken di gö rü şü mü) gös te ri yo rum ve
ben si zi doğ ru yol dan da baş ka sı na yö nelt mi yo rum." (40/29)
İman eden (adam) de di ki: "Ey Kav mim ben o fır ka la rın gü nü ne
ben zer (bir gü nün fe la ke ti ne uğ rar sı nız) di ye kor ku yo rum."
(40/30)
"Nuh kav mi, Ad, Se mud ve on lar dan son ra ge len le rin du ru mu -
na ben zer (bir gün). Al lah, kul lar için zu lüm is te mez." (40/31)

""Ve ey kav mim, doğ ru su ben si zin için o fer yat (ede ce ği niz kı -
ya met) gü nün den kor ku yo rum." (40/32)
""Ar ka nı zı dö nüp ka ça ca ğı nız gün; si zi Al lah'tan ko ru ya cak yok-
tur. Al lah, ki mi sap tı rır sa ar tık onu doğ ru ya yö nel te cek bu lun -
maz." (40/33)
"Fi ra vun (alay la) de di ki: "Ey Ha man ba na yük sek bir ku le bi na
et; bel ki o yol la ra ula şa bi li rim" (40/36)
""Gök le rin yol la rı na. Böy le lik le Mu sa'nın ila hı na çı ka bi li rim.
Çün kü ben onun ya lan cı ol du ğu nu sa nı yo rum." İş te Fi ra vun'a
kö tü ame li böy le çe ki ci kı lın dı ve yol dan alı ko nul du. Fi ra vun'un
hi le li-dü ze ni 'yı kım ve ka yıp ta' ol mak tan baş ka (bir şey) ol ma dı.
(40/37)
"So nun da Al lah, on la rın kur duk la rı hi le li-dü zen le ri nin kö tü lük le -
rin den onu ko ru du ve Fi ra vun'un çev re si ni de aza bın en kö tü sü
ku şa tı ver di. (40/45)
"Ateş; sa bah ak şam ona su nu lur lar. Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı
gün: "Fi ra vun çev re si ni aza bın en şid det li ola nı na so kun" (de -
ne cek). (40/46)
"An dol sun Biz Mu sa'yı Fi ra vun'a ve onun 'ön de ge len çev re si -
ne' ayet le ri miz le gön der dik. O da de di ki: "Ger çek ten ben,
alem le rin Rab bi nin el çi si yim." (43/46)
"Fa kat on la ra ayet le ri miz le gel di ği za man bir de ne gör sün on -
lar bun la ra (alay edip) gü lü yor lar. (43/47)
"Biz on la ra bi ri öte kin den da ha bü yük ol ma yan hiç bir ayet gös-
ter me dik. Bel ki dö ner ler di ye on la rı azab la ya ka la yı ver dik.
(43/48)
"Ve on lar de di ler ki: "Ey bü yü cü sen de olan ah di (sa na ver di ği
sö zü) adı na bi zim için Rab bi ne dua et; ger çek ten biz hi da ye te
gel miş ola ca ğız." (43/49)
"Fa kat on lar dan aza bı çe kip-gi de rin ce bir de gö rür sün ki on lar
and la rı nı bo zu yor lar. (43/50)
"Fi ra vun ken di kav mi için de ba ğır dı; de di ki: "Ey kav mim, Mı -
sır'ın mül kü ve şu al tım da ak mak ta olan ne hir ler be nim de ğil
mi? Yi ne de gör me ye cek mi si niz?" (43/51)
""Yok sa ben, şun dan da ha ha yır lı de ğil mi yim ki o aşa ğı (sı nıf -
tan) bir za val lı ve ne re dey se (sö zü) açık la ma dan yok sun olan
(bi ri)dir." (43/52)
""Bu du rum da (eğer doğ ruy sa), üze ri ne al tın dan bi le zik ler atıl-
ma lı ya da ya kı nın da yer al mış va zi yet te onun la bir lik te me lek -
ler gel me li de ğil miy di?" (43/53)
"Böy le lik le, ken di kav mi ni kü çüm se di on lar da ona bo yun eğ di -
ler. Ger çek ten on lar fa sık olan bir ka vim di. (43/54)
"So nun da Bi zi öf ke len di rin ce, Biz de on lar dan in ti kam al dık
böy le ce on la rı top lu ola rak su da boğ duk. (43/55)
"An dol sun Biz, ken di le rin den ön ce Fi ra vun'un kav mi ni de de ne -
dik. On la ra ke rim bir el çi gel miş ti; (44/17)
"On lar, ni ce bah çe ler ve pı nar lar ter ket miş ler di; (44/25)
"(Ni ce) Ekin ler, gü zel ko nak lar (44/26)
"Ve iç le rin de 'se vinç ve mut lu luk için de' ya şa dık la rı ni met ler
(44/27)
"İş te böy le; Biz bun la rı baş ka bir ka vi me mi ras ola rak ver dik.
(44/28)
"On lar için ne gök ne yer ağ la ma dı ve on lar (ın aza bı) er te len -
me di. (44/29)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rı nı o al çal tı cı azab tan kur tar dık.
(44/30)
"Fi ra vun'dan. Çün kü o, öl çü yü ta şı ran bir mü te keb bir di. (44/31)
"On lar dan ön ce Nuh kav mi, Ress hal kı ve Se mud (kav mi) de
ya lan la dı. (50/12)
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"Fa kat o 'bü tün ki şi sel ve as ke ri gü cüy le' yüz çe vir di ve: "(Bu)
Ya bir bü yü cü ve ya bir de li dir" de di. (51/39)
"Bu nun üze ri ne Biz, onu ve or du la rı nı ya ka la yıp de ni ze at tık; (ki
o) 'kı na na cak iş ler ya pı yor du.' (51/40)
"Fi ra vun (kav mi), on dan ön ce ki ler ve yer le bir olan şe hir ler (hal -
kı da hep) o ha ta ile (ta rih sah ne si ne) gel di ler. (69/9)
"Şüp he siz si ze, üze ri ni ze şa hid ola cak bir el çi gön der dik; Fi ra -
vun'a bir el çi gön der di ği miz gi bi. (73/15)
"Fa kat Fi ra vun, el çi ye is yan et ti Biz de onu pek va him bir tarz-
da (azab la) ya ka la yı ver dik. (73/16)
""Fi ra vun'a git; çün kü o az dı." (79/17)
"Böy le lik le Al lah onu ahi ret ve dün ya aza bıy la ya ka la dı. (79/25)
"Ve ka zık lar (eh ram lar) sa hi bi Fi ra vun'a? (89/10)

FİT NE
Ve on lar, Sü ley man'ın mül kü (nü büv ve ti) hak kın da şey tan la rın
an lat tık la rı na uy du lar. Sü ley man in kâr et me di; an cak şey tan lar
in kâr et ti. On lar, in san la ra sih ri ve Ba bil'de ki iki me le ğe Ha rut'a
ve Ma rut'a in di ri le ni öğ re ti yor lar dı. Oy sa o iki si: "Biz, yal nız ca bir
fit ne yiz, sa kın in kâr et me" de me dik çe hiç kim se ye (bir şey) öğ ret-
mez ler di. Fa kat on lar dan er kek le ka rı sı nın ara sı nı açan şe yi öğ -
re ni yor lar dı. Oy sa onun la Al lah'ın iz ni ol ma dık ça hiç kim se ye za -
rar ve re mez ler di. Bu na rağ men ken di le ri ne za rar ve re cek ve ya -
rar sağ la ma ya cak şe yi öğ re ni yor lar dı. An dol sun on lar, bu nu sa -
tın ala nın, ahi ret ten hiç bir pa yı ol ma dı ğı nı bil di ler; ken di ne fis le ri -
ni kar şı lı ğın da sat tık la rı şey ne kö tü; bir bil se ler di. (2/102)
On la rı, bul du ğu nuz yer de öl dü rün ve si zi çı kar dık la rı yer den siz
de on la rı çı ka rın. Fit ne, öl dür mek ten be ter dir. On lar, si ze kar şı
sa va şın ca ya ka dar siz, Mes cid-i Ha ram ya nın da on lar la sa vaş -
ma yın. Si zin le sa va şır lar sa siz de on lar la sa va şın. Ka fir le rin ce -
za sı iş te böy le dir. (2/191)
(Yer yü zün de) Fit ne kal ma yın ca ya ka dar on lar la sa va şın. Eğer
vaz ge çer ler se, ar tık zu lüm ya pan lar dan baş ka sı na kar şı düş-
man lık yok tur. (2/193)
Sa na ha ram olan ayı, on da sa vaş ma yı so rar lar. De ki: "On da
sa vaş mak bü yük (bir gü nah tır). An cak Al lah Katında, Al lah'ın
yo lun dan alı koy mak, onu in kâr et mek, Mes cid-i Ha ram'a en gel
ol mak ve hal kı nı ora dan çı kar mak da ha bü yük (bir gü nah tır).
Fit ne, ka til den be ter dir. Eğer güç ye ti rir ler se, si zi di ni niz den ge -
ri çe vi rin ce ye ka dar si zin le sa vaş ma yı sür dü rür ler; siz den kim
di nin den ge ri dö ner ve ka fir ola rak ölür se, ar tık on la rın bü tün iş -
le dik le ri (amel le ri) dün ya da da, ahi ret te de bo şa çık mış tır ve on -
lar ate şin hal kı dır, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/217)
Sa na Ki ta bı in di ren O'dur. O'ndan, Ki ta bın ana sı (te me li) olan
bir kı sım ayet ler muh kem'dir; di ğer le ri ise mü te şa bih tir. Kalp le -
rin de bir kay ma olan lar, fit ne çı kar mak ve ol ma dık yo rum la rı nı
yap mak için on dan mü te şa bih ola nı na uyar lar. Oy sa onun te vi -
li ni Al lah'tan baş ka sı bil mez. İlim de de rin le şen ler ise: "Biz ona
inan dık, tü mü Rab bi mi zin Katından dır" der ler. Te miz akıl sa hip-
le rin den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (3/7)
Di ğer le ri ni de siz den ve ken di ka vim le rin den gü ven de ol ma yı
is ti yor bu la cak sı nız. (Ama) Fit ne ye her ge ri çağ rı lış la rın da içi ne
ba şa şa ğı (ba lık la ma) da lar lar. Şa yet siz den uzak dur maz, ba rış
(şart la rın)ı si ze bı rak maz ve el le ri ni çek mez ler se, ar tık on la rı
her ne re de bu lur sa nız tu tun ve on la rı öl dü rün. İş te si ze, on la rın
aley hin de apa çık olan 'des tek le yi ci bir de lil' kıl dık. (4/91)
Ey Pey gam ber, kalp le ri inan ma dı ğı hal de ağız la rıy la "İnan dık"
di yen ler le Yahudi ler'den kü für için de ça ba har ca yan lar se ni üz -
me sin. On lar, ya la na ku lak tu tan lar, sa na gel me yen di ğer top-

lu luk adı na ku lak tu tan lar (ha ber top la yan lar)dır. On lar, ke li me -
le ri yer le ri ne ko nul duk tan son ra sap tı rır lar, "Si ze bu ve ri lir se
onu alın, o ve ril mez se on dan ka çı nın" der ler. Al lah, ki min fit -
ne(ye düş me)si ni is ter se, ar tık onun için sen Al lah'tan hiç bir şe -
ye ma lik ola maz sın. İş te on lar, Al lah'ın kalp le ri ni arıt mak is te -
me dik le ri dir. Dün ya da on lar için bir aşa ğı lan ma, ahi ret te on lar
için bü yük bir azab var dır. (5/41)
Bir fit ne ol ma ya cak san dı lar, kör leş ti ler, sa ğır laş tı lar. Son ra
Allah, tev be le ri ni ka bul et ti, (yi ne) on lar dan ço ğun lu ğu kör leş ti -
ler, sa ğır laş tı lar. Al lah yap mak ta ol duk la rı nı gö ren dir. (5/71)
(Bun dan) Son ra on la rın: "Rab bi miz olan Al lah'a and ol sun ki,
Biz müş rik ler den de ğil dik" de me le rin den baş ka bir fit ne le ri ol -
ma dı (kal ma dı.) (6/23)
Ve siz ler den yal nız ca zul me den le re isa bet et mek le kal ma yan
bir fit ne den kor kup-sa kı nın. Bi lin ki, ger çek ten Al lah (ce za ile)
so nuç lan dır ma sı pek şid det li olan dır. (8/25)
Bi lin ki, mal la rı nız ve ço cuk la rı nız an cak bir fit ne dir (im ti han ko -
nu su dur.) Al lah ya nın da ise bü yük bir mü ka fa at var dır. (8/28)
Fit ne kal ma yın ca ya ve di nin hep si Al lah'ın olun ca ya ka dar on -
lar la sa va şın. Şa yet vaz ge çe cek olur lar sa, şüp he siz Al lah, yap-
tık la rı nı gö ren dir. (8/39)
İn kâr eden ler bir bir le ri nin ve li le ri dir. Eğer siz bu nu yap maz sa nız
(bir bi ri ni ze yar dım et mez ve dost ol maz sa nız) yer yü zün de bir
fit ne ve bü yük bir boz gun cu luk (fe sat) olur. (8/73)
Si zin le bir lik te çık sa lar dı, si ze 'kö tü lük ve za rar dan' baş ka bir
şey ila ve et mez ve ara nı za mut la ka fit ne sok mak üze re içi niz de
ça ba yü rü tür ler di. İçi niz de on la ra 'ha ber ta şı yan lar' var dır.
Allah, zul me den le ri bi lir. (9/47)
An dol sun, da ha ön ce on lar fit ne ara mış lar dı. Ve sa na kar şı bir-
ta kım iş ler çe vir miş ler di. So nun da on lar, is te me dik le ri hal de
hak gel di ve Al lah'ın em ri or ta ya çı kıp-üs tün lük sağ la dı. (9/48)
On lar dan bir kıs mı: "Ba na izin ver ve be ni fit ne ye kat ma" der.
Ha be rin ol sun, on lar fit ne nin (ta) içi ne düş müş ler dir. Hiç şüp he -
siz ce hen nem, o in kâr eden le ri mut la ka çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(9/49)
On lar dan bir kıs mı: "Ba na izin ver ve be ni fit ne ye kat ma" der.
Ha be rin ol sun, on lar fit ne nin (ta) içi ne düş müş ler dir. Hiç şüp he -
siz ce hen nem, o in kâr eden le ri mut la ka çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(9/49)
De di ler ki: "Biz Al lah'a te vek kül et tik; Rab bi miz, Bizi zul me den
bir ka vim için bir fit ne (ko nu su) kıl ma." (10/85)
On lar ne re dey se, sa na vah yet ti ği miz den baş ka sı nı Bize kar şı
dü züp uy dur man için se ni fit ne ye dü şü re cek ler di; o za man se -
ni dost edi ne cek ler di. (17/73)
An dol sun, Ha run bun dan ön ce on la ra: "Ey kav mim, ger çek ten
siz bu nun la fit ne ye dü şü rül dü nüz (de nen di niz). Si zin asıl Rab -
bi niz Rah man'dır; şu hal de ba na uyun ve em ri me ita at edin" de -
miş ti. (20/90)
İn san lar dan ki mi, Al lah'a bir ucun dan iba det eder, eğer ken di si -
ne bir ha yır do ku nur sa, bu nun la tat min bu lur ve eğer ken di si ne
bir fit ne isa bet ede cek olur sa yü zü üs tü dö nü ve rir. O, dün ya yı
kay bet miş tir, ahi re ti de. İş te bu, apa çık bir ka yıp tır. (22/11)
El çi nin ça ğır ma sı nı, ken di ara nız da ki mi ni zin ki mi ni ça ğır ma sı
gi bi say ma yın. Al lah, siz den bir di ğe ri ni zi si per ede rek ka çan la -
rı ger çek ten bi lir. Böy le ce onun em ri ne ay kı rı dav ra nan lar, ken-
di le ri ne bir fit ne nin isa bet et me sin den ve ya on la ra acı bir aza-
bın çarp ma sın dan sa kın sın lar. (24/63)
İn san lar dan öy le si var dır ki, "Al lah'a iman et tik" der; fa kat Al lah
uğ ru na ezi yet gör dü ğü za man, in san la rın (ken di si ne yö nelt tik -
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le ri iş ken ce ve) fit ne si ni Al lah'ın aza bıy mış gi bi sa yar; ama
Rab bin den 'bir yar dım ve za fer' ge lir se, an dol sun: "Biz ger çek -
ten siz ler le bir lik tey dik" de mek te dir ler. Oy sa Al lah, alem le rin si -
ne le rin de ola nı da ha iyi bi len de ğil mi dir? (29/10)
Eğer on la ra (şeh rin her) ya nın dan gi ril sey di son ra da ken di le -
rin den fit ne (ka rı şık lık çı kar ma la rı) is ten miş ol say dı, hiç şüp he -
siz bu na ya na şır ve bun da pek az (za man) dı şın da (ka rar sız)
kal maz lar dı. (33/14)
Doğ ru su Biz, onu kâ fir ler için bir fit ne (bir im ti han ko nu su) kıl-
dık. (37/63)
O'na kar şı kim se yi fit ne ye sü rük le ye cek de ğil si niz. (37/162)
İn sa na bir za rar do kun du ğu za man, Bize dua eder; son ra ta ra -
fı mız dan ona bir ni met ih san et ti ği miz de, der ki: "Bu, ba na an -
cak bir bil gi(m) do la yı sıy la ve ril di." Ha yır; bu bir fit ne (ken di si ni
bir de ne me)dir. An cak ço ğu bil mi yor lar. (39/49)
Ta dın fit ne ni zi. Bu, si zin pek ace le is te yip dur du ğu nuz şey dir."
(51/14)
Ger çek şu ki Biz, bir fit ne (im ti han ve de ne me ko nu su) ola rak o
di şi de ve yi ken di le ri ne gön de re niz. Şu hal de sen on la rı göz le -
yip-bek le ve sab ret. (54/27)
(Mü na fık lar) On la ra ses le nir ler: "Biz siz ler le bir lik te de ğil miy-
dik?" Der ler ki: "Evet, an cak siz ken di ni zi fit ne ye dü şür dü nüz,
(Müs lü man la rı acı la rın ve yı kım la rın sar ma sı nı) gö ze tip-bek le -
di niz, (Al lah'a ve İs lam'a kar şı) kuş ku la ra ka pıl dı nız. Siz le ri ku -
run tu lar ya nıl tıp-al dat tı. So nun da Al lah'ın em ri (olan ölüm) ge li -
ver di; ve o al dal tı cı da si zi Al lah ile (Al lah'ın adı nı kul la na rak,
hat ta ma sum ca siz den gö rü ne rek) al dat mış ol du." (57/14)
Rab bi miz, in kâr eden ler için bi zi fit ne (de ne me ko nu su) kıl ma
ve bi zi ba ğış la Rab bi miz. Şüp he siz Sen, üs tün ve güç lü sün, hü -
küm ve hik met sa hi bi sin." (60/5)
Mal la rı nız ve ço cuk la rı nız si zin için an cak bir fit ne (bir de ne -
me)dir. Al lah ise, bü yük ecir (en gü zel kar şı lık) O'nun Katında
olan dır. (64/15)
Siz den, han gi ni zin 'fit ne ye tu tu lup-çıl dır dı ğı nı.' (68/6)
Biz o ate şin ko ru yu cu la rı nı me lek ler den baş ka sı nı kıl ma dık. Ve
on la rın sa yı sı nı in kâr eden ler için yal nız ca bir fit ne (ko nu su)
yap tık ki, ken di le ri ne ki tap ve ri len ler, ke sin bir bil giy le inan sın,
iman eden le rin de iman la rı art sın; ken di le ri ne ki tap ve ri len ler ve
iman eden ler (böy le ce) kuş ku ya ka pıl ma sın. Kalp le rin de bir
has ta lık olan lar ile ka fir ler de şöy le de sin: "Al lah, bu ör nek le ne -
yi an lat mak is te di?" İş te Al lah, di le di ği ni böy le şa şır tıp-sap tı rır,
di le di ği ni böy le hi da ye te er di rir. Rab bi nin or du la rı nı ken di sin den
baş ka (hiç kim se) bil mez. Bu ise, be şer (in san) için yal nız ca bir
öğüt tür. (74/31)

FU HUŞ
Ka dın la rı nız dan fu huş ya pan la rın aley hin de ol mak üze re içi niz -
den dört şa hid tu tun. Eğer şe ha det eder ler se, on la rı, ölüm alıp
gö tü rün ce ye ve ya Al lah on la ra bir yol kı lın ca ya ka dar ev ler de
alı ko yun. (4/15)
Siz ler den fu huş ya pan la rın, her iki si ne ezi yet edin. Eğer tev be
eder ler de ıs lah olur lar sa ar tık on lar dan vaz ge çin. Şüp he siz
Allah, tev be le ri ka bul eden dir, esir ge yen dir. (4/16)
Sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) dı şın da ki ka dın lar dan
'ev li ve öz gür' olan lar la da (ev len me niz ha ram dır.) Bun lar,
Allah'ın üze ri ni ze yaz dı ğı dır. Bun la rın dı şın da ka la nı if fet le ri ni
ko ru yup fu huş ta bu lun ma mak üze re mal la rı nız la (me hir ve re -
rek) ev le ne cek ka dın ara ma nız si ze he lal kı lın dı. Öy ley se on lar-
dan han gi şey le (ve ya ne ka dar) ya rar lan dıy sa nız, on la ra üc ret

(me hir)le ri ni tes bit edil di ği mik ta rıy la öde yin. Mik ta rın tes bi tin -
den son ra, kar şı lık lı hoş nud ol du ğu nuz bir şey ko nu sun da üs tü-
nü ze bir so rum lu luk yok tur. Şüp he siz Al lah, bi len dir, hü küm ve
hik met sa hi bi olan dır. (4/24)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler, o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı, fu huş ta bu lun ma yan, if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra, fu huş ya pa cak olur lar sa, öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za-
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu, siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/25)
Bu gün si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. (Ken di le ri ne) Ki tap ve -
ri len le rin ye me ği si ze he lal, si zin de ye me ği niz on la ra he lal dir.
Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön ce (ken di le ri -
ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka dın lar da, na mus lu, fu -
huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -on la -
ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı lın dı.)
Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa, el bet te onun yap tı ğı bo şa
çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (5/5) 
An dol sun ka dın onu ar zu la mış tı, -eğer Rab bi nin (zi na yı ya sak -
la yan) ke sin ka nıt (bur han)ını gör me sey di- o da (Yu suf da) onu
ar zu la mış tı. Böy le lik le Biz on dan kö tü lü ğü ve fuh şu ge ri çe vir -
mek için (ona de lil gön der dik). Çün kü o, muh lis kul la rı mız dan -
dı. (12/24)
Ni kah (im ka nı) bu la ma yan lar, Al lah on la rı Ken di faz lın dan zen-
gin leş ti rin ce ye ka dar if fet li dav ran sın lar. Sağ el le ri ni zin ma lik ol -
du ğu (kö le ve ca ri ye ler den) mü ka te be is te yen le re -eğer on lar -
da bir ha yır gö rü yor sa nız- mü ka te be ya pın. Ve Al lah'ın si ze ver-
di ği ma lın dan on la ra ve rin. Dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ını el de
et mek için -ırz la rı nı ko ru mak is ti yor lar sa- ca ri ye le ri ni zi fuh şa
zor la ma yın. Kim on la rı (fuh şa) zor lar sa, şüp he siz, on la rın (fuh -
şa) zor lan ma la rın dan son ra Al lah (on la rı) ba ğış la yan dır, esir ge-
yen dir. (24/33)

FUR KAN
Ve hi da ye te ere si niz di ye Mu sa'ya Ki tab'ı ve Fur kan'ı ver dik.
(2/53)
Bun dan (Kur'an'dan) ön ce (on lar) in san lar için bir hi da yet idi ler.
Doğ ru yu yan lış tan ayı ran (Fur kan)ı da in dir di. Ger çek şu ki,
Allah'ın ayet le ri ni in kar eden ler için şid det li bir azab var dır.
Allah güç lü dür, in ti kam alı cı dır. (3/4)
Ey iman eden ler, Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa nız, si ze doğ ru yu
yan lış tan ayı ran bir nur ve an la yış (fur kan) ve rir, kö tü lük le ri ni zi
ör ter ve si zi ba ğış lar. Al lah bü yük fazl sa hi bi dir. (8/29)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ve Ha run'a, tak va sa hip le ri için bir ay -
dın lık ve bir öğüt (zi kir) ola rak, hak ile ba tı lı bir bi rin den ayı ran
(fur kan)ı ver dik. (21/48)
Alem le re uya rı cı ol sun di ye, ku lu na Fur kan'ı in di ren (Al lah) ne
yü ce dir. (25/1)
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GAF LET
On la rın ken di söz le ri ni boz ma la rı, Al lah'ın ayet le ri ne kar şı in ka -
ra sap ma la rı, pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me le ri ve: "Kalp -
le ri miz ör tü lü dür" de me le ri ne de niy le (on la rı la net le dik.) Ha yır;
Al lah, in kar la rı do la yı sıy la ona (kalp le ri ne) dam ga vur muş tur.
On la rın azı dı şın da, inan maz lar. (4/155)
Biz Ki ta bı üze ri ne ya zı lı bir ka ğıt ta gön der sek ve on lar el le riy le
do kun sa lar bi le, in kar eden ler, tar tış ma sız: "Bu apa çık bir bü yü-
den baş ka sı de ğil dir" der ler. (6/7)
On lar: "Al lah, be şe re hiç bir şey in dir me miş tir" de mek le Al lah'ı,
kad ri nin hak kı nı ve re rek tak dir ede me di ler. De ki: "Mu sa'nın in -
san la ra bir nur ve hi da yet ola rak ge tir di ği ve si zin de (par ça par -
ça) ka ğıt lar üze rin de ya zı lı kı lıp (bir kıs mı nı) açık la dı ğı nız ve
ço ğu nu gö zar dı et ti ği niz ki ta bı kim in dir di ği Si zin ve ata la rı nı zın
bil me di ği şey ler si ze öğ re til miş tir." De ki: "Al lah." Son ra On la rı
bı rak, içi ne 'dal dık la rı saç ma uğ ra şı la rın da' oya la nıp-dur sun lar.
(6/91)
On lar: "Bi zi bü yü le mek için mu ci ze (ayet) ola rak her ne ge ti rir -
sen ge tir, yi ne de biz sa na ina na cak de ği liz" de di ler. (7/132)
Yer yü zün de hak sız ye re bü yük lük tas la yan la rı ayet le rim den
en gel le ye ce ğim. On lar her aye ti gör se ler bi le ona inan maz lar;
dos doğ ru yo lu (rüşd yo lu nu) da gör se ler, yol ola rak be nim se -
mez ler, az gın lık yo lu nu, gör dük le rin de ise onu yol ola rak be -
nim ser ler. Bu, on la rın ayet le ri mi zi ya lan la ma la rı ve on lar dan
ga fil ol ma la rı do la yı sıy la dır. (7/146)
An dol sun, ce hen nem için cin ler den ve in san lar dan çok sa yı da
ki şi ya rat tık (ha zır la dık). Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la -
maz lar, göz le ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu -
nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık -
tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (7/179)
Rab bi ni, sa bah ak şam, yük sek ol ma yan bir ses le, ken di ken di -
ne, ür per tiy le, yal va ra yal va ra ve için için zik ret. Gaf le te ka pı -
lan lar dan ol ma. (7/205)
Son ra onun ar dın dan ken di ka vim le ri ne (baş ka) el çi ler gön der -
dik; on la ra apa çık bel ge ler ge tir miş ler di. Ama da ha ön ce onu
ya lan la ma la rı ne de niy le inan ma dı lar. İş te Biz, had di aşan la rın
kalb le ri ni böy le mü hür le riz. (10/74)
On lar, Al lah'ın, kalp le ri ni, ku lak la rı nı ve göz le ri ni mü hür le di ği
kim se ler dir. Ga fil olan lar on la rın ta ken di le ri dir. (16/108)
"Kur'an oku du ğun za man se nin le ahi re te inan ma yan lar ara sın -
da gö rün mez bir per de kıl dık.” (17/45)
"Ve on la rın kalp le ri üze ri ne, onu kav ra yıp an la ma la rı nı en gel le -
yen ka buk lar, ku lak la rı na da bir ağır lık koy duk. Sen Kur'an'da
sa de ce Rab bi ni "bir ve tek" (ilah ola rak) an dı ğın za man, 'nef ret-
le ka çar va zi yet te' ge ri sin ge ri ye gi der ler.” (17/46)
"Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri öğüt le ha tır la tıl dı ğı za man, sırt çe -
vi ren ve el le ri nin ön den gön der dik le ri (amel le ri)ni unu tan dan
da ha za lim kim dir? Biz ger çek ten, kalp le ri üze ri ne onu kav ra yıp
an la ma la rı nı en gel le yen bir per de (ger dik), ku lak la rı na bir ağır-
lık koy duk. Sen on la rı hi da ye te ça ğır san bi le, on lar son su za ka -
dar as la hi da yet bu la maz lar.” (18/57)
"An dol sun, sen bun dan gaf let için dey din; iş te Biz de se nin üze-
rin de ki ör tü yü açıp-kal dır dık. Ar tık bu gün gö rüş-gü cün kes kin -
dir." (50/22)
"Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua
eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is te-

ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni Bizi zik ret mek ten
gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di 'is tek ve tut ku la rı na (he va sı na)'
uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de ne ita at et me.” (18/28)
"İş(in) hük me bağ la nıp bi te ce ği, has ret gü nü ne kar şı on la rı
uyar; on lar bir gaf let için de dir ler ve on lar inan mı yor lar.” (19/39)
"İn san la rı sor gu la ma (za ma nı) yak laş tı, ken di le ri ise gaf let için-
de yüz çe vi ri yor lar.” (21/1)
"Ger çek olan va'd yak laş mış tır, iş te o za man, in kar eden le rin
göz le ri yu va la rın dan fır la ya cak: "Ey vah lar bi ze, biz bun dan tam
bir gaf let için dey dik, ha yır, biz ler za lim kim se ler dik" (di ye cek -
ler)”(21/97)
"Ar tık sen on la rı, bel li bir sü re ye ka dar ken di gaf let le ri için de bı -
rak (23/54)
"Ha yır, on la rın kalp le ri bun dan do la yı bir gaf let için de dir. Üs te -
lik on la rın, bu nun dı şın da yap mak ta ol duk la rı (bir ta kım şey ler)
var dır; on lar bu nun için ça lış mak ta dır lar.” (23/63)
"An dol sun on la ra; "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye so ra cak ol -
san, tar tış ma sız; "Al lah" di ye cek ler. De ki; "Hamd Al lah'ın dır."
Ha yır, on la rın ço ğu bil mez ler.” (31/25)
"De di ler ki: "Bi zi ken di si ne ça ğır dı ğın şe ye kar şı kalb le ri miz bir
ör tü için de dir, ku lak la rı mız da bir ağır lık, bi zim le se nin aran da
bir per de var dır. Ar tık sen, (ya pa bi le ce ği ni) yap, biz de ger çek -
ten ya pı yo ruz." (41/5)
"Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Al lah'ın bir ilim üze re
ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le di ği ve gö zü üs -
tü ne bir per de çek ti ği kim se yi gör dün mü? Ar tık Al lah'tan son ra
ona kim hi da yet ve re cek tir? Siz yi ne de öğüt alıp-dü şün mü yor
mu su nuz?” (45/23)
"An dol sun, sen bun dan gaf let için dey din; iş te Biz de se nin üze-
rin de ki ör tü yü açıp-kal dır dık. Ar tık bu gün gö rüş-gü cün kes kin -
dir." (50/22)
"Bu, on la rın iman et me le ri son ra in kar et me le ri do la yı sıy la böy-
le dir. Böy le ce kalp le ri nin üze ri ni mü hür le miş tir, ar tık on lar kav-
ra ya maz lar.” (63/3)
De ki: "Al lah si zi di ril ti yor, son ra si zi öl dü rü yor, son ra ken di sin -
de hiç bir kuş ku ol ma yan kı ya met gü nü O si zi bir ara ya ge ti -
rip-top la ya cak tır. An cak in san la rın ço ğu bil mez ler." (45/26)

GA LİP
Ta lut, or duy la bir lik te ay rıl dı ğın da de di ki: "Doğ ru su Al lah si zi
bir ır mak la im ti han ede cek tir. Kim bun dan içer se, ar tık o ben-
den de ğil dir ve kim de -eliy le bir avuç alan lar ha riç- onu tad-
maz sa ben den dir. Kü çük bir kıs mı ha riç (hep si su dan) iç ti. O,
ken di siy le be ra ber iman eden ler le (ır ma ğı) ge çin ce on lar (ge ri -
de ka lan lar): "Bu gün bi zim Ca lut'a ve or du su na kar şı (ko ya cak)
gü cü müz yok" de di ler. (O za man) Mu hak kak Al lah'a ka vu şa -
cak la rı nı uman lar (şöy le) de di ler: "Ni ce kü çük top lu luk, da ha
çok olan bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah sab-
re den ler le be ra ber dir." (2/249)
Öy ley se, dün ya ha ya tı na kar şı lık ahi re ti sa tın alan lar, Al lah yo -
lun da sa vaş sın lar; kim Al lah yo lun da sa va şır ken, öl dü rü lür ya
da ga lip ge lir se ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/74)
Kor kan lar ara sın da olup da Al lah'ın ken di le ri ne ni met ver di ği iki
ki şi: "On la rın üze ri ne ka pı dan gi rin. Gi rer se niz, şüp he siz siz ler
ga lib si niz. Eğer mü'min ler den se niz, yal nız ca Al lah'a te vek kül
edin." de di. (5/23)
Kim Al lah'ı, Re sû lü'nü ve iman eden le ri dost (ve li) edi nir se, hiç
şüp he yok, ga lip ge le cek olan lar, Al lah'ın ta raf tar la rı dır. (5/56)
Si hir baz lar Fi ra vun'a ge lip de di ler ki: "Eğer biz ga lip olur sak,
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her hal de bi ze bir kar şı lık (ar ma ğan) var, de ğil mi?" (7/113)
Na sıl ola bi lir ki!.. Eğer si ze kar şı ga lip ge lir ler se si ze kar şı ne
'ak ra ba lık bağ la rı nı', ne de 'söz leş me hü küm le ri ni' gö ze tip-ta -
nır lar. Si zi ağız la rıy la hoş nut kı lar lar, kalp le ri ise kar şı ko yar.
On la rın ço ğu fa sık kim se ler dir. (9/8)
Onu sa tın alan bir Mı sır'lı (aziz,) ka rı sı na: "Onun ye ri ni üs tün tut
(ona gü zel bak), umu lur ki bi ze bir ya ra rı do ku nur ya da onu ev -
lat edi ni riz" de di. Böy le lik le Biz, Yu suf'u yer yü zün de (Mı sır'da)
yer le şik kıl dık. Ona söz le rin yo ru mun dan (olan bir bil gi yi) öğ ret -
tik. Al lah, em rin de ga lib olan dır, an cak in san la rın ço ğu bil mez -
ler. (12/21)
Böy le ce, Al lah'ın va'di nin hak ol du ğu nu ve ger çek ten kı ya me -
tin, ken di sin de şüp he bu lun ma dı ğı nı bil me le ri için (şe hir hal kı -
na ve son ra ki in san ku şak la rı na) on la rı bul dur muş ol duk. (On -
la rı gö ren ler) Ken di ara la rın da du rum la rı nı tar tı şı yor lar dı, (bir
kıs mı) de di ki: "On la rın üs tü ne bir bi na in şa edin, Rab le ri on la -
rı da ha iyi bi lir." On la rın işi ne ga lip ge len (söz le ri ge çen)ler ise:
"Üst le ri ne mut la ka bir mes cid yap ma lı yız" de di ler. (18/21)
"Uma rız ki, eğer ga lip ge lir se biz de bü yü cü le re uya rız." (26/40)
Bü yü cü ler gel dik le rin de, Fi ra vun'a: "Şa yet biz ga lip ge lir sek, bi -
ze bir üc ret var ger çek ten, de ğil mi?" de di ler. (26/41)
(Al lah) De di ki: "Pa zu nu kar de şin le pe kiş ti rip güç len di re ce ğiz;

si zin iki ni ze de öy le bir 'güç ve yet ki' ve re ce ğiz ki, ayet le ri miz
sa ye sin de si ze eri şe me ye cek ler. Siz ve si ze uyan lar ga lip olan-
lar sı nız." (28/35)
Al lah, in kar eden le ri kin ve öf ke le riy le ge ri çe vir di, on lar hiç bir
hay ra va ra ma dı lar. Sa vaş ta Al lah (yar dım cı ve za fer na sib edi -
ci ola rak) mü'min le re yet ti. Al lah çok güç lü dür, üs tün ve ga lib
olan dır. (33/25)
Al lah, yaz mış tır: "An dol sun, Ben ga lip ge le ce ğim ve el çi le rim
de." Ger çek ten Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir, güç lü ve üs tün
olan dır. (58/21)

GA Nİ MET LER
Bi lin ki, 'ga ni met ola rak ele ge çir di ği niz' şey le rin beş te bi ri mu -
hak kak Al lah'ın, Re sû lün, ya kın la rın, ye tim le rin, yok sul la rın ve
yol cu nun dur. Eğer, Al lah'a, hak ile ba tı lın bir bi rin den ay rıl dı ğı
gün, iki or du nun kar şı kar şı ya gel di ği gün de (Be dir'de) ku lu mu -
za in dir di ği mi ze iman edi yor sa nız (ga ni me ti böy le bö lü şün).
Allah, her şe ye güç ye ti ren dir. (8/41)
Ve eğer eş le ri niz den (ka fir le re kaç ma la rın dan do la yı) her han gi
bir şey ka fir le re ge çer, böy le ce siz de (sa vaş ta on la rı ye nip) ga -
ni me te ka vu şur sa nız, eş le ri (ka çıp) gi den le re, (me hir ola rak)
har ca ma yap tık la rı nın bir mis li ni ve rin. Ken di si ne iman et ti ği niz
Al lah'tan sa kı nın. (60/11)
Ar tık ga ni met ola rak el de et tik le ri niz den he lal ve te miz ola rak yi -
yin ve Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır
esir ge yen dir. (8/69)
Ve ala cak la rı bir çok ga ni met le ri de. Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/19)
Ve (da ha) baş ka (ni ce ni met ler de ki) siz he nüz on la ra güç ye -
tir miş de ğil si niz; (ama) ger çek ten Al lah, on la rı ku şat mış tır.
Allah, her şe ye güç ye ti ren dir. (48/21)
On lar dan Al lah'ın el çi si ne ver di ği "fey'e" ge lin ce ki siz bu na kar -
şı (bu nu el de et mek için) ne at ne de ve sür dü nüz. An cak Al lah,
el çi le ri ni di le dik le ri nin üs tü ne mu sal lat kı lar. Al lah, her şe ye güç
ye ti ren dir. (59/6)
Al lah'ın o (fet he di len) şe hir hal kın dan, Re sû lü'ne ver di ği fey,

Allah'a, Re sûl'e, (ve Re sûl'e) ya kın ak ra ba lı ğı olan la ra, ye tim le -
re, yok sul la ra ve yol da kal mış la ra ait tir. Öy le ki, (bu mal lar ve
ser vet) siz den zen gin olan lar ara sın da dö nüp-do la şan bir dev-
let ol ma sın. Re sûl, si ze ne ve rir se ar tık onu alın si zi ne den sa -
kın dı rır sa ar tık on dan sa kı nın ve Al lah'tan kor kun. Şüp he siz
Allah, ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/7)
(Bun dan baş ka bu mal lar) Hic ret eden fa kir le re dir ki, on lar
Allah'tan bir fazl (lü tuf ve ih san) ara yıp Al lah'a ve O'nun Re sû -
lü'ne yar dım eder ler ken, yurt la rın dan ve mal la rın dan sü rü lüp-
çı ka rıl mış lar dır. İş te bun lar, sa dık olan lar bun lar dır. (59/8)
Sa na sa vaş-ga ni met le ri ni so rar lar. De ki: "Ga ni met ler, Al lah'ın
ve Re sû lün dür. Bu na gö re eğer, mü'min ise niz Al lah'tan kor-
kup-sa kı nın, ara nı zı dü zel tin ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at edin."
(8/1)
Ar tık ga ni met ola rak, el de et tik le ri niz den he lal ve te miz ola rak
yi yin ve Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır
esir ge yen dir. (8/69)

GAYB
On lar gay be ina nır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar ve ken di le ri ne
rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler. (2/3)
(Al lah:) "Ey Adem, bun la rı on la ra isim le riy le ha ber ver" de di. O,
bun la rı on la ra isim le riy le ha ber ve rin ce de de di ki: "Si ze de me -
dim mi, gök le rin ve ye rin gay bı nı ger çek ten ben bi li rim, giz li tut-
tuk la rı nı zı ve açı ğa vur duk la rı nı zı da ben bi li rim." (2/33)
Bun lar gayb ha ber le rin den dir; bun la rı sa na vah ye di yo ruz. On -
lar dan han gi si Mer yem'i so rum lu lu ğu na ala cak di ye ka lem le riy -
le kur'a atar lar ken sen yan la rın da de ğil din; çe ki şir ler ken de
yan la rın da de ğil din. (3/44)
Al lah mur dar ola nı, te miz olan dan ayırd edin ce ye ka dar
mü'min le ri si zin ken di si üze rin de bu lun du ğu nuz du rum da bı ra -
ka cak de ğil dir. Al lah, si zi gayb üze ri ne mut ta li kı la cak de ğil dir.
Ama Al lah, el çi le rin den di le di ği ni se çer. Öy ley se siz de Al lah'a
ve el çi si ne iman edin. Eğer, iman eder ve sa kı nır sa nız si zin için
bü yük bir ecir var dır. (3/179)
De ki: "Si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum ve ben si ze bir me le ğim de de mi yo rum. Ben, ba na
vah ye di len den baş ka sı na uy mam." De ki: "Kör olan la, gö ren bir
olur mu? Yi ne de dü şün me ye cek mi si niz?" (6/50)
Gay bın anah tar la rı O'nun Katında dır. O'ndan baş ka hiç kim se
gay bı bil mez. Ka ra da ve de niz de olan la rın tü mü nü O bi lir. O bil-
mek si zin bir yap rak da hi düş mez; ye rin ka ran lık la rın da ki bir ta -
ne, yaş ve ku ru dış ta ol ma mak üze re hep si (ve her şey) apa çık
bir ki tap ta dır. (6/59)
O, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya ra tan dır. O'nun "Ol" de di ği gün
(her şey) olu ve rir, O'nun sö zü hak tır. Sur'a üfü rül dü ğü gün, mülk
O'nun dur. O, gay bı ve mü şa he de edi le bi le ni bi len dir. O, hü küm
ve hik met sa hi bi olan dır ha ber dar olan dır. (6/73)
De ki: Al lah'ın di le me si dı şın da, ken dim için ya rar dan ve za rar -
dan (hiç bir şe ye) ma lik de ği lim. Eğer gay bı bi le bil sey dim mu -
hak kak ha yır dan yap tık la rı mı art tı rır dım ve ba na bir kö tü lük do -
kun maz dı. Ben, iman eden bir top lu luk için bir uya rı cı ve bir
müj de ve ri ci den baş ka sı de ği lim. (7/188)
"On la ra ge ri dön dü ğü nüz de si ze özür be lirt ti ler. De ki: Özür be -
lirt me yi niz, si ze ke sin ola rak inan mı yo ruz. Al lah, bi ze du ru mu -
nu zu ha ber ver miş tir. Yap tık la rı nı zı Al lah, gö re cek tir O'nun el çi -
si de. Son ra gay bı da mü şa he de edi le bi le ni de bi len'e dön dü -
rü le cek si niz ve O, yap tık la rı nı zı si ze ha ber ve re cek tir. (9/94)
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"Bir de der ler ki: Rab bin den üze ri ne bir ayet (mu ci ze) in di ril se
ya!.. De ki: Gayb yal nız ca Al lah'ın dır siz bek le ye du run; ben de
siz ler le bir lik te bek le yen ler de nim. (10/20)
"Ben, si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır, de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum. Me lek ol du ğu mu, söy le mi yo rum ve göz le ri ni zin
aşa ğı lık gör dük le ri ne Al lah ke sin ola rak bir ha yır ver mez de de -
mi yo rum. Ne fis le rin de ola nı Al lah, da ha iyi bi lir. Bu du rum da
(bu nun ak si ni ya par sam) ger çek ten o za man za lim ler de nim
(de mek)dir. (11/31)
Gök le rin ve ye rin gay bı Al lah'ın dır bü tün iş ler O'na dön dü rü lür;
öy ley se O'na kul luk edin ve O'na te vek kül edin. Se nin Rab bin,
yap tık la rı nız dan ha ber siz de ğil dir. (11/123)
Bu sa na vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir. Yok sa on lar ,(Yu -
suf'un kar deş le ri) o hi le li-dü ze ni ku rar lar ken ya pa cak la rı işe
top lu ca ka rar ver dik le ri za man sen yan la rın da de ğil din.
(12/102)
O, gay bı da mü şa he de edi le ni de bi len dir. Pek bü yük tür, yü ce -
dir. (13/9)
Gök le rin ve ye rin gay bı Al lah'a ait tir. (Kı ya met) Sa atin(in) em ri
de yal nız ca (sü rat li) göz açıp ka pa ma gi bi dir ve ya da ha ya kın -
dır. Şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (16/77)
De ki: "Ne ka dar kal dık la rı nı Al lah da ha iyi bi lir. Gök le rin ve ye -
rin gay bı O'nun dur. O ne gü zel gör mek te ve ne gü zel işit mek -
te dir. O'nun dı şın da on la rın bir ve li si yok tur. Ken di hük mün de
hiç kim se yi or tak kıl maz." (18/26)
Adn cen net le ri (on la rın dır) ki, Rah man (olan Al lah onu) Ken di
kul la rı na gayb tan va det miş tir. Şüp he siz O'nun va'di ye ri ne ge -
le cek tir. (19/61)
On lar, Rab le ri ne kar şı gayb ile (O'nu gör me dik le ri hal de) bir
haş yet için de dir ler ve on lar kı ya met sa atin den 'iç le ri tit re mek te
olan lar dır.' (21/49)
Gay bı ve mü şa he de edi le bi le ni bi len dir; on la rın or tak koş tuk la -
rın dan yü ce dir. (23/92)
De ki: "Gök ler de ve yer de gay bı Al lah'tan baş ka kim se bil mez.
On lar, ne za man di ri le cek le ri nin şu uru na var mı yor lar." (27/65)
İş te gay bı da, mü şa he de edi le bi le ni de bi len, üs tün ve güç lü
olan esir ge yen O'dur. (32/6)
İn kâr eden ler de di ler ki: "Kı ya met-sa ati bi ze gel mez." De ki:
"Ha yır, gay bı bi len Rab bi me an dol sun o mu hak kak si ze ge le -
cek tir. Gök ler de ve yer de zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey O'ndan
uzak (sak lı) kal maz. Bun dan da ha kü çük ola nı da da ha bü yük
ola nı da is tis na sız mut la ka apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır." (34/3)
Oy sa da ha ön ce onu in kar et miş ler di; on lar, uzak bir yer den
gay ba atıp tu tu yor lar dı (dil uza tı yor lar dı). (34/53)
hiç bir gü nah kar, bir baş ka gü nah ka rın gü na hı nı yük le ne mez.
Eğer yü kü ağır olan kim se (bir baş ka sı nı) onu ta şı ma ya ça ğır -
sa -bu ya kın-ak ra ba sı da ol sa- ken di si ne on dan hiç bir şey yük-
le til mez. Sen yal nız ca gayb ile Rab le rin den 'iç le ri tit re ye rek-
kork mak ta' olan la rı ve dos doğ ru na ma zı kı lan la rı uya rır sın. Kim
te miz le nip-arı nır sa ar tık o ken di nef si için te miz le nip-arın mış tır.
So nun da dö nüş Al lah'adır. (35/18)
Şüp he siz Al lah, gök le rin ve ye rin gay bı nı bi len dir. Ger çek şu ki,
O si ne le rin özün de (sak lı) ola nı bi lir. (35/38)
Sen an cak zik re (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rah man olan
(Allah')a (kar şı) içi tit re ye rek kor ku du yan kim se yi uya rır sın. İş -
te böy le si ni bir ba ğış lan ma ve üs tün bir ecir le müj de le. (36/11)
De ki: "Ey gök le ri ve ye ri ya ra tan gay bı ve mü şa he de edi le bi le -
ni bi len Al lah'ım. An laş maz lı ğa düş tük le ri şey ler de kul la rı nın
ara sın da sen hü küm ve re cek sin." (39/46)

Şüp he siz Al lah, gök le rin ve ye rin gay bı nı bi lir. Al lah, yap tık la rı -
nı zı gö ren dir. (49/18)
Gör me di ği hal de Rah man'a kar şı 'içi tit re ye rek kor ku du yan' ve
'iç ten Al lah'a yö nel miş' bir kalp ile ge len için dir. (50/33)
Yok sa gayb (bil gi si) on la rın Katında mı dır böy le ce ya zıp-du ru -
yor lar? (52/41)
Gay bın il mi onun ya nın da da o mu gö rü yor? (53/35)
An dol sun Biz, el çi le ri mi zi apa çık bel ge ler le gön der dik ve in san -
lar ada le ti ayak ta tut sun lar di ye on lar la bir lik te ki ta bı ve mi za nı
in dir dik. Ve ken di si ne çe tin bir sert lik ve in san lar için (çe şit li) ya -
rar lar bu lu nan de mi ri de in dir dik; öy le ki Al lah, Ken di si ne ve el -
çi le ri ne gayb ile (gör me dik le ri hal de) kim le rin yar dım ede ce ği ni
bil sin (or ta ya çı kar sın). Şüp he siz Al lah, bü yük kuv vet sa hi bi dir
üs tün olan dır. (57/25)
O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Gay bı da, mü şa he de edi-
le bi le ni de bi len dir. Rah man Ra him olan O'dur. (59/22)
De ki: "El bet te si zin ken di sin den kaç tı ğı nız ölüm, şüp he siz si -
zin le kar şı la şıp-bu lu şa cak tır. Son ra gay bı da mü şa he de edi le -
bi le ni de bi len (Al lah)a dön dü rü le cek si niz; O da, si ze yap tık la rı -
nı zı ha ber ve re cek tir." (62/8)
Gay bı da mü şa he de edi le bi le ni de bi len, Aziz (üs tün ve güç lü),
Ha kim (hü küm ve hik met sa hi bi)dir. (64/18)
Ger çek şu ki, Rab le rin den gayb ile (O'nu gör me dik le ri hal de) iç -
le ri tit re ye rek-kor kan la ra ge lin ce; on lar için bir mağ fi ret (ba ğış -
lan ma) ve bü yük bir ecir var dır. (67/12)
Yok sa gayb (gö rün me ye nin bil gi si) on la rın ya nın da mı dır ki
ken di le ri ya zıp du ru yor lar? (68/47)
O, gay bı bi len dir. Ken di gay bı nı (gö rül mez bil gi ha zi ne si ni) kim-
se ye açık tut maz (ona mut ta li kıl maz.) (72/26)
O, gayb (ha ber le rin)e kar şı (söy le dik le rin den do la yı) suç la na -
maz (ya da cim ri lik te bu lu nup kıs kanç lık yap maz.) (81/24)

GA ZAP
Ga za ba uğ ra yan la rın ve sap mış la rın ki ne de ğil. (1/7)
Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa, biz bir çe şit ye me ğe kat-
lan ma ya ca ğız, Rab bi ne yal var da, bi ze ye rin bi tir dik le rin den
bak la, acur, sar mı sak, mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man
Mu sa:) "Ha yır lı ola nı, şu de ğer siz, şey le mi de ğiş tir mek is ti yor -
su nuz? (Öy ley se) Mı sır'a inin, çün kü (ora da) ken di niz için is te -
di ği niz var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk
(dam ga sı) vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu, kuş ku -
suz, Al lah'ın ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız
ye re öl dür me le rin den di. (Yi ne) bu, is yan et me le rin den ve sı nı rı
çiğ ne me le rin den di. (2/61)
Al lah'ın kul la rın dan, di le di ği ne Ken di faz lın dan (pey gam ber li ği)
in dir me si ni 'kıs ka na rak ve hak ka baş kal dı ra rak' Al lah'ın in dir -
dik le ri ni ta nı ma mak la, ne fis le ri ni ne kö tü şe ye kar şı lık sat tı lar.
Böy le lik le ga zab üs tü ne ga za ba uğ ra dı lar. Ka fir ler için al çal tı cı
bir azab var dır. (2/90)
Her ne re de bu lu nur lar sa bu lun sun lar -Al lah'ın ipi ne ve in san la -
rın ipi ne (ah di ne) sı ğı nan lar baş ka- on la ra zil let (zor luk dam ga -
sı) vu rul muş tur. On lar, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar da üzer le -
ri ne aşa ğı lan ma (dam ga sı) vu rul du. Bu, Al lah'ın ayet le ri ni in kar
et me le ri ve pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me le ri ne de niy le dir.
(Yi ne) Bu, is yan et me le ri ve had di aş ma la rı do la yı sıy la dır.
(3/112)
Al lah'ın rı za sı na uyan ki şi, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra yan ve ba -
rın ma ye ri ce hen nem olan ki şi gi bi mi dir? Ne kö tü ba rı nak tır o.
(3/162)
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De ki: "Al lah Katında, 'ke sin leş miş bir ce za ola rak' bun dan da -
ha kö tü sü nü ha ber ve re yim mi? Al lah'ın ken di si ne la net et ti ği,
ona kar şı ga zab lan dı ğı ve on lar dan may mun lar ve do muz lar
kıl dı ğı ile ta ğu ta ta pan lar; iş te bun lar, yer le ri da ha kö tü ve düm-
düz yol dan da ha çok sap mış lar dır." (5/60)
On lar dan ço ğu nun in kâ ra sa pan lar la dost luk lar kur duk la rı nı gö -
rür sün. Ken di le ri için ne fis le ri nin tak dim et ti ği şey ne kö tü dür.
Al lah on la ra ga zab lan dı ve on lar azab da ebe di ka la cak lar dır.
(5/80)
An dol sun" de di. "Rab bi niz den üze ri ni ze iğ renç bir azab ve ga -
zab ge rek li kı lın dı. Al lah'ın ken di le ri hak kın da hiç bir de lil in dir -
me di ği ve si zin ile ba ba la rı nı zın isim len dir di ği (dü züp uy dur du -
ğu) bir ta kım isim ler (düz me tan rı lar ve ku ral lar) adı na mı be nim-
le mü ca de le edi yor su nuz? Öy ley se bek le ye du run; şüp he siz,
ben de siz ler le bir lik te bek le yen ler de nim." (7/71)
Şüp he siz, bu za ğı yı (tan rı) edi nen le re Rab le rin den bir ga zab ve
dün ya ha ya tın da bir zil let ye ti şe cek tir. İş te Biz, 'ya lan dü züp-uy -
du ran la rı' böy le ce za lan dı rı rız. (7/152)
Kim on la ra böy le bir gün de -yi ne sa vaş mak için bir ya na çe ki -
len ya da bir baş ka bö lü ğe ka tıl mak için yer tu ta nın dı şın da- ar -
ka sı nı çe vi rir se, ger çek ten o, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra mış tır ve
onun ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü bir ya tak tır o. (8/16)
On lar dan sa da ka lar ko nu sun da se ni ya dır ga ya cak lar var dır.
On dan ken di le ri ne ve ri lir se hoş la nır lar, ken di le ri ne ve ril me di ği
za man bu se fer ga zab la nır lar. (9/58)
Kim ima nın dan son ra Al lah'a (kar şı) in kâ ra sa pıp da, -kal bi
iman la tat min bul muş ol du ğu hal de bas kı al tın da zor la nan ha -
riç- in kâ ra gö ğüs açar sa, iş te on la rın üs tün de Al lah'tan bir ga -
zab var dır ve bü yük azab on la rın dır. (16/106)
Si ze, rı zık ola rak ver dik le ri miz den te miz olan la rın dan yi yin, bu
ko nu da az gın lık yap ma yın, yok sa ga za bım üze ri ni ze ka çı nıl -
maz ola rak iner: be nim ga za bım, ki min üze ri ne iner se, mu hak -
kak o, te pe tak lak düş müş tür. (20/81)
Bu nun üze ri ne Mu sa, kav mi ne ol duk ça kız gın, üz gün ola rak
dön dü. De di ki: "Ey kav mim, Rab bi niz si ze gü zel bir va ad de bu -
lun ma dı mı? Si ze (ve ri len) söz (ya da sü re) pek uzun mu gel di?
Yok sa Rab bi niz den üze ri ni ze ka çı nıl maz bir ga za bın in me si ni
mi is te di niz de ba na ver di ği niz söz den cay dı nız?" (20/86)
Be şin ci (ye mi ni) ise, eğer o (ko ca sı) doğ ru söy lü yor ise, Al lah'ın
ga za bı nın mu hak kak ken di üze rin de ol ma sı(nı ka bul et me si)dır.
(24/9)
(Ateş,) On la rı uzak bir yer den gör dü ğün de, on lar bu nun ga zab -
lı öf ke si ni ve uğul tu su nu işi tir ler. (25/12)
Yer yü zün de si zi ha li fe ler kı lan O'dur. Öy ley se kim in kâr eder se,
ar tık in kâ rı ken di aley hi ne dir. Rab le ri Katında ka fir olan la ra ken -
di in kâr la rı ga zab tan baş ka sı nı art tır maz ve ka fir olan la ra ken di
in kâr la rı ka yıp tan baş ka sı nı art tır maz. (35/39)
Şüp he siz küf re den le re de (şöy le) ses le ni lir: "Al lah'ın ga zab lan -
ma sı, el bet te si zin ken di ne fis le ri ni ze ga zab lan ma nız dan da ha
bü yük tür. Çün kü siz, ima na çağ rıl dı ğı nız za man in kâr edi yor du -
nuz. (40/10)
O'na ica bet olun duk tan son ra, Al lah hak kın da (söz de) 'de lil ler
öne sü rüp tar tı şan la rın' de lil le ri, Rab le ri Katında ge çer siz dir.
On la rın üze rin de bir ga zab var dır ve şid det li azab on la ra dır.
(42/16)
(Bun lar,) Bü yük gü nah lar dan ve çir kin -utan maz lık lar dan ka çı -
nan lar ve ga zab lan dık la rı za man ba ğış la yan lar, (42/37)
İş te böy le; çün kü ger çek ten on lar, Al lah'ı ga zab lan dı ran şe ye

uy du lar ve O'nu ra zı ede cek şey le ri çir kin kar şı la dı lar; bun dan
do la yı (Al lah,) amel le ri ni bo şa çı kar dı. (47/28)
Bir de; kö tü bir zan ile zan da bu lu nan mü na fık er kek ler le mü na-
fık ka dın la rı ve müş rik er kek ler le müş rik ka dın la rı azab lan dır -
ma sı için. O kö tü lük çem be ri, te pe le ri ne in sin. Al lah, on la ra kar -
şı ga zab lan mış, on la rı la net le miş ve on la ra ce hen ne mi ha zır la -
mış tır. Va ra cak la rı yer ne kö tü dür. (48/6)
Al lah'ın ken di le ri ne kar şı ga zab lan dı ğı bir kav mi ve li (dost ve
müt te fik) edi nen le ri gör me din mi? On lar, ne siz den dir ler, ne on -
lar dan. Ken di le ri de (açık ça ger çe ği) bil dik le ri hal de, ya lan üze -
re ye min edi yor lar. (58/14)
Ey iman eden ler, Al lah'ın ken di le ri ne kar şı ga zab lan dı ğı bir kav -
mi ve li (dost ve müt te fik) edin me yin; ki on lar, ka fir le rin me zar
hal kın dan umut kes me le ri gi bi ahi ret ten umut kes miş ler dir.
(60/13)
Yap ma ya ca ğı nız şe yi söy le me niz, Al lah Katında bir ga zab (ko -
nu su ol ma sı) ba kı mın dan bü yü dü (bü yük bir suç teş kil et ti).
(61/3)

GE BE LİK
O, si zi tek bir ne fis ten ya rat tı ve ken di siy le du ru lup-ya tış ma sı
için on dan eşi ni var et ti. Onu (eşi ni) ör tüp-bü rü yün ce, o da bir
yük yük len di de bu nun la (bir sü re) ge zin di. Ni te kim ağır la şın ca,
iki si Rab le ri olan Al lah'a dua et ti ler: "Eğer bi ze sa lih (bir ço cuk)
ve rir sen, an dol sun şük re den ler den ola ca ğız." (7/189)
Al lah, her di şi nin ne yi yük len di ği ni (ne ye ha mi le kal dı ğı nı) ve
döl ya tak la rı nın ne yi ek sil tip ne yi ek le di ği ni bi lir. O'nun Katında
her şey bir mik tar (öl çü) ile dir. (13/8)
Böy le lik le ona ge be kal dı, son ra onun la ıs sız bir ye re çe kil di.
(19/22)
Onu gör dü ğü nüz gün, her em zik li ken di em zir di ği ni unu tup ge -
çe cek ve her ge be ken di yü kü nü dü şü re cek tir. İn san la rı da sar-
hoş ol muş gö rür sün, oy sa on lar sar hoş de ğil ler dir. An cak
Allah'ın aza bı pek şid det li dir. (22/2)
Biz in sa na an ne ve ba ba sı nı (on la ra iyi lik le dav ran ma yı) tav si -
ye et tik. An ne si onu, zor luk üs tü ne zor luk la (kar nın da) ta şı mış -
tır. Onun (süt ten) ay rıl ma sı, iki yıl için de dir. "Hem Ba na, hem
an ne ve ba ba na şük ret, dö nüş yal nız Ba na dır." (31/14)
Al lah si zi top rak tan ya rat tı, son ra bir dam la su dan. Son ra da si -
zi çift çift kıl dı. O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. Ömür sü re ne, ömür ve ril me si ve onun öm rün -
den kı sal tıl ma sı da mut la ka bir ki tap ta (ya zı lı)dır. Ger çek ten bu,
Al lah'a gö re ko lay dır. (35/11)
Kı ya met-sa ati nin il mi O'na dön dü rü lür. O'nun il mi ol mak sı zın,
hiç bir mey ve to mur cu ğun dan çık maz, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. On la ra: "Be nim or tak la rım ne re de" di ye ses-
le ne ce ği gün, de di ler ki: "Sa na ar zet tik ki, biz den hiç bir şa hid
yok." (41/47)
46/15- Biz in sa na, 'an ne ve ba ba sı na' iyi lik le dav ran ma sı nı tav-
si ye et tik. An ne si onu güç lük le ta şı dı ve onu güç lük le do ğur du.
Onun (ha mi le lik te) ta şın ma sı ve süt ten ke sil me si, otuz ay dır.
Ni ha yet güç lü (er gin lik) ça ğı na erip kırk yıl (ya şın)a ula şın ca,
de di ki: "Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük -
ret me mi ve se nin ra zı ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı ba -
na il ham et; be nim için so yum da sa la hı ver. Ger çek ten ben tev -
be edip Sa na yö nel dim ve ger çek ten ben Müs lü man lar da nım."
Ka dın la rı nız dan ar tık adet ten ke sil miş olan lar la he nüz adet gör-
me miş bu lu nan la rın id det (bek le me sü re)le ri, -eğer şüp he ye
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dü şe cek olur sa nız (bi lin ki)- üç ay dır. Ha mi le ka dın la rın bek le -
me-sü re si ise, yük le ri ni bı rak ma la rı (ile bi ter). Kim Al lah'tan kor-
kup-sa kı nır sa (Al lah) ona işin de bir ko lay lık gös te rir. (65/4)
(Bo şa dı ğı nız) Ka dın la rı, gü cü nüz ora nın da otur mak ta ol du ğu -
nuz ye rin bir ya nın da otur tun, on la ra 'dar lık ve sı kın tı ya dü şür -
mek ama cıy la' za rar ver me yin. Eğer on lar ha mi le ise ler, yük le -
ri ni bı ra kın ca ya (do ğum la rı nı ya pın ca ya) ka dar on la ra na fa ka
ve rin. Şa yet siz ler için (ço cu ğu) em zi rir ler se, on la ra üc ret le ri ni
öde yin. (Du rum ve iliş ki le ri ni zi) Ken di ara nız da ma ruf (gü zel lik -
le ve İs lam'a uy gun bir tarz) üze re gö rü şüp-ko nu şun. Eğer güç-
lük içi ne gi rer se niz, bu du rum da (ço cu ğu) onun (ba ba sı) için bir
baş ka sı em zi re bi lir. (65/6)
Ge be de ve ler, ken di ba şı na ter k e dil di ği za man, (81/4)

GE CE
Ha ni Mu sa ile kırk ge ce için söz leş miş tik. Ama son ra siz, onun
ar ka sın dan bu za ğı yı (tan rı) edin miş ve (böy le ce) za lim ler ol -
muş tu nuz. (2/51)
Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü zün
ard ar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen
ge mi ler de, Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün -
den son ra di rilt ti ği su da, her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da,
rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş
bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten
ayet ler var dır. (2/164)
Oruç ge ce sin de ka dın la rı nı za yak laş mak si ze he lal kı lın dı. On -
lar, si zin ör tü le ri niz, siz de on la ra ör tü sü nüz. Al lah, ger çek ten
si zin, ne fis le ri ni ze iha net et mek te ol du ğu nu zu bil di, tev be ni zi
ka bul et ti ve si zi ba ğış la dı. Ar tık on la ra yak la şın ve Al lah'ın si -
zin için yaz dık la rı nı di le yin. Fe cir vak ti, siz ce be yaz ip lik si yah
ip lik ten ayırd edi lin ce ye ka dar yi yin, için, son ra ge ce ye ka dar
oru cu ta mam la yın. Mes cid ler de iti kaf ta ol du ğu nuz za man lar da
on la ra (ka dın la rı nı za) yak laş ma yın. Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır,
(sa kın) on la ra ya naş ma yın. İş te Al lah, in san la ra ayet le ri ni böy-
le ce açık lar; umu lur ki sa kı nır lar. (2/187)
On lar ki, mal la rı nı ge ce, gün düz; giz li ve açık in fak eder ler. Ar -
tık bun la rın ecir le ri Rab le ri Katında dır, on la ra kor ku yok tur ve
on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (2/274)
Ge ce yi gün dü ze bağ la yıp-ka tar sın, gün dü zü de ge ce ye bağ la -
yıp-ka tar sın; di ri yi ölü den çı ka rır sın, ölü yü de di ri den çı ka rır sın.
Sen, di le di ği ne he sap sız rı zık ve rir sin." (3/27)
On la rın hep si bir de ğil dir. Ki tap Eh li'nden bir top lu luk var dır ki,
ge ce vak tin de ayak ta du rup Al lah'ın ayet le ri ni oku ya rak sec de -
ye ka pa nır lar. (3/113)
Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile gün dü zün ar -
dar da ge li şin de te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten ayet ler var dır.
(3/190)
On lar, in san lar dan giz ler ler de Al lah'tan giz le mez ler. Oy sa O,
ken di le ri, söz den (plan ola rak) hoş nut ol ma ya ca ğı şe yi 'ge ce le -
ri dü zen le yip ku rar lar ken,' on lar la be ra ber dir. Al lah, yap tık la rı nı
ku şa tan dır. (4/108)
Ge ce le yin ve gün dü zün ba rı nan her şey O'nun dur. O, işi ten dir,
bi len dir. (6/13)
Si zi ge ce le yin öl dü ren (uyu tan) ve gün dü zün 'güç ye ti rip et ki le -
mek te (ya pıp ka zan mak ta) ol duk la rı nı zı' bi len, son ra adı ko nul -
muş ecel do lun ca ya ka dar on da si zi di ril ten (uyan dı ran) O'dur.
Son ra 'en son dö nü şü nüz' O'na dır. Son ra yap mak ta ol duk la rı -
nı zı si ze O ha ber ve re cek tir. (6/60)
Ge ce, üs tü nü ör tüp bü rü yün ce bir yıl dız gör müş ve de miş ti ki:

"Bu be nim rab bim dir." Fa kat (yıl dız) kay bo lu ve rin ce: "Ben kay-
bo lup-gi den le ri sev mem" de miş ti. (6/76)
O sa ba hı ya rıp çı ka ran dır. Ge ce yi bir sü kun (din len me), Gü neş
ve Ay'ı bir he sap (ile) kıl dı. Bu, üs tün ve güç lü olan, bi len
Allah'ın tak di ri dir. (6/96)
Biz ni ce ül ke le ri yı kı ma uğ rat tık. Ge ce le ri uyur lar ken ya da gün-
dü zün din le nir ler ken Bizim zor lu aza bı mız on la ra ge li ver di.
(7/4)
Ger çek ten si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan,
son ra ar şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü, dur mak sı zın ken di si -
ni ko va la yan ge cey le ör ten, Güneş’e, Ay’a ve yıl dız la ra Ken di
buy ru ğuy la baş eğ di ren dir. Ha be ri niz ol sun, ya rat mak da, emir
de (yal nız ca) O'nun dur. Alem le rin Rab bi olan Al lah ne yü ce dir.
(7/54)
O ül ke ler hal kı, ge ce le ri uyur ken, on la ra zor lu aza bı mı zın gel-
me ye ce ğin den gü ven de miy di ler? (7/97)
Mu sa ile otuz ge ce için söz leş tik ve ona bir on da ha ek le dik.
Böy le ce Rab bi nin be lir le di ği sü re, kırk ge ce ye ta mam lan dı. Mu -
sa, kar de şi Ha run'a "Kav mim de be nim ye ri me geç, ıs lah et ve
boz gun cu la rın yo lu nu tut ma" de di. (7/142)
Ger çek ten, ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin de ve Al lah'ın
gök ler de ve yer de ya rat tı ğı şey ler de kor kup-sa kı nan bir top lu -
luk için el bet te ayet ler var dır. (10/6)
Dün ya ha ya tı nın ör ne ği, an cak gök ten in dir di ği miz, onun la in -
san la rın ve hay van la rın ye di ği yer yü zü nün bit ki si ka rış mış olan
bir su gi bi dir. Öy le ki yer, gü zel li ği ni ta kı nıp süs len di ği ve aha li -
si ger çek ten ona güç ye tir dik le ri ni san mış lar ken (iş te tam bu sı -
ra da) ge ce ve ya gün düz ona em ri miz gel miş tir de, dün san ki
hiç bir zen gin li ği yok muş gi bi, onu kö kün den bi çi lip atıl mış bir
du rum da kıl mı şız. Dü şü nen bir top lu luk için Biz ayet le ri böy le
bi rer bi rer açık la rız. (10/24)
Kö tü lük ler ka zan mış olan lar ise; her bir kö tü lü ğün kar şı lı ğı, ken -
di mis liy le dir. Bun la rı bir zil let sa rıp kap lar. On la rı Al lah'tan (kur-
ta ra cak) hiç bir ko ru yu cu yok. On la rın yüz le ri, san ki bir ka ran lık
ge ce nin par ça la rı na bü rün müş gi bi dir. İş te bun lar ate şin hal kı -
dır lar; ora da sü re siz ka la cak lar dır. (10/27)
De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç, eğer O'nun aza bı si ze ge ce ve ya
gün düz ge li ve rir se, suç lu-gü nah kar lar, bu nu ne di ye er ke ne al -
mak is ti yor lar?" (10/50)
O, din len me niz için ge ce yi, gün dü zü de ay dın la tı cı (mub sir) ola-
rak si zin için ya rat mış tır. Şüp he siz işi te bi len bir top lu luk için
bun da ger çek ten ayet ler var dır. (10/67)
(El çi ler) De di ler ki: "Ey Lut, biz Rab bi nin el çi le ri yiz. On lar sa na
ke sin ola rak ula şa maz lar. Ge ce nin bir par ça sın da ai len le bir lik -
te yü rü (yo la çık). Sa kın, hiç bi ri niz dö nüp ar ka sı na bak ma sın;
fa kat se nin ka rın baş ka. Çün kü on la ra isa bet ede cek olan, ona
da isa bet ede cek tir. On la ra va'do lu nan (azab) sa bah vak ti dir.
Sa bah da ya kın de ğil mi?" (11/81)
Gün dü zün iki ta ra fın da ve ge ce nin (gün dü ze) ya kın sa at le rin de
na ma zı kıl. Şüp he siz iyi lik ler, kö tü lük le ri gi de rir. Bu, öğüt alan-
la ra bir öğüt tür. (11/114)
Ve O, ye ri ya yıp uza tan, on da sar sıl maz-dağ lar ve ır mak lar kı -
lan dır. Ora da ürün le rin her bi rin den iki şer çift ya rat mış tır; ge ce -
yi gün dü ze bü rü mek te dir. Şüp he siz bun lar da dü şü nen bir top-
lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/3)
Siz den sö zü sak lı tu tan da, onu açı ğa vu ran da, ge ce le yin giz-
le nen de ve gün dü zün or tak lık ta ge zen de (O'nun Katında bil -
me ba kı mın dan) bir dir. (13/10)
Gü ne ş’i ve Ay’ı ha re ket le rin de sü rek li em ri ni ze ama de kı lan,
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ge ce yi ve gün dü zü de em ri ni ze ama de kı lan dır. (14/33)
He men ai le ni ge ce nin bir bö lü mün de yo la çı kar, sen de on la rın
ar dın dan git ve siz den hiç kim se ar ka sı na bak ma sın; em ro lun -
du ğu nuz ye re gi din." (15/65)
Ge ce yi, gün dü zü, Gü ne ş’i ve Ay’ı si zin em ri ni ze ver di; yıl dız lar
da O'nun em riy le em re ha zır kı lın mış tır. Şüp he siz bun da, ak lı -
nı kul la na bi len bir top lu luk için ayet ler var dır. (16/12)
Bir kı sım ayet le ri mi zi ken di si ne gös ter mek için, ku lu nu bir ge ce
Mes cid-i Ha ram'dan, çev re si ni be re ket len dir di ği miz Mes cid-i
Ak sa'ya gö tü ren O (Al lah) yü ce dir. Ger çek ten O, işi ten dir, gö -
ren dir. (17/1)
Biz ge ce yi ve gün dü zü iki ayet kıl dık; ge ce aye ti ni sil dik de Rab -
bi niz den bir fazl ara ma nız, yıl la rın sa yı sı nı ve he sa bı öğ ren me -
niz için gün dü zün aye ti ni ay dın la tı cı kıl dık. Biz, her şe yi ye te rin -
ce açık la dık. (17/12)
Gü ne şin sark ma sın dan ge ce nin ka rar ma sı na ka dar na ma zı kıl,
fe cir vak ti (na maz da oku nan) Kur'an'ı, iş te o, şa hid olu nan dır.
(17/78)
Ge ce nin bir kıs mın da kalk, sa na aid na fi le ola rak onun la
(Kur'an'la) na maz kıl. Umu lur ki Rab bin se ni övül müş bir ma ka -
ma ulaş tı rır. (17/79)
De di ki: "Rab bim, ba na bir ala met (ayet) ver." De di ki: "Se nin
ala me tin, sa pa sağ lam iken, üç tam ge ce in san lar la ko nuş ma -
man dır." (19/10)
An dol sun, Biz Mu sa'ya vah yet miş tik: "Kul la rı mı ge ce le yin yü rü -
yü şe ge çir, on la ra de niz de ku ru bir yol aç, ye ti şil mek ten kork-
ma dan ve en di şe ye ka pıl ma dan." (20/77)
Şu hal de on la rın söy le dik le ri ne kar şı sa bır lı ol, Güneş’in do ğu -
şun dan ve ba tı şın dan ön ce Rab bi ni hamd ile tes bih et (yü celt).
Ge ce nin bir bö lü mün de ve gün dü zün uç la rın da da tes bih te bu -
lun ki hoş nut ola bi le sin. (20/130)
Ge ce ve gün düz, hiç dur mak sı zın tes bih eder ler. (21/20)
Ge ce yi, gün dü zü, Gü ne ş’i ve Ay’ı ya ra tan O'dur; her bi ri bir yö -
rün ge de yü züp gi di yor. (21/33)
De ki: "Ge ce ve gün düz si zi Rah man'dan kim ko ru ya bi lir?" Ha -
yır, on lar Rab le ri ni zi kir den yüz çe vi ren ler dir. (21/42)
İş te böy le; çün kü Al lah, ge ce yi gün dü ze bağ la yıp ka tar ve gün-
dü zü ge ce ye bağ la yıp-ka tar. Şüp he siz Al lah, işi ten dir, gö ren dir.
(22/61)
Bu na (ayet le ri me) kar şı bü yük lük tas la ya rak; ge ce vak ti de he -
ze yan lar ser gi li yor du nuz. (23/67)
O, ya şa tan ve öl dü ren dir; ge ce ile gün dü zün ay kı rı lı ğı (ve ya ar -
dar da ge li şi) da O'nun (ka nu nu)dur. Yi ne de ak lı nı zı kul lan ma -
ya cak mı sı nız? (23/80)
Al lah, ge ce ile gün dü zü evi rip çe vi rir. Ger çek ten bun da ba si ret
sa hip le ri için bi rer ib ret var dır. (24/44)
O, ge ce yi si zin için bir el bi se, uy ku yu bir din len me ve gün dü zü
de ya yı lıp-ça lış ma (za ma nı) kı lan dır. (25/47)
O, ge ce ile gün dü zü bir bi ri ar dın ca kı lan dır; öğüt alıp-dü şün mek
is te yen ler ya da şük ret mek is te yen ler için. (25/62)
On lar, Rab le ri ne sec de ede rek ve kı ya ma du ra rak ge ce ler ler.
(25/64)
Mu sa'ya: "Kul la rı mı ge ce yü rü yü şe ge çir, çün kü iz le ne cek si niz"
di ye vah yet tik. (26/52)
Ken di ara la rın da Al lah adı na and içe rek, de di ler ki: "Ge ce mut-
la ka ona ve ai le si ne bir bas kın dü zen le ye lim, son ra ve li si ne: Ai -
le si nin yok olu şu na biz şa hid ol ma dık ve ger çek ten biz ler doğ-
ru yu söy le yen le riz, di ye lim." (27/49)
Gör me di ler mi, Biz ge ce yi on da sü kun bul ma la rı için, gün dü zü

de ay dın lık(la gör sün ler) di ye ya rat tık. Şüp he siz, iman eden bir
ka vim için bun da ayet ler var dır. (27/86)
De ki: "Gör dü nüz mü söy le yin; Al lah, kı ya met gü nü ne ka dar ge -
ce yi si zin üze ri niz de ke sin ti siz ce sür dü re cek ol sa, Al lah'ın dı -
şın da si ze ay dın lık ve re cek ilah kim dir? Yi ne de din le me ye cek
mi si niz?" (28/71)
De ki: "Gör dü nüz mü söy le yin, Al lah kı ya met gü nü ne ka dar
gün dü zü si zin üze ri niz de ke sin ti siz ce sür dü re cek ol sa Al lah'ın
dı şın da si ze için de din le ne ce ği niz ge ce yi ge ti re cek ilah kim dir?
Yi ne de gör me ye cek mi si niz? (28/72)
Ken di rah me tin den ol mak üze re O, si zin için, din len me niz ve
O'nun faz lın dan (ge çi mi ni zi) ara ma nız için ge ce yi ve gün dü zü
var et ti. Umu lur ki şük re der si niz. (28/73)
Ge ce le yin ve gün dü zün uyu ma nız ile O'nun faz lın dan (ge çi mi -
ni zi te min için rız kı nı zı) ara ma nız, O'nun ayet le rin den dir. Şüp -
he siz işi te bi len bir ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (30/23)
Gör mü yor mu sun ki, ger çek ten Al lah, ge ce yi gün dü ze bağ la -
yıp-ka tar, gün dü zü de ge ce ye bağ la yıp-ka tar. Gü neş ile Ay’ı
em re ama de kıl mış tır. Her bi ri, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar
akıp gi der. Al lah yap tık la rı nız dan ha ber dâr dır. (31/29)
Ken di le riy le, iç le rin de be re ket ler kıl dı ğı mız mem le ket ler ara sın -
da (bi ri di ğe rin den) gö rü ne bi len şe hir ler var et tik ve ora da yü rü -
me (im kan la rı nı) tak dir et tik: "Ora lar da ge ce le ri ve gün düz le ri
gü ven lik için de ge zip do la şın" (de dik). (34/18)
Za'fa uğ ra tı lan lar da bü yük lük tas la yan la ra: "Ha yır, siz ge ce ve
gün düz hi le li dü zen ler (ku rup) bi zim Al lah'ı in kar et me mi zi ve
O'na eş ler koş ma mı zı bi ze em re di yor du nuz" de di ler. Aza bı gör-
dük le rin de piş man lık la rı nı sak lar lar; Biz de in kâr eden le rin bo -
yun la rı na hal ka lar ge çir dik. On lar, yap tık la rın dan baş ka sıy la mı
ce za lan dı rı la cak lar dı? (34/33)
(Al lah) Ge ce yi gün dü ze bağ la yıp-ka tar, gün dü zü de ge ce ye
bağ la yıp-ka tar; Gü neş ve Ay’ı  em re ama de kıl mış tır, her bi ri
adı ko nul muş bir sü re ye ka dar akıp git mek te dir. İş te bun la rı
(ya ra tıp dü ze ne ko yan) Al lah si zin Rab bi niz dir; mülk O'nun dur.
O'ndan baş ka tap tık la rı nız ise, 'bir çe kir de ğin in ce cik za rı na' bi -
le ma lik ola maz lar. (35/13)
Ge ce de ken di le ri için bir ayet tir. Gün dü zü on dan sı yı rıp yü ze -
riz, he men ar tık ka ran lık ta ka lı ver miş ler dir. (36/37)
Ne Güneş’in Ay’a eri şip-ye tiş me si ge re kir, ne de ge ce nin gün-
dü zün önü ne geç me si. Her bi ri bir yö rün ge de yü züp git mek te -
dir ler. (36/40)
Ve ge ce le yin. Yi ne de akıl lan ma ya cak mı sı nız? (37/138)
Gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Ge ce yi gün dü zün üs tü ne sa -
rıp-ör tü yor, gün dü zü de ge ce nin üs tü ne sa rıp-ör tü yor. Gü ne ş’e
ve Ay’a bo yun eğ dir di. Her bi ri adı ko nul muş bir ece le (sü re ye)
ka dar akıp git mek te dir. Ha be rin ol sun; üs tün ve güç lü olan, ba -
ğış la yan O'dur. (39/5)
Yok sa o, ge ce sa atin de kal kıp da sec de ede rek ve kı ya ma du -
ra rak gö nül den ita at (iba det) eden, ahi ret ten sa kı nan ve Rab bi -
nin rah me ti ni umud eden (gi bi) mi dir? De ki: "Hiç bi len ler le bil-
me yen ler bir olur mu? Şüp he siz, te miz akıl sa hip le ri öğüt alıp-
dü şü nür ler." (39/9)
Al lah, ken di sin de sü kun bul ma nız için ge ce yi, ay dın lık ola rak
da gün dü zü si zin için var et ti. Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı
(sı nır sız) bir fazl sa hi bi dir. An cak in san la rın ço ğu şük ret mi yor -
lar. (40/61)
Ge ce, gün düz, Gü neş ve Ay O'nun ayet le rin den dir. Siz Gü ne -
şe de, Ay’a da sec de et me yin. Al lah'a sec de edin, ki bun la rı
Ken di si ya rat mış tır. Eğer O'na iba det ede cek se niz. (41/37)
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Şa yet on lar bü yük le ne cek olur lar sa, Rab bi nin Katında bu lu nan -
lar, O'nu ge ce ve gün düz tes bih eder ler ve (bun dan) bık kın lık
duy maz lar. (41/38)
Ger çek ten Biz onu mü ba rek bir ge ce de in dir dik, ger çek ten Biz
uya ran la rız. (44/3)
Ki on da (o ge ce de) her hik met li iş ay rı lır. (44/4)
(Al lah da:) "Öy ley se, kul la rı mı ge ce le yin yü rü yü şe ge çir, mu -
hak kak ta kip edi le cek si niz." (di ye du ası nı ka bul edip ce vap ver -
di). (44/23)
Ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin de (ve ya ay kı rı lı ğın da),
Allah'ın gök ten rı zık in di rip ölü mün den son ra yer yü zü nü di rilt -
me sin de ve rüz gar la rı (bel li bir dü zen için de) yö net me sin de ak -
lı nı kul la nan bir ka vim için ayet ler var dır. (45/5)
Ge ce nin bir bö lü mün de ve sec de le rin ar ka sın dan da O'nu tes-
bih et. (50/40)
Ge ce-bo yun ca da pek az uyur lar dı. (51/17)
Ge ce nin bir bö lü mün de ve yıl dız la rın ba tı şı nın ar dın da da O'nu
tes bih et. (52/49)
Ge ce yi gün dü ze bağ la yıp-ka tar, gün dü zü de ge ce ye bağ la yıp-
ka tar. O, gö ğüs le rin özün de (sak lı) ola nı bi len dir. (57/6)
(Al lah) Onu, ye di ge ce ve se kiz gün, ara lık ver mek si zin üzer le -
ri ne mu sal lat et ti. Öy le ki, o kav min, ora da san ki içi kof hur ma
kü tük le riy miş gi bi çar pı lıp ye re yı kıl dı ğı nı gö rür sün. (69/7)
De di ki: "Rab bim, ger çek ten kav mi mi ge ce ve gün düz da vet
edip-dur dum." (71/5)
Az bir kıs mı ha riç ol mak üze re, ge ce le yin kalk: (73/2)
Doğ ru su ge ce ne şe si (ge ce iba de ti, in sa nın iç dün ya sın da
uyan dır dı ğı) et ki ba kı mın dan da ha kuv vet li, oku mak ba kı mın -
dan da ha sağ lam dır. (73/6)
Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz ek si ğin -
de, ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı ğı nı bi lir; se nin -
le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge -
ce yi ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya mayaca ğı nı -
zı bil di, böy le ce tev be ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal -
de Kur'an'dan ko lay ge le ni oku yun. Al lah siz den has ta lar ol du -
ğu nu, baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de
ge zip-do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar pı şa cak -
la rı nı bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko lay ge le ni oku-
yun. Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a gü zel bir
borç ve rin. Ha yır ola rak ken di ne fis le ri niz için ön ce den tak dim
et ti ği niz şey le ri da ha ha yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola-
rak Al lah Katında bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (73/20)
Dö nüp git ti ği za man ge ce ye, (74/33)
Ge ce nin bir bö lü mün de O'na sec de et ve ge ce le yin uzun uza-
dı ya O'nu tes bih et. (76/26)
Ge ce yi bir ör tü yap tık. (78/10)
Ge ce si ni ka rart tı, kuş lu ğu nu açı ğa-çı kar dı. (79/29)
Ka rar ma ya ilk baş la dı ğı za man, ge ce ye an dol sun, (81/17)
Ge ce ye ve top la yıp-ta şı dı ğı şey le re, (84/17)
On ge ce ye, (89/2)
Akıp-git ti ği za man ge ce ye, (89/4)
Onu sa rıp-ört tü ğü za man ge ce ye, (91/4)
Sa rıp-ört tü ğü za man ge ce ye an dol sun, (92/1)
'Ka ran lı ğı iyi ce çök tü ğü' za man ge ce ye, (93/2)
Ger çek şu ki, Biz onu ka dir ge ce sin de in dir dik. (97/1)
Ka dir ge ce si nin ne ol du ğu nu sa na bil di ren ne dir? (97/2)
Ka dir ge ce si, bin ay dan da ha ha yır lı dır. (97/3)
Ka ran lı ğı çök tü ğü za man ge ce nin şer rin den, (113/3)

GE ÇİM
(Ko ca sı ta ra fın dan) Bo şa nan (ka dın)la rın ma ruf (meş ru) bir
tarz da ya rar lan ma (ve ge çim pay)la rı var dır. Bu, sa kı nan lar
üze rin de bir hak (borç) tır. (2/241)
An dol sun, si zi yer yü zün de yer le şik kıl dık ve or da si ze ge çim lik -
ler ya rat tık. Ne az şük re di yor su nuz? (7/10)
Ve or da siz ler için ve ken di si ne rı zık ve ri ci ler ol ma dı ğı nız kim-
se ler (var lık lar ve can lı lar) için ge çim lik ler kıl dık. (15/20)
Kim de Be nim zik rim den yüz çe vi rir se, ar tık onun için sı kın tı lı bir
ge çim var dır ve Biz onu kı ya met gü nü kör ola rak haş re de ce -
ğiz." (20/124)
Al lah (or tak ko şan lar için) bir ör nek ver di: Ken di si hak kın da
uyum suz ve ge çim siz bu lu nan, sa hip le ri de çok or tak lı olan (kö -
le) bir adam ile yal nız ca bir ki şi ye tes lim ol muş bir adam. Bu iki-
si nin du ru mu bir olur mu? Hamd, Al lah'ın dır. Ha yır on la rın ço ğu
bil mi yor lar. (39/29)
Gün dü zü bir ge çim-vak ti kıl dık. (78/11)

GE Mİ
Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü zün
ard ar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen
ge mi ler de, Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün -
den son ra di rilt ti ği su da, her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da,
rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş
bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten
ayet ler var dır. (2/164)
Onu ya lan la dı lar. Biz de onu ve ge mi de onun la bir lik te olan la rı
kur tar dık, ayet le ri mi zi ya lan sa yan la rı su da-boğ duk. Çün kü on -
lar kör bir ka vim di. (7/64)
Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki siz ge mi de bu -
lun du ğu nuz za man, on lar da gü zel bir rüz gar la onu yüz dü rür -
ler ken ve (tam) bu nun la se vin mek te ler ken, ona çıl gın ca bir rüz-
gar ge lip ça tar ve her yan dan dal ga lar on la rı ku şa tı ve rir; on lar
ar tık bu (dal ga lar la) ger çek ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken,
din de O'na 'gö nül den ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)' ola rak Al lah'a
dua et me ye baş lar lar: "An dol sun eğer bun dan bi zi kur ta ra cak
olur san, mu hak kak sa na şük re den ler den ola ca ğız." (10/22)
Fa kat onu ya lan la dı lar; Biz de onu ve ge mi de onun la bir lik te
olan la rı kur tar dık ve on la rı ha li fe ler kıl dık. Ayet le ri mi zi ya lan la -
yan la rı da su da boğ duk. Uya rı lan la rın na sıl bir so nu ca uğ ra tıl -
dık la rı na bir bak. (10/73)
Bi zim gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi yi imal et. Zul me -
den ler ko nu sun da ba na hi tap ta bu lun ma. Çün kü on lar su da-
bo ğu la cak lar dır." (11/37)
Ge mi yi ya pı yor du. Kav mi nin ile ri ge len le ri ken di si ne her uğ ra -
dı ğın da O'nun la alay edi yor du. O: "Eğer bi zim le alay eder se niz,
alay et ti ği niz gi bi biz de siz ler le alay ede ce ğiz" de di. (11/38)
Al lah, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve gök ten su in di rip onun la si ze rı -
zık ola rak tür lü ürün ler çı ka ran dır. Ve onun em riy le ge mi le ri, de -
niz de yüz me le ri için si ze, em re ama de kı lan dır. Ir mak la rı da si -
zin için em re ama de kı lan dır. (14/32)
De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta ze et ye mek te si -
niz ve gi yi mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı kar mak ta sı nız. Ge mi le -
rin on da (su la rı) ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun-
lar) O'nun faz lın dan ara ma nız ve şük ret me niz için dir. (16/14)
Si zin Rab bi niz, faz lın dan ara ma nız için de niz de ge mi le ri si zin
için yü rü tür. Ger çek ten O, si ze kar şı mer ha met li olan dır.
(17/66)
Böy le ce iki si yo la ko yul du. Ni te kim bir ge mi ye bi nin ce, o bu nu

191

Harun Yahya (Adnan Oktar)



(ge mi yi) de li ver di. (Mu sa) De di ki: "İçin de ki le ri ni ba tır mak için
mi onu del din? An dol sun, sen şa şır tı cı bir iş yap tın." (18/71)
Ge mi, de niz de ça lı şan yok sul la rın dı, onu ku sur lu yap mak is te -
dim, (çün kü) ile ri le rin de, her ge mi yi zor ba lık la ele ge çi ren bir
kral var dı." (18/79)
Gör me din mi, Al lah, yer de ki le ri ve de niz de onun em riy le akıp gi -
den ge mi le ri, si zin ya ra rı nı za ver di. Ve iz ni ol ma dık ça, gö ğü ye -
rin üs tü ne düş mek ten alı ko yar. Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı
şef kat li dir, çok mer ha met li dir. (22/65)
On la rın üze rin de ve ge mi ler de ta şın mak ta sı nız. (23/22)
Böy le lik le Biz ona: "Gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi
yap. Ni te kim Bi zim em ri miz ge lip de tan dır kı zı şın ca, onun içi ne
her (tür hay van dan) iki şer çift ile, iç le rin den aleyh le ri ne söz geç-
miş (azab ge rek miş) on lar dı şın da olan ai le ni de alıp koy; zul-
me den ler ko nu sun da ba na mu ha tap ol ma, çün kü on lar bo ğu la -
cak lar dır" di ye vah yet tik. (23/27)
Böy le ce sen, be ra be rin de olan lar la ge mi ye bin di ğin de o za man
de ki: "Bi zi o zul me den ka vim den kur ta ran Al lah'a ham dol sun."
(23/28)
Bu nun üze ri ne, onu ve onun la bir lik te olan la rı (in san ve hay van-
lar la) yük lü ge mi için de kur tar dık. (26/119)
Böy le ce Biz onu ve ge mi hal kı nı kur tar dık ve bu nu alem le re bir
ayet (ken di sin den ders çı ka rı la cak bir olay) kıl mış ol duk.
(29/15)
On lar ge mi ye bin dik le ri za man, di ni yal nız ca O'na 'ha lis kı lan
gö nül den bağ lı lar' ola rak, Al lah'a yal va rıp ya ka rır lar. Ama on la -
rı ka ra ya çı ka rıp kur ta rın ca, he men şirk ko şar lar. (29/65)
Si ze ken di rah me tin den tad dır ma sı, em riy le ge mi le ri yü rüt me si
ve O'nun faz lın dan (rız kı nı zı) ara ma nız ile umu lur ki şük ret me -
niz için, rüz gar la rı müj de ve ri ci ler ola rak gön der me si, O'nun
ayet le rin den dir. (30/46)
Gör mü yor mu sun ki, si ze ayet le rin den (ba zı la rı nı) gös ter me si
için, ge mi ler Al lah'ın ni me tiy le de niz de akıp git mek te dir! Hiç
şüp he siz bun da, çok sab re den, çok şük re den için ger çek ten
ayet ler var dır. (31/31)
İki de niz bir de ğil dir. Şu, tat lı, su suz lu ğu ke ser ve içi mi ko lay; şu
da, tuz lu ve acı dır. An cak her bi rin den ta ze et yer si niz ve ta kın -
mak ta ol du ğu nuz süs eş ya la rı nı çı ka rır sı nız. O'nun faz lın dan
ara ma nız ve umu lur ki şük ret me niz için ge mi le rin on da (de niz -
de) su la rı ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rür sün. (35/12)
On la rın soy la rı nı do lu ge mi ler de ta şı ma mız da ken di le ri için bir
ayet tir. (36/41)
Ha ni o, do lu bir ge mi ye kaç mış tı. (37/140)
On lar da si zin için ya rar lar var dır. On la rın üs tün de gö ğüs le ri niz -
de olan bir ha ce te (ih ti ya ca ve ar zu ya) ula şır sı nız; on la rın ve
ge mi le rin üs tün de ta şı nır sı nız. (40/80)
De niz de yük sek dağ lar gi bi sey re den ge mi ler O'nun ayet le rin -
den dir. (42/32)
Ki O, bü tün çift le ri ya rat tı ve si zin için ge mi ler den ve hay van lar -
dan bi ne ce ği niz şey le ri var et ti. (43/12)
Al lah; Ken di em riy le ge mi ler akıp git sin ve O'nun faz lın dan arar-
sı nız di ye, si zin için de ni ze bo yun eğ dir di. Umu lur ki şük re der -
si niz. (45/12)
Ve onu da tah ta lar ve çi vi ler(le in şa edil miş ge mi) üze rin de ta -
şı dık; (54/13)
De niz de ko ca dağ lar gi bi yük se len ge mi ler O'nun dur. (55/24)
Ger çek şu ki, su taş tı ğı za man, o ge mi de Biz si zi ta şı dık;
(69/11)

GENÇ
Onun la bir lik te iki genç de zin da na gir miş ti. Bi ri: "Ben (rü yam -
da) ken di mi şa rap sı kı yor ken gör düm." de di. Öbü rü: "Ben de
ken di mi ba şı mın üs tün de ek mek ta şı yor ken gör düm; kuş da on -
dan ye mek tey di" de di. "Bu nun yo ru mun dan bi ze ha ber ver.
Doğ ru su biz se ni, iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/36)
O genç ler, ma ğa ra ya sı ğın dık la rı za man, de miş ler di ki: "Rab bi -
miz, Katından bi ze bir rah met ver ve işi miz den bi ze doğ ru yu ko -
lay laş tır (bi zi ba şa rı lı kıl). (18/10)
Biz sa na on la rın ha ber le ri ni bir ger çek (olay) ola rak ak ta rı yo ruz.
Ger çek ten on lar Rab le ri ne iman et miş genç ler di ve Biz de on -
la rın hi da yet le ri ni art tır mış tık. (18/13)
Ha ni Mu sa genç yar dım cı sı na de miş ti: "İki de ni zin bir leş ti ği ye -
re ula şın ca ya ka dar gi de ce ğim ya da uzun za man lar ge çi re ce -
ğim." (18/60)
(Var ma la rı ge re ken ye re ge lip) Geç tik le rin de (Mu sa) genç-yar -
dım cı sı na de di ki: "Ye me ği mi zi ge tir bi ze, an dol sun, bu yap tı ğı -
mız-yol cu luk tan ger çek ten yo rul duk." (18/62)
Çev re le rin de ölüm süz lü ğe ulaş mış genç ler dö nüp do la şır;
(56/17)

GIRT LAK
On la rı, yak laş mak ta olan gü ne kar şı uyar; o za man yü rek ler
gırt lak la ra da ya nır, yut ku nur du rur lar. Za lim ler için ne ko ru yu cu
bir dost, ne sö zü ye ri ne ge ti re bi lir bir şe fa at çi yok tur. (40/18)

Gİ YİM
Ve si zin için ona, zor lu-sa va şı nız da si zi ko ru sun di ye, '(ma de ni)
gi yim-sa na tı nı' öğ ret tik. Bu na rağ men siz şük re den ler mi si niz?
(21/80)
Gi yim le ri kat ran dan dır, yüz le ri ni ateş bü rü mek te dir. (14/50)
De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta ze et ye mek te si -
niz ve gi yi mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı kar mak ta sı nız. Ge mi le -
rin on da (su la rı) ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun-
lar) O'nun faz lın dan ara ma nız ve şük ret me niz için dir. (16/14)

GÖK-GÖK LER
Ya da (bun lar) ka ran lık lar, gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü,
'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki, yıl-
dı rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la
ku lak la rı nı tı kar lar. Oy sa Al lah ka fir le ri çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(2/19)
O, si zin için yer yü zü nü bir dö şek, gök yü zü nü bir bi na kıl dı. Ve
gök ten yağ mur in di re rek bu nun la si zin için (çe şit li) ürün ler den
rı zık çı kar dı. Öy ley se (bü tün bun la rı) bi le bi le Al lah'a eş ler koş-
ma yın. (2/22)
Si zin için yer de olan la rın tü mü nü ya ra tan O'dur. Son ra gö ğe yö -
ne lip (is ti va edip) de on la rı ye di gök ola rak dü zen le yen O'dur.
Ve O, her şe yi bi len dir. (2/29)
(Al lah:) "Ey Adem, bun la rı on la ra isim le riy le ha ber ver" de di. O,
bun la rı on la ra isim le riy le ha ber ve rin ce de de di ki: "Si ze de me -
dim mi, gök le rin ve ye rin gay bı nı ger çek ten ben bi li rim, giz li tut-
tuk la rı nı zı ve açı ğa vur duk la rı nı zı da ben bi li rim." (2/33)
Ama zul me den ler, ken di le ri ne söy le nen sö zü bir baş ka sıy la de -
ğiş tir di ler. Biz de o za lim le rin yap tık la rı boz gun cu lu ğa kar şı lık,
üzer le ri ne gök ten iğ renç bir azab in dir dik. (2/59)
(Yi ne) Bil mez mi sin ki, ger çek ten gök le rin ve ye rin mül kü
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Allah'ın dır. Si zin Al lah'tan baş ka ve li niz ve yar dım cı nız yok tur.
(2/107)
De di ler ki: "Al lah oğul edin di." O, (bu ya kış tır ma dan) yü ce dir.
Ha yır, gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur, tü mü O'na gö -
nül den bo yun eğ miş ler dir. (2/116)
Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) ya ra tan dır. O, bir işin ol -
ma sı na ka rar ve rir se, ona yal nız ca "Ol" der, o da he men olu ve -
rir. (2/117)
Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü zün
ard ar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen
ge mi ler de, Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün -
den son ra di rilt ti ği su da, her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da,
rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş
bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten
ayet ler var dır. (2/164)
Al lah... O'ndan baş ka İlah yok tur. Di ri dir, kâ im dir. O'nu uyuk la -
ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun -
dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Katında şe fa at te bu lu na cak kim dir?
O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka -
da rı nın dı şın da, O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz -
lar. O'nun kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat mış tır.
On la rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek yü ce dir, pek bü -
yük tür. (2/255)
Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. İçi niz de ki ni açı ğa vur-
sa nız da, giz le se niz de, Al lah si zi onun la sor gu ya çe ker. Son ra
di le di ği ni ba ğış lar, di le di ği ni azab lan dı rır. Al lah, her şe ye güç
ye ti ren dir. (2/284)
Şüp he siz, yer de ve gök te Al lah'a hiç bir şey giz li kal maz. (3/5)
De ki: "Si ne le ri niz de ola nı -giz le se niz de, açı ğa vur sa nız da-
Allah bi lir. Ve gök ler de ola nı da, yer de ola nı da bi lir. Al lah, her-
şe ye güç ye ti ren dir." (3/29)
Pe ki on lar, Al lah'ın di nin den baş ka bir din mi arı yor lar? Oy sa
gök ler de ve yer de her ne var sa -is te se de, is te me se de- O'na
tes lim ol muş tur ve O'na dön dü rül mek te dir ler. (3/83)
Gök ler de ve yer de olan lar Al lah'ın dır ve (bü tün) iş ler Al lah'a
dön dü rü lür. (3/109)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ın dır. Ki mi di ler se ba -
ğış lar, ki mi di ler se azab lan dı rır. Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen -
dir. (3/129)
Rab bi niz den olan mağ fi ret ve eni gök ler le yer ka dar olan cen-
ne te (ka vuş mak için) ya rı şın; o, mut ta ki ler için ha zır lan mış tır.
(3/133)
Al lah'ın, bol ih sa nın dan ken di le ri ne ver di ği şey ler de cim ri lik
eden ler, bu nun ken di le ri için ha yır lı ol du ğu nu san ma sın lar. Ha -
yır; bu, on lar için şer dir; kı ya met gü nü, cim ri lik et tik le riy le tas-
ma lan dı rı la cak lar dır. Gök le rin ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. Al lah
yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (3/180)
Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır. Al lah, her şe ye güç ye ti ren -
dir. (3/189)
Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile gün dü zün ar -
dar da ge li şin de te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten ayet ler var dır.
(3/190)
On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik re der ler
ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü nür ler. (Ve der ler
ki:) "Rab bi miz, Sen bu nu bo şu na ya rat ma dın. Sen pek yü ce sin,
bi zi ate şin aza bın dan ko ru." (3/191)
Gök ler de ve yer de ne var sa tü mü Al lah'ın dır. Al lah, her şe yi ku -
şa tan dır. (4/126)

Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. An dol sun, Biz siz den
ön ce ki tap ve ri len le re ve siz le re: "Al lah'tan kor kup-sa kı nın" di ye
tav si ye et tik. Eğer in kâ ra sa par sa nız, şüp he siz, gök ler de ve yer -
de ne var sa Al lah'ın dır. Al lah, hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan,
hamd'e la yık olan dır. (4/131)
Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. Ve kil ola rak Al lah ye ter.
(4/132)
Ki tap Eh li, sen den ken di le ri ne gök ten bir ki tap in dir me ni is ti yor.
Mu sa'dan bun dan da ha bü yü ğü nü is te miş ler di. De miş ler di ki:
"Bi ze Al lah'ı açık ça gös ter." Böy le ce zu lüm le rin den do la yı on la -
ra yıl dı rım çarp mış tı. Ar dın dan ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra, bu za ğı yı (ilah) edin miş ler di. Yi ne bun dan do la yı
on la rı af fet tik ve Mu sa'ya apa çık olan is pat la yı cı bir de lil ver dik.
(4/153)
Ey in san lar, şüp he siz el çi si ze Rab bi niz den hak la gel di. Öy ley -
se iman edin, si zin için ha yır lı dır. Eğer in kâ ra sa par sa nız, şüp-
he siz gök ler de olan la rın ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ın dır.
Allah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/170)
Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin, Al lah'a kar -
şı ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu Me sih
İsa, an cak Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni)
Mer yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve
el çi si ne ina nı nız; "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın, si zin için
ha yır lı dır. Al lah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk sa hi bi ol mak tan
yü ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Ve kil ola rak
Al lah ye ter. (4/171)
An dol sun, "Şüp he siz, Al lah Mer yem oğ lu Me sih'tir." di yen ler
küf re düş müş tür. De ki: "O, eğer Mer yem oğ lu Me sih'i, onun an -
ne si ni ve yer yü zün de ki le rin tü mü nü he lak (yok) et mek is ter se,
Al lah'tan (bu nu ön le me ye) kim bir şe ye ma lik ola bi lir? Gök le rin,
ye rin ve bun lar ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü Al lah'ın dır; di le -
di ği ni ya ra tır. Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (5/17)
Yahudi ve Hı ris ti yan lar: "Biz Al lah'ın ço cuk la rı yız ve sev dik le ri -
yiz" de di. De ki: "Pe ki, ne di ye si zi gü nah la rı nız dan do la yı azab-
lan dı rı yor? Ha yır, siz O'nun ya rat tı ğın dan bi rer be şer si niz. O,
di le di ği ni ba ğış lar, di le di ği ni azap lan dı rır. Gök le rin, ye rin ve
bun la rın ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü Al lah'ın dır. Son va rış
O'na dır." (5/18)
Gök le rin ve ye rin mül kü nün Al lah'a ait ol du ğu nu bil mi yor mu -
sun? O, ki mi di ler se azab lan dı rır, ki mi di ler se ba ğış lar. Al lah,
her şe ye güç ye ti ren dir. (5/40)
Al lah, Beyt-i Ha ram (olan) Ka be'yi in san lar için bir ayak lan ma
(kı yam evi) kıl dı; Ha ram Ay'ı, kur ba nı ve bo yun lar da ki ger dan -
lık la rı da. Bu, Al lah'ın gök ler de ve yer de ne var sa tü mü nü bil di -
ği ni ve Al lah'ın ger çek ten her şe yi bi len ol du ğu nu bil me niz için-
dir. (5/97)
Ha va ri ler: "Ey Mer yem oğ lu İsa, Rab bin bi ze gök ten bir sof ra in -
di re bi lir mi?" de miş ler di. O da: "Eğer inan mış lar sa nız Al lah'tan
kor kup-sa kı nın" de miş ti. (5/112)
Mer yem oğ lu İsa: "Al lah'ım, Rab bi miz, bi ze gök ten bir sof ra in -
dir, ön ce miz ve son ra mız için bir bay ram ve Senden de bir bel -
ge ol sun. Bi zi rı zık lan dır, Sen rı zık ve ri ci le rin en ha yır lı sı sın"
de miş ti. (5/114)
Gök le rin, ye rin ve iç le rin de olan la rın tü mü nün mül kü Al lah'ın dır.
O, her şe ye güç ye ti ren dir. (5/120)
Hamd, gök le ri ve ye ri ya ra tan, ka ran lık la rı ve ay dın lı ğı (nu ru) kı -
lan Al lah'adır. (Bun dan) Son ra bi le, in kâr eden ler, Rab le ri ne
(bir ta kım var lık la rı ve güç le ri) denk tu tu yor lar. (6/1)
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Gök ler de ve yer de Al lah O'dur. Giz li ni zi ve açı ğı nı zı bi lir; ka zan-
dık la rı nı zı da bi lir. (6/3)
Ken di le rin den ön ce ni ce ne sil le ri yı kı ma uğ rat tı ğı mı zı gör mü -
yor lar mı? Biz, si zi yer le şik kıl ma dı ğı mız bir bi çim de on la rı yer-
yü zün de (bü yük bir güç ve ser vet le) yer le şik kıl dık; gök ten üzer-
le ri ne sa ğa nak (bol yağ mur lar) yağ dır dık, ne hir le ri de alt la rın -
dan akar yap tık. Ama gü nah la rı ne de niy le Biz on la rı yı kı ma uğ -
rat tık ve ar ka la rın dan baş ka ne sil ler (in şa edip) var et tik. (6/6)
De ki: "Gök ler de ve yer de olan lar ki min dir?" De ki: "Al lah'ın dır."
O, rah me ti Ken di üze ri ne yaz dı. Si zi ken di sin de şüp he ol ma yan
kı ya met gü nün de el bet te top la ya cak tır. Ne fis le ri ni hüs ra na uğ -
ra tan lar, iş te on lar inan ma yan lar dır. (6/12)
De ki: "O, gök le ri ve ye ri ya ra tır ken ve O, (hep) bes le yen (hiç)
bes len mez ken, ben Al lah'tan baş ka sı nı mı ve li edi ne ce ğim?"
De ki: "Ba na ger çek ten Müs lü man olan la rın il ki ol mam em re dil -
di ve: Sa kın müş rik ler den ol ma." (de nil di.) (6/14)
O, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya ra tan dır. O'nun "ol" de di ği gün
(her şey) olu ve rir, O'nun sö zü hak tır. Sur'a üfü rül dü ğü gün, mülk
O'nun dur. O, gay bı ve mü şa he de edi le bi le ni bi len dir. O, hü küm
ve hik met sa hi bi olan dır, ha ber dar olan dır. (6/73)
Böy le ce İb ra him'e, -ke sin bil giy le ina nan lar dan ol ma sı için- gök-
le rin ve ye rin me le kû tu nu10 gös te ri yor duk. (6/75)
Ger çek şu ki, ben bir mu vah hid ola rak yü zü mü gök le ri ve ye ri
ya ra ta na çe vir dim. Ve ben müş rik ler den de ği lim." (6/79)
O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on -
dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler
tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark-
mış sal kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler -
den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün
ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina-
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (6/99)
Gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra tan dır. O'nun na sıl
bir ço cu ğu ola bi lir? O'nun bir eşi (zev ce si) yok tur. O, her şe yi
ya rat mış tır. O, her şe yi bi len dir. (6/101)
Ger çek ten si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan,
son ra ar şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü, dur mak sı zın ken di si -
ni ko va la yan ge cey le ör ten, Gü ne ş’e, Ay’a ve yıl dız la ra Ken di
buy ru ğuy la baş eğ di ren dir. Ha be ri niz ol sun, ya rat mak da, emir
de (yal nız ca) O'nun dur. Alem le rin Rab bi olan Al lah ne yü ce dir.
(7/54)
Eğer o ül ke ler hal kı inan sa lar dı ve kor kup-sa kın sa lar dı, ger çek -
ten üzer le ri ne hem gök ten, hem yer den (sa yı sız) bol luk lar (be -
re ket ler) açar dık; an cak on lar ya lan la dı lar, Biz de on la rı ka za -
na gel dik le ri ne de niy le ya ka la yı ver dik. (7/96)
De ki: "Ey in san lar, ben Al lah'ın si zin he pi ni ze gön der di ği bir el -
çi si (pey gam be ri)yim. Ki gök le rin ve ye rin mül kü yal nız O'nun -
dur. O'ndan baş ka ilah yok tur, O di ril tir ve öl dü rür. Öy ley se
Allah'a ve üm mi pey gam ber olan el çi si ne iman edin. O da
Allah'a ve O'nun söz le ri ne inan mak ta dır. Ona iman edin ki hi da-
ye te er miş olur su nuz. (7/158)
On lar dan zul me den ler, sö zü ken di le ri ne söy le nen den baş ka bir
şey le de ğiş tir di ler. Biz de bu nun üze ri ne zul met me le ri do la yı -
sıy la gök ten 'iğ renç bir azab' in dir dik. (7/162)
On lar, gök le rin ve ye rin 'ba ğım lı ol du ğu ege men li ğe ve sün ne -
te' (me le kût) Al lah'ın ya rat tı ğı şey le re ve ih ti mal (ve rip) ecel le ri -
nin pek yak laş tı ğı na bak mı yor lar mı? Bun dan son ra on lar ar tık
han gi sö ze ina na cak lar? (7/185)
Sa atin (kı ya me tin) ne za man de mir ata ca ğı nı (ger çek le şe ce ği -

ni) so rar lar. De ki: "Onun il mi yal nız ca Rab bi min Katında dır.
Onun sü re si ni O'ndan baş ka sı açık la ya maz. O, gök ler de ve
yer de ağır laş tı. O, si ze apan sız bir ge liş ten baş ka sı de ğil dir."
San ki sen, on dan tü müy le ha ber dar mış sın gi bi sa na so rar lar.
De ki: "Onun il mi yal nız ca Al lah'ın Katında dır. An cak in san la rın
ço ğu bil mez ler." (7/187)
Ha ni ken di sin den bir gü ven lik ola rak si zi bir uyuk la ma bü rü yor -
du. Si zi ken di siy le ter te miz kıl mak, siz den şey ta nın pis lik le ri ni
gi der mek, kalp le ri ni zin üs tün de (gü ven ve ka rar lı lık duy gu su nu)
pe kiş tir mek ve bu nun la ayak la rı nı zı (arz üze rin de) sağ lam laş -
tır mak için si ze gök ten su in di ri yor du. (8/11)
Bir de: "Ey Al lah'ımız, eğer bu (Kur'an) bir ger çek ola rak Se nin
Katından ise, gök yü zün den üs tü mü ze taş yağ dır ve ya acı bir
azab ge tir (ba ka lım)." de miş ler di. (8/32)
Ger çek şu ki, Al lah Katında ay la rın sa yı sı, gök le ri ve ye ri ya rat -
tı ğı gün den be ri Al lah'ın ki ta bın da on iki dir. Bun lar dan dör dü
ha ram ay lar dır. İş te dos doğ ru olan he sab (din) bu dur. Öy ley se
bun lar da ken di ni ze zul met me yin ve on la rın siz ler le top lu ca sa -
vaş ma sı gi bi siz de müş rik ler le top lu ca sa va şın. Ve bi lin ki
Allah, tak va sa hip le riy le be ra ber dir. (9/36)
Ger çek şu ki, gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır; di ril tir ve öl dü -
rür. Si zin Al lah'tan baş ka ve li niz ve yar dım cı nız yok tur. (9/116)
Şüp he siz si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan, son -
ra ar şa is ti va eden, iş le ri evi rip-çe vi ren Al lah'tır. Onun iz ni ol ma-
dık tan son ra, hiç kim se şe fa at çi ola maz. İş te Rab bi niz olan
Allah bu dur, öy ley se O'na kul luk edin. Yi ne de öğüt alıp dü şün -
me ye cek mi si niz? (10/3)
Ger çek ten, ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin de ve Al lah'ın
gök ler de ve yer de ya rat tı ğı şey ler de kor kup-sa kı nan bir top lu -
luk için el bet te ayet ler var dır. (10/6)
Al lah'ı bı ra kıp ken di le ri ne za rar ver me ye cek ve ya rar la rı do kun-
ma ya cak şey le re kul luk eder ler ve: "Bun lar Al lah Katında bi zim
şe fa at çi le ri miz dir" der ler. De ki: "Siz, Al lah'a, gök ler de ve yer de
bil me di ği bir şey mi ha ber ve ri yor su nuz? O, si zin şirk koş tuk la -
rı nız dan uzak ve yü ce dir." (10/18)
Dün ya ha ya tı nın ör ne ği, an cak gök ten in dir di ği miz, onun la in -
san la rın ve hay van la rın ye di ği yer yü zü nün bit ki si ka rış mış olan
bir su gi bi dir. Öy le ki yer, gü zel li ği ni ta kı nıp süs len di ği ve aha li -
si ger çek ten ona güç ye tir dik le ri ni san mış lar ken (iş te tam bu sı -
ra da) ge ce ve ya gün düz ona em ri miz gel miş tir de, dün san ki
hiç bir zen gin li ği yok muş gi bi, onu kö kün den bi çi lip atıl mış bir
du rum da kıl mı şız. Dü şü nen bir top lu luk için Biz ayet le ri böy le
bi rer bi rer açık la rız. (10/24)
De ki: "Gök ler den ve yer den siz le re rı zık ve ren kim dir? Ku lak -
la ra ve göz le re ma lik olan kim dir? Di ri yi ölü den çı ka ran ve ölü -
yü di ri den çı ka ran kim dir? Ve iş le ri evi rip-çe vi ren kim dir? On lar:
"Al lah" di ye cek ler dir. Öy ley se de ki: "Pe ki siz yi ne de kor kup-
sa kın ma ya cak mı sı nız? (10/31)
Ha be rin ol sun, gök te ki le rin ve yer de ki le rin tü mü ger çek ten
Allah'ın dır. Ha be rin ol sun; şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; an cak
on la rın ço ğu bil mez ler. (10/55)
Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum, onun hak kın da
Kur'an'dan oku du ğun her han gi bir şey ve si zin iş le di ği niz her-
han gi bir iş yok tur ki, ona (iyi ce) dal dı ğı nız da, Biz si zin üze ri -
niz de şa hid ler dur muş ol ma ya lım. Yer de ve gök te zer re ağır lı -
ğın ca hiç bir şey Rab bin den uzak ta (sak lı) kal maz. Bu nun da ha
kü çü ğü de, da ha bü yü ğü de yok tur ki, apa çık bir ki tap ta (ka yıt -
lı) ol ma sın. (10/61)
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Ha be ri niz ol sun; şüp he siz gök ler de kim var, yer de kim var tü mü
Al lah'ın dır. Al lah'tan baş ka sı na ta pan lar bi le, şirk koş tuk la rı var-
lık la ra ve güç le re (ger çek te) uy maz lar. On lar yal nız ca bir zan -
na uyar lar ve on lar an cak 'zan ve tah min de bu lu na rak ya lan
söy le mek te dir ler.' (10/66)
Al lah ço cuk edin di" de di ler. O, (bun dan) yü ce dir; O, hiç bir şe ye
ih ti ya cı ol ma yan dır. Gök ler de ve yer de ne var sa O'nun dur.
Ken di niz de bu na iliş kin bir de lil de yok tur. Al lah'a kar şı bil me -
ye ce ği niz bir şe yi mi söy lü yor su nuz? (10/68)
De ki: "Gök ler de ve yer de ne var? Bir ba kı ve rin." İman et me yen
bir top lu lu ğa apa çık ayet ler ve uyar ma lar bir şey sağ la maz.
(10/101)
O'nun ar şı su üze rin de iken amel ba kı mın dan han gi ni zin da ha
iyi ol du ğu nu de ne mek için gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan
O'dur. An dol sun on la ra: "Ger çek ten siz, ölüm den son ra yi ne di -
ril ti le cek si niz" der sen, in kâr eden ler mut la ka: "Bu, açık ça bir bü -
yü den baş ka sı de ğil dir" der ler. (11/7)
De nil di ki: "Ey yer, su yu nu yut ve ey gök, sen de tut." Su çe kil -
di, iş bi ti ri li ver di, (ge mi de) Cu di (da ğı) üs tün de dur du ve za lim -
ler top lu lu ğu na da: "Uzak ol sun lar" de nil di. (11/44)
Ey kav mim, Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be
edin. Üs tü nü ze gök ten sa ğa nak (yağ mur lar, bol ni met ler) yağ-
dır sın ve gü cü nü ze güç kat sın. Suç lu-gü nah kar lar ola rak yüz
çe vir me yin." (11/52)
On lar, Rab bi nin di le me si dı şın da gök ler ve yer sü rüp git tik çe,
ora da sü re siz ka la cak lar dır. Çün kü Rab bin, ger çek ten di le di ği -
ni ya pan dır. (11/107)
Mut lu olan lar da, ar tık on lar cen net te dir ler. Rab bi nin di le me si
dı şın da gök ler ve yer sü rüp git tik çe, ora da sü re siz ka la cak lar -
dır. (Bu) ke sin ti si ol ma yan bir ih san dır. (11/108)
Gök le rin ve ye rin gay bı Al lah'ın dır, bü tün iş ler O'na dön dü rü lür;
öy ley se O'na kul luk edin ve O'na te vek kül edin. Se nin Rab bin
yap tık la rı nız dan ha ber siz de ğil dir. (11/123)
Rab bim, Sen ba na mülk ten (bir pay ve onu yö net me im ka nı nı)
ver din, söz le rin yo ru mun dan (bir bil gi) öğ ret tin. Gök le rin ve ye -
rin ya ra tı cı sı, dün ya da ve ahi ret te be nim ve lim Sen sin. Müs lü -
man ola rak be nim ha ya tı ma son ver ve be ni sa lih le rin ara sı na
kat." (12/101)
Gök ler de ve yer de ni ce ayet ler var dır ki, üze rin den ge çer ler de,
ona sırt la rı nı dö nüp gi der ler. (12/105)
Al lah O'dur ki, gök le ri da ya nak ol mak sı zın yük selt ti; on la rı gör-
mek te si niz. Son ra ar şa is ti va et ti ve Gü neş ile Ay’a bo yun eğ -
dir di, her bi ri adı ko nul muş bir sü re ye ka dar akıp git mek te dir ler.
Her işi evi rip dü zen ler, ayet le ri bi rer bi rer açık lar. Umu lur ki,
Rab bi ni ze ka vu şa ca ğı nı za ke sin bil giy le ina nır sı nız. (13/2)
Gök gü rül tü sü O'nu hamd ile, me lek ler de O'na olan kor ku la rın -
dan tes bih eder ler. O, yıl dı rım la rı gön de rip bu nun la di le di ği ne
çar par; on lar ise Al lah hak kın da çe ki şip-tar tı şır lar. O, gü cü (ve
ce za sı) pek çe tin olan dır. (13/13)
Gök ler de ve yer de her ne var sa -is te ye rek de ol sa, is te me ye rek
de ol sa- Al lah'a sec de eder. Sa bah ak şam göl ge le ri de (O'na
sec de eder). (13/15)
De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki: "Al lah'tır." De ki:
"Öy ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi le ya rar da, za rar da sağ-
la ma ya güç ye ti re me yen bir ta kım ve li ler mi (tan rı lar) edin di niz?"
De ki: "Hiç gör me yen (a'ma) ile gö ren (ba si ret sa hi bi) eşit ola-
bi lir mi? Ve ya ka ran lık lar la nur eşit ola bi lir mi?" Yok sa Al lah'a,
O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan or tak lar bul du lar da, bu ya rat ma,

ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben zeş ti? De ki: "Al lah, her şe yin Ya ra -
tı cı sı dır ve O, tek tir, kah re di ci olan dır." (13/16)
(Al lah) Gök ten bir su in dir di de de re ler ken di mik ta rın ca çağ la -
yıp ak tı. Sel de yü ze vu ran bir kö pük yük len di. Bir süs ve ya bir
me ta sağ la mak için ateş te üze ri ne ya kıp-erit tik le ri şey ler (ma -
den ler)de de bu nun gi bi bir kö pük (ar tık) var dır. İş te Al lah, hak
ile ba tı la böy le ör nek ler ve rir. Kö pü ğe ge lin ce, o atı lır gi der, in -
san la ra ya rar sağ la ya cak şey ise, yer yü zün de ka lır. İş te Al lah
ör nek le ri böy le ver mek te dir. (13/17)
O Al lah ki, gök ler de ve yer de ne var sa O'nun dur. Şid det li azab
do la yı sıy la vay in kâr eden le re. (14/2)
Re sul le ri de di ki: "Al lah hak kın da mı şüp he (edi yor su nuz)? O,
gök le ri ve ye ri ya ra tan dır; O, si zi, gü nah la rı nı zı ba ğış la mak için
da vet et mek te ve si zi adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te li yor."
De di ler ki: "Siz, bi zim ben ze ri miz olan bi rer be şer den baş ka sı
de ğil si niz. Siz bi zi, ba ba la rı mı zın tap tık la rın dan çe vi rip-en gel le -
mek is ti yor su nuz, öy ley se bi ze apa çık bir de lil ge ti rin." (14/10)
Al lah'ın gök le ri ve ye ri hak ile ya rat tı ğı nı gör mü yor mu su nuz?
Di ler se si zi gi de rir-yok eder ve ye ni bir halk ge ti rir. (14/19)
Gör me din mi ki, Al lah na sıl bir ör nek ver miş tir: Gü zel bir söz,
gü zel bir ağaç gi bi dir ki, onun kö kü sa bit, da lı ise gök te dir.
(14/24)
Al lah, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve gök ten su in di rip onun la si ze rı -
zık ola rak tür lü ürün ler çı ka ran dır. Ve onun em riy le ge mi le ri, de -
niz de yüz me le ri için si ze, em re ama de kı lan dır. Ir mak la rı da si -
zin için em re ama de kı lan dır. (14/32)
Rab bi miz, şüp he siz Sen, bi zim sak lı tut tuk la rı mı zı da, açı ğa
vur duk la rı mı zı da bi lir sin. Yer de ve gök te hiç bir şey Al lah'a giz -
li kal maz." (14/38)
Ye rin baş ka bir ye re, gök le rin de (baş ka gök le re) dö nüş tü rül dü -
ğü gün, on lar tek olan, kah har olan Al lah'ın hu zu ru na çı ka(rı -
la)cak lar dır. (14/48)
On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı
yük sel se ler de, (15/14)
An dol sun, gök te burç lar kıl dık ve onu göz le yen ler için süs le dik.
(15/16)
Ve aşı la yı cı lar ola rak rüz gar la rı gön der dik, böy le ce gök ten su
in dir dik de siz le ri su la dık. Oy sa siz onun ha zi ne-ko ru yu cu la rı
de ğil si niz. (15/22)
Biz, gök le ri, ye ri ve her iki si nin ara sın da ki le ri ni hak kın dı şın da
(her han gi bir amaç la) ya rat ma dık. Hiç şüp he siz o sa at de yak-
la şa rak-gel mek te dir; öy ley se (on la ra kar şı) gü zel dav ra nış lar la
dav ran. (15/85)
Gök le ri ve ye ri hak ile ya rat tı: O, şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce-
dir. (16/3)
Si zin için gök ten su in di ren O'dur; içe cek on dan, ağaç on dan dır
(ki) hay van la rı nı zı on da ot lat mak ta sı nız. (16/10)
Gök ler de ve yer de olan ne var sa, can lı lar ve me lek ler Al lah'a
sec de eder ler ve on lar bü yük lük tas la maz lar. (16/49)
Gök ler de ve yer de ne var sa O'nun dur, ita at-kul luk da (din de)
sü rek li ola rak O'nun dur. Böy ley ken Al lah'tan baş ka sın dan mı
kor kup-sa kı nı yor su nuz? (16/52)
Al lah gök ten su in dir di, ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt ti; işi-
te bi len bir top lu luk için bun da ger çek ten bir ayet var dır. (16/65)
Al lah'ın dı şın da, ken di le ri için gök ler den ve yer den hiç bir rız ka,
hiç bir şe ye ma lik ol ma yan ve bu na güç le ri yet me yen şey le re mi
ta pı yor lar? (16/73)
Gök le rin ve ye rin gay bı Al lah'a ait tir. (Kı ya met) Sa atin(in) em ri
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de yal nız ca (sü rat li) göz açıp ka pa ma gi bi dir ve ya da ha ya kın -
dır. Şüp he siz, Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (16/77)
Ye di gök, yer ve bun la rın için de ki ler O'nu tes bih eder; O'nu öv -
gü ile tes bih et me yen hiç bir şey yok tur, an cak siz on la rın tes-
bih le ri ni kav ra mı yor su nuz. Şüp he siz O, ha lim olan dır, ba ğış la -
yan dır. (17/44)
Rab bin, gök ler de ve yer de olan her ke si en iyi bi lir. An dol sun,
Biz pey gam ber le rin bir kıs mı nı bir kıs mı na üs tün kıl dık ve Da -
vud'a da Ze bur ver dik. (17/55)
Ve ya öne sür dü ğün gi bi, gök yü zü nü üs tü mü ze par ça par ça dü -
şür me li ya da Al lah'ı ve me lek le ri kar şı mı za (şa hid ola rak) ge -
tir me li sin." (17/92)
Ya hut al tın dan bir evin ol ma lı ve ya gök yü zü ne yük sel me li sin.
Üze ri mi ze bi zim oku ya bi le ce ği miz bir ki tap in di rin ce ye ka dar
se nin yük se li şi ne de inan ma yız." De ki: "Rab bi mi yü cel ti rim;
ben, el çi olan bir be şer den baş ka sı mı yım?" (17/93)
De ki: "Eğer yer yü zün de (in san de ğil de) tat min bul muş yü rü -
yen me lek ler ol say dı, Biz de on la ra gök ten el çi ola rak el bet te
me lek gön de rir dik." (17/95)
Gör mü yor lar mı; gök le ri ve ye ri ya ra tan Al lah, on la rın ben ze ri ni
ya rat ma ya gü cü ye ter ve on lar için ken di sin de şüp he ol ma yan
bir sü re (ecel) kıl mış tır. Zul me den ler ise an cak in kar da ayak di -
ret ti ler. (17/99)
O da: "An dol sun, bun la rı gö rü le cek bel ge ler ola rak gök le rin ve
ye rin Rab bin den baş ka sı nın in dir me di ği ni sen de bil miş sin; ger-
çek ten ben de se ni yı kıl mış-ha rab ol muş sa nı yo rum" de miş ti.
(17/102)
On la rın kalp le ri üze rin de (sab rı ve ka rar lı lı ğı) rab tet miş tik; (Kra -
la kar şı) Kı yam et tik le rin de de miş ler di ki: "Bi zim Rab bi miz, gök-
le rin ve ye rin Rab bi'dir; ilah ola rak biz O'ndan baş ka sı na ke sin -
lik le tap ma yız, (eğer ter si ni) söy le ye cek olur sak, an dol sun, ger-
çe ğin dı şı na çı ka rız." (18/14)
De ki: "Ne ka dar kal dık la rı nı Al lah da ha iyi bi lir. Gök le rin ve ye -
rin gay bı O'nun dur. O, ne gü zel gör mek te ve ne gü zel işit mek -
te dir. O'nun dı şın da on la rın bir ve li si yok tur. Ken di hük mün de
hiç kim se yi or tak kıl maz." (18/26)
Bel ki Rab bim se nin ba ğın dan da ha ha yır lı sı nı ba na ve rir, (se -
nin ki nin) üs tü ne gök ten 'ya kıp-yı kan bir afet' gön de rir de kay-
gan bir top rak ke si li ve rir." (18/40)
On la ra, dün ya ha ya tı nın ör ne ği ni ver; gök ten in dir di ği miz su ya
ben zer, onun la yer yü zü nün bit ki le ri bir bi ri ne ka rış tı, böy le ce
rüz gar la rın sa vur du ğu ça lı-çır pı olu ver di. Al lah, her şe yin üze rin-
de güç ye ti ren dir. (18/45)
Gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da da, ken di ne fis le ri nin ya ra tı lı şın -
da da Ben on la rı şa hid tut ma dım. Ben, sap tı rı cı la rı yar dım cı-
güç de edin me dim. (18/51)
Gök le rin, ye rin ve her iki si ara sın da ki le rin Rab bi dir; şu hal de
O'na iba det et ve O'na iba det te ka rar lı ol. Hiç O'nun ada şı olan
bi ri ni bi li yor mu sun? (19/65)
Ne re dey se bun dan do la yı, gök ler pa ram par ça ola cak, yer çat-
la ya cak ve dağ lar yı kı lıp gö çü ve re cek ti. (19/90)
Gök ler de ve yer de olan (her ke sin ve her şe yin) tü mü Rah man'a,
yal nız ca kul ola rak ge le cek tir. (19/93)
Ye ri ve yük sek gök le ri ya ra tan ta ra fın dan bir in dir me dir. (20/4)
Gök ler de, yer de, bu iki si nin ara sın da ve nem li top ra ğın al tın da
olan la rın tü mü O'nun dur. (20/6)
Ki (Rab bim), yer yü zü nü si zin için bir be şik kıl dı, on da si zin için
yol lar dö şe di ve gök ten su in dir di; böy le lik le bu nun la her tür bit-
ki den çift ler çı kar dık." (20/53)

De di ki: "Be nim Rab bim, gök te ve yer de söy le nen-sö zü bi lir; O,
işi ten dir, bi len dir." (21/4)
Gök ler de ve yer de kim var sa O'nun dur. O'nun ya nın da olan lar,
O'na iba det et mek te bü yük lü ğe ka pıl maz lar ve yor gun luk duy-
maz lar. (21/19)
O in kâr eden ler gör mü yor lar mı ki, (baş lan gıç ta) gök ler le yer,
bir bi riy le bi ti şik iken, Biz on la rı ayır dık ve her can lı şe yi su dan
ya rat tık. Yi ne de on lar inan ma ya cak lar mı? (21/30)
Gök yü zü nü ko run muş bir ta van kıl dık; on lar ise bu nun ayet le -
rin den yüz çe vi ri yor lar. (21/32)
"Ha yır" de di. "Si zin Rab bi niz gök le rin ve ye rin Rab bi dir, on la rı
ken di si ya rat mış tır ve ben de bu na şe ha det eden ler de nim."
(21/56)
Gör me din mi ki, ger çek ten, gök ler de ve yer de olan lar, Gü neş,
Ay, yıl dız lar, dağ lar, ağaç lar, hay van lar ve in san lar dan bir ço ğu
Al lah'a sec de et mek te dir ler. Bir ço ğu üze ri ne azab hak ol muş -
tur. Al lah ki mi aşa ğı lık kı lar sa, ar tık onun için bir yü cel ti ci yok-
tur. Şüp he siz Al lah, di le di ği ni ya par. (22/18)
Al lah'ı bir le yen (Ha nif)ler ola rak, O'na (hiç bir) or tak koş mak sı -
zın. Kim Al lah'a or tak ko şar sa, san ki o gök ten düş müş de onu
bir kuş ka pı ver miş ve ya rüz gar onu ıs sız bir ye re sü rük le yip at -
mış gi bi dir. (22/31)
Gör me din mi, Al lah, gök ten su in dir di, böy le ce yer yü zü yem ye -
şil do na tıl dı. Şüp he siz Al lah, lüt fe di ci dir, her şey den ha ber dar -
dır. (22/63)
Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Şüp he siz Al lah, hiç-
bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan (Ga ni)dır, övül me ye la yık olan dır.
(22/64)
Al lah'ın, gök te ve yer de olan la rın hep si ni bil mek te ol du ğu nu bil-
mi yor mu sun? Ger çek ten bun lar bir ki tap ta dır. Hiç şüp he siz
bun lar(ı bil mek), Al lah için pek ko lay dır. (22/70)
Biz gök ten bel li bir mik tar da su in dir dik ve onu yer yü zün de yer-
leş tir dik; şüp he siz Biz onu (ku ru tup) gi der me gü cü ne de sa hi -
biz. (23/18)
Eğer hak, on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak ol say dı hiç
tar tış ma sız, gök ler, yer ve bun la rın için de olan her kes (ve her-
şey) bo zul ma ya uğ rar dı. Ha yır, Biz on la ra ken di şan ve şe ref (zi -
kir)le ri ni ge tir miş bu lu nu yo ruz, fa kat on lar ken di zi kir le rin den yüz
çe vi ri yor lar. (23/71)
Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li, için de
çe rağ bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır -
ça, san ki in cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait ol ma -
yan kut lu bir zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne -
re dey se ateş ona do kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur üs tü -
ne nur dur. Al lah, ki mi di ler se onu Ken di nu ru na yö nel tip-ile tir.
Al lah in san lar için ör nek ler ve rir. Al lah, her şe yi bi len dir. (24/35)
Gör me din mi ki, gök ler de ve yer de olan lar ve di zi di zi uçan kuş-
lar, ger çek ten Al lah'ı tes bih et mek te dir. Her bi ri, ken di du ası nı
ve tes bi hi ni şüp he siz bil miş tir. Al lah, on la rın iş le dik le ri ni bi len -
dir. (24/41)
Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır ve dö nüş yal nız ca O'na dır.
(24/42)
Gör me din mi ki, Al lah bu lut la rı sür mek te, son ra ara la rı nı bir leş -
tir mek te, son ra da on la rı üst üs te yığ mak ta dır; böy le ce, yağ mu-
run bun la rın ara sın dan akıp-çık tı ğı nı gö rür sün. Gök ten için de
do lu bu lu nan dağ lar (gi bi bu lut lar) in di ri ve rir, onu di le di ği ne isa-
bet et ti rir de, di le di ğin den onu çe vi rir; şim şe ği nin pa rıl tı sı ne re -
dey se göz le ri ka maş tı rıp gö tü rü ve re cek tir. (24/43)
Dik kat li olun; gök ler de ve yer de olan la rın hep si Al lah'ın dır. O,
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üze rin de bu lun du ğu nuz şe yi el bet te bi lir. Ve O'na dön dü rü le -
cek le ri gün, yap tık la rı nı ken di le ri ne ha ber ve re cek tir. Al lah, her-
şe yi bi len dir. (24/64)
Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur; ço cuk edin me miş tir. O'na
mül kün de or tak yok tur, her şe yi ya rat mış, ona bir dü zen ver miş,
bel li bir öl çüy le tak dir et miş tir. (25/2)
De ki: "Onu, gök ler de ve yer de giz li ola nı bi len (Al lah) in dir miş -
tir. Doğ ru su O, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir." (25/6)
Ve ken di rah me ti nin önün de rüz gar la rı müj de ci ler ola rak gön-
de ren O'dur. Biz, gök ten ter te miz su in dir dik; (25/48)
O, gök le ri ve ye ri ve iki si nin ara sın da ki le ri al tı gün de ya ra tan ve
son ra ar şa is ti va eden dir. Rah man'dır. Bu nu (bun dan) ha be ri
ola na sor. (25/59)
Gök te burç lar kı lan, on la rın için de bir ay dın lık ve nur lu bir Ay
va re den (Al lah) ne yü ce dir. (25/61)
Di ler sek, on la rın üze ri ne gök ten bir ayet (mu ci ze) in di ri riz de,
ona bo yun la rı eğil miş ka lı ve rir. (26/4)
De di ki: "Gök le rin, ye rin ve bu iki si ara sın da olan her şe yin Rab -
bi dir. Eğer 'ke sin bil giy le ina nı yor sa nız' (böy le dir)." (26/24)
Eğer doğ ru söz lü isen, bu du rum da gök ten üs tü mü ze bir par ça
dü şü rü ver." (26/187)
Ki on lar, gök ler de ve yer de sak lı ola nı or ta ya çı ka ran ve si zin
giz le dik le ri ni zi ve açı ğa vur duk la rı nı zı bi len Al lah'a sec de et me -
sin ler di ye (yap mak ta dır lar)." (27/25)
(On lar mı) Yok sa, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve si ze gök ten su in -
di ren mi? Ki onun la (o suy la) gö nül alı cı bah çe ler bi tir dik, si zin
için se bir ağa cı nı bi tir mek (bi le) müm kün de ğil dir. Al lah ile be -
ra ber baş ka bir ilah mı? Ha yır, on lar sa pık lık ta de vam eden bir
ka vim dir. (27/60)
Ya da hal kı sü rek li ya rat mak ta olan, son ra onu ia de ede cek
olan ve si zi gök ten ve yer den rı zık lan dı ran mı? Al lah ile be ra -
ber baş ka bir ilah mı? De ki: "Eğer doğ ru söy lü yor ise niz, ke sin-
ka nıt (bur han)ını zı ge ti ri niz." (27/64)
De ki: "Gök ler de ve yer de gay bı Al lah'tan baş ka kim se bil mez.
On lar ne za man di ri le cek le ri nin şu uru na var mı yor lar." (27/65)
Gök te ve yer de giz li olan hiç bir şey yok tur ki, apa çık olan bir ki -
tap ta (Levh-i Mah fuz'da) ol ma sın. (27/75)
Sur'a üfü rü le ce ği gün, Al lah'ın di le di ği kim se ler dı şın da, gök ler -
de ve yer de olan her kes ar tık kor ku ya ka pıl mış tır ve her bi ri 'bo-
yun bük müş' ola rak O'na gel miş ler dir. (27/87)
Siz yer de ve gök te (Al lah'ı) aciz bı ra ka maz sı nız. Si zin Al lah'ın
dı şın da ve li niz yok tur, yar dım ede ni niz de yok tur. (29/22)
Şüp he siz Biz, fa sık lık yap ma la rın dan do la yı, bu ül ke hal kı nın
üs tü ne gök ten iğ renç bir azab in di re ce ğiz." (29/34)
Al lah gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Şüp he siz, bun da iman
eden ler için bir ayet var dır. (29/44)
De ki: "Be nim le si zin ara nız da şa hid ola rak Al lah ye ter. O, gök-
ler de ve yer de ola nı bi lir. Ba tı la ina nan ve Al lah'ı in kâr eden ler
ise, iş te on lar hüs ra na uğ ra yan lar dır." (29/52)
An dol sun, on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı, Gü ne ş’i ve Ay’ı
kim em re ama de kıl dı?" di ye so ra cak olur san, şüp he siz: "Al lah"
di ye cek ler. Şu hal de na sıl olu yor da çev ri li yor lar? (29/61)
An dol sun on la ra: "Gök ten su in di rip de ölü mün den son ra yer yü-
zü nü di ril ten kim dir?" di ye so ra cak olur san, şüp he siz: "Al lah" di -
ye cek ler. De ki: "Hamd Al lah'ın dır." Ha yır, on la rın ço ğu ak let -
mi yor lar. (29/63)
Ken di ne fis le ri ko nu sun da dü şün mü yor lar mı? Al lah, gök le ri,
ye ri ve bu iki si ara sın da olan la rı an cak hak ile ve be lir len miş bir

sü re (ecel) ola rak ya rat mış tır. Ger çek ten, in san lar dan ço ğu
Rab le ri ne ka vuş ma yı in kar edi yor lar. (30/8)
Hamd O'nun dur; gök ler de ve yer de, gü nün so nun da ve öğ le ye
er di ği niz va kit de. (30/18)
Gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sı ile dil le ri ni zin ve renk le ri ni zin ay rı
ol ma sı, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, alim ler için ger-
çek ten ayet ler var dır. (30/22)
Si ze bir kor ku ve umut (un su ru) ola rak şim şe ği gös ter me si ile
gök ten su in dir mek su re tiy le ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt-
me si de, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la -
na bi le cek bir ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (30/24)
Gök ler de ve yer de bu lu nan lar O'nun dur; hep si O'na 'gö nül den
bo yun eğ miş' bu lu nu yor lar. (30/26)
Ya rat ma yı baş la tan, son ra onu ia de ede cek olan O'dur; bu O'na
gö re pek ko lay dır. Gök ler de ve yer de en yü ce mi sal O'nun dur.
O, güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (30/27)
Al lah, rüz gar la rı gön de rir, böy le ce bir bu lut kal dı rır da onu na sıl
di ler se gök te ya yıp-da ğı tır ve onu par ça par ça kı lar; ni ha yet
onun ara sın dan yağ mu run akıp çık tı ğı nı gö rür sün. So nun da
ken di kul la rın dan di le di ği ne ve rin ce, he men se vin ce ka pı lı ve rir -
ler. (30/48)
O, gök le ri da ya nak ol mak sı zın ya rat mış tır, bu nu gör mek te si niz.
Arz da da, si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye sar sıl maz dağ lar bı rak tı ve
ora da her can lı dan tü re tip ya yı ver di. Biz gök ten su in dir dik, böy-
le lik le ora da her gü zel olan çift ten bir bit ki bi tir dik. (31/10)
Ey oğ lum, (yap tı ğın iş) ger çek ten bir har dal ta ne si ağır lı ğın da
ol sa da, (bu,) is ter bir ka ya par ça sın dan ya da gök ler de ve ya
yer(in de rin lik le rin de) de bu lun sa bi le, Al lah onu ge ti rir (açı ğa
çı ka rır). Şüp he siz Al lah, la tif olan dır, (her şey den) ha ber dar dır."
(31/16)
Gör mü yor mu su nuz ki, şüp he siz Al lah, gök ler de ve yer de olan-
la rı em ri ni ze ama de kıl mış, açık ve giz li si zin üze ri niz de ki ni -
met le ri ni ge niş le tip-ta mam la mış tır. (Bu na rağ men) İn san lar dan
öy le le ri var dır ki, hiç bir il me da yan ma dan, bir yol gös te ri ci ve
ay dın la tı cı bir ki tap ol ma dan Al lah hak kın da mü ca de le edip du -
rur. (31/20)
An dol sun on la ra; "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye so ra cak ol -
san, tar tış ma sız; "Al lah" di ye cek ler. De ki; "Hamd Al lah'ın dır."
Ha yır, on la rın ço ğu bil mez ler. (31/25)
Gök ler de ve yer de olan lar Al lah'ın dır. Şüp he siz Al lah, Ga ni (hiç
kim se ye ve hiç bir şe ye muh taç ol ma yan)dır, Ha mid (hamd da
yal nız ca O'na ait)tir. (31/26)
Al lah; gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da olan la rı al tı gün de ya rat tı,
son ra ar şa is ti va et ti. Si zin O'nun dı şın da bir yar dım cı nız ve şe -
fa at çi niz yok tur. Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?
(32/4)
Gök ten ye re her işi O evi rip dü ze ne ko yar. Son ra (iş ler,) si zin
say mak ta ol du ğu nuz bin yıl sü re li bir gün de yi ne O'na yük se lir.
(32/5)
Ger çek şu ki, Biz ema net le ri gök le re, ye re ve dağ la ra sun duk
da on lar bu nu yük len mek ten ka çın dı lar ve on dan kor ku ya ka pıl-
dı lar; onu in san yük len di. Çün kü o, çok za lim, çok ca hil dir.
(33/72)
Hamd, gök ler de ve yer de olan la rın tü mü ken di si ne ait olan
Allah'ın dır; ahi ret te de hamd O'nun dur. O, hü küm ve hik met sa -
hi bi dir, ha ber alan dır. (34/1)
Ye rin içi ne gi re ni, on dan çı ka nı; gök ten ine ni ve ora ya çı ka nı bi -
lir. O, esir ge yen dir, ba ğış la yan dır. (34/2)
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İn kâr eden ler, de di ler ki: "Kı ya met-sa ati bi ze gel mez." De ki:
"Ha yır, gay bı bi len Rab bi me an dol sun, o mu hak kak si ze ge le -
cek tir. Gök ler de ve yer de zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey O'ndan
uzak (sak lı) kal maz. Bun dan da ha kü çük ola nı da, da ha bü yük
ola nı da, is tis na sız, mut la ka apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır." (34/3)
On lar, gök ten ve yer den ön le rin de ve ar ka la rın da ola nı gör mü -
yor lar mı? Eğer Biz di ler sek, on la rı ye rin-di bi ne ge çi rir ya da
gök ten üzer le ri ne par ça lar dü şü rü rüz. Hiç şüp he siz, bun da 'gö-
nül den (Al lah'a) yö ne len' her kul için bir ayet var dır. (34/9)
De ki: "Al lah'ın dı şın da (tan rı di ye) öne sür dük le ri ni zi ça ğı rın.
On la rın gök ler de ve yer de bir zer re ağır lı ğın ca bi le (hiç bir şe ye)
güç le ri yet mez; on la rın bu iki sin de hiç bir or tak lı ğı ol ma dı ğı gi bi,
O'nun bun lar dan hiç bir des tek çi ola nı da yok tur. (34/22)
De ki: "Si zi gök ler den ve yer den rı zık lan dı ran kim?" De ki:
"Allah, ger çek ten ya biz, ya da siz her hal de bir hi da yet üze rin -
de yiz ve ya apa çık bir sa pık lık ta." (34/24)
Hamd, gök le ri ve ye ri ya ra tan, iki şer, üçer ve dör der ka nat lı me -
lek le ri el çi ler kı lan Al lah'ın dır; O, ya rat ma da di le di ği ni art tı rır.
Şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (35/1)
Ey in san lar, Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni anın. Gök ten ve yer-
den si zi rı zık lan dı ran Al lah'ın dı şın da bir baş ka ya ra tı cı var mı?
O'ndan baş ka ilah yok tur. Öy ley se na sıl olur da çev ri li yor su -
nuz? (35/3)
Al lah'ın gök yü zün den su in dir di ği ni gör me din mi? Böy le ce Biz
onun la, renk le ri de ği şik olan mey ve ler çı kar dık. Dağ lar dan da
be yaz, kır mı zı renk le ri de ği şik ve si yah yol lar (kıl dık). (35/27)
Şüp he siz Al lah, gök le rin ve ye rin gay bı nı bi len dir. Ger çek şu ki
O, si ne le rin özün de (sak lı) ola nı bi lir. (35/38)
De ki: "Siz, Al lah'ın dı şın da tap tı ğı nız or tak la rı nı zı gör dü nüz
mü? Ba na ha ber ve rin; yer den ne yi ya rat mış lar dır? Ya da on la -
rın gök ler de bir or tak lı ğı mı var? Yok sa Biz on la ra bir ki tap ver-
mi şiz de on lar bun dan (do la yı) apa çık bir bel ge üze rin de mi dir -
ler? Ha yır, zul me den ler, bir bir le ri ne al dat ma dan baş ka sı nı va -
det mi yor lar. (35/40)
Şüp he siz Al lah, gök le ri ve ye ri ze val bu lur lar di ye (her an kud-
re ti al tın da) tu tu yor. An dol sun, eğer ze val bu la cak olur lar sa,
ken di sin den son ra ar tık kim se on la rı tu ta maz. Doğ ru su O, Ha -
lim'dir, ba ğış la yan dır. (35/41)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı ki, ken di le rin den ön ce ki le -
rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler; üs te lik on lar kuv vet
ba kı mın dan ken di le rin den da ha güç lüy dü ler. Gök ler de ve yer -
de Al lah'ı aciz bı ra ka cak hiç bir şey yok tur. Şüp he siz O, bi len dir,
güç ye ti ren dir. (35/44)
Ken di sin den son ra ise, kav mi nin üze ri ne gök ten bir or du in dir -
me dik; in di re cek de de ğil dik. (36/28)
Gök le ri ve ye ri ya ra tan, on la rın bir ben ze ri ni ya rat ma ğa ka dir
de ğil mi? El bet te (öy le dir); O, ya ra tan dır, bi len dir. (36/81)
Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da bu lu nan la rın Rab bi'dir, do ğu la -
rın da Rab bi'dir. (37/5)
Yok sa gök le rin, ye rin ve bu iki si ara sın da bu lu nan la rın mül kü
on la rın mı? Öy ley se, se bep ler için de (bir im kan ve güç bu la rak
gö ğe) yük sel sin ler. (38/10)
Biz gök yü zü nü, yer yü zü nü ve iki si ara sın da bu lu nan şey le ri ba -
tıl ola rak ya rat ma dık. Bu, in kâr eden le rin zan nı dır. Ateş ten (gö -
re cek le ri azab tan) do la yı vay o in kâr eden le re. (38/27)
Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da bu lu nan la rın Rab bi dir, üs tün ve
güç lü olan, ba ğış la yan dır." (38/66)
Gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Ge ce yi gün dü zün üs tü ne sa -
rıp-ör tü yor, gün dü zü de ge ce nin üs tü ne sa rıp-ör tü yor. Gü neş‘e

ve Ay’a bo yun eğ dir di. Her bi ri adı ko nul muş bir ece le (sü re ye)
ka dar akıp git mek te dir. Ha be rin ol sun; üs tün ve güç lü olan, ba -
ğış la yan O'dur. (39/5)
Gör mü yor mu sun; ger çek ten Al lah, gök yü zün den su in dir di de
onu ye rin için de ki kay nak la ra yü rü tüp-ge çir di. Son ra onun la çe -
şit li renk ler de ekin ler çı ka rı yor. Son ra ku ru ma ya baş lar, böy le -
ce onu sa rar mış gö rür sün. Son ra da onu ku ru muş kı rın tı lar kı -
lı yor. Şüp he siz bun da, te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten öğüt
alı na cak bir ders (zikr) var dır. (39/21)
An dol sun, on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye so ra cak ol -
san, el bet te "Al lah" di ye cek ler. De ki: "Gör dü nüz mü-ha ber ve -
rin; Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız, eğer Al lah ba na bir za rar di le -
ye cek ol sa, O'nun za ra rı nı kal dı ra bi lir ler mi? Ya da ba na bir
rah met ver me yi is te se, O'nun rah me ti ni tu tup-ön le ye bi le cek ler
mi" De ki: "Al lah, ba na ye ter. Te vek kül ede cek olan lar, O'na te -
vek kül et sin ler." (39/38)
De ki: "Şe fa atin tü mü Al lah'ın dır. Gök le rin ve ye rin mül kü
O'nun dur. Son ra O'na dön dü rü le cek si niz." (39/44)
De ki: "Ey gök le ri ve ye ri ya ra tan, gay bı ve mü şa he de edi le bi -
le ni bi len Al lah'ım. An laş maz lı ğa düş tük le ri şey ler de, kul la rı nın
ara sın da sen hü küm ve re cek sin." (39/46)
Gök le rin ve ye rin anah tar la rı O'nun dur. Al lah'ın ayet le ri ne (kar -
şı) in kâr eden ler ise; iş te on lar, hüs ra na uğ ra yan lar dır. (39/63)
On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler. Oy sa kı ya met
gü nü yer, bü tü nüy le O'nun avu cu (kab za sı)nda dır; gök ler de
sağ eliy le dü rü lüp-bü kül müş tür. O, şirk koş tuk la rın dan mü nez -
zeh ve yü ce dir. (39/67)
Sur'a üfü rül dü; böy le ce Al lah'ın di le dik le ri dı şın da, gök ler de ve
yer de olan lar çar pı lıp-yı kı lı ver di. Son ra bir da ha ona üfü rül dü,
ar tık on lar aya ğa kalk mış du rum da gö zet li yor lar. (39/68)
O, si ze ayet le ri ni gös te ri yor ve si zin için gök ten rı zık in di ri yor.
İç ten (Al lah'a) yö ne len den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (40/13)
Gök le rin yol la rı na. Böy le lik le Mu sa'nın ila hı na çı ka bi li rim. Çün -
kü ben, onun ya lan cı ol du ğu nu sa nı yo rum." İş te Fi ra vun'a, kö -
tü ame li böy le çe ki ci kı lın dı ve yol dan alı ko nul du. Fi ra vun'un hi -
le li-dü ze ni, 'yı kım ve ka yıp ta' ol mak tan baş ka (bir şey) ol ma dı.
(40/37)
El bet te gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sı, in san la rın ya ra tıl ma sın -
dan da ha bü yük tür. An cak in san la rın ço ğu bil mez ler. (40/57)
Al lah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök yü zü nü bir bi na kıl dı; si -
zi su ret len dir di, su re ti ni zi de en gü zel (bir bi çim ve in ce lik te) kıl -
dı ve si ze gü zel-te miz şey ler den rı zık ver di. İş te si zin Rab bi niz
Al lah bu dur. Alem le rin Rab bi Al lah ne yü ce dir. (40/64)
Böy le ce on la rı iki gün için de ye di gök ola rak ta mam la dı ve her
bir gö ğe em ri ni vah yet ti. Biz dün ya gö ğü nü de kan dil ler le süs-
le yip-do nat tık ve bir ko ru ma (al tı na al dık). İş te bu, üs tün ve güç -
lü olan, bi len (Al lah)'ın tak di ri dir. (41/12)
Gök ler de ve yer de olan lar O'nun dur. O, yü ce dir, bü yük tür.
(42/4)
Gök ler, ne re dey se üst le rin den çat la yıp-par ça la na cak lar; me -
lek ler de Rab le ri ni hamd ile tes bih eder ler ve yer de olan la ra
mağ fi ret di ler ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten Al lah, ba ğış la yan
ve esir ge yen O'dur. (42/5)
O, gök le rin ve ye rin Ya ra tı cı sı dır. Si ze ken di ne fis le ri niz den eş -
ler, da var lar dan da çift ler var et ti. Siz le ri bu tarz da tü re tip-ya yı -
yor. O'nun ben ze ri gi bi olan hiç bir şey yok tur. O, işi ten dir, gö -
ren dir. (42/11)
Gök le rin ve ye rin anah tar la rı O'nun dur. O, di le di ği ne rız kı ge -
niş le tip-ya yar ve kı sar da. Çün kü O, her şe yi bi len dir. (42/12)
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Gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sı ile on lar da her can lı dan tü re tip-
yay ma sı O'nun ayet le rin den dir. Ve O, di le ye ce ği za man on la rın
hep si ni top la ma ya güç ye ti ren dir. (42/29)
Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır. Di le di ği ni ya ra tır. Di le di ği ne
di şi ler ar ma ğan eder, di le di ği ne de er kek ar ma ğan eder.
(42/49)
Gök ler de ve yer de bu lu nan la rın tü mü ken di si ne ait olan Al lah'ın
yo lu na. Ha be ri niz ol sun; iş ler Al lah'a dö ner. (42/53)
An dol sun, on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye so ra cak ol -
san, tar tış ma sız: "On la rı üs tün ve güç lü (aziz) olan, bi len (Al lah)
ya rat tı" di ye cek ler. (43/9)
Ki O, bel li bir mik tar ile gök ten su in dir di de, onun la ölü bir mem-
le ke ti 'di rilt tik (ve her ya nı na ye ni den ha yat) yay dık'; siz de böy -
le (ka bir le ri niz den di ril ti lip) çı ka rı la cak sı nız. (43/11)
Gök le rin ve ye rin Rab bi, Arş'ın Rab bi, on la rın ni te len dir dik le rin -
den yü ce dir. (43/82)
Gök ler de ilah ve yer de ilah O'dur. O, hü küm ve hik met sa hi bi -
dir, bi len dir. (43/84)
Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da bu lu nan la rın mül kü ken di si nin
olan (Al lah) ne yü ce dir. Kı ya met-sa ati nin il mi O'nun Katında dır
ve O'na dön dü rü le cek si niz. (43/85)
Eğer ke sin bir bil giy le ina nı yor sa nız (Al lah), gök le rin, ye rin ve
bu iki si ara sın da bu lu nan la rın Rab bi dir. (44/7)
On lar için ne gök, ne yer ağ la ma dı ve on lar (ın aza bı) er te len -
me di. (44/29)
Biz, gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı bir 'oyun ve oya-
lan ma ko nu su' ol sun di ye ya rat ma dık. (44/38)
Şüp he siz, mü'min ler için gök ler de ve yer de ayet ler var dır.
(45/3)
Ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin de (ve ya ay kı rı lı ğın da),
Allah'ın gök ten rı zık in di rip ölü mün den son ra yer yü zü nü di rilt -
me sin de ve rüz gar la rı (bel li bir dü zen için de) yö net me sin de ak -
lı nı kul la nan bir ka vim için ayet ler var dır. (45/5)
Ken din den (bir ni met ola rak) gök ler de ve yer de olan la rın tü mü -
ne si zin için bo yun eğ dir di. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka -
vim için ger çek ten ayet ler var dır. (45/13)
Al lah, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı; öy le ki, her ne fis ka zan-
dık la rıy la kar şı lık gör sün. On la ra zul me dil mez. (45/22)
Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır. Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı
gün, (iş te) o gün, ba tıl da olan lar hüs ra na uğ ra ya cak lar dır.
(45/27)
Şu hal de hamd, gök le rin Rab bi, ye rin Rab bi ve alem le rin Rab -
bi Al lah'ın dır. (45/36)
Gök ler de ve yer de bü yük lük O'nun dur. O, üs tün ve güç lü dür,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (45/37)
Biz gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı an cak hak ve adı
ko nul muş bir ecel (bel li bir sü re) ola rak ya rat tık. İn kâr eden ler
ise, uya rıl dık la rı şey den yüz çe vi ren(kim se ler)dir. (46/3)
De ki: "Gör dü nüz mü ha ber ve rin; Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız,
yer den ne yi ya rat mış lar, ba na gös te rin? Yok sa on la rın gök ler -
de bir or tak lı ğı mı var? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz, bun dan ön -
ce bir ki tap ya da bir ilim ka lın tı sı (ve ya bir eser) var sa, ba na ge -
ti rin." (46/4)
On lar gör mü yor lar mı ki, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve on la rı ya rat -
mak tan yo rul ma yan (Al lah), ölü le ri de di rilt me ye güç ye ti rir. Ha -
yır; ger çek ten O, her şe ye güç ye ti ren dir. (46/33)
Mü'min le rin kalp le ri ne, iman la rı na iman ka tıp-art tır sın lar di ye,
'gü ven duy gu su ve hu zur' in di ren O'dur. Gök le rin ve ye rin or du-
la rı Al lah'ın dır: Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/4)

Gök le rin ve ye rin or du la rı Al lah'ın dır. Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/7)
Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır; di le di ği ne mağ fi ret eder, di -
le di ği ni azab lan dı rır. Al lah, çok ba ğış la yan, çok esir ge yen dir.
(48/14)
De ki: "Siz Al lah'a di ni ni zi mi öğ re te cek si niz? Oy sa Al lah, gök-
ler de ve yer de olan la rı bi lir. Al lah, her şe yi bi len dir." (49/16)
Şüp he siz Al lah, gök le rin ve ye rin gay bı nı bi lir. Al lah, yap tık la rı -
nı zı gö ren dir. (49/18)
Ve gök ten mü ba rek (be re ket ve rah met yük lü) su in dir dik; böy-
le ce onun la bah çe ler ve bi çi le cek ta ne ler bi tir dik. (50/9)
An dol sun, Biz gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı al tı gün -
de ya rat tık; Bize hiç bir yor gun luk do kun ma dı. (50/38)
Gök te rız kı nız var dır ve si ze va'do lun mak ta olan da. (51/22)
O gün gök, sar sı lıp çal ka la nır. (52/9)
Yok sa gök le ri ve ye ri on lar mı ya rat tı lar? Ha yır; on lar, ke sin bir
bil giy le inan mı yor lar. (52/36)
Eğer gök ten bir par ça nın düş mek te ol du ğu nu gör se ler bi le: "Üst
üs te yı ğıl mış bir bu lut tur." der ler. (52/44)
Gök ler de ni ce me lek ler var dır ki, on la rın şe fa at le ri hiç bir şey le
ya rar sağ la maz; an cak Al lah'ın di le yip ra zı ol du ğu kim se ye izin
ver dik ten son ra baş ka. (53/26)
Gök ler de ve yer de olan lar Al lah'ın dır; öy le ki, kö tü lük te bu lu -
nan la rı, yap tık la rı do la yı sıy la ce za lan dı rır, gü zel dav ra nış ta bu -
lu nan la rı da da ha gü ze liy le ödül len di rir. (53/31)
Gök yü zü, Onu da yük selt ti ve mi za nı koy du. (55/7)
Gök ler de ve yer de olan ne var sa O'ndan is ter. O, her gün bir iş -
te dir. (55/29)
Ey cin ve ins top lu luk la rı, eğer gök le rin ve ye rin bu cak la rın dan
aşıp-geç me ye güç ye ti re bi lir se niz, he men aşın; an cak 'üs tün bir
güç (sul tan)' ol mak sı zın aşa maz sı nız. (55/33)
Son ra gök ya rı lıp yağ gi bi eri miş ola rak kıp kır mı zı bir gül ol du -
ğu za man; (55/37)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs -
tün ve güç lü (aziz) olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (57/1)
Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur. Di ril tir ve öl dü rür. O, her şe -
ye güç ye ti ren dir. (57/2)
Gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan, son ra ar şa is ti va eden O'dur.
Ye re gi re ni, on dan çı ka nı, gök ten ine ni ve ona çı ka nı bi lir. Her
ne re de ise niz, O si zin le be ra ber dir, Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren -
dir. (57/4)
Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur. (So nun da bü tün) iş ler
Allah'a dön dü rü lür. (57/5)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da in fak et mi yor su nuz? Oy sa gök-
le rin ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. İçi niz den, fe tih ten ön ce in fak
eden ve sa va şan lar (baş ka sıy la) bir ol maz. İş te on lar, de re ce
ola rak son ra dan in fak eden ve sa va şan lar dan da ha bü yük tür.
Al lah, her bi ri ne en gü zel ola nı va'det miş tir. Al lah, yap tık la rı nız -
dan hâ ber dar dır. (57/10)
Rab bi niz den olan bir mağ fi re te ve cen ne te (ka vuş mak için) 'ça -
ba gös te rip-ya rı şın,' ki (o cen net) ge niş li ği gök ile ye rin ge niş li -
ği gi bi olup Al lah'a ve Re sû lü'ne iman eden ler için ha zır lan mış -
tır. İş te bu, Al lah'ın faz lı dır ki, onu di le di ği ne ve rir. Al lah bü yük
fazl sa hi bi dir. (57/21)
Al lah'ın gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü ger çek ten bil mek te
ol du ğu nu gör mü yor mu sun? (Ken di ara la rın da giz li top lan tı lar
dü zen le yip) Fı sıl daş mak ta olan üç ki şi den dör dün cü le ri mut la -
ka O'dur; be şin al tın cı sı da mut la ka O'dur. Bun dan az ve ya çok
ol sun, her ne re de ol sa lar mut la ka O, ken di le riy le be ra ber dir.
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Son ra yap tık la rı nı kı ya met gü nü ken di le ri ne ha ber ve re cek tir.
Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir. (58/7)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs -
tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (59/1)
O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var
eden dir, 'şe kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur.
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O,
Aziz, Ha kim dir. (59/24)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs -
tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (61/1)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü, Me lik; Kud düs; Aziz; Ha kim
olan Al lah'ı tes bih eder. (62/1)
On lar ki: "Al lah'ın Re sû lü ya nın da bu lu nan la ra hiç bir in fak (har-
ca ma)da bu lun ma yın, so nun da da ğı lıp git sin ler," der ler. Oy sa
gök le rin ve ye rin ha zi ne le ri Al lah'ın dır. An cak mü na fık lar kav ra -
mı yor lar. (63/7)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih eder. Mülk
O'nun dur, hamd (öv gü) de O'nun dur. O, her şe ye güç ye ti ren dir.
(64/1)
Gök le ri ve ye ri hak ol mak üze re ya rat tı ve si ze dü zen li bir bi çim
(su ret) ver di; su ret le ri ni zi de gü zel yap tı. Dö nüş O'na dır. (64/3)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü bi lir; si zin sak lı tut tuk la rı nı -
zı da, açı ğa vur duk la rı nı zı da bi lir. Al lah, si ne le rin özün de sak lı
du ra nı bi len dir. (64/4)
O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum' (mu ta ba kat) için de ye di gök ya -
rat mış olan dır. Rah man'ın ya rat ma sın da hiç bir 'çe liş ki ve uy -
gun suz luk' (te fa vüt) gö re mez sin. İş te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir;
her han gi bir çat lak lık (bo zuk luk ve çar pık lık) gö rü yor mu sun?
(67/3)
Gök te ola nın si zi ye re ge çir me ye ce ğin den emin mi si niz? Bir
bak mış sı nız ki, o (yer yü zü) sal la nıp-çal ka lan mak ta dır. (67/16)
Yok sa gök te ola nın üze ri ni ze 'taş yağ dı ran (fır tı na lı) bir rüz gar'
gön der me ye ce ğin den emin mi si niz? Siz o tak dir de Be nim uyar-
mam na sıl mış bi lip-öğ re ne cek si niz. (67/17)
Gök ya rı lıp-çat la mış tır; ar tık o gün, 'sark mış-za'fa uğ ra mış tır.'
(69/16)
Gök yü zü nün eri miş ma den gi bi ola ca ğı gün; (70/8)
(Öy le ya pın ki,) Üze ri ni ze gök ten sa ğa nak (bol mik tar da yağ-
mur) yağ dır sın." (71/11)
Bu ne den le gök bi le ya rı lıp-çat la mış tır; (ar tık) O'nun va'di ger-
çek leş ti ri lip-ye ri ne ge ti ril miş tir. (73/18)
Gök ya rıl dı ğı za man (77/9)
O sı ra da gök açıl mış ve ka pı ka pı ol muş tur. (78/19)
Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da bu lu nan la rın Rab bi Rah man
olan (Al lah); O'na hi tap et me ye güç ye ti re mez ler. (78/37)
Ya rat mak ba kı mın dan siz mi da ha güç sü nüz yok sa gök mü?
(Al lah) Onu bi na et ti. (79/27)
Gök, sıy rı lıp-yü zül dü ğü za man (81/11)
Gök, çat la yıp-ya rıl dı ğı za man, (82/1)
Gök, ya rı lıp-par ça lan dı ğı, (84/1)
Ki O (Al lah), gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur. Al lah, her şe yin
üze rin de şa hid olan dır. (85/9)

GÖL GE
Bu lut la rı üze ri ni ze göl ge kıl dık ve si ze kud ret hel va sı ve bıl dır -
cın in dir dik. Si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te mi zin den yi yin
(de dik). On lar Bize zul met me di ler, an cak ken di ne fis le ri ne zul-
met ti ler. (2/57)
On lar, bu lut göl ge le ri için de Al lah'ın (aza bı nın) me lek ler le on la -

ra gel me si ni ve (azap) em ri nin ger çek leş me si ni mi göz lü yor lar?
Oy sa bü tün iş ler Al lah'a dö ner. (2/210)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan ır mak lar akan,
için de ebe di ka la cak la rı cen net le re so ka ca ğız. On da on lar için
ter te miz kı lın mış eş ler var dır. Ve on la rı, 'ne sı cak ne so ğuk, tam
ka ra rın da göl ge li ğe' so ka ca ğız. (4/57)
Biz on la rı (İs ra ilo ğul la rı nı) ay rı ay rı oy mak lar ola rak on iki top lu-
luk (üm met) ola rak ayır dık. Kav mi ken di sin den su is te di ğin de
Mu sa'ya: "Asan'la ta şa vur" di ye vah yet tik. On dan on iki pı nar
sı zıp-fış kır dı; böy le ce her bir in san- top lu lu ğu su içe ce ği ye ri
öğ ren miş ol du. Üzer le ri ne bu lut la göl ge çek tik ve on la ra kud ret
hel va sı ile bıl dır cın in dir dik. (Son ra da şöy le de dik:) "Si ze rı zık
ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la rın dan yi yin." On lar Bize zul-
met me di, an cak ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (7/160)
Bir za man lar da ğı, san ki bir göl ge lik miş gi bi üst le ri ne ge çir miş -
tik. On lar ise ne re dey se te pe le ri ne dü şe cek san mış lar dı. (On la -
ra de miş tik ki:) "Si ze ver dik le ri mi ze sım sı kı sa rı lın ve on da ola -
nı dü şü nün, ki sa kı na sı nız." (7/171)
Gök ler de ve yer de her ne var sa -is te ye rek de ol sa, is te me ye rek
de ol sa- Al lah'a sec de eder. Sa bah ak şam göl ge le ri de (O'na
sec de eder). (13/15)
Tak va sa hip le ri ne va de di len cen net; onun al tın dan ır mak lar
akar, ye miş le ri ve göl ge lik le ri sü rek li dir. Bu kor kup-sa kı nan la rın
(mut lu) so nu dur, in kâr eden le rin so nu ise ateş tir. (13/35)
Al lah'ın her han gi bir şey den ya rat tı ğı na bak mı yor lar mı? Onun
göl ge le ri kü çü le rek sağ dan ve sol dan Al lah'a sec de eder va zi -
yet te dö ner. (16/48)
Al lah, si zin için ya rat tı ğı şey ler den göl ge ler kıl dı. Dağ lar da da
si zin için ba rı nak lar-si per ler kıl dı, si zi sı cak tan ko ru ya cak el bi -
se ler, si zi sa va şı nız da (zor luk la ra kar şı) ko ru ya cak gi yim lik ler
de var et ti. İş te O, üze ri niz de ki ni me ti ni böy le ta mam la mak ta dır,
umu lur ki tes lim olur su nuz. (16/81)
Rab bi ni gör me din mi, göl ge yi na sıl uza tı ver miş tir? Eğer di le miş
ol say dı onu dur gun kı lar dı. Son ra Biz gü ne şi ona bir de lil kıl mı -
şız dır. (25/45)
So nun da onu ya lan la dı lar, böy le ce on la rı o göl ge lik-gü nü nün
aza bı ya ka la dı. Ger çek ten o, bü yük bir gü nün aza bıy dı.
(26/189)
He men ce cik on la rın sü rü le ri ni su la dı, son ra yi ne göl ge ye çe ki -
le rek de di ki: "Rab bim, doğ ru su ba na in dir di ğin her hay ra muh-
ta cım." (28/24)
On la rı ka ra göl ge ler gi bi dal ga lar sa rı ver di ği za man, di ni yal nız-
ca O'na 'ha lis kı lan gö nül den bağ lı lar' ola rak Al lah'a yal va rıp ya -
ka rır lar (dua eder ler). Böy le ce on la rı ka ra ya çı ka rıp-kur ta rın ca,
ar tık on lar dan bir kıs mı or ta yo lu tu tu yor. Bizim ayet le ri mi zi gad-
dar, nan kör olan dan baş ka sı in kar et mez. (31/32)
Göl ge ile sı cak lık da. (35/21)
Ken di le ri ve eş le ri, göl ge lik ler de, taht lar üze rin de yas lan mış lar -
dır. (36/56)
Ya yı lıp-uzan mış göl ge ler, (56/30)
Ve kap ka ra du man dan bir göl ge için de dir ler. (56/43)
(Mey ve le rin) Göl ge le ri on la ra pek ya kın ve dev şi ril me le ri ko lay -
laş tı rıl dık ça ko lay laş tı rıl mış. (76/14)
Üç da la ay rıl mış bir göl ge ye gi din. (77/30)
Ne göl ge al tın da ba rın dı rır, ne (ya kı cı) alev den ko rur. (77/31)
Şüp he siz mut ta ki olan lar, göl ge lik ler de ve pı nar-baş la rın da dır;
(77/41)
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GÖM LEK
Ve üze ri ne ya lan dan kan (sü rül müş) olan göm le ği ni ge tir di ler.
"Ha yır" de di. Nef si niz, si zi ya nıl tıp (böy le) bir işe sü rük le miş.
Bun dan son ra (ba na dü şen) gü zel bir sa bır dır. Si zin bu dü züp-
uy dur duk la rı nı za kar şı (ken di sin den) yar dım is te ne cek olan
Allah'tır." (12/18)
Ka pı ya doğ ru iki si de koş tu lar. Ka dın onun göm le ği ni ar ka dan
çe kip yırt tı. (Tam) Ka pı nın ya nın da ka dı nın efen di siy le kar şı laş -
tı lar. Ka dın de di ki: "Ai le ne kö tü lük is te ye nin, zin da na atıl mak -
tan ve ya acı bir azab tan baş ka ce za sı ne ola bi lir?" (12/25)
(Yu suf) De di ki: "Onun ken di si ben den mu rad al mak is te di." Ka -
dı nın ya kın la rın dan bir şa hid şa hit lik et ti: "Eğer onun göm le ği ön
ta raf tan yır tıl mış sa bu du rum da ka dın doğ ru yu söy le miş tir, ken-
di si ise ya lan söy le yen ler den dir. (12/26)
Yok eğer onun göm le ği ar ka dan çe ki lip-yır tıl mış sa, bu du rum da
ka dın ya lan söy le miş tir ve ken di si doğ ru yu söy le yen ler den dir."
(12/27)
Onun göm le ği nin ar ka dan çe ki lip-yır tıl dı ğı nı gör dü ğü za man
(ko ca sı): "Doğ ru su, bu si zin dü ze ni niz den (bi ri)dir. Ger çek ten
si zin dü ze ni niz bü yük tür" de di. (12/28)
Bu göm le ğim le gi din de, ba ba mın yü zü ne sü rün. Gö zü (yi ne)
gö rür ha le ge lir. Bü tün ai le ni zi de ba na ge ti rin." (12/93)

GÖ NÜL DEN YA PI LAN DAV RA NIŞ LAR
De di ler ki: "Al lah oğul edin di." O, (bu ya kış tır ma dan) yü ce dir.
Ha yır, gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur, tü mü O'na gö -
nül den bo yun eğ miş ler dir. (2/116)
De ki: "O bi zim de Rab bi miz, si zin de Rab bi niz iken, bi zim le
Allah hak kın da (söz de ka nıt lar la) tar tış ma la ra mı gi ri yor su nuz?
Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin de amel le ri niz si zin dir. Biz, O'na
gö nül den bağ lan mış (muh lis) olan la rız." (2/139)
Şüp he siz, 'Sa fa' ile 'Mer ve' Al lah'ın işa ret le rin den dir. Böy le ce
kim Evi (Ka'be'yi) hac ce der ve ya um re ya par sa, ar tık bu iki si ni
ta vaf et me sin de ken di si için bir sa kın ca yok tur. Kim de gö nül -
den bir ha yır ya par sa (kar şı lı ğı nı alır). Şüp he siz Al lah, şük rün
kar şı lı ğı nı ve ren dir, bi len dir. (2/158)
(Oruç) Sa yı lı gün ler dir. Ar tık siz den kim has ta ya da yol cu luk ta
olur sa tu ta ma dı ğı gün ler sa yı sın ca baş ka gün ler de (tut sun).
Zor da ya na bi len le rin üze rin de bir yok su lu do yu ra cak ka dar fid -
ye (var dır). Kim gö nül den bir ha yır ya par sa bu da ken di si için
ha yır lı dır. Oruç tut ma nız, -eğer bi lir se niz- si zin için da ha ha yır -
lı dır. (2/184)
Na maz la rı ve or ta na ma zı nı (üst le ri ne dü şe rek, ti tiz lik gös te re -
rek) ko ru yun ve Al lah'a gö nül den bo yun eği ci ler ola rak (na ma -
za) du run. (2/238)
Sab re den ler, doğ ru olan lar, gö nül den bo yun eğen ler, in fak
eden ler ve 'se her va kit le rin de' ba ğış lan ma di le yen ler dir. (3/17)
Mer yem, Rab bi ne gö nül den ita at te bu lun, sec de et ve rü ku
eden ler le bir lik te rü ku et." (3/43)
Ka dın la ra me hir le ri ni gö nül den is te ye rek (ve bir hak ola rak) ve -
rin, fa kat on lar, gö nül hoş lu ğuy la si ze on dan bir şe yi ba ğış lar -
lar sa, onu da afi yet le, iç hu zu ruy la yi yin. (4/4)
Al lah'ın, ba zı sı nı ba zı sı na üs tün kıl ma sı ve on la rın ken di mal la -
rın dan har ca ma sı ne de niy le er kek ler, ka dın lar üze rin de 'so rum -
lu gö ze ti ci dir.' Sa li ha ka dın lar, gö nül den (Al lah'a), ita at eden ler,
Al lah na sıl ko ru duy sa gö rün me ye ni ko ru yan lar dır. Nü şu zun dan
kork tu ğu nuz ka dın la ra (ön ce) öğüt ve rin, (son ra on la rı) ya tak -
lar da yal nız bı ra kın, (bu da yet mez se ha fif çe) vu run. Si ze ita at

eder ler se aleyh le rin de bir yol ara ma yın. Doğ ru su Al lah yü ce dir,
bü yük tür. (4/34)
Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki siz ge mi de bu -
lun du ğu nuz za man, on lar da gü zel bir rüz gar la onu yüz dü rür -
ler ken ve (tam) bu nun la se vin mek te ler ken, ona çıl gın ca bir rüz-
gar ge lip ça tar ve her yan dan dal ga lar on la rı ku şa tı ve rir; on lar
ar tık bu (dal ga lar la) ger çek ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken,
din de O'na 'gö nül den ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)' ola rak Al lah'a
dua et me ye baş lar lar: "An dol sun eğer bun dan bi zi kur ta ra cak
olur san, mu hak kak sa na şük re den ler den ola ca ğız." (10/22)
Doğ ru su İb ra him, yu mu şak huy lu, duy gu lu ve gö nül den
(Allah'a) yö ne len bi riy di. (11/75)
Ger çek şu ki, İb ra him (tek ba şı na) bir üm met ti; Al lah'a gö nül den
yö ne lip ita at eden bir mu vah hid di ve o müş rik ler den de ğil di.
(16/120)
On lar ge mi ye bin dik le ri za man, di ni yal nız ca O'na 'ha lis kı lan
gö nül den bağ lı lar' ola rak, Al lah'a yal va rıp ya ka rır lar. Ama on la -
rı ka ra ya çı ka rıp kur ta rın ca, he men şirk ko şar lar. (29/65)
Gök ler de ve yer de bu lu nan lar O'nun dur; hep si O'na 'gö nül den
bo yun eğ miş' bu lu nu yor lar. (30/26)
'Gö nül den ka tık sız bağ lı lar' ola rak, O'na yö ne lin ve O'ndan kor-
kup-sa kı nın, dos doğ ru na ma zı kı lın ve müş rik ler den ol ma yın.
(30/31)
İn san la ra bir za rar do kun du ğu za man, 'gö nül den ka tık sız bağ lı -
lar' ola rak, Rab le ri ne dua eder ler; son ra ken din den on la ra bir
rah met tad dı rın ca he men ce cik bir grup Rab le ri ne şirk ko şar lar.
(30/33)
Bu nun la bir lik te, on la rın iki si (an nen ve ba ban) hak kın da bir bil-
gin ol ma yan şe yi ba na şirk koş man için, sa na kar şı ça ba har ca-
ya cak olur lar sa, bu du rum da on la ra ita at et me ve dün ya (ha ya -
tın) da on la ra iyi lik le (ma'ruf üze re) sa hip len (on lar la ge çin) ve
ba na 'gö nül den-ka tık sız ola rak yö ne le nin' yo lu na ta bi ol. Son ra
dö nü şü nüz yal nız ca ba na dır, böy le ce ben de si ze yap tık la rı nı zı
ha ber ve re ce ğim. (31/15)
On la rı ka ra göl ge ler gi bi dal ga lar sa rı ver di ği za man, di ni yal nız-
ca O'na 'ha lis kı lan gö nül den bağ lı lar' ola rak Al lah'a yal va rıp ya -
ka rır lar (dua eder ler). Böy le ce on la rı ka ra ya çı ka rıp-kur ta rın ca,
ar tık on lar dan bir kıs mı or ta yo lu tu tu yor. Bi zim ayet le ri mi zi gad-
dar, nan kör olan dan baş ka sı in kar et mez. (31/32)
Ama siz den kim Al lah'a ve Re sû lü'ne gö nül den -ita at eder ve
sa lih bir amel de bu lu nur sa, ona ec ri ni iki kat ve ri riz. Ve Biz ona
üs tün bir rı zık da ha zır la mı şız dır. (33/31)
Şüp he siz, Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar, mü'min
er kek ler ve mü'min ka dın lar, gö nül den (Al lah'a) ita at eden er -
kek ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar, sa dık olan er -
kek ler ve sa dık olan ka dın lar, sab re den er kek ler ve sab re den
ka dın lar, say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la
(Al lah'tan) kor kan ka dın lar, sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka
ve ren ka dın lar, oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar, ırz la -
rı nı ko ru yan er kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar, Al lah'ı
çokça zik re den er kek ler ve (Al lah'ı çok ça) zik re den ka dın lar;
(iş te) bun lar için Al lah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la -
mış tır. (33/35)
On lar, gök ten ve yer den ön le rin de ve ar ka la rın da ola nı gör mü -
yor lar mı? Eğer Biz di ler sek, on la rı ye rin-di bi ne ge çi rir ya da
gök ten üzer le ri ne par ça lar dü şü rü rüz. Hiç şüp he siz, bun da 'gö-
nül den (Al lah'a) yö ne len' her kul için bir ayet var dır. (34/9)
(Da vud) De di ki: "An dol sun se nin ko yu nu nu, ken di ko yun la rı na
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(kat mak) is te mek le sa na zul met miş tir. Doğ ru su, (emek ve ma li
güç le ri ni) bir leş ti rip ka tan (or tak)lar dan ço ğu, bir bir le ri ne kar şı
te ca vüz eder ler; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar
baş ka. On lar da ne ka dar az dır." Da vud, ger çek ten Bizim onu
im ti han et ti ği mi zi san dı, böy le ce Rab bin den ba ğış lan ma di le di
ve rü ku ede rek ye re ka pan dı ve (bi ze gö nül den) yö ne lip-dön dü.
(38/24)
İn sa na bir za rar do kun du ğu za man, gö nül den ka tık sız ca yö nel -
miş ola rak Rab bi ne dua eder. Son ra ona ken din den bir ni met
ver di ği za man, da ha ön ce O'na dua et ti ği ni unu tur ve O'nun yo -
lun dan sap tır mak ama cıy la Al lah'a eş ler koş ma ya baş lar. De ki:
"İn kâ rın la bi raz (dün ya zevk le rin den) ya rar lan; çün kü sen, ate-
şin hal kın dan sın." (39/8)
Yok sa o, ge ce sa atin de kal kıp da sec de ede rek ve kı ya ma du -
ra rak gö nül den ita at (iba det) eden, ahi ret ten sa kı nan ve Rab bi -
nin rah me ti ni umud eden (gi bi) mi dir? De ki: "Hiç bi len ler le bil-
me yen ler bir olur mu? Şüp he siz, te miz akıl sa hip le ri öğüt alıp-
dü şü nür ler." (39/9)
Bel ki onun Rab bi, -eğer o si zi bo şa ya cak olur sa- ona ye ri ni ze
siz ler den da ha ha yır lı Müs lü man, mü'min, gö nül den ita at eden,
tev be eden, iba det eden, oruç tu tan dul ve ba ki re eş ler' ve rir.
(66/5)
İm ran'ın kı zı Mer yem'i de. Ki o ken di ır zı nı ko ru muş tu. Böy le ce
Biz ona ru hu muz dan üf le dik. O da Rab bi nin ke li me le ri ni ve ki -
tap la rı nı tas dik et ti. O, (Rab bi ne) gö nül den bağ lı olan lar dan dı.
(66/12)

GÖS TE RİŞ YAP MAK
Ey iman eden ler Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp in san la ra
kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi min net ve ezi yet
ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru mu
üze rin de top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer; üze ri ne
sağ nak bir yağ mur düş tü mü onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir. On lar
ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede mez)ler.
Al lah kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (2/264)
Ve on lar mal la rı nı in san la ra gös te riş ol sun di ye in fak eder ler
Allah'a ve ahi ret gü nü ne de inan maz lar. Şey tan ki me ar ka daş
olur sa ar tık ne kö tü bir ar ka daş tır o. (4/38)
Ger çek şu ki, mü na fık lar (söz de), Al lah'ı al dat mak ta dır lar. Oy sa
O, on la rı al da tan dır. Na ma za kalk tık la rı za man, is tek siz ce kal-
kar lar. İn san la ra gös te riş ya par lar ve Al lah'ı an cak çok az anar-
lar. (4/142)
Bir de yurt la rın dan re fah tan şı ma rıp-azı ta rak, in san la ra gös te riş
ya pa rak çı kan lar ve (hal kı) Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar gi bi ol -
ma yın. Al lah, on la rın yap tık la rı nı çe pe çev re ku şa tan dır. (8/47)
İş te (şu) na maz kı lan la rın vay ha li ne, Ki on lar, na maz la rın da
ya nıl gı da dır lar, on lar gös te riş yap mak ta dır lar, (107/4-6)

GÖZ
"Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin
üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (2/7)
Ça kan şim şek ne re dey se göz le ri ni ka pı ve re cek; ön le ri ni her ay -
dın lat tı ğın da (bi raz) yü rür ler, üzer le ri ne ka ran lık ba sı ve rin ce de
ka la ka lır lar. Al lah di le sey di, işit me le ri ni de gör me le ri ni de gi de -
ri ve rir di. Şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (2/20)
Ve si zin için de ni zi iki ye ya rıp si zi kur tar dı ğı mı zı ve Fi ra vun'un
adam la rı nı -göz le ri ni zin önün de- boğ du ğu mu zu ha tır la yın.
(2/50)
El çi ye in di ri le ni din le dik le rin de hak kı ta nı dık la rın dan do la yı göz-

le ri nin yaş lar la do lup taş tı ğı nı gö rür sün. Der ler ki: "Rab bi miz
inan dık; öy ley se bi zi şa hid ler le bir lik te yaz." (5/83)
Göz ler O'nu id rak ede mez; O ise bü tün göz le ri id rak eder. O, la -
tif olan dır, ha ber dar olan dır. (6/103)
Biz on la rın kalp le ri ni ve göz le ri ni, il kin inan ma dık la rı gi bi ter si ne
çe vi ri riz ve on la rı tuğ yan la rı için de şaş kın ca do la şır bir du rum -
da ter ke de riz. (6/110)
Göz le ri ce hen nem hal kın dan ya na çev ri lin ce: "Rab bi miz, bi zi
za lim ler top lu lu ğuy la bir lik te kıl ma" der ler. (7/47)
(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le -
ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü -
yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (7/116)
An dol sun, ce hen nem için cin ler den ve in san lar dan çok sa yı da
ki şi ya rat tık (ha zır la dık). Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la -
maz lar, göz le ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu -
nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık -
tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (7/179)
Kar şı kar şı ya gel di ği niz de, Al lah, 'ola ca ğı olan işi ger çek leş tir -
mek' için, on la rı göz le ri niz de az gös te ri yor, si zi de on la rın göz-
le rin de azal tı yor du. Ve (bü tün) iş ler Al lah'a dön dü rü lür. (8/44)
Bir de (sa va şa ka tı la bi le cek le ri bir bi ne ğe) bin dir men için sa na
her ge liş le rin de "Si zi bin di re cek bir şey bu la mı yo rum" de di ğin
ve in fak ede cek bir şey bu la ma yıp hü zün le rin den do la yı göz le -
rin den yaş lar bo şa na bo şa na ge ri dö nen ler üze rin de de (so -
rum lu luk) yok tur. (9/92)
De ki: "Gök ler den ve yer den siz le re rı zık ve ren kim dir? Ku lak -
la ra ve göz le re ma lik olan kim dir? Di ri yi ölü den çı ka ran ve ölü -
yü di ri den çı ka ran kim dir? Ve iş le ri evi rip-çe vi ren kim dir? On lar:
"Al lah" di ye cek ler dir. Öy ley se de ki: "Pe ki siz yi ne de kor kup-
sa kın ma ya cak mı sı nız? (10/31)
De di ki: "Ey Kav mim, gö rü şü nüz ne dir söy le yin? Eğer ben Rab -
bim den apa çık bir bel ge üze rin de isem ve Rab bim ba na Kendi
Katından bir rah met ver miş de (bu,) si zin göz le ri niz den sak lı tu -
tul muş sa? Siz bu nu is te mi yor ken biz si zi bu na zor la ya cak mı -
yız?" (11/28)
"Ben si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum. Me lek ol du ğu mu söy le mi yo rum ve göz le ri ni zin aşa-
ğı lık gör dük le ri ne, Al lah ke sin ola rak bir ha yır ver mez de de mi -
yo rum. Ne fis le rin de ola nı Al lah da ha iyi bi lir. Bu du rum da (bu -
nun ak si ni ya par sam) ger çek ten o za man za lim ler de nim (de -
mek)dir." (11/31)
Ve on lar dan yüz(ünü) çe vir di ve: "Ey Yu suf'a kar şı (ar tan da ya -
nıl maz) kah rım" de di ve göz le ri üzün tü sün den (ağar dık ça)
ağar dı. Ki yut kun duk ça yut ku nu yor du." (12/84)
"Bu göm le ğim le gi din de, ba ba mın yü zü ne sü rün. Gö zü (yi ne)
gö rür ha le ge lir. Bü tün ai le ni zi de ba na ge ti rin." (12/93)
Müj de ci ge lip de onu (göm le ği) onun yü zü ne sür dü ğü za man,
gö zü gö rür ola rak (sağ lı ğı na) dö nü ver di. (Ya kub) De di ki: "Ben,
si ze bil me di ği ni zi Al lah'tan ger çek ten bi li yo rum de me dim mi?"
(12/96)
(Ey Mu ham med,) Al lah'ı sa kın zul me den le rin yap mak ta ol duk -
la rın dan ha ber siz san ma, on la rı yal nız ca göz le rin deh şet le be -
li re ce ği bir gü ne er te le mek te dir. (14/42)
Baş la rı nı di ke rek ko şar lar, göz le ri ken di le ri ne dö nüp-çev ril mez.
Kalb le ri (san ki) bom boş tur. (14/43)
Mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top-
lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (15/15)
On lar, Al lah'ın, kalp le ri ni, ku lak la rı nı ve göz le ri ni mü hür le di ği
kim se ler dir. Ga fil olan lar on la rın ta ken di le ri dir. (16/108)
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Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua
eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is te-
ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni bi zi zik ret mek ten
gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di 'is tek ve tut ku la rı na (he va sı na)'
uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de ne ita at et me. (18/28)
Ki on lar, Be ni zik ret me (ko nu sun)da göz le ri bir per de için dey di.
(Kur'an'ı) din le me ye kat la na maz lar dı. (18/101)
Ger çek olan va'd yak laş mış tır, iş te o za man, in kâr eden le rin
göz le ri yu va la rın dan fır la ya cak: "Ey vah lar bi ze, biz bun dan tam
bir gaf let için dey dik, ha yır, biz ler za lim kim se ler dik" (di ye cek -
ler). (21/97)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı, böy le ce on la rın ken di siy -
le ak le de bi le cek kalp le ri ve işi te bi le cek ku lak la rı olu ver sin?
Çün kü doğ ru su, göz ler kör ol maz, an cak si ne ler de ki kalp ler kö -
re lir. (22/46)
O, si zin için ku lak la rı, göz le ri ve gö nül le ri in şa eden dir; ne az
şük re di yor su nuz. (23/78)
Mü'min le re söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka çın dır sın -
lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar. Bu, on lar için da ha te miz dir. Ger çek -
ten Al lah, yap tık la rın dan ha ber dâr dır. (24/30)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
(Öy le) Adam lar ki, ne ti ca ret, ne alış-ve riş on la rı Al lah'ı zik ret -
mek ten, dos doğ ru na ma zı kıl mak tan ve ze ka tı ver mek ten 'tut-
ku ya kap tı rıp alı koy maz'; on lar, kalp le rin ve göz le rin in kı la ba
uğ ra ya ca ğı (deh şet ten al lak bul lak ola ca ğı) gün den kor kar lar.
(24/37)
Gör me din mi ki, Al lah bu lut la rı sür mek te, son ra ara la rı nı bir leş -
tir mek te, son ra da on la rı üst üs te yığ mak ta dır; böy le ce, yağ mu-
run bun la rın ara sın dan akıp-çık tı ğı nı gö rür sün. Gök ten için de
do lu bu lu nan dağ lar (gi bi bu lut lar) in di ri ve rir, onu di le di ği ne isa-
bet et ti rir de, di le di ğin den onu çe vi rir; şim şe ği nin pa rıl tı sı ne re -
dey se göz le ri ka maş tı rıp gö tü rü ve re cek tir. (24/43)
Ayet le ri miz on la ra, göz ler önün de ser gi len miş ola rak ge lin ce
de di ler ki: "Bu, apa çık olan bir bü yü dür." (27/13)
Son ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu' ve ona ru hun dan üf le di. Si -
zin için de ku lak, göz ler ve gö nül ler var et ti. Ne az şük re di yor -
su nuz? (32/9)
Ha ni on lar, si ze hem üs tü nüz den, hem alt ta ra fı nız dan gel miş -
ler di; göz ler kay mış, yü rek ler han çe re ye ge lip da yan mış tı ve siz
Al lah hak kın da (bir ta kım) zan lar da bu lu nu yor du nuz. (33/10)
(Gel dik le rin de de) Si ze kar şı 'cim ri ve ben cil dir ler.' Şa yet kor ku
ge le cek ol sa, ölüm den do la yı üs tü ne bay gın lık çök müş kim se -
ler gi bi göz le ri dö ne rek sa na bak mak ta ol duk la rı nı gö rür sün.
Kor ku gi din ce, hay ra kar şı ol duk ça düş kün lük gös te re rek si zi
kes kin dil le riy le (eleş ti rip in ci te rek) kar şı lar lar. İş te on lar iman
et me miş ler dir; böy le ce Al lah on la rın yap tık la rı nı bo şa çı kar mış -
tır. Bu Al lah'a gö re pek ko lay dır. (33/19)

Eğer di le miş ol say dık, göz le ri nin üs tü ne bas tı rır-kör eder dik,
böy le ce yo la dö kü lüp-ko şu şur lar dı. Fa kat na sıl gö re cek ler di ki?
(36/66)
Biz on la rı bir alay ko nu su edin miş tik; yok sa göz ler mi on lar dan
kay dı?" (38/63)
(Al lah,) Göz le rin ha in lik le ri ni ve gö ğüs le rin sak la dık la rı nı bi lir.
(40/19)
"On la rın et ra fın da al tın tep si ler ve tes ti ler le do la şı lır; ora da ne f-
is le rin ar zu et ti ği ve göz le rin lez zet (zevk) al dı ğı her şey var. Ve
siz ora da sü re siz ka la cak sı nız." (43/71)
Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Al lah'ın bir ilim üze re
ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le di ği ve gö zü üs -
tü ne bir per de çek ti ği kim se yi gör dün mü? Ar tık Al lah'tan son ra
ona kim hi da yet ve re cek tir? Siz yi ne de öğüt alıp-dü şün mü yor
mu su nuz? (45/23)
Göz le ri 'zil let ve deh şet ten düş müş ola rak', san ki 'ya yı lan' çe kir-
ge ler gi bi ka bir le rin den çı kar lar. (54/7)
An dol sun on lar, onun ko nuk la rın dan da mu rad al mak için bas -
kı yap tı lar. Biz de on la rın göz le ri ni si lip kör et tik. "İş te aza bı mı
ve uyar ma mı ta dın." (54/37)
O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum' (mu ta ba kat) için de ye di gök ya -
rat mış olan dır. Rah man'ın ya rat ma sın da hiç bir 'çe liş ki ve uy -
gun suz luk' (te fa vüt) gö re mez sin. İş te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir;
her han gi bir çat lak lık (bo zuk luk ve çar pık lık) gö rü yor mu sun?
(67/3)
Son ra gö zü nü iki ke re da ha çe vi rip-gez dir; o göz (uyum suz luk
bul mak tan) umu du nu kes miş bir hal de bit kin ola rak sa na dö ne -
cek tir. (67/4)
De ki: "Si zi in şa eden (ya ra tan), si ze ku lak, göz ler ve gö nül ler
ve ren O'dur. Ne az şük re di yor su nuz?" (67/23)
Göz le ri 'kor ku dan ve deh şet ten dü şük', ken di le ri ni de zil let sa -
rıp-ku şat mış. Oy sa on lar, (da ha ön ce) sa pa sağ lam iken sec de -
ye da vet edi lir ler di. (68/43)
O in kâr eden ler, zik ri (Kur'an'ı) işit tik le ri za man, se ni ne re dey se
göz le riy le de vi re cek ler di. "O, ger çek ten bir de li dir" di yor lar.
(68/51)
Göz le ri 'kor ku dan ve deh şet ten dü şük' yüz le ri ni de bir zil let kap-
la mış; iş te bu, ken di le ri ne va de dil mek te olan (kı ya met ve azab)
gü nü dür. (70/44)
Göz ler zil let için de dü şe cek. (79/9)

GÖZ AY DIN LI ĞI
Ar tık, ye, iç, gö zün ay dın ol sun. Eğer her han gi bir be şer gö re -
cek olur san, de ki: "Ben Rah man'a oruç ada dım, bu gün hiç kim-
sey le ko nuş ma ya ca ğım." (19/26)
Ve on lar: "Rab bi miz, bi ze eş le ri miz den ve so yu muz dan, gö zün
ay dın lı ğı ola cak (ço cuk lar) ar ma ğan et ve bi zi tak va sa hip le ri ne
ön der kıl," di yen ler dir. (25/74)
Ar tık hiç bir ne fis, yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze re ken di le ri için
göz ler ay dın lı ğı ola rak ne le rin (sa yı sız ni met le rin) sak lan dı ğı nı
bil mez. (32/17)
On lar dan di le di ği ni ge ri bı ra kır, di le di ği ni de ya nı na alıp-ba rın -
dı ra bi lir sin; ay rıl dık la rın dan, is tek duy duk la rı na (dön men de) se -
nin için bir sa kın ca yok tur. On la rın göz le ri nin ay dın la nıp hüz ne
ka pıl ma ma la rı na ve ken di le ri ne ver di ğin le hep si nin hoş nut ol -
ma la rı na en ya kın (en uy gun) olan bu dur. Al lah, kalp le ri niz de
ola nı bi lir. Al lah bi len dir, ha lim dir. (33/51)
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GÖZ DİK MEK
Sa kın on lar dan ba zı la rı nı ya rar lan dır dı ğı mız şey le re gö zü nü
dik me, on la ra kar şı hüz ne ka pıl ma, mü'min ler için de (şef kat)
ka nat la rı nı ger. (15/88)
On lar dan ba zı grup la ra, ken di le ri ni de ne mek için ya rar lan dır dı -
ğı mız dün ya ha ya tı nın sü sü ne gö zü nü dik me. Se nin Rab bi nin
rız kı da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. (20/131)

GÖZ-KAŞ İŞA RE Tİ İLE AYIP LA MAK
Ar ka dan çe kiş ti rip du ran, kaş göz ha re ket le riy le alay eden her
ki şi nin vay ha li ne; (104/1)

GÖZ KAY MA SI
Ha ni on lar, si ze hem üs tü nüz den, hem alt ta ra fı nız dan gel miş -
ler di; göz ler kay mış, yü rek ler han çe re ye ge lip da yan mış tı ve siz
Al lah hak kın da (bir ta kım) zan lar da bu lu nu yor du nuz. (33/10)
Biz on la rı bir alay ko nu su edin miş tik; yok sa göz ler mi on lar dan
kay dı?" (38/63)

GU RUR-AL DAN MA
Bu on la rın: "Ateş bi ze sa yı lı gün ler dı şın da ke sin lik le do kun ma -
ya cak" de me le rin den dir. On la rın bu if ti ra la rı din le ri ko nu sun da
ken di le ri ni ya nıl gı ya dü şür müş tür. (3/24)
(Şey tan) On la ra va ad ler edi yor, on la rı en ol ma dık ku run tu la ra
dü şü rü yor. Oy sa şey tan, on la ra bir al da nış tan baş ka bir şey
va'det mez. (4/120)
Din le ri ni bir oyun ve eğ len ce (ko nu su) edi nen le ri ve dün ya ha -
ya tı ken di le ri ni mağ rur kı lan la rı bı rak. Onun la, (Kur'an'la) ha tır -
lat ki bir ne fis ken di ka zan dık la rıy la he la ke düş me sin; (böy le si -
nin) Al lah'tan baş ka ne bir ve li si ne bir şe fa at çi si var dır; her tür -
lü fid ye yi ver se de ka bul olun maz. İş te on lar, ka zan dık la rı ne -
de niy le he la ke uğ ra yan lar dır; küf re sap tık la rın dan do la yı on lar
için çıl gın ca kay nar su lar ve acık lı bir azab var dır. (6/70)
Böy le ce her pey gam be re in san ve cin şey tan la rın dan bir düş-
man kıl dık. On lar dan ba zı sı ba zı sı nı al dat mak için yal dız lı söz-
ler fı sıl dar lar. Rab bin di le sey di bu nu yap maz lar dı. Öy ley se on -
la rı ya lan ola rak düz mek te ol duk la rıy la baş ba şa bı rak. (6/112)
Ey cin ve in san top lu lu ğu içi niz den si ze ayet le ri mi ak ta rıp-oku -
yan ve si ze bu kar şı kar şı ya gel di ği niz gü nü nüz le si zi uya rıp-
kor ku tan el çi ler gel me di mi? On lar: "Ne fis le ri mi ze kar şı şe ha det
ede riz" der ler. Dün ya ha ya tı on la rı al dat tı ve ger çek ten ka fir ol -
duk la rı na da ir ken di ne fis le ri ne kar şı şe ha det et ti ler. (6/130)
Böy le ce on la rı al da ta rak dü şür dü. Ağa cı tat tık la rı an da ise ayıp
yer le ri ken di le ri ne be li ri ver di ve üzer le ri ni cen net yap rak la rın -
dan ört me ye baş la dı lar. (O za man) Rab le ri ken di le ri ne ses len -
di: "Ben si zi bu ağaç tan me net me miş miy dim? Ve şey ta nın si -
zin ger çek ten apa çık bir düş ma nı nız ol du ğu nu söy le me miş
miy dim?" (7/22)
On lar din le ri ni bir eğ len ce ve oyun (ko nu su) edin miş ler di ve
dün ya ha ya tı on la rı al dat mış tı. On lar bu gün le riy le kar şı laş ma -
yı unut tuk la rı ve Bizim ayet le ri mi zi 'yok sa ya rak ta nı ma dık la rı'
gi bi Biz de bu gün on la rı unu ta ca ğız. (7/51)
Mü na fık lar ve kalb le rin de has ta lık olan lar şöy le di yor lar dı:
"Bun la rı (Müs lü man la rı) din le ri al dat tı." Oy sa kim Al lah'a te vek -
kül eder se şüp he siz Al lah üs tün ve güç lü olan dır hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (8/49)
"On lar dan güç ye tir dik le ri ni se sin le sar sın tı ya uğ rat at lı la rın ve
ya ya la rın la on la rın üs tü ne yay ga ra yı ko par mal lar da ve ço cuk -

lar da on la ra or tak ol ve on la ra çe şit li va ad ler de bu lun." Şey tan
on la ra al dat ma dan baş ka bir şey va det mez. (17/64)
De di ki: "Bu ben de olan bir bil gi do la yı sıy la ba na ve ril miş tir." Bil -
mez mi ki ger çek ten Al lah ken di sin den ön ce ki ne sil ler den kuv-
vet ba kı mın dan ken di sin den da ha güç lü ve in san-sa yı sı ba kı -
mın dan da ha çok olan kim se le ri yı kı ma uğ rat mış tır. Suç lu-gü -
nah kar lar dan ken di gü nah la rı so rul maz. (28/78)
Ey in san lar Rabb'iniz den kor kup-sa kı nın ve öy le bir gü nün aza-
bın dan çe ki nip-kor kun ki (o gün hiç) bir ba ba ço cu ğu için bir
kar şı lık ve re mez ve (hiç) bir ço cuk da ba ba sı için bir şe yi ve re -
bi le cek (du rum da) de ğil dir. Şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. Ar tık
dün ya ha ya tı si zi al dat ma ya sü rük le me sin ve al da tı cı(lar) da si -
zi Al lah ile al dat ma sın. (31/33)
Ha ni mü na fık olan lar ve kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar: "Al lah
ve Re su lü bi ze boş bir al da nış tan baş ka bir şey va det me di" di -
yor lar dı. (33/12)
Ey in san lar hiç şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; öy ley se dün ya ha -
ya tı si zi al dat ma sın ve al da tı cı(lar) da si zi Al lah ile (Al lah'ın adı -
nı kul la na rak) al dat ma sın. (35/5)
De ki: "Siz Al lah'ın dı şın da tap tı ğı nız or tak la rı nı zı gör dü nüz
mü? Ba na ha ber ve rin; yer den ne yi ya rat mış lar dır? Ya da on la -
rın gök ler de bir or tak lı ğı mı var? Yok sa Biz on la ra bir ki tap ver-
mi şiz de on lar bun dan (do la yı) apa çık bir bel ge üze rin de mi dir -
ler? Ha yır zul me den ler bir bir le ri ne al dat ma dan baş ka sı nı va -
det mi yor lar." (35/40)
Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da in kar eden ler den baş ka sı mü ca de -
le et mez. Öy ley se on la rın şe hir ler de dö nüp do laş ma sı se ni al -
dat ma sın. (40/4)
Bu nun ne de ni şu dur: Çün kü siz Al lah'ın ayet le ri ni alay ko nu su
edin di niz; dün ya ha ya tı da si zi al dat tı. Böy le ce ne or dan (ateş-
ten) çı ka rı lır lar ne (Al lah'tan) hoş nut luk di lek le ri ka bul edi lir.
(45/35)
(Mü na fık lar) On la ra ses le nir ler: "Biz siz ler le bir lik te de ğil miy-
dik?" Der ler ki: "Evet an cak siz ken di ni zi fit ne ye dü şür dü nüz
(Müs lü man la rı acı la rın ve yı kım la rın sar ma sı nı) gö ze tip-bek le -
di niz (Al lah'a ve İs lam'a kar şı) kuş ku la ra ka pıl dı nız. Siz le ri ku -
run tu lar ya nıl tıp-al dat tı. So nun da Al lah'ın em ri (olan ölüm) ge li -
ver di; ve o al dal tı cı da si zi Al lah ile (Al lah'ın adı nı kul la na rak
hat ta ma sum ca siz den gö rü ne rek) al dat mış ol du." (57/14)
Bi lin ki dün ya ha ya tı an cak bir oyun '(eğ len ce tü rün den) tut ku lu
bir oya la ma' bir süs ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve ko nu-
su) mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ mur ör -
ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho şu na
git miş tir son ra ku ru yu ve rir bir de ba kar sın ki sap sa rı ke sil miş
son ra o bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir azab;
Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün ya ha ya-
tı al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (57/20)
Rah ma na kar şı si ze yar dım ede cek olan kim miş? Şu si zin or -
du nuz mu? Ka fir ler yal nız ca bir gu rur (ke sin bir al da nış) için de -
dir ler. (67/20)

GU SÜL
Ey iman eden ler, sar hoş iken ne de di ği ni zi bi lin ce ye ve cü nüp
iken de -yol cu luk ta ol ma nız ha riç- gu sül edin ce ye ka dar na ma -
za yak laş ma yın. Eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz, ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se niz, ya hud ka dın -
la ra do kun muş da su bu la ma mış sa nız bu du rum da te miz bir
top rak la te yem müm edin; (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze sü -
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rün. Şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (4/43)
Ey iman eden ler, na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da (yı ka yın.) Eğer cü nüp se niz te miz -
le nin (gu sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra
do kun muş sa nız da su bu la ma mış sa nız bu du rum da te miz bir
top rak la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on -
dan sü rün. Al lah, si ze güç lük çı kar mak is te mez ama si zi te miz -
le mek ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu lur ki, şük-
re der si niz. (5/6)

GÜL
Son ra gök ya rı lıp yağ gi bi eri miş ola rak kıp kır mı zı bir gül ol du -
ğu za man; (55/37)

GÜL MEK
Öy ley se ka zan dık la rı nın ce za sı ola rak az gül sün ler, çok ağ la -
sın lar. (9/82)
Ka rı sı ayak tay dı, bu nun üze ri ne gül dü. Biz ona İs hak'ı, İs hak'ın
ar ka sın dan da Ya kub'u müj de le dik. (11/71)
Siz on la rı alay ko nu su edin miş ti niz; öy le ki, si ze Be nim zik ri mi
unut tur du lar ve siz on la ra gü lüp du ru yor du nuz." (23/110)
(Sü ley man) Bu sö zü üze ri ne te bes süm edip gül dü ve de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
ve hoş nut ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı il ham et ve be -
ni rah me tin le sa lih kul la rın ara sı na kat." (27/19)
Fa kat on la ra ayet le ri miz le gel di ği za man, bir de ne gör sün, on -
lar bun la ra (alay edip) gü lü yor lar. (43/47)
Mer yem oğ lu (İsa) bir ör nek ola rak ve ri lin ce, se nin kav min he -
men on dan (ke yif le söz edip) kah ka ha lar la gü lü yor lar. (43/57)
Doğ ru su, gül dü ren ve ağ la tan O'dur. (53/43)
(Alay la) Gü lü yor su nuz ve ağ la mı yor su nuz. (53/60)
Gü ler ve se vinç için de dir. (80/39)
Doğ ru su, 'suç ve gü nah iş le yen ler,' ki mi iman eden le re gü lüp-
ge çer ler di. (83/29)
Ar tık bu gün, iman eden ler, ka fir olan la ra gül mek te dir ler. (83/34)

GÜ MÜŞ
Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal -
ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet
in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me -
ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Katında olan dır. (3/14)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, (Yahudi) bil gin le rin den ve (Hı ris -
ti yan) ra hip le rin den ço ğu, in san la rın mal la rı nı hak sız lık la yer ler
ve Al lah'ın yo lun dan alı ko yar lar. Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti rip de
Al lah yo lun da har ca ma yan lar... On la ra acı bir aza bı müj de le.
(9/34)
Eğer in san lar (Al lah'a kar şı is yan da bir le şip) tek bir üm met ola-
cak ol ma say dı, Rah man'ı (Al lah'ı) in kâr eden le rin ev le ri ne gü -
müş ten ta van lar ve üze rin de çı kıp-yük se le cek le ri mer di ven ler
ya par dık. (43/33)
Çev re le rin de gü müş ten bil lur kab lar, ku pa lar do laş tı rı lır. (76/15)
Gü müş ten bil lur kap lar ki, on la rı bel li bir öl çüy le tes bit et miş ler -
dir. (76/16)
On la rın üze rin de ha fif ipek ve ağır iş len miş at las tan ye şil el bi -
se ler var dır. Gü müş ten bi le zik ler le be zen miş ler dir. Rab le ri on -
la ra ter te miz bir şa rab içir miş tir. (76/21)

GÜ NAH
Ha yır; kim bir kö tü lük iş ler de gü na hı ken di si ni ku şa tır sa (ar tık)
on lar ate şin hal kı dır lar ora da sü re siz ka la cak lar dır. (2/81)
Son ra (yi ne) siz bir bi ri ni zi öl dü rü yor bir bö lü mü nü zü yurt la rın -
dan sü rüp-çı ka rı yor ve gü nah ve düş man lık la aleyh le rin de it ti -
fak lar ku ru yor ve si ze esir ola rak gel dik le rin de on lar la fid ye le şi -
yor du nuz. Oy sa on la rı çı kar ma nız si ze ha ram kı lın mış tı. Yok sa
siz, Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü mü nü in kâr mı edi-
yor su nuz? Ar tık siz den böy le ya pan la rın dün ya ha ya tın da ki ce -
za sı aşa ğı lık ol mak tan baş ka de ğil dir; kı ya met gü nün de de
aza bın en şid det li ola nı na uğ ra tı la cak lar dır. Al lah, yap tık la rı nız -
dan ga fil de ğil dir. (2/85)
O, si ze ölü yü, (le şi)- ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı, ke sin ola rak ha ram kıl dı. Fa kat kim,
ka çı nıl maz ola rak muh taç ka lır sa taş kın lık yap ma mak ve had di
aş ma mak şar tıy la (öl me ye cek oran da yi ye bi lir) ona bir gü nah
yok tur. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (2/173)
Bun dan böy le kim onu (va si ye ti) işit tik ten son ra de ğiş ti rir se gü -
na hı el bet te onu de ğiş ti ren le rin üze ri ne dir. Şüp he siz  Al lah, işi-
ten dir bi len dir. (2/181)
Bu nun ya nın da kim va si yet ede nin hak sız lı ğa eği lim gös te re ce -
ğin den ya da gü na ha gi re ce ğin den kor kup da iki si nin (ta raf la -
rın) ara sı nı bu lup-dü zel tir se ar tık ona gü nah yok tur. Ger çek ten
Al lah, ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (2/182)
Bir bi ri ni zin mal la rı nı hak sız lık la ye me yin ve bi le bi le gü nah la in -
san la rın mal la rın dan bir bö lü mü nü ye me niz için on la rı ha kim le -
re ak tar ma yın. (2/188)
Sa yı lı gün ler de Al lah'ı anın. İki gün de (Mi na'dan dön mek için)
eli ni ça buk tu ta na gü nah yok tur ge ri ka la na da gü nah yok tur.
(Bu) sa kı nan için(dir). Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ger çek ten bi -
lin ki siz O'na dön dü rü lüp-top la na cak sı nız. (2/203)
Sa na iç ki yi ve ku ma rı so rar lar. De ki:"On lar da hem bü yük gü -
nah, hem in san lar için (ba zı) ya rar lar var dır. Ama gü nah la rı ya -
rar la rın dan da ha bü yük tür." Ve sa na ne yi in fak ede cek le ri ni so -
rar lar.De ki:"İh ti yaç tan ar ta ka la nı." Böy le ce Al lah, si ze ayet le ri -
ni açık lar; umu lur ki dü şü nür sü nüz. (2/219)
Bo şan ma iki de fa dır. (Son ra) Ya iyi lik le tut mak ve ya gü zel lik le
bı rak mak (ge re kir). On la ra (ka dın la ra) ver di ği niz bir şe yi ge ri al -
ma nız si ze he lal de ğil dir; an cak iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak-
ta tu ta ma ya cak la rın dan kork muş ol ma la rı (du ru mu baş ka).
Eğer iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak ta tu ta ma ya cak la rın dan
kor kar sa nız bu du rum da (ka dı nın) fid ye ver me sin de iki si için de
gü nah yok tur. İş te bun lar Al lah'ın sı nır la rı dır; on la ra te ca vüz et -
me yin. Kim Al lah'ın sı nır la rı na te ca vüz eder se on lar za lim le rin
ta ken di le ri dir. (2/229)
Yi ne onu (ka dı nı üçün cü de fa) bo şar sa (ka dın) onun dı şın da bir
baş ka ko cay la ni kah lan ma dık ça ona he lal ol maz. Eğer (bu ko -
ca da) onu bo şar sa on lar (ilk ko ca ile ka rı sı) Al lah'ın sı nır la rı nı
ayak ta tu ta cak la rı nı sa nı yor lar sa tek rar bir bir le ri ne dön me le rin -
de iki si için gü nah yok tur. İş te bun lar Al lah'ın sı nır la rı dır; bi len
bir top lu luk için bun la rı (böy le) açık lar. (2/230)
Sa da ka la rı açık ta ve rir se niz ne iyi; fa kat giz le yip fa kir le re ve rir -
se niz bu si zin için da ha ha yır lı dır. O, gü nah la rı nız dan bir kıs mı -
nı ba ğış lar. Al lah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (2/271)
Al lah, fa izi yok eder de sa da ka la rı art tı rır. Al lah, gü nah kar kâ fir -
le rin hiç bi ri ni sev mez. (2/276)
Ey iman eden ler be lir li bir sü re için borç lan dı ğı nız za man onu
ya zı nız. Ara nız dan bir ka tip doğ ru ola rak yaz sın ka tip Al lah'ın
ken di si ne öğ ret ti ği gi bi yaz mak tan ka çın ma sın yaz sın. Üze rin -
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de hak olan (borç lu) da yaz dır sın ve Rab bi olan Al lah'tan sa kın-
sın on dan hiç bir şe yi ek silt me sin. Eğer üze rin de hak olan (borç-
lu) dü şük akıl lı ya da za'f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya güç ye -
ti re me ye cek se ve li si dos doğ ru yaz dır sın. Er kek le ri niz den de iki
şa hid tu tun; eğer iki er kek yok sa şa hid ler den rı za gös te re ce ği -
niz bir er kek ve bi ri şa şır dı ğın da öbü rü ona ha tır la ta cak iki ka -
dın (da olur). Şa hid ler ça ğı rıl dık la rı za man ka çın ma sın lar. Onu
(bor cu) az ol sun çok ol sun sü re siy le bir lik te yaz ma ya üşen me -
yin. Bu Al lah Katında en adil şa hit lik için en sağ lam şüp he len -
me me niz için de en ya kın olan dır. An cak ara nız da dev re dip
dur du ğu nuz ve pe şin ola rak yap tı ğı nız ti ca ret baş ka bu nu yaz-
ma ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Alış-ve riş et ti ği niz de
de şa hid tu tun. Ya za na da şa hi de de za rar ve ril me sin. (Ak si ni)
Ya par sa nız o ken di niz için fısk (zu lüm ve gü nah)tır. Al lah'tan
sa kı nın. Al lah, si ze öğ re ti yor. Al lah, her şe yi bi len dir. (2/282)
Eğer yol cu luk ta ise niz ve ka tip bu la maz sa nız bu du rum da alı-
nan re hin (ye ter). Şu du rum da eğer bir bi ri ni ze gü ve ni yor sa nız
ken di si ne gü ven du yu lan Rab bi olan Al lah'tan sa kın sın da ema-
ne ti ni öde sin. Şa hid li ği giz le me yin. Kim onu giz ler se ar tık şüp-
he siz onun kal bi gü nah kar dır. Al lah, yap tık la rı nı zı bi len dir.
(2/283)
Tıp kı Fi ra vun ai le si ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi.
Ayet le ri mi zi ya lan la dı lar böy le ce Al lah, gü nah la rı ne de niy le on -
la rı ya ka la yı ver di. Al lah, (ce zay la) so nuç lan dır ma sı pek şid det -
li olan dır. (3/11)
Bir eşi bı ra kıp ye ri ne bir baş ka eşi al mak is ter se niz on lar dan bi -
ri ne (ön ce ki ne) yük ler le (mal ve pa ra) ver miş se niz bi le on dan
hiç bir şey al ma yın. Ona if ti ra ede rek ve apa çık bir gü na ha gi re -
rek ver di ği ni zi ala cak mı sı nız? (4/20)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı fu huş ta bu lun ma yan if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra fu huş ya pa cak olur lar sa öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za -
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (4/25)
Si ze ya sak la nan bü yük gü nah lar dan ka çı nır sa nız si zin ku sur la -
rı nı zı ör te riz ve si zi 'onur lu-üs tün' bir ma ka ma so ka rız. (4/31)
Ger çek ten Al lah ken di si ne şirk ko şul ma sı nı ba ğış la maz. Bu nun
dı şın da ka la nı ise di le di ği ni ba ğış lar. Kim Al lah'a şirk ko şar sa
doğ ru su bü yük bir gü nah la if ti ra et miş olur. (4/48)
Al lah'a kar şı na sıl ya lan uy du ru yor lar bir bak. Bu apa çık bir gü -
nah ola rak ye ter. (4/50)
Ken di ne fis le ri ne iha net eden ler den ya na mü ca de le ye gi riş me.
Hiç şüp he siz Al lah, iha net te iler le miş gü nah ka rı sev mez.
(4/107)
Kim bir gü nah ka za nır sa, o an cak ken di nef si aley hin de onu ka -
zan mış tır. Al lah bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/111)
Kim bir ha ta ve ya gü nah ka za nır da, son ra bu nu bir suç su za
yük ler se ger çek ten o böy le bir ya lan (büh tan)ı ve apa çık bir gü -
na hı yük len miş tir. (4/112)
Ey iman eden ler Al lah'ın şi ar la rı na ha ram olan ay'a kur ban lık
hay van la ra (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz

sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış, yır-
tı cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes-
tik le ri niz ha riç- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve
fal ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır
(gü nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün, in kâ ra sa pan lar si zin di ni -
niz den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün, si ze di ni -
ni zi ke ma le er dir dim üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze
din ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı -
nıl maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (5/3)
Ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve on la rın he va la rı na uy -
ma. Al lah'ın sa na in dir dik le ri nin bir kıs mın dan se ni şa şırt ma -
ma la rı için di ye on lar dan sa kın. Şa yet yüz çe vi rir ler se bil ki
Allah bir kı sım gü nah la rı ne de niy le on la ra bir mu si be ti tat tır mak
is te mek te dir. Şüp he siz in san la rın ço ğu fa sık lar dır. (5/49)
On lar dan ço ğu nun gü nah ta düş man lık ta ve ha ram yi yi ci lik te
ça ba la rı na hız kat tık la rı nı gö rür sün. Yap mak ta ol duk la rı ne kö -
tü dür. (5/62)
Bil gin-yö ne ti ci le ri (Rab ba niy yun) ve yük sek bil gin le ri (Ah bar)
on la rı gü nah söy le me le rin den ve ha ram yi yi ci lik le rin den sa kın -
dır ma lı de ğil miy di? Yap mak ta ol duk la rı ne kö tü dür. (5/63)
Eğer o iki si aley hin de ke sin ola rak gü na hı hak et tik le ri ne iliş kin
bil gi sa hi bi olu nur sa bu du rum da hak sız lı ğa uğ ra yan lar dan iki
ki şi -ki bun lar bu na da ha hak sa hi bi dir ler- öbür le ri nin ye ri ne ge -
çer ler ve: "Bi zim şe ha de ti miz o iki si nin şe ha de tin den şüp he siz
da ha doğ ru dur. Biz had di aş ma dık yok sa ger çek ten zul me den -
ler den olu ruz" di ye Al lah'a ye min eder ler. (5/107)
Al lah'a ka vuş ma yı ya lan sa yan lar doğ ru su hüs ra na uğ ra mış lar -
dır. Öy le ki sa at (kı ya met gü nü) apan sız on la ra ge li ve rin ce gü -
nah la rı nı sırt la rı na yük le ne rek: "On da (dün ya da) so rum suz ca
yap tık la rı mız dan do la yı ya zık lar ol sun bi ze…" der ler. Dik kat
edin o iş le yip-yük len dik le ri ne kö tü dür. (6/31)
Gü na hın açık ta ola nı nı da giz li si ni de ter ke din. Çün kü gü na hı
ka za nan lar yük le ne gel dik le ri ne de niy le kar şı lık gö re cek ler dir.
(6/120)
(Bü tün bun lar) Sa kin le rin den son ra yer yü zü ne mi ras çı olan la rı
doğ ru ya er dir me(ye ve ya or ta ya çı kar ma ya yet mez) mi? Eğer
Biz di le miş ol say dık on la ra gü nah la rı ne de niy le bir mu si bet isa-
bet et ti rir dik; ve kalp le ri ne dam ga lar vu rur duk da on lar böy le lik -
le işit me yen ler olur lar dı. (7/100)
Ayet le ri mi zi ya lan la yan la rı ise on la rı bil mi ye cek le ri bir yön den
de re ce de re ce (gü nah la rı yük le tip aza ba) yak laş tı ra ca ğız.
(7/182)
Fi ra vun ai le si nin ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi. On lar
Rab le ri nin ayet le ri ni ya lan la dı lar; Biz de gü nah la rı do la yı sıy la
on la rı he lak et tik. Fi ra vun or du su nu su da boğ duk. On la rın tü mü
zul me den kim se ler di. (8/54)
Al lah'a ve el çi si ne kar şı 'iç ten bağ lı ka lıp hay ra ça ğı ran lar' ol -
duk la rı sü re ce güç süz-za yıf la ra has ta la ra ve in fak et mek için bir
şey bu la ma yan la ra bir so rum lu luk (gü nah) yok tur. İyi lik eden le -
rin aley hin de de bir yol yok tur. Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir.
(9/91)
Di ğer le ri gü nah la rı nı iti raf et ti ler on lar sa lih bir ame li bir baş ka
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kö tüy le ka rış tır mış lar dır. Umu lur ki Al lah tev be le ri ni ka bul eder.
Hiç şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (9/102)
Kı ya met gü nün de ken di gü nah la rı nın tü mü nü ve bil gi siz ce sap-
tır dık la rı nın gü nah la rı nın bir kıs mı nı yük len me le ri için. Bak ne
kö tü yük yük le ni yor lar. (16/25)
Kim hi da ye te erer se ken di nef si için hi da ye te erer; kim de sa -
par sa ken di aley hi ne sa par. hiç bir gü nah kar bir baş ka sı nın gü -
nah yü kü nü yük len mez. Biz bir el çi gön de rin ce ye ka dar (hiç bir
top lu ma) azab ede cek de ği liz. (17/15)
Biz Nuh'tan son ra ni ce ku şak la rı yı kı ma uğ rat tık. Kul la rı nın gü -
nah la rı nı ha ber alı cı gö rü cü ola rak Rab bin ye ter (17/17)
Yok sul luk en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin; on la ra ve si ze
Biz rı zık ve ri riz. Şüp he siz on la rı öl dür mek bü yük bir ha ta (suç
ve gü nah)dır. (17/31)
Kim bun dan yüz çe vi rir se şüp he siz kı ya met gü nü o bir gü nah-
yü kü yük le ne cek tir. (20/100)
Doğ ru su uy du rul muş bir ya lan la ge len ler si zin içi niz den bir lik te
dav ra nan bir top lu luk tur; siz onu ken di niz için bir şer say ma yın
ak si ne o si zin için bir ha yır dır. On lar dan her bir ki şi ye ka zan dı -
ğı gü nah tan (bir ce za) var dır. On lar dan (if ti ra nın) bü yü ğü nü
yük le ne ne ise bü yük bir azab var dır. (24/11)
Kör ola na güç lük yok tur to pal ola na güç lük yok tur has ta ola na
da güç lük yok tur; si zin için de ge rek ken di ev le ri niz den ge rek se
ba ba la rı nı zın ev le rin den an ne le ri ni zin ev le rin den er kek kar deş -
le ri ni zin ev le rin den kız kar deş le ri ni zin ev le rin den am ca la rı nı zın
ev le rin den ha la la rı nı zın ev le rin den da yı la rı nı zın ev le rin den tey-
ze le ri ni zin ev le rin den anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz (yer ler den)
ya da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç lük yok tur.
Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü nah yok tur.
Ev le re gir di ği niz va kit Al lah ta ra fın dan kut lu gü zel bir ya şa ma
di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te Al lah si ze ayet le ri böy -
le açık lar umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız. (24/61)
Sen as la öl me yen ve da ima di ri olan (Al lah)a te vek kül et ve
O'nu hamd ile tes bih et. Kul la rı nın gü nah la rın dan O'nun ha ber -
dar ol ma sı ye ter. (25/58)
An cak tev be eden iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nup dav-
ra nan baş ka; iş te on la rın gü nah la rı nı Al lah iyi lik le re çe vi rir.
Allah çok ba ğış la yan dır çok esir ge yen dir. (25/70)
İş te Biz, on la rın her bi ri ni ken di gü na hıy la ya ka la yı ver dik. Böy -
le ce on lar dan ki mi nin üs tü ne taş fır tı na sı gön der dik ki mi ni şid-
det li bir çığ lık sa rı ver di ki mi ni ye rin di bi ne ge çir dik ki mi ni de su -
da boğ duk. Al lah, on la ra zul me di ci de ğil di an cak on lar ken di
ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (29/40)
An dol sun Biz, sen den ön ce ken di ka vim le ri ne el çi ler gön der dik
de on la ra apa çık bel ge ler ge tir di ler; böy le ce Biz de suç lu gü -
nah kar lar dan in ti kam al dık. İman eden le re yar dım et mek ise
Bizim üze ri miz de bir hak tır. (30/47)
Ev le ri niz de va kar la-otu run, (ev le ri ni zi ka rar gah edi nin) ilk ca hi -
li ye (ka dın la rı)nın süs le ri ni açı ğa vur ma sı gi bi siz de süs le ri ni zi
açı ğa vur ma yın; na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin,  Al lah'a ve
el çi si ne ita at edin. Ey Ehl-i Beyt, ger çek ten Al lah siz den ki ri (gü -
nah ve çir kin li ği) gi der mek ve si zi ter te miz kıl mak is ter. (33/33)
Ey iman eden ler, (rast ge le) Pey gam be rin ev le ri ne gir me yin (Bir
baş ka iş için gir miş se niz il le de) ye mek vak ti ni bek le me yin.
(Ama ye me ğe) çağ rıl dı ğı nız za man gi rin ye me ği yi yin ce da ğı lın
ve (uzun) sö ze dal ma yın. Ger çek ten bu pey gam be re ezi yet
ver mek te ve o da siz den utan mak ta dır; oy sa Al lah hak (kı açık-
la mak)tan utan maz. On lar dan (pey gam be rin eş le rin den) bir şey

is te ye ce ği niz za man per de ar ka sın dan is te yin. Bu si zin kalp le -
ri niz için de on la rın kalp le ri için de da ha te miz dir. Al lah'ın Re sû -
lü'ne ezi yet ver me niz ve on dan son ra eş le ri ni ni kah la ma nız si -
ze ebe di ola rak (he lal) ol maz. Çün kü böy le yap ma nız Al lah
Katında çok bü yük (bir gü nah)tır. (33/53)
Mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra ir ti kab et me dik le ri (bir
suç) se be biy le ezi yet eden ler ise ger çek ten bir if ti ra ve açık bir
gü nah yük len miş ler dir. (33/58)
Ki O, (Al lah) amel le ri ni zi ıs lah et sin ve gü nah la rı nı zı ba ğış la sın.
Kim Al lah'a ve el çi si ne ita at eder se ar tık o en bü yük kur tu luş la
kur tul muş tur. (33/71)
hiç bir gü nah kar bir baş ka gü nah ka rın gü na hı nı yük le ne mez.
Eğer yü kü ağır olan kim se (bir baş ka sı nı) onu ta şı ma ya ça ğır -
sa -bu ya kın-ak ra ba sı da ol sa- ken di si ne on dan hiç bir şey yük-
le til mez. Sen, yal nız ca gayb ile Rab le rin den 'iç le ri tit re ye rek-
kork mak ta' olan la rı ve dos doğ ru na ma zı kı lan la rı uya rır sın. Kim
te miz le nip-arı nır sa ar tık o ken di nef si için te miz le nip-arın mış tır.
So nun da dö nüş Al lah'adır. (35/18)
Bu gün Biz, on la rın ağız la rı nı mü hür le riz; (gü nah tan ve se vap -
tan ya na) ka zan dık la rı nı el le ri Bize söy le mek te ayak la rı (aleyh-
le rin de) şa hit lik et mek te dir. (36/65)
Eğer in kâr ede cek olur sa nız, ar tık şüp he siz  Al lah si ze kar şı
hiç bir ih ti ya cı ol ma yan dır ve O kul la rı için in kâ ra rı za gös ter -
mez. Ve eğer şük re der se niz si zin (ya ra rı nız) için on dan ra zı
olur. hiç bir gü nah kar, bir baş ka sı nın gü nah yü kü nü yük len mez.
Son ra Rab bi ni ze dön dü rü le cek si niz, böy le ce yap tık la rı nı zı si ze
ha ber ve re cek tir. Şüp he siz O, si ne le rin özün de sak lı ola nı bi -
len dir. (39/7)
Gü na hı ba ğış la yan tev be yi ka bul eden ce za sı pek şid det li olan
ve lü tuf sa hi bi (Al lah'tan). O'ndan baş ka ilah yok tur. Dö nüş
O'na dır. (40/3)
On lar, yer yü zün de ge zip-do laş mı yor lar mı ki, böy le ce ken di le -
rin den ön ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı bir gör sün ler. On -
lar kuv vet ve yer yü zün de ki eser le ri ba kı mın dan ken di le rin den
da ha üs tün idi ler. Fa kat Al lah on la rı gü nah la rı do la yı sıy la
(azab la) ya ka la yı ver di. On la rı Al lah'tan ko ru ya cak kim se ol ma -
dı. (40/21)
Şu hal de sen sab ret. Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır. Gü na hın
için mağ fi ret di le; ak şam ve sa bah Rab bi ni hamd ile tes bih et.
(40/55)
(Bun lar) Bü yük gü nah lar dan ve çir kin -utan maz lık lar dan ka çı -
nan lar ve ga zab lan dık la rı za man ba ğış la yan lar (42/37)
Ger çe ği sü rek li ters yüz eden gü na ha düş kün olan her ke sin vay
ha li ne. (45/7)
Şu hal de bil; ger çek ten Al lah'tan baş ka ilah yok tur. Hem ken di
gü na hın hem mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar için mağ fi ret
di le. Al lah si zin dö nüp-do la şa ca ğı nız ye ri bi lir ko nak la ma ye ri -
ni zi de. (47/19)
Şüp he siz Biz sa na apa çık bir fe tih ver dik. (48/1)
Öy le ki Al lah se nin geç miş ve ge le cek (her) gü na hı nı ba ğış la -
sın üze rin de ki ni me ti ni ta mam la sın ve se ni dos doğ ru bir yo la
yö nelt sin. (48/2)
Ey iman eden ler zan dan çok ka çı nın; çün kü zan nın bir kıs mı
gü nah tır. Te ces süs et me yin (bir bi ri ni zin giz li yön le ri ni araş tır -
ma yın). Ki mi niz ki mi ni zin gıy be ti ni yap ma sın (ar ka sın dan çe kiş-
tir me sin.) Siz den bi ri niz ölü kar de şi nin eti ni ye me yi se ver mi?
İş te bun dan tik sin di niz. Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz
Allah tev be le ri ka bul eden dir çok esir ge yen dir. (49/12)
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Ar tık ger çek ten zul me den ler için (geç miş te ki) ar ka daş la rı nın
gü nah la rı na ben zer bir gü nah var dır. Şu hal de ace le et me sin -
ler. (51/59)
Ora da bir ka deh ka pı şır-çe ki şir ler ki on da ne 'boş ve saç ma bir
söz' ne gü na ha sok ma yok tur. (52/23)
Ki on lar ufak te fek gü nah lar dı şın da gü na hın bü yük ola nın dan
ve çir kin utan maz lık lar dan ka çı nır lar. Şüp he siz se nin Rab bin
mağ fi re ti ge niş olan dır. O si zi da ha iyi bi len dir; hem si zi top rak -
tan in şa et ti ği (ya rat tı ğı) ve siz da ha an ne le ri ni zin kar nın da ce -
nin ha lin de bu lun du ğu nuz za man da. Öy ley se ken di ni zi te mi ze
çı ka rıp-dur ma yın. O sa kı na nı da ha iyi bi len dir. (53/32)
Doğ ru su hiç bir gü nah kar bir baş ka sı nın gü nah yü kü nü yük len -
mez. (53/38)
İş te o gün ne in sa na ne cin ne gü na hın dan so rul maz. (55/39)
Ora da ne 'saç ma ve boş bir söz' işi tir ler ne gü na ha sok ma.
(56/25)
On lar bü yük gü nah üze rin de ıs rar lı dav ra nan lar dı. (56/46)
'Giz li top lan tı la rın fı sıl daş ma la rın dan' (ku lis) men' edi lip son ra
men' edil dik le ri şe ye dö nen le ri; gü nah düş man lık ve Pey gam -
ber'e is ya nı (ara la rın da) fı sıl da şan la rı gör mü yor mu sun? On lar
sa na gel dik le ri za man se ni Al lah'ın se lam la dı ğı bi çim de se lam -
lı yor lar. Ve ken di ken di le ri ne: Söy le dik le ri miz do la yı sıy la Al lah
bi ze azab et se ya. der ler. On la ra ce hen nem ye ter; ora ya gi re -
cek ler dir. Ar tık o ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (58/8)
Ey iman eden ler ken di ara nız da giz li ko nuş ma lar da bu lu na ca -
ğı nız za man bun dan böy le gü nah düş man lık ve Pey gam ber'e
is ya nı fı sıl da şıp-ko nuş ma yın; bir ri (iyi li ği) ve tak va yı ko nu şun
ve hu zu run da top la na ca ğı nız Al lah'tan sa kı nın. (58/9)
O da si zin gü nah la rı nı zı ba ğış lar si zi alt la rın dan ır mak lar akan
cen net le re ve Adn cen net le rin de ki gü zel ko nak la ra yer leş ti rir.
İş te 'bü yük mut lu luk ve kur tu luş' bu dur. (61/12)
Böy le ce ken di gü nah la rı nı iti raf et ti ler. Çıl gın ca ya nan ate şin
hal kı na (Al lah'ın rah me tin den) uzak lık ol sun. (67/11)
Hay rı en gel le yip sür dü ren sal dır gan ola bil di ğin ce gü nah kar
(68/12)
Öy ley se Rab bi nin hük mü ne sa bır gös ter. On lar dan gü nah kar
ve ya nan kör ola na ita at et me. (76/24)
Oy sa onu 'sı nır ta nı maz sal dır gan' gü nah kar olan dan baş ka sı
ya lan la maz. (83/12)
Doğ ru su 'suç ve gü nah iş le yen ler' ki mi iman eden le re gü lüp-ge -
çer ler di. (83/29)
Son ra ona fü cu ru nu (sı nır ta nı maz gü nah ve kö tü lü ğü nü) ve on -
dan sa kın ma yı il ham ede ne (an dol sun). (91/8)
Onu arın dı rıp-te miz le yen ger çek ten fe lah bul muş tur. (91/9)
Ve onu (is yan la gü nah la bo zul ma lar la) ör tüp-sa ran da el bet te
yı kı ma uğ ra mış tır. (91/10)
Fa kat onu ya lan la dı lar de ve yi ye re yı kıp öl dür dü ler. Rab le ri de
gü nah la rı do la yı sıy la 'on la rı yer le bir et ti kı rıp ge çir di'; ora sı nı
da düm düz et ti. (91/14)

GÜ NEŞ
Al lah, ken di si ne mülk ver di, di ye Rab bi ko nu sun da İb ra him'le
tar tış ma ya gi re ni gör me din mi? Ha ni İb ra him: "Be nim Rab bim
di ril tir ve öl dü rür" de miş ti; o da: "Ben de öl dü rür ve di ril ti rim" de -
miş ti. (O za man) İb ra him: "Şüp he yok, Al lah gü ne şi do ğu dan
ge ti rir, (ha di) sen de onu ba tı dan ge tir" de yin ce, o in kâr cı böy-
le ce afal la yıp kal mış tı. Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (2/258)
Son ra gü ne şi (et ra fa ışık lar sa ça rak) do ğar gö rün ce: "İş te bu

be nim rab bim, bu en bü yük" de miş ti. Ama o da kay bo lu ve rin ce,
kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav mim, doğ ru su ben si zin şirk koş-
mak ta ol duk la rı nız dan uza ğım." (6/78)
O sa ba hı ya rıp çı ka ran dır. Ge ce yi bir sü kun (din len me), Fü neş
ve Ay'ı bir he sap (ile) kıl dı. Bu, üs tün ve güç lü olan, bi len
Allah'ın tak di ri dir. (6/96)
Ger çek ten si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan,
son ra ar şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü, dur mak sı zın ken di si -
ni ko va la yan ge cey le ör ten, Gü ne ş’e, Ay’a ve yıl dız la ra ken di
buy ru ğuy la baş eğ di ren dir. Ha be ri niz ol sun, ya rat mak da, emir
de (yal nız ca) O'nun dur. Alem le rin Rab bi olan Al lah ne yü ce dir.
(7/54)
Gü ne ş’i bir ay dın lık, Ay’ı bir nur kı lan ve yıl la rın sa yı sı nı ve he -
sa bı bil me niz için ona du rak lar tes bit eden O'dur. Al lah, bun la rı
an cak hak ile ya rat mış tır. O, bi len bir top lu luk için ayet le ri böy -
le bi rer bi rer açık la mak ta dır. (10/5)
Ha ni Yu suf ba ba sı na: "Ba ba cı ğım, ger çek ten ben (rü yam da)
on bir yıl dız, Gü ne ş’i ve Ay’ı gör düm; ba na sec de et mek te ler ken
gör düm" de miş ti. (12/4)
Al lah O'dur ki, gök le ri da ya nak ol mak sı zın yük selt ti; on la rı gör-
mek te si niz. Son ra ar şa is ti va et ti ve Gü neş ile Ay’a bo yun eğ -
dir di, her bi ri adı ko nul muş bir sü re ye ka dar akıp git mek te dir ler.
Her işi evi rip dü zen ler, ayet le ri bi rer bi rer açık lar. Umu lur ki,
Rab bi ni ze ka vu şa ca ğı nı za ke sin bil giy le ina nır sı nız. (13/2)
Gü ne ş’i ve Ay’ı ha re ket le rin de sü rek li em ri ni ze ama de kı lan,
ge ce yi ve gün dü zü de em ri ni ze ama de kı lan dır. (14/33)
Ge ce yi, gün dü zü, Gü ne ş’i ve Ay’ı si zin em ri ni ze ver di; yıl dız lar
da O'nun em riy le em re ha zır kı lın mış tır. Şüp he siz bun da, ak lı -
nı kul la na bi len bir top lu luk için ayet ler var dır. (16/12)
Gü ne şin sark ma sın dan ge ce nin ka rar ma sı na ka dar na ma zı kıl,
fe cir vak ti (na maz da oku nan) Kur'an'ı, iş te o, şa hid olu nan dır.
(17/78)
(On la ra bak tı ğın da) Gö rür sün ki, gü neş doğ du ğun da ma ğa ra la -
rı na sağ yan dan yö ne lir, bat tı ğın da on la rı sol yan dan ke ser-ge -
çer di ve on lar da onun (ma ğa ra nın) ge niş boş lu ğun da lar dı. Bu,
Al lah'ın ayet le rin den dir. Al lah, ki me hi da yet ve rir se, iş te hi da yet
bu lan odur, ki mi sap tı rır sa onun için as la doğ ru-yo lu gös te ri ci
bir ve li bu la maz sın. (18/17)
So nun da gü ne şin bat tı ğı ye re ka dar ulaş tı ve onu ka ra ça mur -
lu bir gö ze de bat mak ta bul du, ya nın da bir ka vim gör dü. De dik
ki: "Ey Zu'l-Kar neyn, (is ti yor san on la rı) ya aza ba uğ ra tır sın ve -
ya iç le rin de gü zel li ği (ge çer li il ke) edi nir sin." (18/86)
So nun da gü ne şin doğ du ğu ye re ka dar ulaş tı ve onu (gü ne şi),
ken di le ri için bir si per kıl ma dı ğı mız bir ka vim üze ri ne doğ mak ta
iken bul du. (18/90)
Ve ger çek ten sen bu ra da su sa ma ya cak sın ve gü neş al tın da
yan ma ya cak sın da." (20/119)
Şu hal de on la rın söy le dik le ri ne kar şı sa bır lı ol, gü ne şin do ğu -
şun dan ve ba tı şın dan ön ce Rab bi ni hamd ile tes bih et (yü celt).
Ge ce nin bir bö lü mün de ve gün dü zün uç la rın da da tes bih te bu -
lun ki hoş nut ola bi le sin. (20/130)
Ge ce yi, gün dü zü, Gü ne ş’i ve Ay’ı ya ra tan O'dur; her bi ri bir yö -
rün ge de yü züp gi di yor. (21/33)
Gör me din mi ki, ger çek ten, gök ler de ve yer de olan lar, Gü neş,
Ay, yıl dız lar, dağ lar, ağaç lar, hay van lar ve in san lar dan bir ço ğu
Al lah'a sec de et mek te dir ler. Bir ço ğu üze ri ne azab hak ol muş -
tur. Al lah ki mi aşa ğı lık kı lar sa, ar tık onun için bir yü cel ti ci yok-
tur. Şüp he siz Al lah, di le di ği ni ya par. (22/18)
Rab bi ni gör me din mi, göl ge yi na sıl uza tı ver miş tir? Eğer di le miş
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ol say dı onu dur gun kı lar dı. Son ra Biz gü ne şi ona bir de lil kıl mı -
şız dır. (25/45)
Böy le ce (Fi ra vun ve or du su) gü ne şin do ğuş vak ti on la rı iz le me -
ye ko yul du lar. (26/60)
Onu ve kav mi ni, Al lah'ı bı ra kıp da gü ne şe sec de et mek te ler ken
bul dum, şey tan on la ra yap tık la rı nı süs le miş tir, böy le ce on la rı
(doğ ru) yol dan alı koy muş tur; bun dan do la yı on lar hi da yet bul-
mu yor lar." (27/24)
An dol sun, on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı, Gü ne ş’i ve Ay’ı
kim em re ama de kıl dı?" di ye so ra cak olur san, şüp he siz: "Al lah"
di ye cek ler. Şu hal de na sıl olu yor da çev ri li yor lar? (29/61)
Gör mü yor mu sun ki, ger çek ten Al lah, ge ce yi gün dü ze bağ la -
yıp-ka tar, gün dü zü de ge ce ye bağ la yıp-ka tar. Gü neş ile Ay’ı
em re ama de kıl mış tır. Her bi ri, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar
akıp gi der. Al lah yap tık la rı nız dan ha ber dâr dır. (31/29)
(Al lah) Ge ce yi gün dü ze bağ la yıp-ka tar, gün dü zü de ge ce ye
bağ la yıp-ka tar; Gü ne ş’i ve Ay’ı em re ama de kıl mış tır, her bi ri
adı ko nul muş bir sü re ye ka dar akıp git mek te dir. İş te bun la rı
(ya ra tıp dü ze ne ko yan) Al lah si zin Rab bi niz dir; mülk O'nun dur.
O'ndan baş ka tap tık la rı nız ise, 'bir çe kir de ğin in ce cik za rı na' bi -
le ma lik ola maz lar. (35/13)
Gü neş de, ken di si için (tes bit edil miş) olan bir müs ta kar ra doğ -
ru akıp git mek te dir. Bu, üs tün ve güç lü olan, bi len (Al lah)ın tak-
di ri dir. (36/38)
Ne gü ne şin aya eri şip-ye tiş me si ge re kir, ne de ge ce nin gün dü -
zün önü ne geç me si. Her bi ri bir yö rün ge de yü züp git mek te dir -
ler. (36/40)
Gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Ge ce yi gün dü zün üs tü ne sa -
rıp-ör tü yor, gün dü zü de ge ce nin üs tü ne sa rıp-ör tü yor. Gü ne ş’e
ve Ay’a bo yun eğ dir di. Her bi ri adı ko nul muş bir ece le (sü re ye)
ka dar akıp git mek te dir. Ha be rin ol sun; üs tün ve güç lü olan, ba -
ğış la yan O'dur. (39/5)
Ge ce, gün düz, Gü neş ve Ay O'nun ayet le rin den dir. Siz Gü ne -
şe de, Ay’a da sec de et me yin. Al lah'a sec de edin, ki bun la rı
Ken di si ya rat mış tır. Eğer O'na iba det ede cek se niz. (41/37)
Öy ley se sen, on la rın de dik le ri ne kar şı lık sab ret ve Rab bi ni gü -
ne şin do ğu şun dan ön ce ve ba tı şın dan ön ce hamd ile tes bih et.
(50/39)
Gü neş ve Ay (bel li) bir he sap ile dir. (55/5)
Ve Ay’ı bun lar için de bir nur kıl mış, gü ne şi de (ay dın la tı cı ve ya -
kı cı) bir kan dil yap mış tır." (71/16)
Gü neş ve Ay bir leş ti ril di ği za man; (75/9)
Ora da taht lar üze rin de yas la nıp-da yan mış lar dır. Ora da ne (ya -
kı cı) bir gü neş ve ne de don du ru cu bir so ğuk gö rür ler. (76/13)
Gü neş, kö rel til di ği1 za man, (81/1)
Gü ne ş’e ve onun pa rıl tı sı na an dol sun, (91/1)

GÜ VE
Bu nun üze ri ne, ay rı ay rı mu ci ze ler (ayet ler) ola rak üzer le ri ne
tu fan, çe kir ge, buğ day gü ve si, kur ba ğa ve kan mu sal lat kıl dık.
Yi ne bü yük lük tas la dı lar ve suç lu-gü nah kar bir ka vim ol du lar.
(7/133)

GÜ VEN LİK
Ha ni Evi (Ka'be'yi) in san lar için bir top lan ma ve gü ven lik ye ri kıl-
mış tık. "İb ra him'in ma ka mı nı na maz ye ri edi nin", İb ra him ve İs -
ma il'e de, "Evi mi, ta vaf eden ler, iti ka fa çe ki len ler ve rü ku ve
sec de eden ler için te miz le yin" di ye ahid ver dik. (2/125)
Ha ni İb ra him: "Rab bim, bu şeh ri bir gü ven lik ye ri kıl ve hal kın -

dan Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan la rı ürün ler le rı zık lan dır"
de miş ti de   (Al lah: "Sa de ce ina nan la rı de ğil) in kâr ede ni de az
bir sü re ya rar lan dı rır, son ra onu ate şin aza bı na uğ ra tı rım; ne
kö tü bir dö nüş tür o" de miş ti. (2/126)
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man, has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız, ar tık si ze ko lay ge -
len kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı -
nı zı traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti
var sa, onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver-
me si ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız, hac ca ka dar um re ile
ya rar lan mak is te ye ne, ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge -
re kir). Bu la ma ya na da, hacc'da üç gün, dön dü ğü nüz de ye di
(gün) ol mak üze re, bun lar, ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır.
Bu, ai le si Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor-
kun ve bi lin ki Al lah, mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)
Eğer kor kar sa nız, ya ya ve ya bi nek te iken kı lın. Gü ven li ğe gir di -
ği niz de ise, yi ne Al lah'ı, bil me di ği niz şey le ri si ze öğ ret ti ği gi bi
zik re din. (2/239)
Ora da apa çık ayet ler (ve) İb ra him'in ma ka mı var dır. Kim ora ya
gi rer se o gü ven lik te dir. Ona bir yol bu lup güç ye ti ren le rin Ev'i
hac cet me si Al lah'ın in san lar üze rin de ki hak kı dır. Kim de in kâr
eder se, şüp he siz, Al lah alem le re kar şı muh taç ol ma yan dır.
(3/97)
Son ra ke de rin ar dın dan üze ri ni ze bir gü ven lik (duy gu su) in dir -
di, bir uyuk la ma ki, içi niz den bir gru bu sa rı ve ri yor du. Bir grup
da, can la rı der di ne düş müş tü; Al lah'a kar şı hak sız ye re ca hi li ye
zan nıy la zan la ra ka pı la rak: "Bu iş ten bi ze ne var ki?" di yor lar dı.
De ki: "Şüp he siz işin tü mü Al lah'ın dır." On lar, sa na açık la ma -
dık la rı şe yi iç le rin de giz li tu tu yor lar, "Bu iş ten bi ze bir şey ol say-
dı, biz bu ra da öl dü rül mez dik" di yor lar. De ki: "Ev le ri niz de ol say-
dı nız da üzer le ri ne öl dü rül me si ya zıl mış olan lar, yi ne dev ri le -
cek le ri yer le re gi de cek ti. (Bu nu) Al lah, si ne le ri niz de ki ni de ne -
mek ve kalp le ri niz de ola nı arın dır mak için (yap tı). Al lah, si ne le -
rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (3/154)
Di ğer le ri ni de siz den ve ken di ka vim le rin den gü ven de ol ma yı
is ti yor bu la cak sı nız. (Ama) Fit ne ye her ge ri çağ rı lış la rın da içi ne
ba şa şa ğı (ba lık la ma) da lar lar. Şa yet siz den uzak dur maz, ba rış
(şart la rın)ı si ze bı rak maz ve el le ri ni çek mez ler se, ar tık on la rı
her ne re de bu lur sa nız tu tun ve on la rı öl dü rün. İş te si ze, on la rın
aley hin de apa çık olan 'des tek le yi ci bir de lil' kıl dık. (4/91)
Na ma zı bi tir di ği niz de, Al lah'ı ayak tay ken, otu rur ken ve yan ya -
tar ken zik re din. Ar tık 'gü ven li ğe ka vu şur sa nız' na ma zı dos doğ -
ru kı lın. Çün kü na maz, mü'min ler üze rin de va kit le ri be lir len miş
bir farz dır. (4/103)
Hem siz, Onun hak la rın da hiç bir de lil in dir me di ği şey le ri Al lah'a
or tak koş mak tan kork maz ken, ben na sıl si zin şirk koş tuk la rı -
nız dan kor ka rım? Şu hal de 'gü ven lik için de ol mak ba kı mın dan'
iki ta raf tan han gi si da ha hak sa hi bi dir? Eğer bi le bi lir se niz."
(6/81)
İman eden ler ve iman la rı nı zu lüm le ka rış tır ma yan lar, iş te gü -
ven lik on lar için dir ve on lar hi da ye te er miş ler dir. (6/82)
Eğer müş rik ler den bi ri, sen den 'eman is ter se', ona eman ver;
öy le ki Al lah'ın sö zü nü din le miş ol sun, son ra onu 'gü ven lik için-
de ola ca ğı ye re ulaş tır.' Bu, on la rın el bet te bil me yen bir top lu -
luk ol ma la rı ne de niy le dir. (9/6)
(Bun dan) Son ra Al lah, el çi si ile mü'min le rin üze ri ne 'gü ven duy-
gu su ve hu zur' in dir di, si zin gör me di ği niz or du la rı in dir di ve in -
kâr eden le ri azab lan dır dı. Bu, in kâr cı la rın ce za sı dır. (9/26)
Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na yar dım
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et miş tir. Ha ni kâ fir ler iki den bi ri ola rak O'nu (Mek ke'den) çı kar -
mış lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du:
"Hüz ne ka pıl ma, el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce
Allah O'na 'hu zur ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti, O'nu si zin
gör me di ği niz or du lar la des tek le miş, in kâ ra eden le rin de ke li me -
si ni (in kâr çağ rı la rı nı) al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li me si, yü ce
olan dır. Al lah üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(9/40)
Böy le ce on lar (ge lip) Yu suf'un ya nı na gir dik le ri za man, an ne ve
ba ba sı nı bağ rı na bas tı ve de di ki: "Al lah'ın di le me siy le Mı sır'a
gü ven lik için de gi ri niz." (12/99)
Ha ni İb ra him şöy le de miş ti: "Bu şeh ri gü ven li kıl, be ni ve ço cuk-
la rı mı put la ra kul luk et mek ten uzak tut." (14/35)
Ora ya esen lik le ve gü ven lik le gi rin. (15/46)
Dağ lar dan gü ven li ev ler yon tu yor lar dı. (15/82)
Al lah, si ze ev le ri ni zi (için de) "gü ven lik ve hu zur bu la ca ğı nız yer-
ler" kıl dı; ve si ze hay van de ri le rin den hem göç gü nün de, hem
yer leş me gü nün de ko lay lık la ta şı ya bi le ce ği niz ev ler; yün le rin -
den, ya pa ğı la rın dan ve kıl la rın dan bir za ma na ka dar gi yim lik -
ler-dö şe me lik ler ve (ti ca ret için) bir me ta kıl dı. (16/80)
Al lah bir şeh ri ör nek ver di: (Hal kı) Gü ven lik ve hu zur için dey di,
rız kı da her yer den bol bol gel mek tey di; fa kat Al lah'ın ni met le ri -
ne nan kör lük et ti, böy le ce Al lah yap tık la rı na kar şı lık ola rak, ona
aç lık ve kor ku el bi se si ni tat tır dı. (16/112)
Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra
va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti -
dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi'
kı la cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le-
şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven -
li ğe çe vi re cek tir. On lar, yal nız ca ba na iba det eder ler ve ba na
hiç bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kâr eder se, iş -
te on lar fa sık tır. (24/55)
Siz bu ra da gü ven lik için de mi bı ra kı la cak sı nız?" (26/146)
Ken di le riy le, iç le rin de be re ket ler kıl dı ğı mız mem le ket ler ara sın -
da (bi ri di ğe rin den) gö rü ne bi len şe hir ler var et tik ve ora da yü rü -
me (im kan la rı nı) tak dir et tik: "Ora lar da ge ce le ri ve gün düz le ri
gü ven lik için de ge zip do la şın" (de dik). (34/18)
Bi zim Katımız da si zi (bi ze) yak laş tı ra cak olan ne mal la rı nız, ne
de ev lat la rı nız dır; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar
baş ka. İş te on lar; on lar için yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze re kat
kat mü ka fa at var dır ve on lar yük sek köşk le rin de gü ven için de -
dir ler. (34/37)
Mut ta ki le re ge lin ce; mu hak kak on lar, gü ven li bir ma kam da dır -
lar. (44/51)
Or da, gü ven lik için de her tür lü mey ve yi is ti yor lar; (44/55)
Mü'min le rin kalp le ri ne, iman la rı na iman ka tıp-art tır sın lar di ye,
'gü ven duy gu su ve hu zur' in di ren O'dur. Gök le rin ve ye rin or du-
la rı Al lah'ın dır: Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/4)
An dol sun, Al lah, sa na o ağa cın al tın da bi at eder ler ken mü'min-
ler den ra zı ol muş tur, kalp le rin de ola nı bil miş ve böy le ce üzer le -
ri ne 'gü ven duy gu su ve hu zur' in dir miş tir ve on la ra ya kın bir fet -
hi se vap (kar şı lık) ola rak ver miş tir. (48/18)
Ha ni o in kâr eden ler, ken di kalp le rin de, 'öf ke li soy ko ru yu cu lu -
ğu'nu (ha mi ye ti), ca hi li ye nin 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu nu' kı lıp-
kış kırt tık la rı za man, he men Al lah; el çi si nin ve mü'min le rin üze-
ri ne '(kal bi tes kin eden) gü ven ve ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve
on la rı "tak va sö zü" üze rin de 'ka rar lı lık la ayak ta tut tu." Za ten on -
lar da, bu na la yık ve ehil idi ler. Al lah, her şe yi hak kıy la bi len dir.
(48/26)

An dol sun Al lah, el çi si nin gör dü ğü rü ya nın hak ol du ğu nu doğ ru -
la dı. Eğer Al lah di ler se, mut la ka siz Mes cid-i Ha ram'a gü ven
için de, saç la rı nı zı tı raş et miş, (ki mi niz de) kı salt mış ola rak (ve)
kor ku suz ca gi re cek si niz. Fa kat Al lah, si zin bil me di ği ni zi bil di,
böy le ce bun dan ön ce si ze ya kın bir fe tih (na sib) kıl dı. (48/27)
Ki O, ken di le ri ni aç lık tan (kur ta rıp) do yu ran ve kor ku dan gü ven-
li ğe ka vuş tu ran dır. (106/4)

GÜ VEN CE
Onu na sıl alır sı nız ki, bir bi ri ni ze ka tıl mış (bir le şe rek iç li-dış lı ol -
muş)tı nız. On lar siz den ke sin bir gü ven ce (kuv vet li bir ahid) de
al mış lar dı. (4/21)

GÜ VEN DE OL MAK
O ül ke ler hal kı, ge ce le ri uyur ken, on la ra zor lu aza bı mı zın gel-
me ye ce ğin den gü ven de miy di ler? (7/97)
Ya da o ül ke ler hal kı, kuş luk vak ti eğ len ce ye dal mış ken, on la ra
zor lu-aza bı mı zın gel me ye ce ğin den gü ven de miy di ler? (7/98)
(Ve ya) On lar, Al lah'ın tu za ğın dan gü ven de mi idi ler? Al lah'ın bir
tu zak kur ma sın dan, hüs ra na uğ ra yan bir top lu luk tan baş ka sı
(akıl sız ca) gü ven de ol maz. (7/99)
Şim di bun lar, ken di le ri ne Al lah'ın aza bın dan kap sam lı bir bü rü -
me nin ge li ver me sin den ve ya on la rın hiç ha ber le ri yok ken kı ya -
me tin on la ra apan sız gel me sin den ken di le ri ni gü ven de mi bul-
du lar? (12/107)
Kim bir iyi lik le ge lir se, ar tık ken di si ne da ha ha yır lı sı var dır ve
on lar, o gü nün kor ku su na kar şı gü ven lik için de dir ler. (27/89)
Asa nı bı rak." (At tık tan he men son ra) onun şim di bir yı lan gi bi
ha re ket et ti ği ni gö rün ce, ar ka sı na dö nüp bak mak sı zın kaç ma ya
baş la dı. "Ey Mu sa, dön ve kor ku ya ka pıl ma. Şüp he siz gü ven -
de sin." (28/31)
De di ler ki: "Eğer se nin le bir lik te hi da ye te uya cak olur sak, ye ri -
miz den (yur du muz dan ve ko nu mu muz dan) çe ki lip-ko par tı lı rız."
Oy sa Biz on la rı, Kendi Katımız dan bir rı zık ola rak her şe yin ürü-
nü nün ak ta rı lıp top lan dı ğı, gü ven li bir ha rem'de yer le şik kıl ma -
dık mı? Fa kat on la rın ço ğu bil mi yor lar. (28/57)
Bi zim ayet le ri miz ko nu sun da çar pıt ma ya pan lar, Bi ze giz li kal-
maz lar. Öy ley se ate şin içi ne bı ra kı lan mı da ha ha yır lı dır yok sa
kı ya met gü nü gü ven le ge len mi? Siz di le di ği ni zi ya pın. Çün kü
O yap tık la rı nı zı ger çek ten gö ren dir. (41/40)

GÜ VE Nİ LİR LİK
An dol sun, Al lah İs ra ilo ğul la rın dan ke sin söz (mi sak) al mış tı.
On lar dan oni ki gü ve ni lir- gö zet le yi ci gön der miş tik. Ve Al lah on -
la ra: "Ger çek ten ben si zin le bir lik te yim. Eğer na ma zı kı lar, ze -
ka tı ve rir, el çi le ri me ina nır, on la rı sa vu nup-des tek ler se niz ve
Allah'a gü zel bir borç ve rir se niz, şüp he siz si zin kö tü lük le ri ni zi
ör ter ve si zi ger çek ten, al tın dan ır mak lar akan cen net le re so ka -
rım. Bun dan son ra siz den kim in kar eder se, cid den düm düz bir
yol dan sap mış tır." (5/12)
Si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ edi yo rum. Ben si zin için gü ve ni -
lir bir öğüt çü yüm." (7/68)
Hü küm dar de di ki: "Onu ba na ge ti rin, onu ken di me bağ lı kı la -
yım." Onun la ko nuş tu ğun da da (şöy le) de di: "Sen bu gün bi zim
ya nı mız da (ar tık) önem li bir yer sa hi bi sin, gü ve ni lir (bir da nış -
man-yö ne ti ci)sin." (12/54)
Ger çek şu ki, ben si ze gön de ril miş gü ve ni lir bir el çi yim."
(26/107, 125, 143, 162, 178)
Cin ler den if rit: "Sen da ha ma ka mın dan kalk ma dan, ben onu sa -
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na ge ti re bi li rim, ben ger çek ten bu na kar şı ke sin ola rak gü ve ni -
lir bir gü ce sa hi bim." de di. (27/39)
O (ka dın)lar dan bi ri de di ki: "Ey ba ba cı ğım, onu üc ret li ola rak
tut; çün kü üc ret le tut tuk la rı nın en ha yır lı sı ger çek ten o kuv vet li,
gü ve ni lir (bi ri)dir." (28/26)
Gör me di ler mi ki, çev re le rin de in san lar ka pı lıp-yağ ma edi lir ken,
Biz Ha rem (Mek ke'y)i gü ve ni lir (ve do ku nul maz) kıl dık? Yi ne de
on lar, ba tı la ina nıp Al lah'ın ni met le ri ne nan kör lük mü edi yor lar?
(29/67)
"Al lah'ın kul la rı nı ba na tes lim edin; ger çek ten ben, si zin için gü -
ve ni lir bir el çi yim" (de miş ti). (44/18)
Ona ita at edi lir, son ra gü ve ni lir dir. (81/21)

GÜ VEN MEK
Eğer yol cu luk ta ise niz ve ka tip bu la maz sa nız, bu du rum da alı-
nan re hin (ye ter). Şu du rum da eğer bir bi ri ni ze gü ve ni yor sa nız,
ken di si ne gü ven du yu lan, Rab bi olan Al lah'tan sa kın sın da
ema ne ti ni öde sin. Şa hid li ği giz le me yin. Kim onu giz ler se, ar tık
şüp he siz, onun kal bi gü nah kar dır. Al lah, yap tık la rı nı zı bi len dir.
(2/283)
Ve si zin di ni ni ze uyan lar dan baş ka sı na ina nıp gü ven me yin." De
ki: "Şüp he siz doğ ru yol Al lah'ın dos doğ ru yo lu dur. Si ze ve ri le -
nin bir ben ze ri bi ri ne (İs lam pey gam be ri ne) ve ri li yor ya da Rab -
bi ni zin Katında on lar (Müs lü man lar) si ze kar şı de lil ler ge ti ri yor -
lar, di ye mi (bu te la şı nız?) De ki: "Şüp he siz 'lü tuf ve ih san (fazl)'
Al lah'ın elin de dir, onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me ti) ge niş
olan dır, bi len dir." (3/73)
(Bu ka ra ra var dık tan son ra) "Ey Ba ba mız," de di ler. "Sa na ne
olu yor, Yu suf'a kar şı bi ze gü ven mi yor sun? Oy sa ger çek te biz,
onun iyi li ği ni is te yen le riz." (12/11)
De di ki: "Da ha ön ce kar de şi ko nu sun da si ze gü ven di ğim den
baş ka (bir şe kil de) onun hak kın da si ze gü ve nir mi yim? Al lah en
ha yır lı ko ru yu cu dur ve O, esir ge yen le rin esir ge yi ci si dir." (12/64)

GÜ ZEL SÖZ
Ha ni İs ra ilo ğul la rın dan, "Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin,
an ne ye-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re ve yok sul la ra iyi lik le dav-
ra nın, in san la ra gü zel söz söy le yin, na ma zı dos doğ ru kı lın ve
ze ka tı ve rin" di ye mi sak al mış tık. Son ra siz, pek azı nız ha riç,
dön dü nüz ve (ha la) yüz çe vi ri yor su nuz. (2/83)
Gü zel bir söz ve ba ğış la ma, pe şin den ezi yet ge len bir sa da ka -
dan da ha ha yır lı dır. Al lah hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır, yu -
mu şak dav ra nan dır. (2/263)
Ken di si ne be re ket ler kıl dı ğı mız ye rin do ğu su na da, ba tı sı na da
o hor kı lı nıp-za yıf bı ra kı lan la rı (müs taz'af la rı) mi ras çı lar kıl dık.
Rab bi nin İs ra ilo ğul la rı na olan o gü zel sö zü (va adi), sab ret me le -
ri do la yı sıy la ta mam lan dı (ye ri ne gel di). Fi ra vun ve kav mi nin
yap mak ta ol duk la rı ve yük selt tik le ri ni (köşk le ri ni, sa ray la rı nı) da
yer le bir et tik. (7/137)
Gör me din mi ki, Al lah na sıl bir ör nek ver miş tir: Gü zel bir söz,
gü zel bir ağaç gi bi dir ki, onun kö kü sa bit, da lı ise gök te dir.
(14/24)
Rab bi nin iz niy le her za man ye mi şi ni ve rir. Al lah in san lar için ör -
nek ler ve rir; umu lur ki on lar öğüt alır-dü şü nür ler. (14/25)
Rab bin, O'ndan baş ka sı na kul luk et me me ni zi ve an ne-ba ba ya
iyi lik le-dav ran ma yı em ret ti. Şa yet on lar dan bi ri ve ya iki si se nin
ya nın da yaş lı lı ğa ula şır sa, on la ra: "Öf" bi le de me ve on la rı
azar la ma; on la ra gü zel söz söy le. (17/23)
Kul la rı ma, sö zün en gü zel ola nı nı söy le me le ri ni söy le. Çün kü

şey tan ara la rı nı açıp boz mak ta dır. Şüp he siz şey tan in sa nın
açık ça bir düş ma nı dır. (17/53)
"İki niz Fi ra vun'a gi din, çün kü o, az mış bu lu nu yor." (20/43)
"Ona yu mu şak söz söy le yin, umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ve ya
içi tit rer-kor kar." (20/44)
On lar, sö zün en gü ze li ne ile til miş ler dir ve övü len doğ ru yo la ile-
til miş ler dir. (22/24)
Kim iz ze ti is ti yor sa, ar tık bü tün iz zet Al lah'ın dır. Gü zel söz O'na
yük se lir, sa lih amel de onu yük sel tir. Kö tü lük le ri ta sar la yıp dü -
zen le yen ler ise; on lar için şid det li bir azab var dır. On la rın ta sar-
la dık la rı 'bo şa çı kıp bo zu lur'. (35/10)
Al lah'a ça ğı ran, sa lih amel de bu lu nan ve: "Ger çek ten ben Müs -
lü man lar da nım" di yen den da ha gü zel söz lü kim dir? (41/33)
Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et me sin,
bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar da ka dın lar la
(alay et me sin), bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar. Ken di
nefis le ri ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır ga yıp-kü çük dü şür me yin ve
bir bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la kab lar la' ça ğır ma yın. İman dan son ra
fa sık lık ne kö tü bir isim dir. Kim tev be et mez se, iş te on lar, za lim
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/11)
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HA BER
Ken di le ri ne gü ven ve ya kor ku ha be ri gel di ğin de, onu yay gın -
laş tı rı ve rir ler. Oy sa bu nu, pey gam be re ve ken di le rin den olan
emir sa hip le ri ne gö tür müş ol sa lar dı on lar dan 'so nuç-çı ka ra bi -
len ler' onu bi lir ler di. Al lah'ın üze ri niz de ki faz lı ve rah me ti ol ma -
say dı azı nız ha riç her hal de şey ta na uy muş tu nuz. (4/83)
An dol sun eğer mü na fık lar, kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar ve
şe hir de kış kır tı cı lık ya pan (ya lan ha ber ya yan)lar (bu tu tum la rı -
na) bir son ver me ye cek olur lar sa ger çek ten se ni on la ra sal dır -
tı rız, son ra ora da se nin le pek az (bir sü re) kom şu ka la bi lir ler.
(33/60)
An dol sun, Biz siz den mü ca hid olan lar la sab re den le ri bi lin ce ye
(bel li edip or ta ya çı ka rın ca ya) ka dar, de ne ye ce ğiz ve ha ber le ri -
ni zi sı na ya ca ğız (açık la ya ca ğız). (47/31)
Ey iman eden ler eğer bir fa sık si ze bir ha ber le ge lir se onu 'et-
raf lı ca araş tı rın'. Yok sa ce ha let so nu cu bir kav me kö tü lük te bu -
lu nur su nuz da son ra iş le dik le ri ni ze piş man olur su nuz. (49/6)

HA BİL VE KA BİL
On la ra Adem'in iki oğ lu nun ger çek olan ha be ri ni oku: On lar
(Allah'a) yak laş tı ra cak bi rer kur ban sun muş lar dı. On lar dan bi ri -
nin ki ka bul edil miş di ğe ri nin ki ka bul edil me miş ti. (Kur ba nı ka bul
edil me yen) De miş ti ki: "Se ni mut la ka öl dü re ce ğim." (Öbü rü de:)
"Al lah an cak kor kup-sa kı nan lar dan ka bul eder." (5/27)
"Eğer sen be ni öl dür mek için eli ni ba na uza ta cak olur san ben
se ni öl dür mek için eli mi sa na uza ta cak de ği lim. Çün kü ben
alem le rin Rab bi olan Al lah'tan kor ka rım." (5/28)
"Şüp he siz se nin ken di gü na hı nı ve be nim gü na hı mı yük len me -
ni ve böy le lik le ate şin hal kın dan ol ma nı is te rim. Zul me den le rin
ce za sı bu dur." (5/29)
So nun da nef si ona kar de şi ni öl dür me yi (tah rik edip zevk li gös-
te re rek) ko lay laş tır dı; böy le ce onu öl dür dü bu yüz den hüs ra na
uğ ra yan lar dan ol du. (5/30)

HACC
Şüp he siz 'Sa fa' ile 'Mer ve' Al lah'ın işa ret le rin den dir. Böy le ce
kim Evi (Ka'be'yi) hac ce der ve ya um re ya par sa ar tık bu iki si ni
ta vaf et me sin de ken di si için bir sa kın ca yok tur. Kim de gö nül -
den bir ha yır ya par sa (kar şı lı ğı nı alır). Şüp he siz Al lah şük rün
kar şı lı ğı nı ve ren dir bi len dir. (2/158)
Sa na hi lal le ri (do ğuş ha lin de ki ay la rı) so rar lar. De ki: "O in san -
lar ve hacc için be lir len miş va kit ler dir. İyi lik (birr), ev le re ar ka la -
rın dan gel me niz de ğil dir ama iyi lik sa kı nan(ın tu tu mu dur). Ev le -
re ka pı la rın dan gi rin. Al lah'tan sa kı nın umu lur ki kur tu lu şa erer-
si niz. (2/189)
"Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız ar tık si ze ko lay ge len
kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı nı zı
traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti var -
sa onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver me si
ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız hac ca ka dar um re ile ya rar -
lan mak is te ye ne ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge re kir).
Bu la ma ya na da hacc'da üç gün dön dü ğü nüz de ye di (gün) ol -
mak üze re bun lar ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır. Bu ai le si
Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor kun ve bi lin

ki Al lah mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)
Hacc bi li nen ay lar dır. Böy le lik le kim on lar da hac cı farz eder (ye -
ri ne ge ti rir)se (bil sin ki) hacc da ka dı na yak laş mak fısk yap mak
ve kav ga ya gi riş mek yok tur. Siz ha yır adı na ne ya par sa nız
Allah onu bi lir. Azık edi nin şüp he siz azı ğın en ha yır lı sı tak va dır.
Ey te miz akıl sa hip le ri ben den kor kup-sa kı nın. (2/197)
Rab bi niz den bir fazl is te me niz de siz ce sa kın ca yok tur. Ara -
fat'tan hep bir lik te in di ği niz de Al lah'ı Meş'ar-ı Ha ram'da anın. O
si zi na sıl doğ ru yo la yö nel tip-ilet tiy se siz de O'nu anın. Ger çek
şu ki siz bun dan ev vel sap mış lar dan dı nız. (2/198)
(Hacc) iba det le ri ni zi bi tir di ği niz de ar tık (ca hi li ye dö ne min de)
ata la rı nı zı an dı ğı nız gi bi hat ta on dan da kuv vet li bir an ma ile
Allah'ı anın. İn san lar dan öy le si var dır ki: "Rab bi miz bi ze dün ya -
da ver" der; onun ahi ret te na si bi yok tur. (2/200)
Sa yı lı gün ler de Al lah'ı anın. İki gün de (Mi na'dan dön mek için)
eli ni ça buk tu ta na gü nah yok tur ge ri ka la na da gü nah yok tur.
(Bu) sa kı nan için(dir). Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ger çek ten bi -
lin ki siz O'na dön dü rü lüp-top la na cak sı nız. (2/203)
Ey iman eden ler, akit le ri ye ri ne ge ti rin. İh ram lı iken av lan ma yı
he lal say mak sı zın ve si ze oku na cak lar dış ta tu tul mak üze re
hay van lar si ze he lal kı lın dı. Şüp he siz Al lah di le di ği hük mü ve -
rir. (5/1)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na ha ram olan ay'a kur ban lık
hay van la ra (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
De niz avı ve onu ye mek si ze ve (yer yü zün de) do la şan la ra bir
ya rar ola rak he lal kı lın dı. İh ram lı ol du ğu nuz sü re ce ka ra avı ise
si ze ha ram kı lın mış tır. O'na (gö tü rü lüp) top la na ca ğı nız
Allah'tan kor kup-sa kı nın. (5/96)
Ger çek şu ki in kar edip Al lah yo lun dan ve yer li ler le dı şa rı dan
ge len ler için eşit ola rak (ha ram ve kıb le) kıl dı ğı mız Mes cid-i Ha -
ram'dan alı ko yan la ra ora da zul me de rek ada let ten ay rı lan la ra
acı bir azab tad dı rı rız. (22/25)
İn san lar için de hac cı du yur; ge rek ya ya ge rek se uzak yol lar dan
(de rin va di ler den) ge len yor gun düş müş de ve ler üs tün de sa na
gel sin ler. (22/27)

HA İN LİK-İHA NET
hiç bir pey gam be re ema ne te iha net ya raş maz. Kim iha net eder-
se kı ya met gü nü iha net et ti ğiy le ge lir. Son ra her ne fis ne ka zan-
dıy sa (ona) ek sik siz ola rak öde nir. On lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz -
lar. (3/161)
Şüp he siz Al lah'ın sa na gös ter di ği gi bi in san lar ara sın da hük-
met men için Biz sa na Ki ta bı hak ola rak in dir dik. (Sa kın) Ha in le -
rin sa vu nu cu su ol ma. (4/105)
Ken di ne fis le ri ne iha net eden ler den ya na mü ca de le ye gi riş me.
Hiç şüp he siz Al lah iha net te iler le miş gü nah ka rı sev mez.
(4/107)
Söz le ri ni boz ma la rı ne de niy le on la rı la net le dik ve kalp le ri ni kas-
ka tı kıl dık. On lar ke li me le ri ko nul duk la rı yer ler den sap tı rır lar.
(Sık sık) Ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay al ma -
yı unut tu lar. İç le rin den bi ra zı dı şın da on lar dan sü rek li iha net
gö rür du rur sun. Yi ne de on la rı af fet al dı rış et me. Şüp he siz Allah
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iyi lik ya pan la rı se ver. (5/13)
Ey iman eden ler Al lah'a ve Re sû lü'ne iha net et me yin bi le bi le
ema net le ri ni ze de iha net et me yin. (8/27)
Eğer bir kav min iha net ede ce ğin den ke sin ola rak kor kar san sen
de açık ve adil bir tu tum la (on lar la olan an laş ma met ni ni ve dip-
lo ma tik iliş ki yi yüz le ri ne) at. Ger çek ten Al lah iha net eden le ri
sev mez. (8/58)
Eğer sa na iha net et mek is ter ler se on lar da ha ön ce Al lah'a da
iha net et miş ler di; böy le ce O da boz gu na uğ ra ma la rı (için) sa na
im kan ver miş ti.' Al lah bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/71)
(Yu suf ara cı ya şu nu söy le di:) "Bu (iti raf Ve zi rin) yok lu ğun da
ger çek ten ken di si ne iha net et me di ği mi ve ger çek ten Al lah'ın
iha net eden le rin hi le li-dü zen le ri ni ba şa rı ya ulaş tır ma dı ğı nı ken-
di si nin de bi lip öğ ren me si için di." (12/52)
Hiç şüp he yok ki, Al lah (müş rik le rin sal dı rı ve sin si tu zak la rı nı)
iman eden ler den uzak laş tır mak ta dır. Ger çek ten Al lah ha in ve
nan kör olan kim se yi sev mez. (22/38)
(Al lah) Göz le rin ha in lik le ri ni ve gö ğüs le rin sak la dık la rı nı bi lir.
(40/19)
Al lah in kâr eden le re Nuh'un eşi ni ve Lut'un eşi ni ör nek ver di.
İki si de kul la rı mız dan sa lih olan iki ku lu mu zun ni kah la rı al tın -
day dı; an cak on la ra iha net et ti ler. Bun dan do la yı (ko ca la rı) ken-
di le ri ne Al lah'tan ge len hiç bir şey le ya rar sağ la ma dı lar. İki si ne
de: "Ate şe di ğer gi ren ler le bir lik te gi rin" de nil di. (66/10)

HAK
Hak kı ba tıl ile ört me yin ve hak kı giz le me yin. (Kal dı ki) siz (ger-
çe ği) bi li yor su nuz. (2/42)
Al lah'ın kul la rın dan, di le di ği ne ken di faz lın dan (pey gam ber li ği)
in dir me si ni 'kıs ka na rak ve hak ka baş kal dı ra rak' Al lah'ın in dir -
dik le ri ni ta nı ma mak la, ne fis le ri ni ne kö tü şe ye kar şı lık sat tı lar.
Böy le lik le ga zab üs tü ne ga za ba uğ ra dı lar. Ka fir ler için al çal tı cı
bir azab var dır. (2/90)
Ki tap Eh lin den ço ğu, ken di le ri ne ger çek (hak) apa çık bel li ol -
duk tan son ra, ne fis le ri ni (ku şa tan) kıs kanç lık tan do la yı, ima nı -
nız dan son ra si zi in ka ra dön dür mek ar zu su nu duy du lar. Fa kat,
Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar on la rı bı ra kın ve (on la ra ne söz le,
ne de ey lem le) iliş me yin. Hiç şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye -
ti ren dir. (2/109)
Şüp he siz Biz se ni bir müj de ci ve bir uya rı cı ola rak, hak (Kur'an)
ile gön der dik. Sen ce hen ne min hal kın dan so rum lu tu tul ma ya -
cak sın. (2/119)
Biz, se nin yü zü nü çok de fa gö ğe doğ ru çe vi rip- dur du ğu nu gö -
rü yo ruz. Şim di el bet te se ni hoş nud ola ca ğın kıb le ye çe vi re ce -
ğiz. Ar tık yü zü nü Mes cid-i Ha ram yö nü ne çe vir. Her ne re de bu -
lu nur sa nız, yü zü nü zü onun yö nü ne çe vi rin. Şüp he siz, ken di le -
ri ne ki tap ve ri len ler, tar tış ma sız bu nun Rab le rin den bir ger çek
(hak) ol du ğu nu el bet te bi lir ler. Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil de -
ğil dir. (2/144)
Ger çek (hak) Rab bin den (ge len)dir. Şu hal de sa kın kuş ku ya
ka pı lan lar dan ol ma. (2/147)
Her ne re den çı kar san, yü zü nü Mes cid-i Ha ram yö nü ne çe vir.
Şüp he siz bu, Rab bin den olan bir hak tır. Al lah, yap tık la rı nız dan
ga fil de ğil dir. (2/149)
Bu, Al lah'ın Ki ta bı şüp he siz hak ola rak in dir me sin den dir. Ki tap
ko nu sun da an laş maz lı ğa dü şen ler ise uzak bir ay rı lık için de dir -
ler. (2/176)
Siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, eğer ge ri de bir ha yır
bı rak mış sa, ana ya, ba ba ya ve ya kın ak ra ba ya bi li nen (uy gun,

meş ru) bir tarz da va si yet te bu lun ma sı -Al lah'a kar şı gel mek ten
sa kı nan la ra bir hak ola rak- si ze ya zıl dı (farz kı lın dı). (2/180)
Ra ma zan ayı... İn san lar için hi da yet olan ve doğ ru yo lu ve (hak
ile ba tı lı bir bi rin den) ayı ran apa çık bel ge le ri (kap sa yan) Kur'an
on da in di ril miş tir. Öy ley se siz den kim bu aya şa hid olur sa ar tık
onu tut sun. Kim has ta ya da  yol cu luk ta olur sa, tut ma dı ğı gün-
ler sa yı sın ca di ğer gün ler de (tut sun). Al lah, si ze ko lay lık di ler,
zor luk di le mez. (Bu ko lay lık) sa yı yı ta mam la ma nız ve si zi doğ -
ru yo la (hi da ye te) ulaş tır ma sı na kar şı lık Al lah'ı bü yük ta nı ma nız
için dir. Umu lur ki şük re der si niz. (2/185)
İn san lar tek bir üm met ti. Al lah, müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak
pey gam ber ler gön der di ve be ra ber le rin de, in san la rın an laş -
maz lı ğa düş tük le ri şey ler ko nu sun da, ara la rın da hü küm ver mek
üze re hak ki tap lar in dir di. Oy sa ken di le ri ne apa çık ayet ler gel-
dik ten son ra, bir bir le ri ne kar şı olan 'az gın lık ve kıs kanç lık la rı'
yü zün den an laş maz lı ğa dü şen ler, o, (Ki tap) ve ri len ler den baş-
ka sı de ğil dir. Böy le ce Al lah, iman eden le ri, hak kın da ay rı lı ğa
düş tük le ri ger çe ğe ken di iz niy le eriş tir di. Al lah, ki mi di ler se onu
doğ ru ya yö nel tir. (2/213)
Bo şan mış ka dın lar ken di ken di le ri ne üç 'ay ha li ve te miz len me
sü re si' bek ler ler. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nı yor lar sa
Allah'ın ra him le rin de ya rat tı ğı nı sak la ma la rı on la ra he lal ol maz.
Ko ca la rı, bu sü re için de ba rış mak is ter ler se, on la rı ge ri al ma da
(baş ka la rın dan) da ha çok hak sa hi bi dir ler. On la rın le hi ne de,
aleyh le rin de ki ma ruf hak ka denk bir hak var dır.Yal nız er kek ler
için on lar üze rin de bir de re ce var. Al lah Aziz'dir. Ha kim'dir.
(2/228)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni ta mam la mış lar sa,
on la rı ya gü zel lik le tu tun ya da gü zel lik le bı ra kın. Fa kat hak la rı -
nı ih lal edip za rar ver mek için on la rı (ya nı nız da) tut ma yın. Kim
böy le ya par sa ar tık o, ken di nef si ne zul met miş olur. Al lah'ın
ayet le ri ni oyun (ko nu su) edin me yin ve Al lah'ın si ze ver di ği ni -
me ti ve si ze öğüt ola rak in dir di ği Ki tab'ı ve hik me ti anın.
Allah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki, Al lah her şe yi bi len dir.
(2/231)
Ken di le ri ne el sür me di ği niz, me hir le ri ni tes bit et me di ği niz ka -
dın la rı bo şa ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. On la rı ya rar -
lan dı rın, zen gin olan ken di gü cü, dar da olan da ken di gü cü ora-
nın da, ma ruf (meş ru ve ör fe uy gun) bir şe kil de ya rar lan dır sın.
(Bu,) iyi lik eden ler üze rin de bir hak tır. (2/236)
(Ko ca sı ta ra fın dan) Bo şa nan (ka dın)la rın ma ruf (meş ru) bir

tarz da ya rar lan ma (ve ge çim pay)la rı var dır. Bu, sa kı nan lar
üze rin de bir hak (borç) tır. (2/241)
On la ra pey gam ber le ri de di ki: "Al lah si ze Ta lut'u (me lik ola rak)
gön der di." On lar: "Biz hü küm dar lı ğa, ona gö re da ha çok hak
sa hi biy ken ve ona bir mal (ser vet) bol lu ğu ve ril me miş ken, na sıl
bi zi (yö net mek üze re) hü küm dar lık (mülk) onun ola bi lir?" de di -
ler. O (şöy le) de miş ti: "Doğ ru su Al lah si ze onu seç ti ve onun bil -
gi ve be de nî gü cü nü art tır dı. Al lah, ki me di ler se mül kü nü ve rir;
Al lah (rah me ti ve gü cü) ge niş olan dır, bi len dir." (2/247)
İş te bun lar, Al lah'ın ayet le ri dir; on la rı sa na bir hak ola rak oku-
yo ruz. Sen de gön de ri len el çi ler den sin. (2/252)
Ey iman eden ler, be lir li bir sü re için borç lan dı ğı nız za man onu
ya zı nız. Ara nız dan bir ka tip doğ ru ola rak yaz sın, ka tip Al lah'ın
ken di si ne öğ ret ti ği gi bi yaz mak tan ka çın ma sın, yaz sın. Üze rin -
de hak olan (borç lu) da yaz dır sın ve Rab bi olan Al lah'tan sa kın-
sın, on dan hiç bir şe yi ek silt me sin. Eğer üze rin de hak olan
(borç lu), dü şük akıl lı ya da za'f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya
güç ye ti re me ye cek se, ve li si dos doğ ru yaz dır sın. Er kek le ri niz -
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den de iki şa hid tu tun; eğer iki er kek yok sa, şa hid ler den rı za
gös te re ce ği niz bir er kek ve bi ri şa şır dı ğın da öbü rü ona ha tır la -
ta cak iki ka dın (da olur). Şa hid ler ça ğı rıl dık la rı za man ka çın -
ma sın lar. Onu (bor cu) az ol sun, çok ol sun, sü re siy le bir lik te
yaz ma ya üşen me yin. Bu, Al lah Katında en adil, şa hit lik için en
sağ lam, şüp he len me me niz için de en ya kın olan dır. An cak ara-
nız da dev re dip dur du ğu nuz ve pe şin ola rak yap tı ğı nız ti ca ret
baş ka, bu nu yaz ma ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Alış-
ve riş et ti ği niz de de şa hid tu tun. Ya za na da, şa hi de de za rar ve -
ril me sin. (Ak si ni) Ya par sa nız, o, ken di niz için fısk (zu lüm ve gü -
nah)tır. Al lah'tan sa kı nın. Al lah si ze öğ re ti yor. Al lah her şe yi  bi -
len dir. (2/282)
O, sa na Ki ta bı Hak ve ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yı cı ola rak
in dir di. O, Tev rat'ı ve İn cil'i de in dir miş ti. (3/3)
Ey Ki tap Eh li, ne den hak kı ba tıl ile ör tü yor ve bil di ği niz hal de
hak kı giz li yor su nuz? (3/71)
Be şer den hiç kim se nin, Al lah ken di si ne Ki ta bı, hük mü ve pey-
gam ber li ği ver dik ten, son ra in san la ra: "Al lah'ı bı ra kıp ba na kul-
luk edin" de me (hak kı ve yet ki)si yok tur. Fa kat o, "Öğ ret ti ği niz
ve ders ver di ği niz Ki ta ba gö re Rab ba ni ler olu nuz” (de me gö re -
vin de dir.) (3/79)
Ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel di ği ve el çi nin hak ol du ğu na şa -
hid ol duk la rı hal de, iman la rın dan son ra küf re sa pan bir kav mi
Al lah na sıl hi da ye te er di rir? Al lah, zul me den bir kav mi hi da ye te
er dir mez. (3/86)
Ora da apa çık ayet ler (ve) İb ra him'in ma ka mı var dır. Kim ora ya
gi rer se o gü ven lik te dir. Ona bir yol bu lup güç ye ti ren le rin Ev'i
hac cet me si Al lah'ın in san lar üze rin de ki hak kı dır. Kim de in kar
eder se, şüp he siz, Al lah alem le re kar şı muh taç ol ma yan dır.
(3/97)
Bun lar sa na hak ola rak oku mak ta ol du ğu muz Al lah'ın ayet le ri -
dir. Al lah, alem le re zu lüm is te yen de ğil dir. (3/108)
Ka dın la ra me hir le ri ni gö nül den is te ye rek (ve bir hak ola rak) ve -
rin, fa kat on lar, gö nül hoş lu ğuy la si ze on dan bir şe yi ba ğış lar -
lar sa, onu da afi yet le, iç hu zu ruy la yi yin. (4/4)
Şüp he siz, Al lah'ın sa na gös ter di ği gi bi in san lar ara sın da hük-
met men için Biz sa na Ki ta bı hak ola rak in dir dik. (Sa kın) Ha in le -
rin sa vu nu cu su ol ma. (4/105)
Ey iman eden ler, adil şa hid ler ola rak, Al lah için, hak kı ayak ta
tu tun. Bir top lu lu ğa olan ki ni niz, si zi ada let ten alı koy ma sın.
Ada let ya pın. O, tak va ya da ha ya kın dır. Al lah'tan kor kup-sa kı -
nın. Şüp he siz Al lah, yap mak ta ol duk la rı nız dan ha be ri olan dır.
(5/8)
Sa na da (Ey Mu ham med,) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve
ona 'bir şa hid-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik. Öy -
ley se ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge len hak-
tan sa pıp on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Siz den her
bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Al lah di le -
sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le riy le si zi de -
ne me si için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü
Al lah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha -
ber ve re cek tir. (5/48)
El çi ye in di ri le ni din le dik le rin de hak kı ta nı dık la rın dan do la yı göz-
le ri nin yaş lar la do lup taş tı ğı nı gö rür sün. Der ler ki: "Rab bi miz
inan dık; öy ley se bi zi şa hid ler le bir lik te yaz." (5/83)
"Hem Rab bi mi zin bi zi sa lih ler top lu lu ğu na kat ma sı nı umar ken
ne di ye Al lah'a ve bi ze hak tan ge le ne inan ma ya lım?" (5/84)
Eğer o iki si aley hin de ke sin ola rak gü na hı hak et tik le ri ne iliş kin
bil gi sa hi bi olu nur sa, bu du rum da hak sız lı ğa uğ ra yan lar dan iki

ki şi -ki bun lar bu na da ha hak sa hi bi dir ler- öbür le ri nin ye ri ne ge -
çer ler ve: "Bi zim şe ha de ti miz o iki si nin şe ha de tin den şüp he siz
da ha doğ ru dur. Biz had di aş ma dık, yok sa ger çek ten zul me -
den ler den olu ruz" di ye Al lah'a ye min eder ler. (5/107)
Ken di le ri ne hak ge lin ce, onu ya lan la dı lar; fa kat ala ya al dık la rı -
nın ha ber le ri on la ra ge le cek tir. (6/5)
Se nin kav min, O (Kur'an) hak iken onu ya lan la dı. De ki: "Ben,
üze ri ni ze bir ve kil de ği lim." (6/66)
O, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya ra tan dır. O'nun "Ol" de di ği gün
(her şey) olu ve rir, O'nun sö zü hak tır. Sur'a üfü rül dü ğü gün,
mülk O'nun dur. O, gay bı ve mü şa he de edi le bi le ni bi len dir. O,
hü küm ve hik met sa hi bi olan dır, ha ber dar olan dır. (6/73)
"Hem siz, Onun hak la rın da hiç bir de lil in dir me di ği şey le ri
Allah'a or tak koş mak tan kork maz ken, ben na sıl si zin şirk koş-
tuk la rı nız dan kor ka rım? Şu hal de 'gü ven lik için de ol mak ba kı -
mın dan' iki ta raf tan han gi si da ha hak sa hi bi dir? Eğer bi le bi lir -
se niz." (6/81)
Al lah'tan baş ka bir ha kem mi arı ya yım? Oy sa O, si ze Ki ta bı
açık lan mış ola rak in dir miş tir. Ken di le ri ne Ki tap ver dik le ri miz,
bu nun ger çek ten Rab bin den hak ola rak in di ril miş ol du ğu nu bil-
mek te dir ler. Şu hal de, sa kın kuş ku ya ka pı lan lar dan ol ma.
(6/114)
O gün tar tı hak tır. Ki min tar tı la rı ağır ba sar sa, iş te kur tu lan lar
on lar dır. (7/8)
Ki mi ne hi da yet ver di, ki mi de sa pık lı ğı hak et ti. Çün kü bun lar,
Al lah'ı bı ra kıp şey tan la rı ve li edin miş ler di. Ve ger çek ten on la rı
doğ ru yol da say mak ta dır lar. (7/30)
Biz on la rın gö ğüs le rin de kin den ne var sa çe kip al mı şız. Alt la rın -
dan ır mak lar akar. Der ler ki: "Bi zi bu na ulaş tı ran Al lah'a hamd
ol sun. Eğer Al lah bi ze hi da yet ver me sey di biz doğ ru ya er me -
ye cek tik. An dol sun, Rab bi mi zin el çi le ri hak ile gel di ler." On la ra:
"İş te bu, yap tık la rı nı za kar şı lık ola rak mi ras çı kı lın dı ğı nız cen-
net tir" di ye ses le ni le cek. (7/43)
"Al lah bi zi on dan kur tar dık tan son ra, bi zim tek rar si zin di ni ni ze
dön me miz Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra düz me miz olur. Rab bi -
miz olan Al lah'ın di le me si dı şın da, ona ge ri dön me miz bi zim
için ola cak iş de ğil dir. Rab bi miz, ilim ba kı mın dan her şe yi ku -
şat mış tır. Biz Al lah'a te vek kül et tik. 'Rab bi miz, bi zim le kav mi -
miz ara sın da 'Sen hak ile hü küm ver,' Sen 'hü küm ve ren le rin'
en ha yır lı sı sın." (7/89)
Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge -
çer siz kal dı. (7/118)
Mu sa'nın kav min den hak ka ile ten ve onun la ada let ya pan bir
top lu luk var dır. (7/159)
On la rın ar dın dan yer le ri ne ki ta ba mi ras çı olan bir ta kım 'kö tü
kim se ler' geç ti. (Bun lar) Şu de ğer siz olan (dün ya)ın ge çi ci-ya -
ra rı nı alı yor ve: "Ya kın da ba ğış la na ca ğız" di yor lar. Bu nun ben-
ze ri bir ya rar ge lin ce onu da alı yor lar. Ken di le rin den Al lah'a kar -
şı hak kı söy le mek ten baş ka bir şe yi söy le me ye cek le ri ne iliş kin
Ki tap sö zü alın ma mış mıy dı? Oy sa için de ola nı oku du lar.
(Allah'tan) Kor kan lar için ahi ret yur du da ha ha yır lı dır. Ha la akıl
er dir me ye cek mi si niz? (7/169)
Ya rat tık la rı mız dan, hak ka yö nel tip-ile ten ve onun la ada le ti kı lan
(uy gu la yan) bir üm met var dır. (7/181)
Rab bin se ni evin den hak uğ run da (sa va şa) çı kar dı ğın da
mü'min ler den bir grup is tek siz di. (8/5)
(Her şey) Açık ça or ta ya çık tık tan son ra bi le, san ki ken di le ri, göz
gö re gö re ölü me sü rük le ni yor lar mış gi bi, se nin le hak ko nu sun -
da tar tı şıp du ru yor lar dı. (8/6)

214

KURAN FİHRİSTİ



Ha ni Al lah, iki top lu luk tan bi ri nin mu hak kak si zin ola ca ğı nı va -
det miş ti; siz de güç süz ola nın si zin ol ma sı nı is ti yor du nuz. Oy sa
Al lah, söz le riy le hak kın ve in kar eden le rin ar ka sı nı kes mek (kö -
kü nü ku rut mak) is ti yor du. (8/7)
O, suç lu-gü nah kar lar is te me se de, hak kı ger çek leş tir mek ve
ba tı lı ge çer siz kıl mak için (böy le is ti yor du.) (8/8)
Bi lin ki, 'ga ni met ola rak ele ge çir di ği niz' şey le rin beş te bi ri, mu -
hak kak Al lah'ın, Re sû lün, ya kın la rın, ye tim le rin, yok sul la rın ve
yol cu nun dur. Eğer Al lah'a, hak ile ba tı lın bir bi rin den ay rıl dı ğı
gün, iki or du nun kar şı kar şı ya gel di ği gün de (Be dir'de) ku lu mu -
za in dir di ği mi ze iman edi yor sa nız (ga ni me ti böy le bö lü şün).
Allah, her şe ye güç ye ti ren dir. (8/41)
Şirk ko şan la rın, ken di in kar la rı na biz zat ken di le ri şa hid ler iken,
Al lah'ın mes cid le ri ni onar ma la rı na (hak ve yet ki le ri) yok tur. İş te
bun lar, yap tık la rı bo şa git miş olan lar dır. Ve bun lar ateş te sü re -
siz ka la cak olan lar dır. (9/17)
Ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan-
ma yan, Al lah'ın ve Re sû lü'nün ha ram kıl dı ğı nı ha ram ta nı ma -
yan ve hak di ni (İs lam'ı) din edin me yen ler le, kü çük dü şü rü lüp
ciz ye yi ken di el le riy le ve rin ce ye ka dar sa va şın. (9/29)
Müş rik ler is te me se de O di ni (İs lam'ı) bü tün din le re üs tün kıl-
mak için el çi si ni hi da yet le ve hak din le gön de ren O'dur. (9/33)
An dol sun, da ha ön ce on lar fit ne ara mış lar dı. Ve sa na kar şı bir-
ta kım iş ler çe vir miş ler di. So nun da on lar, is te me dik le ri hal de
hak gel di ve Al lah'ın em ri or ta ya çı kıp-üs tün lük sağ la dı. (9/48)
Gü ne şi bir ay dın lık, ayı bir nur kı lan ve yıl la rın sa yı sı nı ve he -
sa bı bil me niz için ona du rak lar tes bit eden O'dur. Al lah, bun la rı
an cak hak ile ya rat mış tır. O, bi len bir top lu luk için ayet le ri böy -
le bi rer bi rer açık la mak ta dır. (10/5)
İş te bu, si zin ger çek Rab bi niz olan Al lah'tır. Öy ley se hak tan
son ra sa pık lık tan baş ka ne var? Pe ki, na sıl ha la çev ri li yor su -
nuz? (10/32)
De ki: "Si zin şirk koş tuk la rı nız dan hak ka ulaş tı ra bi le cek var
mı?" De ki: "Hak ka ulaş tı ra cak Al lah'tır. Öy ley se, hak ka ulaş tı -
ran mı uyul ma ya da ha hak sa hi bi dir, yok sa doğ ru yo la ulaş tı rıl -
ma dık ça ken di si hi da ye te ulaş ma yan mı? Ne olu yor si ze? Na -
sıl hük me di yor su nuz?" (10/35)
On la rın ço ğun lu ğu zan dan baş ka sı na uy maz. Ger çek ten zan
ise, hak tan hiç bir şe yi sağ la ya maz. Şü he siz Al lah, on la rın iş le -
mek te ol duk la rı nı bi len dir. (10/36)
Ha be rin ol sun, gök te ki le rin ve yer de ki le rin tü mü ger çek ten
Allah'ın dır. Ha be rin ol sun; şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; an cak
on la rın ço ğu bil mez ler. (10/55)
On la ra Katımız dan hak gel di ği za man, de di ler ki: "Bu, kuş ku suz
apa çık bir bü yü dür." (10/76)
Mu sa: "Si ze hak gel di ğin de (böy le) mi söy ler si niz? Bu bir bü yü
mü dür? Oy sa bü yü cü ler, kur tu lu şa er mez ler" de di. (10/77)
Al lah, suç lu-gü nah kar lar is te me se de, hak kı (hak ola rak) ken di
ke li me le riy le ger çek leş ti re cek tir. (10/82)
Ger çek şu ki, Rab bi nin ke li me si üzer le rin de hak olan lar, on lar
inan maz lar. (10/96)
Son ra Biz, el çi le ri mi zi ve iman eden le ri böy le kur ta rı rız; mü'min-
le ri kur tar ma mız Bizim üze ri mi ze bir hak tır. (10/103)
De ki: "Ey in san lar, şüp he siz si ze Rab bi niz den hak gel miş tir.
Kim hi da yet bu lur sa, o an cak ken di nef si için hi da yet bul muş tur.
Kim sa par sa, o da, ken di aley hi ne sap mış tır. Ben si zin üze ri -
niz de bir ve kil de ği lim." (10/108)
Ha be ri niz ol sun; ger çek ten on lar, on dan giz len mek için gö ğüs -
le ri ni bü ker (Hak'tan ka çı nıp yan çi zer)ler. (Yi ne) Ha be ri niz ol -
sun; on lar, ör tü le ri ne bü rün dük le ri za man, O, giz li tut tuk la rı nı

da, açı ğa vur duk la rı nı da bi lir. Çün kü O, si ne le rin özün de sak lı
du ra nı bi len dir. (11/5)
Rab bin den apa çık bir de lil üze rin de bu lu nan, onu yi ne on dan
bir şa hid iz le yen ve on dan ön ce bir ön der ve rah met ola rak Mu -
sa'nın ki ta bı (ken di si ni doğ ru la mak ta) bu lu nan kim se, (ar tık on -
lar) gi bi mi dir? İş te on lar, bu na (Kur'an'a) ina nır lar. Grup lar dan
bi ri onu in kar eder se, ateş ona va ade di len yer dir. Öy ley se, bun-
dan kuş ku da ol ma, çün kü o, Rab bin den olan bir hak tır. An cak
in san la rın ço ğun lu ğu inan maz lar. (11/17)
Bun lar, yer yü zün de (Al lah'ı) aciz bı ra ka cak de ğil dir ve bun la rın
Al lah'tan baş ka ve li le ri yok tur. Azab on lar için kat kat art tı rı lır.
Bun lar (hak kı) işit me ye güç ye tir mez ler di ve gör mez ler di de.
(11/20)
Nuh, Rab bi ne ses len di. De di ki: "Rab bim, şüp he siz be nim oğ -
lum ai lem den dir ve se nin va'din de doğ ru su hak tır. Sen ha kim -
le rin ha ki mi sin." (11/45)
De di ler ki: "An dol sun, se nin kız la rın da bi zim hak tan bir şe yi miz
(il gi miz ve ar zu muz) ol ma dı ğı nı sen de bil miş sin dir. Bi zim ne is -
te di ği mi zi ger çek te sen bi li yor sun." (11/79)
Sa na el çi le rin ha ber le rin den -kal bi ni sağ lam laş tı ra cak- doğ ru
ha ber ler ak ta rı yo ruz. Bun da sa na hak ve mü'min le re bir öğüt ve
uya rı gel miş tir. (11/120)
Elif, Lam, Mim, Ra. Bun lar Ki tab'ın ayet le ri dir. Ve sa na Rab bin -
den in di ri len hak tır. An cak in san la rın ço ğu iman et mez ler.
(13/1)
Hak olan çağ rı (dua, iba det) yal nız ca O'na (olan)dır. On la rın
Allah'tan baş ka ça ğır dık la rı ise, on la ra hiç bir şey le ce vab ve re-
mez ler. (On la rın du ru mu) yal nız ca, ağ zı na gel sin di ye, iki avu-
cu nu su ya uza tan(ın bo şu na bek le me si) gi bi dir. Oy sa ona gel-
mez. İn kar eden le rin du ası, sa pık lık için de ol mak tan baş ka sı
de ğil dir. (13/14)
(Al lah) Gök ten bir su in dir di de de re ler ken di mik ta rın ca çağ la -
yıp ak tı. Sel de yü ze vu ran bir kö pük yük len di. Bir süs ve ya bir
me ta sağ la mak için ateş te üze ri ne ya kıp-erit tik le ri şey ler (ma -
den ler)de de bu nun gi bi bir kö pük (ar tık) var dır. İş te Al lah, hak
ile ba tı la böy le ör nek ler ve rir. Kö pü ğe ge lin ce, o atı lır gi der, in -
san la ra ya rar sağ la ya cak şey ise, yer yü zün de ka lır. İş te Al lah
ör nek le ri böy le ver mek te dir. (13/17)
Pe ki, sa na Rab bin den in di ri le nin ger çek ten hak ol du ğu nu bi len
ki şi, o gör me yen (a'ma) gi bi mi dir? An cak te miz akıl sa hip le ri
öğüt alıp-dü şü ne bi lir ler. (13/19)
Al lah'ın gök le ri ve ye ri hak ile ya rat tı ğı nı gör mü yor mu su nuz?
Di ler se si zi gi de rir-yok eder ve ye ni bir halk ge ti rir. (14/19)
Hak ol mak sı zın Biz me lek le ri in dir me yiz. O za man da on la ra
göz aç tı rıl maz. (15/8)
Biz, gök le ri, ye ri ve her iki si nin ara sın da ki le ri ni hak kın dı şın da
(her han gi bir amaç la) ya rat ma dık. Hiç şüp he siz o sa at de yak-
la şa rak-gel mek te dir; öy ley se (on la ra kar şı) gü zel dav ra nış lar la
dav ran. (15/85)
Gök le ri ve ye ri hak ile ya rat tı: O, şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce-
dir. (16/3)
An dol sun, Biz her üm me te: "Al lah'a kul luk edin ve ta ğut tan ka -
çı nın" (di ye teb liğ et me si için) bir el çi gön der dik. Böy le lik le, on -
lar dan ki mi ne Al lah hi da yet ver di, on lar dan ki mi nin üze ri ne sa -
pık lık hak ol du. Ar tık, yer yü zün de do la şın da ya lan la yan la rın
uğ ra dık la rı so nu cu gö rün. (16/36)
Olan ca ye min le riy le: "Öle ni Al lah di rilt mez" di ye ye min et ti ler.
Ha yır; bu, O'nun üze rin de hak olan bir va id tir, an cak in san la rın
ço ğu bil mez ler. (16/38)
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De ki: "İman eden le ri sağ lam laş tır mak, Müs lü man la ra bir müj -
de ve hi da yet ol mak üze re, onu (Kur'an'ı) hak ola rak Rab bin den
Ru hu'l-Ku düs in dir miş tir." (16/102)
Biz, bir ül ke yi he lak et mek is te di ği miz za man, onun 'var lık ve
güç sa hi bi ön de ge len le ri ne' em re de riz, böy le lik le on lar on da
boz gun cu luk çı ka rır lar. Ar tık onun üze ri ne söz hak olur da, onu
kö kün den dar ma da ğın ede riz. (17/16)
De ki: "Hak gel di, ba tıl yok ol du. Hiç şüp he siz ba tıl yok olu cu -
dur." (17/81)
Biz onu (Kur'an'ı) hak ola rak in dir dik ve o hak ile in di; se ni de
yal nız ca bir müj de ve ri ci ve uya rıp-kor ku tu cu ola rak gön der dik.
(17/105)
Böy le ce, Al lah'ın va'di nin hak ol du ğu nu ve ger çek ten kı ya me -
tin, ken di sin de şüp he bu lun ma dı ğı nı bil me le ri için (şe hir hal kı -
na ve son ra ki in san ku şak la rı na) on la rı bul dur muş ol duk. (On -
la rı gö ren ler) Ken di ara la rın da du rum la rı nı tar tı şı yor lar dı, (bir
kıs mı) de di ki: "On la rın üs tü ne bir bi na in şa edin, Rab le ri on la -
rı da ha iyi bi lir." On la rın işi ne ga lip ge len (söz le ri ge çen)ler ise:
"Üst le ri ne mut la ka bir mes cid yap ma lı yız" de di ler. (18/21)
Ve de ki: "Hak Rab bi niz den dir; ar tık di le yen iman et sin, di le yen
in kar et sin. Şüp he siz Biz za lim le re bir ateş ha zır la mı şız, onun
du var la rı ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır. Eğer on lar yar dım
is ter ler se, ka tı bir sı vı gi bi yüz le ri ka vu rup-ya kan bir su ile yar-
dım edi lir ler. Ne kö tü bir iç ki dir o ve ne kö tü bir des tek tir. (18/29)
İş te bu ra da (bu du rum da) ve la yet (yar dım cı lık, dost luk) hak
olan Al lah'a ait tir. O, se vap ba kı mın dan ha yır lı, so nuç ba kı mın -
dan ha yır lı dır. (18/44)
Biz el çi le ri, müj de ve ri ci ler ve uya rı cı lar ol mak dı şın da (baş ka
bir amaç la) gön der me yiz. İn kar eden ler ise, hak kı ba tıl ile ge -
çer siz kıl mak için mü ca de le edi yor lar. On lar be nim ayet le ri mi
ve uya rıl dık la rı nı (aza bı) alay ko nu su edin di ler. (18/56)
De di ki: "Bu be nim Rab bim den bir rah met tir. Rab bi min va'di
gel di ği za man, O, bu nu düm düz eder; Rab bi min va'di hak tır."
(18/98)
İş te Mer yem oğ lu İsa; hak kın da kuş ku ya düş tük le ri "Hak
Söz".(19/34)
Hak olan, bi ri cik hü küm dar olan Al lah yü ce dir. Onun vah yi sa -
na ge lip-ta mam lan ma dan ev vel, Kur'an'ı (oku ma da) ace le et me
ve de ki: "Rab bim, il mi mi art tır." (20/114)
Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar-
ma da ğın eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a
kar şı) Ni te len di re gel dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze. (21/18)
Yok sa O'ndan baş ka ilah lar mı edin di ler? De ki: "Ke sin-ka nıt
(bur han)ını zı ge ti rin. İş te be nim le bir lik te olan la rın zik ri (Ki ta bı)
ve ben den ön ce ki le rin de zik ri." Ha yır, on la rın ço ğu hak kı bil mi -
yor lar, bun dan do la yı yüz çe vi ri yor lar. (21/24)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ve Ha run'a, tak va sa hip le ri için bir ay -
dın lık ve bir öğüt (zi kir) ola rak, hak ile ba tı lı bir bi rin den ayı ran
(fur kan)ı ver dik. (21/48)
(Re su lul lah) De di ki: "Rab bim, hak ile hük met. Bizim Rab bi miz,
si zin her tür lü ni te len dir me le ri ni ze kar şı yar dı mı na sı ğı nı lan
Rah man (olan Al lah)dır." (21/112)
İş te böy le; şüp he siz Al lah, hak kın Ken di si dir ve şüp he siz ölü le -
ri di ril tir ve ger çek ten her şe ye güç ye ti ren dir. (22/6)
Gör me din mi ki, ger çek ten, gök ler de ve yer de olan lar, gü neş,
ay, yıl dız lar, dağ lar, ağaç lar, hay van lar ve in san lar dan bir ço ğu
Al lah'a sec de et mek te dir ler. Bir ço ğu üze ri ne azab hak ol muş -
tur. Al lah ki mi aşa ğı lık kı lar sa, ar tık onun için bir yü cel ti ci yok-
tur. Şüp he siz Allah, di le di ği ni ya par. (22/18)

İş te böy le; çün kü Al lah, hak kın ta Ken di si dir. O'nun dı şın da, on -
la rın tap tık la rı ise, şüp he siz ba tı lın ta ken di si dir. Ger çek ten
Allah, yü ce dir, bü yük tür. (22/62)
Der ken, hak (et tik le ri ce za ya kar şı lık) ol mak üze re, o kor kunç
çığ lık on la rı ya ka la yı ver di. Böy le ce on la rı bir süp rün tü kı lı ver -
dik. Zul me den ka vim için yı kım ol sun. (23/41)
Hiç kim se ye güç ye ti re ce ğin den faz la sı nı yük le me yiz; eli miz de
hak kı söy le mek te olan bir ki tap var dır ve on lar hiç bir hak sız lı -
ğa uğ ra tıl maz lar. (23/62)
Ya hut: "On da bir de li lik var" mı di yor lar? Ha yır, o, on la ra hak ile
gel miş bu lun mak ta dır ve on la rın ço ğu hak kı çir kin kar şı lı yor lar.
(23/70)
Eğer hak, on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak ol say dı hiç
tar tış ma sız, gök ler, yer ve bun la rın için de olan her kes (ve her
şey) bo zul ma ya uğ rar dı. Ha yır, Biz on la ra ken di şan ve şe ref
(zi kir)le ri ni ge tir miş bu lu nu yo ruz, fa kat on lar ken di zi kir le rin den
yüz çe vi ri yor lar. (23/71)
Ha yır, Biz on la ra hak kı ge tir dik, an cak on lar ger çek ten ya lan cı -
dır lar. (23/90)
Hak me lik olan Al lah pek yü ce dir, On dan baş ka ilah yok tur; Ke -
rim olan Arş'ın Rab bi dir. (23/116)
O gün, Al lah hak et tik le ri ce za yı ek sik siz ve re cek tir ve on lar da
Al lah'ın hiç şüp he siz hak ol du ğu nu bi le cek ler dir. (24/25)
Eğer hak leh le rin de ise, ona bo yun eğe rek ge lir ler. (24/49)
On la rın sa na ge tir dik le ri hiç bir ör nek yok tur ki, Biz (ona kar şı)
sa na hak kı ve en gü zel açık la ma tar zı nı ge tir miş ol ma ya lım.
(25/33)
Sen, ar tık Al lah'a te vek kül et; çün kü sen apa çık olan hak üze-
rin de sin. (27/79)
Mü'min olan bir ka vim için hak ol mak üze re, Mu sa ve Fi ra -
vun'un ha be rin den (bir bö lü mü nü) sa na oku ya ca ğız. (28/3)
Böy le lik le, gö zü nün ay dın ol ma sı, üzül me me si ve ger çek ten
Allah'ın va'di nin hak ol du ğu nu bil me si için, onu an ne si ne ge ri
ver miş ol duk. An cak on la rın ço ğu bil mez ler. (28/13)
Fa kat on la ra Kendi Katımız dan hak gel di ği za man: "Mu sa'ya
ve ri len le rin bir ben ze ri bu na ve ril me li de ğil miy di?" de di ler. On -
lar, da ha ön ce Mu sa'ya ve ri len le ri in kar et me miş ler miy di? "İki
bü yü bir bi ri ne ar ka çık tı" de di ler. Ve: "Ger çek ten biz hep si ni in -
kar eden le riz" de di ler. (28/48)
On la ra okun du ğu za man: "Biz ona inan dık, ger çek ten o, Rab bi -
miz den olan bir hak tır, şüp he siz biz bun dan ön ce de
Müslüman lar idik" der ler. (28/53)
Üzer le ri ne (azab) sö zü hak olan lar der ler ki: "Rab bi miz, iş te bi -
zim az dı rıp-sap tır dık la rı mız bun lar; ken di miz azıp sap tı ğı mız gi -
bi, on la rı da az dı rıp sap tır dık. (Şim diy se) Sa na (ge lip on lar dan)
uzak laş mış bu lun mak ta yız. On lar bi ze ta pı yor da de ğil ler di.
(28/63)
Her üm met ten bir şa hid ayı rıp çı kar dık da: "Ke sin-ka nıt (bur-
han)ını zı ge ti rin" de dik. Ar tık öğ ren miş ol du lar ki, hak, ger çek -
ten Al lah'ın dır ve dü züp uy dur duk la rı ken di le rin den uzak la şıp-
kay bol muş lar dır. (28/75)
Al lah gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Şüp he siz, bun da iman
eden ler için bir ayet var dır. (29/44)
Al lah hak kın da ya lan uy du rup if ti ra eden ler den ve ya ken di si ne
hak gel di ği za man onu ya lan sa yan dan da ha za lim kim dir? İn -
kar eden le re ce hen nem için de bir ko nak la ma ye ri mi yok?
(29/68)
Ken di ne fis le ri ko nu sun da dü şün mü yor lar mı? Al lah, gök le ri,
ye ri ve bu iki si ara sın da olan la rı an cak hak ile ve be lir len miş bir

216

KURAN FİHRİSTİ



sü re (ecel) ola rak ya rat mış tır. Ger çek ten, in san lar dan ço ğu
Rab le ri ne ka vuş ma yı in kar edi yor lar. (30/8)
An dol sun, Biz sen den ön ce ken di ka vim le ri ne el çi ler gön der dik
de on la ra apa çık bel ge ler ge tir di ler; böy le ce Biz de suç lu gü -
nah kar lar dan in ti kam al dık. İman eden le re yar dım et mek ise,
Bizim üze ri miz de bir hak tır. (30/47)
Öy ley se sen sab ret; şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; ke sin bil giy -
le inan ma yan lar sa kın se ni te la şa kap tı rıp-ha fif li ğe (ve ya gev-
şek li ğe) sü rük le me sin ler. (30/60)
Ora da ebe di ola rak ka lı cı dır lar. Al lah'ın va'di hak tır. O, üs tün ve
güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (31/9)
İş te-böy le; şüp he siz Al lah, O, Hak olan dır ve şüp he siz O'nun
dı şın da tap tık la rı (tan rı lar) ise, ba tıl dır. Şüp he siz Al lah, yü ce dir,
bü yük tür. (31/30)
Ey in san lar, Rabb'iniz den kor kup-sa kı nın ve öy le bir gü nün
aza bın dan çe ki nip-kor kun ki, (o gün hiç) bir ba ba, ço cu ğu için
bir kar şı lık ve re mez ve (hiç) bir ço cuk da ba ba sı için bir şe yi ve -
re bi le cek (du rum da) de ğil dir. Şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. Ar -
tık dün ya ha ya tı si zi al dat ma ya sü rük le me sin ve al da tı cı(lar) da
si zi Al lah ile al dat ma sın. (31/33)
Yok sa on lar: "Bu nu uy dur du" mu di yor lar? Ha yır; o, Rab bin den
olan bir hak tır; sen den ön ce ken di le ri ne bir uya rı cı gel me miş bir
kav mi uyar man için (onu sa na in dir dik).  Umu lur ki hi da yet bu -
lur lar. (32/3)
Al lah, bir ada mın ken di (gö ğüs) boş lu ğu için de iki kalp kıl ma dı
ve ken di le ri ni an ne le ri ni ze ben ze te rek ye min ko nu su yap tı ğı nız
(zı har da bu lun du ğu nuz) eş le ri ni zi si zin an ne le ri niz yap ma dı,
ev lat lık la rı nı zı da si zin (öz) ço cuk la rı nız say ma dı. Bu, si zin (yal-
nız ca) ağ zı nız la söy le me niz dir. Al lah ise, hak kı söy ler ve (doğ -
ru olan) yo la yö nel tip-ile tir. (33/4)
Ey iman eden ler (rast ge le) Pey gam be rin ev le ri ne gir me yin, (Bir
baş ka iş için gir miş se niz il le de) ye mek vak ti ni bek le me yin.
(Ama ye me ğe) çağ rıl dı ğı nız za man gi rin, ye me ği yi yin ce da ğı -
lın ve (uzun) sö ze dal ma yın. Ger çek ten bu, pey gam be re ezi yet
ver mek te ve o da siz den utan mak ta dır; oy sa Al lah, hak(kı açık-
la mak)tan utan maz. On lar dan (pey gam be rin eş le rin den) bir şey
is te ye ce ği niz za man, per de ar ka sın dan is te yin. Bu, si zin kalp-
le ri niz için de, on la rın kalp le ri için de da ha te miz dir. Al lah'ın Re -
sû lü'ne ezi yet ver me niz ve on dan son ra eş le ri ni ni kah la ma nız
si ze ebe di ola rak (he lal) ol maz. Çün kü böy le yap ma nız, Al lah
Katında çok bü yük (bir gü nah)tır. (33/53)
O'nun Katında izin ver di ği nin dı şın da (hiç kim se nin) şe fa ati ya -
rar sağ la maz. En so nun da kalp le rin den kor ku gi de ri lin ce (bir bir-
le ri ne:) "Rab bi niz ne bu yur du?" der ler, "Hak ola nı" der ler. O,
çok yü ce dir, çok bü yük tür. (34/23)
De ki: "Rab bi miz (kı ya met gü nü) bi zi bir ara da top la ya cak, son -
ra da hak ile ara mı zı ayı ra cak tır. O, (ger çek hük mü nü ve re rek
hak ile ba tı lın ara sı nı) açan dır, (her şe yi hak kıy la) bi len dir."
(34/26)
On la ra, apa çık olan ayet le ri miz okun du ğun da: "Bu, si zi ba ba la -
rı nı zın tap tık la rın(ilah lar)dan alı koy mak is te yen bir adam dan
baş ka sı de ğil dir" de di ler. Ve de di ler ki: "Bu, dü zü lüp uy du rul -
muş bir ya lan (if ti ra)dan baş ka bir şey de de ğil dir." İn kar eden-
ler de, ken di le ri ne gel di ği za man hak için: "Bu, apa çık bir bü yü -
den baş ka bir şey de ğil dir" de di ler. (34/43)
De ki: "Şüp he siz Rab bim hak kı (ba tı lın ye ri ne ve ya di le di ği kim-
se nin kal bi ne) ko yar. O, gayb le ri bi len dir. (34/48)
De ki: "Hak gel di; ba tıl ise ne (bir şey) or ta ya çı ka ra bi lir, ne ge -
ri ge ti re bi lir.” (34/49)

Ey in san lar, hiç şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; öy ley se dün ya
ha ya tı si zi al dat ma sın ve al da tı cı(lar) da, si zi Al lah ile (Al lah'ın
adı nı kul la na rak) al dat ma sın. (35/5)
Şüp he siz Biz se ni, hak ile bir müj de ve ri ci ve bir uya rı cı ola rak
gön der dik. Hiç bir üm met yok tur ki, için de bir uya rı cı ge lip-geç -
miş ol ma sın. (35/24)
An dol sun, on la rın ço ğu üze ri ne o söz hak ol muş tur; ar tık inan-
maz lar. (36/7)
(Kur'an,) Di ri olan la rı uya rıp kor kut mak ve ka fir le rin üze ri ne sö -
zün hak ol ma sı için (in di ril miş tir). (36/70)
"Ger çek ten siz ler bi ze sağ dan (sağ du yu dan ve hak tan) ya na
ge lip ya na şı yor du nuz." der ler. (37/28)
"Böy le ce Rab bi mi zin sö zü (yı kım ve azab va'di) üze ri mi ze hak
ol du. Şüp he siz, (aza bı) ta dı cı la rız." (37/31)
Ha yır, o, hak kı ge tir miş ve gön de ri len (el çi)le ri de doğ ru la mış tı.
(37/37)
Hep si de el çi le ri ya lan la dı lar, böy le ce azab la-so nuç lan dır mam
(on la ra) hak ol du. (38/14)
Da vud'a gir dik le rin de, o, on lar dan ürk müş tü; de di ler ki: "Kork -
ma, iki da va cı yız, bi ri miz di ğe ri mi ze hak sız lık ta bu lun du. Şim di
sen ara mız da hak ile hük met, ka ra rın da zul me sap ma ve bi zi
doğ ru yo lun or ta sı na yö nel tip-ilet." (38/22)
"Ey Da vud, ger çek şu ki, Biz se ni yer yü zün de bir ha li fe kıl dık.
Öy ley se in san lar ara sın da hak ile hük met, is tek ve tut ku la ra
(he va ya) uy ma; son ra se ni Al lah'ın yo lun dan sap tı rır. Şüp he siz
Al lah'ın yo lun dan sa pan la ra, he sap gü nü nü unut ma la rın dan
do la yı şid det li bir azab var dır." (38/26)
(Al lah) "İş te bu hak tır ve ben hak kı söy le rim" de di. (38/84)
Şüp he siz, sa na bu Ki ta bı hak ile in dir dik; öy ley se sen de di ni
yal nız ca O'na ha lis kı la rak Al lah'a iba det et. (39/2)
Gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Ge ce yi gün dü zün üs tü ne sa -
rıp-ör tü yor, gün dü zü de ge ce nin üs tü ne sa rıp-ör tü yor. Gü ne şe
ve aya bo yun eğ dir di. Her bi ri adı ko nul muş bir ece le (sü re ye)
ka dar akıp git mek te dir. Ha be rin ol sun; üs tün ve güç lü olan, ba -
ğış la yan O'dur. (39/5)
Azab sö zü ken di si üze rin de hak ol muş kim se mi (on lar la bir tu -
tu lur)? Ateş te ola nı ar tık sen mi kur ta ra cak sın? (39/19)
Şüp he siz, sa na Biz Ki ta bı in san lar için hak ol mak üze re in dir -
dik. Ar tık kim hi da ye te erer se, bu ken di le hi ne dir; kim sa par sa,
o da ken di aley hi ne sap mış olur. Sen on la rın üze rin de ve kil de -
ğil sin. (39/41)
Yer, Rab bi'nin nu ruy la pa rıl da dı; (or ta ye re) ki tap kon du; pey-
gam ber ler ve şa hid ler ge ti ril di ve ara la rın da hak ile hü küm ve -
ril di, on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (39/69)
İn kar eden ler, ce hen ne me bö lük bö lük sev ke dil di ler. So nun da
ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on la ra (ce hen ne min)
bek çi le ri de di ki: "Si ze Rab bi ni zin ayet le ri ni oku yan ve bu gün le
kar şı la şa ca ğı nı zı (söy le yip) si zi uya ran el çi ler gel me di mi?" On -
lar: "Evet." de di ler. An cak azab ke li me si ka fir le rin üze ri ne hak
ol du. (39/71)
Me lek le ri de ar şın et ra fı nı çe vir miş ler ola rak Rab le ri ni hamd ile
tes bih et tik le ri ni gö rür sün. Ara la rın da hak ile hü küm ve ril miş tir
ve: "Alem le rin Rab bi ne ham dol sun" de nil miş tir. (39/75)
Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la dı ve ken di le rin den
son ra (sa yı sı çok) fır ka lar da. Her üm met, ken di el çi le ri ni (sus-
tur mak için) ya ka la ma ya yel ten di. Hak kı, onun la yü rür lük ten
kal dır mak için, 'ba tı la-da ya na rak' mü ca de le ye gi riş ti ler. Ben de
on la rı ya ka la yı ver dim. Ar tık Be nim ce za lan dır mam na sıl mış?
(40/5)
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Se nin Rab bi nin ka fir ler üze rin de ki: "Ger çek ten on lar ate şin hal-
kı dır" sö zü böy le ce hak ol du. (40/6)
Al lah hak ile hük me der. Oy sa O'nu bı ra kıp tap tık la rı hiç bir şe -
ye hük me de mez ler. Şüp he siz Al lah, işi ten dir, gö ren dir. (40/20)
Böy le ce, o, Katımız dan ken di le ri ne bir hak ile gel di ği za man,
de di ler ki: "Onun la bir lik te iman eden le rin er kek ço cuk la rı nı öl -
dü rün; ka dın la rı nı ise sağ bı ra kın." An cak ka fir le rin hi le li-dü ze -
ni bo şa çık mak ta olan dan baş ka sı de ğil dir. (40/25)
Şu hal de sen sab ret. Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır. Gü na hın
için mağ fi ret di le; ak şam ve sa bah Rab bi ni hamd ile tes bih et.
(40/55)
Şu hal de sen sab ret, hiç şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. So nun -
da ya on la ra va'det ti ği miz (azab)in bir kıs mı nı sa na gös te re ce -
ğiz ya da se nin ha ya tı na son ve re ce ğiz. Ni ha yet on lar Bize dön-
dü rü le cek ler. (40/77)
An dol sun, Biz sen den ön ce el çi ler gön der dik; on lar dan ki mi ni
sa na ak ta rıp-an lat tık ve ki mi ni an lat ma dık. Her han gi bir el çi ye,
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın bir aye ti ge tir mek ola cak şey de ğil dir.
Al lah'ın em ri gel di ği za man hak ile hü küm ve ri lir ve iş te bu ra da
(hak kı) ip tal et mek te (is tek li) olan lar hüs ra na uğ ra mış lar dır.
(40/78)
Biz on la ra bir ta kım ya kın-kim se le ri 'ka buk gi bi üzer le ri ne kap-
lat tık,' on lar da, ön le rin de ve ar ka la rın da olan la rı ken di le ri ne
süs lü gös ter di ler. Cin ler den ve in san lar dan ken di le rin den ön ce
ge lip-geç miş üm met ler de (yü rür lük te tu tu lan azab) sö zü on la rın
üze ri ne hak ol du. Çün kü on lar, hüs ra na uğ ra yan kim se ler di.
(41/25)
Biz ayet le ri mi zi hem afak ta, hem ken di ne fis le rin de on la ra gös-
te re ce ğiz;  öy le ki, şüp he siz onun hak ol du ğu ken di le ri ne açık-
ça bel li ol sun. Her şe yin üze rin de Rab bi nin şa hid ol ma sı yet-
mez mi? (41/53)
Ki Al lah, hak ol mak üze re Ki ta bı ve mi za nı in dir di. Ne bi lir sin;
bel ki kı ya met-sa ati pek ya kın dır. (42/17)
On da ace le eden ler, (ger çek te) ona inan ma yan lar dır. İman
eden ler ise, ona kar şı bir kor ku için de dir ler ve onun ger çek ten
hak ol du ğu nu bi lir ler. Ha be ri niz ol sun; kı ya met-sa ati ko nu sun -
da tar tı şan lar, ger çek te uzak bir sa pık lık için de dir ler. (42/18)
Yok sa on lar: "Al lah'a kar şı ya lan dü züp-uy dur du"mu di yor lar?
Oy sa eğer Al lah di ler se se nin de kal bi ni mü hür ler. Al lah, ba tı lı
yok edip-or ta dan kal dı rır ve Ken di ke li me le riy le hak kı hak ola-
rak pe kiş ti rir (ger çek leş ti rir). Çün kü O, si ne le rin özün de ola nı
bi len dir. (42/24)
Ha yır; Ben on la rı ve ata la rı nı, ken di le ri ne hak ve açık la yan bir
el çi ge lin ce ye ka dar me ta lan dır dım-ya şat tım. (43/29)
An cak ken di le ri ne hak ge lin ce, de di ler ki: "Bu bir bü yü dür, doğ-
ru su biz ona (kar şı) ka fir olan la rız." (43/30)
"An dol sun, si ze hak kı ge tir dik, fa kat si zin bir ço ğu nuz hak kı çir-
kin gö rüp-tik si nen ler di niz." (43/78)
O'nun dı şın da tap tık la rı şe fa at te bu lun ma ya ma lik de ğil dir ler;
an cak ken di le ri bi le rek hak ka şa hid lik eden ler baş ka. (43/86)
Biz on la rı yal nız ca hak ile ya rat tık. An cak on la rın ço ğu bil mez -
ler. (44/39)
Şüp he siz o (hak kı ba tıl dan, hak lı yı hak sız dan) ayır ma gü nü,
hep si nin (he sa ba çe ki le cek le ri) va kit le ri dir. (44/40)
İş te bun lar, Al lah'ın ayet le ri dir; sa na bun la rı hak ol mak üze re
oku yo ruz. Öy ley se on lar, Al lah'tan ve O'nun ayet le rin den son ra
han gi sö ze iman ede cek ler? (45/6)
Ve on la ra bu emir den açık bel ge ler ver dik. Fa kat on lar, ken di -
le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın da ki 'hak ka te ca vüz

ve az gın lık tan' do la yı ih ti la fa düş tü ler. Şüp he siz Rab bin, hak-
kın da ih ti la fa düş tük le ri şey de kı ya met gü nü ara la rın da hü küm
ve re cek tir. (45/17)
Al lah, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı; öy le ki, her ne fis ka zan-
dık la rıy la kar şı lık gör sün. On la ra zul me dil mez. (45/22)
"Bu bi zim ki ta bı mız dır; si zin aley hi niz de hak ile ko nu şu yor. Ger -
çek ten biz, si zin yap tık la rı nı zı ya zı yor duk." (45/29)
"Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır, kı ya met-sa atin de hiç bir kuş ku
yok tur" de nil di ği za man, siz: "Kı ya met-sa ati de ney miş, biz bil-
mi yo ruz; biz yal nız ca bir zan (ve tah min)da bu lu nup zan ne di -
yo ruz; biz, ke sin bir bil giy le inan mak ta olan lar de ği liz" de miş ti -
niz. (45/32)
Biz gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı an cak hak ve adı
ko nul muş bir ecel (bel li bir sü re) ola rak ya rat tık. İn kar eden ler
ise, uya rıl dık la rı şey den yüz çe vi ren(kim se ler)dir. (46/3)
On la ra açık bel ge ler ola rak ayet le ri miz  okun du ğu za man, o in -
kar eden ler ken di le ri ne gel miş olan hak için de di ler ki: "Bu, apa-
çık bir bü yü dür." (46/7)
O kim se ki, an ne ve ba ba sı na: "Öf si ze, ben den ön ce ni ce ne -
sil ler ge lip geç miş ken, be ni (di ril ti lip) çı ka rı la ca ğım la mı teh dit
edi yor su nuz?" de di. O iki si (an ne ve ba ba sı) ise Al lah'a ya ka -
ra rak: "Ya zık lar sa na, iman et, şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır."
(der ler; fa kat) O: "Bu, geç miş le rin ma sal la rın dan baş ka sı de ğil -
dir" der. (46/17)
İş te bun lar, cin ler den ve in san lar dan ken di le rin den ev vel ge lip-
geç miş üm met ler için de (azab) sö zü üzer le ri ne hak ol muş kim-
se ler dir. Ger çek ten on lar, zi ya na uğ ra yan lar dır. (46/18)
De di ler ki: "Ey kav mi miz, ger çek ten biz, Mu sa'dan son ra in di ri -
len, ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yan bir ki tap din le dik; hak ka
ve doğ ru olan yo la yö nel tip-ilet mek te dir." (46/30)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan ve Mu ham med'e in di ri len
(Kur'an)a -ki o Rab le rin den bir hak tır- iman eden le rin (Al lah),
kö tü lük le ri ni ör tüp-ba ğış la mış, du rum la rı nı dü zel tip-ıs lah et miş -
tir. (47/2)
İş te böy le; hiç şüp he siz, in kar eden ler ba tıl ola na uy muş lar; ve
hiç şüp he siz, iman eden ler Rab le rin den olan hak ka uy muş lar -
dır. İş te Al lah, in san la ra Ken di ör nek le ri ni böy le ve re rek gös te -
ri yor. (47/3)
An dol sun Al lah, el çi si nin gör dü ğü rü ya nın hak ol du ğu nu doğ ru -
la dı. Eğer Al lah di ler se, mut la ka siz Mes cid-i Ha ram'a gü ven
için de, saç la rı nı zı tı raş et miş, (ki mi niz de) kı salt mış ola rak (ve)
kor ku suz ca gi re cek si niz. Fa kat Al lah, si zin bil me di ği ni zi bil di,
böy le ce bun dan ön ce si ze ya kın bir fe tih (na sib) kıl dı. (48/27)
Ki O, el çi le ri ni hi da yet le ve hak din ile, di ğer bü tün din le re kar -
şı üs tün kıl mak için gön der di. Şa hid ola rak Al lah ye ter. (48/28)
Ha yır, hak ken di le ri ne ge lin ce ya lan la dı lar. Şim di on lar, de rin
bir sar sın tı için de bu lu nu yor lar. (50/5)
Ey ke hal kı ve Tub ba' kav mi de. Hep si el çi le ri ya lan la dı; böy le -
ce be nim teh di dim (on la rın üze ri ne) hak ol du. (50/14)
O gün, o çığ lı ğı bir ger çek (hak) ola rak işi tir ler. İş te bu, (di ri lip
ka bir ler den) çı kış gü nü dür. (50/42)
On la rın mal la rın da di le nip-is te yen (ve if fe tin den do la yı is te me -
yip de) yok sul olan için de bir hak var dı. (51/19)
Oy sa on la rın bu nun la il gi li hiç bir bil gi le ri yok tur. On lar, yal nız -
ca zan na uy mak ta dır lar. Oy sa ger çek te zan, hak tan ya na hiç
bir ya rar sağ la maz. (53/28)
İman eden le rin, Al lah'ın ve hak tan in miş ola nın zik ri için kalp le -
ri nin 'say gı ve kor ku ile yu mu şa ma sı' za ma nı gel me di mi? On -
lar, bun dan ön ce ken di le ri ne ki tap ve ril miş, son ra üzer le rin den
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uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar
gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olanlardı. (57/16)
Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız
olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsu-
nuz; oysa onlar haktan size geleni inkar etmişler, Rabbiniz olan
Allah'a inanmanızdan dolayı elçiyi de, sizi de (yurtlarınızdan)
sürüp-çıkarmışlardır. Eğer siz, Benim yolumda cehd etmek ve
Benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız (nasıl) onlara kar-
şı hala sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve açığa
vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, artık o, elbette
yolun ortasından şaşırıp-sapmış olur. (60/1)
Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu
(hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müş-
rikler hoş görmese bile. (61/9)
Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim
(suret) verdi; suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır. (64/3)
Ve onların mallarında belirli bir hak vardır: (70/24)
İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu
edinsin. (78/39)
Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı
tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
(103/3)

HAKEM
(Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsanız, bu du-
rumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir
hakem gönderin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da
aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar
olandır. (4/35)
Hayır öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şey-
lerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde
hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça,
iman etmiş olmazlar. (4/65)
Allah'ın hükmünün bulunduğu Tevrat yanlarında olduğu halde,
seni nasıl hakem kılıyorlar ve sonra bunun peşinden yüz çeviri-
yorlar? İşte onlar, inanmış değildir. (5/43)
Allah'tan başka bir hakem mi arıyayım? Oysa O, size Kitabı
açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz,
bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bil-
mektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma.
(6/114)

HAMAN
Ve (istiyoruz ki) onları yeryüzünde 'iktidar sahipleri olarak yerle-
şik kılalım', Firavun'a, Haman'a ve askerlerine, onlardan sakın-
dıkları şeyi gösterelim. (28/6)
Nihayet Firavun'un ailesi, onu (ileride bilmeksizin) kendileri için
bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar.
Gerçekte Firavun, Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi.
(28/8)
Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah
olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak
da, bana yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa'nın ilahına çıka-
rım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum."
(28/38)
Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da (yıkıma uğrattık). Andolsun,
Musa onlara apaçık delillerle gelmişti, ancak yeryüzünde bü-
yüklendiler. Oysa onlar (azabtan kurtulup) geçecek değillerdi.
(29/39)

Andolsun Biz, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık ispatlı bir delille
gönderdik; Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Ama onlar: (Bu,)
Yalan söyleyen bir büyücüdür" dediler. (40/23-24)
Firavun (alayla) dedi ki: "Ey Haman, bana yüksek bir kule bina
et; belki o yollara ulaşabilirim," (40/36)

HAMD
Hamd, Alemlerin Rabbi'nedir. (1/1)
Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Andolsun, Biz sizden
önce kitap verilenlere ve sizlere: "Allah'tan korkup-sakının" diye
tavsiye ettik. Eğer inkara saparsanız, şüphesiz, göklerde ve
yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan,
hamd'e layık olandır. (4/131)
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı (nuru) kı-
lan Allah'adır. (Bundan) Sonra bile, inkar edenler, Rablerine (bir
takım varlıkları ve güçleri) denk tutuyorlar. (6/1)
Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin
Rabbi olan Allah'adır. (6/45)
Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışız. Altların-
dan ırmaklar akar. Derler ki: "Bizi buna ulaştıran Allah'a hamd
olsun. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi biz doğruya erme-
yecektik. Andolsun, Rabbimizin elçileri hak ile geldiler." Onlara:
"İşte bu, yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cen-
nettir" diye seslenilecek. (7/43)
Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda)
seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emreden-
ler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar;
sen (bütün) mü'minleri müjdele. (9/112)
Oradaki duaları: "Allah'ım, Sen ne yücesin"dir ve oradaki dirlik
temennileri: "Selam"dır; dualarının sonu da: "Gerçekten, hamd
alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (10/10)
Gök gürültüsü O'nu hamd ile, melekler de O'na olan korkuların-
dan tesbih ederler.. O, yıldırımları gönderip bununla dilediğine
çarpar; onlar ise Allah hakkında çekişip-tartışırlar. O, gücü (ve
cezası) pek çetin olandır. (13/13)
"Hamd, Allah'a aittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İs-
hak'ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işiten-
dir." (14/39)
Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. (15/98)
Allah, (kendisine ortak koştuğunuz ilahlar konusunda) hiç bir şe-
ye gücü yetmeyen ve başkasının mülkünde olan ile, tarafımız-
dan kendisine güzel bir rızık verdiğimiz, böylelikle ondan gizli ve
açık infak eden kimseyi örnek olarak gösterdi; bunlar hiç eşit
olur mu? Hamd Allah'ındır; fakat onların çoğu bilmezler. (16/75)
Ve de ki: "Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olma-
yan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunma-
yan Allah'adır." Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et. (17/111)
Hamd, Kitabı kulu üzerine indiren ve onda hiç bir çarpıklık kıl-
mayan Allah'a aittir. (18/1)
Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğu-
şundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt).
Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bu-
lun ki hoşnut olabilesin. (20/130)
"Böylece sen, beraberinde olanlarla gemiye bindiğinde o za-
man de ki: "Bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdol-
sun." (23/28)
Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve
O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O'nun haber-
dar olması yeter. (25/58)
Andolsun, Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik: "Bizi inanmış
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kul la rın dan bir ço ğu na gö re üs tün kı lan Al lah'a ham dol sun." de -
di ler. (27/15)
De di ki: "Hamd Al lah'ın dır ve se lam O'nun seç ti ği kul la rı nın üze-
ri ne dir. Al lah mı da ha ha yır lı yok sa on la rın or tak koş tuk la rı mı?"
(27/59)
Ve de ki: "Al lah'a hamd ol sun, O si ze ayet le ri ni gös te re cek tir,
siz de on la rı bi lip ta nı ya cak sı nız." Se nin Rab bin, yap tık la rı nız -
dan ga fil de ğil dir. (27/93)
O, Al lah'tır, Ken di sin den baş ka ilah yok tur. İlk te de, son da da
hamd O'nun dur. Hü küm O'nun dur ve O'na dön dü rü le cek si niz.
(28/70)
An dol sun on la ra: "Gök ten su in di rip de ölü mün den son ra yer yü-
zü nü di ril ten kim dir?" di ye so ra cak olur san, şüp he siz: "Al lah" di -
ye cek ler. De ki: "Hamd Al lah'ın dır." Ha yır, on la rın ço ğu ak let -
mi yor lar. (29/63)
Hamd O'nun dur; gök ler de ve yer de, gü nün so nun da ve öğ le ye
er di ği niz va kit de. (30/18)
An dol sun, Luk man'a "Al lah'a şük ret" di ye hik met ver dik. Kim
şük re der se, ar tık o, ken di le hi ne şük re der. Kim in kar eder se, ar -
tık şüp he siz, (Al lah,) Ga ni (hiç kim se ye ve hiç bir şe ye muh taç
ol ma yan)dır, Ha mid dir (hamd yal nız ca O'na ait tir). (31/12)
An dol sun on la ra; "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye so ra cak ol -
san, tar tış ma sız; "Al lah" di ye cek ler. De ki; "Hamd Al lah'ın dır."
Ha yır, on la rın ço ğu bil mez ler. (31/25)
Gök ler de ve yer de olan lar Al lah'ın dır. Şüp he siz Al lah, Ga ni (hiç
kim se ye ve hiç bir şe ye muh taç ol ma yan)dır, Ha mid (hamd da
yal nız ca O'na ait)tir. (31/26)
Bi zim ayet le ri mi ze, an cak ken di le ri ne ha tır la tıl dı ğı za man, he -
men sec de ye ka pa nan lar, Rab le ri ni hamd ile tes bih eden ler ve
bü yük lük tas la ma yan (müs tek bir ol ma yan)lar iman eder.
(32/15)
Hamd, gök ler de ve yer de olan la rın tü mü ken di si ne ait olan
Allah'ın dır; ahi ret te de hamd O'nun dur. O, hü küm ve hik met sa -
hi bi dir, ha ber alan dır. (34/1)
Hamd, gök le ri ve ye ri ya ra tan, iki şer, üçer ve dör der ka nat lı me -
lek le ri el çi ler kı lan Al lah'ın dır; O, ya rat ma da di le di ği ni art tı rır.
Şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (35/1)
Der ler ki: "Biz den hüz nü gi de rip yok eden Al lah'a ham dol sun;
şüp he siz Rab bi miz, ger çek ten ba ğış la yan dır, şük rü ka bul
eden dir." (35/34)
Ve alem le rin Rab bi olan Al lah'a hamd ol sun. (37/182)
Al lah (or tak ko şan lar için) bir ör nek ver di: Ken di si hak kın da
uyum suz ve ge çim siz bu lu nan, sa hip le ri de çok or tak lı olan (kö -
le) bir adam ile yal nız ca bir ki şi ye tes lim ol muş bir adam. Bu iki-
si nin du ru mu bir olur mu? Hamd, Al lah'ın dır. Ha yır on la rın ço ğu
bil mi yor lar. (39/29)
(On lar da) De di ler ki: "Bi ze olan va'din de sa dık ka lan ve bi zi bu
ye re mi ras çı kı lan Al lah'a hamd ol sun ki, cen net ten di le di ği miz
yer de ko nak la ya bi li riz. (Sa lih) Amel ler de bu lu nan la rın ec ri ne
gü zel dir. (39/74)
Me lek le ri de ar şın et ra fı nı çe vir miş ler ola rak Rab le ri ni hamd ile
tes bih et tik le ri ni gö rür sün. Ara la rın da hak ile hü küm ve ril miş tir
ve: "Alem le rin Rab bi ne hamd ol sun" de nil miş tir. (39/75)
Arş'ı yük len mek te olan lar ve çev re sin de bu lu nan lar, Rab le ri ni
hamd ile tes bih et mek te, O'na iman et mek te ve iman eden le re
mağ fi ret di le mek te dir ler: "Rab bi miz, rah met ve ilim ba kı mın dan
her şe yi ku şa tıp-sar dın, tev be eden ler ve se nin yo lu na ta bi
olan la ra mağ fi ret et ve on la rı ce hen nem aza bın dan ko ru."
(40/7)

Şu hal de sen sab ret. Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır. Gü na hın
için mağ fi ret di le; ak şam ve sa bah Rab bi ni hamd ile tes bih et.
(40/55)
O, Hayy (di ri) olan dır. O'ndan baş ka ilah yok tur; öy ley se di ni
yal nız ca ken di si ne ha lis kı lan lar ola rak O'na dua edin. Alem le -
rin Rab bi ne hamd ol sun. (40/65)
Gök ler, ne re dey se üst le rin den çat la yıp-par ça la na cak lar; me -
lek ler de Rab le ri ni hamd ile tes bih eder ler ve yer de olan la ra
mağ fi ret di ler ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten Al lah, ba ğış la yan
ve esir ge yen O'dur. (42/5)
Şu hal de hamd, gök le rin Rab bi, ye rin Rab bi ve alem le rin Rab -
bi Al lah'ın dır. (45/36)
Öy ley se sen, on la rın de dik le ri ne kar şı lık sab ret ve Rab bi ni gü -
ne şin do ğu şun dan ön ce ve ba tı şın dan ön ce hamd ile tes bih et.
(50/39)
Ar tık, Rab bi nin hük mü ne sab ret; çün kü ger çek ten sen, Bi zim
göz le ri mi zin önün de sin. Ve her kal kı şın da Rab bi ni hamd ile tes-
bih et. (52/48)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih eder. Mülk
O'nun dur, hamd (öv gü) de O'nun dur. O, her şe ye güç ye ti ren -
dir. (64/1)
He men Rab bi ni hamd ile tes bih et ve O'ndan mağ fi ret di le.
Çün kü O, tev be le ri çok ka bul eden dir. (110/3)

HA NİF (MU VAH HİD)
De di ler ki: "Yahudi ve ya Hı ris ti yan olun ki hi da ye te ere si niz." De
ki: "Ha yır (doğ ru yol) Ha nif (mu vah hid) olan İb ra him'in di ni(dir);
O müş rik ler den de ğil di." (2/135)
İb ra him ne Yahudi idi ne de Hı ris ti yan dı: an cak O ha nif (mu vah-
hid) bir Müs lü man dı müş rik ler den de de ğil di. (3/67)
De ki: "Al lah doğ ru söy le di. Öy ley se Al lah'ı bir ta nı yan (Ha nif)ler
ola rak İb ra him'in di ni ne uyun. O müş rik ler den de ğil di." (3/95)
İyi lik ya pa rak ken di ni Al lah'a tes lim eden ve ha nif (tev hi di) olan
İb ra him'in di ni ne uyan dan da ha gü zel din'li kim dir? Al lah İb ra -
him'i dost edin miş tir. (4/125)
"Ger çek şu ki ben bir mu vah hid ola rak yü zü mü gök le ri ve ye ri
ya ra ta na çe vir dim. Ve ben müş rik ler den de ği lim." (6/79)
De ki: "Rab bim ger çek ten be ni doğ ru bir yo la ilet ti dim dik du ran
bir di ne İb ra him'in ha nif (mu vah hid) di ni ne… O müş rik ler den
de ğil di." (6/161)
Ve: "Bir mu vah hid (ha nif) ola rak yü zü nü di ne doğ ru yö nelt ve
sa kın müş rik ler den ol ma" (10/105)
Ger çek şu ki İb ra him (tek ba şı na) bir üm met ti; Al lah'a gö nül den
yö ne lip ita at eden bir mu vah hid di ve o müş rik ler den de ğil di.
(16/120)
Son ra sa na vah yet tik: "Ha nif (mu vah hid) olan İb ra him'in di ni ne
uy. O müş rik ler den de ğil di." (16/123)
Al lah'ı bir le yen (Ha nif)ler ola rak O'na (hiç bir) or tak koş mak sı -
zın. Kim Al lah'a or tak ko şar sa san ki o gök ten düş müş de onu
bir kuş ka pı ver miş ve ya rüz gar onu ıs sız bir ye re sü rük le yip at -
mış gi bi dir. (22/31)
Öy ley se sen yü zü nü Al lah'ı bir le yen (ha nif) ola rak di ne Al lah'ın
o fıt ra tı na çe vir; ki in san la rı bu nun üze ri ne ya rat mış tır. Al lah'ın
ya ra tı şı için hiç bir de ğiş tir me yok tur. İş te dim dik ayak ta du ran
din (bu dur). An cak in san la rın ço ğu bil mez ler. (30/30)
Oy sa on lar di ni yal nız ca O'na ha lis kı lan ha nif ler (Al lah'ı bir le -
yen ler) ola rak sa de ce Al lah'a kul luk et mek na ma zı dos doğ ru
kıl mak ve ze ka tı ver mek ten baş ka sıy la em ro lun ma dı lar. İş te en
doğ ru (dim dik ve sa pa sağ lam) din bu dur. (98/5)
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HA RAÇ
Yok sa sen on lar dan ha raç mı is ti yor sun? İş te Rab bi nin ha ra cı
(dün ya ve ahi ret ar ma ğa nı) da ha ha yır lı dır. O, rı zık ve ren le rin
en ha yır lı sı dır. (23/72)

HA RAM 
Son ra (yi ne) siz, bir bi ri ni zi öl dü rü yor, bir bö lü mü nü zü yurt la rın -
dan sü rüp-çı ka rı yor ve gü nah ve düş man lık la aleyh le rin de it ti -
fak lar ku ru yor ve si ze esir ola rak gel dik le rin de on lar la fid ye le şi -
yor du nuz. Oy sa on la rı çı kar ma nız, si ze ha ram kı lın mış tı. Yok -
sa siz, Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü mü nü in kar mı
edi yor su nuz? Ar tık siz den böy le ya pan la rın dün ya ha ya tın da ki
ce za sı aşa ğı lık ol mak tan baş ka de ğil dir; kı ya met gü nün de de
aza bın en şid det li ola nı na uğ ra tı la cak lar dır. Al lah, yap tık la rı nız -
dan ga fil de ğil dir. (2/85)
Biz, se nin yü zü nü çok de fa gö ğe doğ ru çe vi rip- dur du ğu nu gö -
rü yo ruz. Şim di el bet te se ni hoş nud ola ca ğın kıb le ye çe vi re ce -
ğiz. Ar tık yü zü nü Mes cid-i Ha ram yö nü ne çe vir. Her ne re de bu -
lu nur sa nız, yü zü nü zü onun yö nü ne çe vi rin. Şüp he siz, ken di le -
ri ne ki tap ve ri len ler, tar tış ma sız bu nun Rab le rin den bir ger çek
(hak) ol du ğu nu el bet te bi lir ler. Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil de -
ğil dir. (2/144)
O, si ze ölü yü (le şi)- ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı ke sin ola rak ha ram kıl dı. Fa kat kim
ka çı nıl maz ola rak muh taç ka lır sa, taş kın lık yap ma mak ve had di
aş ma mak şar tıy la (öl me ye cek oran da yi ye bi lir), ona bir gü nah
yok tur. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/173)
Fa iz (ri ba) yi yen ler, an cak şey tan çarp mış ola nın kal kı şı gi bi,
çar pıl mış ol mak tan baş ka (bir tarz da) kalk maz lar. Bu, on la rın:
"Alım-sa tım da an cak fa iz gi bi dir" de me le rin den do la yı dır. Oy sa
Al lah, alış ve ri şi he lal, fa izi ha ram kıl mış tır. Ki me Rab bin den bir
öğüt ge lir de (fa ize) bir son ve rir se, ar tık geç mi şi ken di si ne, işi
de Al lah'a ait tir. Kim (fa ize) ge ri dö ner se, ar tık on lar ate şin hal-
kı dır, ora da sü rek li ka la cak lar dır. (2/275)
"Ben den ön ce ki Tev rat'ı doğ ru la mak ve si ze ha ram kı lı nan ba -
zı şey le ri he lal kıl mak üze re si ze Rab bi niz den bir ayet le gel dim.
Ar tık Al lah'tan kor kup ba na ita at edin." (3/50)
Tev rat in di ril me den ev vel, İs ra il'in ken di ne ha ram kıl dık la rın dan
baş ka, İs ra ilo ğul la rı na bü tün yi ye cek ler he lal idi. De ki: "Şu hal -
de eğer doğ ruy sa nız, Tev rat'ı ge ti rin de onu oku yun". (3/93)
Siz le re an ne le ri niz, kız la rı nız, kız kar deş le ri niz, ha la la rı nız, tey-
ze le ri niz, er kek kar deş le rin kız la rı, kız kar deş le rin kız la rı, si zi
em zi ren (süt) an ne le ri niz, süt kız kar deş le ri niz, ka dın la rı nı zın
an ne le ri ve ken di le riy le (ger de ğe) gir di ği niz ka dın la rı nız dan olup
ko ru yu cu lu ğu nuz al tın da bu lu nan üvey kız la rı nız -on lar la ger de -
ğe gir me miş se niz, si ze bir sa kın ca yok tur-, si zin sül bü nüz den
olan oğul la rı nı zın eş le ri ve iki kız kar de şi bir ara ya ge tir di ği niz
(ev li lik) ha ram kı lın dı. An cak (ca hi li ye de) ge çen geç miş tir. Şüp -
he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/23)
Yahudi le rin yap tık la rı zu lüm ve bir çok ki şi yi Al lah'ın yo lun dan
alı koy ma la rı ne de niy le (ön ce le ri) ken di le ri ne he lal kı lın mış gü -
zel şey le ri on la ra ha ram kıl dık. (4/160)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in ka ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din

ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la  kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
(Al lah) De di: "Ar tık ora sı ken di le ri ne kırk yıl ha ram kı lın mış tır.
On lar yer yü zün de 'şaş kın ca dö nüp du ra cak lar.' Sen de o fa sık -
lar top lu lu ğu na üzül me." (5/26)
On lar, ya la na ku lak tu tan lar dır, ha ram yi yi ci ler dir. Sa na ge lir ler -
se ara la rın da hük met ve ya on lar dan yüz çe vir. Eğer on lar dan
yüz çe vi re cek olur san, sa na hiç bir şey le ke sin ola rak za rar ve -
re mez ler. Ara la rın da hük me der sen ada let le hük met. Şüp he siz,
Al lah, ada let le hü küm yü rü ten le ri se ver. (5/42)
On lar dan ço ğu nun gü nah ta, düş man lık ta ve ha ram yi yi ci lik te
ça ba la rı na hız kat tık la rı nı gö rür sün. Yap mak ta ol duk la rı ne kö -
tü dür. (5/62)
Bil gin-yö ne ti ci le ri (Rab ba niy yun) ve yük sek bil gin le ri (Ah bar),
on la rı, gü nah söy le me le rin den ve ha ram yi yi ci lik le rin den sa kın -
dır ma lı de ğil miy di? Yap mak ta ol duk la rı ne kö tü dür. (5/63)
An dol sun, "Şüp he siz Al lah, Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. Oy sa Me sih'in de di ği (şu dur:) "Ey İs ra ilo ğul la rı,
be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a iba det edin.
Çün kü O, Ken di si ne or tak ko şa na şüp he siz cen ne ti ha ram kıl-
mış tır, onun ba rın ma ye ri ateş tir. Zul me den le re yar dım cı yok-
tur." (5/72)
Ey iman eden ler, Al lah'ın si zin için he lal kıl dı ğı gü zel şey le ri ha -
ram kıl ma yın ve had di aş ma yın. Şüp he siz Al lah, had di aşan la -
rı sev mez. (5/87)
De niz avı ve onu ye mek si ze ve (yer yü zün de) do la şan la ra bir
ya rar ola rak he lal kı lın dı. İh ram lı ol du ğu nuz sü re ce ka ra avı ise
si ze ha ram kı lın mış tır. O'na (gö tü rü lüp) top la na ca ğı nız
Allah'tan kor kup-sa kı nın. (5/96)
Ne olu yor ki si ze, ka çı nıl maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya kal ma -
nız dı şın da, O, si ze ha ram kıl dık la rı nı ay rı ay rı açık la mış ken,
üze rin de Al lah'ın is mi anı lan şey le ri ye mi yor su nuz? Ger çek ten
ço ğu, bir ilim ol mak sı zın ken di he va (is tek ve tut ku)la rıy la (ki mi-
le ri ni) sap tı rı yor lar. Şüp he siz, se nin Rab bin had di aşan la rı en
iyi bi len dir. (6/119)
Ve ken di zan la rın ca de di ler ki: "Bu hay van lar ve ekin ler do ku -
nul maz dır. On la rı bi zim di le dik le ri miz dı şın da baş ka sı yi ye mez.
(Şu) Hay van la rın da sırt la rı ha ram kı lın mış tır." Öy le hay van lar
var dır ki, -O'na if ti ra et mek su re tiy le- üzer le rin de Al lah'ın is mi ni
an maz lar. Ya lan ye re if ti ra düz mek te ol duk la rın dan do la yı O,
ce za la rı nı ve re cek tir. (6/138)
Ço cuk la rı nı hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın akıl sız ca öl dü ren ler
ile Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le ri ne rı zık
ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ ra mış lar dır.
On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma -
mış lar dır. (6/140)
Se kiz çift; ko yun dan iki, ke çi den de iki. De ki: "İki er ke ği mi ha -
ram kıl dı? Yok sa iki di şi yi mi, ya da o iki di şi nin ra him le ri nin,
ken di si ni kap sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz
ba na bir ilim le ha ber ve rin." (6/143)
De ve den iki, sı ğır dan da iki. De ki: "İki er ke ği mi ha ram kıl dı?
Yok sa iki di şi yi mi ya da o iki di şi nin ra him le ri nin, ken di si ni kap-
sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Yok sa Al lah, bun la rı siz le re tav si ye et ti ği
za man şa hid miy di niz?" Hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın in san la rı
sap tır mak için Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha
za lim kim dir? Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (6/144)
De ki: "Ba na vah yo lu nan lar için de, yi yen bir kim se nin yi ye ce ği
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(şey ler) için, ölü eti, dö kü len kan, do muz eti -ki bu ger çek ten
mur dar dır- ya da Al lah'tan baş ka sı adı na ke sil miş bir fısk dı şın -
da, ha ram kı lın mış bir şey bul mu yo rum. Kim ka çı nıl maz bir ih -
ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa, -sal dır ma mak ve had di aş ma mak
şar tıy la- (bu sa yı lan lar dan öl me ye cek ka dar yi ye bi lir). Şüp he siz
se nin Rab bin ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/145)
Yahudi olan la ra her tır nak lı (hay va nı) ha ram kıl dık. Sı ğır lar dan
ve ko yun lar dan, sırt la rı na ve ya ba ğır sak la rı na ya pı şan ve ya ke -
mi ğe ka rı şan lar dı şın da iç yağ la rı nı da on la ra ha ram kıl dık. 'Az -
gın lık ve hak ka te ca vüz de bu lun ma la rı' ne de niy le on la rı böy le
ce za lan dır dık. Biz şüp he siz doğ ru olan la rız. (6/146)
Şirk ko şan lar di ye cek ler ki: "Al lah di le sey di ne biz şirk ko şar dık,
ne ata la rı mız ve hiç bir şe yi de ha ram kıl maz dık." On lar dan ön -
ce ki ler de, Bizim zor lu-aza bı mı zı ta dın ca ya ka dar böy le ya lan -
la dı lar. De ki: "Si zin ya nı nız da, bize çı ka ra bi le ce ği niz bir ilim mi
var? Siz an cak zan na uy mak ta sı nız ve siz an cak "zan ve tah-
min le ya lan söy ler si niz." (6/148)
De ki: "Ger çek ten Al lah'ın bu nu ha ram kıl dı ğı na şe ha det ede-
cek şa hid le ri ni zi ge ti rin." Şa yet on lar, şe ha det ede cek olur lar sa
sen on lar la bir lik te şe ha det et me. Ayet le ri mi zi ya lan sa yan la rın
ve ahi re te inan ma yan la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma; on -
lar (bir ta kım güç le ri ve var lık la rı) Rab le ri ne denk tut mak ta dır lar.
(6/150)
De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya yım:
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya iyi lik edin, yok-
sul luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin de, on la rın
da rı zık la rı nı Biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve
giz li ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma dı şın da, Al lah'ın
(öl dü rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te bun lar la
si ze tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (6/151)
De ki: "Al lah'ın kul la rı için çı kar dı ğı ziy ne ti ve te miz rı zık la rı kim
ha ram kıl mış tır?" De ki: "Bun lar, dün ya ha ya tın da iman eden ler
için dir, kı ya met gü nü ise yal nız ca on la rın dır." Bi len bir top lu luk
için ayet le ri böy le bi rer bi rer açık la rız. (7/32)
De ki: "Rab bim yal nız ca çir kin-ha ya sız lık la rı -on lar dan açık ta
olan la rı nı ve giz li olan la rı nı,- gü nah iş le me yi, hak lı ne de ni ol ma-
yan 'is yan ve sal dı rı yı' ken di si hak kın da is pat la yı cı bir de lil in dir-
me di ği şe yi Al lah'a şirk koş ma nı zı ve Al lah'a kar şı bil me di ği niz
şey le ri söy le me ni zi ha ram kıl mış tır." (7/33)
Ate şin hal kı cen net hal kı na ses le nir: "Bi ze bi raz su dan ya da
Allah'ın si ze ver di ği rı zık tan ak ta rın.” Der ler ki: "Doğ ru su Al lah,
bun la rı in kar eden le re ha ram (ya sak) kıl mış tır.” (7/50)
On lar ki, yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği) ya zı lı bu -
la cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi ye (Re sul) uyar lar;
o, on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di yor, mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı -
yor, te miz şey le ri he lal, mur dar şey le ri ha ram kı lı yor ve on la rın
ağır yük le ri ni, üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan lar,
des tek olup sa vu nan lar, yar dım eden ler ve onun la bir lik te in di -
ri len nu ru iz le yen ler; iş te kur tu lu şa eren ler bun lar dır. (7/157)
Ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan-
ma yan, Al lah'ın ve Re sû lü'nün ha ram kıl dı ğı nı ha ram ta nı ma -
yan ve hak di ni (İs lam'ı) din edin me yen ler le, kü çük dü şü rü lüp
ciz ye yi ken di el le riy le ve rin ce ye ka dar sa va şın. (9/29)
De ki: "Al lah'ın si zin için in dir di ği si zin bir kıs mı nı ha ram ve he -
lal kıl dı ğı nız rı zık tan, ha ber var mı? Söy ler mi si niz?" De ki:
"Allah mı si ze izin ver di, yok sa Al lah hak kın da ya lan uy du rup if -
ti ra mı edi yor su nuz?" (10/59)
Şirk koş mak ta olan lar de di ler ki: "Eğer Al lah di le sey di, O'nun dı -
şın da hiç bir şe ye kul luk et mez dik, biz de, ata la rı mız da; ve

O'nsuz hiç bir şe yi ha ram kıl maz dık." On lar dan ön ce ki ler de
böy le yap mış tı. Şu hal de el çi le re dü şen apa çık bir teb liğ den
baş ka sı mı? (16/35)
O, si ze an cak ölü yü, ka nı, do muz eti ni ve  Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı ha ram kıl dı. Fa kat kim mec bur ka lır -
sa, sal dır ma mak ve sı nı rı aş ma mak üze re (yi ye bi lir). Çün kü
ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (16/115)
Dil le ri ni zin ya lan ye re ni te len dir me si do la yı sıy la şu na he lal, bu -
na ha ram de me yin. Çün kü Al lah'a kar şı ya lan uy dur muş olur su-
nuz. Şüp he siz Al lah'a kar şı ya lan uy du ran lar kur tu lu şa er mez -
ler. (16/116)
Yahudi olan la ra da, bun dan ön ce sa na ak tar dık la rı mı zı ha ram
kıl dık. Biz on la ra zul met me dik, an cak on lar ken di ne fis le ri ne
zul me di yor lar dı. (16/118)
Hak lı bir ne den ol mak sı zın Al lah'ın ha ram kıl dı ğı bir kim se yi öl -
dür me yin. Kim maz lum ola rak öl dü rü lür se onun ve li si ne yet ki
ver mi şiz dir; o da öl dür me de öl çü yü aş ma sın. Çün kü o, ger çek -
ten yar dım gör müş tür. (17/33)
İş te böy le; kim Al lah'ın ha ram kıl dık la rı nı (gö ze tip hü küm le ri ni)
yü cel tir se, Rab bi nin Katında ken di si için ha yır lı dır. Si ze (hak la -
rın da ya sak lar) oku nan lar dı şın da ki hay van lar he lal kı lın dı. Öy -
ley se iğ renç bir pis lik olan put lar dan ka çı nın, ya lan söz söy le -
mek ten de ka çı nın. (22/30)
Ve on lar, Al lah ile be ra ber baş ka bir ilaha tap maz lar. Al lah'ın
ha ram kıl dı ğı ca nı hak sız ye re öl dür mez ler ve zi na et mez ler.
Kim bun la rı ya par sa 'ağır bir ce za ile' kar şı la şır. (25/68)
Ey Pey gam ber, eş le ri nin hoş nut lu ğu nu is te ye rek, Al lah'ın sa na
he lal kıl dık la rı nı ni çin ha ram kı lı yor sun? Al lah, çok ba ğış la yan -
dır, çok esir ge yen dir. (66/1)

HAR DAL TA NE Sİ
Biz ise, kı ya met gü nü ne ait du yar lı te ra zi ler ko ya rız da ar tık,
hiç bir ne fis hiç bir şey le hak sız lı ğa uğ ra maz. Bir har dal ta ne si bi -
le ol sa ona (te ra zi ye) ge ti ri riz. He sap gö rü cü ler ola rak Biz ye te -
riz. (21/47)
Ey oğ lum, (yap tı ğın iş) ger çek ten bir har dal ta ne si ağır lı ğın da
ol sa da, (bu,) is ter bir ka ya par ça sın dan ya da gök ler de ve ya
yer(in de rin lik le rin de) de bu lun sa bi le, Al lah onu ge ti rir (açı ğa
çı ka rır). Şüp he siz Al lah, la tif olan dır, (her şey den) ha ber dar dır."
(31/16)

HA RUN (A.S.)
Nuh'a ve on dan son ra ki pey gam ber le re vah yet ti ği miz gi bi sa na
da vah yet tik. İb ra him'e, İs ma il'e, İs hak'a, Ya kub'a, to run la rı na,
İsa'ya, Ey yub'a, Yu nus'a, Ha run'a ve Sü ley man'a da vah yet tik.
Da vud'a da Ze bur ver dik. (4/163)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik hep si ni hi da ye te eriş-
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u, Sü -
ley man'ı, Ey yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş-
tır dık. Biz iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/84)
Mu sa ile otuz ge ce için söz leş tik ve ona bir on da ha ek le dik.
Böy le ce Rab bi nin be lir le di ği sü re kırk ge ce ye ta mam lan dı. Mu -
sa kar de şi Ha run'a "Kav mim de be nim ye ri me geç ıs lah et ve
boz gun cu la rın yo lu nu tut ma" de di. (7/142)
Mu sa kav mi ne ol duk ça kız gın üz gün ola rak dön dü ğün de on la -
ra: "Be ni ar kam dan ne kö tü tem sil et ti niz? Rab bi ni zin em ri ni ça -
buk laş tır dı nız öy le mi?" de di. Lev ha la rı bı rak tı ve kar de şi ni ba -
şın dan tu tup ken di si ne doğ ru çe ki yor du (ki Ha run ona:) "An nem
oğ lu bu top lu luk be ni za yıf lat tı (hır pa la yıp güç süz leş tir di) ve ne -
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re dey se be ni öl dür me ye gi riş ti ler. Ba ri sen düş man la rı se vin di -
re cek bir şey yap ma ve be ni bu za lim ler top lu lu ğuy la bir lik te kıl -
ma (say ma) de di. (7/150)
Son ra bun la rın ar dın dan Fi ra vun'a ve onun ön de ge len çev re si -
ne Mu sa'yı ve Ha run'u ayet le ri miz le gön der dik. Fa kat on lar bü -
yük len di ler. On lar suç lu-gü nah kar bir ka vim di. (10/75)
Ona rah me ti miz den kar de şi Ha run'u da bir pey gam ber ola rak
ar ma ğan et tik. (19/53)
"Ai lem den ba na bir yar dım cı kıl" (20/29)
"Kar de şim Ha run'u" (20/30)
"Onun la ar ka mı kuv vet len dir." (20/31)
"Onu işim de or tak kıl" (20/32)
"Böy le ce se ni çok tes bih ede lim." (20/33)
"Ve se ni çok zik re de lim." (20/34)
"Şüp he siz sen bi zi gö rü yor sun." (20/35)
Bu nun üze ri ne bü yü cü ler sec de ye ka pan dı lar: "Ha run'un ve
Mu sa'nın Rab bi ne iman et tik" de di ler. (20/70)
An dol sun Ha run bun dan ön ce on la ra: "Ey kav mim ger çek ten
siz bu nun la fit ne ye dü şü rül dü nüz (de nen di niz). Si zin asıl Rab -
bi niz Rah man'dır; şu hal de ba na uyun ve em ri me ita at edin" de -
miş ti. (20/90)
An dol sun Biz Mu sa'ya ve Ha run'a tak va sa hip le ri için bir ay dın -
lık ve bir öğüt (zi kir) ola rak hak ile ba tı lı bir bi rin den ayı ran (fur-
kan)ı ver dik. (21/48)
Son ra Mu sa ve kar de şi Ha run'u ayet le ri miz le ve apa çık bir de -
lil le gön der dik. (23/45)
An dol sun Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve onun la bir lik te kar de şi
Ha run'u yar dım cı kıl dık. (25/35)
An dol sun Biz Mu sa'ya ve Ha run'a lü tuf ta bu lun duk. (37/114)
Son ra ge len ler ara sın da da iki si ne (ha yır lı ve şe ref li bir isim) bı -
rak tık. (37/119)
Mu sa'ya ve Ha run'a se lam ol sun. (37/120)

HA RUT VE MA RUT
Ve on lar Sü ley man'ın mül kü (nü büv ve ti) hak kın da şey tan la rın
an lat tık la rı na uy du lar. Sü ley man in kâr et me di; an cak şey tan lar
in kâr et ti. On lar, in san la ra sih ri ve Ba bil'de ki iki me le ğe Ha rut'a
ve Ma rut'a in di ri le ni öğ re ti yor lar dı. Oy sa o iki si: "Biz yal nız ca bir
fit ne yiz sa kın in kâr et me" de me dik çe hiç kim se ye (bir şey) öğ -
ret mez ler di. Fa kat on lar dan er kek le ka rı sı nın ara sı nı açan şe yi
öğ re ni yor lar dı. Oy sa onun la Al lah'ın iz ni ol ma dık ça hiç kim se ye
za rar ve re mez ler di. Bu na rağ men ken di le ri ne za rar ve re cek ve
ya rar sağ la ma ya cak şe yi öğ re ni yor lar dı. An dol sun on lar bu nu
sa tın ala nın ahi ret ten hiç bir pa yı ol ma dı ğı nı bil di ler; ken di ne fis-
le ri ni kar şı lı ğın da sat tık la rı şey ne kö tü; bir bil se ler di. (2/102)

HAS TA LIK
Kalp le rin de has ta lık var dır. Al lah da has ta lık la rı nı art tır mış tır.
Ya lan söy le mek te ol duk la rın dan do la yı, on lar için acı bir azab
var dır. (2/10)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)

(Oruç) Sa yı lı gün ler dir. Ar tık siz den kim has ta ya da yol cu luk ta
olur sa tu ta ma dı ğı gün ler sa yı sın ca baş ka gün ler de (tut sun).
Zor da ya na bi len le rin üze rin de bir yok su lu do yu ra cak ka dar fid -
ye (var dır). Kim gö nül den bir ha yır ya par sa bu da ken di si için
ha yır lı dır. Oruç tut ma nız, -eğer bi lir se niz- si zin için da ha ha yır -
lı dır. (2/184)
Ra ma zan ayı... İn san lar için hi da yet olan ve doğ ru yo lu ve (hak
ile ba tı lı bir bi rin den) ayı ran apa çık bel ge le ri (kap sa yan) Kur'an
on da in di ril miş tir. Öy ley se siz den kim bu aya şa hid olur sa ar tık
onu tut sun. Kim has ta ya da yol cu luk ta olur sa, tut ma dı ğı gün ler
sa yı sın ca di ğer gün ler de (tut sun). Al lah, si ze ko lay lık di ler, zor-
luk di le mez. (Bu ko lay lık) sa yı yı ta mam la ma nız ve si zi doğ ru
yo la (hi da ye te) ulaş tır ma sı na kar şı lık Al lah'ı bü yük ta nı ma nız
için dir. Umu lur ki şük re der si niz. (2/185)
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man, has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız, ar tık si ze ko lay ge -
len kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı -
nı zı traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti
var sa, onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver-
me si ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız, hac ca ka dar um re ile
ya rar lan mak is te ye ne, ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge -
re kir). Bu la ma ya na da, hacc'da üç gün, dön dü ğü nüz de ye di
(gün) ol mak üze re, bun lar, ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır.
Bu, ai le si Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor-
kun ve bi lin ki Al lah, mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)
İs ra ilo ğul la rı na el çi kı la cak. (O, İs ra ilo ğul la rı na şöy le di ye cek:)
"Ger çek şu, ben si ze Rab bi niz den bir ayet le gel dim. Ben si ze
ça mur dan kuş bi çi min de bir şey oluş tu rur, içi ne üfü rü rüm, o da
he men ce cik Al lah'ın iz niy le kuş olu ve rir. Ve Al lah'ın iz niy le do -
ğuş tan kör ola nı, ala ca has ta lı ğı na tu tu la nı iyi leş ti rir ve ölü yü di -
ril ti rim. Ye dik le ri ni zi ve bi rik tir dik le ri ni zi si ze ha ber ve ri rim. Şüp -
he siz, eğer inan mış sa nız bun da si zin için ke sin bir ayet var dır."
(3/49)
Ey iman eden ler, sar hoş iken, ne de di ği ni zi bi lin ce ye ve cü nüp
iken de -yol cu luk ta ol ma nız ha riç- gu sül edin ce ye ka dar na ma -
za yak laş ma yın. Eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri niz
ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se niz ya hud ka dın la ra
do kun muş da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir top-
rak la te yem müm edin, (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze sü rün.
Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/43)
İç le rin de olup on la ra na ma zı kıl dır dı ğın da, on lar dan bir grup,
se nin le bir lik te dur sun ve si lah la rı nı (yan la rı na) al sın; böy le ce
on lar sec de et tik le rin de, ar ka la rı nız da ol sun lar. Na maz la rı nı kıl-
ma yan di ğer grup ge lip se nin le na maz kıl sın lar, on lar da 'ko run-
ma araç la rı nı' ve si lah la rı nı al sın lar. Küf re den ler, si ze apan sız
bir bas kın ya pa bil mek için, si zin si lah la rı nız dan ve em ti anız (er -
zak ve mü him ma tı nız)dan ay rıl mış ol ma nı zı is ter ler. Yağ mur
do la yı sıy la bir güç lü ğü nüz var sa ve ya has tay sa nız, si lah la rı nı zı
bı rak ma nız da si ze bir so rum lu luk yok tur. Ko run ma ted bir le ri ni zi
alın. Şüp he siz, Al lah ka fir ler için aşa ğı la tı cı bir azab ha zır la -
mış tır. (4/102)
Ey iman eden ler, na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın, baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da (yı ka yın.) Eğer cü nüp se niz te miz -
le nin (gu sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra
do kun muş sa nız da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir
top rak la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on -
dan sü rün. Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez, ama si zi te miz -
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lemek ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister. Umulur ki şük-
redersiniz. (5/6)
İşte kalplerinde hastalık olanları: "Zamanın, felaketleriyle aley-
himize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz" diyerek araların-
da çabalar yürüttüklerini görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih ve-
ya Katından bir emir getirecek de, onlar, nefislerinde gizli tuttuk-
larından dolayı pişman olacaklardır. (5/52)
Münafıklar ve kalblerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı:
"Bunları (Müslümanları) dinleri aldattı." Oysa kim Allah'a tevek-
kül ederse, şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve
hikmet sahibidir. (8/49)
Allah'a ve elçisine karşı 'içten bağlı kalıp hayra çağıranlar' ol-
dukları sürece, güçsüz-zayıflara, hastalara ve infak etmek için
bir şey bulamayanlara bir sorumluluk (günah) yoktur. İyilik
edenlerin aleyhinde de bir yol yoktur. Allah, bağışlayandır, esir-
geyendir. (9/91)
Kalblerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik (mur-
darlık) ekleyip-arttırmış ve onlar kâfir kimseler olarak ölmüşler-
dir. (9/125)
Allah adına, hayret" dediler. "Hâlâ Yusuf'u anıp durmaktasın.
Sonunda (ya kahrından) hastalanacaksın ya da helake uğra-
yanlardan olacaksın." (12/85)
Elini koltuğuna sok, bir hastalık olmadan, başka bir mucize
(ayet) olarak bembeyaz bir durumda çıksın." (20/22)
Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: "Şüphesiz bu
dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merha-
metli olanısın." (21/83)
Şeytanın (bu tür) katıp bırakmaları, kalplerinde hastalık olanla-
ra ve kalpleri (her türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlara
(Allah'ın) bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler, (gerçe-
ğin kendisinden) uzak bir ayrılık içindedirler. (22/53)
Bunların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa kuşkuya mı kapıl-
dılar? Yoksa Allah'ın ve elçisinin kendilerine karşı haksızlık ya-
pacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar zalim kimselerdir.
(24/50)
Kör olana güçlük yoktur, topal olana güçlük yoktur, hasta olana
da güçlük yoktur; sizin için de, gerek kendi evlerinizden, gerek-
se babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kar-
deşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcala-
rınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evle-
rinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarına malik olduğunuz
(yerlerden) ya da dostlarınızın (evlerin)den yemenizde bir güç-
lük yoktur. Hep bir arada veya ayrı ayrı yemenizde de bir günah
yoktur. Evlere girdiğiniz vakit, Allah tarafından kutlu, güzel bir
yaşama dileği olarak birbirinize selam verin. İşte Allah, size
ayetleri böyle açıklar, umulur ki aklınızı kullanırsınız. (24/61)
Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur;" (26/80)
Hani, münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: "Allah
ve Resulü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi" di-
yorlardı. (33/12)
Ey peygamberin kadınları, siz kadınlardan herhangi biri (gibi)
değilsiniz; eğer sakınıyorsanız, artık sözü çekicilikle söyleme-
yin ki, sonra kalbinde hastalık bulunan kimse tamah eder. Sö-
zü maruf bir tarzda söyleyin. (33/32)
Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve
şehirde kışkırtıcılık yapan (yalan haber yayan)lar (bu tutumları-
na) bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara saldır-
tırız, sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler.
(33/60)

Ben, doğrusu hastayım" dedi. (37/89)
Sonunda o hasta bir durumdayken çıplak bir yere (sahile) attık.
(37/145)
İman edenler, derler ki: "(Savaş izni için) Bir sûre indirilmeli de-
ğil miydi?" Fakat, içinde savaş (kıtal) zikri geçen muhkem bir
sure indirildiği zaman, kalplerinde hastalık olanların, üzerine
ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını
gördün. Oysa onlara evla (olan): (47/20)
Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın kinlerini hiç (or-
taya) çıkarmayacağını mı sandılar? (47/29)
Kör olana güçlük (sorumluluk) yoktur, topal olana güçlük yoktur,
hasta olana da güçlük yoktur. Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat
ederse, (Allah) onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar.
Kim de sırt çevirirse, onu acı bir azab ile azablandırır. (48/17)
Üstelik 'içtikçe susayan hasta develerin' içişi gibi içeceksiniz.
(56/55)
Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğin-
de, yarısında ve üçte birinde (namaz için) kalktığını bilir; senin-
le birlikte olanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını bilir). Ge-
ceyi ve gündüzü Allah takdir eder. Sizin bunu sayamayacağını-
zı bildi, böylece tevbenizi (O'na dönüşünüzü) kabul etti. Şu hal-
de Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Allah sizden hastalar oldu-
ğunu, başkalarının Allah'ın fazlından aramak için yeryüzünde
gezip-dolaşacaklarını ve diğerlerinin Allah yolunda çarpışacak-
larını bilmiştir. Öyleyse ondan (Kur'an'dan) kolay geleni oku-
yun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir
borç verin. Hayır olarak kendi nefisleriniz için önceden takdim
ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha büyük bir ecir (karşılık) ola-
rak Allah Katında bulursunuz. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphe-
siz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (73/20)
Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkasını kılmadık. Ve
onların sayısını inkâr edenler için yalnızca bir fitne (konusu)
yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansın,
iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine kitap verilenler ve
iman edenler (böylece) kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir
hastalık olanlar ile kafirler de şöyle desin: "Allah, bu örnekle ne-
yi anlatmak istedi?" İşte Allah, dilediğini böyle şaşırtıp-saptırır,
dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularını kendisinden
başka (hiç kimse) bilmez. Bu ise, beşer (insan) için yalnızca bir
öğüttür. (74/31)

HAfiR
Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten
O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. (15/25)
Allah, kimi hidayete erdirirse, işte o, hidayet bulmuştur, kimi
saptırırsa onlar için O'nun dışında asla veliler bulamazsın. Kı-
yamet günü, Biz onları yüzükoyun körler, dilsizler ve sağırlar
olarak haşrederiz. Onların barınma yerleri cehennemdir; ateşi
sükun buldukça, çılgın alevini onlara arttırırız. (17/97)
Andolsun Rabbine, Biz onları da, şeytanları da mutlaka haşre-
deceğiz, sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş
olarak hazır bulunduracağız. (19/68)
"Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı
bir geçim vardır ve Biz onu kıyamet günü kör olarak haşredece-
ğiz." (20/124)
"O da (şöyle) demiş olur: -Ben görmekte olan biriyken, beni ni-
ye kör olarak haşrettin Rabbim?" (20/125)
O gün, onların hepsini bir arada toplayacak (haşredecek), son-
ra meleklere diyecek ki: "Size tapanlar bunlar mıydı?" (34/40)
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İn san lar haş ro lun du ğu (bir ara ya ge ti ril di ği) za man, (Al lah'tan
baş ka tap tık la rı) on la ra düş man ke si lir ler ve (ken di le ri ne) iba det
et me le ri ni de ta nı maz lar. (46/6)
O gün yer, on lar dan çat la yıp-ay rı lır da (on lar,) hız la ko şar lar. İş -
te bu, Bi ze gö re ol duk ça-ko lay olan bir ha şir (si zi bir ara da top-
la ma)dır. (50/44)

HAŞ YET 
Bun dan son ra kalp le ri niz yi ne ka tı laş tı; taş gi bi, hat ta da ha ka -
tı. Çün kü taş lar dan öy le le ri var dır ki, on lar dan ır mak lar fış kı rır,
öy le le ri var dır ki ya rı lır, on dan su lar çı kar, öy le le ri var dır ki Allah
kor ku suy la yu var la nır. Al lah yap tık la rı nız dan ga fil (ha ber siz)
de ğil dir. (2/74)
On la rın hep si bir de ğil dir. Ki tap Eh li'nden bir top lu luk var dır ki,
ge ce vak tin de ayak ta du rup Al lah'ın ayet le ri ni oku ya rak sec de -
ye ka pa nır lar. (3/113)
Eğer be ni öl dür mek için eli ni ba na uza ta cak olur san, ben se ni
öl dür mek için eli mi sa na uza ta cak de ği lim. Çün kü ben, alem le -
rin Rab bi olan Al lah'tan kor ka rım." (5/28)
Mu sa ta yin edi len sü re de ge lin ce ve Rab bi O'nun la ko nu şun ca:
"Rab bim, ba na gös ter, Se ni gö re yim" de di. (Al lah:) "Be ni as la
gö re mez sin, ama şu da ğa bak; eğer o ye rin de ka rar kı la bi lir se,
sen de be ni gö re cek sin." Rab bi da ğa te cel li edin ce, onu pa ram
par ça et ti. Mu sa ba yı la rak ye re düş tü. Ken di ne gel di ğin de: "Sen
ne yü ce sin (Rab bim). Sa na tev be et tim ve ben iman eden le rin
il ki yim" de di. (7/143)
Ve on lar Al lah'ın ulaş tı rıl ma sı nı em ret ti ği şe yi ulaş tı rır lar. Rab -
le rin den iç le ri say gı ile tit rer, kö tü he sap tan kor kar lar. (13/21)
Üst le rin den (her an bir azab gön der me ye ka dir olan) Rab le rin -
den kor kar lar ve em ro lun duk la rı şe yi ya par lar. (16/50)
De ki: "İs ter ona ina nın, is ter inan ma yın: O, da ha ön ce ken di le -
ri ne ilim ve ri len le re okun du ğu za man, çe ne le ri nin üs tü ne ka pa -
na rak sec de eder ler." (17/107)
Ve der ler ki: "Rab bi miz yü ce dir, Rab bi mi zin va'di ger çek ten
ger çek leş miş bu lu nu yor." (17/108)
Çe ne le ri üs tü ne ka pa nıp ağ lı yor lar ve (Kur'an) on la rın hu şu
(say gı do lu kor ku)la rı nı art tı rı yor. (17/109)
"O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir; on lar şe fa at et mez ler
(ken di sin den) hoş nut olu nan dan baş ka. Ve on lar, O'nun haş-
me tin den iç le ri tit re mek te olan lar dır.” (21/28)
"On lar, Rab le ri ne kar şı gayb ile (O'nu gör me dik le ri hal de) bir
haş yet için de dir ler ve on lar, kı ya met sa atin den 'iç le ri tit re mek te
olan lar dır.” (21/49)
"Ger çek ten, Rab le ri ne olan haş yet le rin den do la yı say gıy la kor-
kan lar” (23/57)
"İn san lar dan, hay van lar dan ve da var lar dan da renk le ri böy le
de ği şik olan lar var dır. Kul la rı için de ise Al lah'tan an cak alim
olan lar 'iç le ri tit re ye rek-kor kar'. Şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü
olan dır, ba ğış la yan dır.” (35/28)
"Sen an cak, zik re (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rah man olan
(Allah')a (kar şı) içi tit re ye rek kor ku du yan kim se yi uya rır sın. İş -
te böy le si ni, bir ba ğış lan ma ve üs tün bir ecir le müj de le.” (36/11)
"Gör me di ği hal de Rah man'a kar şı 'içi tit re ye rek kor ku du yan' ve
'iç ten Al lah'a yö nel miş' bir kalb ile ge len için dir.” (50/33)
"Ki o, 'içi tit re ye rek kor kar' bir du rum da dır;” (80/9)
"Rab le ri Katında on la rın ödül le ri, için de ebe di ka lı cı lar ol mak
üze re al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri dir. Al lah, on lar dan
ra zı ol muş tur, ken di le ri de O'ndan ra zı (hoş nut, mem nun) kal-
mış lar dır. İş te bu, Rab bin den 'içi tit re ye rek kor ku du yan kim se'
için dir.” (98/8)

HA TA
Ve ha tır la yın, de miş tik ki: "Şu şeh re gi rin ve ora da is te di ği niz
yer de bol bol yi yin, yal nız ca sec de ede rek ka pı sın dan gi rer ken
'di le ği miz ba ğış lan ma dır' de yin; (biz de) ha ta la rı nı zı ba ğış la ya -
lım; iyi lik ya pan la rın (ecir le ri ni) art tı ra ca ğız." (2/58)
Bir mü'mi ne, -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola rak
ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş man
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz gür lü ğe
ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet  ken di le riy le ara nız da and laş ma
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet öde mek ve
bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir. (Di yet ve kö le
öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise, ke sin ti siz ola rak
iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir. Al lah bi len dir,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
Kim bir ha ta ve ya gü nah ka za nır da son ra bu nu bir suç su za
yük ler se, ger çek ten o, böy le bir ya lan (büh tan)ı ve apa çık bir
gü na hı yük len miş tir. (4/112)
On la ra: "Bu şe hir de otu run, on dan is te di ği niz yer den ye yin, 'di-
le ği miz ba ğış lan ma dır' de yin ve ka pı sın dan sec de ede rek gi rin,
(biz de) ha ta la rı nı zı ba ğış la ya lım. İyi lik ya pan la rın (ar ma ğan la -
rı nı) art tı ra ca ğız" de nil di ğin de, (7/161)
De di ler ki: "Al lah adı na, hay ret, Al lah se ni ger çek ten bi ze kar şı
ter cih edip-seç miş tir ve biz de ger çek ten ha ta ya dü şen ler idik."
(12/91)
(Ço cuk la rı da:) "Ey ba ba mız, bi zim için gü nah la rı mı zın ba ğış -
lan ma sı nı di le. Biz ger çek ten ha ta ya dü şen ler idik" de di ler.
(12/97)
Yok sul luk en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin; on la ra ve si ze
Biz rı zık ve ri riz. Şüp he siz, on la rı öl dür mek bü yük bir ha ta (suç
ve gü nah)dır. (17/31)
"Doğ ru su biz, iman eden le rin il ki ol du ğu muz dan do la yı Rab bi -
mi zin bi zim ha ta la rı mı zı ba ğış la ya ca ğı nı umu yo ruz." (26/51)
"Din (ce za) gü nü ha ta la rı mı ba ğış la ya ca ğı nı um du ğum da
O'dur;" (26/82)
İn kar eden ler, iman eden le re de di ki: "Siz bi zim yo lu mu zu iz le -
yin, ha ta la rı nı zı biz yük le ne lim.” Oy sa ken di le ri, on la rın ha ta la -
rın dan hiç bir şe yi yük le ne cek de ğil dir. Ger çek ten on lar, el bet te
ya lan cı dır lar. (29/12)
On la rı (ev lat edin dik le ri ni zi) ba ba la rı na nis bet ede rek ça ğı rın;
bu, Al lah Katında da ha adil dir. Eğer ba ba la rı nı bil mi yor sa nız ar -
tık on lar, din de si zin kar deş le ri niz ve dost la rı nız dır. Ha ta ola rak
yap tık la rı nız da ise, si zin için bir sa kın ca (bir ve bal) yok tur. An -
cak kalp le ri ni zin ka sıt gö ze te rek (ta am mü den) yap tık la rı nız da
var dır. Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (33/5)
Fi ra vun (kav mi), on dan ön ce ki ler ve yer le bir olan şe hir ler (hal -
kı da hep) o ha ta ile (ta rih sah ne si ne) gel di ler. (69/9)
"Bu nu da, ha ta eden ler den baş ka sı ye mez." (69/37)
Bun lar, ha ta la rı do la yı sıy la su da bo ğul du lar, son ra ate şe so kul -
du lar. O za man da Al lah'ın dı şın da hiç bir yar dım cı bu la ma dı -
lar. (71/25)

HA VA Rİ
Ni te kim İsa, on lar da in kâ rı se zin ce, de di ki: "Al lah için ba na yar-
dım ede cek ler kim dir?" Ha va ri ler: "Al lah'ın yar dım cı la rı bi ziz;
biz Al lah'a inan dık, bi zim ger çek ten Müs lü man lar ol du ğu mu za
şa hid ol" de di ler. (3/52)
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Ha ni Ha va ri le re: "Ba na ve el çi me iman edin" di ye vahy (il ham)
et miş tim; on lar da: "İman et tik, ger çek ten Müs lü man lar ol du ğu -
mu za sen de şa hid ol" de miş ler di. (5/111)
Ha va ri ler: "Ey Mer yem oğ lu İsa, Rab bin bi ze gök ten bir sof ra in -
di re bi lir mi?" de miş ler di. O da: "Eğer inan mış lar sa nız Al lah'tan
kor kup-sa kı nın" de miş ti. (5/112)
(Bu se fer Ha va ri ler:) "On dan ye mek is ti yo ruz, kalp le ri miz tat min
ol sun, se nin de ger çek ten bi ze doğ ru söy le di ği ni bi le lim ve bu -
na şa hid ler den ola lım" de miş ler di. (5/113)
Ey iman eden ler, Al lah'ın yar dım cı la rı olun: Mer yem oğ lu
İsa'nın ha va ri le re: "Al lah'a (yö ne lir ken) be nim yar dım cı la rım
kim ler dir?" de me si gi bi. Ha va ri ler de de miş ler di ki: "Al lah'ın yar-
dım cı la rı biz le riz." Böy le ce İs ra ilo ğul la rın dan bir top lu luk iman
et miş, bir top lu luk da in kâr et miş ti. So nun da Biz iman eden le ri
düş man la rı na kar şı des tek le dik, on lar da üs tün gel di ler. (61/14)

HA YAT
Son ra (yi ne) siz, bir bi ri ni zi öl dü rü yor, bir bö lü mü nü zü yurt la rın -
dan sü rüp-çı ka rı yor ve gü nah ve düş man lık la aleyh le rin de it ti -
fak lar ku ru yor ve si ze esir ola rak gel dik le rin de on lar la fid ye le şi -
yor du nuz. Oy sa on la rı çı kar ma nız, si ze ha ram kı lın mış tı. Yok -
sa siz, Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü mü nü in kar mı
edi yor su nuz? Ar tık siz den böy le ya pan la rın dün ya ha ya tın da ki
ce za sı aşa ğı lık ol mak tan baş ka de ğil dir; kı ya met gü nün de de
aza bın en şid det li ola nı na uğ ra tı la cak lar dır. Al lah, yap tık la rı nız -
dan ga fil de ğil dir. (2/8)
An dol sun, on la rı ha ya ta kar şı (di ğer) in san lar dan ve şirk ko şan-
lar dan (bi le) da ha ih ti ras lı bu lur sun. (On lar dan) Her bi ri, bin yıl
ya şa tıl sın is ter; oy sa bun ca ya şa ma sı onu azab tan kur tar maz.
Al lah, on la rın yap mak ta ol duk la rı nı gö ren dir. (2/96)
Ey te miz akıl sa hip le ri, kı sas ta si zin için ha yat var dır. Umu lur ki
sa kı nır sı nız. (2/179)
İn san lar dan öy le si var dır ki, dün ya ha ya tı na iliş kin söz le ri se nin
ho şu na gi der ve kal bin de ki ne rağ men Al lah'ı şa hid ge ti rir; oy sa
o azı lı bir düş man dır. (2/204)
İn kar eden le re dün ya ha ya tı çe ki ci kı lın dı (süs len di). On lar,
iman eden ler den ki mi le riy le alay eder ler. Oy sa kor kup sa kı nan -
lar, kı ya met gü nü on la rın üs tün de dir. Al lah, di le di ği ne he sap sız
rı zık ve rir. (2/212)
Ha ni Al lah, İsa'ya de miş ti ki: "Ey İsa, doğ ru su se nin ha ya tı na
Ben son ve re ce ğim, se ni Ken di me yük sel te ce ğim, se ni in kar
eden ler den te miz le ye ce ğim ve sa na uyan la rı kı ya me te ka dar
in ka ra sa pan la rın üs tü ne ge çi re ce ğim. Son ra dö nü şü nüz yal-
nız ca Ba na dır, hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey de ara-
nız da Ben hük me de ce ğim." (3/55)
Al lah'ın si zin için (ken di le riy le ha ya tı nı zı) ka im (ge çi mi ni zi sağ-
la ma ya des tek le yi ci bir araç) kıl dı ğı mal la rı nı zı dü şük akıl lı la ra
ver me yin; bun lar la on la rı rı zık lan dı rıp giy di rin ve on la ra gü zel
(ma ruf) söz söy le yin. (4/5)
Me lek ler ken di ne fis le ri ne zul me den le rin ha ya tı na son ve re cek -
le ri za man der ler ki: "Ner de idi niz?" On lar: "Biz, yer yü zün de za -
yıf bı ra kıl mış lar (müs taz'af lar) idik." der ler. (Me lek ler de:) "Hic -
ret et me niz için Al lah'ın ar zı ge niş de ğil miy di?" der ler. İş te on -
la rın ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü ya tak tır o? (4/97)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -

ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in ka ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
"Ben on la ra ba na em ret tik le ri nin dı şın da hiç bir şe yi söy le me -
dim. (O da şuy du:) 'Be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan
Al lah'a kul luk edin.' On la rın için de kal dı ğım sü re ce, ben on la rın
üze rin de bir şa hi dim. Be nim (dün ya) ha ya tı ma son ver di ğin de,
üzer le rin de ki gö zet le yi ci Sendin. Sen her şe yin üze ri ne şa hid
olan sın.” (5/117)
O, kul la rı üze rin de kah re di ci (kah har) olan dır. Si ze ko ru yu cu lar
gön de ri yor. So nun da siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man,
el çi le ri miz onun 'ha ya tı na son ve rir ler.' On lar (bu iş te, ne ek sik
ne faz la) ku sur et mez ler. (6/61)
Öy ley se, Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ayet-
le ri ni ya lan la yan lar dan da ha za lim kim dir? Ki tap'tan ken di le ri ne
bir pay eri şe cek olan lar bun lar dır. Ni ha yet el çi le ri miz, ha yat la rı -
na son ver mek üze re ken di le ri ne git tik le rin de on la ra di ye cek ler
ki: "Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız ne re de?" "On lar bi zi (yü züs tü)
bı ra kıp-kay bol du lar" di ye cek ler. (Böy le lik le) Bun lar, ger çek ten
ka fir ler ol duk la rı na ken di aleyh le rin de şe ha det et ti ler. (7/37)
Ey iman eden ler, si ze ha yat ve re cek şey le re si zi ça ğır dı ğı za -
man, Al lah'a ve Re sû lü'ne ica bet edin. Ve bi lin ki mu hak kak Al -
lah, ki şi ile kal bi ara sı na gi rer ve siz ger çek ten O'na gö tü rü lüp
top la na cak sı nız. (8/24)
Ha ni siz va di nin ya kın ke na rın da, on lar uzak ya ma cın day dı lar;
ker van ise siz den da ha aşa ğı day dı. Eğer söz leş sey di niz, ka çı -
nıl maz ola rak söz leş me ye ri (ve ya ko nu su) hak kın da an laş -
maz lı ğa dü şer di niz; an cak Al lah, ola ca ğı olan işi ger çek leş tir -
mek için (böy le yap tı). Böy le ce, he lak ola cak ki şi apa çık bir de -
lil den son ra he lak ol sun, di ri ka la cak ki şi apa çık bir de lil den
son ra ha yat ta kal sın. Şüp he siz Al lah, ger çek ten işi ten dir, bi len -
dir. (8/42)
On la ra va adet ti ği miz (aza bın) bir kıs mı nı sa na gös te ri riz ve ya
se nin ha ya tı na son ve ri riz (de gör men ahi re te ka lır.) On la rın dö -
nüş le ri Bize dir, son ra Al lah iş le dik le ri ne şa hid dir. (10/46)
De ki: "Ey in san lar, eğer be nim di nim den ya na bir kuş ku için-
dey se niz, ben, si zin Al lah'tan baş ka iba det et tik le ri ni ze iba det
et mi yo rum, an cak ben, si zin ha ya tı nı za son ve re cek olan
Allah'a iba det ede rim. Ben, mü'min ler den ol mak la em ro lun -
dum." (10/104)
"Rab bim, Sen ba na mülk ten (bir pay ve onu yö net me im ka nı nı)
ver din, söz le rin yo ru mun dan (bir bil gi) öğ ret tin. Gök le rin ve ye -
rin ya ra tı cı sı, dün ya da ve ahi ret te be nim ve lim Sen sin. Müs lü -
man ola rak be nim ha ya tı ma son ver ve be ni sa lih le rin ara sı na
kat." (12/101)
On la ra (azab ola rak) va'det tik le ri miz den bir kıs mı nı sa na gös-
ter sek de, se nin ha ya tı na son ver sek de, sa na dü şen yal nız ca
teb liğ dir ve he sap da Bize ait tir. (13/40)
Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mü'min ola rak kim sa lih bir amel-
de bu lu nur sa, hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la ya şa tı rız
ve on la rın kar şı lı ğı nı, yap tık la rı nın en gü ze liy le mu hak kak ve ri -
riz. (16/97)
"Ya da gö ğüs le ri niz de bü yü mek te olan (ve ya bü yüt tü ğü nüz) bir
ya ra tık (olun)." Bi zi kim (ha ya ta) ge ri çe vi re bi lir" di ye cek ler. De
ki: "Si zi ilk de fa ya ra tan." Bu du rum da sa na baş la rı nı alay lı ca
sal la ya cak lar ve di ye cek ler ki: "Ne za man mış o?" De ki: "Umu -
lur ki pek ya kın da." (17/51)
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Bu du rum da, Biz sa na, ha ya tın da kat kat, ölü mün de kat kat
(acı sı nı) tat tı rır dık; son ra Bize kar şı bir yar dım cı bu la maz dın.
(17/75)
"Ne re de olur sam (ola yım,) be ni kut lu kıl dı ve ha yat sür dü ğüm
müd det çe, ba na na ma zı ve ze ka tı va si yet (emr) et ti." (19/31)
Bu dün ya ha ya tı, yal nız ca bir oyun ve '(eğ len ce tü rün den) tut-
ku lu bir oya lan ma dır'. Ger çek ten ahi ret yur du ise, asıl ha yat
odur. Bir bil se ler di. (29/64)
De ki: "Si ze ve kil kı lı nan ölüm me le ği, ha ya tı nı za son ve re cek,
son ra Rab bi ni ze dön dü rül müş ola cak sı nız." (32/11)
O'dur ki, si zi top rak tan, son ra bir dam la su dan, son ra bir
alak'tan (emb ri yo) ya rat tı; son ra si zi bir be bek ola rak çı kar mak -
ta, son ra güç lü (er gin lik) ça ğı nı za eriş me niz, son ra da yaş lan -
ma nız için si ze (bel li bir ömür ver mek te dir). Siz den ki mi nin da -
ha ön ce ha ya tı na son ve ril mek te dir; adı ko nul muş bir ece le
eriş me niz ve bel ki ak lı nı zı kul lan ma nız için (Al lah si zi böy le ya -
şa tır). (40/67)
Şu hal de sen sab ret, hiç şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. So nun -
da ya on la ra va'det ti ği miz (azab)in bir kıs mı nı sa na gös te re ce -
ğiz ya da se nin ha ya tı na son ve re ce ğiz. Ni ha yet on lar Bize dön-
dü rü le cek ler. (40/77)
Ki O, bel li bir mik tar ile gök ten su in dir di de, onun la ölü bir mem-
le ke ti 'di rilt tik (ve her ya nı na ye ni den ha yat) yay dık'; siz de böy -
le (ka bir le ri niz den di ril ti lip) çı ka rı la cak sı nız. (43/11)
Yok sa kö tü lük le re ba tıp-ya ra alan lar, ken di le ri ni iman edip sa lih
amel ler de bu lu nan lar gi bi kı la ca ğı mı zı mı san dı lar? Ha yat la rı
ve ölüm le ri bir mi (ola cak)? Ne kö tü hü küm ve ri yor lar. (45/21)
Bi lin ki ger çek ten Al lah, ölü mün den son ra yer yü zü ne ha yat ve -
rir. Şüp he siz Biz, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız di ye si ze ayet-
le ri açık la dık. (57/17)
O, amel (dav ra nış ve ey lem) ba kı mın dan han gi ni zin da ha iyi
(ve gü zel) ola ca ğı nı de ne mek için ölü mü ve ha ya tı ya rat tı. O,
üs tün ve güç lü olan dır, çok ba ğış la yan dır. (67/2)
Der ki: "Keş ke ha ya tım için, (ön ce den bir şey ler) tak dim ede bil -
sey dim." (89/24)
Ar tık o, hoş nut olu nan bir ha yat için de dir. (101/7)

HA YIR (İYİ LİK)
"Na ma zı dos doğ ru kı lın ze ka tı ve rin; ön ce den ken di niz için ha -
yır ola rak ne yi tak dim eder se niz onu Al lah Katında bu la cak sı -
nız. Şüp he siz Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir. (2/110)
"Her ke sin (her top lu mun) yü zü nü çe vir di ği bir yön var dır. Öy ley -
se ha yır lar da ya rı şı nız. Her ne re de olur sa nız Al lah siz le ri bir
ara ya ge ti re cek tir. Şüp he siz Al lah her şe ye güç ye ti ren dir.
(2/148)
"Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu, ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne, ve kö le le re
(öz gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren
ve ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da has ta -
lık ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve
dav ra nış la rı dır). İş te bun lar doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar
da bun lar dır. (2/177)
"Sa na hi lal le ri (do ğuş ha lin de ki ay la rı) so rar lar. De ki: "O in san -
lar ve hacc için be lir len miş va kit ler dir. İyi lik (birr) ev le re ar ka la -
rın dan gel me niz de ğil dir ama iyi lik sa kı nan(ın tu tu mu dur). Ev le -
re ka pı la rın dan gi rin. Al lah'tan sa kı nın umu lur ki kur tu lu şa erer-
si niz. (2/189)
Al lah yo lun da in fak edin ve ken di ni zi ken di el le ri niz le teh li ke ye

at ma yın. İyi lik edin. Şüp he siz Al lah iyi lik eden le ri se ver. (2/195)
Sa vaş ho şu nu za git me di ği hal de üze ri ni ze ya zıl dı (farz kı lın dı).
Olur ki ho şu nu za git me yen bir şey si zin için ha yır lı dır ve olur ki
sev di ği niz şey de si zin için bir şer dir. Al lah bi lir de siz bil mez si -
niz. (2/216)
Sa da ka la rı açık ta ve rir se niz ne iyi; fa kat giz le yip fa kir le re ve rir -
se niz bu si zin için da ha ha yır lı dır. O gü nah la rı nız dan bir kıs mı -
nı ba ğış lar. Al lah yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (2/271)
De ki: "Ey mül kün sa hi bi Al lah'ım di le di ği ne mül kü ve rir sin ve di -
le di ğin den mül kü çe kip-alır sın di le di ği ni aziz kı lar di le di ği ni al ç-
al tır sın; ha yır Se nin elin de dir. Ger çek ten Sen her şe ye güç ye ti -
ren sin." (3/26)
On lar bol luk ta da dar lık ta da in fak eden ler öf ke le ri ni ye nen ler
ve in san lar (da ki hak la rın)dan ba ğış la ma ile (vaz) ge çen ler dir.
Al lah iyi lik ya pan la rı se ver. (3/134)
"Sa na iyi lik ten her ne ge lir se Al lah'tan dır kö tü lük ten de sa na ne
ge lir se o da ken din den dir. Biz se ni in san la ra bir el çi ola rak gön-
der dik; şa hid ola rak Al lah ye ter. (4/79)
On la rın 'giz li ce söy leş me le ri nin' ço ğun da ha yır yok. An cak bir
sa da ka ver me yi ve ya iyi lik te bu lun ma yı ya da in san la rın ara sı -
nı dü zelt me yi em re den le rin ki baş ka. Kim Al lah'ın rı za sı nı is te -
ye rek böy le ya par sa ar tık ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/114)
İyi lik ya pa rak ken di ni Al lah'a tes lim eden ve ha nif (tev hi di) olan
İb ra him'in di ni ne uyan dan da ha gü zel din'li kim dir? Al lah İb ra -
him'i dost edin miş tir. (4/125)
Bir hay rı açık lar ya da giz li tu tar sa nız ve ya bir kö tü lü ğü ba ğış -
lar sa nız şüp he siz Al lah af fe di ci dir güç ye ti ren dir. (4/149)
"Sa na da önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve ona 'bir şa hid-gö -
zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik. Öy ley se ara la rın da
Allah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge len hak tan sa pıp on la rın
he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Siz den her bi ri niz için bir şe ri -
at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Al lah di le sey di si zi bir tek üm -
met kı lar dı; an cak (bu) ver dik le riy le si zi de ne me si için dir. Ar tık
ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü Al lah'adır. Hak kın da
an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha ber ve re cek tir. (5/48)
Al lah sa na bir za rar do kun du ra cak ol sa O'ndan baş ka bu nu
sen den kal dı ra cak yok tur. Ve eğer sa na bir ha yır is ter se O'nun
bol faz lı nı ge ri çe vi re cek de yok tur. Kul la rın dan di le di ği ne bun-
dan isa bet et ti rir. O ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (10/107)
Gün dü zün iki ta ra fın da ve ge ce nin (gün dü ze) ya kın sa at le rin de
na ma zı kıl. Şüp he siz iyi lik ler kö tü lük le ri gi de rir. Bu öğüt alan la -
ra bir öğüt tür. (11/114)
Şüp he siz Al lah kor kup-sa kı nan lar la ve iyi lik eden ler le be ra ber -
dir. (16/128)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Biz si zi şer le de ha yır la da de ne ye rek
im ti han edi yo ruz ve siz Bize dön dü rü le cek si niz. (21/35)
"Ey iman eden ler rü ku edin sec de ye va rın Rab bi ni ze iba det
edin ve ha yır iş le yin umu lur ki kur tu luş bu lur su nuz. (22/77)
İş te on lar ha yır lar da ya rış mak ta dır lar ve on lar bun dan do la yı
öne geç mek te dir ler. (23/61)

HA RAM AY LAR
Ha ram ay ha ram aya kar şı lık tır; hür met ler (de) kar şı lık lı dır. Öy -
ley se kim si ze sal dı rır sa onun sal dır dı ğı gi bi siz de ona sal dı rın.
Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki Al lah mu hak kak ki kor kup-
sa kı nan lar la be ra ber dir. (2/194)
Sa na ha ram olan ayı, on da sa vaş ma yı so rar lar. De ki: "On da
sa vaş mak bü yük (bir gü nah tır)." An cak Al lah Katında Al lah'ın
yo lun dan alı koy mak onu in kâr et mek Mes cid-i Ha ram'a en gel
ol mak ve hal kı nı ora dan çı kar mak da ha bü yük (bir gü nah tır).
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Fit ne ka til den be ter dir. Eğer güç ye ti rir ler se si zi di ni niz den ge ri
çe vi rin ce ye ka dar si zin le sa vaş ma yı sür dü rür ler; siz den kim di -
nin den ge ri dö ner ve ka fir ola rak ölür se ar tık on la rın bü tün iş le -
dik le ri (amel le ri) dün ya da da ahi ret te de bo şa çık mış tır ve on lar
ate şin hal kı dır on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/217)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na ha ram olan ay'a kur ban lık
hay van la ra (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
Al lah, Beyt-i Ha ram (olan) Ka be'yi in san lar için bir ayak lan ma
(kı yam evi) kıl dı; Ha ram Ay'ı kur ba nı ve bo yun lar da ki ger dan -
lık la rı da. Bu Al lah'ın gök ler de ve yer de ne var sa tü mü nü bil di -
ği ni ve Al lah'ın ger çek ten her şe yi bi len ol du ğu nu bil me niz için-
dir. (5/97)
Ha ram ay lar, (sü re ta nın mış dört ay) sıy rı lıp-bi tin ce (çı kın ca)
müş rik le ri bul du ğu nuz yer de öl dü rün on la rı tu tuk la yın ku şa tın
ve on la rın bü tün ge çit yer le ri ni ke sip-tu tun. Eğer tev be edip na -
maz kı lar lar sa ve ze ka tı ve rir ler se yol la rı nı açı ve rin. Ger çek ten
Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (9/5)
Ger çek şu ki, Al lah Katında ay la rın sa yı sı gök le ri ve ye ri ya rat -
tı ğı gün den be ri Al lah'ın ki ta bın da on iki dir. Bun lar dan dör dü
ha ram ay lar dır. İş te dos doğ ru olan he sab (din) bu dur. Öy ley se
bun lar da ken di ni ze zul met me yin ve on la rın siz ler le top lu ca sa -
vaş ma sı gi bi siz de müş rik ler le top lu ca sa vaş ma yın. Ve bi lin ki
Al lah tak va sa hip le riy le be ra ber dir. (9/36)

HA VUZ
Ona di le di ği şe kil de ka le ler, hey kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de ça -
nak lar ve ye rin den sö kül me yen ka zan lar ya par lar dı. "Ey Da vud
ai le si, şük re de rek ça lı şın." Kul la rım dan şük re den ler az dır.
(34/13)

HAY VAN LAR
İn kar eden le rin ör ne ği ba ğı rıp ça ğır ma dan baş ka bir şey işit me-
yip (duy du ğu ve ya ba ğır dı ğı şe yin an la mı nı bil me yen ve sü rek -
li) hay kı ran (bir hay van)ın ör ne ği gi bi dir. On lar, sa ğır dır lar, dil-
siz dir ler, kör dür ler; bun dan do la yı akıl er di re mez ler. (2/171)
Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal -
ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet
in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me -
ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Katında olan dır. (3/14)
Ey iman eden ler, akit le ri ye ri ne ge ti rin. İh ram lı iken av lan ma yı
he lal say mak sı zın ve si ze oku na cak lar dış ta tu tul mak üze re,
hay van lar si ze he lal kı lın dı. Şüp he siz Al lah, di le di ği hük mü ve -
rir. (5/1)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na, ha ram olan ay'a, kur ban lık
hay van la ra, (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz,
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın, gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)

Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
Sa na, ken di le ri ne ne yin he lal kı lın dı ğı nı so rar lar. De ki: "Bü tün
te miz şey ler si ze he lal kı lın dı." Al lah'ın si ze öğ ret ti ği gi bi öğ re -
tip ye tiş tir di ği niz av cı hay van la rı nın ya ka la yı ver dik le rin den de -
üze ri ne Al lah'ın adı nı ana rak- yi yin. Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
Şüp he siz Al lah, he sa bı ça buk gö ren dir. (5/4)
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se, ce za sı, hay van dan
öl dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da, Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa, Al lah on dan öc
ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, öc sa hi bi dir. (5/95)
O'nun üre tip-tü ret ti ği ekin ve hay van lar dan Al lah için bir pay
ayır dı lar, son ra ken di zan la rın ca: "Bu Al lah'ın dır, bu da or tak la -
rı mı zın dır" de di ler. Ken di or tak la rı için olan (pay), Al lah ta ra fı na
geç mez, ama Al lah'a aid olan ken di or tak la rı nın ta ra fı na (pa yı -
na) ge çer. Ne kö tü hü küm ve ri yor lar? (6/136)
Ve ken di zan la rın ca de di ler ki: "Bu hay van lar ve ekin ler do ku -
nul maz dır. On la rı bi zim di le dik le ri miz dı şın da baş ka sı yi ye mez.
(Şu) Hay van la rın da sırt la rı ha ram kı lın mış tır." Öy le hay van lar
var dır ki, -O'na if ti ra et mek su re tiy le- üzer le rin de Al lah'ın is mi ni
an maz lar. Ya lan ye re if ti ra düz mek te ol duk la rın dan do la yı O,
ce za la rı nı ve re cek tir. (6/138)
Bir de de di ler ki: "Bu hay van la rın ka rın la rın da olan, yal nız ca bi -
zim er kek le ri mi ze ait tir, eş le ri mi ze ise ha ram dır. Eğer o, ölü do -
ğar sa on lar da bun da or tak tır lar." Al lah, (bu) düz me le ri nin ce za-
sı nı ve re cek tir. Şüp he siz O, hü küm sa hi bi olan dır, bi len dir.
(6/139)
Hay van lar dan yük ta şı yan ve (yün le rin den, tüy le rin den) dö şek
ya pı lan la rı da (ya ra tan O'dur). Al lah'ın si ze rı zık ola rak ver dik -
le rin den yi yin ve şey ta nın adım la rı na uy ma yın. Çün kü o, si zin
için apa çık bir düş man dır. (6/142)
An dol sun, ce hen nem için cin ler den ve in san lar dan çok sa yı da
ki şi ya rat tık (ha zır la dık). Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la -
maz lar, göz le ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu -
nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık -
tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (7/179)
Dün ya ha ya tı nın ör ne ği, an cak gök ten in dir di ği miz, onun la in -
san la rın ve hay van la rın ye di ği yer yü zü nün bit ki si ka rış mış olan
bir su gi bi dir. Öy le ki yer, gü zel li ği ni ta kı nıp süs len di ği ve aha li -
si ger çek ten ona güç ye tir dik le ri ni san mış lar ken (iş te tam bu sı -
ra da) ge ce ve ya gün düz ona em ri miz gel miş tir de, dün san ki
hiç bir zen gin li ği yok muş gi bi, onu kö kün den bi çi lip atıl mış bir
du rum da kıl mı şız. Dü şü nen bir top lu luk için Biz ayet le ri böy le
bi rer bi rer açık la rız. (10/24)
Ve hay van la rı da ya rat tı; si zin için on lar da ısın ma ve ya rar lar
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var dır ve on lar dan ye mek te si niz. (16/5)
Si zin için gök ten su in di ren O'dur; içe cek on dan, ağaç on dan dır
(ki) hay van la rı nı zı on da ot lat mak ta sı nız. (16/10)
Si zin için hay van lar da da el bet te ib ret ler var dır, si ze on la rın ka -
rın la rın da ki fers (ya rı sin di ril miş gı da lar) ile kan ara sın dan, içen-
le rin bo ğa zın dan ko lay lık la ka yan dup du ru bir süt içir mek te yiz.
(16/66)
Al lah, si ze ev le ri ni zi (için de) "gü ven lik ve hu zur bu la ca ğı nız yer-
ler" kıl dı; ve si ze hay van de ri le rin den hem göç gü nün de, hem
yer leş me gü nün de ko lay lık la ta şı ya bi le ce ği niz ev ler; yün le rin -
den, ya pa ğı la rın dan ve kıl la rın dan bir za ma na ka dar gi yim lik -
ler-dö şe me lik ler ve (ti ca ret için) bir me ta kıl dı. (16/80)
Yi yin ve hay van la rı nı zı ot la tın. Şüp he siz, bun da sağ du yu sa hip-
le ri için el bet te ayet ler var dır. (20/54)
Da vud ve Sü ley man da; ha ni kav min hay van la rı nın içi ne gi rip
ya yıl dı ğı ekin-tar la la rı ko nu sun da hü küm yü rü tü yor lar dı. Biz on -
la rın hük mü ne şa hid idik. (21/78)
Gör me din mi ki, ger çek ten, gök ler de ve yer de olan lar, gü neş,
ay, yıl dız lar, dağ lar, ağaç lar, hay van lar ve in san lar dan bir ço ğu
Al lah'a sec de et mek te dir ler. Bir ço ğu üze ri ne azab hak ol muş -
tur. Al lah ki mi aşa ğı lık kı lar sa, ar tık onun için bir yü cel ti ci yok-
tur. Şüp he siz Al lah, di le di ği ni ya par. (22/18)
Ken di le ri için bir ta kım ya rar la ra şa hid ol sun lar ve ken di le ri ne rı -
zık ola rak ver di ği (kur ban lık) hay van lar üze ri ne bel li gün ler de
(kur ban adar ken) Al lah'ın adı nı an sın lar. Ar tık bun lar dan yi yin
ve zor luk çe ken yok su lu da do yu run. (22/28)
İş te böy le; kim Al lah'ın ha ram kıl dık la rı nı (gö ze tip hü küm le ri ni)
yü cel tir se, Rab bi nin Katında ken di si için ha yır lı dır. Si ze (hak la -
rın da ya sak lar) oku nan lar dı şın da ki hay van lar he lal kı lın dı. Öy -
ley se iğ renç bir pis lik olan put lar dan ka çı nın, ya lan söz söy le -
mek ten de ka çı nın. (22/30)
Biz her üm met için bir "Men sek" kıl dık, O'nun ken di le ri ne rı zık
ola rak ver di ği (kur ban lık) hay van lar üze ri ne Al lah'ın adı nı an -
sın lar di ye. İş te si zin ila hı nız bir tek ilah tır, ar tık yal nız ca O'na
tes lim olun. Sen al çak gö nül lü olan la ra müj de ver. (22/34)
Ger çek ten hay van lar da da si zin için bir ders (ib ret) var dır; ka -
rın la rı nın için de olan lar dan si ze içir mek te yiz ve on lar da si zin
için da ha bir çok ya rar lar var. Siz ler on lar dan ye mek te si niz.
(23/21)
Böy le lik le Biz ona: "Gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi
yap. Ni te kim Bizim em ri miz ge lip de tan dır kı zı şın ca, onun içi ne
her (tür hay van dan) iki şer çift ile, iç le rin den aleyh le ri ne söz geç-
miş (azab ge rek miş) on lar dı şın da olan ai le ni de alıp koy; zul-
me den ler ko nu sun da ba na mu ha tap ol ma, çün kü on lar bo ğu la -
cak lar dır" di ye vah yet tik. (23/27)
Yok sa sen, on la rın ço ğu nu (söz) işi tir ya da ak lı nı kul la nır mı
sa yı yor sun? On lar, an cak hay van lar gi bi dir ler; ha yır, on lar yol
ba kı mın dan da ha şaş kın (ve aşa ğı) dır lar. (25/44)
Onun la ölü bir bel de yi (top ra ğı) can lan dır mak ve ya rat tı ğı mız
hay van lar dan ve in san lar dan bir ço ğu nu onun la su la mak için.
(25/49)
Bu nun üze ri ne, onu ve onun la bir lik te olan la rı (in san ve hay van-
lar la) yük lü ge mi için de kur tar dık. (26/119)
Si ze hay van lar, ço cuk lar (ve re rek) yar dım et ti." (26/133)
Gör mü yor lar mı; Biz, su yu ço rak top ra ğa sü rü yo ruz da onun la
ekin bi ti ri yo ruz; on dan hay van la rı, ken di le ri ye mek te dir? Yi ne
de gör mü yor lar mı? (32/27)
İn san lar dan, hay van lar dan ve da var lar dan da renk le ri böy le de -
ği şik olan lar var dır. Kul la rı için de ise Al lah'tan an cak alim olan-

lar 'iç le ri tit re ye rek-kor kar'. Şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, ba ğış la yan dır. (35/28)
El le ri mi zin yap tık la rın dan ken di le ri için ni ce hay van la rı ya rat tı -
ğı mı zı gör mü yor lar mı? Böy le ce bun la ra ma lik olu yor lar.
(36/71)
Ki O, bü tün çift le ri ya rat tı ve si zin için ge mi ler den ve hay van lar -
dan bi ne ce ği niz şey le ri var et ti. (43/12)
Şüp he siz Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan
ır mak lar akan cen net le re so kar. İn kar eden ler ise, me ta la nır lar
ve hay van la rın ye me si gi bi yer ler; ateş, on lar için bir ko nak la ma
ye ri dir. (47/12)
Der ken ar ka daş la rı nı ça ğır dı lar, o da bı ça ğı nı ka pıp 'hay va nı
aya ğın dan bi çip ye re de vir di.' (54/29)
Si ze ve hay van la rı nı za bir ya rar (me ta) ol mak üze re. (79/33,
80/32)

HA Zİ NE
De ki: "Si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum ve ben si ze bir me le ğim de de mi yo rum. Ben, ba na
vah ye di len den baş ka sı na uy mam." De ki: "Kör olan la, gö ren bir
olur mu? Yi ne de dü şün me ye cek mi si niz?" (6/50)
Şim di on la rın: "Ona bir ha zi ne in di ril me li ve ya onun la bir lik te bir
me lek gel me li de ğil miy di?" de me le ri do la yı sıy la göğ sün da ra -
lıp sa na vah yo lu nan lar dan bir kıs mı nı terk mi ede cek sin? Sen
yal nız ca bir uya rı cı sın. Al lah her şe ye ve kil dir. (11/12)
Ben si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum. Me lek ol du ğu mu söy le mi yo rum ve göz le ri ni zin aşa-
ğı lık gör dük le ri ne, Al lah ke sin ola rak bir ha yır ver mez de de mi -
yo rum. Ne fis le rin de ola nı Al lah da ha iyi bi lir. Bu du rum da (bu -
nun ak si ni ya par sam) ger çek ten o za man za lim ler de nim (de -
mek)dir." (11/31)
(Yu suf) De di ki: "Be ni (bu) ye rin (ül ke nin) ha zi ne le ri üze rin de
(bir yö ne ti ci) kıl. Çün kü ben, (bun la rı iyi) bir ko ru yu cu yum, (yö -
ne tim iş le ri ni de) bi le nim." (12/55)
hiç bir şey yok tur ki, ha zi ne le ri Bizim Katımız da ol ma sın; an cak
onu be lir len miş bir mik tar ola rak in di ri riz. (15/21)
Ve aşı la yı cı lar ola rak rüz gar la rı gön der dik, böy le ce gök ten su
in dir dik de siz le ri su la dık. Oy sa siz onun ha zi ne-ko ru yu cu la rı
de ğil si niz. (15/22)
De ki: "Eğer siz Rab bi min rah met ha zi ne le ri ne ma lik ol say dı nız,
bu du rum da har ca ma en di şe siy le ger çek ten (cim ri lik edip eli-
niz de) tu tar dı nız. İn san pek cim ri dir. (17/100)
Ya da ken di si ne bir ha zi ne nin bı ra kıl ma sı ve ya (ürün le rin den)
ye mek te ol du ğu bir bah çe si ol ma sı (ge rek mez miy di)?" Zul me -
den ler de di ki: "Siz ol sa ol sa, an cak bü yü len miş bir ada ma uyu-
yor su nuz." (25/8)
Ha zi ne ler den ve soy lu ma kam(lar)dan da. (26/58)
Ger çek şu ki, Ka run, Mu sa'nın kav min den di, an cak on la ra kar -
şı az gın laş tı. Biz, ona öy le ha zi ne ler ver miş tik ki, anah tar la rı,
bir lik te (ta şı ma ya) dav ra nan güç lü bir top lu lu ğa ağır ge li yor du.
Ha ni kav mi ona de miş ti ki: "Şı ma ra rak se vin me, çün kü Al lah,
şı ma ra rak se vin ce ka pı lan la rı sev mez." (28/76)
Yok sa, güç lü ve üs tün olan, kar şı lık sız ba ğış la yan Rab bi nin ha -
zi ne le ri on la rın ya nın da mı dır? (38/9)
Yok sa Rab bi nin ha zi ne le ri on la rın ya nın da mı dır? Yok sa üs tün
güç (her şe yin de ne tim ve yö ne tim) sa hip le ri ken di le ri mi dir?
(52/37)
On lar ki: "Al lah'ın Re sû lü ya nın da bu lu nan la ra hiç bir in fak (har-
ca ma)da bu lun ma yın, so nun da da ğı lıp git sin ler," der ler. Oy sa
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gök le rin ve ye rin ha zi ne le ri Al lah'ın dır. An cak mü na fık lar kav ra -
mı yor lar. (63/7)
O, gay bı bi len dir. Ken di gay bı nı (gö rül mez bil gi ha zi ne si ni) kim-
se ye açık tut maz (ona mut ta li kıl maz.) (72/26)

HE LAL RI ZIK
Ey in san lar yer yü zün de olan şey le ri he lal ve te miz ola rak yi yin
ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Ger çek te o si zin için apa çık
bir düş man dır. (2/168)
Al lah'ın si ze rı zık ola rak ver dik le rin den he lal ve te miz ola rak yi -
yin. Ken di si ne inan mak ta ol du ğu nuz Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
(5/88)
Ar tık ga ni met ola rak el de et tik le ri niz den he lal ve te miz ola rak yi -
yin ve Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır
esir ge yen dir. (8/69)
Öy ley se Al lah'ın si zi rı zık lan dır dı ğı şey ler den he lal (ve) te miz
olan la rı nı yi yin; eğer O'na kul luk edi yor sa nız Al lah'ın ni me ti ne
şük re din. (16/114)

HEN DEK SA VA ŞI
Ey iman eden ler, Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni
si ze or du lar gel miş ti; böy le ce Biz de on la rın üze ri ne bir rüz gar
ve si zin gör me di ği niz or du lar gön der miş tik. Al lah yap tık la rı nı zı
gö ren dir. (33/9)
Ha ni on lar si ze hem üs tü nüz den hem alt ta ra fı nız dan gel miş ler -
di; göz ler kay mış yü rek ler han çe re ye ge lip da yan mış tı ve siz
Allah hak kın da (bir ta kım) zan lar da bu lu nu yor du nuz. (33/10)
İş te ora da iman eden ler sı nan mış ve şid det li bir sar sın tıy la sar-
sın tı ya uğ ra tıl mış lar dı. (33/11)
Ha ni mü na fık olan lar ve kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar: "Al lah
ve Re su lü bi ze boş bir al da nış tan baş ka bir şey va det me di" di -
yor lar dı. (33/12)
On lar dan bir grup da ha ni şöy le de miş ti: "Ey Yes rib (Me di ne)
hal kı, ar tık si zin için (bu ra da) ka la cak yer yok şu hal de dö nün."
On lar dan bir top lu luk da: "Ger çek ten ev le ri miz açık tır" di ye
Pey gam ber den izin is ti yor du; oy sa on lar(ın ev le ri) açık de ğil di.
On lar, yal nız ca kaç mak is ti yor lar dı. (33/13)
Eğer on la ra (şeh rin her) ya nın dan gi ril sey di son ra da ken di le -
rin den fit ne (ka rı şık lık çı kar ma la rı) is ten miş ol say dı hiç şüp he -
siz bu na ya na şır ve bun da pek az (za man) dı şın da (ka rar sız)
kal maz lar dı. (33/14)
Oy sa an dol sun da ha ön ce 'ar ka la rı nı dö nüp kaç ma ya cak la rı na'
da ir Al lah'a söz ver miş ler di; Al lah'a ve ri len söz (ahid) ise (ağır
bir) so rum lu luk tur. (33/15)
De ki: "Eğer ölüm den ve ya öl dü rül mek ten ka çı yor sa nız, ka çış
si ze ke sin ola rak bir ya rar sağ la maz; böy le ol sa bi le pek az (bir
za man) dı şın da me ta la nıp-ya rar lan dı rıl maz sı nız." (33/16)
De ki: "Si ze bir kö tü lük is te ye cek ol sa si zi  Al lah'tan ko ru ya cak
ve ya si ze bir rah met is te ye cek ol sa (bu na en gel ola cak) kim-
dir?" On lar ken di le ri için Al lah'ın dı şın da ne bir ve li ne bir yar-
dım cı bu la maz lar. (33/17)
Ger çek ten Al lah, içi niz den alı ko yan la rı ve kar deş le ri ne: "Bi ze
ge lin" di yen le ri bi lir. Bun lar pek azı dı şın da zor lu-sa vaş la ra gel-
mez ler. (33/18)
(Gel dik le rin de de) Si ze kar şı 'cim ri ve ben cil dir ler.' Şa yet kor ku
ge le cek ol sa ölüm den do la yı üs tü ne bay gın lık çök müş kim se ler
gi bi göz le ri dö ne rek sa na bak mak ta ol duk la rı nı gö rür sün. Kor -
ku gi din ce hay ra kar şı ol duk ça düş kün lük gös te re rek si zi kes-

kin dil le riy le (eleş ti rip in ci te rek) kar şı lar lar. İş te on lar iman et -
me miş ler dir; böy le ce Al lah on la rın yap tık la rı nı bo şa çı kar mış tır.
Bu Al lah'a gö re pek ko lay dır. (33/19)
On lar, (mü na fık lar düş man) bir lik le ri nin git me dik le ri ni sa nı yor -
lar dı. Eğer (as ke ri) bir lik ler ge le cek ol sa çöl de be de vi-Arap lar
ara sın da olup si zin ha ber le ri ni zi (or dan) sor ma yı cid den ar zu
edi yor lar dı. Fa kat içi niz de ol sa lar dı an cak pek az sa va şır lar dı.
(33/20)
An dol sun si zin için Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü uman lar ve Al lah'ı
çok ça zik re den ler için Al lah'ın Re sû lü'nde gü zel bir ör nek var-
dır. (33/21)
Mü'min ler (düş man) bir lik le ri ni gör dük le ri za man ise (kor ku ya
ka pıl ma dan) de di ler ki: "Bu Al lah'ın ve Re sû lü'nün bi ze va det ti -
ği şey dir;  Al lah ve Re sû lü doğ ru söy le miş tir." Ve (bu) yal nız ca
on la rın iman la rı nı ve tes li mi yet le ri ni art tır dı. (33/22)
Mü'min ler den öy le er kek-adam lar var dır ki- Al lah ile yap tık la rı
ahi de sa da kat gös ter di ler; böy le ce on lar dan ki mi ada ğı nı ger-
çek leş tir di ki mi bek le mek te dir. On lar hiç bir de ğiş tir me ile (söz-
le ri ni) de ğiş tir me di ler. (33/23)
Çün kü Al lah (sö zü ne bağ lı ka lıp doğ ru olan) sâ dık la rı sa da kat -
le rin den do la yı mü ka fa at lan dı ra cak mü na fık la rı da di ler se
azab lan dı ra cak ve ya tev be (na sib edip tev be)le ri ni ka bul ede-
cek tir. Şüp he siz Al lah, çok ba ğış la yan dır çok esir ge yen dir.
(33/24)
Al lah, in kâr eden le ri kin ve öf ke le riy le ge ri çe vir di on lar hiç bir
hay ra va ra ma dı lar. Sa vaş ta Al lah (yar dım cı ve za fer na sib edi -
ci ola rak) mü'min le re yet ti. Al lah, çok güç lü dür üs tün ve ga lib
olan dır. (33/25)

HE VA
Sen on la rın din le ri ne uy ma dık ça, Yahudi ve Hı ris ti yan lar sen-
den ke sin lik le hoş nut ola cak de ğil ler dir. De ki: "Şüp he siz doğ ru
yol, Al lah'ın (gös ter di ği) yo lu dur." Eğer sa na ge len bun ca ilim-
den son ra on la rın he va (ar zu ve tut ku)la rı na uya cak olur san,
se nin için Al lah'tan ne bir dost var dır, ne de bir yar dım cı.
(2/120)
An dol sun, ken di le ri ne ki tap ve ri len le re her aye ti (de li li) ge tir sen,
yi ne on lar se nin kıb le ne uy maz; sen de on la rın kıb le le ri ne uya-
cak de ğil sin. On lar dan bir kıs mı, bir kıs mı nın kıb le si ne (bi le) uy -
maz. An dol sun, eğer sa na ge len bun ca ilim den son ra on la rın
he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak olur san, o za man ger çek ten
za lim ler den olur sun. (2/145)
Ey iman eden ler, ken di niz, an ne-ba ba nız ve ya kın la rı nız aley-
hi ne bi le ol sa, Al lah için şa hid ler ola rak ada le ti ayak ta tu tun.
(On lar) is ter zen gin ol sun, is ter fa kir ol sun; çün kü Al lah on la ra
da ha ya kın dır. Öy ley se ada let ten dö nüp he va (tut ku la rı)nı za
uy ma yın. Eğer di li ni zi eğip bü ker (sö zü ge ve ler) ya da yüz çe -
vi rir se niz, şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır.
(4/135)
Sa na da (Ey Mu ham med,) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve
ona 'bir şa hid-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik. Öy -
ley se ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge len hak-
tan sa pıp on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Siz den her
bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Al lah di le -
sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le riy le si zi de -
ne me si için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü
Al lah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha -
ber ve re cek tir. (5/48)
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Ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve on la rın he va la rı na uy -
ma. Al lah'ın sa na in dir dik le ri nin bir kıs mın dan se ni şa şırt ma -
ma la rı için di ye on lar dan sa kın. Şa yet yüz çe vi rir ler se, bil ki,
Allah bir kı sım gü nah la rı ne de niy le on la ra bir mu si be ti tat tır mak
is te mek te dir. Şüp he siz, in san la rın ço ğu fa sık lar dır. (5/49)
De ki: "Ey ki tap Eh li, hak sız ye re di ni niz ko nu sun da aşı rı git me-
yin ve da ha ön ce sap mış, bir ço ğu nu sap tır mış ve düm düz yol-
dan kay mış bir top lu lu ğun he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma yın."
(5/77)
De ki: "Ben, si zin Al lah'tan baş ka tap mak ta ol duk la rı nı za tap-
mak tan neh ye dil dim." De ki: "Ben si zin he va (is tek ve tut ku)la -
rı nı za uy mam; yok sa bu du rum da ben şa şı rıp sap mış ve doğ ru
yo lu bul ma mış lar dan olu rum." (6/56)
Ne olu yor ki si ze, ka çı nıl maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya kal ma -
nız dı şın da, O, si ze ha ram kıl dık la rı nı ay rı ay rı açık la mış ken,
üze rin de Al lah'ın is mi anı lan şey le ri ye mi yor su nuz? Ger çek ten
ço ğu, bir ilim ol mak sı nız ken di he va (is tek ve tut ku)la rıy la (ki mi-
le ri ni) sap tı rı yor lar. Şüp he siz, se nin Rab bin had di aşan la rı en
iyi bi len dir. (6/119)
De ki: "Ger çek ten Al lah'ın bu nu ha ram kıl dı ğı na şe ha det ede-
cek şa hid le ri ni zi ge ti rin." Şa yet on lar, şe ha det ede cek olur lar sa
sen on lar la bir lik te şe ha det et me. Ayet le ri mi zi ya lan sa yan la rın
ve ahi re te inan ma yan la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma; on -
lar (bir ta kım güç le ri ve var lık la rı) Rab le ri ne denk tut mak ta dır lar.
(6/150)
Eğer Biz di le sey dik, onu bu nun la yük sel tir dik. Ama o ye re mey-
let ti (ve ya ye re sap lan dı), he va sı na uy du. Onun du ru mu, üs tü -
ne var san di li ni sar kı tıp so lu yan, ken di ba şı na bı rak san di li ni
sar kı tıp so lu yan kö pe ğin du ru mu gi bi dir. İş te ayet le ri mi zi ya lan -
la yan top lu lu ğun du ru mu böy le dir. Ar tık ger çek ha be ri on la ra
ak tar. Ki dü şün sün ler. (7/176)
İş te böy le ce Biz onu (Kur'an'ı) Arap ça bir hü küm ola rak in dir dik.
An dol sun, sa na ge len bu ilim den son ra, on la rın he va (is tek ve
tut ku)la rı na uya cak olur san, se nin için Al lah'tan ne bir yar dım -
cı, dost, ne bir ko ru yu cu var dır. (13/37)
Öy ley se, ona inan ma yıp ken di he va sı na uyan, sa kın se ni on -
dan alı koy ma sın; son ra yı kı ma uğ rar sın." (20/16)
Eğer hak, on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak ol say dı hiç
tar tış ma sız, gök ler, yer ve bun la rın için de olan her kes (ve her-
şey) bo zul ma ya uğ rar dı. Ha yır, Biz on la ra ken di şan ve şe ref (zi -
kir)le ri ni ge tir miş bu lu nu yo ruz, fa kat on lar ken di zi kir le rin den yüz
çe vi ri yor lar. (23/71)
Bu na rağ men sa na ica bet et me ye cek olur lar sa, ar tık bil ki, on -
lar, ger çek ten ken di he va (is tek ve tut ku)la rı na uy mak ta dır lar.
Oy sa Al lah'tan bir kı la vuz (doğ ru yol gös te ri ci) ol mak sı zın, ken -
di is tek ve tut ku la rı na (he va sı na) uyan dan da ha sa pık kim dir?
Şüp he siz Al lah, zul me den bir kav me hi da yet ver mez. (28/50)
Ha yır, zul me den ler, hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın ken di he va
(is tek ve tut ku)la rı na uy muş lar dır. Al lah'ın sap tır dı ğı nı kim hi da -
ye te er di re bi lir? On la rın hiç bir yar dım cı la rı yok tur. (30/29)
Şu hal de, sen bun dan do la yı da vet et ve em ro lun du ğun gi bi
doğ ru bir is ti ka met tut tur. On la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy -
ma. Ve de ki: "Al lah'ın in dir di ği her ki ta ba inan dım. Ara nız da
ada let li dav ran mak la em ro lun dum. Al lah, bi zim de Rab bi miz,
si zin de Rab bi niz dir. Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin amel le ri niz
si zin dir. Bi zim le ara nız da 'de lil ler ge ti re rek tar tış ma (ya, huc ce -
te ge rek)' yok tur. Al lah bi zi bir ara ya ge ti rip-top la ya cak tır. Dö -
nüş O'na dır." (42/15)
Son ra se ni de bu emir den bir şe ri at üze ri ne kıl dık; öy ley se sen

ona uy ve bil me yen le rin he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma.
(45/18)
Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Al lah'ın bir ilim üze re
ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le di ği ve gö zü üs -
tü ne bir per de çek ti ği kim se yi gör dün mü? Ar tık Al lah'tan son ra
ona kim hi da yet ve re cek tir? Siz yi ne de öğüt alıp-dü şün mü yor
mu su nuz? (45/23)
Şim di Rab bin den apa çık bir bel ge üze rin de bu lu nan kim se, kö -
tü ame li ken di si ne 'süs lü ve çe ki ci gös te ril miş' ve ken di he va
(is tek ve tut ku)la rı na uyan kim se ler gi bi mi dir? (47/14)
On lar dan ki mi ge lip se ni din ler. Ni te kim ya nın dan çı kıp-git tik le -
ri za man, ilim ve ri len le re der ler ki: "O bi raz ön ce ne söy le di?"
İş te on lar; Al lah, on la rın kalp le ri ni mü hür le miş tir ve on lar ken di
he va (is tek ve tut ku)la rı na uy muş lar dır. (47/16)
O, he va dan (ken di is tek, dü şün ce ve tut ku la rı na gö re) ko nuş -
maz. (53/3)
Bu (put lar ise,) si zin ve ata la rı nı zın (ken di is tek ve ön gö rü nü ze
gö re) isim len dir di ği niz (key fi) isim ler den baş ka sı de ğil dir. Al lah,
on lar la il gi li 'hiç bir de lil' in dir me miş tir. On lar, yal nız ca zan na ve
ne fis le ri nin (al çak) he va (is tek ve tut ku) ola rak ar zu et tik le ri ne
uyu yor lar. Oy sa an dol sun, on la ra Rab le rin den yol gös te ri ci gel-
miş tir. (53/23)
Ya lan la dı lar ve ken di he va (is tek ve tut ku)la rı na uy du lar; oy sa
her iş 'so nun da ken di ama cı na va rıp ka rar kı la cak tır.' (54/3)
Kim Rab bi nin ma ka mın dan kor kar ve nef si he va (is tek ve tut ku-
lar) dan sa kın dı rır sa, (79/40)

HEY KEL
(Tu ra git me si nin) Ar dın dan Mu sa'nın kav mi süs eş ya la rın dan
bö ğür me si olan bir bu za ğı hey ke li ni (ta pı la cak ilah) edin di ler.
Onun ken di le riy le ko nuş ma dı ğı nı ve on la rı bir yo la da yö nel -
tip-ilet me di ği ni (hi da ye te er dir me di ği ni) gör me di ler mi? Onu
(tan rı) edin di ler de, zul me den ler ol du lar. (7/148)
Böy le ce on la ra bö ğü ren bir bu za ğı hey ke li dö küp çı kar dı, "İş te,
si zin ve ila hı nız, Mu sa'nın ila hı bu dur; fa kat (Mu sa) unut tu" de -
di ler. (20/88)
Ha ni ba ba sı na ve kav mi ne de miş ti ki: "Si zin, kar şı la rın da bel
bü küp eğil mek te ol du ğu nuz bu tem si li hey kel ler ne dir? (21/52)
Ona di le di ği şe kil de ka le ler, hey kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de ça -
nak lar ve ye rin den sö kül me yen ka zan lar ya par lar dı. "Ey Da vud
ai le si, şük re de rek ça lı şın." Kul la rım dan şük re den ler az dır.
(34/13)

HI RİS Tİ YAN LAR
Şüp he siz, iman eden ler(le) Yahudi ler, Hı ris ti yan lar ve sa bi -
iler(den kim) Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eder ve sa lih amel-
ler de bu lu nur sa, ar tık on la rın Al lah Katında ecir le ri var dır. On -
la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (2/62)
De di ler ki: "Yahudi ve ya Hı ris ti yan ol ma yan hiç kim se ke sin ola-
rak cen ne te gi re mez." Bu, on la rın ken di ku run tu la rı dır. De ki:
"Eğer doğ ru söz lüy se niz, ke sin-ka nı tı nı zı (bur han) ge ti rin."
(2/111)
Yahudi ler de di ler ki: "Hı ris ti yan lar bir şey (her han gi bir te mel)
üze re de ğil ler dir"; Hı ris ti yan lar da: "Yahudi ler bir şey üze re de -
ğil ler dir" de di ler. Oy sa on lar, Ki ta bı oku yor lar. Bil me yen ler (bil-
gi siz ler) de, on la rın söy le dik le ri nin ben ze ri ni söy le miş ler di. Ar tık
Al lah, kı ya met gü nü an laş maz lı ğa düş tük le ri şey de ara la rın da
hü küm ve re cek tir. (2/113)
De di ler ki: "Al lah oğul edin di." O (bu ya kış tır ma dan) yü ce dir.
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Ha yır gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur tü mü O'na gö -
nül den bo yun eğ miş ler dir. (2/116)
Sen on la rın din le ri ne uy ma dık ça, Yahudi ve Hı ris ti yan lar sen-
den ke sin lik le hoş nut ola cak de ğil ler dir. De ki: "Şüp he siz doğ ru
yol, Al lah'ın (gös ter di ği) yo lu dur." Eğer sa na ge len bun ca ilim-
den son ra on la rın he va (ar zu ve tut ku)la rı na uya cak olur san,
se nin için Al lah'tan ne bir dost var dır, ne de bir yar dım cı.
(2/120)
De di ler ki: "Yahudi ve ya Hı ris ti yan olun ki hi da ye te ere si niz." De
ki: "Ha yır, (doğ ru yol) Ha nif (mu vah hid) olan İb ra him'in di ni(dir);
O müş rik ler den de ğil di." (2/135)
Yok sa siz, ger çek ten İb ra him'in, İs ma il'in, İs hak'ın, Ya kub'un ve
to run la rı nın Yahudi ve ya Hı ris ti yan ol duk la rı nı mı söy lü yor su -
nuz? De ki: "Siz mi da ha iyi bi li yor su nuz, yok sa Al lah mı?
Alslah'tan ken di sin de olan bir şe ha de ti giz le yen den da ha za lim
olan kim dir? Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil de ğil dir." (2/140)
Ha ni Al lah İsa'ya de miş ti ki: "Ey İsa doğ ru su se nin ha ya tı na
Ben son ve re ce ğim se ni Ken di me yük sel te ce ğim se ni in kâr
eden ler den te miz le ye ce ğim ve sa na uyan la rı kı ya me te ka dar
in kâ ra sa pan la rın üs tü ne ge çi re ce ğim. Son ra dö nü şü nüz yal-
nız ca Ba na dır hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey de ara-
nız da Ben hük me de ce ğim." (3/55)
İb ra him, ne Yahudi idi, ne de Hı ris ti yan dı: an cak, O ha nif (mu -
vah hid) bir Müs lü man dı, müş rik ler den de de ğil di. (3/67)
Ve: "Biz Hı ris ti yan la rız" di yen ler den ke sin söz (mi sak) al mış tık.
So nun da on lar ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
al ma yı unut tu lar. Böy le ce Biz de, kı ya me te ka dar ara la rın da kin
ve düş man lık sal dık. Al lah, ya pa gel dik le ri şe yi on la ra ha ber ve -
re cek tir. (5/14)
An dol sun "Şüp he siz Al lah Mer yem oğ lu Me sih'tir." di yen ler küf -
re düş müş tür. De ki: "O eğer Mer yem oğ lu Me sih'i onun an ne -
si ni ve yer yü zün de ki le rin tü mü nü he lak (yok) et mek is ter se
Allah'tan (bu nu ön le me ye) kim bir şe ye ma lik ola bi lir? Gök le rin
ye rin ve bun lar ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü Al lah'ın dır; di le -
di ği ni ya ra tır. Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (5/17)
Yahudi ve Hı ris ti yan lar: "Biz Al lah'ın ço cuk la rı yız ve sev dik le ri -
yiz" de di. De ki: "Pe ki ne di ye si zi gü nah la rı nız dan do la yı azab-
lan dı rı yor? Ha yır siz O'nun ya rat tı ğın dan bi rer be şer si niz. O di -
le di ği ni ba ğış lar di le di ği ni azap lan dı rır. Gök le rin ye rin ve bun la -
rın ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü Al lah'ın dır. Son va rış O'na -
dır." (5/18)
İn cil sa hip le ri Al lah'ın on da in dir dik le riy le hük met sin ler. Kim
Allah'ın in dir di ğiy le hük met mez se iş te on lar fa sık olan lar dır.
(5/47)
An dol sun "Şüp he siz Al lah Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. Oy sa Me sih'in de di ği (şu dur:) "Ey İs ra ilo ğul la rı
be nim de Rab bim si zin de Rab bi niz olan Al lah'a iba det edin.
Çün kü O ken di si ne or tak ko şa na şüp he siz cen ne ti ha ram kıl-
mış tır onun ba rın ma ye ri ateş tir. Zul me den le re yar dım cı yok-
tur." (5/72)
Ey iman eden ler, Yahudi ve Hı ris ti yan la rı dost lar (ve li ler) edin-
me yin; on lar bir bir le ri nin dos tu dur lar. Siz den on la rı kim dost
edi nir se, kuş ku suz on lar dan dır. Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu -
lu ğu na hi da yet ver mez. (5/51)
Ger çek şu ki, iman eden ler le Yahudi ler, sa bi îler ve Hı ris ti yan -
lar dan Al lah'a, ahi ret gü nü ne ina nan ve sa lih amel ler de bu lu -
nan lar; on lar için kor ku yok tur, on lar mah zun da ol ma ya cak lar -
dır. (5/69)
An dol sun, in san lar için de, mü'min le re en şid det li düş man ola-

rak Yahudi le ri ve müş rik le ri bu lur sun. On lar dan, iman eden le re
sev gi ba kı mın dan en ya kın ola rak da: "Hı ris ti yan la rız" di yen le ri
bu lur sun. Bu, on lar dan (bir ta kım) pa paz ve ra hip le rin ol ma sı ve
on la rın ger çek te bü yük lük tas la ma ma la rı ne de niy le dir. (5/82)
Yahudi ler: "Üze yir Al lah'ın oğ lu dur" de di ler; Hı ris ti yan lar da:
"Me sih Al lah'ın oğ lu dur" de di ler. Bu, on la rın ağız la rıy la söy le -
me le ri dir; on lar, bun dan ön ce ki in kâr eden le rin söz le ri ni tak lid
edi yor lar. Al lah on la rı kah ret sin; na sıl da çev ri li yor lar? (9/30)
On lar Al lah'ı bı ra kıp bil gin le ri ni ve ra hip le ri ni rab lar (ilah lar)
edin di ler ve Mer yem oğ lu Me sih'i de.. Oy sa on lar tek olan bir
ilah'a iba det et mek ten baş ka bir şey le em ro lun ma dı lar. O'ndan
baş ka ilah yok tur. O bun la rın şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce dir.
(9/31)
Ger çek ten iman eden ler, Yahudi ler, yıl dı za ta pan lar (Sa bii) Hı -
ris ti yan lar, ate şe ta pan lar (Me cu si) ve şirk ko şan lar; şüp he siz
Al lah, kı ya met gü nü ara la rı nı ayı ra cak tır. Doğ ru su Al lah, her şe -
yin üze rin de şa hid olan dır. (22/17)
Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik on lar dan bir ço ğu da fa -
sık olan lar dır. (57/27)

HIR SIZ-HIR SIZ LIK
Hır sız er kek ve hır sız ka dı nın, (ça lıp) ka zan dık la rı na bir kar şı -
lık, Al lah'tan, 'tek ra rı ön le yen ke sin bir ce za' ol mak üze re el le ri -
ni ke sin. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi -
dir. (5/38)
Er zak yük le ri ni ken di le ri ne ha zır la yın ca da, su ka bı nı kar de şi -
nin yü kü içi ne bı rak tı, son ra bir mü na di (şöy le) ses len di: "Ey ka -
fi le, siz ler ger çek ten hır sız sı nız." (12/70)
Al lah adı na, hay ret" de di ler. "Siz de bil miş si niz ki, biz (bu) ye re
boz gun cu luk çı kar mak ama cıy la gel me dik ve biz hır sız de ği liz."
(12/73)
De di ler ki: "Şa yet çal mış bu lu nu yor sa, bun dan ön ce onun kar-
de şi de çal mış tı." Yu suf bu nu ken di için de sak lı tut tu ve bu nu
on la ra açık la ma dı (ve için den): "Siz da ha kö tü bir ko num da sı -
nız" de di. "Si zin düz mek te ol duk la rı nı zı Al lah da ha iyi bi lir."
(12/77)
Dö nün ba ba nı za ve de yin ki: '-Ey ba ba mız, se nin oğ lun ger çek-
ten hır sız lık et ti. Biz, bil di ği miz den baş ka sı na şa hit lik et me dik.
Biz gay bın kol la yı cı la rı de ği liz." (12/81)
Ey Pey gam ber, mü'min ka dın lar, Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş-
ma mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek, ço cuk la rı nı öl dür -
me mek, el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma mak
(gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak),
ma'ruf (iyi, gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek
üze re, sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man, on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Allah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (60/12)

Hİ BE
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz sa na üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver-
di ğin eş le ri ni ve Al lah'ın sa na ga ni met ola rak ver dik le ri (sa vaş
esir le ri)nden sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) ile se nin le bir lik-
te hic ret eden am ca nın kız la rı nı, ha la nın kız la rı nı, da yı nın kız-
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la rı nı ve tey ze nin kız la rı nı he lal kıl dık; bir de, ken di si ni pey gam-
be re hi be eden ve pey gam be rin ken di si ni al mak is te di ği mü'min
bir ka dı nı da, -mü'min ler için ol mak sı zın yal nız ca sa na has ol -
mak üze re- (se nin için he lal kıl dık). Biz, ken di eş le ri ve sağ el -
le ri nin ma lik ol du ğu (ca ri ye le ri) ko nu sun da on lar (mü'min ler)
üze ri ne ne yi farz kıl dı ğı mı zı bil dik (si ze bil dir dik). Böy le lik le se -
nin için hiç bir güç lük ol ma sın. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir-
ge yen dir. (33/50)

HİCR HAL KI
An dol sun Hicr hal kı da gön de ri len (el çi)le ri ya lan la mış lar dı.
(15/80)

HİC RET
Şüp he siz iman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da cehd
eden ler (çaba harcayanlar); iş te on lar, Al lah'ın rah me ti ni uma-
bi lir ler. Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/218)
Ni te kim Rab le ri on la ra (du ala rı nı ka bul ede rek) ce vab ver di:
"Şüp he siz Ben, er kek ol sun, ka dın ol sun, siz den bir iş te bu lu -
na nın işi ni bo şa çı kar mam. Si zin ki mi niz ki mi niz den dir. İş te, hic-
ret eden le rin, yurt la rın dan sü rü lüp-çı ka rı lan la rın ve yo lum da iş -
ken ce gö ren le rin, çar pı şıp öl dü rü len le rin, mut la ka kö tü lük le ri ni
ör te ce ğim ve on la rı, alt la rın dan ır mak lar akan cen net le re so ka -
ca ğım. (Bu,) Al lah Katından bir kar şı lık (se vap)tır. (O) Al lah,
kar şı lı ğın (se va bın) en gü ze li O'nun Katında dır." (3/195)
On lar, ken di le ri nin in kâ ra sap ma la rı gi bi si zin de in kâ ra sap ma -
nı zı is te di ler. Böy le lik le bir ola cak tı nız. Öy ley se Al lah yo lun da
hic ret edin ce ye ka dar on lar dan ve li ler (dost lar) edin me yin. Şa -
yet yi ne yüz çe vi rir ler se, ar tık on la rı tu tun ve her ne re de ele ge -
çi rir se niz öl dü rün. On lar dan ne bir ve li (dost) edi nin, ne de bir
yar dım cı. (4/89)
Me lek ler ken di ne fis le ri ne zul me den le rin ha ya tı na son ve re cek -
le ri za man der ler ki: "Ner de idi niz?" On lar: "Biz, yer yü zün de za -
yıf bı ra kıl mış lar (müs taz'af lar) idik." der ler. (Me lek ler de:) "Hic -
ret et me niz için Al lah'ın ar zı ge niş de ğil miy di?" der ler. İş te on -
la rın ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü ya tak tır o? (4/97)
Al lah yo lun da hic ret eden, yer yü zün de ba rı na cak çok yer de
bu lur, ge niş lik (ve bol luk) da.  Al lah'a ve Re sû lü'ne hic ret et mek
üze re evin den çı kan, son ra ken di si ne ölüm ge len ki şi nin ec ri
şüp he siz Al lah'a düş müş tür. Al lah, ba ğış la yı cı dır, esir ge yi ci dir.
(4/100)
Ger çek şu ki, iman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da
mal la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler ile (hic ret eden le ri) ba rın -
dı ran lar ve yar dım eden ler, iş te bir bir le ri nin ve li si olan lar bun lar-
dır. İman edip hic ret et me yen ler, on lar hic ret edin ce ye ka dar,
si zin on la ra hiç bir şey le ve la ye ti niz yok tur. Ama din ko nu sun da
siz den yar dım is ter ler se, yar dım üze ri niz de bir yü küm lü lük tür.
An cak, siz ler le on lar ara sın da an laş ma bu lu nan bir top lu lu ğun
aley hin de de ğil. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (8/72)
İman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da cehd eden ler
(çaba harcayanlar) ile (hic ret eden le ri) ba rın dı ran lar ve yar dım
eden ler, iş te ger çek mü'min olan lar bun lar dır. On lar için bir ba -
ğış lan ma ve üs tün bir rı zık var dır. (8/74)
Bun dan son ra iman edip hic ret eden ler ve si zin le bir lik te cehd
eden ler, iş te on lar siz den dir. Ak ra ba lar (mi ras ta) Al lah'ın Ki ta bı -
na gö re, bir bir le ri ne (mi ras ta) ön ce lik li dir. Doğ ru su Al lah her şe -
yi bi len dir. (8/75)
İman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da mal la rıy la ve can-
la rıy la cehd eden le rin Al lah Katında bü yük de re ce le ri var dır. İş -

te 'kur tu lu şa ve mut lu lu ğa' eren ler bun lar dır. (9/20)
Zul me uğ ra tıl dık tan son ra, Al lah yo lun da hic ret eden le ri dün ya -
da şüp he siz gü zel bir bi çim de yer leş ti re ce ğiz; ahi ret kar şı lı ğı
ise da ha bü yük tür. Bil miş ol sa lar dı. (16/41)
Son ra ger çek ten Rab bin, iş ken ce ye uğ ra tıl dık tan son ra hic ret
eden le rin, ar dın dan çaba harcayıp, sab re den le rin (des tek çi si -
dir). Şüp he siz se nin Rab bin, bun dan son ra da ger çek ten ba ğış-
la yan dır, esir ge yen dir. (16/110)
Al lah yo lun da hic ret edip öl dü rü len ve ya ölen le re ge lin ce mu -
hak kak Al lah, on la rı gü zel bir rı zık la rı zık lan dı ra cak tır. Şüp he siz
Al lah, rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır. (22/58)
Siz den, fa zi let li ve var lık lı olan lar, ya kın la ra, yok sul la ra ve Al lah
yo lun da hic ret eden le re ver mek te ek silt me yap ma sın lar, af fet -
sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi ba ğış la ma sı nı sev mez mi si -
niz? Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (24/22)
Bu nun üze ri ne Lut ona iman et ti ve de di ki: "Ger çek ten ben,
Rab bi me hic ret ede ce ğim. Çün kü şüp he siz O, güç lü ve üs tün
olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (29/26)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz sa na üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver-
di ğin eş le ri ni ve Al lah'ın sa na ga ni met ola rak ver dik le ri (sa vaş
esir le ri)nden sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) ile se nin le bir lik-
te hic ret eden am ca nın kız la rı nı, ha la nın kız la rı nı, da yı nın kız-
la rı nı ve tey ze nin kız la rı nı he lal kıl dık; bir de, ken di si ni pey gam-
be re hi be eden ve pey gam be rin ken di si ni al mak is te di ği mü'min
bir ka dı nı da, -mü'min ler için ol mak sı zın yal nız ca sa na has ol -
mak üze re- (se nin için he lal kıl dık). Biz, ken di eş le ri ve sağ el -
le ri nin ma lik ol du ğu (ca ri ye le ri) ko nu sun da on lar (mü'min ler)
üze ri ne ne yi farz kıl dı ğı mı zı bil dik (si ze bil dir dik). Böy le lik le se -
nin için hiç bir güç lük ol ma sın. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir-
ge yen dir. (33/50)
Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima nı (gö nül-
le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden le ri se ver ler ve on la ra ve ri -
len şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su) duy maz lar.
Ken di le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz ne fis -
le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri ve ben cil tut ku la rın dan'
ko run muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (59/9)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın lar hic ret ede rek si ze gel dik le ri
za man, on la rı im ti han edin. Al lah, on la rın iman la rı nı da ha iyi bi -
len dir. Şa yet (ger çek ten) mü'min ka dın lar ol duk la rı nı bi lip-öğ re -
nir se niz, ar tık sa kın on la rı ka fir le re ge ri çe vir me yin. (Çün kü) Ne
bun lar on la ra he lal dir, ne on lar bun la ra he lal dir. On la ra (ka fir
ko ca la rı na ken di le ri için) har ca dık la rı nı ve rin. On la ra (hic ret
eden mü'min ka dın la ra) üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver di ği niz tak-
dir de on la rı ni kah la ma nız da si ze bir güç lük yok tur. Ka fir (ka -
dın)la rın is met le ri ni (ni kah la rı nı) tut ma yın ve (on lar için) har ca -
dık la rı nı zı is te yin. On lar da (mü'min ka dın la ra) har ca dık la rı nı is -
te sin ler. Bu, Al lah'ın hük mü dür; si zin ara nız da hük me der. Al lah,
bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (60/10)

Hİ DA YET
Ra ma zan ayı... İn san lar için hi da yet olan ve doğ ru yo lu ve (hak
ile ba tı lı bir bi rin den) ayı ran apa çık bel ge le ri (kap sa yan) Kur'an
on da in di ril miş tir. Öy ley se siz den kim bu aya şa hid olur sa ar tık
onu tut sun. Kim has ta ya da yol cu luk ta olur sa tut ma dı ğı gün ler
sa yı sın ca di ğer gün ler de (tut sun). Al lah si ze ko lay lık di ler zor-
luk di le mez. (Bu ko lay lık) sa yı yı ta mam la ma nız ve si zi doğ ru
yo la (hi da ye te) ulaş tır ma sı na kar şı lık Al lah'ı bü yük ta nı ma nız
için dir. Umu lur ki şük re der si niz. (2/185) 
De ki: "Eğer ba ba la rı nız ço cuk la rı nız kar deş le ri niz eş le ri niz aşi-
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re ti niz ka zan dı ğı nız mal lar az kâr ge ti re ce ğin den kork tu ğu nuz
ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler siz le re Al lah'tan O'nun Re sû -
lü'nden ve O'nun yo lun da cehd et mek ten da ha se vim li ise ar tık
Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah fa sık lar top-
lu lu ğu na hi da yet ver mez. (9/24)
Şim di sen ken di he va sı nı ilah edi nen ve Al lah'ın bir ilim üze re
ken di si ni sap tır dı ğı ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le di ği ve gö zü üs -
tü ne bir per de çek ti ği kim se yi gör dün mü? Ar tık Al lah'tan son ra
ona kim hi da yet ve re cek tir? Siz yi ne de öğüt alıp-dü şün mü yor
mu su nuz? (45/23)
İş te on la rın ilim den ya na ula şa bil dik le ri (son sı nır) bu dur. Şüp -
he siz se nin Rab bin; Ken di yo lun dan sa pa nı en iyi bi len O'dur ve
hi da yet bu la nı da en iyi bi len O'dur. (53/30)

HİK MET
De di ler ki: "Sen yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den baş ka bi zim hiç bir
bil gi miz yok. Ger çek ten Sen, her şe yi bi len, hü küm ve hik met
sa hi bi olan sın." (2/32)
Rab bi miz, iç le rin den on la ra bir el çi gön der, on la ra ayet le ri ni
oku sun, ki ta bı ve hik me ti öğ ret sin ve on la rı arın dır sın. Şüp he -
siz, Sen güç lü ve üs tün olan sın, hü küm ve hik met sa hi bi sin."
(2/129)
Öy le ki si ze, ken di niz den, si ze ayet le ri mi zi oku ya cak, si zi arın-
dı ra cak, si ze Ki tap ve hik me ti öğ re te cek ve bil me dik le ri ni zi bil-
di re cek bir el çi gön der dik. (2/151)
Si ze, apa çık bel ge ler (ayet ler) gel dik ten son ra yi ne aya ğı nız ka -
yar sa, bi lin ki Al lah, ger çek ten üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (2/209)
Hem dün ya (ko nu sun)da, hem ahi ret (ko nu sun da). Ve sa na ye -
tim le ri so rar lar. De ki: "On la rı ıs lah et mek (ya rar lı kıl mak) ha yır-
lı dır. Eğer on la rı ara nı za ka tar sa nız, ar tık on lar si zin kar deş le ri -
niz dir. Al lah boz gun (fe sad) çı ka ra nı ıs lah edi ci den bi lir (ayır de -
der). Eğer Al lah di le sey di si ze güç lük çı ka rır dı. Şüp he siz Al lah
güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/220)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni ta mam la mış lar sa,
on la rı ya gü zel lik le tu tun ya da gü zel lik le bı ra kın. Fa kat hak la rı -
nı ih lal edip za rar ver mek için on la rı (ya nı nız da) tut ma yın. Kim
böy le ya par sa ar tık o, ken di nef si ne zul met miş olur. Al lah'ın
ayet le ri ni oyun (ko nu su) edin me yin ve Al lah'ın si ze ver di ği ni -
me ti ve si ze öğüt ola rak in dir di ği Ki tab'ı ve hik me ti anın.
Allah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki, Al lah her şe yi bi len dir.
(2/231)
İçi niz de ölüp de (ge ri de) eş ler bı ra kan lar, (ev le rin den) çı ka rıl -
mak sı zın, bir yı la ka dar ya rar lan ma la rı için eş le ri ne va si yet (bı -
rak sın lar). Ama on lar, (ken di lik le rin den) çı kar lar sa, ar tık on la rın
ma ruf (meş ru) ola rak ken di le ri için yap tık la rın dan do la yı si ze
so rum lu luk yok tur. Al lah güç lü ve üs tün olan dır. Hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (2/240)
Böy le ce on la rı, Al lah'ın iz niy le ye nil gi ye uğ rat tı lar. Da vud Ca -
lut'u öl dür dü. Al lah da ona mülk ve hik met ver di; ona di le di ğin -
den öğ ret ti. Eğer Al lah'ın, in san la rın bir kıs mı ile bir kıs mı nı def'i
(en gel le me si) ol ma say dı, yer yü zü mut la ka fe sa da uğ rar dı. An -
cak Al lah, alem le re kar şı bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. (2/251)
Ha ni İb ra him: "Rab bim, ba na ölü le ri na sıl di rilt ti ği ni gös ter" de -
miş ti. (Al lah ona:) "İnan mı yor mu sun?" de yin ce, "Ha yır (inan-
dım), an cak kal bi min tat min ol ma sı için" de di. "Öy ley se, dört
kuş tut. On la rı ken di ne alış tır, son ra on la rı (par ça la yıp) her bir
par ça sı nı bir da ğın üze ri ne bı rak, son ra da on la rı ça ğır. Sa na
ko şa rak ge lir ler. Bil ki, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır,

hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/260)
Ki me di ler se hik me ti ona ve rir; şüp he siz ken di si ne hik met ve ri -
le ne bü yük bir ha yır da ve ril miş tir. Te miz akıl sa hip le rin den baş-
ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (2/269)
Döl ya tak la rın da si ze di le di ği gi bi su ret ve ren O'dur. O'ndan
baş ka ilah yok tur; üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa -
hi bi dir. (3/6)
Ona ki ta bı, hik me ti, Tev ra t’ı ve İn ci l’i öğ re te cek." (3/48)
Bun la rı Biz sa na ayet ler den ve hik met li zikr'den (Kur'an'dan)
oku yo ruz. (3/58)
Şüp he siz bu, ger çek bir ola yın ha be ri dir. Al lah'tan baş ka ilah
yok tur. Ve şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (3/62)
Ha ni Al lah pey gam ber ler den 'ke sin bir söz (mi sak)' al mış tı: "An -
dol sun si ze Ki tap ve hik met ten ve rip son ra si ze be ra be ri niz de -
ki ni doğ ru la yan bir el çi gel di ğin de, ona ke sin ola rak iman ede-
cek ve ona yar dım da bu lu na cak sı nız." De miş ti ki: "Bu nu ik rar
et ti niz ve bu ağır yü kü mü al dı nız mı?" On lar: "İk rar et tik" de miş-
ler di de "Öy ley se şa hid olun, ben de si zin le bir lik te şa hid olan-
lar da nım," de miş ti. (3/81)
Al lah bu nu (yar dı mı) si ze an cak bir müj de ol sun ve kalp le ri niz
bu nun la tat min bul sun di ye yap tı. 'Yar dım ve za fer' (nus ret) an -
cak üs tün ve güç lü, hü küm ve hik met sa hi bi olan Al lah'ın
Katından dır. (3/126)
An dol sun ki Al lah, mü'min le re, iç le rin de ken di le rin den on la ra bir
pey gam ber gön der mek le lü tuf ta bu lun muş tur. (Ki O) On la ra
ayet le ri ni oku yor, on la rı arın dı rı yor ve on la ra Ki ta bı ve hik me ti
öğ re ti yor. On dan ön ce ise on lar apa çık bir sa pık lık için dey di ler.
(3/164)
Ço cuk la rı nız ko nu sun da Al lah, er ke ğe iki di şi nin his se si ka dar
tav si ye eder. Eğer on lar iki den çok ka dın ise (ölü nün) ge ri de bı -
rak tı ğı nın üç te iki si on la rın dır. Ka dın (ve ya kız) bir tek ise, bu
du rum da ya rı sı onun dur. (Öle nin) Bir ço cu ğu var sa, ge ri ye bı -
rak tı ğın dan an ne ve ba ba dan her bi ri için al tı da bir, ço cu ğu ol -
ma yıp da an ne ve ba ba ona mi ras çı ise, bu du rum da an ne si
için üç te bir var dır. Onun kar deş le ri var sa o za man an ne si için
al tı da bir'dir. (An cak bu hü küm ler, öle nin) Et ti ği va si yet ve ya
(var sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Ba ba la rı nız, oğul la rı -
nız, siz on la rın han gi le ri nin ya rar ba kı mın dan si ze da ha ya kın
ol du ğu nu bil mez si niz. (Bun lar) Al lah'tan bir farz dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/11)
Al lah'ın (ka bu lü nü) üze ri ne al dı ğı tev be, an cak ce ha let ne de -
niy le kö tü lük ya pan la rın, son ra he men ce cik tev be eden le rin(ki -
dir). İş te Al lah, böy le le ri nin tev be le ri ni ka bul eder. Al lah, bi len -
dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/17)
Sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) dı şın da ki ka dın lar dan
'ev li ve öz gür' olan lar la da (ev len me niz ha ram dır.) Bun lar,
Allah'ın üze ri ni ze yaz dı ğı dır. Bun la rın dı şın da ka la nı if fet le ri ni
ko ru yup fu huş ta bu lun ma mak üze re mal la rı nız la (me hir ve re -
rek) ev le ne cek ka dın ara ma nız si ze he lal kı lın dı. Öy ley se on lar-
dan han gi şey le (ve ya ne ka dar) ya rar lan dıy sa nız, on la ra üc ret
(me hir)le ri ni tes bit edil di ği mik ta rıy la öde yin. Mik ta rın tes bi tin -
den son ra, kar şı lık lı hoş nud ol du ğu nuz bir şey ko nu sun da üs tü-
nü ze bir so rum lu luk yok tur. Şüp he siz Al lah, bi len dir, hü küm ve
hik met sa hi bi olan dır. (4/24)
Al lah, si ze açık la ya rak an lat mak, si zi siz den ön ce ki le rin sün ne -
ti ne ilet mek ve tev be le ri ni zi ka bul et mek is ter. Al lah bi len dir, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (4/26)
Yok sa on lar, Al lah'ın Ken di faz lın dan in san la ra ver dik le ri ni mi
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kıs ka nı yor lar? Doğ ru su Biz, İb ra him ai le si ne Ki ta bı ve hik me ti
ver dik; on la ra bü yük bir mülk de ver dik. (4/54)
Ayet le ri mi ze kar şı in kâ ra sa pan la rı şüp he siz ate şe so ka ca ğız.
De ri le ri ya nıp dö kül dük çe, aza bı tad ma la rı için on la rı baş ka de -
ri ler le de ğiş ti re ce ğiz. Ger çek ten, Al lah, güç lü ve üs tün olan dır,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/56)
Bir mü'mi ne, -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola-
rak ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş-
man olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz -
gür lü ğe ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and -
laş ma olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet
öde mek ve bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir.
(Di yet ve kö le öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise,
ke sin ti siz ola rak iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
(Düş ma nı nız olan) Top lu lu ğu ara mak ta gev şek lik gös ter me yin.
Siz acı çe ki yor sa nız, şüp he siz on lar da, si zin acı çek ti ği niz gi bi
acı çe ki yor lar. Oy sa siz, on la rın umud et me dik le ri ni  Al lah'tan
umu yor su nuz. Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(4/104)
Kim bir gü nah ka za nır sa, o an cak ken di nef si aley hin de onu ka -
zan mış tır. Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/111)
Eğer Al lah'ın faz lı ve rah me ti se nin üze rin de ol ma say dı, on lar -
dan bir grup, se ni de sap tır mak için ta sa rı kur muş tu. Oy sa on -
lar, an cak ken di ne fis le ri ni sap tı rır lar ve sa na hiç bir şey le za rar
ve re mez ler. Al lah, sa na Ki ta bı ve hik me ti in dir di ve sa na bil me -
dik le ri ni öğ ret ti. Al lah'ın üze ri niz de ki faz lı çok bü yük tür. (4/113)
Eğer iki si ay rı la cak olur lar sa, Al lah her bi ri ne 'ge niş lik (rı zık ve
ih san) kay nak la rın dan' ka zan dı rır (ih ti yaç lar dan ko rur.) Al lah,
(rah me tiy le) ge niş olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/130)
Ha yır; Al lah onu Ken di ne yük selt ti. Al lah üs tün ve güç lü dür, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (4/158)
El çi ler; müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak (gön de ril di). Öy le ki el çi -
ler den son ra in san la rın Al lah'a kar şı (sa vu na cak) de lil le ri ol ma -
sın. Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hik met ve hü küm sa hi bi dir.
(4/165)
Ey in san lar, şüp he siz el çi si ze Rab bi niz den hak la gel di. Öy ley -
se iman edin, si zin için ha yır lı dır. Eğer in kâ ra sa par sa nız, şüp-
he siz gök ler de olan la rın ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ın dır.
Allah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/170)
Hır sız er kek ve hır sız ka dı nın, (ça lıp) ka zan dık la rı na bir kar şı -
lık, Al lah'tan, 'tek ra rı ön le yen ke sin bir ce za' ol mak üze re el le ri -
ni ke sin. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi -
dir. (5/38)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
O, kul la rı üze rin de kah re di ci olan dır. O, hü küm ve hik met sa hi -
bi olan dır, ha ber dar olan dır. (6/18)

O, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya ra tan dır. O'nun "ol" de di ği gün
(her şey) olu ve rir, O'nun sö zü hak tır. Sur'a üfü rül dü ğü gün, mülk
O'nun dur. O, gay bı ve mü şa he de edi le bi le ni bi len dir. O, hü küm
ve hik met sa hi bi olan dır, ha ber dar olan dır. (6/73)
Bu, İb ra him'e, kav mi ne kar şı ver di ği miz de li li miz dir. Biz, di le di -
ği mi zi de re ce ler le yük sel ti riz. Şüp he siz se nin Rab bin, hü küm
ve hik met sa hi bi dir, bi len dir. (6/83)
Bun lar, ken di le ri ne ki tap, hik met ve pey gam ber lik ver dik le ri miz -
dir. Eğer bun la rı ta nı ma yıp-küf re sa pı yor lar sa, an dol sun, Biz
bu na (kar şı) in kâ ra sap ma yan bir top lu lu ğu ve kil kıl mı şız dır.
(6/89)
On la rın tü mü nü top la ya ca ğı gün: "Ey cin top lu lu ğu in san lar dan
ço ğu nu (ayar tıp ken di ni ze kul lar) edin di niz" (di ye cek). İn san lar -
dan on la rın dost la rı der ler ki: "Rab bi miz, ki mi miz ki mi miz den
ya rar lan dı ve bi zim için tes bit et ti ğin sü re ye ulaş tık." (Al lah) Di -
ye cek ki: "Al lah'ın di le di ği dış ta ol mak üze re, ateş si zin için de
sü re siz ka la ca ğı nız ko nak la ma ye ri niz dir." Şüp he siz Rab bin,
hü küm ve hik met sa hi bi olan dır, bi len dir. (6/128)
Al lah, bu nu, yal nız ca bir müj de ve kalb le ri ni zin tat min bul ma sı
için yap mış tı; (yok sa) Al lah'ın Katından baş ka sın da nus ret (za -
fer ve yar dım) yok tur. Hiç şüp he siz Al lah üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/10)
Mü na fık lar ve kalb le rin de has ta lık olan lar şöy le di yor lar dı:
"Bun la rı (Müs lü man la rı) din le ri al dat tı." Oy sa kim Al lah'a te vek -
kül eder se, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (8/49)
Ve on la rın kalb le ri ni uz laş tır dı. Sen, yer yü zün de ki le rin tü mü nü
har ca say dın bi le, on la rın kalb le ri ni uz laş tı ra maz dın. Ama Al lah,
ara la rı nı bu lup on la rı uz laş tır dı. Çün kü O, üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/63)
hiç bir pey gam be re, yer yü zün de ke sin bir za fer ka za nın ca ya ka -
dar esir al ma sı ya kış maz. Siz dün ya nın ge çi ci ya ra rı nı is ti yor -
su nuz. Oy sa  Al lah (si ze) ahi re ti is te mek te dir. Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/67)
Eğer sa na iha net et mek is ter ler se, on lar da ha ön ce Al lah'a da
iha net et miş ler di; böy le ce O da, "boz gu na uğ ra ma la rı (için) sa -
na im kan ver miş ti.' Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(8/71)
Ve kalb le rin de ki öf ke yi gi der sin. Al lah di le di ği nin tev be si ni ka -
bul eder. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/15)
Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na yar dım
et miş tir. Ha ni kâ fir ler iki den bi ri ola rak O'nu (Mek ke'den) çı kar -
mış lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du:
"Hüz ne ka pıl ma, el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce
Allah O'na 'hu zur ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti, O'nu si zin
gör me di ği niz or du lar la des tek le miş, in kâ ra eden le rin de ke li me -
si ni (in kâr çağ rı la rı nı) al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li me si, yü ce
olan dır. Al lah üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(9/40)
Sa da ka lar, -Al lah'tan bir farz ola rak- yal nız ca fa kir ler, düş kün -
ler, (ze kat) işin de gö rev li olan lar, kalb le ri ısın dı rı la cak lar, kö le -
ler, borç lu lar, Al lah yo lun da (olan lar) ve yol da kal mış(lar) için dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/60)
Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir ler. İyi -
li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar,
ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın
ken di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz, Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/71)
Be de vi ler in kâr ve ni fak ba kı mın dan da ha şid det li dir. Al lah'ın el -
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çi si ne in dir di ği sı nır la rı bil me me ye de on lar da ha 'yat kın ve el -
ve riş li dir.' Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/97)
Di ğer bir kıs mı, Al lah'ın em ri için er te len miş ler dir. O, bun la rı, ya
azab lan dı ra cak ve ya tev be le ri ni ka bul ede cek tir. Al lah, bi len dir,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/106)
On la rın kalb le ri par ça lan ma dık ça, kur duk la rı bi na kalb le rin de
bir şüp he ola rak sü rüp-gi de cek tir. Al lah bi len dir, hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (9/110)
Elif, Lam, Ra. Bun lar, hik met li Ki ta bın ayet le ri dir. (10/1)
Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayet le ri muh kem kı lın mış, son ra hü küm ve
hik met sa hi bi ve her şey den ha ber dar olan (Al lah) ta ra fın dan bi -
rer bi rer (bö lüm bö lüm) açık lan mış bir Ki tap'tır (ki:) (11/1)
Böy le ce Rab bin se ni seç kin kı la cak, söz le rin yo ru mun dan (kay-
nak la nan bir bil gi yi) sa na öğ re te cek ve da ha ön ce ata la rın İb ra -
him ve İs hak'a (ni me ti ni) ta mam la dı ğı gi bi se nin ve Ya kub ai le -
si nin üze rin de ki ni me ti ni ta mam la ya cak tır. El bet te Rab bin, bi -
len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (12/6)
(Şeh re dö nüp du ru mu ba ba la rı na ak ta rın ca o:) "Ha yır" de di.
"Nef si niz si zi ya nıl tıp (böy le) bir işe sü rük le miş. Bun dan son ra
(ba na dü şen) gü zel bir sa bır dır. Umu lur ki Al lah (pek ya kın bir
ge le cek te) on la rın tü mü nü ba na ge ti rir. Çün kü O, bi le nin, hü -
küm ve hik met sa hi bi ola nın ken di si dir." (12/83)
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam, bu, da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti, çün -
kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı -
nı aç tık tan son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab -
bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden di. Ger çek ten bi -
len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)
Biz hiç bir el çi yi, ken di kav mi nin di lin den baş ka sıy la gön der me -
dik ki, on la ra apa çık an lat sın. Böy le ce Al lah, di le di ği ni şa şır tıp
sap tı rır, di le di ği ni hi da ye te er di rir. O, üs tün ve güç lü olan dır, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (14/4)
Ve şüp he siz se nin Rab bin, O, on la rı haş re de cek tir. Ger çek ten
O, hü küm ve hik met sa hi bi dir, bi len dir. (15/25)
Ahi re te inan ma yan la rın kö tü ör nek le ri var dır, en yü ce ör nek ler
ise Al lah'a ait tir. O, güç sa hi bi olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi -
dir. (16/60)
Rab bi nin yo lu na hik met le ve gü zel öğüt le ça ğır ve on lar la en
gü zel bir bi çim de mü ca de le et. Şüp he siz se nin Rab bin yo lun -
dan sa pa nı bi len dir ve hi da ye te ere ni de bi len dir. (16/125)
Bun lar, Rab bi nin sa na hik met ola rak vah yet ti ği şey ler dir. Rab -
bin ile be ra ber baş ka ilah lar kıl ma, yok sa ye ril miş, ko vul muş
ola rak ce hen ne me bı ra kı lır sın. (17/39)
(Ço cu ğun do ğup bü yü me sin den son ra ona de dik ki:) "Ey Yah -
ya, Ki ta bı kuv vet le tut." Da ha ço cuk iken ona hik met ver dik.
(19/12)
Biz sen den ön ce hiç bir Re sul ve Ne bi gön der miş ol ma ya lım ki,
o bir di lek te bu lun du ğu za man, şey tan, onun di le di ği ne (bir kuş -
ku ve ya sap ma un su ru) ka tıp bı rak mış ol ma sın. Ama Al lah,
şey ta nın ka tıp-bı rak ma la rı nı gi de rir, son ra ken di ayet le ri ni sağ-
lam laş tı rıp-pe kiş ti rir. Al lah, ger çek ten bi len dir, hü küm ve hik met
sa hi bi dir. (22/52)
Eğer Al lah'ın si zin üze ri niz de faz lı ve rah me ti ol ma say dı ve
Allah ger çek ten tev be le ri ka bul eden hü küm ve hik met sa hi bi
ol ma say dı (ne ya par dı nız)? (24/10)
Al lah si ze ayet le ri açık lı yor; Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa -
hi bi dir. (24/18)
Ey iman eden ler, sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu ile siz den olup da

he nüz er gin lik ça ğı na er me miş olan (ço cuk)lar, (oda la rı nı za gir-
mek için şu) üç va kit te izin is te sin ler: Sa bah na ma zın dan ön ce,
öğ le yin üs tü nü zü çı kar dı ğı nız va kit ve yat sı na ma zın dan son ra.
(Bu) Üçü si zin için mah rem (va kit le ri)dir. Bun la rın dı şın da si ze
de, on la ra da bir sa kın ca yok tur; on lar ya nı nız da do la şa bi lir ler,
bir bi ri ni zin ya nın da ola bi lir si niz. İş te Al lah, si ze ayet le ri böy le
açık la mak ta dır. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(24/58)
Siz den olan ço cuk lar, er gin lik ça ğı na er dik le ri za man, ken di le -
rin den ön ce ki le rin izin is te di ği gi bi, bun dan böy le izin is te sin ler.
İş te Al lah, ayet le ri ni si ze böy le açık lar. Al lah bi len dir, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (24/59)
Siz den kor kun ca da he men ara nız dan kaç tım; son ra Rab bim
ba na hü küm (ve hik met) ver di ve be ni gön de ri len (el çi ler den)
kıl dı." (26/21)
Rab bim, ba na hü küm (ve hik met) ba ğış la ve be ni sa lih olan la -
ra kat;" (26/83)
Hiç şüp he siz, bu Kur'an, sa na, hü küm ve hik met sa hi bi olan,
(ve her şe yi ger çe ğiy le) bi len (Al lah'ın) Katından il ka edil mek te -
dir. (27/6)
Ey Mu sa, ger çek ten Ben, güç lü ve üs tün, hü küm ve hik met sa -
hi bi olan Al lah'ım." (27/9)
O, er gin lik ça ğı na ula şıp ol gun la şın ca, ona bir 'hü küm ve hik-
met' ve ilim ver dik. Biz iyi lik te bu lu nan la rı iş te böy le ödül len di ri -
riz. (28/14)
An dol sun, ilk ne sil le ri yı kı ma uğ rat tık tan son ra, Mu sa'ya, in san -
lar için (göz le ri hik met le açıp ay dın la ta cak) ba si ret ler, hi da yet
ve rah met ol mak üze re Ki tap ver dik. Umu lur ki, öğüt alıp-dü şü -
nür ler di ye. (28/43)
Bu nun üze ri ne Lut ona iman et ti ve de di ki: "Ger çek ten ben,
Rab bi me hic ret ede ce ğim. Çün kü şüp he siz O, güç lü ve üs tün
olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (29/26)
Al lah, Ken di dı şın da han gi şe ye tap tık la rı nı şüp he siz bi lir. O,
güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (29/42)
Ya rat ma yı baş la tan, son ra onu ia de ede cek olan O'dur; bu O'na
gö re pek ko lay dır. Gök ler de ve yer de en yü ce mi sal O'nun dur.
O, güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (30/27)
Bun lar hik met li Ki ta bın ayet le ri dir; (31/2)
Ora da ebe di ola rak ka lı cı dır lar. Al lah'ın va'di hak tır. O, üs tün ve
güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (31/9)
An dol sun, Luk man'a "Al lah'a şük ret" di ye hik met ver dik. Kim
şük re der se, ar tık o, ken di le hi ne şük re der. Kim in kâr eder se, ar -
tık şüp he siz, (Al lah,) Ga ni (hiç kim se ye ve hiç bir şe ye muh taç
ol ma yan)dır, Ha mid dir (hamd yal nız ca O'na ait tir). (31/12)
Eğer yer yü zün de ki ağaç la rın tü mü ka lem ve de niz de -onun ar -
dın dan ye di de niz da ha ek le ne rek- (mü rek kep) ol sa, yi ne de
Allah'ın ke li me le ri (yaz mak la) tü ken mez. Şüp he siz Al lah, üs tün
ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (31/27)
Ey Pey gam ber, Al lah'tan sa kın, ka fir le re ve mü na fık la ra ita at et -
me. Şüp he siz Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (33/1)
Ev le ri niz de okun mak ta olan Al lah'ın ayet le ri ni ve hik me ti ha tır -
la yın. Şüp he siz Al lah, la tif tir, ha ber dar olan dır. (33/34)
Hamd, gök ler de ve yer de olan la rın tü mü ken di si ne ait olan
Allah'ın dır; ahi ret te de hamd O'nun dur. O, hü küm ve hik met sa -
hi bi dir, ha ber alan dır. (34/1)
De ki: "O'na (kul luk et me de) ek le mek te ol du ğu nuz or tak la rı ba -
na gös te rin. As la (on lar ona ger çek or tak ola maz lar); ha yır, O,
güç lü ve üs tün olan, hü küm ve hik met sa hi bi olan Al lah'tır."
(34/27)
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Al lah, in san lar için rah me tin den her ne yi aça cak ol sa, ar tık onu
kı sıp-tu ta cak yok tur; her ne yi kı sar-tu tar sa, ar tık onu da on dan
son ra sa lı ve re cek yok tur. O, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (35/2)
An dol sun hik met li Kur'an'a, (36/2)
Onun mül kü nü güç len dir miş tik. Ona hik met ve an la tım çar pı cı -
lı ğı nı ver miş tik. (38/20)
(Bu) Ki ta bın in di ril me si, üs tün ve güç lü olan, hü küm ve hik met
sa hi bi Al lah (Ka tın)dan dır. (39/1)
Rab bi miz, on la rı Adn cen net le ri ne sok ki on la ra (bu nu) va'det-
tin; ba ba la rın dan, eş le rin den ve soy la rın dan sa lih olan la rı da.
Ger çek ten Sen, üs tün ve güç lü olan sın, hü küm ve hik met sa hi -
bi sin." (40/8)
Ba tıl, ona önün den de, ar dın dan da ge le mez. (Çün kü Kur'an,)
Hü küm ve hik met sa hi bi, çok övü len (Al lah)tan in di ril me dir.
(41/42)
Ken di siy le Al lah'ın ko nuş ma sı, bir be şer için ola cak (şey) de ğil -
dir; an cak bir vahy ile ya da per de ar ka sın dan ve ya bir el çi gön-
de rip ken di iz niy le di le di ği ne vah yet me si (du ru mu) baş ka. Ger -
çek ten O, yü ce olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (42/51)
Şüp he siz o, Bi zim Katımız da olan Ana Ki tap'ta dır; çok yü ce dir,
hü küm ve hik met do lu dur. (43/4)
İsa, açık bel ge ler le ge lin ce, de di ki: "Ben si ze bir hik met le gel-
dim ve hak kın da ih ti la fa düş tük le ri ni zin bir kıs mı nı si ze açık la -
mak için de. Öy ley se Al lah'tan sa kı nın ve ba na ita at edin."
(43/63)
Gök ler de ilah ve yer de ilah O'dur. O, hü küm ve hik met sa hi bi -
dir, bi len dir. (43/84)
Ki on da (o ge ce de) her hik met li iş ay rı lır. (44/4)
Ki ta bın in di ril me si, üs tün ve güç lü olan, hü küm ve hik met sa hi -
bi Al lah'tan dır. (45/2)
Gök ler de ve yer de bü yük lük O'nun dur. O, üs tün ve güç lü dür,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (45/37)
Ki ta bın in di ril me si, üs tün ve güç lü, hü küm ve hik met sa hi bi
Allah'tan dır. (46/2)
Mü'min le rin kalp le ri ne, iman la rı na iman ka tıp-art tır sın lar di ye,
'gü ven duy gu su ve hu zur' in di ren O'dur. Gök le rin ve ye rin or du-
la rı Al lah'ın dır: Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/4)
Gök le rin ve ye rin or du la rı Al lah'ın dır. Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/7)
Ve ala cak la rı bir çok ga ni met le ri de. Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/19)
Al lah'tan bir fazl (bir ih san ve lü tuf) ve bir ni met ola rak. Al lah, bi -
len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (49/8)
(Bun lar,) 'İç ten Al lah'a yö ne len' her kul için 'hik met le ba kan bir
iç göz' ve bir zi kir dir. (50/8)
De di ler ki: "Öy le. (Bu nu) Se nin Rab bin bu yur du. Çün kü O, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir, bi len dir." (51/30)
(Ki her bi ri) Do ru ğun da-ol gun laş mış hik met tir. Fa kat uyar ma lar
bir ya rar sağ la mı yor. (54/5)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs -
tün ve güç lü (aziz) olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (57/1,
59/1, 61/1)
Rab bi miz, bi zi in kâr eden ler için fit ne (de ne me ko nu su) kıl ma
ve bi zi ba ğış la Rab bi miz. Şüp he siz Sen, üs tün ve güç lü sün, hü -
küm ve hik met sa hi bi sin." (60/5)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın lar hic ret ede rek si ze gel dik le ri
za man, on la rı im ti han edin. Al lah, on la rın iman la rı nı da ha iyi bi -
len dir. Şa yet (ger çek ten) mü'min ka dın lar ol duk la rı nı bi lip-öğ re -

nir se niz, ar tık sa kın on la rı ka fir le re ge ri çe vir me yin. (Çün kü) Ne
bun lar on la ra he lal dir, ne on lar bun la ra he lal dir. On la ra (ka fir
ko ca la rı na ken di le ri için) har ca dık la rı nı ve rin. On la ra (hic ret
eden mü'min ka dın la ra) üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver di ği niz tak-
dir de on la rı ni kah la ma nız da si ze bir güç lük yok tur. Ka fir (ka -
dın)la rın is met le ri ni (ni kah la rı nı) tut ma yın ve (on lar için) har ca -
dık la rı nı zı is te yin. On lar da (mü'min ka dın la ra) har ca dık la rı nı is -
te sin ler. Bu, Al lah'ın hük mü dür; si zin ara nız da hük me der. Al lah,
bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (60/10)
O, üm mî ler için de, ken di le rin den olan ve on la ra ayet le ri ni oku-
yan, on la rı arın dı rıp-te miz le yen ve on la ra ki tap ve hik me ti öğ re-
ten bir el çi gön de ren dir. Oy sa on lar, bun dan ön ce ger çek ten
açık ça bir sa pık lık için de idi ler. (62/2)
Ve he nüz ken di le ri ne ula şıp-ka tıl ma mış olan di ğer le ri ne de
(pey gam ber gön de ril miş tir); O (Al lah), üs tün ve güç lü dür, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (62/3)
Ken di le ri ne Tev rat yük le ti lip de son ra onu (için de ki de rin an lam-
la rı, hik met ve hü küm le riy le ge re ği gi bi) yük len me miş olan la rın
du ru mu, kos ko ca ki tap yü kü ta şı yan eşe ğin du ru mu gi bi dir.
Allah'ın ayet le ri ni ya lan la yan kav min du ru mu ne kö tü dür. Al lah,
za lim bir kav mi hi da ye te er dir mez. (62/5)
Gay bı da, mü şa he de edi le bi le ni de bi len, Aziz (üs tün ve güç lü),
Ha kim (hü küm ve hik met sa hi bi)dir. (64/18)
Al lah, ye min le ri ni zin (kef fa ret le) çö zül me si ni si ze farz (ve ya
meş ru) kıl dı. Al lah, si zin mev la nız (sa hi bi niz, yar dım cı nız)dır.
O, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (66/2)
Al lah di le me dik çe siz di le ye mez si niz. Ger çek ten Al lah, bi len dir,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (76/30)

Hİ LE
Si ze bir iyi lik do ku nun ca ta sa la nır lar, si ze bir kö tü lük isa bet et ti -
ğin dey se bu na se vi nir ler. Eğer siz sab re der ve sa kı nır sa nız, on -
la rın 'hi le li dü zen le ri' si ze hiç bir za rar ve re mez. Şüp he siz, Al lah,
yap mak ta ol duk la rı nı ku şa tan dır. (3/120)
İman eden ler Al lah yo lun da sa va şır lar; in kar eden ler ise ta ğut
yo lun da sa va şır lar öy ley se şey ta nın dost la rıy la sa va şın. Hiç
şüp he siz, şey ta nın hi le li-dü ze ni pek za yıf tır. (4/76)
Böy le ce Biz, her ül ke nin ön de ge len le ri ni -ora da hi le li- dü zen ler
kur sun lar di ye- ora nın suç lu-gü nah kar la rı kıl dık. Oy sa on lar, hi -
le li-dü ze ni an cak ken di le ri ne ku rar lar da bu nun şu uru na var-
maz lar. (6/123)
On la ra ne za man bir ayet gel se, der ler ki: "Al lah'ın el çi le ri ne ve -
ri le nin bir ben ze ri bi ze de ve ri le ne ka dar biz ke sin ola rak inan-
ma ya ca ğız." Al lah, el çi li ği ni ne re ye ve re ce ği ni da ha iyi bi lir. Bu,
suç lu-gü nah kar la ra, kur duk la rı hi le li-dü zen le ri ne de niy le şid det -
li bir azab ve Al lah Katında bir kü çük lük isa bet ede cek tir.
(6/124)
İş te si ze böy le… Ger çek ten Al lah, kâ fir le rin hi le li-dü zen le ri ni
bo şa çı ka rı cı dır. (8/18)
İn san la ra, şid det li bir sı kın tı do kun duk tan son ra, bir rah met do -
kun dur du ğu muz za man, ayet le ri miz ko nu sun da hi le li bir dü zen
kur mak (bir ent ri ka çe vir mek) on lar için (bir alış kan lık ve kö tü bir
edi nim)dir. De ki: "Dü zen kur ma da (kar şı lık ver me de) Al lah da -
ha hız lı dır. Şüp he siz, Bi zim el çi le ri miz, si zin 'ge liş tir mek te ol du -
ğu nuz dü zen le ri' yaz mak ta dır lar." (10/21)
Böy le ce Rab bi, du ası nı ka bul et ti ve on la rın hi le li dü zen le ri ni
ken di sin den uzak laş tır dı. Çün kü O, işi ten dir, bi len dir. (12/34)
Hü küm dar de di ki: "Onu ba na ge ti rin." Ona el çi gel di ğin de (Yu -
suf:) "Efen di ne (Rab bi ne) dön de ona sor: "El le ri ni ke sen o ka -
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dın la rın du ru mu ney di? Doğ ru su be nim Rab bim, on la rın hi le li
dü zen le ri ni ger çek ten bi len dir." (12/50)
(Yu suf ara cı ya şu nu söy le di:) "Bu, (iti raf Ve zi rin) yok lu ğun da
ger çek ten ken di si ne iha net et me di ği mi ve ger çek ten Al lah'ın
iha net eden le rin hi le li-dü zen le ri ni ba şa rı ya ulaş tır ma dı ğı nı ken-
di si nin de bi lip öğ ren me si için di." (12/52)
Bu, sa na vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir. Yok sa on lar,
(Yu suf'un kar deş le ri) o hi le li-dü ze ni ku rar lar ken, ya pa cak la rı işe
top lu ca ka rar ver dik le ri za man sen yan la rın da de ğil din.
(12/102)
Her nef sin bü tün ka zan dık la rı üze rin de gö ze ti ci ola na mı (baş
kal dı rı lır?) On lar Al lah'a or tak lar koş tu lar. De ki: "Bun la rı ad lan -
dı rın (ba ka lım). Yok sa siz yer yü zün de bil me ye ce ği bir şe yi O'na
ha ber mi ve ri yor su nuz? Yok sa sö zün za hi ri ne (ve ya boş ve
süs lü ola nı na)mi (ka nı yor su nuz)? Ha yır, in kâr eden le re ken di
hi le li-dü zen le ri süs lü-çe ki ci gös te ril miş tir ve on lar (doğ ru) yol-
dan alı ko nul muş lar dır. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için hiç-
bir yol gös te ri ci yok tur. (13/33)
On lar dan ön ce ki ler de hi le li-dü zen ler kur muş lar dı; fa kat dü zen
ku ru cu lu ğun (ted bir le rin, kar şı lık ver me le rin) tü mü Al lah'a ait tir.
Her bir nef sin ne ka zan dı ğı nı O bi lir. Bu yur dun so nu ki min dir,
in kâr eden ler pek ya kın da bi le cek ler dir. (13/42)
Ger çek şu ki, on lar hi le li-dü zen ler kur du lar. Oy sa on la rın dü -
zen le ri, dağ la rı yer le rin den oy na ta cak da ol sa, Al lah Katında
on la ra ha zır lan mış dü zen (kö tü bir kar şı lık) var dır. (14/46)
On lar dan ön ce ki ler, hi le li-dü zen ler kur muş lar dı da, Al lah(ın
azab em ri) on la rın kur duk la rı ya pı la rın te mel le ri ne gel di, böy le -
ce üst le rin de ki ta van te pe le ri ne çök tü; azab on la ra şu urun da ol -
ma dık la rı yer den gel miş ti. (16/26)
Sab ret; se nin sab rın an cak Al lah(ın yar dı mı) ile dir. On lar için
hüz ne ka pıl ma ve kur mak ta ol duk la rı hi le li-dü zen ler den do la yı
sı kın tı ya düş me. (16/127)
Böy le lik le Fi ra vun ar ka sı nı dö nüp git ti, hi le li dü ze ni ni (yü rü te cek
bü yü cü le ri) bir ara ya ge tir di, son ra gel di. (20/60)
Sağ elin de ki ni atı ver, on la rın yap tık la rı nı yu ta cak tır; çün kü on -
la rın yap tık la rı yal nız ca bir bü yü cü hi le si dir. Bü yü cü ise ne re ye
var sa kur tu la maz." (20/69)
On lar hi le li bir dü zen kur du. Biz de (on la rın hi le si ne kar şı) on la -
rın far kın da ol ma dı ğı bir dü zen kur duk. (27/50)
Ar tık sen, on la rın kur duk la rı hi le li-dü ze nin uğ ra dı ğı so na bir
bak; Biz, on la rı ve ka vim le ri ni top lu ca yer le bir et tik. (27/51)
Za'fa uğ ra tı lan lar da bü yük lük tas la yan la ra: "Ha yır, siz ge ce ve
gün düz hi le li dü zen ler (ku rup) bi zim Al lah'ı in kar et me mi zi ve
O'na eş ler koş ma mı zı bi ze em re di yor du nuz" de di ler. Aza bı gör-
dük le rin de piş man lık la rı nı sak lar lar; Biz de in kâr eden le rin bo -
yun la rı na hal ka lar ge çir dik. On lar, yap tık la rın dan baş ka sıy la mı
ce za lan dı rı la cak lar dı? (34/33)
(Hem de) Yer yü zün de bü yük lük tas la ya rak ve kö tü lü ğü ta sar la -
yıp dü zen le ye rek. Oy sa hi le li dü zen, ken di sa hi bin den baş ka sı -
nı sa rıp-ku şat maz. Ar tık on lar ön ce ki le rin sün ne tin den baş ka sı -
nı mı göz le mek te dir ler? Sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir
de ği şik lik bu la maz sın ve sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir
dö nü şüm de bu la maz sın. (35/43)
Böy le ce, o, Katımız dan ken di le ri ne bir hak ile gel di ği za man,
de di ler ki: "Onun la bir lik te iman eden le rin er kek ço cuk la rı nı öl -
dü rün; ka dın la rı nı ise sağ bı ra kın." An cak ka fir le rin hi le li-dü ze -
ni bo şa çık mak ta olan dan baş ka sı de ğil dir. (40/25)
Gök le rin yol la rı na. Böy le lik le Mu sa'nın ila hı na çı ka bi li rim. Çün -
kü ben, onun ya lan cı ol du ğu nu sa nı yo rum." İş te Fi ra vun'a, kö -

tü ame li böy le çe ki ci kı lın dı ve yol dan alı ko nul du. Fi ra vun'un hi -
le li-dü ze ni, 'yı kım ve ka yıp ta' ol mak tan baş ka (bir şey) ol ma dı.
(40/37)
So nun da Al lah, on la rın kur duk la rı hi le li-dü zen le ri nin kö tü lük le -
rin den onu ko ru du ve Fi ra vun'un çev re si ni de aza bın en kö tü sü
ku şa tı ver di. (40/45)
Yok sa hi le li-bir dü zen mi kur mak is ti yor lar? Fa kat (asıl) 'o in kâr
eden ler hi le li-dü ze ne dü şe cek olan lar dır. (52/42)
O gün, ne hi le li-dü zen le ri ken di le ri ne her han gi bir şey le ya rar
sağ la ya cak, ne yar dım gö re cek ler. (52/46)
Ve bü yük bü yük hi le li-dü zen ler kur du lar." (71/22)
Şa yet ku ra bi le ce ği niz hi le li bir dü ze ni niz var sa, dur mak sı zın ba -
na kar şı ku run. (77/39)
Doğ ru su on lar, hi le li bir dü zen plan la yıp ku ru yor lar; (86/15)

HOR TUM
Ya kın da Biz onun hor tu mu (bur nu) üze ri ne dam ga vu ra ca ğız.
(68/16)

HOŞ GÖR MEK
Ka dın la ra me hir le ri ni gö nül den is te ye rek (ve bir hak ola rak) ve -
rin fa kat on lar gö nül hoş lu ğuy la si ze on dan bir şe yi ba ğış lar lar -
sa onu da afi yet le iç hu zu ruy la yi yin. (4/4)
Söz leş me le ri ni boz ma la rı ne de niy le on la rı la net le dik ve kalp le -
ri ni kas ka tı kıl dık. On lar ke li me le ri ko nul duk la rı yer ler den sap tı -
rır lar. (Sık sık) Ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
al ma yı unut tu lar. İç le rin den bi ra zı dı şın da on lar dan sü rek li iha-
net gö rür du rur sun. Yi ne de on la rı af fet al dı rış et me. Şüp he siz
Al lah iyi lik ya pan la rı se ver. (5/13)
Biz gök le ri ye ri ve her iki si nin ara sın da ki le ri ni hak kın dı şın da
(her han gi bir amaç la) ya rat ma dık. Hiç şüp he siz o sa at de yak-
la şa rak-gel mek te dir; öy ley se (on la ra kar şı) gü zel dav ra nış lar la
dav ran. (15/85)
Siz den fa zi let li ve var lık lı olan lar ya kın la ra yok sul la ra ve Al lah
yo lun da hic ret eden le re ver mek te ek silt me yap ma sın lar af fet -
sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi ba ğış la ma sı nı sev mez mi si -
niz? Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (24/22)
Ey iman eden ler ger çek şu ki si zin eş le ri niz den ve ço cuk la rı -
nız dan bir kıs mı siz ler için (bi rer) düş man dır lar. Şu hal de on lar -
dan sa kı nın. Yi ne de af fe der hoş gö rür (ku sur la rı nı yüz le ri ne
vur maz) ve ba ğış lar sa nız ar tık el bet te Al lah ba ğış la yan dır esir-
ge yen dir. (64/14)

HUD (A.S.) VE AD KAV Mİ 
Ad (top lu mu na da) kar deş le ri Hud'u (gön der dik.) (Hud kav mi -
ne:) "Ey kav mim Al lah'a kul luk edin si zin O'ndan baş ka ila hı nız
yok tur. Ha la kor kup-sa kın ma ya cak mı sı nız?" de di. (7/65)
Kav mi nin ön de ge len le rin den in kâr eden ler de di ler ki: "Ger çek -
te biz se ni 'ak lî bir ye ter siz lik' için de gö rü yo ruz ve doğ ru su biz
se nin ya lan cı lar dan ol du ğu nu sa nı yo ruz." (7/66)
(Hud:) "Ey kav mim" de di. "Ben de 'akıl ye ter siz li ği' yok tur; ama
ben ger çek ten alem le rin Rab bin den bir el çi yim" de di. (7/67)
"Si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ edi yo rum. Ben si zin için gü ve ni -
lir bir öğüt çü yüm." (7/68)
"Si zi uyar mak için ara nız dan bir adam ara cı lı ğıy la Rab bi niz den
si ze bir zikr'in gel me si ne mi şa şır dı nız? (Al lah'ın) Nuh kav min -
den son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zin ya ra tı lış ta ge li şi mi ni zi
art tır dı ğı nı (ve ya üs tün kıl dı ğı nı) ha tır la yın. Öy ley se Al lah'ın ni -
met le ri ni ha tır la yın ki kur tu luş bu la sı nız." (7/69)
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De di ler ki: "Sen bi ze yal nız ca Al lah'a kul luk et me miz ve ata la rı -
mı zın tap mak ta ol duk la rı nı zı bı rak ma mız için mi gel din? Eğer
ger çek ten doğ ru isen bi ze va det ti ğin şe yi ge tir ba ka lım." (7/70)
"An dol sun" de di. "Rab bi niz den üze ri ni ze iğ renç bir azab ve ga -
zab ge rek li kı lın dı. Al lah'ın ken di le ri hak kın da hiç bir de lil in dir -
me di ği ve si zin ile ba ba la rı nı zın isim len dir di ği (dü züp uy dur du -
ğu) bir ta kım isim ler (düz me tan rı lar ve ku ral lar) adı na mı be nim-
le mü ca de le edi yor su nuz? Öy ley se bek le ye du run; şüp he siz
ben de siz ler le bir lik te bek le yen ler de nim." (7/71)
Böy le ce onu ve onun la bir lik te olan la rı Katımız dan bir rah met
ile kur tar dık. Ayet le ri mi zi ya lan sa ya rak inan ma mış olan la rın
kö kü nü ku rut tuk. (7/72) 
Ad (hal kı na da) kar deş le ri Hud'u (gön der dik). De di ki: "Ey kav-
mim Al lah'a iba det edin si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur. Siz
ya lan ola rak (tan rı lar) dü zen ler den baş ka sı de ğil si niz. (11/50)
"Ey kav mim ben bu nun kar şı lı ğın da siz den hiç bir üc ret is te mi -
yo rum. Be nim üc re tim, be ni ya ra tan dan baş ka sı na ait de ğil dir.
Akıl er dir me ye cek mi si niz?" (11/51)
"Ey kav mim, Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin son ra O'na tev be
edin. Üs tü nü ze gök ten sa ğa nak (yağ mur lar bol ni met ler) yağ-
dır sın ve gü cü nü ze güç kat sın. Suç lu-gü nah kar lar ola rak yüz
çe vir me yin." (11/52)
"Ey Hud" de di ler. "Sen bi ze apa çık bir bel ge (mu ci ze) ile gel miş
de ğil sin ve biz de se nin sö zün le ilah la rı mı zı ter k et me yiz. Sa na
iman ede cek de de ği liz." (11/53)
"Biz: 'Ba zı ilah la rı mız se ni çok kö tü çarp mış tır' (de mek ten) baş -
ka bir şey söy le me yiz." De di ki: "Al lah'ı şa hid tu ta rım, siz de şa -
hid ler olun ki, ger çek ten ben si zin şirk koş tuk la rı nız dan uza-
ğım." (11/54)
"O'nun dı şın da ki (tan rı lar dan). Ar tık siz ba na top lu ola rak di le -
di ği niz tu za ğı ku run, son ra ba na sü re ta nı ma yın." (11/55)
"Ben ger çek ten be nim de Rab bim si zin de Rab bi niz olan Al lah'a
te vek kül et tim. O'nun al nın dan ya ka la yıp-de net le me di ği hiç bir
can lı yok tur. Mu hak kak be nim Rab bim dos doğ ru bir yol üze ri -
ne dir (dos doğ ru yol da ola nı ko ru mak ta dır.)" (11/56)
"Bu na rağ men yüz çe vi rir se niz, ar tık si ze ken di siy le gön de ril di -
ğim şe yi teb liğ et tim. Rab bim de siz den baş ka bir kav mi ye ri ni -
ze ge çi rir. Siz O'na hiç bir şey le za rar ve re mez si niz. Doğ ru su
be nim Rab bim, her şe yi gö zet le yip-ko ru yan dır." (11/57)
Em ri miz gel di ği za man ta ra fı mız dan bir rah met ile Hud'u ve
O'nun la bir lik te iman eden le ri kur tar dık. On la rı şid det li-ağır bir
azab tan kur tar dık. (11/58)
İş te Ad (hal kı): Rab le ri nin ayet le ri ni ta nı ma yıp red det ti ler. O'nun
el çi le ri ne is yan et ti ler ve her inat çı zor ba nın em ri ar dın ca yü rü -
dü ler. (11/59)
Ve bu dün ya da da kı ya met gü nün de de la ne te ta bi tu tul du lar.
Ha be ri niz ol sun; ger çek ten Ad (hal kı) Rab le ri ne (kar şı) in kâr et -
ti ler. Ha be ri niz ol sun; Hud kav mi Ad'a (Al lah'ın rah me tin den)
uzak lık (ve ril di). (11/60)
"Ey kav mim ba na kar şı ge li şi niz sa kın Nuh kav mi nin ya da Hud
kav mi nin ve ya Sa lih kav mi nin baş la rı na ge len le rin bir ben ze ri ni
si ze de isa bet et tir me sin. Üs te lik Lut kav mi si ze pek uzak de -
ğil." (11/89)
Ad'ı, Se mud'u, Ress hal kı nı ve bun lar ara sın da bir çok ne sil le ri
(yok et tik). (25/38)
Ad (kav mi) de gön de ri len (el çi)le ri ya lan la dı. Ha ni on la ra kar-
deş le ri Hud: "Sa kın maz mı sı nız?" de miş ti. "Ger çek şu ki ben si -
ze gön de ril miş gü ve ni lir bir el çi yim. Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı -
nın ve ba na ita at edin. Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te -

mi yo rum; üc re tim yal nız ca alem le rin Rab bi ne ait tir. Siz, her
yük sek çe ye re bir anıt in şa edip (ya rar sız bir şey le) oya la nıp
eğ le ni yor mu su nuz? Ölüm süz kı lın mak umu duy la sa nat ya pı la -
rı mı edi ni yor su nuz? Tu tup ya ka la dı ğı nız za man da zor ba lar gi -
bi mi ya ka lı yor su nuz? Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ba na
ita at edin.Bil di ği niz şey ler le si ze yar dım eden den kor kup-sa kı -
nın. Si ze hay van lar ço cuk lar (ve re rek) yar dım et ti. Bah çe ler ve
pı nar lar da. Doğ ru su, ben si zin için bü yük bir gü nün aza bın dan
kor ku yo rum." De di ler ki: "Bi zim için far ket mez; öğüt ver sen de
öğüt ve ren ler den ol ma san da. Bu geç miş te ki le rin 'ge le nek sel
tu tu mun dan baş ka sı de ğil dir. Ve biz azab gö re cek de de ği liz."
Böy le lik le onu ya lan la dı lar Biz de on la rı yı kı ma uğ rat tık. Ger -
çek ten, bun da bir ayet var dır, ama on la rın ço ğu iman et miş de -
ğil dir ler. Ve şüp he siz se nin Rab bin güç lü ve üs tün olan dır esir-
ge yen dir. (26/123-140)
Ad'ı ve Se mud'u da (yı kı ma uğ rat tık). Ger çek şu ki, ken di otur-
duk la rı yer ler den si ze (du rum la rı) bel li ol mak ta dır. Ken di yap tık-
la rı nı şey tan süs le yip-çe ki ci kıl dı, böy le ce on la rı yol dan alı koy -
du. Oy sa on lar gö re bi len kim se ler di. (29/38) 
Bu du rum da eğer on lar yüz çe vi rir ler se, ar tık de ki: "Ben si zi, Ad
ve Se mud (ka vim le ri nin) yıl dı rı mı na ben zer bir yıl dı rım la uyar-
dım." (41/13)
Ad (kav min)e ge lin ce; on lar yer yü zün de hak sız ye re bü yük len -
di ler ve de di ler ki: "Kuv vet ba kı mın dan biz den da ha üs tü nü kim-
miş?" On lar, ger çek ten ken di le ri ni ya ra tan Al lah'ı gör me di ler
mi? O kuv vet ba kı mın dan ken di le rin den da ha üs tün dür. Oy sa
on lar, Bizim ayet le ri mi zi (bi le rek) in kar edi yor lar dı. (41/15)
Ad'ın kar de şi ni ha tır la; onun önün den ve ar dın dan ni ce uya rı cı -
lar ge lip geç miş ti; ha ni o, Ah kaf'ta ki kav mi ni: "Al lah'tan baş ka -
sı na kul luk et me yin, ger çek ten ben, si zin için bü yük bir gü nün
aza bın dan kor ka rım" di ye uyar mış tı. De di ler ki: "Sen, bi zi ilah-
la rı mız dan çe vir mek için mi bi ze gel din? Şu hal de eğer doğ ru
söy lü yor san, teh dit et ti ğin şe yi, bi ze ge tir." De di ki: "İlim an cak
Al lah Katında dır. Ben si ze gön de ril di ğim şe yi teb liğ edi yo rum;
an cak si zi ca hil lik eden bir ka vim ola rak gö rü yo rum." Der ken,
onu (aza bı) va di le ri ne doğ ru yö ne le rek ge len bir bu lut şek lin de
gör dük le ri za man, "Bu bi ze yağ mur yağ dı ra cak bir bu lut tur" de -
di ler. Ha yır, o, ken di si için ace le et ti ği niz şey dir. Bir rüz gar; on -
da acı bir azab var dır. Rab bi nin em riy le her şe yi yer le bir eder.
Böy le ce mes ken le rin den baş ka, hiç bir şey(le ri) gö rü ne mez du -
ru ma düş tü ler. İş te Biz, suç lu-gü nah kar bir kav mi böy le ce za -
lan dı rı rız. An dol sun, Biz on la rı, siz le ri ken di sin de yer le şik kıl-
ma dı ğı mız yer ler de (si ze ver me di ği miz güç ve ik ti dar im kan la -
rıy la) yer le şik kıl dık ve on la ra işit me, gör me (duy gu la rı nı) ve gö -
nül ler ver dik. An cak ne işit me, ne gör me (du yu la rı) ve ne gö nül-
le ri ken di le ri ne her han gi bir şey sağ la ma dı. Çün kü on lar,
Allah'ın ayet le ri ni in kar edi yor lar dı. Alay ko nu su edin dik le ri şey,
on la rı sa rıp-ku şat tı. (46/21-26)
Ad (kav min)de de (ayet ler var dır). Ha ni on la rın üze ri ne kök le ri -
ni ke sen (akim) bir rüz gar gön der dik. (51/41)
Üze rin den geç ti ği hiç bir şe yi bı rak mı yor, mut la ka çü rü tüp-kül
gi bi da ğı tı yor du. (51/42)
Doğ ru su, ön ce ge len Ad (hal kın)ı O yı kı ma uğ rat tı. (53/50) 
Ad (kav mi) de ya lan la dı. Şu hal de Be nim aza bım ve uyar mam
na sıl mış? (54/18)
Biz o uğur suz (fe la ket yük lü ve) sü rek li bir gün de üzer le ri ne 'ku-
lak la rı pat la tan bir ka sır ga' gön der dik. (54/19)
İn san la rı sö küp atı yor du; san ki on lar kö kün den sö kü lüp-kop -
muş hur ma kü tük le riy miş gi bi. (54/20) 
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Se mud ve Ad (top lum la rı) kâ ria'yı ya lan say dı lar. (69/4)
Ad (hal kın)a ge lin ce; on lar da, uğul tu yük lü, az gın bir ka sır ga ile
he lak edil di ler. (69/6)
(Al lah) Onu, ye di ge ce ve se kiz gün, ara lık ver mek si zin üzer le -
ri ne mu sal lat et ti. Öy le ki, o kav min, ora da san ki içi kof hur ma
kü tük le riy miş gi bi çar pı lıp ye re yı kıl dı ğı nı gö rür sün. (69/7)
Rab bi nin Ad (kav min)e ne yap tı ğı nı gör me din mi? (89/6)

HU DEY Bİ YE BA RI ŞI
Şüp he siz Biz sa na apa çık bir fe tih ver dik. (48/1)
Ve Al lah sa na 'üs tün ve onur lu' bir za fer le yar dım et sin. (48/3)
Ha yır siz Pey gam be rin ve mü'min le rin ai le le ri ne ebe di ola rak bir
da ha dön me ye cek le ri ni zan net ti niz; bu kalp le ri niz de çe ki ci kı -
lın dı ve kö tü bir zan ile zan da bu lun du nuz da yı kı ma uğ ra mış
bir top lu luk ol du nuz. (48/12)
(Sa vaş tan) Ge ri de bı ra kı lan lar siz ga ni met le ri al ma ya git ti ği niz
za man di ye cek ler dir ki: "Bi zi bı ra kın da si zi iz le ye lim." On lar
Allah'ın ke la mı nı de ğiş tir mek is ti yor lar. De ki: "siz ke sin ola rak
bi zim izi miz den ge le mez si niz. Al lah da ha ev vel böy le bu yur du."
Bu nun üze ri ne: "Ha yır bi zi kıs ka nı yor su nuz" di ye cek ler. Ha yır
on lar pek az an la yan kim se ler dir. (48/15)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan la ra de ki: "Siz ya kın da zor lu sa -
vaş çı olan bir kav me çağ rı la cak sı nız; on lar la (ya) sa va şır sı nız
ya da (on lar) Müs lü man olur lar. Bu du rum da eğer ita at eder se -
niz Al lah si ze gü zel bir ecir ve rir; eğer bun dan ön ce sırt çe vir di -
ği niz gi bi (yi ne) sırt çe vi rir se niz si zi acı bir azab ile azab lan dı -
rır." (48/16)
An dol sun Al lah, sa na o ağa cın al tın da bi at eder ler ken mü'min-
ler den ra zı ol muş tur kalp le rin de ola nı bil miş ve böy le ce üzer le -
ri ne 'gü ven duy gu su ve hu zur' in dir miş tir ve on la ra ya kın bir fet -
hi se vap (kar şı lık) ola rak ver miş tir. (48/18)
Ve ala cak la rı bir çok ga ni met le ri de. Al lah üs tün ve güç lü olan-
dır hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/19)
Al lah ala ca ğı nız da ha bir çok ga ni met le ri si ze va'det ti bu nu si ze
he men ce cik ver di ve in san la rın el le ri ni siz den çek ti ki (bu)
mü'min ler için bir ayet ol sun ve si zi dos doğ ru bir yo la yö nelt sin.
(48/20)
Ve (da ha) baş ka (ni ce ni met ler de ki) siz he nüz on la ra güç ye -
tir miş de ğil si niz; (ama) ger çek ten Al lah on la rı ku şat mış tır. Al lah
her şe ye güç ye ti ren dir. (48/21)
Ka fir olan lar si zin le sa vaş mış ol sa lar dı ar ka la rı nı dö nüp ka çar -
lar dı; son ra ne bir ve li (ko ru yu cu dost) ne bir yar dım cı bu la -
maz lar dı. (48/22)
On la ra kar şı si ze za fer ver dik ten son ra Mek ke'nin gö be ğin de
el le ri ni siz den ve si zin de el le ri ni zi on lar dan çe ken O'dur. Al lah
yap tık la rı nı zı hak kıy la gö ren dir. (48/24)
Ki on lar in kâr et ti ler si zi Mes cid-i Ha ram'dan ve dur du rul mak ta
(bek le til mek te) olan he di ye le ri (kur ban la rı) yer le ri ne var mak tan
alı koy du lar. Eğer ken di le ri ni bil me di ği niz mü'min er kek ler ve
mü'min ka dın la rı bil gi siz lik do la yı sıy la dar ma da ğın edip de bu
yüz den si ze 'da ya nıl maz bir sı kın tı' do kun ma ya cak ol say dı (o
za man du rum fark lı olur du. Du ru mu nun böy le ol ma sı) Al lah'ın
di le di ği ni rah me ti ne sok ma sı için dir. Eğer (ka rı şık ya şa yan
mü'min ler) se çi lip ay rıl mış ol sa lar dı mu hak kak iç le rin den in kâr
eden le ri acı bir azab ile azab lan dı rır dık. (48/25)
Ha ni o in kâr eden ler, ken di kalp le rin de 'öf ke li soy ko ru yu cu lu -
ğu'nu (ha mi ye ti) ca hi li ye nin 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu nu' kı lıp-
kış kırt tık la rı za man he men Al lah; el çi si nin ve mü'min le rin üze ri -
ne '(kal bi tes kin eden) gü ven ve ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve

on la rı tak va sö zü üze rin de 'ka rar lı lık la ayak ta tut tu. Za ten on lar
da bu na la yık ve ehil idi ler. Al lah her şe yi hak kıy la bi len dir.
(48/26)
An dol sun Al lah, el çi si nin gör dü ğü rü ya nın hak ol du ğu nu doğ ru -
la dı. Eğer Al lah di ler se mut la ka siz Mes cid-i Ha ram'a gü ven
için de saç la rı nı zı tı raş et miş (ki mi niz de) kı salt mış ola rak (ve)
kor ku suz ca gi re cek si niz. Fa kat Al lah si zin bil me di ği ni zi bil di
böy le ce bun dan ön ce si ze ya kın bir fe tih (na sib) kıl dı. (48/27)
Ki O el çi le ri ni hi da yet le ve hak din ile di ğer bü tün din le re kar şı
üs tün kıl mak için gön der di. Şa hid ola rak Al lah ye ter. (48/28)
Ey Pey gam ber mü'min ka dın lar Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş ma -
mak hır sız lık yap ma mak zi na et me mek ço cuk la rı nı öl dür me -
mek el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma mak
(gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak)
ma'ruf (iyi gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek
üze re sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Allah çok ba ğış la yan dır çok esir ge yen dir. (60/12)

HU NEYN GÜ NÜ
An dol sun Al lah bir çok yer ler de ve Hu neyn gü nün de si ze yar dım
et ti. Ha ni çok sa yı da olu şu nuz si zi bö bür len di rip-gu rur lan dır -
mış tı fa kat si ze bir şey de sağ la ya ma mış tı. Yer ise bü tün ge niş-
li ği ne rağ men si ze dar gel miş ti son ra ar ka nı za dö nüp ge ri sin
ge ri git miş ti niz. (9/25)
(Bun dan) Son ra Al lah el çi si ile mü'min le rin üze ri ne 'gü ven duy-
gu su ve hu zur' in dir di si zin gör me di ği niz or du la rı in dir di ve in kâr
eden le ri azab lan dır dı. Bu in kâr cı la rın ce za sı dır. (9/26)

HU Rİ
İş te böy le; ve Biz on la rı iri göz lü hu ri ler le ev len dir mi şiz dir.
(44/54)
Özen le di zil miş taht lar üze rin de yas lan mış lar dır. Ve Biz on la rı
iri-cey lan göz lü hu ri ler le ev len dir mi şiz. (52/20)
Otağ lar için de ko run muş hu ri ka dın lar. (55/72)
Ve iri göz lü hu ri ler. (56/22)

HUR MA
Han gi bi ri niz is ter ki, al tın dan ır mak lar akan hur ma lar dan,
üzüm ler den bir bah çe si ol sun, için de ken di si nin olan bü tün
ürün ler de bu lun sun; fa kat ken di si ne ih ti yar lık ge lip çat sın, (üs -
te lik) za yıf ve kü çük ço cuk la rı ol sun (böy le bir du rum da iken)
ona (bah çe si ne) ateş li bir ka sır ga isa bet et sin de ya nı ver sin. İş -
te Al lah si ze ayet le ri böy le açık lar, ki dü şü ne si niz. (2/266)
Ken di le ri ni (öv güy le) te mi ze çı ka ran la rı gör me din mi? Ha yır;
Allah, di le di ği ni te miz le yip yü cel tir. On lar, 'bir hur ma çe kir de -
ğin de ki ip lik çik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (4/49)
Ken di le ri ne; "Eli ni zi (sa vaş tan) çe kin, na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin"
de nen le ri gör me din mi? Oy sa sa vaş üzer le ri ne ya zıl dı ğın da,
on lar dan bir grup, in san lar dan Al lah'tan kor kar gi bi- hat ta da ha
da şid det li bir kor kuy la- kor ku ya ka pı lı yor lar ve: "Rab bi miz, ne
di ye sa va şı üze ri mi ze yaz dın, bi zi ya kın bir za ma na er te le me li
de ğil miy din?" de di ler. De ki: "Dün ya nın me taı az dır, ahi ret, ise
mut ta ki ler için da ha ha yır lı dır ve siz 'bir hur ma çe kir de ğin de ki
ip-in ce bir ip lik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl ma ya cak sİ nız."
(4/77)
O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on -
dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler
tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark-
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mış sal kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler -
den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün
ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina-
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (6/99)
As ma lı ve as ma sız bah çe le ri, hur ma la rı ve tad la rı fark lı ekin le -
ri, zey tin le ri ve nar la rı -bir bi ri ne ben zer ve ben zeş mez- ya ra tan
O'dur. Ürün ver di ğin de ürü nün den yi yin ve ha sad gü nü hak kı nı
ve rin; is raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez. (6/141)
Yer yü zün de bir bi ri ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm bağ la rı,
ekin ler, ça tal lı ve ça tal sız hur ma lık lar da var dır ki, bun lar ay nı
su ile su la nır; ama ürün le rin de (ki ve rim de ve lez zet te) ba zı sı nı
ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz. Şüp he siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir
top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/4)
Onun la si zin için ekin, zey tin, hur ma lık lar, üzüm ler ve mey ve le -
rin her tür lü sün den bi ti rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir top-
lu luk için ayet ler var dır. (16/11)
Hur ma lık la rın ve üzüm lük le rin mey ve le rin den kur duk la rı çar-
dak lar da hem sar hoş luk ve ri ci iç ki, hem gü zel bir rı zık edin mek-
te si niz. Şüp he siz ak lı nı kul la na bi len bir top lu luk için, ger çek ten
bun da bir ayet var dır. (16/67)
Her in san-gru bu nu imam la rıy la ça ğı ra ca ğı mız gün, ar tık ki min
ki ta bı sağ eli ne ve ri lir se, on lar ki tap la rı nı oku ya cak lar ve on lar,
bir 'hur ma çe kir de ğin de ki ip lik çik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl -
maz lar. (17/71)
Ya da sa na ait hur ma lık lar dan ve üzüm ler den bir bah çe olup
ara la rın dan şa rıl şa rıl akan ır mak lar fış kırt ma lı sın." (17/91)
On la ra iki ada mın ör ne ği ni ver; on lar dan bi ri ne iki üzüm ba ğı
ver dik ve iki si ni hur ma lık lar la do nat tık, iki si nin ara sın da da ekin-
ler bi tir miş tik. (18/32)
Der ken do ğum san cı sı onu bir hur ma da lı na sü rük le di. De di ki:
"Keş ke bun dan ön ce öl sey dim de, ha fı za lar dan si li nip unu tu lu -
ver sey dim." (19/23)
Hur ma da lı nı ken di ne doğ ru sal la, üze ri ne he nüz oluş muş-ta ze
hur ma dö kü lü ver sin." (19/25)
(Fi ra vun) De di ki: "Ben si ze izin ver me den ön ce O'na inan dı nız
öy le mi? Şüp he siz o, si ze bü yü yü öğ re ten bü yü ğü nüz dür. O
hal de ben de si zin el le ri ni zi ve ayak la rı nı zı çap raz ola rak ke se -
ce ğim ve si zi hur ma dal la rın da sal lan dı ra ca ğım. Siz de el bet te,
han gi mi zin aza bı da ha şid det liy miş ve da ha sü rek liy miş öğ ren -
miş ola cak sı nız." (20/71)
Böy le lik le, bu nun la si ze hur ma lık lar dan, üzüm lük ler den bah çe -
ler-bağ lar ge liş tir dik, iç le rin de çok sa yı da ye miş ler var dır; siz ler
on lar dan ye mek te si niz. (23/19)
Ekin ler ve yu mu şak to mur cuk lu göz alı cı hur ma lık lar ara sın -
da?" (26/148)
Biz, ora da hur ma lık lar dan ve üzüm-bağ la rın dan bah çe ler kıl dık
ve iç le rin de pı nar lar fış kırt tık: (36/34)
Ay'a ge lin ce, Biz onun için de bir ta kım uğ rak yer le ri tak dir et tik;
so nun da o, es ki bir hur ma da lı gi bi dön dü (dö ner). (36/39)
Ve bir bi ri üs tü ne di zil miş to mur cuk yük lü yük sek hur ma ağaç la -
rı da. (50/10)
İn san la rı sö küp atı yor du; san ki on lar, kö kün den sö kü lüp-kop -
muş hur ma kü tük le riy miş gi bi. (54/20)
On da mey ve ler ve sal kım lı hur ma lık lar var. (55/11)
Hur ma ağaç la rın dan her ne yi kes miş se niz ve ya kök le ri üze rin -
de dim dik bı rak mış sa nız, (bu) Al lah'ın iz niy le dir ve fa sık olan la -
rı al çalt ma sı için dir. (59/5)
(Al lah) Onu, ye di ge ce ve se kiz gün, ara lık ver mek si zin üzer le -

ri ne mu sal lat et ti. Öy le ki, o kav min, ora da san ki içi kof hur ma
kü tük le riy miş gi bi çar pı lıp ye re yı kıl dı ğı nı gö rür sün. (69/7)
Zey tin ler, hur ma lar, (80/29)

HU ŞU
Sa bır ve na maz la yar dım di le yin. Bu, şüp he siz hu şû du yan la rın
dı şın da ki ler için ağır (bir yük)dır. (2/45)
Onu bir Kur'an ola rak in san la ra du ra du ra oku man için (bö lüm
bö lüm) ayır dık ve onu saf ha saf ha bir in dir me ile in dir dik.
(17/106)
De ki: "İs ter ona ina nın is ter inan ma yın: O da ha ön ce ken di le ri -
ne ilim ve ri len le re okun du ğu za man çe ne le ri nin üs tü ne ka pa -
na rak sec de eder ler." (17/107)
Çe ne le ri üs tü ne ka pa nıp ağ lı yor lar ve (Kur'an) on la rın hu şu
(say gı do lu kor ku)la rı nı art tı rı yor. (17/109)
O'nun ayet le rin den bi ri de se nin ger çek ten yer yü zü nü hu şu için-
de (sol muş boy nu bü kül müş ve kup ku ru) gör men dir. Ama Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man dep re nir ve ka ba rır. Şüp -
he siz onu di ril ten ölü le ri de el bet te di ril ti ci dir. Çün kü O her şe ye
güç ye ti ren dir. (41/39)

HU TA ME
Ha yır; an dol sun o, 'hu ta me'ye atı la cak tır. (104/4)
"Hu ta me"nin ne ol du ğu nu sa na bil di ren ne dir? (104/5)
Al lah'ın tu tuş tu rul muş ate şi dir. (104/6)

HÜD HÜD
Kuş la rı de net le dik ten son ra de di ki: "Hüd hüd'ü ne den gö re mi -
yo rum yok sa kay bo lan lar dan mı ol du?" (27/20)
"Onu ger çek ten şid det li bir azab la azab lan dı ra ca ğım ya da onu
bo ğaz la ya ca ğım ve ya o ba na apa çık olan bir de lil ge tir me li dir."
(27/21)
Der ken uzun za man geç me den gel di ve de di ki: "Se nin ku şa ta -
ma dı ğın (öğ re ne me di ğin) şe yi ben ku şat tım ve sa na Sa ba'dan
ke sin bir ha ber ge tir dim." (27/22)
"Ger çek ten ben on la ra hük met mek te olan bir ka dın bul dum ki
ona her şey den (bol ca) ve ril miş tir ve bü yük bir tah tı var." (27/23)
"Onu ve kav mi ni Al lah'ı bı ra kıp da gü ne şe sec de et mek te ler ken
bul dum şey tan on la ra yap tık la rı nı süs le miş tir böy le ce on la rı
(doğ ru) yol dan alı koy muş tur; bun dan do la yı on lar hi da yet bul-
mu yor lar." (27/24)
"Ki on lar, gök ler de ve yer de sak lı ola nı or ta ya çı ka ran ve si zin
giz le dik le ri ni zi ve açı ğa vur duk la rı nı zı bi len Al lah'a sec de et me -
sin ler di ye (yap mak ta dır lar)." (27/25)
"Bu mek tu bum la git onu ken di le ri ne bı rak son ra on lar dan (bi -
raz) uzak laş böy le lik le bir ba kı ver ne ye baş vu ra cak lar?" (27)28)
(Hüd hüd'ün mek tu bu gö tü rüp bı rak ma sın dan son ra Sa ba me li -
ke si Bel kıs:) De di ki: "Ey ön de ge len ler, ger çek ten ba na ol duk -
ça önem li bir mek tup bı ra kıl dı." (27/29)

HÜ KÜM - HÜK MET MEK
De di ler ki: "Sen yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den baş ka bi zim hiç bir
bil gi miz yok. Ger çek ten Sen, her şe yi bi len, hü küm ve hik met
sa hi bi olan sın." (2/32)
Siz den mi sak al mış ve Tur'u üs tü nü ze yük selt miş tik (ve de miş -
tik ki:) "Si ze ver di ği mi ze sım sı kı ya pı şın ve on da ola nı (hü küm -
le ri sü rek li) ha tır la yın, ki sa kı na sı nız." (2/63)
Biz, da ha ha yır lı sı nı ve ya bir ben ze ri ni ge ti rin ce ye (ka dar) hiç
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bir aye ti nes het mez (hük mü nü yü rür lük ten kal dır maz) ve ya
unut tur ma yız. Bil mez mi sin ki Al lah, ger çek ten her şe ye güç ye -
ti ren dir. (2/106)
Yahudi ler de di ler ki: "Hıris ti yan lar bir şey (her han gi bir te mel)
üze re de ğil ler dir"; Hıristiyan lar da: "Yahudi ler bir şey üze re de -
ğil ler dir" de di ler. Oy sa on lar, Ki ta bı oku yor lar. Bil me yen ler (bil-
gi siz ler) de, on la rın söy le dik le ri nin ben ze ri ni söy le miş ler di. Ar tık
Al lah, kı ya met gü nü an laş maz lı ğa düş tük le ri şey de ara la rın da
hü küm ve re cek tir. (2/113)
"Rab bi miz, iç le rin den on la ra bir el çi gön der, on la ra ayet le ri ni
oku sun, ki ta bı ve hik me ti öğ ret sin ve on la rı arın dır sın. Şüp he -
siz, Sen güç lü ve üs tün olan sın, hü küm ve hik met sa hi bi sin."
(2/129)
Si ze, apa çık bel ge ler (ayet ler) gel dik ten son ra yi ne aya ğı nız ka -
yar sa, bi lin ki Al lah, ger çek ten üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (2/209)
İn san lar tek bir üm met ti. Al lah, müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak
pey gam ber ler gön der di ve be ra ber le rin de, in san la rın an laş -
maz lı ğa düş tük le ri şey ler ko nu sun da, ara la rın da hü küm ver mek
üze re hak ki tap lar in dir di. Oy sa ken di le ri ne apa çık ayet ler gel-
dik ten son ra, bir bir le ri ne kar şı olan 'az gın lık ve kıs kanç lık la rı'
yü zün den an laş maz lı ğa dü şen ler, o, (Ki tap) ve ri len ler den baş-
ka sı de ğil dir. Böy le ce Al lah, iman eden le ri, hak kın da ay rı lı ğa
düş tük le ri ger çe ğe ken di iz niy le eriş tir di. Al lah, ki mi di ler se onu
doğ ru ya yö nel tir. (2/213)
Hem dün ya (ko nu sun)da, hem ahi ret (ko nu sun da). Ve sa na ye -
tim le ri so rar lar. De ki: "On la rı ıs lah et mek (ya rar lı kıl mak) ha yır-
lı dır. Eğer on la rı ara nı za ka tar sa nız, ar tık on lar si zin kar deş le ri -
niz dir. Al lah boz gun (fe sad) çı ka ra nı ıs lah edi ci den bi lir (ayır de -
der). Eğer Al lah di le sey di si ze güç lük çı ka rır dı. Şüp he siz Al lah
güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/220)
İçi niz de ölüp de (ge ri de) eş ler bı ra kan lar, (ev le rin den) çı ka rıl -
mak sı zın, bir yı la ka dar ya rar lan ma la rı için eş le ri ne va si yet (bı -
rak sın lar). Ama on lar, (ken di lik le rin den) çı kar lar sa, ar tık on la rın
ma ruf (meş ru) ola rak ken di le ri için yap tık la rın dan do la yı si ze
so rum lu luk yok tur. Al lah  güç lü ve üs tün olan dır. Hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (2/240)
Ha ni İb ra him: "Rab bim, ba na ölü le ri na sıl di rilt ti ği ni gös ter" de -
miş ti. (Al lah ona:) "İnan mı yor mu sun?" de yin ce, "Ha yır (inan-
dım), an cak kal bi min tat min ol ma sı için" de di. "Öy ley se, dört
kuş tut. On la rı ken di ne alış tır, son ra on la rı (par ça la yıp) her bir
par ça sı nı bir da ğın üze ri ne bı rak, son ra da on la rı ça ğır. Sa na
ko şa rak ge lir ler. Bil ki, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır,
hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/260)
Döl ya tak la rın da si ze di le di ği gi bi su ret ve ren O'dur. O'ndan
baş ka ilah yok tur; üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa -
hi bi dir. (3/6)
Ken di le ri ne Ki tap tan bir pay ve ri len le ri gör me din mi? Ara la rın da
Al lah'ın Ki ta bı hük met sin di ye çağ rı lı yor lar da, on lar dan bir bö -
lü mü yüz çe vi ri yor. On lar, iş te böy le ar ka dö nen ler dir. (3/23)
Ha ni Al lah, İsa'ya de miş ti ki: "Ey İsa, doğ ru su se nin ha ya tı na
Ben son ve re ce ğim, se ni Ken di me yük sel te ce ğim, se ni in kar
eden ler den te miz le ye ce ğim ve sa na uyan la rı kı ya me te ka dar
in ka ra sa pan la rın üs tü ne ge çi re ce ğim. Son ra dö nü şü nüz yal-
nız ca Ba na dır, hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey de ara-
nız da Ben hük me de ce ğim." (3/55)
Şüp he siz bu, ger çek bir ola yın ha be ri dir. Al lah'tan baş ka ilah
yok tur. Ve şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (3/62)

Be şer den hiç kim se nin, Al lah ken di si ne Ki ta bı, hük mü ve pey-
gam ber li ği ver dik ten, son ra in san la ra: "Al lah'ı bı ra kıp ba na kul-
luk edin" de me (hak kı ve yet ki)si yok tur. Fa kat o, "Öğ ret ti ği niz
ve ders ver di ği niz Ki ta ba gö re Rab ba ni ler olu nuz” (de me gö re -
vin de dir.) (3/79)
Al lah bu nu (yar dı mı) si ze an cak bir müj de ol sun ve kalp le ri niz
bu nun la tat min bul sun di ye yap tı. 'Yar dım ve za fer' (nus ret) an -
cak üs tün ve güç lü, hü küm ve hik met sa hi bi olan Al lah'ın
Katından dır. (3/126)
Ço cuk la rı nız ko nu sun da Al lah, er ke ğe iki di şi nin his se si ka dar
tav si ye eder. Eğer on lar iki den çok ka dın ise (ölü nün) ge ri de bı -
rak tı ğı nın üç te iki si on la rın dır. Ka dın (ve ya kız) bir tek ise, bu
du rum da ya rı sı onun dur. (Öle nin) Bir ço cu ğu var sa, ge ri ye bı -
rak tı ğın dan an ne ve ba ba dan her bi ri için al tı da bir, ço cu ğu ol -
ma yıp da an ne ve ba ba ona mi ras çı ise, bu du rum da an ne si
için üç te bir var dır. Onun kar deş le ri var sa o za man an ne si için
al tı da bir'dir. (An cak bu hü küm ler, öle nin) Et ti ği va si yet ve ya
(var sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Ba ba la rı nız, oğul la rı -
nız, siz on la rın han gi le ri nin ya rar ba kı mın dan si ze da ha ya kın
ol du ğu nu bil mez si niz. (Bun lar) Al lah'tan bir farz dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/11)
Eş le ri ni zin, eğer ço cuk la rı yok sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı si -
zin dir. Şa yet ço cuk la rı var sa, -onun la ya pa cak la rı va si yet ten ya
da (ayı ra cak la rı) borç tan son ra- bu du rum da bı rak tık la rı nın
dört te bi ri si zin dir. Si zin ço cu ğu nuz yok sa, ge ri ye bı rak tık la rı -
nız dan dört te bi ri on la rın (ka dın la rı nı zın)dır. Eğer si zin ço cu ğu -
nuz var sa ge ri ye bı rak tık la rı nız dan se kiz de bi ri on la rın (ka dın -
la rı nı zın)dır. (Yi ne bu hü küm ler,) Ede ce ği niz va si yet ve ya (var -
sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Mi ra sı ara nan er kek ya da
ka dın, ço cu ğu ve ba ba sı ol ma yan bir kim se olup er kek ve ya kız
kar de şi bu lu nur sa on lar dan her bi ri  için al tı da bir var dır. Eğer
bun dan faz la ise ler, bu du rum da -ken di siy le ya pı lan va si yet te
ya da (var sa) borç tan son ra- üç te bir'de -za ra ra uğ ra tıl mak sı zın
on la ra or tak tır lar. (Bu si ze) Al lah'tan bir va si yet tir, Al lah, bi len -
dir, (kul la ra) yu mu şak olan dır. (4/12)
Al lah'ın (ka bu lü nü) üze ri ne al dı ğı tev be, an cak ce ha let ne de -
niy le kö tü lük ya pan la rın, son ra he men ce cik tev be eden le rin(ki -
dir). İş te Al lah, böy le le ri nin tev be le ri ni ka bul eder. Al lah, bi len -
dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/17)
Sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) dı şın da ki ka dın lar dan
'ev li ve öz gür' olan lar la da (ev len me niz ha ram dır.) Bun lar,
Allah'ın üze ri ni ze yaz dı ğı dır. Bun la rın dı şın da ka la nı if fet le ri ni
ko ru yup fu huş ta bu lun ma mak üze re mal la rı nız la (me hir ve re -
rek) ev le ne cek ka dın ara ma nız si ze he lal kı lın dı. Öy ley se on lar-
dan han gi şey le (ve ya ne ka dar) ya rar lan dıy sa nız, on la ra üc ret
(me hir)le ri ni tes bit edil di ği mik ta rıy la öde yin. Mik ta rın tes bi tin -
den son ra, kar şı lık lı hoş nud ol du ğu nuz bir şey ko nu sun da üs tü-
nü ze bir so rum lu luk yok tur. Şüp he siz Al lah, bi len dir, hü küm ve
hik met sa hi bi olan dır. (4/24)
Al lah, si ze açık la ya rak an lat mak, si zi siz den ön ce ki le rin sün ne -
ti ne ilet mek ve tev be le ri ni zi ka bul et mek is ter. Al lah bi len dir, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (4/26)
Ayet le ri mi ze kar şı in ka ra sa pan la rı şüp he siz ate şe so ka ca ğız.
De ri le ri ya nıp dö kül dük çe, aza bı tad ma la rı için on la rı baş ka de -
ri ler le de ğiş ti re ce ğiz. Ger çek ten, Al lah, güç lü ve üs tün olan dır,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/56)
Şüp he siz Al lah, si ze ema net le ri eh li ne (sa hip le ri ne) tes lim et -
me ni zi ve in san lar ara sın da hük met ti ği niz de ada let le hük met -
me ni zi em re di yor. Bu nun la Al lah, si ze ne gü zel öğüt ve ri yor!..
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Doğ ru su Al lah, işi ten dir, gö ren dir. (4/58)
Ha yır öy le de ğil; Rab bi ne an dol sun, ara la rın da çe kiş tik le ri şey-
ler de se ni ha kem kı lıp son ra se nin ver di ğin hük me, iç le rin de hiç
bir sı kın tı duy mak sı zın, tam bir tes li mi yet le tes lim ol ma dık ça,
iman et miş ol maz lar. (4/65)
Bir mü'mi ne, -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola-
rak ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş-
man olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz -
gür lü ğe ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet  ken di le riy le ara nız da and -
laş ma olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet
öde mek ve bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir.
(Di yet ve kö le öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise,
ke sin ti siz ola rak iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
(Düş ma nı nız olan) Top lu lu ğu ara mak ta gev şek lik gös ter me yin.
Siz acı çe ki yor sa nız, şüp he siz on lar da, si zin acı çek ti ği niz gi bi
acı çe ki yor lar. Oy sa siz, on la rın umud et me dik le ri ni Al lah'tan
umu yor su nuz. Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(4/104)
Şüp he siz, Al lah'ın sa na gös ter di ği gi bi in san lar ara sın da hük-
met men için Biz sa na Ki ta bı hak ola rak in dir dik. (Sa kın) Ha in le -
rin sa vu nu cu su ol ma. (4/105)
Kim bir gü nah ka za nır sa, o an cak ken di nef si aley hin de onu ka -
zan mış tır. Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/111)
Eğer iki si ay rı la cak olur lar sa, Al lah her bi ri ne 'ge niş lik (rı zık ve
ih san) kay nak la rın dan' ka zan dı rır (ih ti yaç lar dan ko rur.) Al lah,
(rah me tiy le) ge niş olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/130)
On lar si zi gö zet le yip-du ru yor lar. Si ze Al lah'tan bir fe tih (za fer ve
ga ni met) ge lir se: "Si zin le bir lik te de ğil miy dik?" der ler. Ama ka -
fir le re bir pay dü şer se: "Si ze üs tün lük sağ la ma dık mı, mü'min-
ler den si ze (ge le cek teh li ke le ri) ön le me dik mi?" der ler. Al lah, kı -
ya met gü nü ara nız da hük me de cek tir. Al lah, ka fir le re mü'min le -
rin aley hin de ke sin lik le yol ver mez. (4/141)
Ha yır; Al lah onu Ken di ne yük selt ti. Al lah üs tün ve güç lü dür, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (4/158)
El çi ler; müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak (gön de ril di). Öy le ki el çi -
ler den son ra in san la rın Al lah'a kar şı (sa vu na cak) de lil le ri ol ma -
sın. Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hik met ve hü küm sa hi bi dir.
(4/165)
Ey in san lar, şüp he siz el çi si ze Rab bi niz den hak la gel di. Öy ley -
se iman edin, si zin için ha yır lı dır. Eğer in ka ra sa par sa nız, şüp-
he siz gök ler de olan la rın ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ın dır.
Allah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/170)
Sen den fet va is ter ler. De ki: "Al lah, 'ço cuk suz ve ba ba sız ola-
nın (ke la le'nin)' mi ra sı na iliş kin hük mü açık lar. Ölen ki şi nin ço -
cu ğu yok da kız kar de şi var sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı kız
kar de şi nin dir. Ama (ölen) kız kar de şi nin ço cu ğu yok sa, ken di si
(er kek kar de şi) ona mi ras çı olur. Eğer kız kar de şi iki ise, ge ri de
bı rak tık la rı nın üç te iki si on la rın dır. Ama (mi ras çı lar) er kek ler ve
kız kar deş ler ise, bu du rum da er kek için di şi nin iki pa yı var dır.
Al lah, -şa şı rıp sap ma ya sı nız di ye- açık lar. Al lah, her şe yi bi len -
dir. (4/176)
Ey iman eden ler, akit le ri ye ri ne ge ti rin. İh ram lı iken av lan ma yı
he lal say mak sı zın ve si ze oku na cak lar dış ta tu tul mak üze re,
hay van lar si ze he lal kı lın dı. Şüp he siz Al lah, di le di ği hük mü ve -
rir. (5/1)

Hır sız er kek ve hır sız ka dı nın, (ça lıp) ka zan dık la rı na bir kar şı -
lık, Al lah'tan, 'tek ra rı ön le yen ke sin bir ce za' ol mak üze re el le ri -
ni ke sin. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi -
dir. (5/38)
On lar, ya la na ku lak tu tan lar dır, ha ram yi yi ci ler dir. Sa na ge lir ler -
se ara la rın da hük met ve ya on lar dan yüz çe vir. Eğer on lar dan
yüz çe vi re cek olur san, sa na hiç bir şey le ke sin ola rak za rar ve -
re mez ler. Ara la rın da hük me der sen ada let le hük met. Şüp he siz,
Al lah, ada let le hü küm yü rü ten le ri se ver. (5/42)
Al lah'ın hük mü nün bu lun du ğu Tev rat yan la rın da ol du ğu hal de,
se ni na sıl ha kem kı lı yor lar ve son ra bu nun pe şin den yüz çe vi ri -
yor lar? İş te on lar, inan mış de ğil dir. (5/43)
Ger çek şu ki, Biz Tev ra t’ı, için de bir hi da yet ve nur ola rak in dir -
dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler, Yahudi le re onun la hük me der -
ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük sek bil gin ler de (Ah -
bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö rev li kı lın dık la rın dan ve onun
üze ri ne şa hid ler ol duk la rın dan (onun la hük me der ler di.) Öy ley -
se in san lar dan kork ma yın, ben den kor kun ve ayet le ri mi az bir
de ğe re kar şı lık sat ma yın. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez -
se, iş te on lar, ka fir olan lar dır. (5/44)
Biz on da, on la rın üze ri ne yaz dık: Can'a can, gö ze göz, bu ru na
bu run, ku la ğa ku lak, di şe diş ve (bü tün) ya ra la ra (kar şı lık da) kı -
sas var dır. Ama kim bu nu sa da ka ola rak ba ğış lar sa o ken di si
için bir kef fa ret tir. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez se, iş te
on lar, za lim olan lar dır. (5/45)
İn cil sa hip le ri Al lah'ın on da in dir dik le riy le hük met sin ler. Kim
Allah'ın in dir di ğiy le hük met mez se, iş te on lar, fa sık olan lar dır.
(5/47)
Sa na da (Ey Mu ham med,) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve
ona 'bir şa hid-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik. Öy -
ley se ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge len hak-
tan sa pıp on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Siz den her
bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Al lah di le -
sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le riy le si zi de -
ne me si için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü
Al lah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha -
ber ve re cek tir. (5/48)
Ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve on la rın he va la rı na uy -
ma. Al lah'ın sa na in dir dik le ri nin bir kıs mın dan se ni şa şırt ma -
ma la rı için di ye on lar dan sa kın. Şa yet yüz çe vi rir ler se, bil ki,
Allah bir kı sım gü nah la rı ne de niy le on la ra bir mu si be ti tat tır mak
is te mek te dir. Şüp he siz, in san la rın ço ğu fa sık lar dır. (5/49)
On lar ha la ca hi li ye hük mü nü mü arı yor lar? Ke sin bil giy le ina-
nan bir top lu luk için hük mü, Al lah'tan da ha gü zel olan kim dir?
(5/50)
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se, ce za sı, hay van dan
öl dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da, Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa, Al lah on dan öc
ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, öc sa hi bi dir. (5/95)
Bu, İb ra him'e, kav mi ne kar şı ver di ği miz de li li miz dir. Biz, di le di -
ği mi zi de re ce ler le yük sel ti riz. Şüp he siz se nin Rab bin, hü küm
ve hik met sa hi bi dir, bi len dir. (6/83)
On la rın tü mü nü top la ya ca ğı gün: "Ey cin top lu lu ğu in san lar dan
ço ğu nu (ayar tıp ken di ni ze kul lar) edin di niz" (di ye cek). İn san lar -
dan on la rın dost la rı der ler ki: "Rab bi miz, ki mi miz ki mi miz den
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ya rar lan dı ve bi zim için tes bit et ti ğin sü re ye ulaş tık." (Al lah) Di -
ye cek ki: "Al lah'ın di le di ği dış ta ol mak üze re, ateş si zin için de
sü re siz ka la ca ğı nız ko nak la ma ye ri niz dir." Şüp he siz Rab bin,
hü küm ve hik met sa hi bi olan dır, bi len dir. (6/128)
O'nun üre tip-tü ret ti ği ekin ve hay van lar dan Al lah için bir pay
ayır dı lar, son ra ken di zan la rın ca: "Bu Al lah'ın dır, bu da or tak la -
rı mı zın dır" de di ler. Ken di or tak la rı için olan (pay), Al lah ta ra fı na
geç mez, ama Al lah'a aid olan ken di or tak la rı nın ta ra fı na (pa yı -
na) ge çer. Ne kö tü hü küm ve ri yor lar? (6/136)
Bir de de di ler ki: "Bu hay van la rın ka rın la rın da olan, yal nız ca bi -
zim er kek le ri mi ze ait tir, eş le ri mi ze ise ha ram dır. Eğer o, ölü do -
ğar sa on lar da bun da or tak tır lar." Al lah, (bu) düz me le ri nin ce za-
sı nı ve re cek tir. Şüp he siz O, hü küm sa hi bi olan dır, bi len dir.
(6/139)
"İçi niz den bir grup, ken di siy le gön de ril di ğim şe ye inan mış ken
di ğer bir grup inan ma dı ğı na gö re, ar tık Al lah, ara mız da hü küm
ve ren le rin en ha yır lı sı dır." (7/87)
"Al lah bi zi on dan kur tar dık tan son ra, bi zim tek rar si zin di ni ni ze
dön me miz Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra düz me miz olur. Rab bi -
miz olan Al lah'ın di le me si dı şın da, ona ge ri dön me miz bi zim
için ola cak iş de ğil dir. Rab bi miz, ilim ba kı mın dan her şe yi ku -
şat mış tır. Biz Al lah'a te vek kül et tik. 'Rab bi miz, bi zim le kav mi -
miz ara sın da 'Sen hak ile hü küm ver,' Sen 'hü küm ve ren le rin'
en ha yır lı sı sın." (7/89)
Al lah, bu nu, yal nız ca bir müj de ve kalb le ri ni zin tat min bul ma sı
için yap mış tı; (yok sa) Al lah'ın Katından baş ka sın da nus ret (za -
fer ve yar dım) yok tur. Hiç şüp he siz Al lah üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/10)
Mü na fık lar ve kalb le rin de has ta lık olan lar şöy le di yor lar dı:
"Bun la rı (Müslüman la rı) din le ri al dat tı." Oy sa kim Al lah'a te vek -
kül eder se, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (8/49)
Ve on la rın kalb le ri ni uz laş tır dı. Sen, yer yü zün de ki le rin tü mü nü
har ca say dın bi le, on la rın kalb le ri ni uz laş tı ra maz dın. Ama Al lah,
ara la rı nı bu lup on la rı uz laş tır dı. Çün kü O, üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/63)
Hiç bir pey gam be re, yer yü zün de ke sin bir za fer ka za nın ca ya
ka dar esir al ma sı ya kış maz. Siz dün ya nın ge çi ci ya ra rı nı is ti -
yor su nuz. Oy sa Al lah (si ze) ahi re ti is te mek te dir. Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/67)
Eğer sa na iha net et mek is ter ler se, on lar da ha ön ce Al lah'a da
iha net et miş ler di; böy le ce O da, "boz gu na uğ ra ma la rı (için) sa -
na im kan ver miş ti.' Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(8/71)
Na sıl ola bi lir ki!.. Eğer si ze kar şı ga lip ge lir ler se si ze kar şı ne
'ak ra ba lık bağ la rı nı', ne de 'söz leş me hü küm le ri ni' gö ze tip-ta -
nır lar. Si zi ağız la rıy la hoş nut kı lar lar, kalb le ri ise kar şı ko yar.
On la rın ço ğu fa sık kim se ler dir. (9/8)
On lar (hiç) bir mü'mi ne kar şı ne 'ak ra ba lık bağ la rı nı', ne de 'söz-
leş me hü küm le ri ni' gö ze tip ta nır lar. İş te bun lar, had di aş mak ta
olan lar dır. (9/10)
Ve kalb le rin de ki öf ke yi gi der sin. Al lah di le di ği nin tev be si ni ka -
bul eder. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/15)
Ey iman eden ler, müş rik ler an cak bir pis lik tir ler; öy ley se bu yıl-
la rın dan son ra ar tık Mes cid-i Ha ram'a yak laş ma sın lar. Eğer ih -
ti yaç için de kal mak tan kor kar sa nız, Al lah di ler se si zi ken di faz-
lın dan zen gin kı lar. Şüp he siz Al lah bi len dir, hü küm ve hik met
sa hi bi dir. (9/28)

Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na yar dım
et miş tir. Ha ni ka fir ler iki den bi ri ola rak O'nu (Mek ke'den) çı kar -
mış lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du:
"Hüz ne ka pıl ma, el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce
Allah O'na 'hu zur ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti, O'nu si zin
gör me di ği niz or du lar la des tek le miş, in ka ra eden le rin de ke li me -
si ni (in kar çağ rı la rı nı) al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li me si, yü ce
olan dır. Al lah üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(9/40)
Sa da ka lar, -Al lah'tan bir farz ola rak- yal nız ca fa kir ler, düş kün -
ler, (ze kat) işin de gö rev li olan lar, kalb le ri ısın dı rı la cak lar, kö le -
ler, borç lu lar, Al lah yo lun da (olan lar) ve yol da kal mış(lar) için dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/60)
Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir ler. İyi -
li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar,
ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın
ken di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz, Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/71)
Be de vi ler in kar ve ni fak ba kı mın dan da ha şid det li dir. Al lah'ın el -
çi si ne in dir di ği sı nır la rı bil me me ye de on lar da ha 'yat kın ve el -
ve riş li dir.' Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/97)
Di ğer bir kıs mı, Al lah'ın em ri için er te len miş ler dir. O, bun la rı, ya
azab lan dı ra cak ve ya tev be le ri ni ka bul ede cek tir. Al lah, bi len dir,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/106)
On la rın kalb le ri par ça lan ma dık ça, kur duk la rı bi na kalb le rin de
bir şüp he ola rak sü rüp-gi de cek tir. Al lah bi len dir, hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (9/110)
Eğer Al lah, on la rın hay ra ulaş mak için çar ça buk dav ran dık la rı
gi bi, in san la ra şer ri de ça buk laş tır say dı, mut la ka ecel le ri ne hü -
küm ve ri lir di. İş te Bize ka vuş ma yı um ma yan la rı Biz böy le ce
taş kın lık la rı için de şaş kın ca do la şır bir du rum da bı ra kı rız.
(10/11)
İn san lar, tek bir üm met ten baş ka de ğil di; son ra an laş maz lı ğa
düş tü ler. Eğer Rab bin den geç miş (ve ril miş) bir söz ol ma say dı,
an laş maz lı ğa düş tük le ri şey ko nu sun da mut la ka ara la rın da hü -
küm ve ril miş olur du. (10/19)
De ki: "Si zin şirk koş tuk la rı nız dan hak ka ulaş tı ra bi le cek var
mı?" De ki: "Hak ka ulaş tı ra cak Al lah'tır. Öy ley se, hak ka ulaş tı -
ran mı uyul ma ya da ha hak sa hi bi dir, yok sa doğ ru yo la ulaş tı rıl -
ma dık ça ken di si hi da ye te ulaş ma yan mı? Ne olu yor si ze? Na -
sıl hük me di yor su nuz?" (10/35)
Her üm me tin bir re su lü var dır. On la ra re sul le ri gel di ği za man,
ara la rın da ada let le hü küm ve ri lir ve on lar zul me uğ ra tıl maz lar.
(10/47)
Zul me den her ne fis, yer yü zün de ki le rin tü mü ne sa hip ol sa bu nu
(aza ba kar şı lık) mut la ka fid ye ola rak ve rir di. On lar aza bı gö rün -
ce piş man lık la rı nı giz ler ler, oy sa on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl ma dan
ara la rın da ada let le hük me dil miş tir. (10/54)
On la ra Nuh'un ha be ri ni oku. Ha ni kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav-
mim, be nim ma ka mım ve Al lah'ın ayet le riy le ha tır lat ma la rım
eğer si ze ağır ge li yor sa ben, şüp he siz Al lah'a te vek kül et mi şim.
Ar tık siz or tak la rı nız la top la nıp ya pa ca ğı nız işi ka ra ra bağ la yın
da işi niz si ze ör tü lü kal ma sın (ve ya ta sa ko nu su ol ma sın), son -
ra hak kım da ki hük mü nü zü -ba na sü re ta nı mak sı zın- ve rin.
(10/71)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rı nı, hoş la rı na gi de cek gü zel bir yer de
yer leş tir dik ve te miz şey ler den ken di le ri ne rı zık ver dik. Ken di le -
ri ne ilim ge lin ce ye ka dar an laş maz lı ğa düş me di ler. Şüp he siz
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Rab bin, ara la rın da an laş maz lı ğa düş tük le ri şey ko nu sun da kı -
ya met gü nü hü küm ve re cek tir. (10/93)
Sa na vah yo lu na na uy ve Al lah hük mü nü ve rin ce ye ka dar sab-
ret. O, hük me den le rin en ha yır lı sı dır. (10/109)
Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayet le ri muh kem kı lın mış, son ra hü küm ve
hik met sa hi bi ve her şey den ha ber dar olan (Al lah) ta ra fın dan bi -
rer bi rer (bö lüm bö lüm) açık lan mış bir Ki tap'tır (ki:) (11/1)
An dol sun, Mu sa'ya ki ta bı ver dik, on da an laş maz lı ğa dü şül dü.
Eğer Rab bin den bir söz geç miş (ve ril miş) ol ma say dı, mut la ka
ara la rın da hü küm ve ril miş ola cak tı. Ger çek ten on lar, bun dan
(Kur'an'dan) ya na kuş ku ve ri ci bir te red düt için de dir ler. (11/110)
"Böy le ce Rab bin se ni seç kin kı la cak, söz le rin yo ru mun dan
(kay nak la nan bir bil gi yi) sa na öğ re te cek ve da ha ön ce ata la rın
İb ra him ve İs hak'a (ni me ti ni) ta mam la dı ğı gi bi se nin ve Ya kub
ai le si nin üze rin de ki ni me ti ni ta mam la ya cak tır. El bet te Rab bin,
bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (12/6)
Er gin lik ça ğı na eri şin ce, ken di si ne hü küm ve ilim ver dik. İş te
Biz, iyi lik ya pan la rı böy le ödül len di ri riz. (12/22)
"Si zin Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız, Al lah'ın ken di le ri hak kın da
hiç bir de lil in dir me di ği, si zin ve ata la rı nı zın ad ola rak ad lan dır -
dık la rı nız dan baş ka sı de ğil dir. Hü küm, yal nız ca Al lah'ın dır. O,
ken di sin den baş ka sı na kul luk et me me ni zi em ret miş tir. Dos doğ -
ru olan din iş te bu dur, an cak in san la rın ço ğu bil mez ler." (12/40)
Ve de di ki: "Ey ço cuk la rım, tek bir ka pı dan gir me yin, ay rı ay rı
ka pı lar dan gi rin. Ben si ze Al lah'tan hiç bir şe yi sağ la ya mam (gi -
de re mem). Hü küm yal nız ca Al lah'ın dır. Ben O'na te vek kül et -
tim. Te vek kül eden ler de yal nız ca O'na te vek kül et me li dir ler."
(12/67)
On dan umut la rı nı kes tik le ri za man, (du ru mu) ken di ara la rın da
gö rüş mek üze re bir ya na çe kil di ler. On la rın bü yük le ri de di ki:
"Ba ba nı zın si ze kar şı Al lah adı na ke sin bir söz al dı ğı nı ve da ha
ön ce Yu suf ko nu sun da yap tı ğı mız aşı rı lı ğı (iş le di ği miz su çu)
bil mi yor mu su nuz? Ar tık (bun dan böy le) ben, ya ba bam ba na
izin ve rin ce ye ve ya Al lah ba na iliş kin hü küm ve rin ce ye ka dar
(bu) yer den ke sin ola rak ay rı la mam. O, hü küm ve ren le rin en
ha yır lı sı dır." (12/80)
(Şeh re dö nüp du ru mu ba ba la rı na ak ta rın ca o:) "Ha yır" de di.
"Nef si niz si zi ya nıl tıp (böy le) bir işe sü rük le miş. Bun dan son ra
(ba na dü şen) gü zel bir sa bır dır. Umu lur ki Al lah (pek ya kın bir
ge le cek te) on la rın tü mü nü ba na ge ti rir. Çün kü O, bi le nin, hü -
küm ve hik met sa hi bi ola nın ken di si dir." (12/83)
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam, bu, da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti, çün -
kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı -
nı aç tık tan son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab -
bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden di. Ger çek ten bi -
len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)
İş te böy le ce Biz onu (Kur'an'ı) Arap ça bir hü küm ola rak in dir dik.
An dol sun, sa na ge len bu ilim den son ra, on la rın he va (is tek ve
tut ku)la rı na uya cak olur san, se nin için Al lah'tan ne bir yar dım -
cı, dost, ne bir ko ru yu cu var dır. (13/37)
An dol sun, sen den ön ce de el çi ler gön der dik, on la ra eş ler ve ço -
cuk lar ver dik. Al lah'ın iz ni ol mak sı zın (hiç) bir el çi ye her han gi
bir aye ti (mu ci ze yi) ge tir mek ola cak iş de ğil di. Her ecel (tes bit
edil miş sü re) için bir ki tap (ya zı, hü küm, son) var dır. (13/38)
On lar gör mü yor lar mı ki, ger çek ten Biz ar za ge li yor ve onu çev-
re sin den ek sil ti yo ruz. Al lah hü küm ve rir. Onun hük mü nün pe şi -

ne dü şe cek yok tur. Ve O, he sa bı pek ça buk gö ren dir. (13/41)
Biz hiç bir el çi yi, ken di kav mi nin di lin den baş ka sıy la gön der me -
dik ki, on la ra apa çık an lat sın. Böy le ce Al lah, di le di ği ni şa şır tıp
sap tı rır, di le di ği ni hi da ye te er di rir. O, üs tün ve güç lü olan dır, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (14/4)
İş hük me bağ la nıp-bi tin ce, şey tan der ki: "Doğ ru su, Al lah, si ze
ger çek olan va'di va'det ti, ben de si ze va ad de bu lun dum, fa kat
si ze ya lan söy le dim. Be nim si ze kar şı zor la yı cı bir gü cüm yok -
tu, yal nız ca si zi ça ğır dım, siz de ba na ica bet et ti niz. Öy ley se
be ni kı na ma yın, siz ken di ni zi kı na yın. Ben si zi kur ta cak de ği lim,
siz de be ni kur ta cak de ğil si niz. Doğ ru su da ha ön ce be ni or tak
koş ma nı zı da ta nı ma mış tım. Ger çek şu ki, za lim le re acı bir
azab var dır." (14/22)
Ve şüp he siz se nin Rab bin, O, on la rı haş re de cek tir. Ger çek ten
O, hü küm ve hik met sa hi bi dir, bi len dir. (15/25)
Ken di si ne ve ri len müj de nin kö tü lü ğün den do la yı top lu luk tan
giz le nir; onu aşa ğı la na rak tu ta cak mı, yok sa top ra ğa gö me cek
mi? Bak, ver dik le ri hü küm ne kö tü dür? (16/59)
Ahi re te inan ma yan la rın kö tü ör nek le ri var dır, en yü ce ör nek ler
ise Al lah'a ait tir. O, güç sa hi bi olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi -
dir. (16/60)
Cu mar te si, an cak on da ih ti la fa dü şen le re (farz) kı lın dı. Şüp he -
siz Rab bin, on la rın ih ti laf et tik le ri şey ler hak kın da kı ya met gü nü
ara la rın da hük me de cek tir. (16/124)
Ki tap ta İs ra ilo ğul la rı na şu hük mü ver dik: "Mu hak kak siz yer(yü -
zün) de iki de fa boz gun cu luk çı ka ra cak sı nız ve mu hak kak bü -
yük bir ki bir le niş-yük se liş le ki bir le ne cek-yük se le cek si niz. (17/4)
De ki: "Ne ka dar kal dık la rı nı Al lah da ha iyi bi lir. Gök le rin ve ye -
rin gay bı O'nun dur. O, ne gü zel gör mek te ve ne gü zel işit mek -
te dir. O'nun dı şın da on la rın bir ve li si yok tur. Ken di hük mün de
hiç kim se yi or tak kıl maz." (18/26)
İş(in) hük me bağ la nıp bi te ce ği, has ret gü nü ne kar şı on la rı uyar;
on lar bir gaf let için de dir ler ve on lar inan mı yor lar. (19/39)
De di ler ki: "Bi ze ge len apa çık de lil le re ve bi zi ya ra ta na se ni as -
la 'ter cih edip-seç me yiz." Ney de hük mü nü yü rü te bi le cek sen,
dur mak sı zın hük mü nü yü rüt; sen, yal nız ca bu dün ya ha ya tın da
hük mü nü yü rü te bi lir sin." (20/72)
Lut'a da bir hü küm ve ilim ver dik ve onu çir kin iş ler yap mak ta
olan şe hir den kur tar dık. Şüp he siz on lar, bo zul ma ya uğ ra yan
kö tü bir ka vim di. (21/74)
Da vud ve Sü ley man da; ha ni kav min hay van la rı nın içi ne gi rip
ya yıl dı ğı ekin-tar la la rı ko nu sun da hü küm yü rü tü yor lar dı. Biz on -
la rın hük mü ne şa hid idik. (21/78)
Biz bu nu (hük mü) Sü ley man'a kav rat tık, her bi ri ne hü küm ve
ilim ver dik. Da vud ile bir lik te tes bih et sin ler di ye, dağ la ra ve
kuş la ra bo yun eğ dir dik. (Bun la rı) Ya pan lar Biz idik. (21/79)
(Re su lul lah) De di ki: "Rab bim, hak ile hük met. Bi zim Rab bi miz,
si zin her tür lü ni te len dir me le ri ni ze kar şı yar dı mı na sı ğı nı lan
Rah man (olan Al lah)dır." (21/112)
İş te böy le; kim Al lah'ın ha ram kıl dık la rı nı (gö ze tip hü küm le ri ni)
yü cel tir se, Rab bi nin Katında ken di si için ha yır lı dır. Si ze (hak la -
rın da ya sak lar) oku nan lar dı şın da ki hay van lar he lal kı lın dı. Öy -
ley se iğ renç bir pis lik olan put lar dan ka çı nın, ya lan söz söy le -
mek ten de ka çı nın. (22/30)
Biz sen den ön ce hiç bir Re sul ve Ne bi gön der miş ol ma ya lım ki,
o bir di lek te bu lun du ğu za man, şey tan, onun di le di ği ne (bir kuş -
ku ve ya sap ma un su ru) ka tıp bı rak mış ol ma sın. Ama Al lah,
şey ta nın ka tıp-bı rak ma la rı nı gi de rir, son ra ken di ayet le ri ni sağ-
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lam laş tı rıp-pe kiş ti rir. Al lah, ger çek ten bi len dir, hü küm ve hik met
sa hi bi dir. (22/52)
Mülk, o gün yal nız ca Al lah'ın dır. O, ara la rın da hük me de cek tir.
Ar tık iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; ni met ler le do na tıl -
mış cen net ler için de dir ler. (22/56)
"Al lah, kı ya met gü nü, ken di sin de ih ti la fa düş tü ğü nüz şey hak-
kın da ara nız da hük me de cek tir." (22/69)
(Bu,) İn dir di ği miz ve (hü küm le ri ni) farz kıl dı ğı mız bir sû re dir.
İçin de, umu lur ki öğüt alıp dü şü nür sü nüz di ye apa çık ayet ler in -
dir dik. (24/1)
Eğer Al lah'ın si zin üze ri niz de faz lı ve rah me ti ol ma say dı ve
Allah ger çek ten tev be le ri ka bul eden hü küm ve hik met sa hi bi
ol ma say dı (ne ya par dı nız)? (24/10)
Al lah si ze ayet le ri açık lı yor; Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa -
hi bi dir. (24/18)
Ara la rın da hük met me si için Al lah'a ve Re su lü ne çağ rıl dık la rı
za man, on lar dan bir grup yüz çe vi rir. (24/48)
Ara la rın da hük met me si için, Al lah'a ve el çi si ne çağ rıl dık la rı za -
man mü'min olan la rın sö zü: "İşit tik ve ita at et tik" de me le ri dir. İş -
te fe la ha ka vu şan lar bun lar dır. (24/51)
Ey iman eden ler, sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu ile siz den olup da
he nüz er gin lik ça ğı na er me miş olan (ço cuk)lar, (oda la rı nı za gir-
mek için şu) üç va kit te izin is te sin ler: Sa bah na ma zın dan ön ce,
öğ le yin üs tü nü zü çı kar dı ğı nız va kit ve yat sı na ma zın dan son ra.
(Bu) Üçü si zin için mah rem (va kit le ri)dir. Bun la rın dı şın da si ze
de, on la ra da bir sa kın ca yok tur; on lar ya nı nız da do la şa bi lir ler,
bir bi ri ni zin ya nın da ola bi lir si niz. İş te Al lah, si ze ayet le ri böy le
açık la mak ta dır. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(24/58)
Siz den olan ço cuk lar, er gin lik ça ğı na er dik le ri za man, ken di le -
rin den ön ce ki le rin izin is te di ği gi bi, bun dan böy le izin is te sin ler.
İş te Al lah, ayet le ri ni si ze böy le açık lar. Al lah bi len dir, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (24/59)
"Siz den kor kun ca da he men ara nız dan kaç tım; son ra Rab bim
ba na hü küm (ve hik met) ver di ve be ni gön de ri len (el çi ler den)
kıl dı." (26/21)
"Rab bim, ba na hü küm (ve hik met) ba ğış la ve be ni sa lih olan la -
ra kat;" (26/83)
"Bun dan böy le, be nim le on la rın ara sı nı açık bir hü küm le ayır ve
be ni ve be nim le bir lik te olan mü'min le ri kur tar." (26/118)
Hiç şüp he siz, bu Kur'an, sa na, hü küm ve hik met sa hi bi olan,
(ve her şe yi ger çe ğiy le) bi len (Al lah'ın) Katından il ka edil mek te -
dir. (27/6)
"Ey Mu sa, ger çek ten Ben, güç lü ve üs tün, hü küm ve hik met sa -
hi bi olan Al lah'ım." (27/9)
"Ger çek ten ben, on la ra hük met mek te olan bir ka dın bul dum ki,
ona her şey den (bol ca) ve ril miş tir ve bü yük bir tah tı var."
(27/23)
Şüp he siz se nin Rab bin, on la rın ara sın da ken di hük mü nü ve re -
cek tir. O, güç lü ve üs tün olan dır, bi len dir. (27/78)
O, er gin lik ça ğı na ula şıp ol gun la şın ca, ona bir 'hü küm ve hik-
met' ve ilim ver dik. Biz iyi lik te bu lu nan la rı iş te böy le ödül len di ri -
riz. (28/14)
O, Al lah'tır, Ken di sin den baş ka ilah yok tur. İlk te de, son da da
hamd O'nun dur. Hü küm O'nun dur ve O'na dön dü rü le cek si niz.
(28/70)
Ve Al lah ile be ra ber baş ka bir ila ha tap ma. O'ndan baş ka İlah
yok tur. O'nun yü zün den (za tın dan) baş ka her şey he lak olu cu -
dur. Hü küm O'nun dur ve siz O'na dön dü rü le cek si niz. (28/88)

Yok sa kö tü lük le ri ya pan lar, bi zi (aşıp) ge çe cek le ri ni mi san dı -
lar? Ne kö tü hük me di yor lar? (29/4)
Bu nun üze ri ne Lut ona iman et ti ve de di ki: "Ger çek ten ben,
Rab bi me hic ret ede ce ğim. Çün kü şüp he siz O, güç lü ve üs tün
olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (29/26)
Al lah, Ken di dı şın da han gi şe ye tap tık la rı nı şüp he siz bi lir. O,
güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (29/42)
Ya rat ma yı baş la tan, son ra onu ia de ede cek olan O'dur; bu O'na
gö re pek ko lay dır. Gök ler de ve yer de en yü ce mi sal O'nun dur.
O, güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (30/27)
Ora da ebe di ola rak ka lı cı dır lar. Al lah'ın va'di hak tır. O, üs tün ve
güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (31/9)
Eğer yer yü zün de ki ağaç la rın tü mü ka lem ve de niz de -onun ar -
dın dan ye di de niz da ha ek le ne rek- (mü rek kep) ol sa, yi ne de
Allah'ın ke li me le ri (yaz mak la) tü ken mez. Şüp he siz Al lah, üs tün
ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (31/27)
Şüp he siz, se nin Rab bin, ih ti la fa düş tük le ri şey ler ko nu sun da kı -
ya met gü nü ara la rın da 'hük mü nü ve rip ayı ra cak tır'. (32/25)
Ey Pey gam ber, Al lah'tan sa kın, ka fir le re ve mü na fık la ra ita at et -
me. Şüp he siz Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (33/1)
Al lah ve Re sû lü, bir işe hük met ti ği za man, mü'min bir er kek ve
mü'min bir ka dın için o iş te ken di is tek le ri ne gö re seç me hak kı
yok tur. Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne is yan eder se, ar tık ger çek ten o,
apa çık bir sa pık lık la sap mış tır. (33/36)
Hamd, gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Ken di si ne ait olan
Allah'ın dır; ahi ret te de hamd O'nun dur. O, hü küm ve hik met sa -
hi bi dir, ha ber alan dır. (34/1)
De ki: "Rab bi miz (kı ya met gü nü) bi zi bir ara da top la ya cak, son -
ra da hak ile ara mı zı ayı ra cak tır. O, (ger çek hük mü nü ve re rek
hak ile ba tı lın ara sı nı) açan dır, (her şe yi hak kıy la) bi len dir."
(34/26)
De ki: "O'na (kul luk et me de) ek le mek te ol du ğu nuz or tak la rı ba -
na gös te rin. As la (on lar ona ger çek or tak ola maz lar); ha yır, O,
güç lü ve üs tün olan, hü küm ve hik met sa hi bi olan Al lah'tır."
(34/27)
Al lah, in san lar için rah me tin den her ne yi aça cak ol sa, ar tık onu
kı sıp-tu ta cak yok tur; her ne yi kı sar-tu tar sa, ar tık onu da on dan
son ra sa lı ve re cek yok tur. O, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (35/2)
Her şe yin me le ku tu (hü küm ran lık ve mül kü) elin de bu lu nan
(Allah) ne yü ce dir. Siz O'na dön dü rü le cek si niz. (36/83)
Si ze ne olu yor, na sıl hü küm ve ri yor su nuz? (37/154)
Da vud'a gir dik le rin de, o, on lar dan ürk müş tü; de di ler ki: "Kork -
ma, iki da va cı yız, bi ri miz di ğe ri mi ze hak sız lık ta bu lun du. Şim di
sen ara mız da hak ile hük met, ka ra rın da zul me sap ma ve bi zi
doğ ru yo lun or ta sı na yö nel tip-ilet." (38/22)
"Ey Da vud, ger çek şu ki, Biz se ni yer yü zün de bir ha li fe kıl dık.
Öy ley se in san lar ara sın da hak ile hük met, is tek ve tut ku la ra
(he va ya) uy ma; son ra se ni Al lah'ın yo lun dan sap tı rır. Şüp he siz
Al lah'ın yo lun dan sa pan la ra, he sap gü nü nü unut ma la rın dan
do la yı şid det li bir azab var dır." (38/26)
(Bu) Ki ta bın in di ril me si, üs tün ve güç lü olan, hü küm ve hik met
sa hi bi Al lah (Ka tın)dan dır. (39/1)
Ha be rin ol sun; ha lis (ka tık sız) olan din yal nız ca Al lah'ın dır.
O'ndan baş ka ve li ler edi nen ler (şöy le der ler:) "Biz, bun la ra bi zi
Al lah'a da ha faz la yak laş tır sın lar di ye iba det edi yo ruz." El bet te
Al lah, ken di ara la rın da hak kın da ih ti laf et tik le ri şey ler den hü -
küm ve re cek tir. Ger çek ten Al lah, ya lan cı, ka fir olan kim se yi hi -
da ye te er dir mez. (39/3)
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De ki: "Ey gök le ri ve ye ri ya ra tan, gay bı ve mü şa he de edi le bi -
le ni bi len Al lah'ım. An laş maz lı ğa düş tük le ri şey ler de, kul la rı nın
ara sın da sen hü küm ve re cek sin." (39/46)
Yer, Rab bi'nin nu ruy la pa rıl da dı; (or ta ye re) ki tap kon du; pey-
gam ber ler ve şa hid ler ge ti ril di ve ara la rın da hak ile hü küm ve -
ril di, on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (39/69)
Me lek le ri de ar şın et ra fı nı çe vir miş ler ola rak Rab le ri ni hamd ile
tes bih et tik le ri ni gö rür sün. Ara la rın da hak ile hü küm ve ril miş tir
ve: "Alem le rin Rab bi ne ham dol sun" de nil miş tir. (39/75)
"Rab bi miz, on la rı Adn cen net le ri ne sok ki on la ra (bu nu) va'det-
tin; ba ba la rın dan, eş le rin den ve soy la rın dan sa lih olan la rı da.
Ger çek ten Sen, üs tün ve güç lü olan sın, hü küm ve hik met sa hi -
bi sin." (40/8)
"Si zin (du ru mu nuz) böy le dir. Çün kü bir olan Al lah'a ça ğı rıl dı ğı -
nız za man in kar et ti niz. O'na or tak ko şul du ğun da ina nıp-onay -
la dı nız. Ar tık hü küm,  yü ce, bü yük olan Al lah'ın dır." (40/12)
Al lah hak ile hük me der. Oy sa O'nu bı ra kıp tap tık la rı hiç bir şe -
ye hük me de mez ler. Şüp he siz Al lah, işi ten dir, gö ren dir. (40/20)
"Ey Kav mim, bu gün mülk si zin dir, yer yü zün de hü küm sa hi bi
kim se ler si niz. Fa kat bi ze Al lah'tan da ya nıl maz bir azab ge le cek
olur sa bi ze kim yar dım cı ola bi le cek?" Fi ra vun de di ki: "Ben, si -
ze yal nız ca gör dü ğü mü (ken di gö rü şü mü) gös te ri yo rum ve ben
si zi doğ ru yol dan da baş ka sı na yö nelt mi yo rum." (40/29)
Bü yük le nen (müs tek bir)ler der ler ki: "Biz he pi miz (ate şin) için-
de yiz; ger çek ten Al lah, kul lar ara sın da hü küm ver di (ar tık)."
(40/48)
Di ril ten ve öl dü ren O'dur. Bir işin ol ma sı na hük met ti mi, ona yal-
nız ca: "Ol" der, o da he men olu ve rir. (40/68)
An dol sun, Biz sen den ön ce el çi ler gön der dik; on lar dan ki mi ni
sa na ak ta rıp-an lat tık ve ki mi ni an lat ma dık. Her han gi bir el çi ye,
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın bir aye ti ge tir mek ola cak şey de ğil dir.
Al lah'ın em ri gel di ği za man hak ile hü küm ve ri lir ve iş te bu ra da
(hak kı) ip tal et mek te (is tek li) olan lar hüs ra na uğ ra mış lar dır.
(40/78)
Ba tıl, ona önün den de, ar dın dan da ge le mez. (Çün kü Kur'an,)
Hü küm ve hik met sa hi bi, çok övü len (Al lah)tan in di ril me dir.
(41/42)
An dol sun, Mu sa'ya ki ta bı ver dik, fa kat on da an laş maz lı ğa dü -
şül dü. Eğer Rab bin den (da ha ön ce) bir söz geç miş (ve ril miş) ol -
ma say dı, mut la ka ara la rın da hü küm ve ril miş (iş bi ti ril miş)ti.
Ger çek ten on lar, bun dan ya na kuş ku ve ri ci bir te red düt için de -
dir ler. (41/45)
Hak kın da ih ti la fa düş tü ğü nüz her han gi bir şey; ar tık O'nun hük -
mü Al lah'ın dır. İş te Rab bim olan Al lah. Ben O'na te vek kül et tim
ve yal nız ca O'na dö nüp-yö ne li rim. (42/10)
On lar, ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın da ki 'te-
ca vüz ve hak sız lık' do la yı sıy la ay rı lı ğa düş tü ler. Eğer Rab bin -
den, adı ko nul muş bir ece le ka dar geç miş (ve ril miş) bir söz ol -
ma say dı, mu hak kak ara la rın da hü küm ve ril miş (iş bi ti ril miş)ti.
Şüp he siz on la rın ar dın dan Ki ta ba mi ras çı olan lar ise, her hal de
ona kar şı kuş ku ve ri ci bir te red düt için de dir ler. (42/14)
Yok sa on la rın bir ta kım or tak la rı mı var ki, Al lah'ın izin ver me di -
ği şey le ri, din den ken di le ri ne teş ri' et ti ler (bir şe ri at kıl dı lar)?
Eğer o fa sıl ke li me si ol ma say dı, el bet te ara la rın da hü küm (ka -
rar) ve ri lir di. Ger çek ten za lim ler için acı bir azap var dır. (42/21)
Ken di siy le Al lah'ın ko nuş ma sı, bir be şer için ola cak (şey) de ğil -
dir; an cak bir vahy ile ya da per de ar ka sın dan ve ya bir el çi gön-
de rip ken di iz niy le di le di ği ne vah yet me si (du ru mu) baş ka. Ger -
çek ten O, yü ce olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (42/51)

Şüp he siz o, Bi zim Katımız da olan Ana Ki tap'ta dır; çok yü ce dir,
hü küm ve hik met do lu dur. (43/4)
Gök ler de ilah ve yer de ilah O'dur. O, hü küm ve hik met sa hi bi -
dir, bi len dir. (43/84)
Ki ta bın in di ril me si, üs tün ve güç lü olan, hü küm ve hik met sa hi -
bi Al lah'tan dır. (45/2, 46/2)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rı na Ki tap, hü küm ve pey gam ber lik
ver dik, on la rı te miz ve gü zel şey ler le rı zık lan dır dık ve on la rı
alem le re üs tün kıl dık. (45/16)
Ve on la ra bu emir den açık bel ge ler ver dik. Fa kat on lar, ken di -
le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın da ki 'hak ka te ca vüz
ve az gın lık tan' do la yı ih ti la fa düş tü ler. Şüp he siz Rab bin, hak-
kın da ih ti la fa düş tük le ri şey de kı ya met gü nü ara la rın da hü küm
ve re cek tir. (45/17)
Yok sa kö tü lük le re ba tıp-ya ra alan lar, ken di le ri ni iman edip sa lih
amel ler de bu lu nan lar gi bi kı la ca ğı mı zı mı san dı lar? Ha yat la rı
ve ölüm le ri bir mi (ola cak)? Ne kö tü hü küm ve ri yor lar. (45/21)
Gök ler de ve yer de bü yük lük O'nun dur. O, üs tün ve güç lü dür,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (45/37)
Mü'min le rin kalp le ri ne, iman la rı na iman ka tıp-art tır sın lar di ye,
'gü ven duy gu su ve hu zur' in di ren O'dur. Gök le rin ve ye rin or du-
la rı Al lah'ın dır: Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/4)
Gök le rin ve ye rin or du la rı Al lah'ın dır. Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/7)
Ve ala cak la rı bir çok ga ni met le ri de. Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/19)
Al lah'tan bir fazl (bir ih san ve lü tuf) ve bir ni met ola rak. Al lah, bi -
len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (49/8)
Bu, si ze va do lu nan dır; (gö nül den Al lah'a) yö ne lip-dö nen (İs -
lam'ın hü küm le ri ni) ko ru yan, (50/32)
De di ler ki: "Öy le. (Bu nu) Se nin Rab bin bu yur du. Çün kü O, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir, bi len dir." (51/30)
Ar tık, Rab bi nin hük mü ne sab ret; çün kü ger çek ten sen, Bi zim
göz le ri mi zin önün de sin. Ve her kal kı şın da Rab bi ni hamd ile tes-
bih et. (52/48)
Ye ri de 'coş kun kay nak lar' ha lin de fış kırt tık. Der ken su, tak dir
edil miş bir işe kar şı (hük mü mü zü ger çek leş tir mek üze re) bir leş -
ti. (54/12)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs -
tün ve güç lü (aziz) olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (57/1)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs -
tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (59/1)
"Rab bi miz, bi zi in kar eden ler için bi zi fit ne (de ne me ko nu su) kıl -
ma ve bi zi ba ğış la Rab bi miz. Şüp he siz Sen, üs tün ve güç lü sün,
hü küm ve hik met sa hi bi sin." (60/5)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın lar hic ret ede rek si ze gel dik le ri
za man, on la rı im ti han edin. Al lah, on la rın iman la rı nı da ha iyi bi -
len dir. Şa yet (ger çek ten) mü'min ka dın lar ol duk la rı nı bi lip-öğ re -
nir se niz, ar tık sa kın on la rı ka fir le re ge ri çe vir me yin. (Çün kü) Ne
bun lar on la ra he lal dir, ne on lar bun la ra he lal dir. On la ra (ka fir
ko ca la rı na ken di le ri için) har ca dık la rı nı ve rin. On la ra (hic ret
eden mü'min ka dın la ra) üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver di ği niz tak-
dir de on la rı ni kah la ma nız da si ze bir güç lük yok tur. Ka fir (ka -
dın)la rın is met le ri ni (ni kah la rı nı) tut ma yın ve (on lar için) har ca -
dık la rı nı zı is te yin. On lar da (mü'min ka dın la ra) har ca dık la rı nı is -
te sin ler. Bu, Al lah'ın hük mü dür; si zin ara nız da hük me der. Al lah,
bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (60/10)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs -
tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (61/1)
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Ve he nüz ken di le ri ne ula şıp-ka tıl ma mış olan di ğer le ri ne de
(pey gam ber gön de ril miş tir); O (Al lah), üs tün ve güç lü dür, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (62/3)
Ken di le ri ne Tev rat yük le ti lip de son ra onu (için de ki de rin an lam-
la rı, hik met ve hü küm le riy le ge re ği gi bi) yük len me miş olan la rın
du ru mu, kos ko ca ki tap yü kü ta şı yan eşe ğin du ru mu gi bi dir.
Allah'ın ayet le ri ni ya lan la yan kav min du ru mu ne kö tü dür. Al lah,
za lim bir kav mi hi da ye te er dir mez. (62/5)
Gay bı da, mü şa he de edi le bi le ni de bi len, Aziz (üs tün ve güç lü),
Ha kim (hü küm ve hik met sa hi bi)dir. (64/18)
Al lah, ye min le ri ni zin (kef fa ret le) çö zül me si ni si ze farz (ve ya
meş ru) kıl dı. Al lah, si zin mev la nız (sa hi bi niz, yar dım cı nız)dır.
O, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (66/2)
Si ze ne olu yor? Na sıl hü küm ve ri yor su nuz? (68/36)
Yok sa si zin için üze ri miz de kı ya me te ka dar sü rüp gi de cek bir ye -
min mi var ki siz ne hü küm ve rir se niz o, mut la ka si zin ka la cak, di -
ye. (68/39)
Şim di sen, Rab bi nin hük mü ne sab ret ve ba lık sa hi bi (Yu nus) gi -
bi ol ma; ha ni o, içi ka hır do lu ola rak (Rab bi ne) çağ rı da bu lun -
muş tu. (68/48)
Oy sa o (Kur'an), alem le re bir zikr (öğüt, ha tır lat ma, hü küm ve
üs tün bir şe ref)den baş ka bir şey de ğil dir. (68/52)
Öy ley se, Rab bi nin hük mü ne sa bır gös ter. On lar dan gü nah kar
ve ya nan kör ola na ita at et me. (76/24)
Al lah di le me dik çe siz di le ye mez si niz. Ger çek ten Al lah, bi len dir,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (76/30)
Bu, hü küm gü nü dür; si zi ve ön ce ki le ri 'bir ara da top la -
dık.'(77/38)
Şüp he siz o hü küm (fasl) gü nü, be lir len miş bir va kit tir. (78/17)
Al lah hük me den le rin ha ki mi de ğil mi dir? (95/8)
On la rın için de dos doğ ru 'ya zı lı-hü küm ler' var dır. (98/3)

HÜ KÜM DAR
On la ra pey gam ber le ri de di ki: "Al lah si ze Ta lut'u (me lik ola rak)
gön der di." On lar: "Biz hü küm dar lı ğa, ona gö re da ha çok hak
sa hi biy ken ve ona bir mal (ser vet) bol lu ğu ve ril me miş ken, na sıl
bi zi (yö net mek üze re) hü küm dar lık (mülk) onun ola bi lir?" de di -
ler. O (şöy le) de miş ti: "Doğ ru su Al lah si ze onu seç ti ve onun bil -
gi ve be de nî gü cü nü art tır dı. Al lah, ki me di ler se mül kü nü ve rir;
Al lah (rah me ti ve gü cü) ge niş olan dır, bi len dir." (2/247)
Pey gam ber le ri, on la ra (şöy le) de di: "Onun hü küm dar lı ğı nın bel-
ge si, si ze Ta but'un gel me si (ola cak tır ki) on da Rab bi niz den 'bir
gü ven duy gu su ve hu zur' ile Mu sa ai le sin den ve Ha run ai le sin -
den ar ta ka lan lar var; onu me lek ler ta şır. Eğer inan mış lar sa nız,
bun da şüp he siz si zin için bir de lil var dır." (2/248)
Hü küm dar:" Ben (rü yam da) ye di be si li inek gö rü yo rum, on la rı
ye di za yıf inek yi yor; bir de ye di ye şil ba şak ve di ğer le ri ise kup-
ku ru. Ey ön de ge len (ka hin-bil gin ler,) eğer rü ya yo rum lu yor sa -
nız be nim bu rü ya mı çö zü ve rin" de di. (12/43)
Hü küm dar de di ki: "Onu ba na ge ti rin." Ona el çi gel di ğin de (Yu -
suf:) "Efen di ne (Rab bi ne) dön de ona sor: "El le ri ni ke sen o ka -
dın la rın du ru mu ney di? Doğ ru su be nim Rab bim, on la rın hi le li
dü zen le ri ni ger çek ten bi len dir." (12/50)
Hü küm dar de di ki: "Onu ba na ge ti rin, onu ken di me bağ lı kı la -
yım." Onun la ko nuş tu ğun da da (şöy le) de di: "Sen bu gün bi zim
ya nı mız da (ar tık) önem li bir yer sa hi bi sin, gü ve ni lir (bir da nış -
man-yö ne ti ci)sin." (12/54)
De di ler ki: "Hü küm da rın su ta sı nı kay bet tik, kim onu (bu lup) ge -

ti rir se, (ona ar ma ğan ola rak) bir de ve yü kü var dır. Ben de bu na
ke fi lim." (12/72)
Böy le ce (Yu suf) kar de şi nin ka bın dan ön ce on la rın kab la rı nı
(yok la ma ya) baş la dı, son ra onu kar de şi nin ka bın dan çı kar dı.
İş te Biz Yu suf için böy le bir plan dü zen le dik. (Yok sa) Hü küm da -
rın di nin de (yü rür lük te ki ka nu na gö re) kar de şi ni (ya nın da) alı ko-
ya maz dı. An cak Al lah'ın di le me si baş ka. Biz di le di ği mi zi de re -
ce ler le yük sel ti riz. Ve her bil gi sa hi bi nin üs tün de da ha iyi bir bi -
len var dır. (12/76)
Hak olan, bi ri cik hü küm dar olan Al lah yü ce dir. Onun vah yi sa -
na ge lip-ta mam lan ma dan ev vel, Kur'an'ı (oku ma da) ace le et me
ve de ki: "Rab bim, il mi mi art tır." (20/114)
De di ki: "Ger çek ten hü küm dar lar bir ül ke ye gir dik le ri za man,
ora sı nı boz gu na uğ ra tır lar ve hal kın dan onur sa hi bi olan la rı hor
ve aşa ğı lık kı lar lar; iş te on lar, böy le ya par lar." (27/34)

HÜS RAN
Siz ise, bun dan son ra da yüz çe vir di niz. Eğer Al lah'ın üze ri niz -
de ki faz lı (lü tuf ve ih sa nı) ve rah me ti ol ma say dı, siz ger çek ten
hüs ra na uğ ra yan lar dan olur du nuz. (2/64)
Ken di le ri ne ver di ği miz Ki ta bı ge re ği gi bi oku yan lar, iş te ona
iman eden ler bun lar dır. Kim de onu in kâr eder se, ar tık on lar
hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir. (2/121)
Ey iman eden ler, eğer in kâr eden le re ita at eder se niz, si zi to -
puk la rı nız üze rin de ge ri sin-ge ri çe vi rir ler, böy le ce bü yük hüs ra -
na uğ ra yan la ra dö ner si niz. (3/149)
On la rı -ne olur sa ol sun- şa şır tıp-sap tı ra ca ğım, en ol ma dık ku -
run tu la ra dü şü re ce ğim ve on la ra ke sin ola rak da var la rın ku lak -
la rı nı kes me le ri ni em re de ce ğim ve Al lah'ın ya rat tık la rı nı de ğiş -
tir me le ri ni em re de ce ğim." Kim Al lah'ı bı ra kıp da şey ta nı dost
(ve li) edi nir se, kuş ku suz o, apa çık bir hüs ra na uğ ra mış tır.
(4/119)
Bu gün si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. (Ken di le ri ne) Ki tap
ve ri len le rin ye me ği si ze he lal, si zin de ye me ği niz on la ra he lal -
dir. Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön ce (ken-
di le ri ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka dın lar da, na mus -
lu, fu huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -
on la ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı -
lın dı.) Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa, el bet te onun yap tı ğı
bo şa çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (5/5)
So nun da nef si ona kar de şi ni öl dür me yi (tah rik edip zevk li gös-
te re rek) ko lay laş tır dı; böy le ce onu öl dür dü, bu yüz den hüs ra na
uğ ra yan lar dan ol du. (5/30)
İman eden ler: "Olan ca ye min le riy le el bet te siz ler le bir lik ol duk -
la rı na iliş kin Al lah'a ye min eden ler bun lar mı dır? On la rın bü tün
ya pıp-et tik le ri bo şa çık mış tır, böy le ce hüs ra na uğ ra yan lar ol -
muş lar dır." der ler. (5/53)
De ki: "Gök ler de ve yer de olan lar ki min dir?" De ki: "Al lah'ın dır."
O, rah me ti ken di üze ri ne yaz dı. Si zi ken di sin de şüp he ol ma yan
kı ya met gü nün de el bet te top la ya cak tır. Ne fis le ri ni hüs ra na uğ -
ra tan lar, iş te on lar inan ma yan lar dır. (6/12)
Bi zim ken di le ri ne Ki tap ver dik le ri miz, onu, ço cuk la rı nı ta nır gi bi
ta nır lar. Ken di le ri ni hüs ra na uğ ra tan lar; iş te on lar inan ma yan -
lar dır. (6/20)
Al lah'a ka vuş ma yı ya lan sa yan lar, doğ ru su hüs ra na uğ ra mış -
lar dır. Öy le ki, sa at (kı ya met gü nü) apan sız on la ra ge li ve rin ce,
gü nah la rı nı sırt la rı na yük le ne rek: "On da (dün ya da) so rum suz -
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ca yap tık la rı mız dan do la yı ya zık lar ol sun bi ze…" der ler. Dik kat
edin, o iş le yip-yük len dik le ri ne kö tü dür. (6/31)
Ço cuk la rı nı hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın akıl sız ca öl dü ren ler ile
Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le ri ne rı zık
ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ ra mış lar dır.
On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma -
mış lar dır. (6/140)
Ki min tar tı la rı ha fif ka lır sa, bun lar da ayet le ri mi ze zul me de gel -
dik le rin den do la yı ne fis le ri ni hüs ra na uğ ra tan lar dır. (7/9)
De di ler ki: "Rab bi miz, biz ne fis le ri mi ze zul met tik, eğer bi zi ba -
ğış la maz san ve esir ge mez sen, ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar -
dan ola ca ğız." (7/23)
On lar, onun te vi lin den baş ka sı na bak maz lar mı? Onun te vi li nin
ge le ce ği gün, da ha ön ce onu unu tan lar, di ye cek ler ki: "Ger çek -
ten Rab bi mi zin el çi le ri bi ze hak kı ge tir miş ler di. Şim di bi ze şe fa -
at ede cek şe fa at çi ler var mı dır? Ve ya ge ri çev ril sek de iş le dik -
le ri miz den baş ka sı nı yap sak." Ger çek şu ki on lar, ken di le ri ni
hüs ra na uğ rat mış lar dır, uy dur mak ta ol duk la rı şey ler de ken di -
le rin den uzak la şıp kay bol muş lar dır. (7/53)
Şu ayb'ı ya lan la yan lar, san ki or da 'hiç re fah için de ya şa ma mış lar'
gi bi ol du lar: Şu ayb'ı ya lan la yan lar, asıl bü yük hüs ra na uğ ra dı lar.
(7/92)
(Ve ya) On lar, Al lah'ın tu za ğın dan gü ven de mi idi ler? Al lah'ın bir
tu zak kur ma sın dan, hüs ra na uğ ra yan bir top lu luk tan baş ka sı
(akıl sız ca) gü ven de ol maz. (7/99)
Ne za man ki (yap tık la rın dan do la yı piş man lık du yup, baş la rı)
el le ri ara sı na dü şü rül dü ve ken di le ri nin ger çek ten şa şı rıp-sap -
tık la rı nı gö rün ce: "Eğer Rab bi miz bi ze mer ha met et mez ve bi zi
ba ğış la maz sa ke sin ola rak hüs ra na uğ ra yan lar dan ola ca ğız"
de di ler. (7/149)
Al lah ki me hi da yet ve rir se o ar tık hi da ye ti bul muş tur; ki mi şa şır-
tıp-sap tı rır sa ar tık on lar da hüs ra na uğ ra yan lar dır. (7/178)
Bu, Al lah'ın mur dar ola nı te miz den ayır det me si; mur da rı, bir
kıs mı nı bir kıs mı üze rin de kı lıp tü mü nü bi rik ti re rek ce hen ne me
at ma sı için dir. İş te bun lar hüs ra na uğ ra yan lar dır. (8/37)
Gün dü zün bir sa atin den baş ka san ki hiç ömür sür me miş ler gi -
bi on la rı bir ara da top la ya ca ğı gün, on lar bir bir le ri ni ta nı mış ola-
cak lar. Al lah'a ka vuş ma yı ya lan la yan lar ger çek ten hüs ra na uğ -
ra mış lar dır. On lar hi da ye te er miş (kim se ler) de ğil di. (10/45)
Ve Al lah'ın ayet le ri ni ya lan la yan lar dan ol ma; yok sa hüs ra na uğ -
ra yan lar dan olur sun. (10/95)
İş te bun lar, ken di le ri ni hüs ra na uğ ra tan lar dır ve ya lan ola rak
uy dur duk la rı (düz me tan rı lar da) on lar dan uzak la şıp-kay bol -
muş lar dır. (11/21)
Hiç şüp he siz bun lar, ahi ret te en çok hüs ra na uğ ra yan lar dır.
(11/22)
De di ki: "Rab bim, bil gim ol ma yan şe yi Sen den is te mek ten Sa -
na sı ğı nı rım. Ve eğer be ni ba ğış la maz ve be ni esir ge mez sen,
hüs ra na uğ ra yan lar dan olu rum." (11/47)
De ki: "Dav ra nış (amel ler) ba kı mın dan en çok hüs ra na uğ ra ya -
cak olan la rı si ze ha ber ve re yim mi?" (18/103)
Ona bir dü zen (tu zak) kur mak is te di ler, fa kat biz on la rı da ha
çok hüs ra na uğ ra yan lar kıl dık. (21/70)
Eğer si zin ben ze ri niz olan bir be şe re bo yun eğe cek olur sa nız,
an dol sun, siz ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar olur su nuz."
(23/34)
Ki min tar tı sı ha fif ge lir se, iş te on lar da ken di ne fis le ri ni hüs ra na
uğ ra tan lar, ce hen nem de de ebe di ola rak ka la cak olan lar dır.
(23/103)

De ki: "Be nim le si zin ara nız da şa hid ola rak   Al lah ye ter. O, gök-
ler de ve yer de ola nı bi lir. Ba tı la ina nan ve Al lah'ı in kâr eden ler
ise, iş te on lar hüs ra na uğ ra yan lar dır." (29/52)
Siz, O'nun dı şın da di le dik le ri ni ze iba det edin." De ki: "Ger çek -
ten hüs ra na uğ ra yan lar, kı ya met gü nü hem ken di le ri ni, hem ya -
kın la rı nı hüs ra na uğ ra tan lar dır. Ha be ri niz ol sun; bu apa çık olan
hüs ra nın ken di si dir." (39/15)
Gök le rin ve ye rin anah tar la rı O'nun dur. Al lah'ın ayet le ri ne (kar -
şı) in kâr eden ler ise; iş te on lar, hüs ra na uğ ra yan lar dır. (39/63)
An dol sun, sa na ve sen den ön ce ki le re vah yo lun du (ki): "Eğer
şirk ko şa cak olur san, şüp he siz amel le rin bo şa çı ka cak ve el bet-
te sen, hüs ra na uğ ra yan lar dan ola cak sın. (39/65)
An dol sun, biz sen den ön ce el çi ler gön der dik; on lar dan ki mi ni
sa na ak ta rıp-an lat tık ve ki mi ni an lat ma dık. Her han gi bir el çi ye,
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın bir aye ti ge tir mek ola cak şey de ğil dir.
Al lah'ın em ri gel di ği za man hak ile hü küm ve ri lir ve iş te bu ra da
(hak kı) ip tal et mek te (is tek li) olan lar hüs ra na uğ ra mış lar dır.
(40/78)
Ama Bi zim da ya nıl maz-aza bı mı zı gör dük le ri za man, iman la rı
ken di le ri ne hiç bir ya rar sağ la ma dı. (Bu,) Al lah'ın kul la rı ara sın -
da sü rüp-gi den sün ne ti dir. İş te ka fir ler bu ra da hüs ra na uğ ra -
mış lar dır. (40/85)
İş te bu si zin zan nı nız; Rab bi niz hak kın da bes le di ği niz-zan nı nız,
si zi bir yı kı ma uğ rat tı, böy le lik le hüs ra na uğ ra yan kim se ler ola-
rak sa bah la dı nız." (41/23)
Biz on la ra bir ta kım ya kın-kim se le ri 'ka buk gi bi üzer le ri ne kap-
lat tık,' on lar da, ön le rin de ve ar ka la rın da olan la rı ken di le ri ne
süs lü gös ter di ler. Cin ler den ve in san lar dan ken di le rin den ön ce
ge lip-geç miş üm met ler de (yü rür lük te tu tu lan azab) sö zü on la rın
üze ri ne hak ol du. Çün kü on lar, hüs ra na uğ ra yan kim se ler di.
(41/25)
On la rı gö rür sün; zil let ten baş la rı ön le ri ne düş müş bir hal de, ona
(ate şe) su nu lur lar ken göz ucuy la sez dir me den ba kar lar. İman
eden ler de: "Ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar, kı ya met gü nü hem
ken di ne fis le ri ni, hem ya kın ak ra ba (ve ya yan daş)la rı nı da hüs-
ra na uğ rat mış lar dır" de di ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten za lim -
ler, ka lı cı bir azab için de dir ler. (42/45)
Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır. Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı
gün, (iş te) o gün, ba tıl da olan lar hüs ra na uğ ra ya cak lar dır.
(45/27)
Şey tan on la rı sa rıp-ku şat mış tır; böy le lik le on la ra Al lah'ın zik ri ni
unut tur muş tur. İş te on lar, şey ta nın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp-
he siz şey ta nın fır ka sı, hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir.
(58/19)
Ey iman eden ler, ne mal la rı nız, ne ço cuk la rı nız si zi Al lah'ı zik -
ret mek ten 'tut ku ya kap tı ra rak-alı koy ma sın'; kim böy le ya par sa,
ar tık on lar hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir. (63/9)
Ar tık o (ül ke le rin hal kı), yap tı ğı kö tü lü ğü tad dı ve işi nin so nu cu
bir hüs ran ol du. (65/9)
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- I / İ -

IRK LAR
Ey in san lar, ger çek ten, Biz si zi bir er kek ve bir di şi den ya rat tık
ve bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk lar ve ka bi le ler (şek lin de)
kıl dık. Şüp he siz, Al lah Katında si zin en üs tün (ke rim) ola nı nız,
(ırk ya da soy ca de ğil) tak va ca en ile ri de ola nı nız dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, ha ber alan dır. (49/13)

IR MAK
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı müj de le. Ger çek ten on -
lar için alt la rın dan ır mak lar akan cen net ler var dır. Ken di le ri ne
rı zık ola rak bu ürün ler den her ye di ril di ğin de: "Bu da ha ön ce de
rı zık lan dı ğı mız dır" der ler. Bu, on la ra, (dün ya da ki ne) ben zer
ola rak su nul muş tur. Ora da, on lar için ter te miz eş ler var dır ve
on lar ora da sü re siz ka la cak lar dır. (2/25)
Bun dan son ra kalp le ri niz yi ne ka tı laş tı; taş gi bi, hat ta da ha ka -
tı. Çün kü taş lar dan öy le le ri var dır ki, on lar dan ır mak lar fış kı rır,
öy le le ri var dır ki ya rı lır, on dan su lar çı kar, öy le le ri var dır ki Allah
kor ku suy la yu var la nır. Al lah yap tık la rı nız dan ga fil (ha ber siz)
de ğil dir. (2/74)
Ta lut, or duy la bir lik te ay rıl dı ğın da de di ki: "Doğ ru su Al lah si zi
bir ır mak la im ti han ede cek tir. Kim bun dan içer se, ar tık o ben-
den de ğil dir ve kim de -eliy le bir avuç alan lar ha riç- onu tad-
maz sa ben den dir. Kü çük bir kıs mı ha riç (hep si su dan) iç ti. O,
ken di siy le be ra ber iman eden ler le (ır ma ğı) ge çin ce on lar (ge ri -
de ka lan lar): "Bu gün bi zim Ca lut'a ve or du su na kar şı (ko ya cak)
gü cü müz yok" de di ler. (O za man) Mu hak kak Al lah'a ka vu şa -
cak la rı nı uman lar (şöy le) de di ler: "Ni ce kü çük top lu luk, da ha
çok olan bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah sab-
re den ler le be ra ber dir." (2/249)
Han gi bi ri niz is ter ki, al tın dan ır mak lar akan hur ma lar dan,
üzüm ler den bir bah çe si ol sun, için de ken di si nin olan bü tün
ürün ler de bu lun sun; fa kat ken di si ne ih ti yar lık ge lip çat sın, (üs -
te lik) za yıf ve kü çük ço cuk la rı ol sun (böy le bir du rum da iken)
ona (bah çe si ne) ateş li bir ka sır ga isa bet et sin de ya nı ver sin. İş -
te Al lah si ze ayet le ri böy le açık lar, ki dü şü ne si niz. (2/266)
De ki: "Si ze bun dan da ha ha yır lı sı nı bil di re yim mi? Kor kup sa -
kı nan lar için Rab le ri nin Katında, için de te mel li ka la cak la rı, al tın-
dan ır mak lar akan cen net ler, ter te miz eş ler ve Al lah'ın rı za sı
var dır. Al lah, kul la rı hak kıy la gö ren dir." (3/15)
İş te bun la rın kar şı lı ğı, Rab le rin den ba ğış lan ma ve için de ebe di
ka la cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen net ler dir. (Böy le) Ya pıp-
eden le re ne gü zel bir kar şı lık (ecir var.) (3/136)
Ni te kim Rab le ri on la ra (du ala rı nı ka bul ede rek) ce vab ver di:
"Şüp he siz Ben, er kek ol sun, ka dın ol sun, siz den bir iş te bu lu -
na nın işi ni bo şa çı kar mam. Si zin ki mi niz ki mi niz den dir. İş te, hic-
ret eden le rin, yurt la rın dan sü rü lüp-çı ka rı lan la rın ve yo lum da iş -
ken ce gö ren le rin, çar pı şıp öl dü rü len le rin, mut la ka kö tü lük le ri ni
ör te ce ğim ve on la rı, alt la rın dan ır mak lar akan cen net le re so ka -
ca ğım. (Bu,) Al lah Katından bir kar şı lık (se vap)tır. (O) Al lah,
kar şı lı ğın (se va bın) en gü ze li O'nun Katında dır." (3/195)
Ama Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar; on lar için Al lah Katında -
bir şö len ola rak- alt la rın dan ır mak lar akan -için de ebe di ka la -
cak la rı- cen net ler var dır. İyi lik ya pan lar için, Al lah'ın Katında
olan lar da ha ha yır lı dır. (3/198)
Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır. Kim Al lah'a ve el çi si ne ita at eder se,
onu al tın dan ır mak lar akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re
so kar. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (4/13)

İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan ır mak lar akan,
için de ebe di ka la cak la rı cen net le re so ka ca ğız. On da on lar için
ter te miz kı lın mış eş ler var dır. Ve on la rı, 'ne sı cak-ne so ğuk,
tam ka ra rın da göl ge li ğe' so ka ca ğız. (4/57)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, Biz on la rı al tın dan ır mak-
lar akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re so ka ca ğız. Bu,
Allah'ın ger çek olan va'di dir. Al lah'tan da ha doğ ru söz lü kim
var dır? (4/122)
An dol sun, Al lah İs ra ilo ğul la rın dan ke sin söz (mi sak) al mış tı.
On lar dan oni ki gü ve ni lir- gö zet le yi ci gön der miş tik. Ve Al lah on -
la ra: "Ger çek ten ben si zin le bir lik te yim. Eğer na ma zı kı lar, ze -
ka tı ve rir, el çi le ri me ina nır, on la rı sa vu nup-des tek ler se niz ve
Allah'a gü zel bir borç ve rir se niz, şüp he siz si zin kö tü lük le ri ni zi
ör ter ve si zi ger çek ten, al tın dan ır mak lar akan cen net le re so ka -
rım. Bun dan son ra siz den kim in kar eder se, cid den düm düz bir
yol dan sap mış tır." (5/12)
Böy le lik le Al lah, de dik le ri ne kar şı lık ola rak için de ebe di ka la -
cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen net ler ver di. Bu, iyi lik ya pan -
la rın kar şı lı ğı dır. (5/85)
Al lah de di ki: "Bu, doğ ru la ra, doğ ru söy le me le ri nin ya rar sağ la -
dı ğı gün dür. On lar için, için de ebe di ka la cak la rı, al tın dan ır mak-
lar akan cen net ler var dır. Al lah on lar dan ra zı ol du, on lar da
O'ndan ra zı ol muş lar dır. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu -
dur." (5/119)
Biz on la rın gö ğüs le rin de kin den ne var sa çe kip al mı şız. Alt la rın -
dan ır mak lar akar. Der ler ki: "Bi zi bu na ulaş tı ran Al lah'a hamd
ol sun. Eğer Al lah bi ze hi da yet ver me sey di biz doğ ru ya er me -
ye cek tik. An dol sun, Rab bi mi zin el çi le ri hak ile gel di ler." On la ra:
"İş te bu, yap tık la rı nı za kar şı lık ola rak mi ras çı kı lın dı ğı nız cen-
net tir" di ye ses le ni le cek. (7/43)
Al lah, mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra için de ebe di kal-
mak üze re, al tın dan ır mak lar akan cen net ler ve Adn cen net le -
rin de gü zel mes ken ler va adet miş tir. Al lah'tan olan hoş nut luk ise
en bü yük tür. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (9/72)
Al lah on lar için, sü re siz ka la cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen-
net ler ha zır la dı. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/89)
Öne ge çen Mu ha cir ler ve En sar ile on la ra gü zel lik le uyan lar;
Allah on lar dan hoş nut ol muş tur, on lar da O'ndan hoş nut ol muş-
lar dır ve (Al lah) on la ra, için de ebe di ka la cak la rı, al tın dan ır mak-
lar akan cen net ler ha zır la mış tır. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu -
luk' bu dur. (9/100)
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar da, Rab le ri on la rı
iman la rı do la yı sıy la al tın dan ır mak lar akan, ni met ler le do na tıl -
mış cen net le re yö nel tip-ile tir (hi da yet eder). (10/9)
Ve O, ye ri ya yıp uza tan, on da sar sıl maz-dağ lar ve ır mak lar kı -
lan dır. Ora da ürün le rin her bi rin den iki şer çift ya rat mış tır; ge ce -
yi gün dü ze bü rü mek te dir. Şüp he siz bun lar da dü şü nen bir top-
lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/3)
Tak va sa hip le ri ne va de di len cen net; onun al tın dan ır mak lar
akar, ye miş le ri ve göl ge lik le ri sü rek li dir. Bu kor kup-sa kı nan la rın
(mut lu) so nu dur, in kâr eden le rin so nu ise ateş tir. (13/35)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, Rab le ri nin iz niy le al tın -
dan ır mak lar akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re ko nul -
muş lar dır. Ora da bir bir le ri ne olan dir lik te men ni le ri: "Se lam"dır.
(14/23)
Al lah, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve gök ten su in di rip onun la si ze rı -
zık ola rak tür lü ürün ler çı ka ran dır. Ve onun em riy le ge mi le ri, de -
niz de yüz me le ri için si ze, em re ama de kı lan dır. Ir mak la rı da si -
zin için em re ama de kı lan dır. (14/32)
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Si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye yer de sar sıl maz dağ lar bı rak tı, ır -
mak lar ve yol lar da (kıl dı). Umu lur ki doğ ru yo lu bu lur su nuz.
(16/15)
Adn cen net le ri; ona gi rer ler, onun al tın dan ır mak lar akar, için de
on la rın her di le dik le ri şey var dır. İş te Al lah, tak va sa hip le ri ni
böy le ödül len di rir. (16/31)
Ya da sa na ait hur ma lık lar dan ve üzüm ler den bir bah çe olup
ara la rın dan şa rıl şa rıl akan ır mak lar fış kırt ma lı sın." (17/91)
On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da
al tın bi le zik ler le süs le nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las -
tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin de ku ru lup-da ya nır -
lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (18/31)
İki bağ da ye miş le ri ni ver miş, on dan (ve rim ba kı mın dan) hiç bir
şe yi nok san bı rak ma mış ve ara la rın da bir ır mak fış kırt mış tık.
(18/33)
İç le rin de ebe di ka la cak la rı al tın dan ır mak lar akan Adn cen net -
le ri de (on la rın dır). Ve iş te bu, arın mış ola nın kar şı lı ğı dır."
(20/76)
Şüp he siz Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan
ır mak lar akan cen net le re so kar. Ger çek ten Al lah, her is te di ği ni
ya par. (22/14)
Hiç şüp he siz Al lah, iman eden le ri ve sa lih amel ler de bu lu nan -
la rı al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar, ora da al tın dan bi -
le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler; or da ki el bi se le ri ipek(ten)tir.
(22/23)
Di le di ği tak dir de, sa na bun dan da ha ha yır lı sı ola rak al tın dan ır -
mak lar akan cen net ler ve ren ve se nin için köşk ler kı lan (Al lah)
ne yü ce dir. (25/10)
Ya da yer yü zü nü bir ka rar ye ri kı lan, onun ara sın da ır mak lar var
eden ve ona (yer yü zü için) sar sıl maz dağ lar ya ra tan ve iki de -
niz ara sın da bir ara-en gel (ha ciz) ko yan mı? Al lah ile be ra ber
baş ka bir ilah mı? Ha yır on la rın ço ğu bil mi yor lar. (27/61)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; on la rı, için de ebe di ka lı -
cı lar ola rak, al tın dan ır mak lar akan cen ne tin yük sek köşk le ri ne
mu hak kak yer leş ti re ce ğiz. (Sa lih) Amel ler de bu lu nan la rın ec ri
ne gü zel dir. (29/58)
An cak Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar ise; on la ra yük sek köşk-
ler var dır, on la rın üs tün de de yük sek köşk ler bi na edil miş tir.
On la rın al tın da ır mak lar ak mak ta dır. (Bu,) Al lah'ın va'di dir.
Allah, va'din den dön mez. (39/20)
Şüp he siz Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan
ır mak lar akan cen net le re so kar. İn kar eden ler ise, me ta la nır lar
ve hay van la rın ye me si gi bi yer ler; ateş, on lar için bir ko nak la ma
ye ri dir. (47/12)
Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo -
zul ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar,
içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal dan ır -
mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve
Rab le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fa at la nan bir ki -
şi), ate şin için de ebe di ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça
par ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler gi bi olur mu?
(47/15)
(Bü tün bun lar,) Mü'min er kek le ri ve mü'min ka dın la rı, için de
ebe di ka lı cı lar ol mak üze re, al tın dan ır mak lar akan cen net le re
sok ma sı ve kö tü lük le ri ni ör tüp-ba ğış la ma sı için dir. İş te bu,
Allah Katında 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk'tur. (48/5)
Kör ola na güç lük (so rum lu luk) yok tur, to pal ola na güç lük yok tur,
has ta ola na da güç lük yok tur. Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at
eder se, (Al lah) onu, al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar.

Kim de sırt çe vi rir se, onu acı bir azab ile azab lan dı rır. (48/17)
O gün, mü'min er kek ler ile mü'min ka dın la rı, nur la rı ön le rin de
ve sağ la rın da ko şar ken gö rür sün. "Bu gün si zin müj de niz, için-
de ebe di ka lı cı lar (ol du ğu nuz), al tın dan ır mak lar akan cen net -
ler dir." İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (57/12)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter
ço cuk la rı, is ter kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol -
sun. On lar, öy le kim se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış
ve on la rı ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın dan
ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak ka la -
cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar da O'ndan ra zı ol -
muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
O da si zin gü nah la rı nı zı ba ğış lar, si zi alt la rın dan ır mak lar akan
cen net le re ve Adn cen net le rin de ki gü zel ko nak la ra yer leş ti rir.
İş te 'bü yük mut lu luk ve kur tu luş' bu dur. (61/12)
Si zi top lan ma gü nü için bir ara da top la ya ca ğı gün; iş te bu al -
dan ma (te ğa bün) gü nü dür. Kim Al lah'a iman edip sa lih bir
amel de bu lu nur sa (Al lah) onun kö tü lük le ri ni ör ter ve için de ebe -
di ka lı cı lar ol mak üze re al tın dan ır mak lar akan cen net le re so -
kar. İş te bü yük 'mut lu luk ve kur tu luş (fevz)' bu dur. (64/9)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı ka ran lık lar dan nu ra çı -
kar ma sı için Al lah'ın apa çık ayet le ri ni si ze oku yan bir el çi de
(gön der dik). Kim iman edip sa lih bir amel de bu lu nur sa, (Al lah)
onu için de sü re siz ka lı cı lar ol mak üze re al tın dan ır mak lar akan
cen net le re so kar. Al lah, ger çek ten ona ne gü zel bir rı zık ver-
miş tir. (65/11)
Ey iman eden ler, Al lah'a ke sin (na suh) bir tev be ile tev be edin.
Ola bi lir ki, Al lah si zin kö tü lük le ri ni zi ör ter ve al tın dan ır mak lar
akan cen net le re so kar. O gün Al lah, Pey gam be ri ve onun la bir-
lik te iman eden le ri kü çük dü şür me ye cek tir. Nur la rı, ön le rin de
ve sağ yan la rın da ko şar-pa rıl dar. Der ler ki: "Rab bi miz nu ru mu -
zu ta mam la, bi zi ba ğış la. Şüp he siz Sen, her şe ye güç ye ti ren -
sin." (66/8)
Si ze mal lar ve ço cuk lar la yar dım da bu lun sun. Si ze (ürün yük lü)
bağ lar-bah çe ler ver sin, ır mak lar da ver sin." (71/12)
Şüp he siz iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra ge lin ce; on lar
için al tın dan ır mak lar akan cen net ler var dır. İş te bü yük 'kur tu luş
ve mut lu luk' bu dur. (85/11)
Rab le ri Katında on la rın ödül le ri, için de ebe di ka lı cı lar ol mak
üze re al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri dir. Al lah, on lar dan
ra zı ol muş tur, ken di le ri de O'ndan ra zı (hoş nut, mem nun) kal-
mış lar dır. İş te bu, Rab bin den 'içi tit re ye rek kor ku du yan kim se'
için dir. (98/8)
Ken di le rin den ön ce ni ce ne sil le ri yı kı ma uğ rat tı ğı mı zı gör mü -
yor lar mı? Biz, si zi yer le şik kıl ma dı ğı mız bir bi çim de on la rı yer-
yü zün de (bü yük bir güç ve ser vet le) yer le şik kıl dık; gök ten üzer-
le ri ne sa ğa nak (bol yağ mur lar) yağ dır dık, ne hir le ri de alt la rın -
dan akar yap tık. Ama gü nah la rı ne de niy le Biz on la rı yı kı ma uğ -
rat tık ve ar ka la rın dan baş ka ne sil ler (in şa edip) var et tik. (6/6)
Fi ra vun, ken di kav mi için de ba ğır dı; de di ki: "Ey kav mim, Mı -
sır'ın mül kü ve şu al tım da ak mak ta olan ne hir ler be nim de ğil
mi? Yi ne de gör me ye cek mi si niz?" (43/51)
Hiç şüp he siz mut ta ki ler, cen net ler de ve ne hir (çev re sin)de dir -
ler. (54/54)
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IRZ
Ir zı nı ko ru yan (Mer yem); Biz ona Ken di ru hu muz dan üf le dik,
onu ve ço cu ğu nu in san lı ğa bir ayet kıl dık. (21/91)
Ve on lar ırz la rı nı ko ru yan lar dır; (23/5)
Mü'min le re söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka çın dır sın -
lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar. Bu, on lar için da ha te miz dir. Ger çek -
ten Al lah, yap tık la rın dan ha ber dâr dır. (24/30)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
Şüp he siz, Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar, mü'min
er kek ler ve mü'min ka dın lar, gö nül den (Al lah'a) ita at eden er -
kek ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar, sa dık olan er -
kek ler ve sa dık olan ka dın lar, sab re den er kek ler ve sab re den
ka dın lar, say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la
(Al lah'tan) kor kan ka dın lar, sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka
ve ren ka dın lar, oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar, ırz la -
rı nı ko ru yan er kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar, Al lah'ı çok -
ça zik re den er kek ler ve (Al lah'ı çok ça) zik re den ka dın lar; (iş te)
bun lar için Al lah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la mış tır.
(33/35)
İm ran'ın kı zı Mer yem'i de. Ki o ken di ır zı nı ko ru muş tu. Böy le ce
Biz ona ru hu muz dan üf le dik. O da Rab bi nin ke li me le ri ni ve ki -
tap la rı nı tas dik et ti. O, (Rab bi ne) gö nül den bağ lı olan lar dan dı.
(66/12)
Ve on lar, ırz la rı nı (ferç) ko rur lar; (70/29)

IS LAH
Ken di le ri ne: "Yer yü zün de fe sat çı kar ma yın" de nil di ğin de: "Biz
sa de ce ıs lah edi ci le riz" der ler. (2/11)
Hem dün ya (ko nu sun)da, hem ahi ret (ko nu sun da). Ve sa na ye -
tim le ri so rar lar. De ki: "On la rı ıs lah et mek (ya rar lı kıl mak) ha yır-
lı dır. Eğer on la rı ara nı za ka tar sa nız, ar tık on lar si zin kar deş le ri -
niz dir. Al lah boz gun (fe sad) çı ka ra nı ıs lah edi ci den bi lir (ayır de -
der). Eğer Al lah di le sey di si ze güç lük çı ka rır dı. Şüp he siz Al lah
güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/220)
Siz ler den fu huş ya pan la rın, her iki si ne ezi yet edin. Eğer tev be
eder ler de ıs lah olur lar sa ar tık on lar dan vaz ge çin. Şüp he siz
Allah, tev be le ri ka bul eden dir, esir ge yen dir. (4/16)
An cak tev be eden ler, ıs lah eden ler, Al lah'a sım sı kı sa rı lan lar ve
din le ri ni ka tık sız ola rak Al lah için (ha lis) kı lan lar baş ka; iş te on -
lar mü'min ler le be ra ber dir ler. Al lah mü'min le re bü yük bir ecir
ve re cek tir. (4/146)
Bi zim ayet le ri mi ze iman eden ler sa na gel dik le rin de, on la ra de
ki: "Se lam ol sun si ze. Rab bi niz rah me ti Ken di üze ri ne yaz dı ki,
içi niz den kim bir ce ha let so nu cu bir kö tü lük iş ler son ra tev be
eder ve (ken di ni) ıs lah eder se şüp he siz, O, ba ğış la yan dır, esir-
ge yen dir." (6/54)
Mu sa ile otuz ge ce için söz leş tik ve ona bir on da ha ek le dik.

Böy le ce Rab bi nin be lir le di ği sü re, kırk ge ce ye ta mam lan dı. Mu -
sa, kar de şi Ha run'a "Kav mim de be nim ye ri me geç, ıs lah et ve
boz gun cu la rın yo lu nu tut ma" de di. (7/142)
De di ki: "Ey kav mim gö rü şü nüz ne dir söy ler mi si niz? Ya ben
Rab bim den apa çık bir bel ge üze rin de isem ve O da be ni ken di-
sin den gü zel bir rı zık ile rı zık lan dır mış sa? Ben, si ze ya sak la dı -
ğım şey le re (ken dim sa hip len mek su re tiy le) si ze ay kı rı düş mek
is te mi yo rum. Be nim is te di ğim, gü cüm ora nın da yal nız ca ıs lah
et mek tir. Be nim ba şa rım an cak Al lah ile dir; O'na te vek kül et tim
ve O'na iç ten yö ne lip-dö ne rim." (11/88)
Hal kı, ıs lah eden kim se ler iken, se nin Rab bin o ül ke le ri zulm ile
he lak ede cek de ğil di. (11/117)
Son ra ger çek ten Rab bin, ce ha let so nu cu kö tü lük iş le yen, son -
ra bu nun ar dın dan tev be eden ve ıs lah olan lar(la be ra ber dir).
Şüp he siz Rab bin bun dan son ra ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.
(16/119)
So nun da iki si nin de düş ma nı olan (adam)ı ya ka la mak is ter ken
(adam ona) de di ki: "Ey Mu sa dün bi ri ni öl dür dü ğün gi bi, bu gün
de be ni mi öl dür mek is ti yor sun? Sen yer yü zün de yal nız ca bir
zor ba ol mak is ti yor sun, ıs lah edi ci ler den ol mak is te mi yor sun."
(28/19)
Ki O (Al lah), amel le ri ni zi ıs lah et sin ve gü nah la rı nı zı ba ğış la sın.
Kim Al lah'a ve el çi si ne ita at eder se, ar tık o en bü yük kur tu luş la
kur tul muş tur. (33/71)
Kö tü lü ğün kar şı lı ğı, onun mis li (ben ze ri) olan kö tü lük tür. Ama
kim af fe der ve ıs lah eder se (dir li ği ku rup-sağ lar sa) ar tık onun
ec ri Al lah'a ait tir. Ger çek ten O, za lim le ri sev mez. (42/40)

IS LIK ÇAL MAK
On la rın Beyt(-i Şe rif) önün de ki du ala rı, ıs lık çal mak tan ve el
çırp mak tan baş ka sı de ğil dir. Ar tık in kâr et tik le ri niz do la yı sıy la
ta dın aza bı. (8/35)

IS SIZ
Ya da al tı üs tü ne gel miş, ıs sız du ran bir şeh re uğ ra yan gi bi si ni
(gör me din mi?) De miş ti ki: "Al lah, bu ra sı nı ölü mün den son ra
na sıl di ril te cek miş?" Bu nun üze ri ne Al lah, onu yüz yıl ölü bı rak -
tı, son ra onu di rilt ti. (Ve ona) De di ki: "Ne ka dar kal dın?" O: "Bir
gün ve ya bir gün den az kal dım" de di. (Al lah ona:) "Ha yır, yüz
yıl kal dın, böy ley ken yi ye ce ği ne ve içe ce ği ne bak, he nüz bo zul-
ma mış; eşe ği ne de bir bak; (bu nu yap ma mız) se ni in san la ra ib -
ret-bel ge si kıl ma mız için dir. Ke mik le re de bir bak na sıl bir ara -
ya ge ti ri yo ruz, son ra da on la ra et giy di ri yo ruz?" de di. O, ken di -
si ne (bun lar) apa çık bel li ol duk tan son ra de di ki: "(Ar tık şim di)
Bi li yo rum ki ger çek ten Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir." (2/259)
Böy le lik le ona ge be kal dı, son ra onun la ıs sız bir ye re çe kil di.
(19/22)
Al lah'ı bir le yen (Ha nif)ler ola rak, O'na (hiç bir) or tak koş mak sı -
zın. Kim Al lah'a or tak ko şar sa, san ki o gök ten düş müş de onu
bir kuş ka pı ver miş ve ya rüz gar onu ıs sız bir ye re sü rük le yip at -
mış gi bi dir. (22/31)

IŞIK
Son ra gü ne şi (et ra fa ışık lar sa ça rak) do ğar gö rün ce: "İş te bu
be nim Rab bim, bu en bü yük" de miş ti. Ama o da kay bo lu ve rin -
ce, kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav mim, doğ ru su ben si zin şirk koş-
mak ta ol duk la rı nız dan uza ğım." (6/78)
Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li, için de
çe rağ bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır -
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ça, san ki in cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait ol ma -
yan kut lu bir zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne -
re dey se ateş ona do kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur üs tü -
ne nur dur. Al lah, ki mi di ler se onu Ken di nu ru na yö nel tip-ile tir.
Al lah in san lar için ör nek ler ve rir. Al lah, her şe yi bi len dir. (24/35)

İBA DET
Biz yal nız ca Sa na iba det eder ve yal nız ca Senden yar dım di le -
riz. (1/4)
"Rab bi miz, iki mi zi Sa na tes lim ol muş (Müslüman lar) kıl ve so -
yu muz dan Sa na tes lim ol muş (Müslüman) bir üm met (ver). Bi -
ze iba det yön tem le ri ni (yer ve ya il ke le ri ni) gös ter ve tev be mi zi
ka bul et. Şüp he siz, Sen tev be le ri ka bul eden ve esir ge yen sin."
(2/128)
Yok sa siz, Ya kub'un ölüm anın da, ora da şa hid ler miy di niz? O,
oğul la rı na: "Ben den son ra ki me iba det ede cek si niz?" de di ğin -
de, on lar: "Se nin ila hı na ve ata la rın İb ra him, İs ma il ve İs hak'ın
ila hı olan tek bir ila ha iba det ede ce ğiz; biz ler ona tes lim ol duk"
de miş ler di. (2/133)
(Hacc) iba det le ri ni zi bi tir di ği niz de, ar tık (ca hi li ye dö ne min de)
ata la rı nı zı an dı ğı nız gi bi, hat ta on dan da kuv vet li bir an ma ile
Al lah'ı anın. İn san lar dan öy le si var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün-
ya da ver" der; onun ahi ret te na si bi yok tur. (2/200)
"Ger çek ten Al lah, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz dir. Öy -
ley se O'na iba det edin. Dos doğ ru olan yol iş te bu dur." (3/51)
Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. An ne-
ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu ya,
uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el -
le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü, Al lah, her
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (4/36)
Me sih ve ya kın laş tı rıl mış (yük sek de re ce sa hi bi) me lek ler,
Allah'a kul ol mak tan ke sin lik le çe kim ser kal maz lar. Kim O'na
iba det et me ye 'kar şı çe kim ser' dav ra nır sa ve bü yük len me gös-
te rir se (bil me li ki,) on la rın tü mü nü hu zu run da top la ya cak tır.
(4/172)
An dol sun, "Şüp he siz Al lah, Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. Oy sa Me sih'in de di ği (şu dur:) "Ey İs ra ilo ğul la rı,
be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a iba det edin.
Çün kü O, ken di si ne or tak ko şa na şüp he siz cen ne ti ha ram kıl-
mış tır, onun ba rın ma ye ri ateş tir. Zul me den le re yar dım cı yok-
tur." (5/72)
De ki: "Şüp he siz be nim na ma zım, iba det le rim, di ri mim ve ölü-
müm alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır." (6/162)
On la rın için de bu lun duk la rı şey (din) mah vo lu cu dur ve yap mak-
ta ol duk la rı şey ler (iba det ler) de ge çer siz dir." (7/139)
Şüp he siz Rab bi nin Katında olan lar, O'na iba det et mek ten bü -
yük len mez ler; O'nu tes bih eder ler ve yal nız O'na sec de eder ler.
(7/206)
On lar, Al lah'ı bı ra kıp bil gin le ri ni ve ra hip le ri ni Rabler (ilah lar)
edin di ler ve Mer yem oğ lu Me sih'i de.. Oy sa on lar, tek olan bir
ilah'a iba det et mek ten baş ka bir şey le em ro lun ma dı lar. O'ndan
baş ka ilah yok tur. O, bun la rın şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce dir.
(9/31)
Tev be eden ler, iba det eden ler, hamd eden ler, (İs lam uğ run da)
se ya hat eden ler, rü kû eden ler, sec de eden ler, iyi li ği em re den -
ler, kö tü lük ten sa kın dı ran lar ve Al lah'ın sı nır la rı nı ko ru yan lar;
sen (bü tün) mü'min le ri müj de le. (9/112)
O gün, on la rın tü mü nü bir ara da top la ya ca ğız, son ra şirk ka tan-
la ra: "Ye ri niz den ay rıl ma yı nız; siz de, şirk koş tuk la rı nız da" di -

ye ce ğiz. Ar tık on la rın ara sı nı aç mı şız dır. Şirk koş tuk la rı der ler
ki: "Siz bi ze iba det edi yor de ğil di niz." (10/28)
"Bi zim ile si zin ara nız da şa hid ola rak Al lah ye ter. Ger çek ten
biz, si zin iba de ti niz den ha ber siz dik." (10/29)
De ki: "Ey in san lar, eğer be nim di nim den ya na bir kuş ku için-
dey se niz, ben, si zin Al lah'tan baş ka iba det et tik le ri ni ze iba det
et mi yo rum, an cak ben, si zin ha ya tı nı za son ve re cek olan
Allah'a iba det ede rim. Ben, mü'min ler den ol mak la em ro lun -
dum." (10/104)
Öy le ki, Al lah'tan baş ka sı na iba det et me yin. Ger çek ten ben, si -
zi O'nun ta ra fın dan uya ran ve müj de le ye nim; (11/2) 
Ad (hal kı na da) kar deş le ri Hud'u (gön der dik). De di ki: "Ey kav-
mim, Al lah'a iba det edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur. Siz
ya lan ola rak (tan rı lar) dü zen ler den baş ka sı de ğil si niz. (11/50)
Se mud (hal kı na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik). De di ki: "Ey
kav mim, Al lah'a iba det edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
O si zi yer den (top rak tan) ya rat tı ve on da ömür ge çi ren ler kıl dı.
Öy ley se O'ndan ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be edin.
Şüp he siz be nim Rab bim, ya kın olan dır, (du ala rı) ka bul eden-
dir." (11/61)
Med yen (hal kı na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik). De di ki:
"Ey kav mim, Al lah'a iba det edin, O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Öl çü yü ve tar tı yı ek sik tut ma yın; ger çek ten si zi bir 'bol luk ve re -
fah (ha yır)' için de gö rü yo rum. Doğ ru su si zi çe pe çev re ku şa ta -
cak olan bir gü nün aza bın dan kor ku yo rum." (11/84)
Hak olan çağ rı (dua, iba det) yal nız ca O'na (olan)dır. On la rın
Allah'tan baş ka ça ğır dık la rı ise, on la ra hiç bir şey le ce vab ve re-
mez ler. (On la rın du ru mu) yal nız ca, ağ zı na gel sin di ye, iki avu-
cu nu su ya uza tan(ın bo şu na bek le me si) gi bi dir. Oy sa ona gel-
mez. İn kar eden le rin du ası, sa pık lık için de ol mak tan baş ka sı
de ğil dir. (13/14)
Ve ya kîn sa na ge lin ce ye ka dar Rab bi ne iba det et. (15/99)
De ki: "Şüp he siz ben, an cak si zin ben ze ri niz olan bir be şe rim;
yal nız ca ba na si zin ila hı nı zın tek bir ilah ol du ğu vah yo lu nu yor.
Kim Rab bi ne ka vuş ma yı umu yor sa, ar tık sa lih bir amel de bu -
lun sun ve Rab bi ne iba det te hiç kim se yi or tak tut ma sın."
(18/110)
Gök le rin, ye rin ve her iki si ara sın da ki le rin Rab bi dir; şu hal de
O'na iba det et ve O'na iba det te ka rar lı ol. Hiç O'nun ada şı olan
bi ri ni bi li yor mu sun? (19/65)
"Ger çek ten Ben, Ben Al lah'ım, Benden baş ka ilah yok tur; şu
hal de Ba na iba det et ve Be ni zik ret mek için dos doğ ru na maz
kıl." (20/14)
Gök ler de ve yer de kim var sa O'nun dur. O'nun ya nın da olan lar,
O'na iba det et mek te bü yük lü ğe ka pıl maz lar ve yor gun luk duy-
maz lar. (21/19)
Sen den ön ce hiç bir el çi gön der me dik ki, ona şu nu vah yet miş
ol ma ya lım: "Ben den baş ka ilah yok tur, öy ley se Ba na iba det
edin." (21/25)
Ve on la rı, ken di em ri miz le hi da ye te yö nel ten ön der ler kıl dık ve
on la ra hay rı kap sa yan-fi il le ri, na maz kıl ma yı ve ze kat ver me yi
vah yet tik. On lar Bize iba det eden ler di. (21/73)
Böy le ce onun du ası na ica bet et tik. Ken di sin den o der di gi der -
dik; ona Katımız dan bir rah met ve iba det eden ler için bir zi kir ol -
mak üze re ai le si ni ve on lar la bir lik te bir ka tı nı da ha ver dik.
(21/84)
Ger çek ten, si zin bu üm me ti niz tek bir üm met tir. Ben de si zin
Rab bi ni zim, öy ley se Ba na iba det edi niz. (21/92)
İn san lar dan ki mi, Al lah'a bir ucun dan iba det eder, eğer ken di si -
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ne bir ha yır do ku nur sa, bu nun la tat min bu lur ve eğer ken di si ne
bir fit ne isa bet ede cek olur sa yü zü üs tü dö nü ve rir. O, dün ya yı
kay bet miş tir, ahi re ti de. İş te bu, apa çık bir ka yıp tır. (22/11)
Biz her üm me te bir iba det tar zı (Men sek) kıl dık, on lar bu tarz
üze re iba det et mek te dir ler. Öy ley se, (din) iş(in)de se nin le çe -
kiş me sin ler. Sen, Rab bi ne ça ğır. Şüp he siz sen dos doğ ru bir hi -
da yet üze rin de sin. (22/67)
Ey iman eden ler, rü ku edin, sec de ye va rın, Rab bi ni ze iba det
edin ve ha yır iş le yin, umu lur ki kur tu luş bu lur su nuz. (22/77)
On la ra da ken di iç le rin den: "Al lah'a iba det edin. O'nun dı şın da
si zin baş ka ila hı nız yok tur, yi ne de sa kın ma ya cak mı sı nız?"
(de sin) di ye iç le rin den bir el çi gön der dik. (23/32)
Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra
va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti -
dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi'
kı la cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le-
şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven -
li ğe çe vi re cek tir. On lar, yal nız ca ba na iba det eder ler ve ba na
hiç bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kar eder se, iş -
te on lar fa sık tır. (24/55)
Al lah'ı bı ra kıp ken di le ri ne ya rar ve za rar sağ la ya ma ya cak şey-
le re iba det edi yor lar. Ka fir, (asıl) ken di Rab bi ne kar şı (şey ta na)
ar ka çı kan dır. (25/55)
(De ki:) "Ben, an cak bu şeh rin Rab bi ne iba det et mek le em ro -
lun dum ki, O, bu ra sı nı kut lu ve say gı de ğer kıl dı. Her şey O'nun -
dur. Ve Müs lü man lar dan ol mak la em ro lun dum." (27/91)
Sa na Ki tap'tan vah ye di le ni oku ve na ma zı dos doğ ru kıl. Ger -
çek ten na maz, çir kin utan maz lık lar (fah şa)dan ve kö tü lük ler den
alı ko yar. Al lah'ı zik ret mek ise mu hak kak en bü yük (iba det)tür.
Al lah, yap tık la rı nı zı bi lir. (29/45)
Ey iman eden kul la rım, şüp he siz Be nim ar zım ge niş tir; ar tık yal-
nız ca Ba na iba det edin. (29/56)
Şüp he siz, sa na bu Ki ta bı hak ile in dir dik; öy ley se sen de di ni
yal nız ca O'na ha lis kı la rak Al lah'a iba det et. (39/2)
Ha be rin ol sun; ha lis (ka tık sız) olan din yal nız ca Al lah'ın dır.
O'ndan baş ka ve li ler edi nen ler (şöy le der ler:) "Biz, bun la ra bi zi
Al lah'a da ha faz la yak laş tır sın lar di ye iba det edi yo ruz." El bet te
Al lah, ken di ara la rın da hak kın da ih ti laf et tik le ri şey ler den hü -
küm ve re cek tir. Ger çek ten Al lah, ya lan cı, ka fir olan kim se yi hi -
da ye te er dir mez. (39/3)
Yok sa o, ge ce sa atin de kal kıp da sec de ede rek ve kı ya ma du -
ra rak gö nül den ita at (iba det) eden, ahi ret ten sa kı nan ve Rab bi -
nin rah me ti ni umud eden (gi bi) mi dir? De ki: "Hiç bi len ler le bil-
me yen ler bir olur mu? Şüp he siz, te miz akıl sa hip le ri öğüt alıp-
dü şü nür ler." (39/9)
De ki: "Ben, di ni yal nız ca O'na ha lis kı la rak Al lah'a iba det et -
mek le em ro lun dum." (39/11)
De ki: "Ben di ni mi yal nız ca O'na ha lis kı la rak Al lah'a iba det
ede rim." (39/14)
"Siz, O'nun dı şın da di le dik le ri ni ze iba det edin." De ki: "Ger çek -
ten hüs ra na uğ ra yan lar, kı ya met gü nü hem ken di le ri ni, hem ya -
kın la rı nı hüs ra na uğ ra tan lar dır. Ha be ri niz ol sun; bu apa çık olan
hüs ra nın ken di si dir." (39/15)
Rab bi niz de di ki: "Ba na dua edin, si ze ica bet ede yim. Doğ ru su
Ba na iba det et mek ten bü yük le nen (müs tek bir)ler; ce hen ne me
bo yun bük müş kim se ler ola rak gi re cek ler dir. (40/60)
Ge ce, gün düz, gü neş ve ay  O'nun ayet le rin den dir. Siz Gü ne şe
de, Ay’a da sec de et me yin. Al lah'a sec de edin, ki bun la rı Ken -
di si ya rat mış tır. Eğer O'na iba det ede cek se niz. (41/37)

De di ler ki: "Eğer Rah man di le miş ol say dı, biz on la ra iba det et -
mez dik." On la rın bun dan ya na hiç bir bil gi le ri yok tur. On lar, yal-
nız ca 'zan ve tah min le ya lan söy lü yor lar.' (43/20)
İn san lar haş ro lun du ğu (bir ara ya ge ti ril di ği) za man, (Al lah'tan
baş ka tap tık la rı) on la ra düş man ke si lir ler ve (ken di le ri ne) iba det
et me le ri ni de ta nı maz lar. (46/6)
Ben, cin le ri ve in san la rı yal nız ca ba na iba det et sin ler di ye ya -
rat tım. (51/56)
Bel ki onun Rab bi, -eğer o si zi bo şa ya cak olur sa- ona ye ri ni ze
siz ler den da ha ha yır lı Müslüman, mü'min, gö nül den ita at eden,
tev be eden, iba det eden, oruç tu tan dul ve ba ki re eş ler' ve rir.
(66/5)
Şu bir ger çek ki, Al lah'ın ku lu (olan Mu ham med,) O'na dua (iba-
det ve kul luk) için kalk tı ğın da, on lar (müş rik ler,) ne re dey se çev-
re sin de ke çe le şe cek ler di. (72/19)
Doğ ru su ge ce ne şe si (ge ce iba de ti, in sa nın iç dün ya sın da
uyan dır dı ğı) et ki ba kı mın dan da ha kuv vet li, oku mak ba kı mın -
dan da ha sağ lam dır. (73/6)
Şu hal de boş kal dı ğın za man, dur mak sı zın (dua ve iba det le)
yo rul ma ya-de vam et. (94/7)

İB LİS
Ve me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. İb lis ha riç (hep si)
sec de et ti ler. O ise, di ret ti ve ki bir len di, (böy le ce) ka fir ler den ol -
du. (2/34)
An dol sun, Biz si zi ya rat tık, son ra si ze su ret (bi çim-şe kil) ver dik,
son ra me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. On lar da İb lis'in
dı şın da sec de et ti ler; o, sec de eden ler den ol ma dı. (7/11)
An cak İb lis, sec de eden ler le bir lik te ol mak tan ka çı nıp-da yat tı.
(15/31)
De di ki: "Ey İb lis, sa na ne olu yor, sec de eden ler le bir lik te ol ma -
dın?" (15/32)
Ha ni, me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik. İb lis'in dı şın da
(hep si) sec de et miş ler di. De miş ti ki: "Bir ça mur ola rak ya rat tı ğın
kim se ye ben sec de eder mi yim?" (17/61)
Ha ni me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik; İb lis'in dı şın da
(di ğer le ri) sec de et miş ler di. O cin ler den di, böy le lik le Rab bi nin
em rin den dı şa rı çık mış tı. Bu du rum da Be ni bı ra kıp onu ve onun
so yu nu ve li ler mi edi ne cek si niz? Oy sa on lar si zin düş man la rı -
nız dır. (Bu,) Za lim ler için ne ka dar kö tü bir (ter cih) de ğiş tir me -
dir. (18/50)
Ha ni Biz me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik, İb lis'in dı şın-
da (di ğer le ri) sec de et miş ler di, o, ayak di re miş ti. (20/116)
Ve İb lis'in bü tün or du la rı da. (26/95)
An dol sun, İb lis, ken di le ri hak kın da zan nı nı doğ ru la mış ol du,
böy le lik le iman eden bir grup dı şın da, ona uy muş ol du lar.
(34/20)
Yal nız İb lis ha riç. O bü yük lük tas la dı ve ka fir ler den ol du.
(38/74)
(Al lah) De di ki: "Ey İb lis, iki elim le ya rat tı ğı ma se ni sec de et -
mek ten alı ko yan ney di? Bü yük len din mi, yok sa yük sek te olan-
lar dan mı ol dun?" (38/75)

İB RA HİM (A.S) VE KAV Mİ
Ha ni Rab bi İb ra him'i bir ta kım ke li me ler le de ne miş ti. O da, (is te -
nen le ri) tam ola rak ye ri ne ge tir miş ti. (O za man Al lah İb ra him'e):
"Se ni şüp he siz in san la ra imam kı la ca ğım" de di. (İb ra him) "Ya
so yum dan olan lar?" de yin ce (Al lah:) "Za lim ler be nim ah di me
eri şe mez" de di. (2/124)
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Ha ni Evi (Ka'be'yi) in san lar için bir top lan ma ve gü ven lik ye ri kıl-
mış tık. "İb ra him'in ma ka mı nı na maz ye ri edi nin" İb ra him ve İs -
ma il'e de "Evi mi ta vaf eden ler iti ka fa çe ki len ler ve rü ku ve sec -
de eden ler için te miz le yin" di ye ahid ver dik. (2/125)
Ha ni İb ra him: "Rab bim bu şeh ri bir gü ven lik ye ri kıl ve hal kın -
dan Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan la rı ürün ler le rı zık lan dır"
de miş ti de (Al lah: "Sa de ce ina nan la rı de ğil) in kâr ede ni de az
bir sü re ya rar lan dı rır son ra onu ate şin aza bı na uğ ra tı rım; ne kö -
tü bir dö nüş tür o" de miş ti. (2/126)
İb ra him İs ma il'le bir lik te Evin (Ka'be'nin) sü tun la rı nı yük selt ti -
ğin de (iki si şöy le dua et miş ti): "Rab bi miz biz den (bu nu) ka bul
et. Şüp he siz Sen işi ten ve bi len sin"; (2/127)
Rab bi miz iki mi zi sa na tes lim ol muş (Müs lü man lar) kıl ve so yu -
muz dan sa na tes lim ol muş (Müs lü man) bir üm met (ver). Bi ze
iba det yön tem le ri ni (yer ve ya il ke le ri ni) gös ter ve tev be mi zi ka -
bul et. Şüp he siz Sen tev be le ri ka bul eden ve esir ge yen sin."
(2/128)
Ken di nef si ni aşa ğı lık kı lan dan baş ka İb ra him'in di nin den kim
yüz çe vi rir? An dol sun Biz onu dün ya da seç tik, ger çek ten ahi ret-
te de O sa lih ler den dir. (2/130)
Rab bi ona: "Tes lim ol" de di ğin de (O:) "Alem le rin Rab bi ne tes-
lim ol dum" de miş ti. (2/131)
Bu nu, İb ra him oğul la rı na va si yet et ti Ya kup da: "Oğul la rım şüp-
he siz Al lah siz le re bu di ni seç ti siz de an cak Müs lü man ola rak
can ve rin" (di ye ben zer bir va si yet te bu lun du.) (2/132)
Yok sa siz Ya kub'un ölüm anın da ora da şa hid ler miy di niz? O
oğul la rı na: "Ben den son ra ki me iba det ede cek si niz?" de di ğin de
on lar: "Se nin ila hı na ve ata la rın İb ra him İs ma il ve İs hak'ın ila hı
olan tek bir ila ha iba det ede ce ğiz; biz ler ona tes lim ol duk" de -
miş ler di. (2/133)
De di ler ki: "Yahudi ve ya Hı ris ti yan olun ki hi da ye te ere si niz." De
ki: "Ha yır (doğ ru yol) Ha nif (mu vah hid) olan İb ra him'in di ni(dir);
O müş rik ler den de ğil di." (2/135)
De yin ki: "Biz Al lah'a; bi ze in di ri le ne İb ra him İs ma il İs hak Ya kub
ve to run la rı na in di ri le ne Mu sa ve İsa'ya ve ri len ile pey gam ber -
le re Rab bin den ve ri le ne iman et tik. On lar dan hiç bi ri ni di ğe rin -
den ayır det me yiz ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (2/136)
Yok sa siz ger çek ten İb ra him'in, İs ma il'in, İs hak'ın, Ya kub'un ve
to run la rı nın Yahudi ve ya Hı ris ti yan ol duk la rı nı mı söy lü yor su -
nuz? De ki: "Siz mi da ha iyi bi li yor su nuz yok sa Al lah mı?
Allah'tan ken di sin de olan bir şe ha de ti giz le yen den da ha za lim
olan kim dir? Al lah yap tık la rı nız dan ga fil de ğil dir." (2/140)
Al lah ken di si ne mülk ver di di ye Rab bi ko nu sun da İb ra him'le tar-
tış ma ya gi re ni gör me din mi? Ha ni İb ra him: "Be nim Rab bim di -
ril tir ve öl dü rür" de miş ti; o da: "Ben de öl dü rür ve di ril ti rim" de -
miş ti. (O za man) İb ra him: "Şüp he yok Al lah gü ne şi do ğu dan
ge ti rir (ha di) sen de onu ba tı dan ge tir" de yin ce o in kâr cı böy le -
ce afal la yıp kal mış tı. Al lah za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er dir -
mez. (2/258)
Ger çek şu ki Al lah, Adem'i Nuh'u İb ra him ai le si ni ve İm ran ai le -
si ni alem ler üze ri ne seç ti; (3/33)
On lar bir bir le rin den (tü re me tek) bir zür ri yet tir. Al lah, işi ten dir bi -
len dir. (3/34)
Ey Ki tap eh li, İb ra him ko nu sun da ne di ye çe ki şip tar tı şı yor su -
nuz? Tev rat da İn cil de an cak on dan son ra in di ril miş tir. Yi ne de
akıl er dir me ye cek mi si niz? (3/65)
İb ra him ne Yahudi idi ne de Hı ris ti yan dı: an cak O ha nif (mu vah-
hid) bir Müs lü man dı müş rik ler den de de ğil di. (3/67)
Doğ ru su in san la rın İb ra him'e en ya kın ola nı ona uyan lar ve bu

pey gam ber ile iman eden ler dir. Al lah mü'min le rin ve li si dir.
(3/68)
De ki: "Biz Al lah'a bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya kup
ve to run la rı na in di ri le ne Mu sa'ya, İsa'ya ve pey gam ber le re
Rab le rin den ve ri len le re iman et tik. On lar dan hiç bi ri ara sın da
ay rı lık gö zet me yiz. Ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (3/84)
De ki: "Al lah doğ ru söy le di. Öy ley se Al lah'ı bir ta nı yan (Ha nif)ler
ola rak İb ra him'in di ni ne uyun. O müş rik ler den de ğil di." (3/95)
Ora da apa çık ayet ler (ve) İb ra him'in ma ka mı var dır. Kim ora ya
gi rer se, o gü ven lik te dir. Ona bir yol bu lup güç ye ti ren le rin Ev'i
hac cet me si Al lah'ın in san lar üze rin de ki hak kı dır. Kim de in kâr
eder se şüp he siz Al lah alem le re kar şı muh taç ol ma yan dır.
(3/97)
Yok sa on lar Al lah'ın Ken di faz lın dan in san la ra ver dik le ri ni mi
kıs ka nı yor lar? Doğ ru su Biz, İb ra him ai le si ne, Ki ta bı ve hik me ti
ver dik; on la ra bü yük bir mülk de ver dik. (4/54)
Nuh'a ve on dan son ra ki pey gam ber le re vah yet ti ği miz gi bi sa na
da vah yet tik. İb ra him'e, İs ma il'e, İs hak'a, Ya kub'a to run la rı na
İsa'ya Ey yub'a Yu nus'a Ha run'a ve Sü ley man'a da vah yet tik.
Da vud'a da Ze bur ver dik. (4/163)
Ha ni İb ra him ba ba sı Azer'e (şöy le) de miş ti: "Sen put la rı ilah lar
mı edi ni yor sun? Doğ ru su ben se ni ve kav mi ni apa çık bir sa pık -
lık için de gö rü yo rum." (6/74)
Böy le ce İb ra him'e -ke sin bil giy le ina nan lar dan ol ma sı için- gök-
le rin ve ye rin me le kû tu nu gös te ri yor duk. (6/75)
Ge ce üs tü nü ör tüp bü rü yün ce bir yıl dız gör müş ve de miş ti ki:
"Bu be nim rab bim dir." Fa kat (yıl dız) kay bo lu ve rin ce: "Ben kay-
bo lup-gi den le ri sev mem" de miş ti. (6/76)
Ar dın dan Ay'ı (et ra fa ay dın lık sa ça rak) do ğar gö rün ce: "Bu be -
nim rab bim" de miş fa kat o da kay bo lu ve rin ce: "An dol sun" de -
miş ti "Eğer Rab bim be ni doğ ru yo la er dir mez se ger çek ten sap-
mış lar top lu lu ğun dan olu rum." (6/77)
Son ra gü ne şi (et ra fa ışık lar sa ça rak) do ğar gö rün ce: "İş te bu
be nim rab bim bu en bü yük" de miş ti. Ama o da kay bo lu ve rin ce,
kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav mim doğ ru su ben si zin şirk koş mak-
ta ol duk la rı nız dan uza ğım." (6/78)
"Ger çek şu ki, ben bir mu vah hid ola rak yü zü mü gök le ri ve ye ri
ya ra ta na çe vir dim. Ve ben müş rik ler den de ği lim." (6/79)
Kav mi onun la çe ki şip-tar tış ma ya gir di. De di ki: "O be ni doğ ru
yo la er dir miş ken siz be nim le Al lah ko nu sun da çe ki şip-tar tış ma -
ya mı gi ri şi yor su nuz? Si zin O'na şirk koş tuk la rı nız dan ben kork-
mu yo rum an cak Al lah'ın be nim hak kım da bir şey di le me si baş -
ka. Rab bim ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. Yi ne de öğüt
alıp-dü şün me ye cek mi si niz?" (6/80)
"Hem siz Onun hak la rın da hiç bir de lil in dir me di ği şey le ri Al lah'a
or tak koş mak tan kork maz ken ben na sıl si zin şirk koş tuk la rı nız -
dan kor ka rım? Şu hal de 'gü ven lik için de ol mak ba kı mın dan' iki
ta raf tan han gi si da ha hak sa hi bi dir? Eğer bi le bi lir se niz." (6/81)
Bu İb ra him'e kav mi ne kar şı ver di ği miz de li li miz dir. Biz di le di ği -
mi zi de re ce ler le yük sel ti riz. Şüp he siz se nin Rab bin hü küm ve
hik met sa hi bi dir bi len dir. (6/83)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik hep si ni hi da ye te eriş-
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u Sü ley -
man'ı Ey yub'u Yu suf'u Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş tır dık.
Biz iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/84)
De ki: "Rab bim ger çek ten be ni doğ ru yo la ilet, dim dik du ran bir
di ne İb ra him'in ha nif (mu vah hid) di ni ne… O müş rik ler den de ğil -
di." (6/161)
On la ra ken di le rin den ön ce ki le rin; Nuh Ad Se mud kav mi nin İb -
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ra him kav mi nin Med yen aha li si nin ve yer le bir olan şe hir le rin
ha be ri gel me di mi? On la ra re sul le ri apa çık de lil ler ge tir miş ler di.
De mek ki Al lah on la ra zul me di yor de ğil di ama on lar ken di ne f-
is le ri ne zul me di yor lar dı. (9/70)
İb ra him'in ba ba sı için ba ğış lan ma di le me si yal nız ca ona ver di -
ği bir söz do la yı sıy la idi. Ken di si ne onun ger çek ten Al lah'a düş-
man ol du ğu açık la nın ca on dan uzak laş tı. Doğ ru su İb ra him çok
duy gu lu yu mu şak huy luy du. (9/114)
An dol sun el çi le ri miz İb ra him'e müj de ile gel dik le ri za man; "Se -
lam" de di ler. O da: "Se lam" de di (ve) he men ge cik me den kı zar-
tıl mış bir bu za ğı ge tir di. (11/69)
El le ri nin ona uzan ma dı ğı nı gö rün ce (İb ra him du rum dan) hoş-
lan ma dı ve içi ne bir tür kor ku düş tü. De di ler ki: "Kork ma. Biz,
Lut kav mi ne gön de ril dik." (11/70)
Ka rı sı ayak tay dı bu nun üze ri ne gül dü. Biz ona İs hak'ı İs hak'ın
ar ka sın dan da Ya kub'u müj de le dik. (11/71)
"Vay ba na" de di (ka dın). "Ben ko ca mış bir ka dın iken ve şu ko -
cam da bir ih ti yar iken do ğu ra cak mı yım? Ger çek ten bu şa şır tı -
cı bir şey!.." (11/72)
De di ler ki: "Al lah'ın em ri ne mi şa şı yor sun? Al lah'ın rah me ti ve
be re ket le ri si zin üze ri niz de dir ey ev hal kı şüp he siz O, övül me -
ye la yık olan dır Me cid'tir." (11/73)
İb ra him'den kor ku git ti ği ve ona müj de gel di ği za man Lut kav mi
ko nu sun da Bizim le çe ki şip-tar tış ma la ra gi ri yor(du). (11/74)
Doğ ru su İb ra him yu mu şak huy lu duy gu lu ve gö nül den (Al lah'a)
yö ne len bi riy di. (11/75)
"Ey İb ra him bun dan vaz geç. Çün kü ger çek şu ki Rab bi nin em -
ri gel miş tir ve ger çek ten on la ra ge ri çev ril me ye cek bir azab gel-
miş tir." (11/76)
Böy le ce Rab bin, se ni seç kin kı la cak, söz le rin yo ru mun dan
(kay nak la nan bir bil gi yi) sa na öğ re te cek ve da ha ön ce ata la rın
İb ra him ve İs hak'a (ni me ti ni) ta mam la dı ğı gi bi se nin ve Ya kub
ai le si nin üze rin de ki ni me ti ni ta mam la ya cak tır. El bet te Rab bin
bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (12/6)
"Ata la rım İb ra him'in İs hak'ın ve Ya kub'un di ni ne uy dum. Al lah'a
hiç bir şey le şirk koş ma mız bi zim için ola cak şey de ğil. Bu bi ze
ve in san la ra Al lah'ın lü tuf ve ih sa nın dan dır an cak in san la rın ço -
ğu şük ret mez ler." (12/38)
Ha ni İb ra him şöy le de miş ti: "Bu şeh ri gü ven li kıl be ni ve ço cuk -
la rı mı put la ra kul luk et mek ten uzak tut." (14/35)
"Rab bim ger çek ten on lar, in san lar dan bir ço ğu nu şa şır tıp-sap -
tır dı. Bun dan böy le kim ba na uyar sa ar tık o ben den dir kim ba -
na is yan eder se el bet te Sen ba ğış la yan sın esir ge yen sin."
(14/36)
"Rab bi miz ger çek ten ben ço cuk la rım dan bir kıs mı nı Beyt-i Ha -
ram ya nın da eki ni ol ma yan bir va di ye yer leş tir dim; Rab bi miz,
dos doğ ru na ma zı kıl sın lar di ye (öy le yap tım) böy le lik le Sen in -
san la rın bir kıs mı nın kalb le ri ni on la ra il gi du yar kıl ve on la rı bir-
ta kım ürün ler den rı zık lan dır. Umu lur ki şük re der ler." (14/37)
"Rab bi miz şüp he siz Sen bi zim sak lı tut tuk la rı mı zı da açı ğa vur-
duk la rı mı zı da bi lir sin. Yer de ve gök te hiç bir şey Al lah'a giz li
kal maz." (14/38)
"Hamd Al lah'a ait tir ki O ba na ih ti yar lı ğa rağ men İs ma il'i ve İs -
hak'ı ar ma ğan et ti. Şüp he siz Rab bim ger çek ten du ayı işi ten dir."
(14/39)
"Rab bim be ni na ma zı(nda) sü rek li kıl so yum dan olan la rı da.
Rab bi miz du amı ka bul bu yur." (14/40)
"Rab bi miz he sa bın ya pı la ca ğı gün be ni an ne-ba ba mı ve
mü'min le ri ba ğış la" (14/41)

On la ra İb ra him'in ko nuk la rın dan ha ber ver. (15/51)
Ya nı na gir dik le rin de "Se lam" de miş ler di. O da: "Biz siz den
kork mak ta yız" de miş ti. (15/52)
De di ler ki: "Kork ma biz sa na bil gin bir ço cuk müj de le mek te yiz."
(15/53)
De di ki: "Ba na ih ti yar lık ge lip-çök müş ken mi müj de li yor su nuz?
Be ni ne ile müj de le mek te si niz?" (15/54)
De di ler ki: "Se ni ger çek le müj de le dik; öy ley se umut ke sen ler -
den ol ma." (15/55)
De di ki: "Ey el çi ler (bu nun dı şın da di ğer) işi niz ne?" (15/56)
De di ki: "Ey gön de ri len ler, ni ye ti niz ne dir?" (15/57)
De di ler ki: "Ger çek te biz suç lu-gü nah kar olan bir top lu lu ğa gön-
de ril dik." (15/58)
An cak Lut ai le si ha riç tir; Biz on la rın tü mü nü mu hak kak kur ta ra -
ca ğız. (15/59)
Ama ka rı sı nı (kur ta ra cak la rı mız) dı şın da tut tuk o ge ri de ka lan -
lar dan dır. (15/60)
Ger çek şu ki İb ra him (tek ba şı na) bir üm met ti; Al lah'a gö nül den
yö ne lip ita at eden bir mu vah hid di ve o müş rik ler den de ğil di.
(16/120)
O'nun ni met le ri ne şük re di ciy di. (Al lah) Onu seç ti ve doğ ru yo la
ilet ti. (16/121)
Ve Biz ona dün ya da bir gü zel lik ver dik; şüp he siz o ahi ret te de
sa lih olan lar dan dır. (16/122)
Son ra sa na vah yet tik: "Ha nif (mu vah hid) olan İb ra him'in di ni ne
uy. O müş rik ler den de ğil di." (16/123)
Ki tap'ta İb ra him'i de zik ret. Ger çek ten o doğ ru yu-söy le yen bir
pey gam ber di. (19/41)
Ha ni ba ba sı na de miş ti: "Ba ba cı ğım işit me yen gör me yen ve se ni
her han gi bir şey den ba ğım sız laş tır ma yan şey le re ni ye ta pı yor -
sun? (19/42)
"Ba ba cı ğım ger çek şu ki ba na sa na gel me yen bir ilim gel di. Ar -
tık ba na ta bi ol se ni düz gün bir yo la ulaş tı ra yım." (19/43)
"Ba ba cı ğım şey ta na kul luk et me kuş ku suz şey tan Rah man'a
baş kal dı ran dır." (19/44)
"Ba ba cı ğım ger çek ten ben, sa na Rah man ta ra fın dan bir aza bın
do ku na ca ğın dan kor ku yo rum o za man şey ta nın ve li si olur sun."
(19/45)
(Ba ba sı) De miş ti ki: "İb ra him sen be nim ilah la rım dan yüz mü
çe vi ri yor sun? Eğer (bu tu tu mu na) bir son ver me ye cek olur san
an dol sun se ni ta şa tu ta rım; uzun bir sü re ben den uzak laş (bir
yer le re) git." (19/46)
(İb ra him:) "Se lam üze ri ne ol sun se nin için Rab bim den ba ğış -
lan ma di le ye ce ğim çün kü O ba na pek lü tuf kar dır" de di. (19/47)
"Siz den ve Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız dan ko pup-ay rı lı yo rum
ve Rab bi me dua edi yo rum. Umu lur ki Rab bi me dua et mek le
mut suz ol ma ya ca ğım." (19/48)
Böy le lik le on lar dan ve Al lah'tan baş ka tap tık la rın dan ko pup-ay -
rı lın ca ona İs hak'ı ve (oğ lu) Ya kup'u ar ma ğan et tik ve her bi ri ni
pey gam ber kıl dık. (19/49)
On la ra rah me ti miz den ar ma ğan(lar) ba ğış la dık ve on lar için yü -
ce bir doğ ru luk di li ver dik. (19/50)
İş te bun lar; ken di le ri ne Al lah'ın ni met ver di ği pey gam ber ler den -
dir; Adem'in so yun dan Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mız (in san ne -
sil le rin)den İb ra him ve İs ra il (Ya kup)in so yun dan doğ ru yo la
eriş tir dik le ri miz den ve seç tik le ri miz den dir ler. On la ra Rah man
(olan Al lah')ın ayet le ri okun du ğun da ağ la ya rak sec de ye ka pa -
nır lar. (19/58)
An dol sun bun dan ön ce İb ra him'e rüş dü nü ver miş tik ve Biz onu
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(doğ ru yu seç me ye te ne ğin de ol du ğu nu) bi len ler dik. (21/51)
Ha ni ba ba sı na ve kav mi ne de miş ti ki: "Si zin kar şı la rın da bel bü -
küp eğil mek te ol du ğu nuz bu tem si li hey kel ler ne dir? (21/52)
"Biz ata la rı mı zı bun la ra ta pı yor bul duk" de di ler. (21/53)
De di ki: "An dol sun siz ve ata la rı nız apa çık bir sa pık lık için de si -
niz." (21/54)
"Sen bi ze ger çe ği mi ge tir din yok sa (bi zim le) oyun oy na yan lar -
dan mı sın? (21/55)
"Ha yır" de di. "Si zin Rab bi niz gök le rin ve ye rin Rab bi dir on la rı
ken di si ya rat mış tır ve ben de bu na şe ha det eden ler de nim."
(21/56)
"An dol sun Al lah'a siz ler ar ka nı zı dö nüp git tik ten son ra ben si zin
put la rı nı za mu hak kak bir tu zak ku ra ca ğım." (21/57)
Böy le ce o yal nız ca bü yük le ri ha riç ol mak üze re on la rı pa ram -
par ça et ti; bel ki ona baş vu rur lar di ye. (21/58)
"Bi zim ilah la rı mı za bu nu kim yap tı? Şüp he siz o za lim ler den bi -
ri dir" de di ler. (21/59)
"Ken di si ne İb ra him de ni len bir gen cin bun la rı di li ne do la dı ğı nı
işit tik" de di ler. (21/60)
De di ler ki: "Öy ley se onu in san la rın gö zü önü ne ge ti rin ki ona
(na sıl bir ce za ve re ce ği mi ze) şa hid ol sun lar." (21/61)
De di ler ki: "Ey İb ra him bu nu ilah la rı mı za sen mi yap tın?"
(21/62)
"Ha yır" de di. "Bu yap mış tır bu on la rın bü yük le ri dir; eğer ko nu -
şa bi li yor sa siz on la ra so ru ve rin." (21/63)
Bu nun üze ri ne ken di vic dan la rı na baş vur du lar da; "Ger çek şu
ki za lim olan lar siz ler si niz (bi ziz) de di ler. (21/64)
Son ra yi ne te pe le ri üs tü ne ters dön dü ler: "An dol sun bun la rın
ko nu şa ma ya cak la rı nı sen de bil mek te sin." (21/65)
De di ki: "O hal de Al lah'ı bı ra kıp da siz le re ya ra rı ol ma yan ve za -
ra rı do kun ma yan şey le re mi ta pı yor su nuz?" (21/66)
"Yuh si ze ve Al lah'tan baş ka tap tık la rı nı za. Siz yi ne de akıl lan -
ma ya cak mı sı nız?" (21/67)
De di ler ki: "Eğer (bir şey) ya pa cak sa nız onu ya kın ve ilah la rı nı -
za yar dım da bu lu nun." (21/68)
Biz de de dik ki: "Ey ateş İb ra him'e kar şı so ğuk ve esen lik ol."
(21/69)
Ona bir dü zen (tu zak) kur mak is te di ler fa kat Biz on la rı da ha çok
hüs ra na uğ ra yan lar kıl dık. (21/70)
Onu ve Lut'u kur ta rıp için de alem ler (in san lık) için be re ket ler
kıl dı ğı mız ye re (ül ke ye) çı kar dık. (21/71)
Ona İs hak'ı ar ma ğan et tik üs tü ne de Ya kub'u; her bi ri ni sa lih ler
kıl dık. (21/72)
Ve on la rı Ken di em ri miz le hi da ye te yö nel ten ön der ler kıl dık ve
on la ra hay rı kap sa yan-fi il le ri na maz kıl ma yı ve ze kat ver me yi
vah yet tik. On lar Bize iba det eden ler di. (21/73)
Ha ni Biz İb ra him'e Evin (Ka be'nin) ye ri ni be lir tip ha zır la dı ğı mız
za man (şöy le em ret miş tik:) "Ba na hiç bir şe yi or tak koş ma ta vaf
eden ler kı yam eden ler rü kua ve sü cu da va ran lar için Evi mi ter-
te miz tut." (22/26)
"İn san lar için de hac cı du yur; ge rek ya ya ge rek se uzak yol lar -
dan (de rin va di ler den) ge len yor gun düş müş de ve ler üs tün de
sa na gel sin ler." (22/27)
"Eğer se ni ya lan lı yor lar sa on lar dan ön ce Nuh Ad Se mud kav mi
de ya lan la mış tı. (22/42)
İb ra him'in kav mi ve Lut'un kav mi de: (22/43)
Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin. O siz le ri seç miş ve din ko -
nu sun da si ze bir güç lük yük le me miş tir ata nız İb ra him'in di -
ni(nde ol du ğu gi bi). O (Al lah) bun dan da ha ön ce de bun da

(Kur'an'da) da si zi Müs lü man lar ola rak isim len dir di; el çi si zin
üze ri ni ze şa hid ol sun siz de in san lar üze ri ne şa hid ler ola sı nız
di ye. Ar tık dos doğ ru na ma zı kı lın ze ka tı ve rin ve Al lah'a sa rı lın
si zin Mev la nız O'dur. İş te ne gü zel mev la ve ne gü zel yar dım -
cı. (22/78)
On la ra İb ra him'in ha be ri ni de ak tar-oku: (26/69)
Ha ni ba ba sı na ve kav mi ne: "Siz ne ye kul luk edi yor su nuz?" de -
miş ti. (26/70)
De miş ler di ki: "Put la ra ta pı yo ruz, bu nun için sü rek li on la rın
önün de bel bü küp eği li yo ruz." (26/71)
De di ki: "Pe ki dua et ti ği niz za man on lar si zi işi ti yor lar mı?"
(26/72)
"Ya da si ze bir ya rar la rı ve ya za rar la rı do ku nu yor mu?" (26/73)
"Ha yır" de di ler. "Biz ata la rı mı zı böy le ya par lar ken bul duk."
(26/74)
(İb ra him) De di ki: "Şim di ne ye tap mak ta ol du ğu nu zu gör dü nüz
mü?" (26/75)
"Hem siz hem de es ki ata la rı nız?" (26/76)
"İş te bun lar ger çek ten be nim düş ma nım dır; yal nız ca alem le rin
Rab bi ha riç" (26/77)
"Ki be ni ya ra tan ve ba na hi da yet ve ren O'dur;" (26/78)
"Ba na ye di ren ve içi ren O'dur;" (26/79)
"Has ta lan dı ğım za man ba na şi fa ve ren O'dur;" (26/80)
"Be ni öl dü re cek son ra di ril te cek olan da O'dur" (26/81)
"Din (ce za) gü nü ha ta la rı mı ba ğış la ya ca ğı nı um du ğum da
O'dur;" (26/82)
"Rab bim ba na hü küm (ve hik met) ba ğış la ve be ni sa lih olan la -
ra kat;" (26/83)
"Son ra ge le cek ler ara sın da ba na bir doğ ru luk di li (li san-ı sıdk)
ver." (26/84)
"Be ni ni met ler le-do na tıl mış cen ne tin mi ras çı la rın dan kıl"
(26/85)
"Ba ba mı da ba ğış la çün kü o şa şı rıp sa pan lar dan dır." (26/86)
"Ve be ni (in san la rın) di ril ti le cek le ri gün kü çük dü şür me" (26/87)
"'Ma lın da ço cuk la rın da bir ya rar sağ la ya ma dı ğı gün de."
(26/88)
"An cak Al lah'a se lim bir kalp ile ge len ler baş ka." (26/89)
İb ra him de; ha ni kav mi ne de miş ti ki: "Al lah'a kul luk edin ve
O'ndan sa kı nın eğer bi lir se niz bu si zin için da ha ha yır lı dır."
(29/16)
Eğer ya lan lar sa nız siz den ön ce ki üm met ler de (el çi le rin çağ rı -
sı nı) ya lan la mış lar dır. El çi ye dü şen ise yal nız ca açık bir teb liğ -
dir. (29/18)
Bu nun üze ri ne kav mi nin (İb ra him'e) ce va bı yal nız ca: "Onu öl -
dü rün ya da ya kın" de mek ol du. Böy le ce Al lah onu ateş ten kur-
tar dı. Şüp he siz bun da iman eden bir ka vim için ayet ler var dır.
(29/24)
(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten Al lah'ı bı ra kıp dün ya ha ya tın da
ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı (ilah lar) edin di niz. Son ra kı -
ya met gü nü ki mi niz ki mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki mi niz ki -
mi ni ze la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir ve hiç bir
yar dım cı nız yok tur." (29/25)
Bu nun üze ri ne Lut ona iman et ti ve de di ki: "Ger çek ten ben
Rab bi me hic ret ede ce ğim. Çün kü şüp he siz O güç lü ve üs tün
olan dır hü küm ve hik met sa hi bi dir." (29/26)
Biz ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik ve onun so yun da
(seç tik le ri mi ze) pey gam ber li ği ve ki ta bı (vahy ih sa nı) kıl dık ec -
ri ni de dün ya da ver dik. Şüp he siz o ahi ret te sa lih olan lar dan dır.
(29/27)
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Bi zim el çi le ri miz İb ra him'e bir müj de ile gel dik le ri za man de di ler
ki: "Ger çek şu ki biz bu ül ke nin hal kı nı yı kı ma uğ ra ta ca ğız.
Çün kü onun hal kı za lim ol du lar." (29/31)
De di ki: "Onun için de Lut da var dır." De di ler ki: "Onun için de ki -
min ol du ğu nu biz da ha iyi bi li riz. Ken di ka rı sı dı şın da onu ve ai -
le si ni mu hak kak kur ta ra ca ğız. O (ka rı sı) ar ka da ka la cak olan-
lar dan dır." (29/32)
Ha ni Biz pey gam ber ler den ke sin söz le ri ni al mış tık; sen den
Nuh'tan İb ra him'den Mu sa'dan ve Mer yem oğ lu İsa'dan. Biz,
on lar dan sa pa sağ lam bir söz al mış tık. (33/7)
"Doğ ru su İb ra him de onun (so yu nun) bir ko lun dan dır. (37/83)
Ha ni o Rab bi ne arın mış (se lim) bir kalp ile gel miş ti. (37/84)
Ha ni ba ba sı na ve kav mi ne de miş ti ki: "Siz ler ne ye ta pı yor su -
nuz?" (37/85)
"Bir ta kım uy dur ma ya lan lar için mi Al lah'tan baş ka ilah lar is ti -
yor su nuz?" (37/86)
"Alem le rin Rab bi hak kın da ki zan nı nız ne dir?" (37/87)
Son ra yıl dız la ra bir göz at tı. (37/88)
"Ben doğ ru su has ta yım" de di. (37/89)
Böy le lik le ar ka la rı nı çe vi rip on dan kaç ma ya baş la dı lar. (37/90)
Bu nun üze ri ne on la rın ilah la rı na so ku lup: "Ye mek ye mi yor mu -
su nuz?" de di. (37/91)
"Si ze ne olu yor ki ko nuş mu yor su nuz?" (37/92)
Der ken on la rın üs tü ne yü rü yüp sağ eliy le bir dar be in dir di.
(37/93)
Çok geç me den (hal kı) bir bi ri ne gir miş du rum da ken di si ne yö ne-
lip gel di ler. (37/94)
De di ki: "Yont mak ta ol du ğu nuz şey le re mi ta pı yor su nuz?"
(37/95)
"Oy sa si zi de yap mak ta ol duk la rı nı zı da Al lah ya rat mış tır."
(37/96)
De di ler ki: "Onun için (yük sek çe) bir bi na in şa edin de onu çıl-
gın ca ya nan ate şin içi ne atın." (37/97)
Böy le lik le ona bir tu zak ha zır la mak is te di ler. Oy sa Biz on la rı al -
çal tıl mış lar kıl dık. (37/98)
(İb ra him) De di ki: "Şüp he siz ben Rab bi me gi di ci yim; O be ni hi -
da ye te er di re cek tir." (37/99)
"Rab bim ba na sa lih ler den (olan bir ço cuk) ar ma ğan et."
(37/100)
Biz de onu ha lim bir ço cuk la müj de le dik. (37/101)
Böy le ce (ço cuk) onun ya nın da ko şa bi le cek ça ğa eri şin ce (İb ra -
him ona): "Oğ lum" de di. "Ger çek ten ben se ni rü yam da bo ğaz -
lı yor ken gör düm. Bir bak sen ne dü şü nü yor sun." (Oğ lu İs ma il)
De di ki: "Ba ba cı ğım em ro lun du ğun şe yi yap. İn şa al lah be ni
sab re den ler den bu la cak sın." (37/102)
So nun da iki si de (Al lah'ın em ri ne ve tak di ri ne) tes lim olup (ba -
ba sı İs ma il'i kur ban et mek için) onu al nı üze ri ne ya tır dı.
(37/103)
Biz ona: "Ey İb ra him" di ye ses len dik. (37/104)
"Ger çek ten sen rü ya yı doğ ru la dın. Şüp he siz Biz ih san da bu lu -
nan la rı böy le ödül len di ri riz." (37/105)
Doğ ru su bu apa çık bir im ti han dı. (37/106)
Ve ona bü yük bir kur ba nı fid ye ola rak ver dik. (37/107)
Son ra ge len ler ara sın da ona (ha yır lı ve şe ref li bir isim) bı rak tık.
(37/108)
İb ra him'e se lam ol sun. (37/109)
Biz ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. (37/110)
Şüp he siz o Bizim mü'min olan kul la rı mız dan dır. (37/111)

Biz ona sa lih ler den bir pey gam ber ola rak İs hak'ı da müj de le dik.
(37/112)
Ona ve İs hak'a be re ket ler ver dik. İki si nin so yun dan ih san da bu -
lu nan (muh sin olan) da var açık ça ken di nef si ne zul me den de.
(37/113)
Güç ve ba si ret sa hi bi olan kul la rı mız İb ra him'i, İs hak'ı ve Ya -
kub'u da ha tır la. (38/45)
Ger çek ten Biz on la rı, ka tık sız ca yur du dü şü nüp anan ih las sa -
hip le ri kıl dık. (38/46)
Ve ger çek ten on lar, Bizim Katımız da seç kin ler den ve ha yır lı
olan lar dan dır. (38/47)
O: "Di ni dos doğ ru ayak ta tu tun ve on da ay rı lı ğa düş me yin" di -
ye din den Nuh'a va si yet et ti ği ni ve sa na vah yet ti ği mi zi İb ra -
him'e Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi si zin için de teş ri' et ti
(bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri ni ça ğır dı ğın şey müş rik le re ağır
gel di. Al lah di le di ği ni bu na se çer ve iç ten ken di si ne yö ne le ni hi -
da ye te er di rir. (42/13)
Ha ni İb ra him ba ba sı na ve ken di kav mi ne de miş ti ki: "Şüp he siz
ben si zin tap tık la rı nız dan uza ğım." (43/26)
"(An cak) Be ni ya ra tan baş ka. İş te O be ni hi da ye te yö nel tip-ile -
te cek tir." (43/27)
Sa na İb ra him'in ağır la nan ko nuk la rı nın ha be ri gel di mi? (51/24)
Ha ni ya nı na gir dik le rin de: "Se lam" de miş ler di. O da: "Se lam"
de miş ti. "(Hak la rın da bil gim ol ma yan) Ya ban cı bir top lu luk."
(51/25)
He men (on la ra) sez dir me den ai le si ne gi dip çok geç me den se -
miz bir bu za ğı ile (ge ri) gel di. (51/26)
Der ken on la ra yak laş tı rıp (ik ram et ti); "Ye mez mi si niz?" de di.
(51/27)
(On lar ye me yin ce) Bu nun üze ri ne içi ne bir tür kor ku düş tü.
"Kork ma" de di ler ve ona bil gin bir er kek ço cuk müj de si ni ver di -
ler. (51/28)
Böy le ce ka rı sı çığ lık lar ko pa ra rak gel di ve yü zü ne vu ra rak: "Kı -
sır yaş lı bir ka dın (mı do ğum ya pa cak mış)?" de di. (51/29)
De di ler ki: "Öy le. (Bu nu) Se nin Rab bin bu yur du. Çün kü O hü -
küm ve hik met sa hi bi dir bi len dir." (51/30)
(İb ra him) de di ki: "Şu hal de si zin asıl is te ği niz ne dir ey el çi ler?"
(51/31)
"Doğ ru su biz suç lu-gü nah kar bir kav me gön de ril dik" de di ler.
(51/32)
"Üzer le ri ne ça mur dan (iyi ce sert le şip kas ka tı ke sil miş) taş lar
yağ dır mak için." (51/33)
"(Ki bu taş la rın her bi ri) Rab bi nin Katında öl çü yü ta şı ran lar için
(her ke se ay rı ay rı) işa ret len miş tir." (51/34)
Bu ara da mü'min ler den or da kim var sa çı kar dık. (51/35)
Ne var ki or da Müs lü man lar dan olan bir ev den baş ka sı nı bul-
ma dık. (51/36)
Ve ve fa eden İb ra him'in (sa hi fe le rin de) olan... (53/37)
An dol sun Biz Nuh'u ve İb ra him'i (el çi ola rak) gön der dik pey-
gam ber li ği ve ki ta bı on la rın soy la rın da kıl dık. Öy le iken iç le rin -
de hi da ye ti ka bul eden ler var dır on lar dan bir ço ğu da fa sık olan-
lar dır. (57/26)
İb ra him ve onun la bir lik te olan lar da si ze gü zel bir ör nek var dır.
Ha ni ken di ka vim le ri ne de miş ler di ki: "Biz siz ler den ve Al lah'ın
dı şın da tap tık la rı nız dan ger çek ten uza ğız. Si zi (ar tık) ta nı ma -
yıp-in kar et tik. Si zin le ara mız da siz Al lah'a bir ola rak iman edin-
ce ye ka dar ebe di bir düş man lık ve bir kin baş gös ter miş tir." An -
cak İb ra him'in ba ba sı na: "Sa na ba ğış lan ma di le ye ce ğim ama
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Al lah'tan ge le cek her han gi bir şe ye kar şı se nin için gü cüm yet-
mez." de me si ha riç. "Ey Rab bi miz biz Sa na te vek kül et tik ve 'iç-
ten sa na yö nel dik.' Dö nüş Sa na dır." (60/4)
İb ra him'in ve Mu sa'nın sa hi fe le rin de. (87/19)

İÇ Kİ
Sa na iç ki yi ve ku ma rı so rar lar. De ki: "On lar da hem bü yük gü -
nah, hem in san lar için (ba zı) ya rar lar var dır. Ama gü nah la rı ya -
rar la rın dan da ha bü yük tür." Ve sa na ne yi in fak ede cek le ri ni so -
rar lar. De ki: "İh ti yaç tan ar ta ka la nı." Böy le ce Al lah, si ze ayet le -
ri ni açık lar; umu lur ki dü şü nür sü nüz; (2/219)
Ey iman eden ler, iç ki, ku mar, di ki li taş lar ve fal ok la rı an cak
şey ta nın iş le rin den olan pis lik ler dir. Öy ley se bun(lar)dan ka çı -
nın; umu lur ki kur tu lu şa erer si niz. (5/90)
Ger çek ten şey tan, iç ki ve ku mar la ara nı za düş man lık ve kin dü -
şür mek, si zi, Al lah'ı an mak tan ve na maz dan alı koy mak is ter.
Ar tık vaz geç ti niz de ğil mi? (5/91)
Si zin tü mü nü zün dö nü şü O'na dır. Al lah'ın va'di bir ger çek tir.
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra, ada let le kar şı lık ver mek
için ya rat ma yı baş la tan, son ra onu ia de ede cek olan O'dur. İn -
kâr eden ler ise, kü für le ri do la yı sıy la, on lar için kay nar su dan bir
iç ki ve acı bir azab var dır. (10/4)
Hur ma lık la rın ve üzüm lük le rin mey ve le rin den kur duk la rı çar-
dak lar da hem sar hoş luk ve ri ci iç ki, hem gü zel bir rı zık edin mek-
te si niz. Şüp he siz ak lı nı kul la na bi len bir top lu luk için, ger çek ten
bun da bir ayet var dır. (16/67)
Ve de ki: "Hak Rab bi niz den dir; ar tık di le yen iman et sin, di le yen
in kâr et sin. Şüp he siz Biz za lim le re bir ateş ha zır la mı şız, onun
du var la rı ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır. Eğer on lar yar dım
is ter ler se, ka tı bir sı vı gi bi yüz le ri ka vu rup-ya kan bir su ile yar-
dım edi lir ler. Ne kö tü bir iç ki dir o ve ne kö tü bir des tek tir. (18/29)
Son ra ken di le ri için onun üze rin de kay nar su ka rış tı rıl mış bir iç -
ki le ri de var dır. (37/67)

İD DET
Bo şan mış ka dın lar ken di ken di le ri ne üç 'ay ha li ve te miz len me
sü re si' bek ler ler. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nı yor lar sa
Allah'ın ra him le rin de ya rat tı ğı nı sak la ma la rı on la ra he lal ol maz.
Ko ca la rı bu sü re için de ba rış mak is ter ler se on la rı ge ri al ma da
(baş ka la rın dan) da ha çok hak sa hi bi dir ler. On la rın le hi ne de
aleyh le rin de ki ma ruf hak ka denk bir hak var dır. Yal nız er kek ler
için on lar üze rin de bir de re ce var. Al lah Aziz'dir. Ha kim'dir.
(2/228)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da bek le me sü re le ri ni ta mam la mış lar sa
on la rı ya gü zel lik le tu tun ya da gü zel lik le bı ra kın. Fa kat hak la rı -
nı ih lal edip za rar ver mek için on la rı (ya nı nız da) tut ma yın. Kim
böy le ya par sa ar tık o ken di nef si ne zul met miş olur. Al lah'ın
ayet le ri ni oyun (ko nu su) edin me yin ve Al lah'ın si ze ver di ği ni -
me ti ve si ze öğüt ola rak in dir di ği Ki tab'ı ve hik me ti anın.
Allah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki Al lah her şe yi bi len dir. Ka dın -
la rı bo şa dı ğı nız da bek le me sü re le ri ni de ta mam la mış lar sa -bir -
bir le riy le ma ruf (bi li nen meş ru bi çim de) an laş tık la rı tak dir de-
on la ra ken di le ri ni ko ca la rı na ni kah la ma la rı na en gel çı kar ma yın.
İş te içi niz de Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re bu nun la
(böy le) öğüt ve ri lir. Bu si zin için da ha ha yır lı ve da ha te miz dir.
Al lah bi lir de siz bil mez si niz. Em zir me yi ta mam la mak is te yen ler
için an ne ler ço cuk la rı nı iki tam yıl em zi rir ler. On la rın (an ne le rin)
yi ye ce ği gi ye ce ği bi li nen (örf)e uy gun ola rak ço cuk ken di si nin
ola na (ba ba ya) ait tir. Kim se ye güç ye ti re ce ği nin dı şın da (yük ve

so rum lu luk) tek lif edil mez. An ne ço cu ğu ço cuk ken di si nin olan
ba ba da ço cu ğu do la yı sıy la za ra ra uğ ra tıl ma sın; mi ras çı üze rin -
de (ki so rum lu luk ve gö rev) de bu nun gi bi dir. Eğer (an ne ve ba -
ba) ara la rın da rı za ile ve da nı şa rak (ço cu ğu iki yıl ta mam lan ma -
dan) süt ten ayır ma yı is ter ler se iki si için de bir güç lük yok tur. Ve
eğer ço cuk la rı nı zı (bir süt an ne ye) em zirt mek is ter se niz ve re ce -
ği ni zi ör fe uy gun ola rak öde dik ten son ra si ze bir so rum lu luk yok-
tur. Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki Al lah yap tık la rı nı zı gö ren-
dir. İçi niz den ölen le rin (ge ri de) bı rak tı ğı eş ler ken di ken di le ri ne
dört ay on (gün) bek ler ler. Bu bek le me sü re si dol du ğun da ar tık
on la rın ken di hak la rın da ma ruf (meş ru) bir şe kil de yap tık la rın -
dan do la yı si ze so rum lu luk yok tur. Al lah iş le dik le ri niz den ha be ri
olan dır. (2/231-234)
(İd de ti bek le yen) Ka dın la rı ni kah la mak is te di ği ni zi (on la ra) sez-
dir me niz de ya da böy le bir is te ği gön lü nüz de sak la ma nız da si -
zin için bir sa kın ca yok tur. Ger çek te Al lah si zin on la rı (kal bi niz -
den ge çi rip) ana ca ğı nı zı bi lir. Sa kın bi li nen (meş ru) söz ler dı -
şın da on lar la giz li ce va ad leş me yin; bek le me sü re si ta mam la -
nın ca ya ka dar ni kah ba ğı nı bağ la ma ya ke sin ka rar ver me yin.
Ve bi lin ki el bet te Al lah kal bi niz den ge çe ni bil mek te dir. Ar tık on -
dan ka çı nın. Ve bi lin ki şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır (kul la ra)
yu mu şak dav ra nan dır.(2/235)
İçi niz de ölüp de (ge ri de) eş ler bı ra kan lar (ev le rin den) çı ka rıl -
mak sı zın bir yı la ka dar ya rar lan ma la rı için eş le ri ne va si yet (bı -
rak sın lar). Ama on lar (ken di lik le rin den) çı kar lar sa ar tık on la rın
ma ruf (meş ru) ola rak ken di le ri için yap tık la rın dan do la yı si ze
so rum lu luk yok tur. Al lah güç lü ve üs tün olan dır. Hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (2/240)
Ey Pey gam ber ka dın la rı bo şa dı ğı nız za man id det le ri sü re sin de
(te miz len dik le rin de) bo şa yın ve id de ti sa yın. Rab bi niz Al lah'tan
kor kun. On la rı ev le rin den çı kar ma yın on lar da çık ma sın lar; an -
cak açık 'çir kin bir ha ya sız lık' gös ter me le ri du ru mu baş ka. Bun -
lar Al lah'ın sı nır la rı dır. Kim Al lah'ın sı nır la rı nı çiğ ner se ger çek te
o ken di nef si ne zul met miş olur. Sen bil mez sin; ola bi lir ki Al lah
bu nun ar ka sın dan bir iş (du rum) oluş tu rur. Son ra (üç id det bek-
le me) sü re le ri ne ulaş tık la rı za man ar tık on la rı ma ruf (bi li nen gü -
zel bir tarz) üze re tu tun ya da ma ruf üze re on lar dan ay rı lın. İçi -
niz den ada let sa hi bi iki ki şi yi de şa hid tu tun. Şa hid li ği Al lah için
dos doğ ru ye ri ne ge ti rin. İş te bu nun la Al lah'a ve ahi ret gü nü ne
iman eden le re öğüt ve ri lir. Kim Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa
(Allah) ona bir çı kış yo lu gös te rir; Ve onu he sa ba kat ma dı ğı bir
yön den rı zık lan dı rır. Kim de Al lah'a te vek kül eder se O ona ye -
ter. El bet te Al lah Ken di em ri ni ye ri ne ge ti rip-ger çek leş ti ren dir.
Al lah her şey için bir öl çü kıl mış tır. Ka dın la rı nız dan ar tık adet ten
ke sil miş olan lar la he nüz adet gör me miş bu lu nan la rın id det
(bek le me sü re)le ri -eğer şüp he ye dü şe cek olur sa nız (bi lin ki)-
üç ay dır. Ha mi le ka dın la rın bek le me-sü re si ise yük le ri ni bı rak -
ma la rı (ile bi ter). Kim Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa (Al lah) ona
işin de bir ko lay lık gös te rir. Bu Al lah'ın si ze in dir di ği em ri dir. Kim
Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa Al lah kö tü lük le ri ni ör ter ve onun ec -
ri ni bü yü tür. (Bo şa dı ğı nız) Ka dın la rı gü cü nüz ora nın da otur-
mak ta ol du ğu nuz ye rin bir ya nın da otur tun on la ra 'dar lık ve sı -
kın tı ya dü şür mek ama cıy la' za rar ver me yin. Eğer on lar ha mi le
ise ler yük le ri ni bı ra kın ca ya (do ğum la rı nı ya pın ca ya) ka dar on -
la ra na fa ka ve rin. Şa yet siz ler için (ço cu ğu) em zi rir ler se on la ra
üc ret le ri ni öde yin. (Du rum ve iliş ki le ri ni zi) Ken di ara nız da ma ruf
(gü zel lik le ve İs lam'a uy gun bir tarz) üze re gö rü şüp-ko nu şun.
Eğer güç lük içi ne gi rer se niz bu du rum da (ço cu ğu) onun (ba ba -
sı) için bir baş ka sı em zi re bi lir. Ge niş-im kan la rı olan na fa ka yı
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ge niş im kan la rı na gö re ver sin. Rız kı kı sıt lı tu tu lan da ar tık
Al lah'ın ken di si ne ver di ği ka da rıy la ver sin. Al lah hiç bir nef se
ona ver di ğin den baş ka sıy la yü küm lü lük koy maz. Al lah bir güç-
lü ğün ar dın dan bir ko lay lı ğı kı lıp-ve re cek tir. (65/1-7)

İD RİS (A.S.)
Ki tap'ta İd ris'i de zik ret. Çün kü o doğ ru olan bir pey gam ber di.
Biz onu yü ce bir me kan (ma kam)a yük selt miş tik. (19/56-57)
İs ma il İd ris ve Zü'l-Kifl hep si sab re den ler den di. On la rı rah me ti -
mi ze sok tuk şüp he siz on lar sa lih kim se ler di. (21/85-86)
Ki tap'ta İd ris'i de zik ret. Çün kü o doğ ru olan bir pey gam ber di.
(19/56)
Biz onu yü ce bir me kan (ma kam)a yük selt miş tik. (19/57)
İs ma il İd ris ve Zü'l-Kifl hep si sab re den ler den di. (21/85)
On la rı rah me ti mi ze sok tuk şüp he siz on lar sa lih kim se ler di.
(21/86)

İF FET
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me yen -
ler o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri niz den
(al sın.) Al lah, si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on la rı fu -
huş ta bu lun ma yan if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak
ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ma -
ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten son ra fu -
huş ya pa cak olur lar sa öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za nın ya rı -
sı(nı uy gu la yın.) Bu siz den gü na ha sap mak tan en di şe edip kor-
kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır. Al lah ba -
ğış la yan dır esir ge yen dir. (4/25)
Bu gün, si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. (Ken di le ri ne) Ki tap
ve ri len le rin ye me ği si ze he lal si zin de ye me ği niz on la ra he lal dir.
Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön ce (ken di le ri -
ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka dın lar da na mus lu fu -
huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -on la -
ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı lın -
dı.) Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa el bet te onun yap tı ğı bo -
şa çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (5/5)
Ve on lar ırz la rı nı ko ru yan lar dır; (23/5)
An cak ken di eş le ri ya da sağ el le ri nin ma lik ol du ğu baş ka; çün -
kü on lar (bun lar dan do la yı) kı nan maz lar. (70/30)

İF RAT – TEF RİT
Ha ni Mu sa kav mi ne: "Al lah, mu hak kak si zin bir sı ğır kes me ni zi
em re di yor" de miş ti. "Bi zi ala ya mı alı yor sun?" de di ler. (Mu sa)
"Ca hil ler den ol mak tan Al lah'a sı ğı nı rım" de di. (2/67)
"Rab bi ne adı mı za yal var da, bi ze ni te lik le ri ni açık la sın" de di ler.
(Mu sa, Rab bi ne yal var dık tan son ra) "Şüp he siz Al lah di yor ki: O
ne pek geç kin, ne de pek genç, iki si ara sı dinç(lik te bir sı ğır ol -
ma lı)dır. Ar tık em ro lun du ğu nuz şe yi ye ri ne ge ti rin" de di. (2/68)
(Bu se fer) de di ler ki: "Rab bi ne adı mı za yal var da, bi ze ren gi ni

bil dir sin." O: "(Rab bim) di yor ki: O, ba kan la rın içi ni fe rah la tan
sa rı bir inek tir" de di. (2/69)
(On lar yi ne:) "Rab bi ne adı mı za yal var da, bi ze onun ni te lik le ri -
ni açık la sın. Çün kü bi ze gö re sı ğır lar bir bi ri ne ben zer. İn şaAl lah
(Al lah di ler se) biz doğ ru yu bu lu ruz" de di ler. (2/70)
(Bu nun üze ri ne Mu sa, "Rab bim) di yor ki: O, ye ri sür mek ve eki -
ni su la mak için bo yun du ru ğa alın ma yan, sal ma ve ala ca sı ol -
ma yan bir inek tir" de di. (O za man): "Şim di ger çe ği ge tir din” de -
di ler. Böy le ce ine ği kes ti ler; ama ne re dey se (bu nu) yap ma ya -
cak lar dı. (2/71)

On lar dan bir kıs mı üm mi dir. Ki ta bı bil mez ler; (bil dik le ri) bir sü rü
asıl sız şey ler den baş ka sı de ğil dir ve yal nız ca zan ne der ler.
(2/78)
Ha ni siz den mi sak al mış ve Tur'u üs tü nü ze yük selt miş tik (ve):
"Si ze ver di ği mi ze (Ki ta ba) sım sı kı sa rı lın ve din le yin" (de miş tik).
De miş ler di ki: "Din le dik ve baş kal dır dık." İnkar la rı yü zün den
bu za ğı (tut ku su) kalp le ri ne sin di ril miş ti. De ki: "İna nı yor sa nız,
inan cı nız si ze ne kö tü şey em re di yor?" (2/93)
"Ben den ön ce ki Tev rat'ı doğ ru la mak ve si ze ha ram kı lı nan ba -
zı şey le ri he lal kıl mak üze re si ze Rab bi niz den bir ayet le gel dim.
Ar tık Al lah'tan kor kup ba na ita at edin." (3/50)
"On la rın söy le dik le ri: "Rab bi miz, gü nah la rı mı zı ve işi miz de ki
aşı rı lık la rı mı zı ba ğış la, ayak la rı mı zı (bas tık la rı yer de) sağ lam -
laş tır ve bi ze ka fir ler top lu lu ğu na kar şı yar dım et" de me le rin den
baş ka bir şey de ğil di.” (3/147)
"Ve eğer on lar Tev rat'ı, İn cil'i ve ken di le ri ne Rab le rin den in di ri -
le ni (Kur'an'ı) ayak ta tut sa lar dı, el bet te üst le rin den ve ayak la rı -
nın al tın dan (sa yı sız ni me ti) yi ye cek ler di. İç le rin de aşı rı ol ma -
yan (mu te dil) bir üm met var dır. On lar dan ço ğu nun yap tık la rı ise
ne kö tü dür!” (5/66)
"De ki: "Ey ki tap Eh li, hak sız ye re di ni niz ko nu sun da aşı rı git-
me yin ve da ha ön ce sap mış, bir ço ğu nu sap tır mış ve düm düz
yol dan kay mış bir top lu lu ğun he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma -
yın." (5/77)
Ey iman eden ler, Al lah'ın si zin için he lal kıl dı ğı gü zel şey le ri ha -
ram kıl ma yın ve had di aş ma yın. Şüp he siz Al lah, had di aşan la rı
sev mez. (5/87)
Ne olu yor ki si ze, ka çı nıl maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya kal ma -
nız dı şın da, O, si ze ha ram kıl dık la rı nı ay rı ay rı açık la mış ken,
üze rin de Al lah'ın is mi anı lan şey le ri ye mi yor su nuz? Ger çek ten
ço ğu, bir ilim ol mak sı nız ken di he va (is tek ve tut ku)la rıy la (ki mi-
le ri ni) sap tı rı yor lar. Şüp he siz, se nin Rab bin had di aşan la rı en
iyi bi len dir. (6/119)
Yi ne bu nun gi bi on la rın or tak la rı, müş rik ler den ço ğu na ço cuk la -
rı nı öl dür me yi süs lü gös ter di ler. Hem on la rı he la ke dü şür mek,
hem ken di aleyh le rin de din le ri ni kar ma ka rı şık kıl mak için. Al lah
di le sey di bu nu yap maz lar dı; sen on la rı ve düz mek te ol duk la rı
if ti ra la rı bı rak. (6/137)
Ve ken di zan la rın ca de di ler ki: "Bu hay van lar ve ekin ler do ku -
nul maz dır. On la rı bi zim di le dik le ri miz dı şın da baş ka sı yi ye mez.
(Şu) Hay van la rın da sırt la rı ha ram kı lın mış tır." Öy le hay van lar
var dır ki, -O'na if ti ra et mek su re tiy le- üzer le rin de Al lah'ın is mi ni
an maz lar. Ya lan ye re if ti ra düz mek te ol duk la rın dan do la yı O,
ce za la rı nı ve re cek tir. (6/138)
Bir de de di ler ki: "Bu hay van la rın ka rın la rın da olan, yal nız ca bi -
zim er kek le ri mi ze ait tir, eş le ri mi ze ise ha ram dır. Eğer o, ölü do -
ğar sa on lar da bun da or tak tır lar." Al lah, (bu) düz me le ri nin ce za-
sı nı ve re cek tir. Şüp he siz O, hü küm sa hi bi olan dır, bi len dir.
(6/139)
Ço cuk la rı nı hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın akıl sız ca öl dü ren ler
ile Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le ri ne rı zık
ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ ra mış lar dır.
On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma -
mış lar dır. (6/140)
Ger çek şu ki, din le ri ni par ça par ça edip ken di le ri de grup la şan -
lar, sen hiç bir şey de on lar dan de ğil sin. On la rın işi an cak
Allah'adır. Son ra O, iş le mek te ol duk la rı nı ken di le ri ne ha ber ve -
re cek tir. (6/159)
De ki: "Al lah'ın si zin için in dir di ği si zin bir kıs mı nı ha ram ve he -
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lal kıl dı ğı nız rı zık tan, ha ber var mı? Söy ler mi si niz?" De ki:
"Allah mı si ze izin ver di, yok sa Al lah hak kın da ya lan uy du rup if -
ti ra mı edi yor su nuz?" (10/59)
"Ak ra ba ya hak kı nı ver, yok su la ve yol da kal mı şa da. İs raf ede-
rek sa çıp-sa vur ma.” (17/26) 
"Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise, Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır.” (57/27)

İF RİT
Cin ler den if rit: "Sen da ha ma ka mın dan kalk ma dan, ben onu sa -
na ge ti re bi li rim, ben ger çek ten bu na kar şı ke sin ola rak gü ve ni -
lir bir gü ce sa hi bim." de di. (27/39)

İF Tİ RA
Bu, on la rın: "Ateş bi ze sa yı lı gün ler dı şın da ke sin lik le do kun -
ma ya cak" de me le rin den dir. On la rın bu if ti ra la rı, din le ri ko nu -
sun da ken di le ri ni ya nıl gı ya dü şür müş tür. (3/24)
Ar tık bun dan son ra kim Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zer -
se, iş te on lar, za lim olan lar dır. (3/94)
Bir eşi bı ra kıp ye ri ne bir baş ka eşi al mak is ter se niz, on lar dan
bi ri ne (ön ce ki ne) yük ler le (mal ve pa ra) ver miş se niz bi le on dan
hiç bir şey al ma yın. Ona if ti ra ede rek ve apa çık bir gü na ha gi re -
rek ver di ği ni zi ala cak mı sı nız? (4/20)
Ger çek ten, Al lah, Ken di si ne şirk ko şul ma sı nı ba ğış la maz. Bu -
nun dı şın da ka la nı ise, di le di ği ni ba ğış lar. Kim Al lah'a şirk ko -
şar sa, doğ ru su bü yük bir gü nah la if ti ra et miş olur. (4/48)
Kim bir ha ta ve ya gü nah ka za nır da son ra bu nu bir suç su za
yük ler se ger çek ten o böy le bir ya lan (büh tan)ı ve apa çık bir gü -
na hı yük len miş tir. (4/112)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya O'nun ayet le -
ri ni ya lan la yan dan da ha za lim kim dir? Hiç şüp he siz o za lim ler
kur tu lu şa ere mez ler. (6/21)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ken di si ne hiç-
bir şey vah yo lun ma mış ken "Ba na da vahy gel di" di yen ve
"Allah'ın in dir di ği nin bir ben ze ri ni de ben in di re ce ğim" di yen den
da ha za lim kim dir? Sen bu za lim le ri, ölü mün 'şid det li sar sın tı la -
rı' sı ra sın da me lek le rin el le ri ni uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu
kıs kıv rak ya ka la nış tan) çı ka rın, bu gün Al lah'a kar şı hak sız ola -
nı söy le di ği niz ve O'nun ayet le rin den bü yük le ne rek (yüz çe vir -
me niz) do la yı sıy la al çal tı cı bir azab la kar şı lık gö re cek si niz" (de -
dik le rin de) bir gör sen... (6/93)
Yi ne bu nun gi bi on la rın or tak la rı, müş rik ler den ço ğu na ço cuk la -
rı nı öl dür me yi süs lü gös ter di ler. Hem on la rı he la ke dü şür mek,
hem ken di aleyh le rin de din le ri ni kar ma ka rı şık kıl mak için. Al lah
di le sey di bu nu yap maz lar dı; sen on la rı ve düz mek te ol duk la rı
if ti ra la rı bı rak. (6/137)
Ve ken di zan la rın ca de di ler ki: "Bu hay van lar ve ekin ler do ku -
nul maz dır. On la rı bi zim di le dik le ri miz dı şın da baş ka sı yi ye mez.
(Şu) Hay van la rın da sırt la rı ha ram kı lın mış tır." Öy le hay van lar
var dır ki, -O'na if ti ra et mek su re tiy le- üzer le rin de Al lah'ın is mi ni
an maz lar. Ya lan ye re if ti ra düz mek te ol duk la rın dan do la yı O,
ce za la rı nı ve re cek tir. (6/138)
Ço cuk la rı nı hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın akıl sız ca öl dü ren ler ile

Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le ri ne rı zık
ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ ra mış lar dır.
On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma -
mış lar dır. (6/140)
De ve den iki, sı ğır dan da iki. De ki: "İki er ke ği mi ha ram kıl dı?
Yok sa iki di şi yi mi ya da o iki di şi nin ra him le ri nin, ken di si ni kap-
sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Yok sa Al lah, bun la rı siz le re tav si ye et ti ği
za man şa hid miy di niz?" hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın in san la rı
sap tır mak için Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha
za lim kim dir? Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (6/144)
Öy ley se, Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ayet-
le ri ni ya lan la yan lar dan da ha za lim kim dir? Ki tap'tan ken di le ri ne
bir pay eri şe cek olan lar bun lar dır. Ni ha yet el çi le ri miz, ha yat la rı -
na son ver mek üze re ken di le ri ne git tik le rin de on la ra di ye cek ler
ki: "Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız ne re de?" "On lar bi zi (yü züs tü)
bı ra kıp-kay bol du lar" di ye cek ler. (Böy le lik le) Bun lar, ger çek ten
kâ fir ler ol duk la rı na ken di aleyh le rin de şe ha det et ti ler. (7/37)
Al lah bi zi on dan kur tar dık tan son ra, bi zim tek rar si zin di ni ni ze
dön me miz Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra düz me miz olur. Rab bi -
miz olan Al lah'ın di le me si dı şın da, ona ge ri dön me miz bi zim
için ola cak iş de ğil dir. Rab bi miz, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat-
mış tır. Biz Al lah'a te vek kül et tik. 'Rab bi miz, bi zim le kav mi miz
ara sın da 'Sen hak ile hü küm ver,' Sen 'hü küm ve ren le rin' en ha -
yır lı sı sın." (7/89)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve O'nun ayet le ri ni
ya lan la yan dan da ha za lim kim dir? Şüp he siz O, suç lu-gü nah -
kar la rı kur tu lu şa er dir mez. (10/17)
De ki: "Al lah'ın si zin için in dir di ği si zin bir kıs mı nı ha ram ve he -
lal kıl dı ğı nız rı zık tan, ha ber var mı? Söy ler mi si niz?" De ki:
"Allah mı si ze izin ver di, yok sa Al lah hak kın da ya lan uy du rup if -
ti ra mı edi yor su nuz?" (10/59)
Al lah hak kın da ya lan uy du rup if ti ra eden le rin kı ya met gü nü
zan la rı ne dir? Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı bü yük ih san
(Fazl) sa hi bi dir, an cak on la rın ço ğu şük ret mez ler. (10/60)
De ki: "Al lah hak kın da ya lan uy du rup if ti ra eden ler, kur tu lu şa
er mez ler." (10/69)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha za lim kim dir?
İş te bun lar, Rab le ri ne su nu la cak lar ve şa hid ler: "Rab le ri ne kar -
şı ya lan söy le yen ler bun lar dır" di ye cek ler. Ha be ri niz ol sun;
Allah'ın la ne ti za lim le rin üze ri ne dir. (11/18)
Biz bir aye ti, bir (baş ka) aye tin ye riy le de ğiş tir di ği miz za man, -
Al lah ne yi in dir di ği ni da ha iyi bi lir.- "Sen yal nız ca if ti ra edi ci sin"
de di ler. Ha yır, on la rın ço ğu bil mez ler. (16/101)
Şun lar, bi zim kav mi miz dir; O'ndan baş ka sı nı ilah lar edin di ler,
on la ra apa çık bir de lil ge tir me le ri ge rek mez miy di? Öy ley se
Allah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha za lim kim dir?"
(18/15)
Ko ru nan (if fet li) ka dın la ra (zi na su çu) atan son ra dört şa hid ge -
tir me yen le re de sek sen değ nek vu run ve on la rın şa hid lik le ri ni
ebe di ola rak ka bul et me yin. On lar fa sık olan lar dır. (24/4)
Doğ ru su uy du rul muş bir ya lan la ge len ler si zin içi niz den bir lik te
dav ra nan bir top lu luk tur; siz onu ken di niz için bir şer say ma yın
ak si ne o si zin için bir ha yır dır. On lar dan her bir ki şi ye ka zan dı -
ğı gü nah tan (bir ce za) var dır. On lar dan (if ti ra nın) bü yü ğü nü
yük le ne ne ise bü yük bir azab var dır. (24/11)
Onu işit ti ği niz za man, er kek mü'min ler ile ka dın mü'min le rin
ken di ne fis le ri adı na ha yır lı bir zan da bu lu nup: "Bu, açıkça uy -
du rul muş if ti ra bir söz dür" de me le ri ge rek mez miy di? (24/12)
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Onu işit ti ği niz za man: "Bu ko nu da söz söy le mek bi ze ya kış maz.
(Al lah'ım) Sen yü ce sin; bu, bü yük bir if ti ra dır" de me niz ge rek -
mez miy di? (24/16)
Na mus sa hi bi bir şey den ha ber siz mü'min ka dın la ra (zi na su çu)
atan lar dün ya da ve ahi ret te la net len miş ler dir. Ve on lar için bü -
yük bir azab var dır. (24/23)
İn kâr eden ler de di ler ki: "Bu (Kur'an) ol sa ol sa an cak onun uy -
dur du ğu bir ya lan dır, ken di si dü züp uy dur muş ve ona bir baş ka
top lu luk da yar dım da bu lun muş tur." Böy le lik le on lar, hiç şüp he -
siz hak sız lık ve if ti ra ile gel di ler. (25/4)
Al lah hak kın da ya lan uy du rup if ti ra eden ler den ve ya ken di si ne
hak gel di ği za man onu ya lan sa yan dan da ha za lim kim dir? İn -
kâr eden le re ce hen nem için de bir ko nak la ma ye ri mi yok?
(29/68)
Mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra ir ti kab et me dik le ri (bir
suç) se be biy le ezi yet eden ler ise, ger çek ten bir if ti ra ve açık bir
gü nah yük len miş ler dir. (33/58)
Ey Pey gam ber, mü'min ka dın lar, Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş-
ma mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek, ço cuk la rı nı öl dür -
me mek, el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma mak
(gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak),
ma'ruf (iyi, gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek
üze re, sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man, on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Allah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (60/12)

İHA NET
Oruç ge ce sin de ka dın la rı nı za yak laş mak si ze he lal kı lın dı. On -
lar, si zin ör tü le ri niz, siz de on la ra ör tü sü nüz. Al lah, ger çek ten
si zin, ne fis le ri ni ze iha net et mek te ol du ğu nu zu bil di, tev be ni zi
ka bul et ti ve si zi ba ğış la dı. Ar tık on la ra yak la şın ve Al lah'ın si -
zin için yaz dık la rı nı di le yin. Fe cir vak ti, siz ce be yaz ip lik si yah
ip lik ten ayırd edi lin ce ye ka dar yi yin, için, son ra ge ce ye ka dar
oru cu ta mam la yın. Mes cid ler de iti kaf ta ol du ğu nuz za man lar da
on la ra (ka dın la rı nı za) yak laş ma yın. Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır,
(sa kın) on la ra ya naş ma yın. İş te Al lah, in san la ra ayet le ri ni böy-
le ce açık lar; umu lur ki sa kı nır lar. (2/187)
hiç bir pey gam be re, ema ne te iha net ya raş maz. Kim iha net
eder se, kı ya met gü nü iha net et ti ğiy le ge lir. Son ra her ne fis ne
ka zan dıy sa, (ona) ek sik siz ola rak öde nir. On lar hak sız lı ğa uğ -
ra tıl maz lar. (3/161)
Ken di ne fis le ri ne iha net eden ler den ya na mü ca de le ye gi riş me.
Hiç şüp he siz Al lah, iha net te iler le miş gü nah ka rı sev mez.
(4/107)
Söz leş me le ri ni boz ma la rı ne de niy le, on la rı la net le dik ve kalp le -
ri ni kas ka tı kıl dık. On lar, ke li me le ri ko nul duk la rı yer ler den sap-
tı rır lar. (Sık sık) Ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
al ma yı unut tu lar. İç le rin den bi ra zı dı şın da, on lar dan sü rek li iha-
net gö rür du rur sun. Yi ne de on la rı af fet, al dı rış et me. Şüp he siz
Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (5/13)
Ey iman eden ler, Al lah'a ve Re sû lü'ne iha net et me yin, bi le bi le
ema net le ri ni ze de iha net et me yin. (8/27)
Eğer bir kav min iha net ede ce ğin den ke sin ola rak kor kar san,
sen de açık ve adil bir tu tum la (on lar la olan an laş ma met ni ni ve
dip lo ma tik iliş ki yi) at. Ger çek ten Al lah, iha net eden le ri sev mez.
(8/58)
Eğer sa na iha net et mek is ter ler se, on lar da ha ön ce Al lah'a da
iha net et miş ler di; böy le ce O da, "boz gu na uğ ra ma la rı (için) sa -

na im kan ver miş ti.' Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(8/71)
(Yu suf ara cı ya şu nu söy le di:) "Bu, (iti raf Ve zi rin) yok lu ğun da
ger çek ten ken di si ne iha net et me di ği mi ve ger çek ten Al lah'ın
iha net eden le rin hi le li-dü zen le ri ni ba şa rı ya ulaş tır ma dı ğı nı ken-
di si nin de bi lip öğ ren me si için di." (12/52)
Al lah, in kâr eden le re, Nuh'un eşi ni ve Lut'un eşi ni ör nek ver di.
İki si de, kul la rı mız dan sa lih olan iki ku lu mu zun ni kah la rı al tın -
day dı; an cak on la ra iha net et ti ler. Bun dan do la yı, (ko ca la rı)
ken di le ri ne Al lah'tan ge len hiç bir şey le ya rar sağ la ma dı lar. İki -
si ne de: "Ate şe di ğer gi ren ler le bir lik te gi rin" de nil di. (66/10)
Ama ne za man onu de ne ye rek, rız kı nı kıs sa, he men: "Rab bim
ba na iha net et ti" der. (89/16)

İH LAS
Ki tap'ta Mu sa'yı da zik ret. Çün kü o, ih la sa er di ril miş ve gön de -
ril miş (Re sul) bir pey gam ber di. (19/51)
Ger çek ten Biz on la rı, ka tık sız ca (ahi ret te ki asıl) yur du dü şü -
nüp-anan ih las sa hip le ri kıl dık. (38/46)

İH RAM
Ey iman eden ler, akit le ri ye ri ne ge ti rin. İh ram lı iken av lan ma yı
he lal say mak sı zın ve si ze oku na cak lar dış ta tu tul mak üze re,
hay van lar si ze he lal kı lın dı. Şüp he siz Al lah, di le di ği hük mü ve -
rir. (5/1)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na, ha ram olan ay'a, kur ban lık
hay van la ra, (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz,
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın, gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se, ce za sı, hay van dan
öl dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da, Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa, Al lah on dan öc
ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, öc sa hi bi dir. (5/95)
De niz avı ve onu ye mek si ze ve (yer yü zün de) do la şan la ra bir
ya rar ola rak he lal kı lın dı. İh ram lı ol du ğu nuz sü re ce ka ra avı ise
si ze ha ram kı lın mış tır. O'na (gö tü rü lüp) top la na ca ğı nız
Allah'tan kor kup-sa kı nın. (5/96)

İH Tİ YAR
Han gi bi ri niz is ter ki, al tın dan ır mak lar akan hur ma lar dan,
üzüm ler den bir bah çe si ol sun, için de ken di si nin olan bü tün
ürün ler de bu lun sun; fa kat ken di si ne ih ti yar lık ge lip çat sın, (üs -
te lik) za yıf ve kü çük ço cuk la rı ol sun (böy le bir du rum da iken)
ona (bah çe si ne) ateş li bir ka sır ga isa bet et sin de ya nı ver sin. İş -
te Al lah si ze ayet le ri böy le açık lar, ki dü şü ne si niz. (2/266)
De di ki: "Rab bim, ba na ger çek ten ih ti yar lık ulaş mış ken ve ka -
rım da kı sır ken na sıl bir oğ lum ola bi lir?" "Böy le dir" de di, "Al lah
di le di ği ni ya par." (3/40)
Vay ba na" de di (ka dın). "Ben ko ca mış bir ka dın iken ve şu ko -
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cam da bir ih ti yar iken do ğu ra cak mı yım? Ger çek ten bu, şa şır -
tı cı bir şey!.." (11/72)
Hamd, Al lah'a ait tir ki, O, ba na ih ti yar lı ğa rağ men İs ma il'i ve İs -
hak'ı ar ma ğan et ti. Şüp he siz Rab bim, ger çek ten du ayı işi ten -
dir." (14/39)
De di ki: "Ba na ih ti yar lık ge lip-çök müş ken mi müj de li yor su nuz?
Be ni ne ile müj de le mek te si niz?" (15/54)
Al lah si zi ya rat tı son ra si zi öl dü rü yor siz den ki mi de bil dik ten son -
ra bir şey bil me sin di ye öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri
çev ri lir. Şüp he siz Al lah bi len dir her şe ye güç ye ti ren dir. (16/70)
Ey in san lar eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz ger çek
şu ki Biz si zi top rak tan ya rat tık son ra bir dam la su dan son ra bir
alak'tan (emb ri yo) son ra ya ra tı lış bi çi mi bel li be lir siz bir çiğ nem
et par ça sın dan; si ze (kud re ti mi zi) açıkça gös ter mek için. Di le di -
ği mi zi adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo ruz.
Son ra si zi be bek ola rak çı ka rı yo ruz son ra da er gin lik ça ğı na
eriş me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na son
ve ril mek te ki mi niz de bil dik ten son ra hiç bir şey bil me me du ru -
mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri çev ril -
mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün fa kat Biz onun
üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir ka ba rır ve her gü zel
çift ten (ürün ler) bi ti rir. (22/5)
De miş ti ki: "Rab bim şüp he siz be nim ke mik le rim gev şe di ve baş
yaş lı lık ale viy le tu tuş tu; ben sa na dua et mek le mut suz ol ma -
dım." (19/4)
Med yen su yu na var dı ğı za man, su al mak ta olan bir in san top-
lu lu ğu bul du. On la rın ge ri sin de de (hay van la rı su ba şı na gö tür -
mek ten çe ki nen) iki ka dın bul du. De di ki: "Bu du ru mu nuz ne?"
"Ço ban lar sü rü le ri ni su la ma dık ça, biz sü rü le ri mi zi su la ya ma yız;
ba ba mız, ya şı iler le miş bir ih ti yar dır." de di ler. (28/23)
Al lah si zi bir za'ftan ya rat tı son ra (bu) za'fın ar dın dan bir kuv vet
kıl dı son ra bu kuv ve tin ar dın dan da bir za'f ve yaş lı lık ver di. Di -
le di ği ni ya ra tır. O bi len dir güç ye ti ren dir. (30/54)

İK Tİ DAR
Ger çek ten, Biz ona yer yü zün de sa pa sağ lam bir ik ti dar ver dik
ve ona her şey den bir yol (se bep) ver dik. (18/84)
De di ki: "Rab bi min be ni ken di sin de sağ lam bir ik ti dar la yer le şik
kıl dı ğı (güç, ni met ve im kan), da ha ha yır lı dır. Ma dem öy le, ba -
na (in sa ni) güç le yar dım edin de, si zin le on lar ara sın da sa pa -
sağ lam bir en gel kı la yım." (18/95)
On lar ki, yer yü zün de ken di le ri ni yer leş ti rir, ik ti dar sa hi bi kı lar -
sak, dos doğ ru na ma zı kı lar lar, ze ka tı ve rir ler, ma'ru fu em re der -
ler, mün ker den sa kın dı rır lar. Bü tün iş le rin so nu Al lah'a ait tir.
(22/41)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra

va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti -
dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi'
kı la cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le-
şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven -
li ğe çe vi re cek tir. On lar, yal nız ca ba na iba det eder ler ve ba na
hiç bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kâr eder se, iş -
te on lar fa sık tır. (24/55)
Ve (is ti yo ruz ki) on la rı yer yü zün de 'ik ti dar sa hip le ri ola rak yer le-
şik kı la lım', Fi ra vun'a, Ha man'a ve as ker le ri ne, on lar dan sa kın -
dık la rı şe yi gös te re lim. (28/6)
An dol sun, Biz on la rı, siz le ri ken di sin de yer le şik kıl ma dı ğı mız
yer ler de (si ze ver me di ği miz güç ve ik ti dar im kan la rıy la) yer le şik
kıl dık ve on la ra işit me, gör me (duy gu la rı nı) ve gö nül ler ver dik.
An cak ne işit me, ne gör me (du yu la rı) ve ne gö nül le ri ken di le ri -
ne her han gi bir şey sağ la ma dı. Çün kü on lar, Al lah'ın ayet le ri ni
in kar edi yor lar dı. Alay ko nu su edin dik le ri şey, on la rı sa rıp-ku -
şat tı. (46/26)

İLİM
Sen on la rın din le ri ne uy ma dık ça, Yahudi ve Hı ris ti yan lar sen-
den ke sin lik le hoş nut ola cak de ğil ler dir. De ki: "Şüp he siz doğ ru
yol, Al lah'ın (gös ter di ği) yo lu dur." Eğer sa na ge len bun ca ilim-
den son ra on la rın he va (ar zu ve tut ku)la rı na uya cak olur san,
se nin için Al lah'tan ne bir dost var dır, ne de bir yar dım cı.
(2/120)
An dol sun, ken di le ri ne ki tap ve ri len le re her aye ti (de li li) ge tir sen,
yi ne on lar se nin kıb le ne uy maz; sen de on la rın kıb le le ri ne uya-
cak de ğil sin. On lar dan bir kıs mı, bir kıs mı nın kıb le si ne (bi le) uy -
maz. An dol sun, eğer sa na ge len bun ca ilim den son ra on la rın
he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak olur san, o za man ger çek ten
za lim ler den olur sun. (2/145)
Sa na Ki ta bı in di ren O'dur. O'ndan, Ki ta bın ana sı (te me li) olan
bir kı sım ayet ler muh kem'dir; di ğer le ri ise mü te şa bih tir. Kalp le -
rin de bir kay ma olan lar, fit ne çı kar mak ve ol ma dık yo rum la rı nı
yap mak için on dan mü te şa bih ola nı na uyar lar. Oy sa onun te vi -
li ni Al lah'tan baş ka sı bil mez. İlim de de rin le şen ler ise: "Biz ona
inan dık, tü mü Rab bi mi zin Katından dır" der ler. Te miz akıl sa hip-
le rin den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (3/7)
Al lah, ger çek ten Ken di sin den baş ka ilah ol ma dı ğı na şa hit lik et -
ti; me lek ler ve ilim sa hip le ri de O'ndan baş ka ilah ol ma dı ğı na
ada let le şa hit lik et ti ler. Aziz ve Ha kim olan O'ndan baş ka ilah
yok tur. (3/18)
Hiç şüp he siz din, Al lah Katında İs lam'dır. Ki tap ve ri len ler, an -
cak ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra, ara la rın da ki "kıs kanç lık ve
hak ka baş kal dır ma" (bağy) yü zün den ay rı lı ğa düş tü ler. Kim
Allah'ın ayet le ri ni in kâr eder se, (bil sin ki) ger çek ten Al lah, he sa-
bı pek ça buk gö ren dir. (3/19)
Ar tık sa na ge len bun ca ilim den son ra, onun hak kın da se nin le
'çe ki şip-tar tış ma la ra gi ri şir ler se' de ki: "Ge lin, oğul la rı mı zı ve
oğul la rı nı zı, ka dın la rı mı zı ve ka dın la rı nı zı, ken di mi zi ve ken di -
ni zi ça ğı ra lım; son ra kar şı lık lı la net le şe lim de Al lah'ın la ne ti ni
ya lan söy le yen le rin üs tü ne kı la lım." (3/61)
An cak on lar dan ilim de de rin le şen ler ile mü'min ler, sa na in di ri le -
ne ve sen den ön ce in di ri le ne ina nır lar. Na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar, ze ka tı ve ren ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan lar; iş te
bun lar, Biz bun la ra bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/162)
Kav mi onun la çe ki şip-tar tış ma ya gir di. De di ki: "O be ni doğ ru
yo la er dir miş ken, siz be nim le Al lah ko nu sun da çe ki şip-tar tış -
ma ya mı gi ri şi yor su nuz? Si zin O'na şirk koş tuk la rı nız dan ben
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kork mu yo rum, an cak Al lah'ın be nim hak kım da bir şey di le me si
baş ka. Rab bim, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. Yi ne de
öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?" (6/80)
Ne olu yor ki si ze, ka çı nıl maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya kal ma -
nız dı şın da, O, si ze ha ram kıl dık la rı nı ay rı ay rı açık la mış ken,
üze rin de Al lah'ın is mi anı lan şey le ri ye mi yor su nuz? Ger çek ten
ço ğu, bir ilim ol mak sı nız ken di he va (is tek ve tut ku)la rıy la (ki mi-
le ri ni) sap tı rı yor lar. Şüp he siz, se nin Rab bin had di aşan la rı en
iyi bi len dir. (6/119)
Se kiz çift; ko yun dan iki, ke çi den de iki. De ki: "İki er ke ği mi ha -
ram kıl dı? Yok sa iki di şi yi mi, ya da o iki di şi nin ra him le ri nin,
ken di si ni kap sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz
ba na bir ilim le ha ber ve rin." (6/143)
Şirk ko şan lar di ye cek ler ki: "Al lah di le sey di ne biz şirk ko şar dık,
ne ata la rı mız ve hiç bir şe yi de ha ram kıl maz dık." On lar dan ön -
ce ki ler de, bi zim zor lu-aza bı mı zı ta dın ca ya ka dar böy le ya lan -
la dı lar. De ki: "Si zin ya nı nız da, bi ze çı ka ra bi le ce ği niz bir ilim mi
var? Siz an cak zan na uy mak ta sı nız ve siz an cak "zan ve tah-
min le ya lan söy ler si niz." (6/148)
An dol sun (ya pıp-et me le ri ni) on la ra bir ilim le mut la ka ha ber ve -
re ce ğiz. Ve Biz ga ib ler (on lar dan uzak ta olan ha ber siz ler) de
de ğil dik. (7/7)
Al lah bi zi on dan kur tar dık tan son ra, bi zim tek rar si zin di ni ni ze
dön me miz Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra düz me miz olur. Rab bi -
miz olan Al lah'ın di le me si dı şın da, ona ge ri dön me miz bi zim
için ola cak iş de ğil dir. Rab bi miz, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat-
mış tır. Biz Al lah'a te vek kül et tik. 'Rab bi miz, bi zim le kav mi miz
ara sın da 'Sen hak ile hü küm ver,' Sen 'hü küm ve ren le rin' en ha -
yır lı sı sın." (7/89)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rı nı, hoş la rı na gi de cek gü zel bir yer de
yer leş tir dik ve te miz şey ler den ken di le ri ne rı zık ver dik. Ken di le -
ri ne ilim ge lin ce ye ka dar an laş maz lı ğa düş me di ler. Şüp he siz
Rab bin, ara la rın da an laş maz lı ğa düş tük le ri şey ko nu sun da kı -
ya met gü nü hü küm ve re cek tir. (10/93)
Er gin lik ça ğı na eri şin ce, ken di si ne hü küm ve ilim ver dik. İş te
Biz, iyi lik ya pan la rı böy le ödül len di ri riz. (12/22)
Ba ba la rı nın ken di le ri ne em ret ti ği yer den (Mı sır'a) gir dik le rin de,
(bu,) -Ya kub'un nef sin de ki di le ği açı ğa çı kar ma sı dı şın da- on la -
ra Al lah'tan ge le cek olan hiç bir şe yi (gi der me yi) sağ la ma dı.
Ger çek ten o, ken di si ne öğ ret ti ği miz için bir ilim sa hi biy di. An cak
in san la rın ço ğu bil mez ler. (12/68)
İş te böy le ce Biz onu (Kur'an'ı) Arap ça bir hü küm ola rak in dir dik.
An dol sun, sa na ge len bu ilim den son ra, on la rın he va (is tek ve
tut ku)la rı na uya cak olur san, se nin için Al lah'tan ne bir yar dım -
cı, dost, ne bir ko ru yu cu var dır. (13/37)
Son ra (Al lah) kı ya met gü nü on la rı aşa ğı lık kı la cak ve di ye cek
ki: "Hak la rın da (mü'min le re kar şı) düş man ke sil di ği niz or tak la -
rım ha ni ne re de?" Ken di le ri ne ilim ve ri len ler, de di ler ki: "Bu gün,
ger çek ten aşa ğı lan ma ve kö tü lük ka fir le rin üs tü ne dir." (16/27)
Sa na ruh'tan so rar lar; de ki: "Ruh, Rab bi min em rin den dir, si ze
ilim den yal nız ca az bir şey ve ril miş tir." (17/85)
De ki: "İs ter ona ina nın, is ter inan ma yın: O, da ha ön ce ken di le -
ri ne ilim ve ri len le re okun du ğu za man, çe ne le ri nin üs tü ne ka pa -
na rak sec de eder ler." (17/107)
Der ken, Katımız dan ken di si ne bir rah met ver di ği miz ve ta ra fı -
mız dan ken di si ne bir ilim öğ ret ti ği miz kul la rı mız dan bir ku lu bul-
du lar. (18/65)
Ba ba cı ğım, ger çek şu ki, ba na, sa na gel me yen bir ilim gel di. Ar -
tık ba na ta bi ol, se ni düz gün bir yo la ulaş tı ra yım." (19/43)

Si zin ila hı nız yal nız ca Al lah'tır ki, O'nun dı şın da ilah yok tur. O,
ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır." (20/98)
Lut'a da bir hü küm ve ilim ver dik ve onu çir kin iş ler yap mak ta
olan şe hir den kur tar dık. Şüp he siz on lar, bo zul ma ya uğ ra yan
kö tü bir ka vim di. (21/74)
Biz bu nu (hük mü) Sü ley man'a kav rat tık, her bi ri ne hü küm ve
ilim ver dik. Da vud ile bir lik te tes bih et sin ler di ye, dağ la ra ve
kuş la ra bo yun eğ dir dik. (Bun la rı) Ya pan lar Biz idik. (21/79)
(Bir de) Ken di le ri ne ilim ve ri len le rin, bu nun (Kur'an'ın) hiç tar tış-
ma sız Rab le rin den olan bir ger çek ol du ğu nu bil me le ri için; böy-
le lik le ona iman et sin ler ve kalp le ri ona tat min bul muş ola rak
bağ lan sın. Şüp he siz Al lah, iman eden le ri dos doğ ru yo la yö nel -
tir. (22/54)
An dol sun, Da vud'a ve Sü ley man'a bir ilim ver dik: "Bi zi inan mış
kul la rın dan bir ço ğu na gö re üs tün kı lan Al lah'a ham dol sun." de -
di ler. (27/15)
Böy le ce (Bel kıs) gel di ği za man ona: "Se nin tah tın böy le mi?"
de nil di. De di ki: "Tıp kı ken di si. Bi ze on dan ön ce ilim ve ril miş ti
ve biz Müs lü man ol muş tuk." (27/42)
O, er gin lik ça ğı na ula şıp ol gun la şın ca, ona bir 'hü küm ve hik-
met' ve ilim ver dik. Biz iyi lik te bu lu nan la rı iş te böy le ödül len di ri -
riz. (28/14)
Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise: "Ya zık lar ol sun si ze, Al lah'ın se -
va bı, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan kim se için da ha ha -
yır lı dır; bu na da sab re den ler den baş ka sı ka vuş tu rul maz" de di -
ler. (28/80)
Ha yır, o, ken di le ri ne ilim ve ri len le rin gö ğüs le rin de apa çık olan
ayet ler dir. Zul me den ler den baş ka sı, Bizim ayet le ri mi zi in kar et -
mez. (29/49)
Ken di le ri ne ilim ve iman ve ri len ler ise, de di ler ki: "An dol sun, siz
Al lah'ın Ki ta bın da (ya zı lı sü re bo yun ca) di ri liş gü nü ne ka dar ya -
şa dı nız; iş te bu di ril me gü nü dür. An cak siz bil mi yor du nuz."
(30/56)
Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise, Rab bin den sa na in di ri le nin hak-
kın ta ken di si ol du ğu nu ve üs tün, güç lü, övül me ye la yık olan
(Al lah)ın yo lu na yö nel tip- ilet ti ği ni gö rü yor lar. (34/6)
Arş'ı yük len mek te olan lar ve çev re sin de bu lu nan lar, Rab le ri ni
hamd ile tes bih et mek te, O'na iman et mek te ve iman eden le re
mağ fi ret di le mek te dir ler: "Rab bi miz, rah met ve ilim ba kı mın dan
her şe yi ku şa tıp-sar dın, tev be eden ler ve se nin yo lu na ta bi olan-
la ra mağ fi ret et ve on la rı ce hen nem aza bın dan ko ru." (40/7)
Re sul le ri ken di le ri ne apa çık bel ge ler ge tir di ği za man, on lar, yan-
la rın da olan ilim den do la yı se vi nip-bö bür len di ler de, ken di si ni
alay ko nu su edin dik le ri şey, on la rı sa rıp-ku şa tı ver di. (40/83)
On lar, ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın da ki 'te-
ca vüz ve hak sız lık' do la yı sıy la ay rı lı ğa düş tü ler. Eğer Rab bin -
den, adı ko nul muş bir ece le ka dar geç miş (ve ril miş) bir söz ol -
ma say dı, mu hak kak ara la rın da hü küm ve ril miş (iş bi ti ril miş)ti.
Şüp he siz on la rın ar dın dan Ki ta ba mi ras çı olan lar ise, her hal de
ona kar şı kuş ku ve ri ci bir te red düt için de dir ler. (42/14)
Şüp he siz o, kı ya met-sa ati için bir ilim dir. Öy ley se on dan (kı ya -
met ten) ya na hiç bir kuş ku ya ka pıl ma yın ve ba na uyun. Dos -
doğ ru yol bu dur. (43/61)
An dol sun, Biz on la rı bir ilim üze re alem le re üs tün kıl dık. (44/32)
Ve on la ra bu emir den açık bel ge ler ver dik. Fa kat on lar, ken di -
le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın da ki 'hak ka te ca vüz
ve az gın lık tan' do la yı ih ti la fa düş tü ler. Şüp he siz Rab bin, hak-
kın da ih ti la fa düş tük le ri şey de kı ya met gü nü ara la rın da hü küm
ve re cek tir. (45/17)
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Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Al lah'ın bir ilim üze re
ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le di ği ve gö zü üs -
tü ne bir per de çek ti ği kim se yi gör dün mü? Ar tık Al lah'tan son ra
ona kim hi da yet ve re cek tir? Siz yi ne de öğüt alıp-dü şün mü yor
mu su nuz? (45/23)
De ki: "Gör dü nüz mü ha ber ve rin; Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız,
yer den ne yi ya rat mış lar, ba na gös te rin? Yok sa on la rın gök ler -
de bir or tak lı ğı mı var? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz, bun dan ön -
ce bir ki tap ya da bir ilim ka lın tı sı (ve ya bir eser) var sa, ba na ge -
ti rin." (46/4)
De di ki: "İlim an cak Al lah Katında dır. Ben si ze gön de ril di ğim şe -
yi teb liğ edi yo rum; an cak si zi ca hil lik eden bir ka vim ola rak gö -
rü yo rum." (46/23)
On lar dan ki mi ge lip se ni din ler. Ni te kim ya nın dan çı kıp-git tik le ri
za man, ilim ve ri len le re der ler ki: "O bi raz ön ce ne söy le di?" İş te
on lar;    Al lah, on la rın kalp le ri ni mü hür le miş tir ve on lar ken di he -
va (is tek ve tut ku)la rı na uy muş lar dır. (47/16)
İş te on la rın ilim den ya na ula şa bil dik le ri (son sı nır) bu dur. Şüp -
he siz, se nin Rab bin; ken di yo lun dan sa pa nı en iyi bi len O'dur
ve hi da yet bu la nı da en iyi bi len O'dur. (53/30)
Ey iman eden ler, si ze mec lis ler de "Yer açın" den di ği za man,
yer açın; Al lah si ze ge niş lik ver sin. Si ze: "Kal kın" de nil di ği za -
man da kal kın. Al lah, siz den iman eden le ri ve ken di le ri ne ilim
ve ri len le ri de re ce ler le yük selt sin. Al lah, yap tık la rı nız dan ha ber -
dâr dır. (58/11)

İLİM DE DE RİN LE ŞEN LER
Sa na Ki ta bı in di ren O'dur. O'ndan, Ki ta bın ana sı (te me li) olan
bir kı sım ayet ler muh kem'dir; di ğer le ri ise mü te şa bih tir. Kalp le -
rin de bir kay ma olan lar, fit ne çı kar mak ve ol ma dık yo rum la rı nı
yap mak için on dan mü te şa bih ola nı na uyar lar. Oy sa onun te vi -
li ni Al lah'tan baş ka sı bil mez. İlim de de rin le şen ler ise: "Biz ona
inan dık, tü mü Rab bi mi zin Katından dır" der ler. Te miz akıl sa hip-
le rin den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (3/7)
An cak on lar dan ilim de de rin le şen ler ile mü'min ler, sa na in di ri le -
ne ve sen den ön ce in di ri le ne ina nır lar. Na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar, ze ka tı ve ren ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan lar; iş te
bun lar, Biz bun la ra bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/162)

İL YAS (A.S.)
Ze ke ri ya'yı Yah ya'yı İsa'yı ve İl yas'ı da (hi da ye te eriş tir dik.) On -
la rın hep si sa lih ler den dir. (6/85)
Ger çek ten İl yas da gön de ril miş (pey gam ber)ler den di. (37/123)
İl yas'a se lam ol sun. (37/130)

İM RAN
Ger çek şu ki, Al lah, Adem'i, Nuh'u, İb ra him ai le si ni ve İm ran ai -
le si ni alem ler üze ri ne seç ti; (3/33)
Ha ni İm ran'ın ka rı sı: "Rab bim, kar nım da ola nı, 'her tür lü ba ğım-
lı lık tan öz gür lü ğe ka vuş tu rul muş ola rak' Sa na ada dım, ben den
ka bul et. Şüp he siz işi ten bi len Sen sin Sen" de miş ti. (3/35)
İm ran'ın kı zı Mer yem'i de. Ki o ken di ır zı nı ko ru muş tu. Böy le ce
Biz ona ru hu muz dan üf le dik. O da Rab bi nin ke li me le ri ni ve ki -
tap la rı nı tas dik et ti. O, (Rab bi ne) gö nül den bağ lı olan lar dan dı.
(66/12)

İM Tİ HAN
Si zi, da ya nıl maz iş ken ce le re uğ rat tık la rın da, Fi ra vun ai le si nin
elin den kur tar dı ğı mı zı ha tır la yın. On lar, ka dın la rı nı zı di ri bı ra -

kıp, er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi -
niz den bü yük bir im ti han var dı. (2/49)
An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar dan,
can lar dan ve ürün ler den ek silt mek le im ti han ede ce ğiz. Sa bır
gös te ren le ri müj de le. (2/155)
Ta lut, or duy la bir lik te ay rıl dı ğın da de di ki: "Doğ ru su Al lah si zi
bir ır mak la im ti han ede cek tir. Kim bun dan içer se, ar tık o ben-
den de ğil dir ve kim de -eliy le bir avuç alan lar ha riç- onu tad-
maz sa ben den dir. Kü çük bir kıs mı ha riç (hep si su dan) iç ti. O,
ken di siy le be ra ber iman eden ler le (ır ma ğı) ge çin ce on lar (ge ri -
de ka lan lar): "Bu gün bi zim Ca lut'a ve or du su na kar şı (ko ya cak)
gü cü müz yok" de di ler. (O za man) Mu hak kak Al lah'a ka vu şa -
cak la rı nı uman lar (şöy le) de di ler: "Ni ce kü çük top lu luk, da ha
çok olan bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah sab-
re den ler le be ra ber dir." (2/249)
An dol sun, mal la rı nız la ve can la rı nız la im ti han edi le cek si niz ve
siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den ve şirk koş mak ta
olan lar dan el bet te çok ezi yet ve ri ci (söz ler) işi te cek si niz. Eğer
sab re der ve sa kı nır sa nız (bu) emir le re olan azim den dir. (3/186)
Ha ni si ze da ya nıl maz iş ken ce ler ya pan, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı öl dü ren Fi ra vun ai le sin den si zi kur tar -
mış tık. Bun da Rab bi niz den si zin için bü yük bir im ti han var dı."
(7/141)
Bir de on la ra de niz kı yı sın da ki şeh ri(n uğ ra dı ğı so nu cu) sor.
Ha ni on lar cu mar te si (ya sa ğı nı çiğ ne ye rek) had di aş mış lar dı.
'Cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa ğı na uy duk la rın da', ba lık la rı on -
la ra açık tan akın akın ge li yor, 'cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa -
ğı na uy ma dık la rın da' ise, gel mi yor lar dı. İş te Biz, fıs ka sap ma -
la rı do la yı sıy la on la rı böy le im ti han edi yor duk. (7/163)
On la rı yer yü zün de ay rı ay rı top lu luk lar ola rak pa ram par ça da -
ğıt tık. Ki mi le ri sa lih (dav ra nış lar da) bu lu nu yor, ki mi le ri de bun-
la rın dı şın da olan aşa ğı lık lar dır. On la rı iyi lik ler le ve kö tü lük ler le
im ti han et tik, ki dön sün ler. (7/168)
On la rı siz öl dür me di niz, ama on la rı Al lah öl dür dü; at tı ğın za -
man sen at ma dın, ama Al lah at tı. Mü'min le ri ken din den gü zel
bir im ti han la im ti han et mek için (yap tı.) Şüp he siz Al lah, işi ten -
dir, bi len dir. (8/17)
İş te ora da, her ne fis ön ce den yap tık la rıy la im ti ha na çe kil miş
ola cak ve on lar asıl-ger çek mev la la rı olan Al lah'a dön dü rü le -
cek ler. Ya lan ye re uy dur duk la rı da, ken di le rin den kay bo lup
uzak la şa cak lar. (10/30)
Ha ni Mu sa kav mi ne şöy le de miş ti: "Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti -
ni ha tır la yın; ha ni O si zi Fi ra vun ai le sin den kur tar mış tı, on lar si -
zi en da ya nıl maz iş ken ce le re uğ ra tı yor, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi -
niz den bü yük bir sı nav var dır." (14/6)
Bir üm met di ğer bir üm met ten (sa yı ca ve mal ca) da ha ge liş kin -
dir di ye, ye min le ri ni zi ken di ara nız da bir bo zu cu luk un su ru ya -
pa rak, ipi ni kuv vet le eğir dik ten son ra bo zup-çö zen (ka dın) gi bi
ol ma yın. Şüp he siz Al lah, si zi bu nun la im ti han et mek te dir. Kı ya -
met gü nü hak kın da ih ti la fa düş tü ğü nüz şe yi si ze mu hak kak
açık la ya cak tır. (16/92)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Biz si zi, şer le de, ha yır la da de ne ye -
rek im ti han edi yo ruz ve siz Bize dön dü rü le cek si niz. (21/35)
İn san lar, (sa de ce) "İman et tik" di ye rek, sı nan ma dan bı ra kı la -
cak la rı nı mı san dı lar? An dol sun, on lar dan ön ce ki le ri sı na dık;
Al lah, ger çek ten doğ ru la rı da bil mek te ve ger çek ten ya lan cı la rı
da bil mek te dir. (29/2-3)
İş te ora da, iman eden ler, sı nan mış ve şid det li bir sar sın tıy la

265

Harun Yahya (Adnan Oktar)



sar sın tı ya uğ ra tıl mış lar dı. (33/11)
Doğ ru su bu, apa çık bir im ti han dı. (37/106)
(Da vud) De di ki: "An dol sun se nin ko yu nu nu, ken di ko yun la rı na
(kat mak) is te mek le sa na zul met miş tir. Doğ ru su, (emek ve ma li
güç le ri ni) bir leş ti rip ka tan (or tak)lar dan ço ğu, bir bir le ri ne kar şı
te ca vüz eder ler; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar
baş ka. On lar da ne ka dar az dır." Da vud, ger çek ten Bizim onu
im ti han et ti ği mi zi san dı, böy le ce Rab bin den ba ğış lan ma di le di
ve rü ku ede rek ye re ka pan dı ve (bi ze gö nül den) yö ne lip-dön dü.
(38/24)
An dol sun, Biz Sü ley man'ı im ti han et tik, tah tı nın üs tün de bir ce -
set bı rak tık. Son ra (es ki du ru mu na) dön dü. (38/34)
Ve on la ra, her bi rin de açık bi rer im ti han bu lu nan ayet ler ver dik.
(44/33)
An dol sun, Biz siz den mü ca hid olan lar la sab re den le ri bi lin ce ye
(bel li edip or ta ya çı ka rın ca ya) ka dar, de ne ye ce ğiz ve ha ber le ri -
ni zi sı na ya ca ğız (açık la ya ca ğız). (47/31)
Şüp he siz, Al lah'ın Re sû lü'nün ya nın da ses le ri ni al çak tu tan lar;
iş te on lar, Al lah kalp le ri ni tak va için im ti han et miş tir. On lar için
bir mağ fi ret ve bü yük bir ecir var dır. (49/3)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın lar hic ret ede rek si ze gel dik le ri
za man, on la rı im ti han edin. Al lah, on la rın iman la rı nı da ha iyi bi -
len dir. Şa yet (ger çek ten) mü'min ka dın lar ol duk la rı nı bi lip-öğ re -
nir se niz, ar tık sa kın on la rı ka fir le re ge ri çe vir me yin. (Çün kü) Ne
bun lar on la ra he lal dir, ne on lar bun la ra he lal dir. On la ra (ka fir
ko ca la rı na ken di le ri için) har ca dık la rı nı ve rin. On la ra (hic ret
eden mü'min ka dın la ra) üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver di ği niz tak-
dir de on la rı ni kah la ma nız da si ze bir güç lük yok tur. Ka fir (ka -
dın)la rın is met le ri ni (ni kah la rı nı) tut ma yın ve (on lar için) har ca -
dık la rı nı zı is te yin. On lar da (mü'min ka dın la ra) har ca dık la rı nı is -
te sin ler. Bu, Al lah'ın hük mü dür; si zin ara nız da hük me der. Al lah,
bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (60/10)

İM ZA
(Bu,) Müş rik ler den ken di le riy le ant laş ma im za la dık la rı nı za
Allah'tan ve Re sû lü'nden ke sin bir uya rı dır. (9/1)
An cak müş rik ler den ken di le riy le ant laş ma im za la dık la rı nız dan
(ant laş ma dan) bir şe yi ek silt me yen ler ve si ze kar şı hiç kim se ye
yar dım et me yen ler baş ka; ar tık ant laş ma la rı nı, sü re si bi te ne
ka dar ta mam la yın. Şüp he siz, Al lah mut ta ki olan la rı se ver. (9/4)

İNAT
İş te Ad (hal kı): Rab le ri nin ayet le ri ni ta nı ma yıp red det ti ler. O'nun
el çi le ri ne is yan et ti ler ve her inat çı zor ba nın em ri ar dın ca yü rü -
dü ler. (11/59)
(Pey gam ber ler) Fe tih is te di ler, (so nun da) her zor ba inat çı boz-
gu na uğ ra yıp -yok ol du- git ti. (14/15)
Siz iki niz (ey me lek ler), her inat çı nan kö rü atın ce hen ne min içi -
ne, (50/24)
Eğer O, rız kı nı tut sa (ver me se), rız kı nı zı ve re cek olan kim miş?
Ha yır; on lar, bir az gın lık ve nef ret için de inat la di re ni yor lar.
(67/21)
Ha yır; çün kü o, Bizim ayet le ri mi ze kar şı 'ke sin bir inat çı dır."
(74/16)

İN Cİ
De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur on dan ta ze et ye mek te si -
niz ve gi yi mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı kar mak ta sı nız. Ge mi le -
rin on da (su la rı) ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun-

lar) O'nun faz lın dan ara ma nız ve şük ret me niz için dir. (16/14)
Hiç şüp he siz Al lah iman eden le ri ve sa lih amel ler de bu lu nan la -
rı al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar ora da al tın dan bi le -
zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler; or da ki el bi se le ri ipek(ten)tir.
(22/23)
Al lah gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li için de çe -
rağ bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır ça
san ki in cim si bir yıl dız dır ki do ğu ya da ba tı ya da ait ol ma yan
kut lu bir zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne re dey -
se ateş ona do kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. Nur üs tü ne nur dur.
Al lah ki mi di ler se onu Ken di nu ru na yö nel tip-ile tir. Al lah in san -
lar için ör nek ler ve rir.Al lah her şe yi bi len dir. (24/35)
Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler ora da al tın dan bi le -
zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler. Ve ora da on la rın el bi se le ri
ipek(ten)dir. (35/33)
Ken di le ri için (hiz met eden) ci van lar et ra fın da dö nüp do la şır lar;
san ki (her bi ri) 'se def te sak lı in ci gi bi ter te miz pı rıl pı rıl.' (52/24)
İki sin den de in ci ve mer can çı kar. (55/22)
San ki sak lı in ci ler gi bi; (56/23)
Çev re le rin de (genç lik le ri ve dinç lik le ri) ebe di kı lın mış ci van lar
do la şır-du rur; sen on la rı gör dü ğün za man sa çıl mış bi rer in ci sa -
nır sın. (76/19)

İN CİL
O, sa na Ki ta bı Hak ve ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yı cı ola rak
in dir di. O, Tev rat'ı ve İn cil'i de in dir miş ti. (3/3)
Ona ki ta bı, hik me ti, Tev ra t’ı ve İn ci l’i öğ re te cek." (3/48)
Ey Ki tap eh li, İb ra him ko nu sun da ne di ye çe ki şip tar tı şı yor su -
nuz? Tev rat da, İn cil de an cak on dan son ra in di ril miş tir. Yi ne de
akıl er dir me ye cek mi si niz?" (3/65)
Ey ken di le ri ne ki tap ve ri len ler bir ta kım yüz le ri si lip de ar ka la rı -
na çe vir me den ya da cu mar te si adam la rı nı (o gün ya sa ğı çiğ-
ne yen le ri) la net le di ği miz gi bi on la rı da la net le me den ev vel, ya -
nı nız da ki ni (Tev rat ve İn cil'i) doğ ru la yı cı ola rak in dir di ği mi ze
(Kur'an'a) iman edin. Al lah'ın em ri ya pı la gel miş tir. (4/47)
On la rın (pey gam ber le ri) ar dın dan yan la rın da ki Tev rat'ı doğ ru la -
yı cı ola rak Mer yem oğ lu İsa'yı gön der dik ve ona için de hi da yet
ve nur bu lu nan, önün de ki Tev rat'ı doğ ru la yan ve mut ta ki ler için
yol gös te ri ci ve öğüt olan İn cil'i ver dik. (5/46)
İn cil sa hip le ri Al lah'ın on da in dir dik le riy le hük met sin ler. Kim
Allah'ın in dir di ğiy le hük met mez se, iş te on lar, fa sık olan lar dır.
(5/47)
Ve eğer on lar Tev rat'ı, İn cil'i ve ken di le ri ne Rab le rin den in di ri -
le ni (Kur'an'ı) ayak ta tut sa lar dı, el bet te üst le rin den ve ayak la rı -
nın al tın dan (sa yı sız ni me ti) yi ye cek ler di. İç le rin de aşı rı ol ma -
yan (mu te dil) bir üm met var dır. On lar dan ço ğu nun yap tık la rı ise
ne kö tü dür! (5/66)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, Tev rat'ı, İn cil'i ve si ze Rab bi niz den in di ri -
le ni ayak ta tut ma dık ça hiç bir şey üze rin de de ğil si niz." An dol -
sun, Rab bin den sa na in di ri len, on lar dan ço ğu nun tuğ yan la rı nı
ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Sen de ka fir ler top lu lu ğu na kar şı
üzün tü ye ka pıl ma. (5/68)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
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yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
On lar ki, yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği) ya zı lı bu -
la cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi ye (Re sul) uyar lar;
o, on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di yor, mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı -
yor, te miz şey le ri he lal, mur dar şey le ri ha ram kı lı yor ve on la rın
ağır yük le ri ni, üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan lar,
des tek olup sa vu nan lar, yar dım eden ler ve onun la bir lik te in di -
ri len nu ru iz le yen ler; iş te kur tu lu şa eren ler bun lar dır. (7/157)
Hiç şüp he siz Al lah, mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut la ka
cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On -
lar Al lah yo lun da sa va şır lar, öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler; (bu,)
Tev rat'ta, İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri ne ger çek olan bir
va ad dir. Al lah'tan da ha çok ah di ne ve fa gös te re cek olan kim-
dir? Şu hal de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı se vi nip-müj de le -
şi niz. İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/111)
Mu ham med, Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka -
fir le re kar şı zor lu, ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On la rı,
rü ku eden ler, sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar, Al lah'tan bir
fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri, sec -
de izin den yüz le rin de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur:
İn cil'de ki va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış, der ken
onu kuv vet len dir miş, der ken ka lın laş mış, son ra sap la rı üze rin -
de doğ ru lup-boy at mış (ki bu,) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu ör -
nek,) Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah, iç le rin den
iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ fi ret ve bü yük bir
ecir va'det miş tir. (48/29)
Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise, Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır. (57/27)

İN CİR
İn ci re ve zey ti ne an dol sun, (95/1)

İNEK
Ha ni Mu sa kav mi ne: "Al lah mu hak kak si zin bir sı ğır kes me ni zi
em re di yor" de miş ti. "Bi zi ala ya mı alı yor sun?" de di ler. (Mu sa)
"Ca hil ler den ol mak tan Al lah'a sı ğı nı rım" de di. "Rab bi ne adı mı -
za yal var da bi ze ni te lik le ri ni açık la sın" de di ler. (Mu sa, Rab bi ne
yal var dık tan son ra) Şüp he siz Al lah di yor ki: O ne pek geç kin,
ne de pek genç, iki si ara sı dinç(lik te bir sı ğır ol ma lı)dır. Ar tık
em ro lun du ğu nuz şe yi ye ri ne ge ti rin," de di. (Bu se fer) de di ler ki:
"Rab bi ne adı mı za yal var da bi ze ren gi ni bil dir sin." O: "(Rab bim)
di yor ki: O, ba kan la rın içi ni fe rah la tan sa rı bir inek tir" de di. (On -
lar yi ne:) "Rab bi ne adı mı za yal var da bi ze onun ni te lik le ri ni
açık la sın. Çün kü bi ze gö re sı ğır lar bir bi ri ne ben zer. İn şa Al lah
(Al lah di ler se) biz doğ ru yu bu lu ruz" de di ler. Bu nun üze ri ne Mu -
sa, "Rab bim) di yor ki: "O, ye ri sür mek ve eki ni su la mak için bo -
yun du ru ğa alın ma yan, sal ma ve ala ca sı ol ma yan bir inek tir" de -
di. (O za man): "Şim di ger çe ği ge tir din" de di ler. Böy le ce ine ği
kes ti ler; ama ne re dey se (bu nu) yap ma ya cak lar dı. (2/67-71)
De ve den iki, sı ğır dan da iki. De ki: "İki er ke ği mi ha ram kıl dı?
Yok sa iki di şi yi mi ya da o iki di şi nin ra him le ri nin, ken di si ni kap-

sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Yok sa Al lah, bun la rı siz le re tav si ye et ti ği
za man şa hid miy di niz?" hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın in san la rı
sap tır mak için Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha
za lim kim dir? Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (6/144)
Hü küm dar:" Ben (rü yam da) ye di be si li inek gö rü yo rum, on la rı
ye di za yıf inek yi yor; bir de ye di ye şil ba şak ve di ğer le ri ise kup-
ku ru. Ey ön de ge len (ka hin-bil gin ler,) eğer rü ya yo rum lu yor sa nız
be nim bu rü ya mı çö zü ve rin" de di. De di ler ki: "(Bun lar) Kar ma ka -
rı şık düş ler dir. Biz böy le düş le rin yo ru mu nu bi len ler de ği liz." O
iki ki şi den kur tul muş ola nı, ni ce za man son ra ha tır la dı ve: "Ben
bu nun yo ru mu nu si ze ha ber ve ri rim, he men be ni (zin da na) gön-
de rin" de di. (Zin da na gi dip:) "Yu suf, ey doğ ru (söz lü in san).. Ye -
di be si li ine ği ye di za yıf (ine ğin) ye di ği ve ye di ye şil ba şak la di -
ğer le ri ku ru olan (rü ya) ko nu sun da bi ze fet va ver. Uma rım ki in -
san la ra da (se nin söy le dik le rin le) dö ne rim, bel ki on lar (bu nun
an la mı nı) öğ ren miş olur lar." (12/43-46)

İN FAK
On lar, gay be ina nır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar ve ken di le ri ne
rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler. (2/3)
Al lah yo lun da in fak edin ve ken di ni zi ken di el le ri niz le teh li ke ye
at ma yın. İyi lik edin. Şüp he siz Al lah, iyi lik eden le ri se ver. (2/195)
Sa na ne yi in fak ede cek le ri ni so rar lar. De ki: "Ha yır ola rak in fak
ede ce ği niz şey, an ne-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re, yok sul la ra
ve yol da kal mı şa dır. Ha yır ola rak her ne ya par sa nız,  Al lah onu
şüp he siz bi lir." (2/215)
Sa na iç ki yi ve ku ma rı so rar lar. De ki: "On lar da hem bü yük gü -
nah, hem in san lar için (ba zı) ya rar lar var dır. Ama gü nah la rı ya -
rar la rın dan da ha bü yük tür." Ve sa na ne yi in fak ede cek le ri ni so -
rar lar. De ki: "İh ti yaç tan ar ta ka la nı." Böy le ce Al lah, si ze ayet le -
ri ni açık lar; umu lur ki dü şü nür sü nüz; (2/219)
Ey iman eden ler, hiç bir alış-ve ri şin, hiç bir dost lu ğun ve hiç bir
şe fa atin ol ma dı ğı gün gel mez den ev vel, si ze rı zık ola rak ver dik-
le ri miz den in fak edin. Kâ fir ler... On lar zul me den ler dir. (2/254)
Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden le rin ör ne ği ye di ba şak bi ti -
ren, her bir ba şak ta yüz ta ne bu lu nan bir tek ta ne nin ör ne ği gi -
bi dir. Al lah, di le di ği ne kat kat art tı rır. Al lah (ih sa nı) bol olan dır,
bi len dir. (2/261)
Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden ler, son ra in fak et tik le ri şe yin
pe şin den ba şa kak ma yan ve ezi yet ver me yen le rin ecir le ri Rab -
le ri Katında dır, on la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya -
cak lar dır. (2/262)
Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in san la -
ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi min net ve ezi-
yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru -
mu, üze rin de top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer;
üze ri ne sağ nak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir.
On lar ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede-
mez)ler. Al lah, kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (2/264)
Yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı is te mek ve ken di le rin de ola nı kök leş -
ti rip- güç len dir mek için mal la rı nı in fak eden le rin ör ne ği, yük sek -
çe bir te pe de bu lu nan, sağ nak yağ mur al dı ğın da ürün le ri ni iki
kat ve ren bir bah çe nin ör ne ği ne ben zer ki ona sağ nak yağ mur
isa bet et me se de bir çi sin ti si (var dır). Al lah, yap tık la rı nı zı gö -
ren dir. (2/265)
Ey iman eden ler, ka zan dık la rı nı zın iyi ola nın dan ve si zin için
yer den bi tir dik le ri miz den in fak edin. Ken di ni zin göz yum ma dan
ala ma ya ca ğı nız ba ya ğı şey le ri ver me ye kal kış ma yın ve bi lin ki,
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şüp he siz Al lah, hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır, övül me ye la yık
olan dır. (2/267)
Her ne yi na fa ka ola rak in fak eder ve adak ola rak ne yi adar sa -
nız, mu hak kak Al lah onu bi lir. Zul me den le rin yar dım cı la rı yok-
tur. (2/270)
On la rın hi da ye te er me si, se nin üze rin de (bir yü küm lü lük) de ğil -
dir. An cak Al lah, di le di ği ni hi da ye te er di rir. Ha yır ola rak her ne
in fak eder se niz, ken di niz için dir. Za ten siz, an cak Al lah'ın hoş-
nut lu ğu nu is te mek ten baş ka (bir amaç la) in fak et mez si niz. Ha -
yır dan her ne in fak eder se niz -hak sız lı ğa (zul me) uğ ra tıl mak sı -
zın- si ze ek sik siz ce öde ne cek tir. (2/272)
(Sa da ka lar) Ken di le ri ni Al lah yo lun da ada yan fa kir ler için dir ki,
on lar, yer yü zün de do laş ma ya güç ye ti re mez ler. İf fet le rin den
do la yı bil me yen on la rı zen gin sa nır. (Ama) Sen on la rı yüz le rin -
den ta nır sın. Yüz süz lük ede rek in san lar dan is te mez ler. Ha yır -
dan her ne in fak eder se niz, şüp he siz Al lah onu bi lir. (2/273)
On lar ki, mal la rı nı ge ce, gün düz; giz li ve açık in fak eder ler. Ar -
tık bun la rın ecir le ri Rab le ri Katında dır, on la ra kor ku yok tur ve
on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (2/274)
Sab re den ler, doğ ru olan lar, gö nül den bo yun eğen ler, in fak
eden ler ve 'se her va kit le rin de' ba ğış lan ma di le yen ler dir. (3/17)
Sev di ği niz şey ler den in fak edin ce ye ka dar as la iyi li ğe ere mez -
si niz. Her ne in fak eder se niz, şüp he siz Al lah onu bi lir. (3/92)
On lar, bol luk ta da, dar lık ta da in fak eden ler, öf ke le ri ni ye nen ler
ve in san lar (da ki hak la rın)dan ba ğış la ma ile (vaz) ge çen ler dir.
Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (3/134)
Ve on lar, mal la rı nı in san la ra gös te riş ol sun di ye in fak eder ler,
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne de inan maz lar. Şey tan, ki me ar ka daş
olur sa, ar tık ne kö tü bir ar ka daş tır o. (4/38)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina na rak Al lah'ın ken di le ri ne ver di ği rı -
zık tan in fak et se ler di, aleyh le ri ne mi olur du? Al lah, on la rı iyi bi -
len dir. (4/39)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır,
na sıl di ler se in fak eder. An dol sun, Rab bin den sa na in di ri len,
on lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz
de on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık
ve kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev-
len dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu -
ğa ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
On lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver-
dik le ri miz den in fak eder ler. (8/3)
On la ra kar şı gü cü nü zün yet ti ği ka dar kuv vet ve be si li at lar ha -
zır la yın. Bu nun la, Al lah'ın düş ma nı ve si zin düş ma nı nı zı ve
bun la rın dı şın da si zin bil me yip Al lah'ın bil di ği di ğer (düş man la -
rı) kor ku tup-cay dı ra sı nız. Al lah yo lun da her ne in fak eder se niz,
si ze 'ek sik siz ola rak öde nir' ve siz hak sız lı ğa uğ ra tıl maz sı nız.
(8/60)
De ki: "İs te ye rek ve ya is te mi ye rek in fak edin; siz den ke sin ola-
rak ka bul edil me ye cek tir. Çün kü siz bir fa sık lar top lu lu ğu ol du -
nuz." (9/53)
İn fak et tik le ri nin ken di le rin den ka bu lü nü en gel le yen şey, Al lah'ı
ve el çi si ni ta nı ma ma la rı, na ma za an cak is tek siz ce gel me le ri ve
hoş la rı na git mi yor ken in fak et me le ri dir. (9/54)
Al lah'a ve el çi si ne kar şı 'iç ten bağ lı ka lıp hay ra ça ğı ran lar' ol -
duk la rı sü re ce, güç süz-za yıf la ra, has ta la ra ve in fak et mek için
bir şey bu la ma yan la ra bir so rum lu luk (gü nah) yok tur. İyi lik
eden le rin aley hin de de bir yol yok tur. Al lah, ba ğış la yan dır, esir-
ge yen dir. (9/91)

Bir de (sa va şa ka tı la bi le cek le ri bir bi ne ğe) bin dir men için sa na
her ge liş le rin de "Si zi bin di re cek bir şey bu la mı yo rum" de di ğin
ve in fak ede cek bir şey bu la ma yıp hü zün le rin den do la yı göz le -
rin den yaş lar bo şa na bo şa na ge ri dö nen ler üze rin de de (so -
rum lu luk) yok tur. (9/92)
Be de vi ler den öy le le ri var dır ki, in fak et ti ği ni bir ce re me sa yar ve
si zi fe la ket le rin sa rı ver me si ni bek ler. Kö tü fe la ket on la rı sar sın.
Al lah işi ten dir, bi len dir. (9/98)
Be de vi ler den öy le le ri de var dır ki, on lar Al lah'a ve ahi ret gü nü -
ne iman eder ve in fak et ti ği ni Al lah Katında bir ya kın laş ma ya ve
el çi nin dua ve ba ğış la ma di lek le ri ne (bir yol) sa yar. Ha be ri niz
ol sun, bu ger çek ten on lar için bir ya kın laş ma dır. Al lah da on la -
rı ken di rah me ti ne so ka cak tır. Şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (9/99)
Kü çük, bü yük in fak et tik le ri her na fa ka ve (Al lah yo lun da) aş tık -
la rı her va di, mut la ka Al lah'ın yap tık la rı nın da ha gü ze liy le on la -
ra kar şı lı ğı nı ver me si için, (bun lar) on lar adı na ya zıl mış tır.
(9/121)
Ve on lar-Rab le ri nin yü zü nü (hoş nut lu ğu nu) is te ye rek sab re der -
ler, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri -
miz den giz li ve açık in fak eder ler ve kö tü lü ğü iyi lik le sa var lar.
İş te on lar, bu yur dun (dün ya nın gü zel) so nu cu (ahi ret mut lu lu -
ğu) on lar için dir. (13/22)
İman et miş kul la rı ma söy le: "Alış-ve ri şin ve dost lu ğun ol ma dı ğı
o gün gel mez den ev vel, dos doğ ru na ma zı kıl sın lar ve ken di le -
ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak et sin ler."
(14/31)
Al lah, (Ken di si ne or tak koş tu ğu nuz ilah lar ko nu sun da) hiç bir şe -
ye gü cü yet me yen ve baş ka sı nın mül kün de olan ile, ta ra fı mız -
dan ken di si ne gü zel bir rı zık ver di ği miz, böy le lik le on dan giz li ve
açık in fak eden kim se yi ör nek ola rak gös ter di; bun lar hiç eşit
olur mu? Hamd Al lah'ın dır; fa kat on la rın ço ğu bil mez ler. (16/75)
On lar ki, Al lah anıl dı ğı za man kalp le ri ür pe rir; ken di le ri ne isa bet
eden mu si bet le re sab re den ler, na ma zı dos doğ ru kı lan lar ve rı -
zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eden ler dir. (22/35)
İş te on lar; sab ret me le ri do la yı sıy la ecir le ri iki de fa ve ri lir ve on -
lar kö tü lü ğü iyi lik le uzak laş tı rıp ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le -
ri miz den in fak eder ler. (28/54)
On la rın yan la rı (ge ce na ma zı na kalk mak için) ya tak la rın dan
uzak la şır. Rab le ri ne kor ku ve umut la dua eder ler ve ken di le ri ne
rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler. (32/16)
De ki: "Şüp he siz be nim Rab bim, kul la rın dan rız kı di le di ği ne ge -
niş le tip-ya yar ve ona kı sar da. Her ne yi in fak eder se niz, O
(Allah), ye ri ne bir baş ka sı nı ve rir; O, rı zık ve ren le rin en ha yır lı -
sı dır." (34/39)
Ger çek ten Al lah'ın Ki ta bı nı oku yan lar, na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak
eden ler; ke sin ola rak za ra ra uğ ra ma ya cak bir ti ca re ti uma bi lir -
ler. (35/29)
Ve on la ra: "Si ze Al lah'ın rı zık ola rak ver dik le rin den in fak edin"
de nil di ği za man, o in kâr eden ler iman eden le re de di ler ki: "
Allah'ın, eğer di le miş ol say dı ye di re ce ği kim se yi biz mi ye di re -
cek mi şiz? Ger çek ten siz, apa çık bir şaş kın lık için de si niz."
(36/47)
Rab le ri ne ica bet eden ler, na ma zı dos doğ ru kı lan lar, iş le ri ken -
di ara la rın da şu ra ile olan lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik -
le ri miz den in fak eden ler, (42/38)
İş te siz ler böy le si niz; Al lah yo lun da in fak et me ye çağ rı lı yor su -
nuz; bu na rağ men ba zı la rı nız cim ri lik edi yor. Kim cim ri lik eder-
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se, ar tık o, an cak ken di nef si ne cim ri lik eder. Al lah ise, Ğa niy
(hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır; fa kir olan siz ler si niz. Eğer siz
yüz çe vi re cek olur sa nız, siz den baş ka bir kav mi ge ti rip-de ğiş ti -
rir. Son ra on lar, si zin ben ze ri niz de ol maz lar. (47/38)
Al lah'a ve Re sû lü'ne iman edin. "Si zi ken di le rin de ha li fe ler kı lıp
har ca ma yet ki si ver di ği' şey ler den in fak edin. Ar tık siz den kim
iman edip in fak eder se, on la ra bü yük bir ecir var dır. (57/7)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da in fak et mi yor su nuz? Oy sa gök-
le rin ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. İçi niz den, fe tih ten ön ce in fak
eden ve sa va şan lar (baş ka sıy la) bir ol maz. İş te on lar, de re ce
ola rak son ra dan in fak eden ve sa va şan lar dan da ha bü yük tür.
Al lah, her bi ri ne en gü zel ola nı va'det miş tir. Al lah, yap tık la rı nız -
dan hâ ber dar dır. (57/10)
On lar ki: "Al lah'ın Re sû lü ya nın da bu lu nan la ra hiç bir in fak (har-
ca ma)da bu lun ma yın, so nun da da ğı lıp git sin ler," der ler. Oy sa
gök le rin ve ye rin ha zi ne le ri Al lah'ın dır. An cak mü na fık lar kav ra -
mı yor lar. (63/7)
Siz den bi ri ni ze ölüm ge lip de: "Rab bim, be ni ya kın bir sü re ye
(ece le) ka dar ge cik tir sen ben de böy le ce sa da ka ver sem ve sa -
lih ler den ol sam" de mez den ön ce, si ze rı zık ola rak ver dik le ri -
miz den in fak edin. (63/10)
Öy ley se güç ye ti re bil di ği niz ka dar Al lah'tan kor kup-sa kı nın, din-
le yin ve ita at edin. Ken di nef si ni ze ha yır (en bü yük ya rar) ol mak
üze re in fak ta bu lu nun. Kim nef si nin ben cil-tut ku la rın dan (ya da
cim ri tu tu mun dan) ko ru nur sa; iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan -
lar dır. (64/16)

İN ŞA ET MEK
Böy le ce, Al lah'ın va'di nin hak ol du ğu nu ve ger çek ten kı ya me -
tin, ken di sin de şüp he bu lun ma dı ğı nı bil me le ri için (şe hir hal kı -
na ve son ra ki in san ku şak la rı na) on la rı bul dur muş ol duk. (On -
la rı gö ren ler) Ken di ara la rın da du rum la rı nı tar tı şı yor lar dı, (bir
kıs mı) de di ki: "On la rın üs tü ne bir bi na in şa edin, Rab le ri on la -
rı da ha iyi bi lir." On la rın işi ne ga lip ge len (söz le ri ge çen)ler ise:
"Üst le ri ne mut la ka bir mes cid yap ma lı yız" de di ler. (18/21)
(Yi ne) Böy le ce iki si yo la ko yul du. Ni ha yet bir ka sa ba ya ge lip
ye mek is te di ler, fa kat (ka sa ba hal kı) on la rı ko nuk la mak tan ka -
çın dı. On da (ka sa ba da) yı kıl ma ya yüz tut muş bir du var bul du -
lar, he men onu in şa et ti. (Mu sa) De di ki: "Eğer is te sey din ger-
çek ten bu na kar şı lık bir üc ret ala bi lir din." (18/77)
De di ler ki: "Ey Zu'l-Kar neyn, ger çek ten Ye'cuc ve Me'cuc, yer-
yü zün de boz gun cu luk çı ka rı yor lar, bi zim le on lar ara sın da bir
sed in şa et men için sa na ver gi ve re lim mi?" (18/94)
Son ra o su dam la sı nı bir alak (emb ri yo) ola rak ya rat tık; ar dın -
dan o alak'ı (hüc re top lu lu ğu) bir çiğ nem et par ça sı ola rak ya -
rat tık; da ha son ra o çiğ nem et par ça sı nı ke mik ola rak ya rat tık;
böy le ce ke mik le re de et giy dir dik; son ra bir baş ka ya ra tış la onu
in şa et tik. Ya ra tı cı la rın en gü ze li olan Al lah, ne yü ce dir. (23/14)
O, si zin için ku lak la rı, göz le ri ve gö nül le ri in şa eden dir; ne az
şük re di yor su nuz. (23/78)
Siz, her yük sek çe ye re bir anıt in şa edip (ya rar sız bir şey le)
oya la nıp eğ le ni yor mu su nuz?" (26/128)
Fi ra vun de di ki: "Ey ön de ge len ler, si zin için ben den baş ka ilah
ol du ğu nu bil mi yo rum. Ey Ha man, ça mu run üs tün de bir ateş yak
da, ba na yük sek çe bir ku le in şa et, bel ki Mu sa'nın ila hı na çı ka -
rım çün kü ger çek ten ben onu ya lan cı lar dan (bi ri) sa nı yo rum."
(28/38)
An cak Biz bir çok ne sil ler in şa et tik de on la rın üze rin de (ni ce)

ömür(ler) uza yıp geç ti. Ve sen Med yen hal kı için de ya şa yıp da
ayet le ri mi zi on lar dan oku ya rak öğ ren miş de ğil sin. An cak (bu
bil gi le ri sa na) gön de ren Biziz. (28/45)
De ki: "Yer yü zün de ge zip do la şın da, böy le lik le ya rat ma ya na -
sıl baş la dı ğı na bir ba kın, son ra Al lah ahi ret ya rat ma sı nı (ve ya
son ya rat ma yı) da in şa edip ya ra ta cak tır. Şüp he siz Al lah, her-
şe ye güç ye ti ren dir. (29/20)
De di ler ki: "Onun için (yük sek çe) bir bi na in şa edin de onu çıl-
gın ca ya nan ate şin içi ne atın." (37/97)
Biz bun lar dan ön ce ni ce ne sil ler yı kı ma uğ rat tık ki on lar, zor ba -
ca ya ka la mak (ya kıp-yık mak, bas kı ve şid det le yö net mek, sin-
dir mek) ba kı mın dan ken di le rin den da ha üs tün dü ler; şe hir ler de
(ye rin üs tü nü al tı na ge ti rip, sa yı sız ka zı, in şa at ve araş tır ma lar -
la her ya nı) de lik-de şik et miş ler di. (Ama) ka ça cak bir yer var
mı? (50/36)
Ki on lar, ufak te fek gü nah lar dı şın da, gü na hın bü yük ola nın dan
ve çir kin utan maz lık lar dan ka çı nır lar. Şüp he siz se nin Rab bin,
mağ fi re ti ge niş olan dır. O, si zi da ha iyi bi len dir; hem si zi top rak -
tan in şa et ti ği (ya rat tı ğı) ve siz da ha an ne le ri ni zin kar nın da ce -
nin ha lin de bu lun du ğu nuz za man da. Öy ley se ken di ni zi te mi ze
çı ka rıp-dur ma yın. O, sa kı na nı da ha iyi bi len dir. (53/32)
Ve onu da tah ta lar ve çi vi ler(le in şa edil miş ge mi) üze rin de ta -
şı dık; (54/13)
Ger çek şu ki, Biz on la rı ye ni bir in şa (ya rat ma) ile in şa edip-ya -
rat tık. (56/35)
An dol sun, ilk in şa (ya rat ma)yı bil di niz; ama öğüt alıp-dü şün me -
niz ge rek mez mi? (56/62)
Onun ağa cı nı siz ler mi in şa et ti niz (ya rat tı nız), yok sa onu in şa
eden Biz mi yiz? (56/72)
De ki: "Si zi in şa eden (ya ra tan), si ze ku lak, göz ler ve gö nül ler
ve ren O'dur. Ne az şük re di yor su nuz?" (67/23)

İN ŞA AL LAH
(On lar yi ne:) "Rab bi ne adı mı za yal var da, bi ze onun ni te lik le ri -
ni açık la sın. Çün kü bi ze gö re sı ğır lar bir bi ri ne ben zer. İn şa Al lah
(Al lah di ler se) biz doğ ru yu bu lu ruz" de di ler. (2/70)
Mu sa:) "İn şaAl lah, be ni sab re den (bi ri ola rak) bu la cak sın. hiç bir
iş te sa na kar şı gel me ye ce ğim" de di. (18/69)
(Ba ba la rı) De di ki: "Doğ ru su ben, se kiz yıl ba na hiz met et me ne
kar şı lık ol mak üze re, şu iki kı zım dan bi ri ni sa na ni kah la mak is -
ti yo rum; şa yet on (yıl)a ta mam la ya cak olur san, ar tık o da sen-
den. Ben sa na zor luk çı kar mak is te mem; be ni de in şa Al lah sa -
lih olan lar dan bu la cak sın." (28/27)
Böy le ce (ço cuk) onun ya nın da ko şa bi le cek ça ğa eri şin ce (İb ra -
him ona): "Oğ lum" de di. "Ger çek ten ben se ni rü yam da bo ğaz -
lı yor ken gör düm. Bir bak, sen ne dü şü nü yor sun." (Oğ lu İs ma il)
De di ki: "Ba ba cı ğım, em ro lun du ğun şe yi yap. İn şa Al lah, be ni
sab re den ler den bu la cak sın." (37/102)

İN Tİ KAM
Bun dan (Kur'an'dan) ön ce (on lar) in san lar için bir hi da yet idi ler.
Doğ ru yu yan lış tan ayı ran (Fur kan)ı da in dir di. Ger çek şu ki,
Allah'ın ayet le ri ni in kar eden ler için şid det li bir azab var dır.
Allah güç lü dür, in ti kam alı cı dır. (3/4)
Oy sa sen, yal nız ca, bi ze gel di ğin de Rab bi mi zin ayet le ri ne inan-
ma mız dan baş ka bir ne den le biz den in ti kam al mı yor sun. "Rab -
bi miz, üs tü mü ze sa bır yağ dır ve bi zi Müs lü man ola rak öl dür."
(7/126)
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Biz de on lar dan in ti kam al dık ve ayet le ri mi zi ya lan la ma la rı ve
on lar dan ha ber siz miş ler (gi bi) ol ma la rı ne de niy le on la rı su da
boğ duk. (7/136)
Al lah'a and içi yor lar ki (o in kâr sö zü nü) söy le me di ler. Oy sa an -
dol sun, on lar in kâr sö zü nü söy le miş ler dir ve İs lam lık la rın dan
son ra in kâ ra sap mış lar dır ve eri şe me dik le ri bir şe ye yel ten miş -
ler dir. Oy sa in ti ka ma kal kış ma la rı nın, ken di le ri ni Al lah'ın ve el -
çi si nin bol ih sa nın dan zen gin kıl ma sın dan baş ka (bir ne de ni)
yok tu. Eğer tev be eder ler se ken di le ri için ha yır lı olur, eğer yüz
çe vi rir ler se Al lah on la rı dün ya da da, ahi ret te de acı bir azab la
azab lan dı rır. On lar için yer yü zün de bir ko ru yu cu-dost ve bir
yar dım cı yok tur. (9/74)
Al lah'ı, sa kın el çi le ri ne ver di ği söz den dö nen san ma. Ger çek ten
Al lah aziz dir, in ti kam sa hi bi dir. (14/47)
Bun dan do la yı on lar dan in ti kam al dık; her iki si de açık ça (göz-
ler) ön(ün)de dir. (15/79)
An dol sun, Biz sen den ön ce ken di ka vim le ri ne el çi ler gön der dik
de on la ra apa çık bel ge ler ge tir di ler; böy le ce Biz de suç lu gü -
nah kar lar dan in ti kam al dık. İman eden le re yar dım et mek ise,
Bizim üze ri miz de bir hak tır. (30/47)
Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri ha tır la tıl dık tan son ra, yüz çe vi ren -
den da ha za lim kim dir? Ger çek ten Biz, suç lu-gü nah kar lar dan
in ti kam alı cı la rız. (32/22)
Al lah, ki mi hi da ye te er di rir se, onun için bir sap tı rı cı yok tur.
Allah, in ti kam sa hi bi, güç lü ve üs tün olan de ğil mi dir? (39/37)
Böy le ce on lar dan in ti kam al dık. Öy ley se, bir bak; ya lan sa yan -
la rın so nu na sıl ol du? (43/25)
Şu hal de Biz se ni alıp-gö tü rür sek, el bet te on lar dan in ti kam ala-
ca ğız. (43/41)
So nun da Bizi öf ke len di rin ce, Biz de on lar dan in ti kam al dık,
böy le ce on la rı top lu ola rak su da boğ duk. (43/55)
Bü yük bir şid det le ya ka la ya ca ğı mız gün, el bet te Biz in ti kam
ala ca ğız. (44/16)
Öy ley se, in kâr eden ler le (sa vaş sı ra sın da) kar şı kar şı ya gel di -
ği niz za man, he men bo yun la rı nı vu run; so nun da on la rı 'iyi ce
boz gu na uğ ra tıp za fer ka za nın ca da' ar tık (esir ler için) ba ğı
sım sı kı tu tun. Bun dan son ra ya bir lü tuf ola rak (on la rı bı ra kın)
ve ya bir fid ye (kar şı lı ğı sa lı ve rin). Öy le ki sa vaş ağır lık la rı nı bı -
rak sın (so na er sin). İş te böy le; eğer Al lah di le miş ol say dı, el bet-
te on lar dan in ti kam alır dı. An cak (sa vaş,) siz le ri bir bi ri niz le de -
ne me si için dir. Al lah yo lun da öl dü rü len le rin ise; ke sin ola rak
(Al lah,) amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar maz. (47/4)
So nun da Rab bi ne dua et ti: "Ger çek ten ben, ye nik düş müş du -
rum da yım. Ar tık Sen (bu ka fir top lum dan) in ti kam al." (54/10)
On lar dan, yal nız ca 'üs tün ve güç lü olan,' öğü len Al lah'a iman
et tik le rin den do la yı in ti kam alı yor lar dı. (85/8)

İPEK
On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da
al tın bi le zik ler le süs le nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las -
tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin de ku ru lup-da ya nır -
lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (18/31)
Hiç şüp he siz Al lah, iman eden le ri ve sa lih amel ler de bu lu nan -
la rı al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar, ora da al tın dan bi -
le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler; ora da ki el bi se le ri ipek(ten)dir.
(22/23)
Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler, ora da al tın dan bi le -
zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler. Ve ora da on la rın el bi se le ri
ipek(ten)dir. (35/33)

Ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las tan (el bi se ler) gi yi nir ler, kar-
şı lık lı (otu rur lar). (44/53)
Ve sab ret me le ri do la yı sıy la cen net le ve ipek le ödül len dir miş tir.
(76/12)
On la rın üze rin de ha fif ipek ve ağır iş len miş at las tan ye şil el bi -
se ler var dır. Gü müş ten bi le zik ler le be zen miş ler dir. Rab le ri on -
la ra ter te miz bir şa rab içir miş tir. (76/21)

İREM
'Yük sek sü tun lar' sa hi bi İrem'e? (89/7)

İRİN
(Böy le si nin) Önün de ce hen nem var dır ve (ora da) irin li su dan
içi ri le cek tir. (14/16)
İş te bu; tat sın lar onu: Kay nar su ve irin. (38/57)
İrin ve kan ka rı şı mın dan baş ka bir ye mek yok tur." (69/36)
Kay nar su dan ve irin den baş ka. (78/25)

İR ŞAD
Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak ki Ben (on la ra)
pek ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua ede nin du ası na ce vap
ve ri rim. Öy ley se, on lar da Be nim çağ rı ma ce vap ver sin ler ve
ba na iman et sin ler. Umu lur ki ir şad (doğ ru yo lu bul muş) olur lar.
(2/186)
Fi ra vun'a ve onun ön de ge len çev re si ne. On lar Fi ra vun'un em -
ri ne uy muş lar dı. Oy sa Fi ra vun'un em ri doğ ru ya-gö tü rü cü (ir şad
edi ci) de ğil di. (11/97)
Ve bi lin ki Al lah'ın Re sû lü içi niz de dir. Eğer o, si ze bir çok iş ler de
uy say dı, el bet te sı kın tı ya dü şer di niz. An cak Al lah si ze ima nı
sev dir di, onu kalp le ri niz de süs le yip-çe ki ci kıl dı ve si ze in ka rı,
fıs kı ve is ya nı çir kin gös ter di. İş te on lar, doğ ru yo lu bul muş (ir -
şad) olan lar dır. (49/7)
De ki: "Doğ ru su ben, si zin için ne bir za rar, ne de bir ya rar (ir -
şad) sağ la ya bi li rim." (72/21)

İSA (A.S.)
De yin ki: "Biz Al lah'a; bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya -
kub ve to run la rı na in di ri le ne, Mu sa ve İsa'ya ve ri len ile pey gam-
ber le re Rab bin den ve ri le ne iman et tik. On lar dan hiç bi ri ni di ğe -
rin den ayır det me yiz ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (2/136)
İş te bu el çi ler; bir kıs mı nı bir kıs mı na üs tün kıl dık. On lar dan,
Allah'ın ken di le riy le ko nuş tu ğu ve de re ce ler le yük selt ti ği var dır.
Mer yem oğ lu İsa'ya apa çık bel ge ler ver dik ve O'nu Ru hu'l-Ku -
düs'le des tek le dik. Şa yet Al lah di le sey di, ken di le ri ne apa çık
bel ge ler gel dik ten son ra, on la rın pe şin den ge len (üm met)ler,
bir bir le ri ni öl dür mez di. An cak ih ti la fa düş tü ler; on lar dan ki mi
inan dı, ki mi in kâr et ti. Al lah di le sey di bir bir le ri ni öl dür mez ler di.
Ama Al lah di le di ği ni ya pan dır. (2/253)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe şe el çi -
ler gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel ge ler ver dik ve
onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek, si ze ne za man bir el çi
nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir şey le gel se, bü yük lük tas la ya rak
bir kıs mı nız onu ya lan la ya cak, bir kıs mı nız da onu öl dü re cek
mi si niz? (2/87)
De ki: "Biz Al lah'a, bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya kup
ve to run la rı na in di ri le ne, Mu sa'ya, İsa'ya ve pey gam ber le re
Rab le rin den ve ri len le re iman et tik. On lar dan hiç bi ri ara sın da
ay rı lık gö zet me yiz. Ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (3/84)
Ha ni Me lek ler, de di ler ki: "Mer yem, doğ ru su Al lah Ken din den
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bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa
Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, saygındır' ve
(Allah'a) yakın kılınanlardandır.." "Beşikte de, yetişkinliğinde de
insanlarla konuşacaktır. Ve O salihlerdendir." "Rabbim, bana
bir beşer dokunmamışken, nasıl bir çocuğum olabilir?" dedi.
(Fakat) Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verir-
se, yalnızca ona "Ol" der, o da hemen oluverir." "Ona kitabı,
hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek." İsrailoğullarına elçi kıla-
cak. (O, İsrailoğullarına şöyle diyecek:) "Gerçek şu, ben size
Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçimin-
de bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın
izniyle kuş oluverir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, ala-
ca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi
ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmış-
sanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır." "Benden önceki
Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kıl-
mak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artık Allah'tan
korkup bana itaat edin." "Gerçekten Allah, benim de Rabbim,
sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet edin. Dosdoğru olan
yol işte budur." Nitekim İsa, onlarda inkârı sezince, dedi ki:
"Allah için bana yardım edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'ın
yardımcıları biziz; biz Allah'a inandık, bizim gerçekten Müslü-
manlar olduğumuza şahid ol" dediler. "Rabbimiz, biz indirdiğine
inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi şahidlerle beraber yaz."
Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karşı-
lık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.
Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu senin hayatına
Ben son vereceğim, seni Kendime yükselteceğim, seni inkâr
edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar
inkâra sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yal-
nızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde ara-
nızda Ben hükmedeceğim." (3/45-55)
Şüphesiz, Allah Katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibi-
dir. Onu topraktan yarattı, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen
oluverdi. Gerçek, Rabbinden (gelen)dir. Öyleyse kuşkuya kapı-
lanlardan olma. (3/59-60)
Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sa-
na da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunları-
na, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vah-
yettik. Davud'a da Zebur verdik. (4/163)
Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine karşı inkâ-
ra sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: "Kalp-
lerimiz örtülüdür" demeleri nedeniyle (onları lanetledik.) Hayır;
Allah, inkârları dolayısıyla ona (kalplerine) damga vurmuştur.
Onların azı dışında, inanmazlar. (Bir de) İnkâra sapmaları ve
Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri, Ve: "Biz,
Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük"
demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu
öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gös-
terildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin
bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna
ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Ha-
yır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm
ve hikmet sahibidir. Andolsun, Kitap ehlinden, ölmeden önce
ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların
aleyhine şahid olacaktır. (4/155-159)
Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah'a kar-
şı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih
İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu ('Ol' kelimesini)

Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve
elçisine inanınız; "üçtür" demeyiniz. (Bundan) kaçının, sizin için
hayırlıdır. Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan
yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak
Allah yeter. Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi)
melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar.
Kim O'na ibadet etmeye 'karşı çekimser' davranırsa ve büyük-
lenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda topla-
yacaktır. (4/171-172)
Andolsun, "Şüphesiz, Allah Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler
küfre düşmüştür. De ki: "O, eğer Meryem oğlu Mesih'i, onun an-
nesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse,
Allah'tan (bunu önlemeye) kim birşeye malik olabilir? Göklerin,
yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır; dile-
diğini yaratır. Allah herşeye güç yetirendir. (5/17)
Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrula-
yıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet
ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için
yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik. (5/46)
Andolsun, "Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler küf-
re düşmüştür. Oysa Mesih'in dediği (şudur:) "Ey İsrailoğulları, be-
nim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çün-
kü O, Kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır,
onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur." Andol-
sun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler küfre düşmüştür. Oysa
tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından
vazgeçmezlerse, onlardan inkâr edenlere mutlaka (acı) bir azab
dokunacaktır. Yine de Allah'a tevbe edip bağışlanma istemeye-
cekler mi? Oysa Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Meryem oğ-
lu Mesih, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti.
Onun annesi dosdoğrudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, on-
lara ayetleri nasıl açıklıyoruz? (Yine) bir bak, onlar ise nasıl da
çevriliyorlar? (5/72-75)
İsrailoğullarından inkâr edenlere, Davud ve Meryem oğlu İsa di-
liyle lanet edilmiştir. Bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları nede-
niyledir. (5/78)
Allah şöyle diyecek: "Ey Meryemoğlu İsa, sana ve annene olan
nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşik-
te iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kita-
bı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş bi-
çiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdü-
ğünde bir kuş oluveriyordu. Doğuştan kör olanı, alacalıyı iznim-
le iyileştiriyordun, (yine) benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarı-
yordun. İsrailoğullarına apaçık belgelerle geldiğinde onlardan
inkâra sapanlar, "Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir" demişlerdi
(de) İsrailoğullarını senden geri püskürtmüştüm." Hani Havari-
lere: "Bana ve elçime iman edin" diye vahy (ilham) etmiştim; on-
lar da: "İman ettik, gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de
şahid ol" demişlerdi. Havariler: "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bi-
ze gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da: "Eğer inan-
mışlarsanız Allah'tan korkup-sakının" demişti. (Bu sefer Hava-
riler:) "Ondan yemek istiyoruz, kalplerimiz tatmin olsun, senin
de gerçekten bize doğru söylediğini bilelim ve buna şahidlerden
olalım" demişlerdi. Meryem oğlu İsa: "Allah'ım, Rabbimiz, bize
gökten bir sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve
Sen'den de bir belge olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık vericilerin
en hayırlısısın" demişti. Allah demişti ki: "Şüphesiz ben bunu si-
ze indireceğim. Artık sonra sizden kim inkâr ederse, ben onu
gerçekten alemlerden hiç kimseyi azablandırmayacağım bir
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azab la azab lan dı ra ca ğım." Al lah: "Ey Mer yem oğ lu İsa, in san -
la ra, be ni ve an ne ni Al lah'ı bı ra ka rak iki ilah edi nin, di ye sen mi
söy le din?" de di ğin de: "Se ni ten zih ede rim, hak kım ol ma yan bir
sö zü söy le mek ba na ya kış maz. Eğer bu nu söy le dim se mut la ka
Sen onu bil miş sin dir. Sen ben de ola nı bi lir sin, ama ben Sende
ola nı bil mem. Ger çek ten, gö rün me yen le ri (gayb le ri) bi len
Sen'sin Sen." "Ben on la ra ba na em ret tik le ri nin dı şın da hiç bir
şe yi söy le me dim. (O da şuy du:) 'Be nim de Rab bim, si zin de
Rab bi niz olan Al lah'a kul luk edin.' On la rın için de kal dı ğım sü re -
ce, ben on la rın üze rin de bir şa hi dim. Be nim (dün ya) ha ya tı ma
son ver di ğin de, üzer le rin de ki gö zet le yi ci Sendin. Sen her şe yin
üze ri ne şa hid olan sın." Eğer on la rı azab lan dı rır san, şüp he siz
on lar Se nin kul la rın dır, eğer on la rı ba ğış lar san, şüp he siz aziz
olan, ha kim olan Sensin Sen." (5/110-118)
Ze ke ri ya'yı, Yah ya'yı, İsa'yı ve İl yas'ı da (hi da ye te eriş tir dik.)
On la rın hep si sa lih ler den dir. (6/85)
Yahudi ler: "Üze yir Al lah'ın oğ lu dur" de di ler; Hı ris ti yan lar da:
"Me sih Al lah'ın oğ lu dur" de di ler. Bu, on la rın ağız la rıy la söy le -
me le ri dir; on lar, bun dan ön ce ki in kâr eden le rin söz le ri ni tak lid
edi yor lar. Al lah on la rı kah ret sin; na sıl da çev ri li yor lar? On lar,
Al lah'ı bı ra kıp bil gin le ri ni ve ra hip le ri ni rab lar (ilah lar) edin di ler
ve Mer yem oğ lu Me sih'i de.. Oy sa on lar, tek olan bir ilah'a iba-
det et mek ten baş ka bir şey le em ro lun ma dı lar. O'ndan baş ka
ilah yok tur. O, bun la rın şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce dir. (9/30-
31)
Ki tap'ta Mer yem'i de zik ret. Ha ni o, ai le sin den ko pup do ğu ta ra-
fın da bir ye re çe kil miş ti. Son ra on lar dan ya na (ken di ni giz le yen)
bir per de çek miş ti. Böy le ce ona ru hu muz (Cib ril'i) gön der miş tik,
o da, düz gün bir be şer kı lı ğın da gö rün müş tü. De miş ti ki: "Ger -
çek ten ben, sen den Rah man'a sı ğı nı rım. Eğer tak va sa hi biy sen
(ba na yak laş ma)." De miş ti ki: "Ben, yal nız ca Rab bin den (ge len)
bir el çi yim; sa na ter te miz bir er kek ço cuk ar ma ğan et mek için
(bu ra da yım)." O: "Be nim na sıl bir er kek ço cu ğum ola bi lir? Ba -
na hiç bir be şer do kun ma mış ken ve ben az gın utan maz (bir ka -
dın) de ğil ken" de di. "İş te böy le" de di. "Rab bin, de di ki: -Bu be -
nim için ko lay dır. Onu in san la ra bir ayet ve Biz den bir rah met
kıl mak için (bu ço cuk ola cak tır)." Ve iş de olup bit miş ti. Böy le -
lik le ona ge be kal dı, son ra onun la ıs sız bir ye re çe kil di. Der ken
do ğum san cı sı onu bir hur ma da lı na sü rük le di. De di ki: "Keş ke
bun dan ön ce öl sey dim de, ha fı za lar dan si li nip unu tu lu ver sey -
dim." Al tın dan (bir ses) ona ses len di: "Hüz ne ka pıl ma, Rab bin
se nin alt (yan)ın da bir ark kıl mış tır." Hur ma da lı nı ken di ne doğ -
ru sal la, üze ri ne he nüz oluş muş-ta ze hur ma dö kü lü ver sin." Ar -
tık, ye, iç, gö zün ay dın ol sun. Eğer her han gi bir be şer gö re cek
olur san, de ki: "Ben Rah man'a oruç ada dım, bu gün hiç kim sey -
le ko nuş ma ya ca ğım." Böy le ce onu ta şı ya rak kav mi ne gel di.
De di ler ki: "Ey Mer yem, sen ger çek ten şa şır tı cı bir şey yap tın."
"Ey Ha run'un kız kar de şi, se nin ba ban kö tü bir ki şi de ğil di ve
an nen de az gın, utan maz (bir ka dın) de ğil di." Bu nun üze ri ne
ona (ço cu ğa) işa ret et ti. De di ler ki: "He nüz be şik te olan bir ço -
cuk la biz na sıl ko nu şa bi li riz?" (İsa) De di ki: "Şüp he siz ben
Allah'ın ku lu yum. (Al lah) Ba na Ki ta bı ver di ve be ni pey gam ber
kıl dı." "Ne re de olur sam (ola yım,) be ni kut lu kıl dı ve ha yat sür-
dü ğüm müd det çe, ba na na ma zı ve ze ka tı va si yet (emr) et ti."
"An ne me ita ati de. Ve be ni mut suz bir zor ba kıl ma dı." "Se lam
üze ri me dir; doğ du ğum gün, öle ce ğim gün ve di ri ola rak ye ni -
den-kal dı rı la ca ğım gün de." İş te Mer yem oğ lu İsa; hak kın da
kuş ku ya düş tük le ri "Hak Söz". Al lah'ın ço cuk edin me si ola cak
şey de ğil. O yü ce dir. Bir işin ol ma sı na ka rar ve rir se, an cak ona:

"Ol" der, o da he men olu ve rir. (19/16-35)
Biz, Mer yem'in oğ lu nu ve an ne si ni bir ayet kıl dık ve iki si ni ba -
rın ma ya el ve riş li ve akar su yu olan bir te pe de yer leş tir dik.
(23/50)
Ha ni Biz pey gam ber ler den ke sin söz le ri ni al mış tık; sen den,
Nuh'tan, İb ra him'den, Mu sa'dan ve Mer yem oğ lu İsa'dan. Biz
on lar dan sa pa sağ lam bir söz al mış tık. (33/7)
O: "Di ni dos doğ ru ayak ta tu tun ve on da ay rı lı ğa düş me yin" di -
ye din den Nuh'a va si yet et ti ği ni ve sa na vah yet ti ği mi zi, İb ra -
him'e, Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi si zin için de teş ri' et -
ti (bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri ni ça ğır dı ğın şey, müş rik le re
ağır gel di. Al lah, di le di ği ni bu na se çer ve iç ten ken di si ne yö ne -
le ni hi da ye te er di rir. (42/13)
Mer yem oğ lu (İsa) bir ör nek ola rak ve ri lin ce, se nin kav min he -
men on dan (ke yif le söz edip) kah ka ha lar la gü lü yor lar. De di ler
ki: "Bi zim ilah la rı mız mı da ha ha yır lı, yok sa o mu?" Onu yal nız -
ca bir tar tış ma-ko nu su ol sun di ye (ör nek) ver di ler. Ha yır, on lar
'tar tış ma cı ve düş man' bir ka vim dir. O, yal nız ca bir kul dur; ken-
di si ne ni met ver dik ve onu İs ra ilo ğul la rı na bir ör nek kıl dık. Eğer
Biz di le miş ol say dık, el bet te siz den me lek ler kı lar dık; yer yü -
zün de (si ze) ha lef (ye ri ni ze ge çen ler) olur lar dı. Şüp he siz o, kı -
ya met-sa ati için bir ilim dir. Öy ley se on dan (kı ya met ten) ya na
hiç bir kuş ku ya ka pıl ma yın ve ba na uyun. Dos doğ ru yol bu dur.
Şey tan sa kın si zi (Al lah'ın yo lun dan) alı koy ma sın. Ger çek ten o,
si zin için açık ça bir düş man dır. İsa, açık bel ge ler le ge lin ce, de -
di ki: "Ben si ze bir hik met le gel dim ve hak kın da ih ti la fa düş tük -
le ri ni zin bir kıs mı nı si ze açık la mak için de. Öy ley se Al lah'tan
sa kı nın ve ba na ita at edin." "Şüp he siz Al lah, O, be nim de Rab -
bim, si zin de Rab bi niz dir; şu hal de O'na kul luk edin. Dos doğ ru
yol bu dur." Son ra, iç le rin den bir ta kım fır ka lar ih ti la fa düş tü. Ar -
tık, acı bir gü nün aza bın dan vay o zul met miş olan la ra. (43/57-
65)
Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise, Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır. (57/27)
Ha ni Mer yem oğ lu İsa da: "Ey İs ra ilo ğul la rı, ger çek ten ben, si -
zin için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi yim. Ben den ön ce ki Tev rat'ı
doğ ru la yı cı ve ben den son ra is mi "Ah med" olan bir el çi nin de
müj de le yi ci si yim" de miş ti. Fa kat o, on la ra apa çık bel ge ler le ge -
lin ce: "Bu, açık ça bir bü yü dür" de di ler. (61/6)
Ey iman eden ler, Al lah'ın yar dım cı la rı olun: Mer yem oğ lu
İsa'nın ha va ri le re: "Al lah'a (yö ne lir ken) be nim yar dım cı la rım
kim ler dir?" de me si gi bi. Ha va ri ler de de miş ler di ki: "Al lah'ın yar-
dım cı la rı biz le riz." Böy le ce İs ra ilo ğul la rın dan bir top lu luk iman
et miş, bir top lu luk da in kâr et miş ti. So nun da Biz iman eden le ri
düş man la rı na kar şı des tek le dik, on lar da üs tün gel di ler. (61/14)

İS HAK (A.S.)
Yok sa siz Ya kub'un ölüm anın da ora da şa hid ler miy di niz? O
oğul la rı na: "Ben den son ra ki me iba det ede cek si niz?" de di ğin de
on lar: "Se nin ila hı na ve ata la rın İb ra him İs ma il ve İs hak'ın ila hı
olan tek bir ila ha iba det ede ce ğiz; biz ler ona tes lim ol duk" de -
miş ler di. (2/133)
De yin ki: "Biz Al lah'a; bi ze in di ri le ne İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya -
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kub ve to run la rı na in di ri le ne Mu sa ve İsa'ya ve ri len ile pey gam -
ber le re Rab bin den ve ri le ne iman et tik. On lar dan hiç bi ri ni di ğe -
rin den ayır det me yiz ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (2/136)
De ki: "Biz Al lah'a bi ze in di ri le ne İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya kup
ve to run la rı na in di ri le ne Mu sa'ya İsa'ya ve pey gam ber le re Rab -
le rin den ve ri len le re iman et tik. On lar dan hiç bi ri ara sın da ay rı lık
gö zet me yiz. Ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (3/84)
Nuh'a ve on dan son ra ki pey gam ber le re vah yet ti ği miz gi bi sa na
da vah yet tik. İb ra him'e, İs ma il'e, İs hak'a, Ya kub'a, to run la rı na,
İsa'ya, Ey yub'a, Yu nus'a, Ha run'a ve Sü ley man'a da vah yet tik.
Da vud'a da Ze bur ver dik. (4/163)
Ka rı sı ayak tay dı bu nun üze ri ne gül dü. Biz ona İs hak'ı, İs hak'ın
ar ka sın dan da Ya kub'u müj de le dik. (11/71)
"Böy le ce Rab bin se ni seç kin kı la cak söz le rin yo ru mun dan (kay-
nak la nan bir bil gi yi) sa na öğ re te cek ve da ha ön ce ata la rın İb ra -
him ve İs hak'a (ni me ti ni) ta mam la dı ğı gi bi se nin ve Ya kub ai le -
si nin üze rin de ki ni me ti ni ta mam la ya cak tır. El bet te Rab bin bi len-
dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (12/6)
"Ata la rım İb ra him'in, İs hak'ın ve Ya kub'un di ni ne uy dum.
Allah'a hiç bir şey le şirk koş ma mız bi zim için ola cak şey de ğil.
Bu bi ze ve in san la ra Al lah'ın lü tuf ve ih sa nın dan dır an cak in -
san la rın ço ğu şük ret mez ler." (12/38)
"Hamd Al lah'a ait tir ki O ba na ih ti yar lı ğa rağ men İs ma il'i ve İs -
hak'ı ar ma ğan et ti. Şüp he siz Rab bim ger çek ten du ayı işi ten dir."
(14/39)
Ona İs hak'ı ar ma ğan et tik, üs tü ne de Ya kub'u; her bi ri ni sa lih -
ler kıl dık. (21/72)
Biz ona sa lih ler den bir pey gam ber ola rak İs hak'ı da müj de le dik.
(37/112)

İS LAM
Ey iman eden ler, he pi niz top lu ca "ba rış ve gü ven li ğe (Silm'e, İs -
lam'a) gi rin ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Çün kü o, si ze
apa çık bir düş man dır. (2/208)
Hiç şüp he siz din, Al lah Katında İs lam'dır. Ki tap ve ri len ler, an -
cak ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra, ara la rın da ki "kıs kanç lık ve
hak ka baş kal dır ma" (bağy) yü zün den ay rı lı ğa düş tü ler. Kim
Allah'ın ayet le ri ni in kâr eder se, (bil sin ki) ger çek ten Al lah, he sa-
bı pek ça buk gö ren dir. (3/19)
Kim İs lam'dan baş ka bir din arar sa as la on dan ka bul edil mez.
O, ahi ret te de kay ba uğ ra yan lar dan dır. (3/85)
Siz, in san lar için çı ka rıl mış ha yır lı bir üm met si niz; ma ruf (iyi ve
İs lam'a uy gun) ola nı em re der, mün ker olan dan sa kın dı rır ve
Allah'a iman eder si niz. Ki tap Eh li de inan mış ol say dı, el bet te
ken di le ri için ha yır lı olur du. İç le rin den iman eden ler var dır, fa kat
ço ğun lu ğu fıs ka sa pan lar dır. (3/110)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
Al lah, ki mi hi da ye te er dir mek is ter se, onun göğ sü nü İs lam'a

açar; ki mi sap tır mak is ter se, onun göğ sü nü, san ki gö ğe yük se -
li yor muş gi bi dar ve sı kın tı lı kı lar. Al lah, iman et me yen le rin üs -
tü ne iş te böy le pis lik çö ker tir. (6/125)
Al lah'a and içi yor lar ki (o in kâr sö zü nü) söy le me di ler. Oy sa an -
dol sun, on lar in kâr sö zü nü söy le miş ler dir ve İs lam lık la rın dan
son ra in kâ ra sap mış lar dır ve eri şe me dik le ri bir şe ye yel ten miş -
ler dir. Oy sa in ti ka ma kal kış ma la rı nın, ken di le ri ni Al lah'ın ve el -
çi si nin bol ih sa nın dan zen gin kıl ma sın dan baş ka (bir ne de ni)
yok tu. Eğer tev be eder ler se ken di le ri için ha yır lı olur, eğer yüz
çe vi rir ler se Al lah on la rı dün ya da da, ahi ret te de acı bir azab la
azab lan dı rır. On lar için yer yü zün de bir ko ru yu cu-dost ve bir
yar dım cı yok tur. (9/74)
Al lah, ki min göğ sü nü İs lam'a aç mış sa, ar tık o, Rab bin den bir
nur üze ri ne dir, (öy le) de ğil mi? Fa kat Al lah'ın zik rin den (ya na)
kalp le ri ka tı laş mış olan la rın vay ha li ne. İş te on lar, apa çık bir sa -
pık lık için de dir ler. (39/22)
Ey iman eden ler, eğer siz Al lah'a (Al lah adı na İs la ma ve Müs -
lü man la ra) yar dım eder se niz, O da si ze yar dım eder ve si zin
ayak la rı nı zı sağ lam laş tı rır. (47/7)
Be de vi ler, de di ki: "İman et tik." De ki: "Siz iman et me di niz; an -
cak "İs lam (Müs lü man ve ya tes lim) ol duk de yin. İman he nüz
kalp le ri ni ze gir miş de ğil dir. Eğer Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at
eder se niz, O, si zin amel le ri niz den hiç bir şe yi ek silt mez. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir." (49/14)
(Mü na fık lar) On la ra ses le nir ler: "Biz siz ler le bir lik te de ğil miy-
dik?" Der ler ki: "Evet, an cak siz ken di ni zi fit ne ye dü şür dü nüz,
(Müs lü man la rı acı la rın ve yı kım la rın sar ma sı nı) gö ze tip-bek le -
di niz, (Al lah'a ve İs lam'a kar şı) kuş ku la ra ka pıl dı nız. Siz le ri ku -
run tu lar ya nıl tıp-al dat tı. So nun da Al lah'ın em ri (olan ölüm) ge li -
ver di; ve o al dal tı cı da si zi Al lah ile (Al lah'ın adı nı kul la na rak,
hat ta ma sum ca siz den gö rü ne rek) al dat mış ol du." (57/14)
İs lam'a çağ rıl dı ğı hal de, Al lah'a kar şı ya lan uy du ran lar dan da -
ha za lim kim dir? Al lah, za lim bir kav mi hi da ye te er dir mez.
(61/7)
El çi le ri ni hi da yet ve hak din üze re gön de ren O'dur. Öy le ki onu
(hak din olan İs lam'ı) bü tün din le re kar şı üs tün kı la cak tır; müş-
rik ler hoş gör me se bi le. (61/9)
Oy sa on lar (ken di le ri ni tü müy le Al lah'a ve İs lam'a tes lim et me -
yen ler) bir ti ca ret ya da bir eğ len ce gör dük le ri za man, (he men)
ona sö kün et ti ler ve se ni ayak ta bı rak tı lar. De ki: "Al lah'ın
Katında bu lu nan, eğ len ce den ve ti ca ret ten da ha ha yır lı dır.
Allah, rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır." (62/11)
(Bo şa dı ğı nız) Ka dın la rı, gü cü nüz ora nın da otur mak ta ol du ğu -
nuz ye rin bir ya nın da otur tun, on la ra 'dar lık ve sı kın tı ya dü şür -
mek ama cıy la' za rar ver me yin. Eğer on lar ha mi le ise ler, yük le -
ri ni bı ra kın ca ya (do ğum la rı nı ya pın ca ya) ka dar on la ra na fa ka
ve rin. Şa yet siz ler için (ço cu ğu) em zi rir ler se, on la ra üc ret le ri ni
öde yin. (Du rum ve iliş ki le ri ni zi) Ken di ara nız da ma ruf (gü zel lik -
le ve İs lam'a uy gun bir tarz) üze re gö rü şüp-ko nu şun. Eğer güç-
lük içi ne gi rer se niz, bu du rum da (ço cu ğu) onun (ba ba sı) için bir
baş ka sı em zi re bi lir. (65/6)

İS MA İL (A.S.)
Ha ni Evi (Ka'be'yi) in san lar için bir top lan ma ve gü ven lik ye ri kıl-
mış tık. "İb ra him'in ma ka mı nı na maz ye ri edi nin" İb ra him ve İs -
ma il'e de "Evi mi ta vaf eden ler iti ka fa çe ki len ler ve rü ku ve sec -
de eden ler için te miz le yin" di ye, ahid ver dik. (2/125)
İb ra him, İs ma il'le bir lik te Evin (Ka'be'nin) sü tun la rı nı yük selt ti -
ğin de (iki si şöy le dua et miş ti): "Rab bi miz biz den (bu nu) ka bul
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et. Şüp he siz Sen işi ten ve bi len sin"; (2/127)
Yok sa siz Ya kub'un ölüm anın da ora da şa hid ler miy di niz? O,
oğul la rı na: "Ben den son ra ki me iba det ede cek si niz?" de di ğin de
on lar: "Se nin ila hı na ve ata la rın İb ra him İs ma il ve İs hak'ın ila hı
olan tek bir ila ha iba det ede ce ğiz; biz ler ona tes lim ol duk" de -
miş ler di. (2/133)
De yin ki: "Biz Al lah'a; bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya -
kub ve to run la rı na in di ri le ne, Mu sa ve İsa'ya ve ri len ile pey gam-
ber le re Rab bin den ve ri le ne iman et tik. On lar dan hiç bi ri ni di ğe -
rin den ayır det me yiz ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (2/136)
Yok sa siz, ger çek ten İb ra him'in, İs ma il'in, İs hak'ın, Ya kub'un ve
to run la rı nın, Yahudi ve ya Hı ris ti yan ol duk la rı nı mı söy lü yor su -
nuz? De ki: "Siz mi da ha iyi bi li yor su nuz yok sa Al lah mı?
Allah'tan ken di sin de olan bir şe ha de ti giz le yen den da ha za lim
olan kim dir? Al lah yap tık la rı nız dan ga fil de ğil dir." (2/140)
De ki: "Biz, Al lah'a bi ze in di ri le ne İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya kup
ve to run la rı na in di ri le ne, Mu sa'ya, İsa'ya ve pey gam ber le re
Rab le rin den ve ri len le re iman et tik. On lar dan hiç bi ri ara sın da
ay rı lık gö zet me yiz. Ve biz, O'na tes lim ol muş la rız." (3/84)
Nuh'a ve on dan son ra ki pey gam ber le re vah yet ti ği miz gi bi, sa -
na da vah yet tik. İb ra him'e, İs ma il'e, İs hak'a, Ya kub'a, to run la rı -
na, İsa'ya, Ey yub'a, Yu nus'a, Ha run'a ve Sü ley man'a da vah-
yet tik. Da vud'a da Ze bur ver dik. (4/163)
İs ma il'i, El ya sa'yı, Yu nus'u ve Lut'u da (hi da ye te eriş tir dik). On -
la rın hep si ni alem le re üs tün kıl dık. (6/86)
"Hamd Al lah'a ait tir ki, O, ba na ih ti yar lı ğa rağ men İs ma il'i ve İs -
hak'ı ar ma ğan et ti. Şüp he siz Rab bim ger çek ten du ayı işi ten dir."
(14/39)
Ki tap'ta İs ma il'i de zik ret. Çün kü o va'din de doğ ruy du ve gön de-
ril miş (Re sul) bir pey gam ber di. Hal kı na na ma zı ve ze ka tı em re-
di yor du ve o Rab bi Katında ken di sin den ra zı olu nan (bir in -
san)dı. (19/54-55)
İs ma il İd ris ve Zü'l-Kifl hep si sab re den ler den di. (21/85)
İs ma il'i, El ye sa'ı ve Zül kifl'i de ha tır la. Hep si de ha yır lı olan lar -
dan dır.(38/48)

İS PAT
Ki tap Eh li, sen den ken di le ri ne gök ten bir ki tap in dir me ni is ti yor.
Mu sa'dan bun dan da ha bü yü ğü nü is te miş ler di. De miş ler di ki:
"Bi ze Al lah'ı açık ça gös ter." Böy le ce zu lüm le rin den do la yı on la -
ra yıl dı rım çarp mış tı. Ar dın dan ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra, bu za ğı yı (ilah) edin miş ler di. Yi ne bun dan do la yı
on la rı af fet tik ve Mu sa'ya apa çık olan is pat la yı cı bir de lil ver dik.
(4/153)
De ki: "Rab bim yal nız ca çir kin-ha ya sız lık la rı -on lar dan açık ta
olan la rı nı ve giz li olan la rı nı,- gü nah iş le me yi, hak lı ne de ni ol ma-
yan 'is yan ve sal dı rı yı' ken di si hak kın da is pat la yı cı bir de lil in dir-
me di ği şe yi Al lah'a şirk koş ma nı zı ve  Al lah'a kar şı bil me di ği niz
şey le ri söy le me ni zi ha ram kıl mış tır." (7/33)
Yok sa Biz, on la ra is pat lı bir de lil in dir dik de, o mu O'na or tak
koş ma la rı nı söy lü yor? (30/35)

İS RAF
Ye tim le ri, ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin; şa yet ken di -
le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz mü, he men on la ra mal-
la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di ye is raf ile çar ça buk ye me yin. Zen -
gin olan if fet li ol ma ya ça lış sın, yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti -
ya ca ve ör fe uy gun) bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne ver-

di ği niz za man, on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He sap gö rü cü
ola rak Al lah ye ter. (4/6)
As ma lı ve as ma sız bah çe le ri, hur ma la rı ve tad la rı fark lı ekin le -
ri, zey tin le ri ve nar la rı -bir bi ri ne ben zer ve ben zeş mez- ya ra tan
O'dur. Ürün ver di ğin de ürü nün den yi yin ve ha sad gü nü hak kı nı
ve rin; is raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez. (6/141)
Ey Ade mo ğul la rı, her mes cid ya nın da ziy net le ri ni zi ta kı nın. Yi -
yin, için ve is raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez.
(7/31)
Ak ra ba ya hak kı nı ver, yok su la ve yol da kal mı şa da. İs raf ede-
rek sa çıp-sa vur ma. Çün kü sa çıp-sa vu ran lar, şey ta nın kar deş -
le ri ol muş lar dır; şey tan ise Rab bi ne kar şı nan kör dür. (17/26-27)
On lar, har ca dık la rı za man, ne is raf eder ler, ne kı sar lar; (har ca -
ma la rı,) iki si ara sın da or ta bir yol dur. (25/67)

İS RA İL
Tev rat in di ril me den ev vel, İs ra il'in ken di ne ha ram kıl dık la rın dan
baş ka İs ra ilo ğul la rı na bü tün yi ye cek ler he lal idi. De ki: "Şu hal -
de eğer doğ ruy sa nız Tev rat'ı ge ti rin de onu oku yun". (3/93)
İş te bun lar; ken di le ri ne Al lah'ın ni met ver di ği pey gam ber ler den -
dir; Adem'in so yun dan Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mız (in san ne -
sil le rin)den İb ra him ve İs ra il (Ya kup)in so yun dan doğ ru yo la
eriş tir dik le ri miz den ve seç tik le ri miz den dir ler. On la ra Rah man
(olan Al lah')ın ayet le ri okun du ğun da ağ la ya rak sec de ye ka pa -
nır lar. (19/58)

İS RA İLO ĞUL LA RI
Ey İs ra ilo ğul la rı, si ze ba ğış la dı ğım ni me ti mi ha tır la yın ve ah di -
me bağ lı ka lın, ki Ben de ah di ni ze bağ lı ka la yım. Ve yal nız ca
ben den kor kun. (2/40)
Ey İs ra ilo ğul la rı, si ze ba ğış la dı ğım ni me ti mi ve si zi (bir dö nem)
alem le re üs tün kıl dı ğı mı ha tır la yın. (2/47)
Ha ni İs ra ilo ğul la rın dan, "Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin,
an ne ye-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re ve yok sul la ra iyi lik le dav-
ra nın, in san la ra gü zel söz söy le yin, na ma zı dos doğ ru kı lın ve
ze ka tı ve rin" di ye mi sak al mış tık. Son ra siz, pek azı nız ha riç,
dön dü nüz ve (hâ lâ) yüz çe vi ri yor su nuz. (2/83)
Ey İs ra ilo ğul la rı, si ze ba ğış la dı ğım ni me ti mi ve si zi (bir dö nem)
alem le re mu hak kak üs tün kıl dı ğı mı ha tır la yın. (2/122)
İs ra ilo ğul la rı na sor, on la ra ni ce açık ayet(ler) ver dik. Ken di si ne
gel dik ten son ra kim Al lah'ın ni me ti ni de ğiş ti rir se, (bil sin ki) şüp-
he siz Al lah, ce za sı pek şid det li olan dır. (2/211)
Mu sa'dan son ra İs ra ilo ğul la rı nın ön de ge len le ri ni gör me din mi?
Ha ni, pey gam ber le rin den bi ri ne: "Bi ze bir me lik gön der de Al lah
yo lun da sa va şa lım" de miş ler di, O: "Ya üze ri ni ze sa vaş ya zıl dı -
ğı hal de sa vaş ma ya cak olur sa nız?" de miş ti. "Bi ze ne olu yor ki
Al lah yo lun da sa vaş ma ya lım? Ki biz yur du muz dan çı ka rıl dık ve
ço cuk la rı mız dan (uzak laş tı rıl dık.)" de miş ler di. Ama on la ra sa -
vaş ya zıl dı ğı (ön gö rül dü ğü) za man, az bir kıs mı ha riç yüz çe vir-
di ler. Al lah za lim le ri bi lir. (2/246)
İs ra ilo ğul la rı na el çi kı la cak. (O, İs ra ilo ğul la rı na şöy le di ye cek:)
"Ger çek şu, ben si ze Rab bi niz den bir ayet le gel dim. Ben si ze
ça mur dan kuş bi çi min de bir şey oluş tu rur, içi ne üfü rü rüm, o da
he men ce cik Al lah'ın iz niy le kuş olu ve rir. Ve Al lah'ın iz niy le do -
ğuş tan kör ola nı, ala ca has ta lı ğı na tu tu la nı iyi leş ti rir ve ölü yü di -
ril ti rim. Ye dik le ri ni zi ve bi rik tir dik le ri ni zi si ze ha ber ve ri rim. Şüp -
he siz, eğer inan mış sa nız bun da si zin için ke sin bir ayet var dır."
(3/49)
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Tev rat in di ril me den ev vel, İs ra il'in ken di ne ha ram kıl dık la rın dan
baş ka, İs ra ilo ğul la rı na bü tün yi ye cek ler he lal idi. De ki: "Şu hal -
de eğer doğ ruy sa nız, Tev rat'ı ge ti rin de onu oku yun". (3/93)
An dol sun, Al lah İs ra ilo ğul la rın dan ke sin söz (mi sak) al mış tı.
On lar dan oni ki gü ve ni lir-gö zet le yi ci gön der miş tik. Ve Al lah on -
la ra: "Ger çek ten ben si zin le bir lik te yim. Eğer na ma zı kı lar, ze -
ka tı ve rir, el çi le ri me ina nır, on la rı sa vu nup-des tek ler se niz ve
Allah'a gü zel bir borç ve rir se niz, şüp he siz si zin kö tü lük le ri ni zi
ör ter ve si zi ger çek ten, al tın dan ır mak lar akan cen net le re so ka -
rım. Bun dan son ra siz den kim in kar eder se, cid den düm düz bir
yol dan sap mış tır." (5/12)
Bu ne den le, İs ra ilo ğul la rı na şu nu yaz dık: Kim bir nef si, bir baş -
ka nef se ya da yer yü zün de ki bir fe sa da kar şı lık ol mak sı zın
(hak sız ye re) öl dü rür se, san ki bü tün in san la rı öl dür müş gi bi
olur. Kim de onu (öl dü rül me si ne en gel ola rak) di ril tir se, bü tün
in san la rı di rilt miş gi bi olur. An dol sun, el çi le ri miz on la ra apa çık
bel ge ler le gel miş ler dir. Son ra bu nun ar dın dan on lar dan bir ço -
ğu yer yü zün de öl çü yü ta şı ran lar dır. (5/32)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rın dan ke sin söz al mış (mi sak) ve on -
la ra el çi ler gön der miş tik. On la ra ne za man ne fis le ri nin ho şu na
git me yen bir şey le bir el çi gel diy se, bir bö lü mü nü ya lan la dı lar,
bir bö lü mü nü de öl dür dü ler. (5/70)
An dol sun, "Şüp he siz Al lah, Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. Oy sa Me sih'in de di ği (şu dur:) "Ey İs ra ilo ğul la rı,
be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a iba det edin.
Çün kü O, Ken di si ne or tak ko şa na şüp he siz cen ne ti ha ram kıl-
mış tır, onun ba rın ma ye ri ateş tir. Zul me den le re yar dım cı yok-
tur." (5/72)
İs ra ilo ğul la rın dan in kâr eden le re, Da vud ve Mer yem oğ lu İsa di -
liy le la net edil miş tir. Bu, is yan et me le ri ve had di aş ma la rı ne de -
niy le dir. (5/78)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
Be nim üze rim de ki yü küm lü lük, Al lah'a kar şı an cak ger çe ği söy-
le mek tir. Rab bi niz den si ze apa çık bir bel ge ile gel dim. Ar tık İs -
ra ilo ğul la rı nı be nim le gön der." (7/105)
Baş la rı na iğ renç bir azab çö kün ce, de di ler ki: "Ey Mu sa, Rab bi -
ne -sa na ver di ği ahid adı na- bi zim için dua et. Eğer bu iğ renç
aza bı üze ri miz den çe kip-gi de rir sen, an dol sun sa na iman ede-
ce ğiz ve İs ra ilo ğul la rı nı se nin le gön de re ce ğiz. (7/134)
Ken di si ne be re ket ler kıl dı ğı mız ye rin do ğu su na da, ba tı sı na da
o hor kı lı nıp-za yıf bı ra kı lan la rı (müs taz'af la rı) mi ras çı lar kıl dık.
Rab bi nin İs ra ilo ğul la rı na olan o gü zel sö zü (va adi), sab ret me le -
ri do la yı sıy la ta mam lan dı (ye ri ne gel di). Fi ra vun ve kav mi nin
yap mak ta ol duk la rı ve yük selt tik le ri ni (köşk le ri ni, sa ray la rı nı) da
yer le bir et tik. (7/137)
İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik. Put la rı önün de bel bü küp
eğil mek te olan bir top lu lu ğa rast la dı lar. Mu sa'ya de di ler ki: "Ey
Mu sa, on la rın ilah la rı (var; on la rın ki) gi bi, sen de bi ze bir ilah
yap." O: "siz ger çek ten ca hil lik et mek te olan bir ka vim si niz" de -
di. (7/138)

Biz, İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as ker le ri az -
gın lık la ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su lar onu bo ğa cak dü -
ze ye eri şin ce (Fi ra vun): "İs ra ilo ğul la rı nın ken di si ne inan dı ğı
(ilah tan) baş ka ilah ol ma dı ğı na inan dım ve ben de Müs lü man -
lar da nım" de di. (10/90)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rı nı, hoş la rı na gi de cek gü zel bir yer de
yer leş tir dik ve te miz şey ler den ken di le ri ne rı zık ver dik. Ken di le -
ri ne ilim ge lin ce ye ka dar an laş maz lı ğa düş me di ler. Şüp he siz
Rab bin, ara la rın da an laş maz lı ğa düş tük le ri şey ko nu sun da kı -
ya met gü nü hü küm ve re cek tir. (10/93)
Mu sa'ya ki tap ver dik ve "Ben den baş ka ve kil edin me yin" di ye
onu İs ra ilo ğul la rı na kı la vuz kıl dık. (17/2)
Ki tap ta İs ra ilo ğul la rı na şu hük mü ver dik: "Mu hak kak siz yer(yü -
zün) de iki de fa boz gun cu luk çı ka ra cak sı nız ve mu hak kak bü -
yük bir ki bir le niş-yük se liş le ki bir le ne cek-yük se le cek si niz. (17/4)
An dol sun, Biz Mu sa'ya apa çık do kuz ayet (mu ci ze) ver miş tik;
iş te İs ra ilo ğul la rı na sor; on la ra gel di ği za man Fi ra vun ona:
"Ger çek ten ben se ni bü yü len miş sa nı yo rum" de miş ti. (17/101)
Ve onun ar dın dan İs ra ilo ğul la rı na söy le dik: "O top rak (yurt)ta
otu run, ahi ret va'di gel di ğin de he pi ni zi der le yip-top la ya ca ğız."
(17/104)
İş te bun lar; ken di le ri ne Al lah'ın ni met ver di ği pey gam ber ler den -
dir; Adem'in so yun dan, Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mız (in san ne -
sil le rin)den, İb ra him ve İs ra il (Ya kup)in so yun dan, doğ ru yo la
eriş tir dik le ri miz den ve seç tik le ri miz den dir ler. On la ra Rah man
(olan Al lah')ın ayet le ri okun du ğun da, ağ la ya rak sec de ye ka pa -
nır lar. (19/58)
Hay di ona gi din de de yin ki: Biz se nin Rab bi nin el çi le ri yiz, İs ra -
ilo ğul la rı nı bi zim le bir lik te gön der ve on la ra (ar tık) azab ver me.
Sa na Rab bin den bir ayet le gel dik. Se lam, hi da ye te ta bi olan la -
rın üze ri ne ol sun." (20/47)
Ey İs ra ilo ğul la rı, an dol sun, si zi düş man la rı nız dan kur tar dık.
Tur'un sağ ya nın da si zin le va ad leş tik ve üze ri ni ze kud ret hel va-
sıy la bıl dır cın in dir dik. (20/80)
De di ki: "Ey an ne min oğ lu, sa ka lı mı ve ba şı mı tu tup-yol ma.
Ben, se nin: "İs ra ilo ğul la rı ara sın da ay rı lık çı kar dın, sö zü mü
önem se me din" de men den en di şe edip kork tum." (20/94)
İs ra ilo ğul la rı nı bi zim le bir lik te gön der men için (sa na gel dik)."
(26/17)
Ba na kar şı lü tuf-de di ğin ni met de, İs ra ilo ğul la rı nı kö le kıl man -
dan do la yı dır." (26/22)
İş te böy le; bun la ra İs ra ilo ğul la rı nı mi ras çı kıl dık. (26/59)
İs ra ilo ğul la rı bil gin le ri nin onu bil me si on lar için bir de lil (ayet)
de ğil mi? (26/197)
Ger çek şu ki, bu Kur'an, İs ra ilo ğul la rı na hak kın da ay rı lı ğa düş-
tük le ri şey le rin bir ço ğu nu ak ta rıp an la tı yor. (27/76)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver miş tik; böy le ce sen ona ka vuş-
mak tan kuş ku için de ol ma. Biz onu İs ra ilo ğul la rı na bir yol gös-
te ri ci kıl mış tık. (32/23)
An dol sun Biz Mu sa'ya hi da ye ti ver dik ve İs ra ilo ğul la rı na ki ta bı
mi ras bı rak tık. (40/53)
O, yal nız ca bir kul dur; ken di si ne ni met ver dik ve onu İs ra ilo ğul -
la rı na bir ör nek kıl dık. (43/59)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rı nı o al çal tı cı azab tan kur tar dık.
(44/30)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rı na Ki tap, hü küm ve pey gam ber lik
ver dik, on la rı te miz ve gü zel şey ler le rı zık lan dır dık ve on la rı
alem le re üs tün kıl dık. (45/16)
De ki: "Gör dü nüz mü, ha ber ve rin; eğer (bu Kur'an,) Al lah
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Katından ise, siz de onu in kâr et miş se niz ve İs ra ilo ğul la rın dan
bir şa hid bu nun bir ben ze ri ne şa hid lik edip iman et miş se ve siz
de bü yük lük tas la mış sa nız (bu nun so nu cu ne ola cak)? Şüp he -
siz Al lah, za lim olan bir kav mi hi da ye te er dir mez. (46/10)
Ha ni Mer yem oğ lu İsa da: "Ey İs ra ilo ğul la rı, ger çek ten ben, si -
zin için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi yim. Ben den ön ce ki Tev rat'ı
doğ ru la yı cı ve ben den son ra is mi "Ah med" olan bir el çi nin de
müj de le yi ci si yim" de miş ti. Fa kat o, on la ra apa çık bel ge ler le ge -
lin ce: "Bu, açık ça bir bü yü dür" de di ler. (61/6)
Ey iman eden ler, Al lah'ın yar dım cı la rı olun: Mer yem oğ lu
İsa'nın ha va ri le re: "Al lah'a (yö ne lir ken) be nim yar dım cı la rım
kim ler dir?" de me si gi bi. Ha va ri ler de de miş ler di ki: "Al lah'ın yar-
dım cı la rı biz le riz." Böy le ce İs ra ilo ğul la rın dan bir top lu luk iman
et miş, bir top lu luk da in kâr et miş ti. So nun da Biz iman eden le ri
düş man la rı na kar şı des tek le dik, on lar da üs tün gel di ler. (61/14)

İS TİĞ FAR
Ve 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le ri ya da ne fis le ri ne zul met tik le -
ri za man, Al lah'ı ha tır la yıp he men gü nah la rın dan do la yı ba ğış -
lan ma is te yen ler dir. Al lah'tan baş ka gü nah la rı ba ğış la yan kim-
dir? Bir de, on lar yap tık la rı (kö tü şey ler de) bi le bi le ıs rar et me -
yen ler dir. (3/135)
Al lah'tan bir rah met do la yı sıy la, on la ra yu mu şak dav ran dın.
Eğer ka ba, ka tı yü rek li ol say dın on lar çev ren den da ğı lır gi der -
ler di. Öy ley se on la rı ba ğış la on lar için ba ğış lan ma di le ve iş ko -
nu sun da on lar la mü şa ve re et. Eğer az me der sen ar tık Al lah'a
te vek kül et. Şüp he siz Al lah te vek kül eden le ri se ver. (3/159)
Biz, el çi ler den hiç kim se yi an cak Al lah'ın iz niy le ken di si ne ita at
edil me sin den baş ka bir şey le gön der me dik. On lar ken di ne fis -
le ri ne zul met tik le rin de şa yet sa na ge lip Al lah'tan ba ğış la ma di -
le se ler di ve el çi de on lar için ba ğış la ma di le sey di el bet te Al lah'ı
tev be le ri ka bul eden esir ge yen ola rak bu lur lar dı. (4/64)
Ve Al lah'tan ba ğış lan ma di le. Ger çek ten Al lah ba ğış la yan dır
esir ge yen dir. (4/106)
Kim kö tü lük iş ler ve ya nef si ne zul me dip son ra Al lah'tan ba ğış -
lan ma di ler se Al lah'ı ba ğış la yı cı ve mer ha met edi ci ola rak bu -
lur. (4/110)
Yi ne de Al lah'a tev be edip ba ğış lan ma is te me ye cek ler mi? Oy -
sa Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (5/74)
Oy sa sen iç le rin de bu lun du ğun sü re ce Al lah on la rı azab lan dı -
ra cak de ğil dir. Ve on lar ba ğış lan ma di le mek te ler ken de Al lah
on la rı azab lan dı ra cak de ğil dir. (8/33)
Sen, on lar için is ter ba ğış lan ma di le is ter sen di le me. On lar için
yet miş ke re ba ğış lan ma di le sen de Al lah on la rı ke sin lik le ba ğış-
la maz. Bu ger çek ten on la rın Al lah'a ve el çi si ne (kar şı) nan kör -
lük et me le ri do la yı sıy la dır. Al lah, fa sık lar top lu lu ğu na hi da yet
ver mez. (9/80)
Ken di le ri ne on la rın ger çek ten çıl gın ate şin ar ka daş la rı ol duk la -
rı açık lan dık tan son ra -ya kın la rı da hi ol sa- müş rik ler için ba ğış -
lan ma di le me le ri pey gam be re ve iman eden le re ya raş maz.
(9/113)
Ve Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin; son ra O'na tev be edin. O
da si zi adı ko nul muş bir vak te ka dar gü zel bir me ta (fay da) ile
me ta lan dır sın ve her ih san sa hi bi ne ken di ih sa nı nı ver sin. Eğer
yüz çe vi rir se niz ger çek ten ben si zin için bü yük bir gü nün aza-
bın dan kor ka rım. (11/3)
"Ey kav mim, Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin son ra O'na tev be
edin. Üs tü nü ze gök ten sa ğa nak (yağ mur lar bol ni met ler) yağ-
dır sın ve gü cü nü ze güç kat sın. Suç lu-gü nah kar lar ola rak yüz
çe vir me yin." (11/52)

Se mud (hal kı na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik). De di ki: "Ey
kav mim Al lah'a iba det edin si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
O si zi yer den (top rak tan) ya rat tı ve on da ömür ge çi ren ler kıl dı.
Öy ley se O'ndan ba ğış lan ma di le yin son ra O'na tev be edin.
Şüp he siz be nim Rab bim, ya kın olan dır, (du ala rı) ka bul eden-
dir." (11/61)
"Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin son ra O'na tev be edin. Ger -
çek ten be nim Rab bim, esir ge yen dir se ven dir." (11/90)
(Ço cuk la rı da:) "Ey ba ba mız, bi zim için gü nah la rı mı zın ba ğış -
lan ma sı nı di le. Biz ger çek ten ha ta ya dü şen ler idik" de di ler.
(12/97)
"İler de si zin için Rab bim den ba ğış lan ma di le rim. Çün kü O ba -
ğış la yan dır, esir ge yen dir" de di. (12/98)
Ken di le ri ne hi da yet gel di ği za man in san la rı inan mak tan ve
Rab le rin den ba ğış lan ma di le me le rin den alı ko yan şey an cak
ev vel ki le rin sün ne ti nin ken di le ri ne de gel me si ve ya aza bın on -
la rı kar şı lar ca sı na gel me si(ni bek le me le ri)dir. (18/55)
(İb ra him:) "Se lam üze ri ne ol sun, se nin için Rab bim den ba ğış -
lan ma di le ye ce ğim çün kü O ba na pek lü tuf kar dır" de di. (19/47)
Mü'min ler o kim se ler dir ki, Al lah'a ve Re sû lü'ne iman eden ler
onun la bir lik te top lu(mu il gi len di ren) bir iş üze rin de iken on dan
izin alın ca ya ka dar bı ra kıp-git me yen ler dir. Ger çek ten sen den
izin alan lar, iş te on lar Al lah'a ve el çi si ne iman eden ler dir. Böy -
le lik le sen den ken di ba zı iş le ri için izin is te dik le ri za man di le -
dik le ri ne izin ver ve on lar için Al lah'tan ba ğış lan ma di le. Şüp he -
siz Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (24/62)
Arş'ı yük len mek te olan lar ve çev re sin de bu lu nan lar, Rab le ri ni
hamd ile tes bih et mek te O'na iman et mek te ve iman eden le re
mağ fi ret di le mek te dir ler: "Rab bi miz rah met ve ilim ba kı mın dan
her şe yi ku şa tıp-sar dın tev be eden ler ve se nin yo lu na ta bi olan-
la ra mağ fi ret et ve on la rı ce hen nem aza bın dan ko ru." (40/7)
Şu hal de sen sab ret. Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır. Gü na hın
için mağ fi ret di le; ak şam ve sa bah Rab bi ni hamd ile tes bih et.
(40/55)
De ki: "Ben an cak si zin ben ze ri niz olan bir be şe rim. Ba na yal-
nız ca si zin ila hı nı zın bir tek ilah ol du ğu vah yo lu nur. Öy ley se
O'na yö ne lin ve O'ndan mağ fi ret di le yin. Vay ha li ne o müş rik le -
rin." (41/6)
Gök ler ne re dey se üst le rin den çat la yıp-par ça la na cak lar; me lek -
ler de Rab le ri ni hamd ile tes bih eder ler ve yer de olan la ra mağ-
fi ret di ler ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten Al lah ba ğış la yan ve
esir ge yen O'dur. (42/5)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan lar sa na di ye cek ler ki: "Bi zi mal la -
rı mız ve ai le le ri miz meş gul et ti. Bun dan do la yı bi zim için mağ fi -
ret di le." On lar kalp le rin de ol ma yan şe yi dil le riy le söy lü yor lar.
De ki: "Şim di Al lah si ze bir za rar is te ye cek ya da bir ya rar di le -
ye cek ol sa si zin için Al lah'a kar şı kim her han gi bir şey le güç ye -
ti re bi lir? Ha yır Al lah yap tık la rı nı zı ha ber alan dır." (48/11)
On lar, se her va kit le rin de is tiğ far eder ler di. (51/18)
İb ra him ve onun la bir lik te olan lar da si ze gü zel bir ör nek var dır.
Ha ni ken di ka vim le ri ne de miş ler di ki: "Biz siz ler den ve Al lah'ın
dı şın da tap tık la rı nız dan ger çek ten uza ğız. Si zi (ar tık) ta nı ma -
yıp-in kar et tik. Si zin le ara mız da siz Al lah'a bir ola rak iman edin-
ce ye ka dar ebe di bir düş man lık ve bir kin baş gös ter miş tir." An -
cak İb ra him'in ba ba sı na: "Sa na ba ğış lan ma di le ye ce ğim ama
Al lah'tan ge le cek her han gi bir şe ye kar şı se nin için gü cüm yet-
mez." de me si ha riç. "Ey Rab bi miz biz Sa na te vek kül et tik ve 'iç-
ten Sa na yö nel dik.' Dö nüş Sa na dır." (60/4)
Ey Pey gam ber, mü'min ka dın lar Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş-
ma mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek, ço cuk la rı nı öl dür -
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me mek el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma mak
(gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak)
ma'ruf (iyi gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek
üze re sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Allah, çok ba ğış la yan dır çok esir ge yen dir. (60/12)

İS Tİ ŞA RE
Em zir me yi ta mam la mak is te yen ler için an ne ler ço cuk la rı nı iki
tam yıl em zi rir ler. On la rın (an ne le rin) yi ye ce ği gi ye ce ği bi li nen
(örf)e uy gun ola rak ço cuk ken di si nin ola na (ba ba ya) ait tir. Kim -
se ye güç ye ti re ce ği nin dı şın da (yük ve so rum lu luk) tek lif edil-
mez. An ne, ço cu ğu, ço cuk ken di si nin olan ba ba da ço cu ğu do -
la yı sıy la za ra ra uğ ra tıl ma sın; mi ras çı üze rin de (ki so rum lu luk
ve gö rev) de bu nun gi bi dir. Eğer (an ne ve ba ba) ara la rın da rı -
za ile ve da nı şa rak (ço cu ğu iki yıl ta mam lan ma dan) süt ten ayır-
ma yı is ter ler se iki si için de bir güç lük yok tur. Ve eğer ço cuk la rı -
nı zı (bir süt an ne ye) em zirt mek is ter se niz ve re ce ği ni zi ör fe uy -
gun ola rak öde dik ten son ra si ze bir so rum lu luk yok tur. Al lah'tan
kor kup-sa kı nın ve bi lin ki Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir. (2/233)
Al lah'tan bir rah met do la yı sıy la on la ra yu mu şak dav ran dın.
Eğer ka ba, ka tı yü rek li ol say dın on lar çev ren den da ğı lır gi der -
ler di. Öy ley se on la rı, ba ğış la on lar için ba ğış lan ma di le ve iş ko -
nu sun da on lar la mü şa ve re et. Eğer az me der sen ar tık Al lah'a
te vek kül et. Şüp he siz Al lah, te vek kül eden le ri se ver. (3/159)
Rab le ri ne ica bet eden ler na ma zı dos doğ ru kı lan lar iş le ri ken di
ara la rın da şu ra ile olan lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri -
miz den in fak eden ler (42/38)

İS Tİ VA
Si zin için yer de olan la rın tü mü nü ya ra tan O'dur. Son ra gö ğe yö -
ne lip (is ti va edip) de on la rı ye di gök ola rak dü zen le yen O'dur.
Ve O, her şe yi bi len dir. (2/29)
Ger çek ten si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan,
son ra ar şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü, dur mak sı zın ken di si -
ni ko va la yan ge cey le ör ten, Güneş’e, Ay’a ve yıl dız la ra Ken di
buy ru ğuy la baş eğ di ren dir. Ha be ri niz ol sun, ya rat mak da, emir
de (yal nız ca) O'nun dur. Alem le rin Rab bi olan Al lah ne yü ce dir.
(7/54)
Şüp he siz si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan, son -
ra ar şa is ti va eden, iş le ri evi rip-çe vi ren Al lah'tır. Onun iz ni ol ma-
dık tan son ra, hiç kim se şe fa at çi ola maz. İş te Rab bi niz olan
Allah bu dur, öy ley se O'na kul luk edin. Yi ne de öğüt alıp dü şün -
me ye cek mi si niz? (10/3)
Al lah O'dur ki, gök le ri da ya nak ol mak sı zın yük selt ti; on la rı gör-
mek te si niz. Son ra ar şa is ti va et ti ve gü neş ile aya bo yun eğ dir -
di, her bi ri adı ko nul muş bir sü re ye ka dar akıp git mek te dir ler.
Her işi evi rip dü zen ler, ayet le ri bi rer bi rer açık lar. Umu lur ki,
Rab bi ni ze ka vu şa ca ğı nı za ke sin bil giy le ina nır sı nız. (13/2)
Rah man (olan Al lah) ar şa is ti va et miş tir. (20/5)
O, gök le ri ve ye ri ve iki si nin ara sın da ki le ri al tı gün de ya ra tan ve
son ra ar şa is ti va eden dir. Rah man (olan Al lah)dır. Bu nu (bun-
dan) ha be ri ola na sor. (25/59)
Al lah; gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da olan la rı al tı gün de ya rat tı,
son ra ar şa is ti va et ti. Si zin O'nun dı şın da bir yar dım cı nız ve şe -
fa at çi niz yok tur. Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?
(32/4)
Gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan, son ra ar şa is ti va eden O'dur.
Ye re gi re ni, on dan çı ka nı, gök ten ine ni ve ona çı ka nı bi lir. Her

ne re de ise niz, O si zin le be ra ber dir, Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren -
dir. (57/4)

İŞ KEN CE
Si zi, da ya nıl maz iş ken ce le re uğ rat tık la rın da, Fi ra vun ai le si nin
elin den kur tar dı ğı mı zı ha tır la yın. On lar, ka dın la rı nı zı di ri bı ra -
kıp, er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi -
niz den bü yük bir im ti han var dı. (2/49)
Ha ni si ze da ya nıl maz iş ken ce ler ya pan, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı öl dü ren Fi ra vun ai le sin den si zi kur tar -
mış tık. Bun da Rab bi niz den si zin için bü yük bir im ti han var dı."
(7/141)
Ha ni Mu sa kav mi ne şöy le de miş ti: "Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti -
ni ha tır la yın; ha ni O si zi Fi ra vun ai le sin den kur tar mış tı, on lar si -
zi en da ya nıl maz iş ken ce le re uğ ra tı yor, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi -
niz den bü yük bir sı nav var dır." (14/6)
Bi ze ne olu yor ki, Al lah'a te vek kül et me ye lim? Bi ze doğ ru olan
yol la rı O gös ter miş tir. Ve el bet te bi ze yap tı ğı nız iş ken ce le re
kar şı sab re de ce ğiz. Te vek kül eden ler Al lah'a te vek kül et me li -
dir ler." (14/12)
Son ra ger çek ten Rab bin, iş ken ce ye uğ ra tıl dık tan son ra hic ret
eden le rin, ar dın dan cehd edip sab re den le rin (des tek çi si dir).
Şüp he siz se nin Rab bin, bun dan son ra da ger çek ten ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir. (16/110)
İn san lar dan öy le si var dır ki, "Al lah'a iman et tik" der; fa kat Al lah
uğ ru na ezi yet gör dü ğü za man, in san la rın (ken di si ne yö nelt tik -
le ri iş ken ce ve) fit ne si ni Al lah'ın aza bıy mış gi bi sa yar; ama
Rab bin den 'bir yar dım ve za fer' ge lir se, an dol sun: "Biz ger çek -
ten siz ler le bir lik tey dik" de mek te dir ler. Oy sa Al lah, alem le rin si -
ne le rin de ola nı da ha iyi bi len de ğil mi dir? (29/10)
Ger çek şu ki, mü'min er kek ler le mü'min ka dın la ra iş ken ce (fit -
ne) uy gu la yan lar, son ra tev be et me yen ler; iş te on lar için, ce -
hen nem aza bı var dır ve ya kı cı azab on la ra dır. (85/10)

İTA AT, İS YAN VE EL Çİ NİN GÖ RE Vİ
De ki: "Al lah'a ve el çi si ne ita at edin." Eğer yüz çe vi rir ler se şüp-
he siz Al lah, ka fir le ri sev mez. (3/32)
Al lah'a ve el çi si ne ita at edin, ki mer ha met olu na sı nız. (3/132)
An dol sun Al lah, si ze ver di ği sö zün de sa dık kal dı; siz, O'nun iz -
niy le on la rı kı rıp-ge çi ri yor du nuz. Öy le ki sev di ği niz (za fer)i si ze
gös ter dik ten son ra siz yıl gın lık gös ter di niz is yan et ti niz ve emir
hak kın da çe kiş ti niz. Siz den ki mi niz dün ya yı ki mi niz ahi re ti is ti -
yor du. Son ra (Al lah) de ne mek için si zi on dan çe vir di. Ama (yi -
ne de) si zi ba ğış la dı. Al lah mü'min le re kar şı fazl (ve ih san) sa -
hi bi olan dır. (3/152)
An dol sun ki, Al lah mü'min le re iç le rin de ken di le rin den on la ra bir
pey gam ber gön der mek le lü tuf ta bu lun muş tur. (Ki O) On la ra
ayet le ri ni oku yor, on la rı arın dı rı yor ve on la ra Ki ta bı ve hik me ti
öğ re ti yor. On dan ön ce ise on lar apa çık bir sa pık lık için dey di ler.
(3/164)
Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır. Kim Al lah'a ve el çi si ne ita at eder se,
onu al tın dan ır mak lar akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re
so kar. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (4/13)
Kim, Al lah'a ve el çi si ne is yan eder ve onun sı nır la rı nı aşar sa
onu da için de ebe di ka la ca ğı ate şe so kar. Onun için al çal tı cı bir
azab var dır. (4/14)
Ki mi Yahudi ler, ke li me le ri 'ko nul duk la rı yer ler den' sap tı rır lar ve
dil le ri ni eğip bü ke rek ve di ne bir kin ve hınç bes le ye rek: "Din le -
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dik ve kar şı gel dik. İşit, -işit mez ola sı- ve 'Ra ina' bi zi güt, bi ze
bak" der ler. Eğer on lar: "İşit tik ve ita at et tik, sen de işit ve 'Bi zi
gö zet' de se ler di, el bet te ken di le ri için da ha ha yır lı ve da ha doğ -
ru olur du. Fa kat Al lah, on la rı kü für le ri do la yı sıy la la net le miş tir.
Böy le ce on lar, az bir bö lü mü dı şın da, inan maz lar. (4/46)
Ey iman eden ler, Al lah'a ita at edin; el çi ye ita at edin ve siz den
olan emir sa hip le ri ne de. Eğer bir şey de an laş maz lı ğa dü şer -
se niz, ar tık onu Al lah'a ve el çi si ne dön dü rün. Şa yet Al lah'a ve
ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız. Bu, ha yır lı ve so nuç ba kı mın -
dan da ha gü zel dir. (4/59)
Biz el çi ler den hiç kim se yi an cak Al lah'ın iz niy le ken di si ne ita at
edil me sin den baş ka bir şey le gön der me dik. On lar ken di ne fis -
le ri ne zul met tik le rin de şa yet sa na ge lip Al lah'tan ba ğış la ma di -
le se ler di ve el çi de on lar için ba ğış la ma di le sey di, el bet te Al lah'ı
tev be le ri ka bul eden, esir ge yen ola rak bu lur lar dı. (4/64)
Ha yır öy le de ğil; Rab bi ne an dol sun, ara la rın da çe kiş tik le ri şey-
ler de se ni ha kem kı lıp son ra se nin ver di ğin hük me, iç le rin de
hiç bir sı kın tı duy mak sı zın, tam bir tes li mi yet le tes lim ol ma dık ça,
iman et miş ol maz lar. (4/65)
Kim Re sûl'e ita at eder se, ger çek te Al lah'a ita at et miş olur. Kim
de yüz çe vi rir se, Biz se ni on la rın üze ri ne ko ru yu cu gön der me -
dik. (4/80)
Ken di le ri ne gü ven ve ya kor ku ha be ri gel di ğin de, onu yay gın -
laş tı rı ve rir ler. Oy sa bu nu pey gam be re ve ken di le rin den olan
emir sa hip le ri ne gö tür müş ol sa lar dı on lar dan 'so nuç-çı ka ra bi -
len ler' onu bi lir ler di. Al lah'ın üze ri niz de ki faz lı ve rah me ti ol ma -
say dı, azı nız ha riç her hal de şey ta na uy muş tu nuz. (4/83)
Kim ken di si ne 'dos doğ ru yol' apa çık bel li ol duk tan son ra el çi ye
mu ha le fet eder se ve mü'min le rin yo lun dan baş ka bir yo la uyar-
sa onu dön dü ğü şey de bı ra kı rız ve ce hen ne me so ka rız. Ne kö -
tü bir ya tak tır o!.. (4/115)
Al lah'a ita at edin, pey gam be re de ita at edin ve sa kı nın. Eğer
yüz çe vi rir se niz, bi lin ki, el çi mi ze dü şen, an cak apa çık bir teb-
liğ dir. (5/92)
Ey Ade mo ğul la rı, içi niz den si ze ayet le ri mi ha ber ve ren el çi ler
gel di ğin de kim sa kı nır sa ve (dav ra nış la rı nı) dü zel tir se iş te on lar
için kor ku yok tur on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (7/35)
On lar ki, yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği) ya zı lı bu -
la cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi ye (Re sul) uyar lar;
o, on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di yor mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı -
yor te miz şey le ri he lal, mur dar şey le ri ha ram kı lı yor ve on la rın
ağır yük le ri ni üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan lar
des tek olup sa vu nan lar, yar dım eden ler ve onun la bir lik te in di -
ri len nu ru iz le yen ler; iş te kur tu lu şa eren ler bun lar dır. (7/157)
Sa na sa vaş-ga ni met le ri ni so rar lar. De ki: "Ga ni met ler Al lah'ın
ve Re sû lün dür. Bu na gö re, eğer mü'min ise niz Al lah'tan kor-
kup-sa kı nın, ara nı zı dü zel tin ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at edin."
(8/1)
Ey iman eden ler, Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at edin. Siz de işi ti -
yor ken, on dan yüz çe vir me yin. (8/20)
Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at edin ve çe ki şip bir bi ri ni ze düş me yin,
çö zü lüp yıl gın la şır sı nız, gü cü nüz gi der. Sab re din. Şüp he siz
Allah, sab re den ler le be ra ber dir. (8/46)
Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir ler. İyi -
li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar,
ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın
ken di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz, Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/71)
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re Al lah'ın el çi sin den

ge ri kal ma la rı ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu ger çek ten, on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri) kâ fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
An dol sun, Ha run bun dan ön ce on la ra: "Ey kav mim, ger çek ten
siz bu nun la fit ne ye dü şü rül dü nüz (de nen di niz). Si zin asıl Rab -
bi niz Rah man'dır; şu hal de ba na uyun ve em ri me ita at edin" de -
miş ti. (20/90)
On lar der ler ki: "Al lah'a ve el çi si ne iman et tik ve ita at et tik" son -
ra bu nun ar dın dan on lar dan bir grup sırt çe vi rir. Bun lar iman et -
miş de ğil dir ler. (24/47)
Ara la rın da hük met me si için, Al lah'a ve el çi si ne çağ rıl dık la rı za -
man mü'min olan la rın sö zü: "İşit tik ve ita at et tik" de me le ri dir. İş -
te fe la ha ka vu şan lar bun lar dır. (24/51)
Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder se ve Al lah'tan kor kup
O'ndan sa kı nır sa, iş te 'kur tu lu şa ve mut lu lu ğa' eren ler bun lar -
dır. (24/52)
Ye min le ri nin olan ca gü cüy le Al lah'a and iç ti ler; eğer sen on la ra
em re der sen (sa va şa) çı ka cak lar di ye. De ki: "And iç me yin, bu
bi li nen (örf üze re) bir ita at tır. Al lah, yap tık la rı nız dan ha ber dâr -
dır." (24/53)
De ki: "Al lah'a ita at edin, Re sûl'e ita at edin. Eğer yi ne yüz çe vi -
rir se niz, ar tık onun (pey gam be rin) so rum lu lu ğu ken di si ne yük-
le nen, si zin so rum lu lu ğu nuz da si ze yük le nen dir. Eğer ona ita -
at eder se niz, hi da yet bul muş olur su nuz. El çi ye dü şen, apa çık
bir teb liğ den baş ka sı de ğil dir." (24/54)
Dos doğ ru na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin ve el çi ye ita at edin. Umu lur
ki, rah me te ka vuş tu rul muş olur su nuz. (24/56)
Mü'min ler o kim se ler dir ki, Al lah'a ve Re sû lü'ne iman eden ler,
onun la bir lik te top lu(mu il gi len di ren) bir iş üze rin de iken on dan
izin alın ca ya ka dar bı ra kıp-git me yen ler dir. Ger çek ten sen den
izin alan lar, iş te on lar Al lah'a ve el çi si ne iman eden ler dir. Böy -
le lik le sen den ken di ba zı iş le ri için izin is te dik le ri za man di le -
dik le ri ne izin ver ve on lar için Al lah'tan ba ğış lan ma di le. Şüp he -
siz Al lah, ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (24/62)
El çi nin ça ğır ma sı nı, ken di ara nız da ki mi ni zin ki mi ni ça ğır ma sı
gi bi say ma yın. Al lah siz den bir di ğe ri ni zi si per ede rek ka çan la -
rı ger çek ten bi lir. Böy le ce onun em ri ne ay kı rı dav ra nan lar ken-
di le ri ne bir fit ne nin isa bet et me sin den ve ya on la ra acı bir aza-
bın çarp ma sın dan sa kın sın lar. (24/63)
(Nuh:) Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ba na ita at edin."
(26/108)
(Nuh:) Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ba na ita at edin.
(26/110)
(Hud:) Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ba na ita at edin."
(26/126)
(Hud:) Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ba na ita at edin."
(26/131)
(Sa lih:) Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ba na ita at edin."
(26/144)
(Sa lih:) Ar tık Al lah'tan sa kı nın ve ba na ita at edin. Ve öl çü süz ce
dav ra nan la rın em ri ne ita at et me yin." (26/150-151)
(Lut:) Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ba na ita at edin."
(26/163)
(Şu ayb:) "Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ba na ita at edin."
(26/179)
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An dol sun si zin için Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü uman lar ve Al lah'ı
çok ça zik re den ler için Al lah'ın Re sû lü'nde gü zel bir ör nek var-
dır. (33/21)
Al lah ve Re sû lü bir işe hük met ti ği za man mü'min bir er kek ve
mü'min bir ka dın için o iş te ken di is tek le ri ne gö re seç me hak kı
yok tur. Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne is yan eder se ar tık ger çek ten o
apa çık bir sa pık lık la sap mış tır. (33/36)
Yüz le ri nin ateş te ev ri lip çev ri le ce ği gün, der ler ki: "Ey vah lar bi -
ze, keş ke Al lah'a ita at et sey dik ve Re sûl'e ita at et sey dik."
(33/66)
Ki O (Al lah), amel le ri ni zi ıs lah et sin ve gü nah la rı nı zı ba ğış la sın.
Kim Al lah'a ve el çi si ne ita at eder se, ar tık o en bü yük kur tu luş la
kur tul muş tur. (33/71)
Ey iman eden ler, Al lah'a ita at edin, Re sûl'e ita at edin ve ken di
amel le ri ni zi ge çer siz kıl ma yın. (47/33)
Şüp he siz sa na bi at eden ler, an cak Al lah'a bi at et miş ler dir.
Allah'ın eli on la rın el le ri nin üze rin de dir. Şu hal de, kim ah di ni bo -
zar sa ar tık o an cak ken di aley hi ne ah di ni boz muş olur. Kim de
Al lah'a ver di ği ah di ne ve fa gös te rir se, ar tık O da, ona bü yük bir
ecir ve re cek tir. (48/10)
Be de vi ler, de di ki: "İman et tik." De ki: "Siz iman et me di niz; an -
cak "İs lam (Müs lü man ve ya tes lim) ol duk de yin. İman he nüz
kalp le ri ni ze gir miş de ğil dir. Eğer Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at
eder se niz, O, si zin amel le ri niz den hiç bir şe yi ek silt mez. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir." (49/14)
Ger çek ten Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı (on la rın koy duk la rı sı nır -
la rı ta nı ma yıp ken di le ri sı nır koy ma ya kal kış mak la) baş kal dı -
ran lar ken di le rin den ön ce ki le rin al çal tıl ma sı gi bi al çal tıl mış lar -
dır. Oy sa Biz apa çık ayet ler in dir dik. Ka fir ler için kü çül tü cü bir
azap var dır. (58/5)
Giz li top lan tı la rın fı sıl daş ma la rın dan' (ku lis) men' edi lip son ra
men' edil dik le ri şe ye dö nen le ri; gü nah düş man lık ve Pey gam -
ber'e is ya nı (ara la rın da) fı sıl da şan la rı gör mü yor mu sun? On lar,
sa na gel dik le ri za man se ni Al lah'ın se lam la dı ğı bi çim de se lam -
lı yor lar. Ve ken di ken di le ri ne: "Söy le dik le ri miz do la yı sıy la Al lah,
bi ze azab et se ya." der ler. On la ra ce hen nem ye ter; ora ya gi re -
cek ler dir. Ar tık o ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (58/8)
Giz li ko nuş ma nız dan ön ce sa da ka ver mek ten ürk tü nüz mü?
Çün kü yap ma dı nız, Al lah si zin tev be le ri ni zi ka bul et ti. Şu hal de
na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a ve O'nun Re sû -
lü'ne ita at edin. Al lah, yap tık la rı nız dan ha ber dar dır. (58/13)
Bu on la rın Al lah'a ve O'nun Re sû lü'ne 'baş kal dı rıp ay rı lık çı kar -
ma la rı' do la yı sıy la dır. Kim, Al lah'a baş kal dı rıp-ay rı lık çı ka rır sa
mu hak kak Al lah ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/4)
O, üm mî ler için de ken di le rin den olan ve on la ra ayet le ri ni oku-
yan, on la rı arın dı rıp-te miz le yen ve on la ra ki tap ve hik me ti öğ re-
ten bir el çi gön de ren dir. Oy sa on lar bun dan ön ce ger çek ten
açık ça bir sa pık lık için de idi ler. (62/2)
Al lah'a ita at edin ve Re sû le de ita at edin. Şa yet yüz çe vi re cek
olur sa nız, ar tık el çi miz üze ri ne dü şen (yal nız ca) apa çık bir teb-
liğ (ger çe ği en ya lın bi çim de si ze ilet me)dir. (64/12)
Öy ley se güç ye ti re bil di ği niz ka dar Al lah'tan kor kup-sa kı nın, din-
le yin ve ita at edin. Ken di nef si ni ze ha yır (en bü yük ya rar) ol mak
üze re in fak ta bu lu nun. Kim nef si nin ben cil-tut ku la rın dan (ya da
cim ri tu tu mun dan) ko ru nur sa; iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan -
lar dır. (64/16)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı ka ran lık lar dan nu ra çı -
kar ma sı için Al lah'ın apa çık ayet le ri ni si ze oku yan bir el çi de

(gön der dik). Kim iman edip sa lih bir amel de bu lu nur sa (Al lah)
onu için de sü re siz ka lı cı lar ol mak üze re al tın dan ır mak lar akan
cen net le re so kar. Al lah, ger çek ten ona ne gü zel bir rı zık ver-
miş tir. (65/11)

İTİ KAF
Oruç ge ce sin de ka dın la rı nı za yak laş mak si ze he lal kı lın dı. On -
lar, si zin ör tü le ri niz, siz de on la ra ör tü sü nüz. Al lah, ger çek ten
si zin, ne fis le ri ni ze iha net et mek te ol du ğu nu zu bil di, tev be ni zi
ka bul et ti ve si zi ba ğış la dı. Ar tık on la ra yak la şın ve Al lah'ın si -
zin için yaz dık la rı nı di le yin. Fe cir vak ti, siz ce be yaz ip lik si yah
ip lik ten ayırd edi lin ce ye ka dar yi yin, için, son ra ge ce ye ka dar
oru cu ta mam la yın. Mes cid ler de iti kaf ta ol du ğu nuz za man lar da
on la ra (ka dın la rı nı za) yak laş ma yın. Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır,
(sa kın) on la ra ya naş ma yın. İş te Al lah, in san la ra ayet le ri ni böy-
le ce açık lar; umu lur ki sa kı nır lar. (2/187)
O mih rap ta na maz kı lar ken, me lek ler ona ses len di: "Al lah, sa -
na Yah ya'yı müj de ler. O, Al lah'tan olan bir ke li me yi (İsa'yı) doğ-
ru la yan, efen di, if fet li ve sa lih ler den bir pey gam ber dir." (3/39)
On la rın hep si bir de ğil dir. Ki tap Eh li'nden bir top lu luk var dır ki,
ge ce vak tin de ayak ta du rup Al lah'ın ayet le ri ni oku ya rak sec de -
ye ka pa nır lar. (3/113)

İYİ LİK
Siz, in san la ra iyi li ği em re der ken, ken di ni zi unu tu yor mu su nuz?
Oy sa siz ki ta bı oku yor su nuz. Yi ne de akıl lan ma ya cak mı sı nız?
(2/44)
Ve ha tır la yın, de miş tik ki: "Şu şeh re gi rin ve ora da is te di ği niz
yer de bol bol yi yin, yal nız ca sec de ede rek ka pı sın dan gi rer ken
'di le ği miz ba ğış lan ma dır' de yin; (biz de) ha ta la rı nı zı ba ğış la ya -
lım; iyi lik ya pan la rın (ecir le ri ni) art tı ra ca ğız." (2/58)
Ha ni İs ra ilo ğul la rın dan, "Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin,
an ne ye-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re ve yok sul la ra iyi lik le dav-
ra nın, in san la ra gü zel söz söy le yin, na ma zı dos doğ ru kı lın ve
ze ka tı ve rin" di ye mi sak al mış tık. Son ra siz, pek azı nız ha riç,
dön dü nüz ve (hâ lâ) yüz çe vi ri yor su nuz. (2/83)
Ha yır, kim (gü zel dav ra nış ve) iyi lik te bu lu na rak ken di si ni
Allah'a tes lim eder se, ar tık onun Rab bi Katında ec ri var dır. On -
lar için kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (2/112)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
Sa na, hi lal le ri (do ğuş ha lin de ki ay la rı) so rar lar. De ki: "O, in san-
lar ve hacc için be lir len miş va kit ler dir. İyi lik (birr), ev le re ar ka la -
rın dan gel me niz de ğil dir, ama iyi lik sa kı nan(ın tu tu mu dur). Ev -
le re ka pı la rın dan gi rin. Al lah'tan sa kı nın, umu lur ki kur tu lu şa
erer si niz. (2/189)
Al lah yo lun da in fak edin ve ken di ni zi ken di el le ri niz le teh li ke ye
at ma yın. İyi lik edin. Şüp he siz Al lah, iyi lik eden le ri se ver. (2/195)
On lar dan öy le si de var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün ya da da iyi lik
ver, ahi ret te de iyi lik (ver) ve bi zi ate şin aza bın dan ko ru" der.
(2/201)
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Bir de ye min le ri ni zi ba ha ne ede rek; iyi lik yap ma nız, sa kın ma nız
ve in san la rın ara sı nı dü zelt me ni ze Al lah'ı en gel kıl ma yın. Al lah
işi ten dir, bi len dir. (2/224)
Bo şan ma iki de fa dır. (Son ra) Ya iyi lik le tut mak ve ya gü zel lik le
bı rak mak (ge re kir). On la ra (ka dın la ra) ver di ği niz bir şe yi ge ri al -
ma nız si ze he lal de ğil dir; an cak iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak-
ta tu ta ma ya cak la rın dan kork muş ol ma la rı (du ru mu baş ka).
Eğer iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak ta tu ta ma ya cak la rın dan
kor kar sa nız, bu du rum da (ka dı nın) fid ye ver me sin de iki si için
de gü nah yok tur. İş te bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır; on la ra te ca vüz
et me yin. Kim Al lah'ın sı nır la rı na te ca vüz eder se, on lar za lim le -
rin ta ken di le ri dir. (2/229)
Ken di le ri ne el sür me di ği niz, me hir le ri ni tes bit et me di ği niz ka -
dın la rı bo şa ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. On la rı ya rar -
lan dı rın, zen gin olan ken di gü cü, dar da olan da ken di gü cü ora-
nın da, ma ruf (meş ru ve ör fe uy gun) bir şe kil de ya rar lan dır sın.
(Bu,) iyi lik eden ler üze rin de bir hak tır. (2/236)
Sev di ği niz şey ler den in fak edin ce ye ka dar as la iyi li ğe ere mez -
si niz. Her ne in fak eder se niz, şüp he siz Al lah onu bi lir. (3/92)
Siz den; hay ra ça ğı ran, iyi li ği (ma ru fu) em re den ve kö tü lük ten
(mün ker den) sa kın dı ran bir top lu luk bu lun sun. Kur tu lu şa eren-
ler iş te bun lar dır. (3/104)
Si ze bir iyi lik do ku nun ca ta sa la nır lar, si ze bir kö tü lük isa bet et -
ti ğin dey se bu na se vi nir ler. Eğer siz sab re der ve sa kı nır sa nız,
on la rın 'hi le li dü zen le ri' si ze hiç bir za rar ve re mez. Şüp he siz,
Allah, yap mak ta ol duk la rı nı ku şa tan dır. (3/120)
On lar, bol luk ta da, dar lık ta da in fak eden ler, öf ke le ri ni ye nen ler
ve in san lar (da ki hak la rın)dan ba ğış la ma ile (vaz) ge çen ler dir.
Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (3/134)
Böy le ce Al lah, dün ya ve ahi ret se va bı nın gü zel li ği ni on la ra ver -
di. Al lah iyi lik te bu lu nan la rı se ver. (3/148)
Ken di le ri ne ya ra isa bet et tik ten son ra, Al lah ve el çi si nin çağ rı -
sı na ica bet eden ler, iç le rin den iyi lik ya pan lar ve sa kı nan lar için
bü yük bir ecir var dır. (3/172)
Rab bi miz, biz: "Rab bi ni ze iman edin" di ye ima na çağ rı da bu lu -
nan bir ça ğı rı cı yı işit tik, he men iman et tik. Rab bi miz, bi zim gü -
nah la rı mı zı ba ğış la, kö tü lük le ri mi zi ört ve bi zi de iyi lik ya pan lar -
la bir lik te öl dür." (3/193)
Ama Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar; on lar için Al lah Katında -
bir şö len ola rak- alt la rın dan ır mak lar akan -için de ebe di ka la -
cak la rı- cen net ler var dır. İyi lik ya pan lar için, Al lah'ın Katında
olan lar da ha ha yır lı dır. (3/198)
Ger çek şu ki, Al lah zer re ağır lı ğı ka dar hak sız lık yap maz. (Bu
ağır lık ta) Bir iyi lik olur sa, onu kat kat kı lar ve ken di ya nın dan
pek bü yük bir ecir ve rir. (4/40)
Öy ley se, na sıl olur da, ken di el le ri nin sun duk la rı so nu cu, on la -
ra bir mu si bet isa bet eder, son ra sa na ge le rek: "Kuş ku suz, biz
iyi lik ten ve uz laş tır mak tan baş ka bir şey is te me dik" di ye Al lah'a
ye min eder ler? (4/62)
Her ne re de olur sa nız, ölüm si zi bu lur; yük sek çe yer ler de tah kim
edil miş şa to lar da ol sa nız bi le. On la ra bir iyi lik do kun sa: "Bu,
Allah'tan dır" der ler; on la ra bir kö tü lük do kun sa: "Bu sen den dir"
der ler. De ki: "Tü mü Al lah'tan dır." Fa kat, ne olu yor ki bu top lu -
lu ğa, hiç bir sö zü an la ma ya ça lış mı yor lar? (4/78)
Sa na iyi lik ten her ne ge lir se Al lah'tan dır, kö tü lük ten de sa na ne
ge lir se o da ken din den dir. Biz se ni in san la ra bir el çi ola rak gön-
der dik; şa hid ola rak Al lah ye ter. (4/79)
On la rın 'giz li ce söy leş me le ri nin' ço ğun da ha yır yok. An cak bir
sa da ka ver me yi ve ya iyi lik te bu lun ma yı ya da in san la rın ara sı -

nı dü zelt me yi em re den le rin ki baş ka. Kim Al lah'ın rı za sı nı is te -
ye rek böy le ya par sa, ar tık ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/114)
İyi lik ya pa rak ken di ni Al lah'a tes lim eden ve ha nif (tev hi di) olan
İb ra him'in di ni ne uyan dan da ha gü zel din'li kim dir? Al lah, İb ra -
him'i dost edin miş tir. (4/125)
Eğer bir ka dın, ko ca sı nın nü şu zun dan ve ya on dan yüz çe vi rip
uzak laş ma sın dan kor kar sa, ba rış ile ara la rı nı bu lup dü zelt mek -
te iki si için sa kın ca yok tur. Ba rış da ha ha yır lı dır. Ne fis ler ise
'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra' ha zır (el ve riş li) kı lın mış tır. Eğer
iyi lik ya par ve sa kı nır sa nız, şüp he siz, Al lah, yap tık la rı nız dan
ha be ri olan dır. (4/128)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na, ha ram olan ay'a, kur ban lık
hay van la ra, (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz,
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın, gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
Söz leş me le ri ni boz ma la rı ne de niy le, on la rı la net le dik ve kalp le -
ri ni kas ka tı kıl dık. On lar, ke li me le ri ko nul duk la rı yer ler den sap-
tı rır lar. (Sık sık) Ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
al ma yı unut tu lar. İç le rin den bi ra zı dı şın da, on lar dan sü rek li iha-
net gö rür du rur sun. Yi ne de on la rı af fet, al dı rış et me. Şüp he siz
Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (5/13)
Böy le lik le Al lah, de dik le ri ne kar şı lık ola rak için de ebe di ka la -
cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen net ler ver di. Bu, iyi lik ya pan -
la rın kar şı lı ğı dır. (5/85)
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar için kor kup-sa kın -
dık la rı, iman et tik le ri ve sa lih amel ler de bu lun duk la rı, son ra kor-
kup-sa kın dık la rı ve iman et tik le ri ve son ra (yi ne) kor kup-sa kın -
dık la rı ve iyi lik te bu lun duk la rı tak dir de (ya sak lan ma dan ön ce)
de dik le ri do la yı sıy la bir so rum lu luk yok tur. Al lah, iyi lik ya pan la -
rı se ver. (5/93)
Şa yet Al lah sa na bir za rar do kun du ra cak olur sa, O'ndan baş ka
bu nu gi de re cek yok tur. Sa na bir iyi lik do kun du ra cak olur sa da
O, her şe ye güç ye ti ren dir. (6/17)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik, hep si ni hi da ye te eriş-
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u, Sü -
ley man'ı, Ey yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş-
tır dık. Biz, iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/84)
De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya yım:
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya iyi lik edin, yok-
sul luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin de, on la rın
da rı zık la rı nı Biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve
giz li ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma dı şın da, Al lah'ın
(öl dü rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te bun lar la
si ze tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (6/151)
Son ra Biz Mu sa'ya, iyi lik ya pan la rın üze rin de (ni me ti mi zi) ta -
mam la mak, her şe yi ay rı ay rı açık la mak ve bir hi da yet ve rah-
met ola rak Ki ta bı ver dik. Umu lur ki Rab le ri ne ka vu şa cak la rı na
ina nır lar. (6/154)
Kim bir iyi lik le ge lir se, ken di si ne bu nun on ka tı var dır, kim bir
kö tü lük le ge lir se, onun mis lin den baş ka sıy la ce za lan dı rıl maz
ve on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (6/160)
Dü ze ne ko nul ma sı (ıs lah)ndan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın; O'na kor ka rak ve umut ta şı ya rak dua edin.
Doğ ru su Al lah'ın rah me ti iyi lik ya pan la ra pek ya kın dır. (7/56)
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Son ra kö tü lü ğün ye ri ni iyi lik le de ğiş tir dik, öy le ki on lar, ço ğal dı -
lar ve: "Ata la rı mı za da (ba zen) şid det li sı kın tı lar (ba zen de) re -
fah ve ge niş lik ler do kun muş tu" de di ler. Bu nun üze ri ne, Biz de
on la rı ken di le ri hiç şu urun da de ğil ken apan sız kıs kıv rak ya ka -
la yı ver dik. (7/95)
On la ra bir iyi lik gel di ği za man "Bu bi zim için" de di ler; on la ra bir
kö tü lük isa bet et ti ğin de (bu nu da) Mu sa ve be ra be rin de ki le rin
bir uğur suz lu ğu ola rak yo rum lar lar dı. Ha be ri niz ol sun, Al lah
Katında asıl uğur suz olan lar ken di le ri dir; ama on la rın ço ğu bil-
mez ler. (7/131)
"Bi ze bu dün ya da da, ahi ret te de iyi lik yaz, şüp he siz ki biz Sa -
na yö nel dik." De di ki: "Aza bı mı di le di ği me isa bet et ti ri rim, rah-
me tim ise her şe yi ku şat mış tır; onu kor kup-sa kı nan la ra, ze ka tı
ve ren le re ve Bizim ayet le ri mi ze iman eden le re ya za ca ğım."
(7/156)
On la ra: "Bu şe hir de otu run, on dan is te di ği niz yer den ye yin, 'di-
le ği miz ba ğış lan ma dır' de yin ve ka pı sın dan sec de ede rek gi rin,
(biz de) ha ta la rı nı zı ba ğış la ya lım. İyi lik ya pan la rın (ar ma ğan la -
rı nı) art tı ra ca ğız" de nil di ğin de, (7/161)
On la rı yer yü zün de ay rı ay rı top lu luk lar ola rak pa ram par ça da -
ğıt tık. Ki mi le ri sa lih (dav ra nış lar da) bu lu nu yor, ki mi le ri de bun-
la rın dı şın da olan aşa ğı lık lar dır. On la rı iyi lik ler le ve kö tü lük ler le
im ti han et tik, ki dön sün ler. (7/168)
Sa na iyi lik do ku nur sa, bu on la rı fe na laş tı rır, bir mu si bet isa bet
edin ce ise: "Biz ön ce den ted bi ri mi zi al mış tık" der ler ve se vinç
için de dö nüp gi der ler. (9/50)
Mü na fık er kek ler ve mü na fık ka dın lar, ba zı sı ba zı sın dan dır; kö -
tü lü ğü em re der ler, iyi lik ten alı ko yar lar, el le ri ni sım sı kı tu tar lar.
On lar Al lah'ı unut tu lar; O da on la rı unut tu. Şüp he siz, mü na fık -
lar fıs ka sa pan lar dır. (9/67)
Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir ler. İyi -
li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar,
ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın
ken di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz, Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/71)
Al lah'a ve el çi si ne kar şı 'iç ten bağ lı ka lıp hay ra ça ğı ran lar' ol -
duk la rı sü re ce, güç süz-za yıf la ra, has ta la ra ve in fak et mek için
bir şey bu la ma yan la ra bir so rum lu luk (gü nah) yok tur. İyi lik
eden le rin aley hin de de bir yol yok tur. Al lah, ba ğış la yan dır, esir-
ge yen dir. (9/91)
Za rar ver mek, in kâ rı (pe kiş tir mek), mü'min le rin ara sı nı ayır mak
ve da ha ön ce Al lah'a ve el çi si ne kar şı sa va şa nı göz le mek için
mes cid edi nen ler ve: "Biz iyi lik ten baş ka bir şey is te me dik" di ye
ye min eden ler (var ya,) Al lah on la rın şüp he siz ya lan cı ol duk la -
rı na şa hid lik et mek te dir. (9/107)
Tev be eden ler, iba det eden ler, hamd eden ler, (İs lam uğ run da)
se ya hat eden ler, rü kû eden ler, sec de eden ler, iyi li ği em re den -
ler, kö tü lük ten sa kın dı ran lar ve Al lah'ın sı nır la rı nı ko ru yan lar;
sen (bü tün) mü'min le ri müj de le. (9/112)
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re, Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), kâ fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
Gün dü zün iki ta ra fın da ve ge ce nin (gün dü ze) ya kın sa at le rin de

na ma zı kıl. Şüp he siz iyi lik ler, kö tü lük le ri gi de rir. Bu, öğüt alan-
la ra bir öğüt tür. (11/114)
Ve sab ret. Ger çek ten Al lah, iyi lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez.
(11/115)
(Bu ka ra ra var dık tan son ra) "Ey ba ba mız," de di ler. "Sa na ne
olu yor, Yu suf'a kar şı bi ze gü ven mi yor sun? Oy sa ger çek te biz,
onun iyi li ği ni is te yen le riz." (12/11)
Er gin lik ça ğı na eri şin ce, ken di si ne hü küm ve ilim ver dik. İş te
Biz, iyi lik ya pan la rı böy le ödül len di ri riz. (12/22)
Onun la bir lik te iki genç de zin da na gir miş ti. Bi ri: "Ben (rü yam -
da) ken di mi şa rap sı kı yor ken gör düm." de di. Öbü rü: "Ben de
ken di mi ba şı mın üs tün de ek mek ta şı yor ken gör düm; kuş da on -
dan ye mek tey di" de di. "Bu nun yo ru mun dan bi ze ha ber ver.
Doğ ru su biz se ni, iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/36)
İş te böy le ce Biz yer yü zün de Yu suf'a güç ve im kan (ik ti dar) ver-
dik. Öy le ki, ora da (Mı sır'da) di le di ği yer de ko nak la dı. Biz ki me
di ler sek rah me ti mi zi na sib ede riz ve iyi lik ya pan la rın ec ri ni kay -
ba uğ rat ma yız. (12/56)
De di ler ki: "Ey Ve zir, ger çek şu ki, bu nun yaş lı (ve) bü yük bir
ba ba sı var; onun ye ri ne biz den bi ri si ni alı koy. Doğ ru su biz, se -
ni iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/78)
Sen ger çek ten Yu suf mu sun, sen sin öy le mi?" de di ler. "Ben Yu -
suf'um" de di. "Ve bu da kar de şim dir. Doğ ru su Al lah bi ze lü tuf -
da bu lun du. Ger çek şu ki, kim sa kı nır ve sab re der se, şüp he siz
Al lah, iyi lik te bu lu nan la rın kar şı lı ğı nı bo şa çı kar maz." (12/90)
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam, bu, da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti, çün -
kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı -
nı aç tık tan son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab -
bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden di. Ger çek ten bi -
len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)
On lar, iyi lik ten ön ce kö tü lü ğü ça buk laş tır mak is ti yor lar; oy sa
on lar dan ön ce ni ce ör nek ler ge lip-geç miş tir. Ve şüp he siz, se nin
Rab bin, zu lüm le ri ne kar şı lık in san lar için ba ğış la ma sa hi bi dir ve
şüp he siz se nin Rab bin, ce za sı çok şid det li olan dır. (13/6)
Ve on lar Rab le ri nin yü zü nü (hoş nut lu ğu nu) is te ye rek sab re der -
ler, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri -
miz den giz li ve açık in fak eder ler ve kö tü lü ğü iyi lik le sa var lar.
İş te on lar, bu yur dun (dün ya nın gü zel) so nu cu (ahi ret mut lu lu -
ğu) on lar için dir. (13/22)
Şüp he siz Al lah kor kup-sa kı nan lar la ve iyi lik eden ler le be ra ber -
dir. (16/128)
Eğer iyi lik eder se niz ken di ni ze iyi lik et miş olur su nuz ve eğer kö -
tü lük eder se niz o da (ken di) aley hi ni ze dir. So nun da va ad gel di -
ği za man, (yi ne öy le kul lar gön de ri riz ki) yüz le ri ni zi 'kö tü du ru -
ma sok sun lar', bi rin ci sin de ona gir dik le ri gi bi mes cid (Ku düs)e
gir sin ler ve ele ge çir dik le ri ni 'dar ma da ğın edip mah vet sin ler.'
(17/7)
Rab bin, O'ndan baş ka sı na kul luk et me me ni zi ve an ne-ba ba ya
iyi lik le-dav ran ma yı em ret ti. Şa yet on lar dan bi ri ve ya iki si se nin
ya nın da yaş lı lı ğa ula şır sa, on la ra: "Öf" bi le de me ve on la rı
azar la ma; on la ra gü zel söz söy le. (17/23)
An cak tev be eden, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nup dav-
ra nan baş ka; iş te on la rın gü nah la rı nı Al lah iyi lik le re çe vi rir.
Allah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (25/70)
An cak zul me den baş ka; son ra kö tü lü ğün ar dın dan iyi li ğe çe vi -
rir se, ar tık şüp he siz Ben, ba ğış la ya nım, esir ge ye nim." (27/11)
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De di ki: "Ey kav mim, ne den iyi lik ten ön ce kö tü lük ko nu sun da
ace le dav ra nı yor su nuz? Al lah'tan ba ğış lan ma di le me niz ge rek -
mez mi? Umu lur ki esir ge nir si niz." (27/46)
Kim bir iyi lik le ge lir se, ar tık ken di si ne da ha ha yır lı sı var dır ve
on lar, o gü nün kor ku su na kar şı gü ven lik için de dir ler. (27/89)
O, er gin lik ça ğı na ula şıp ol gun la şın ca, ona bir 'hü küm ve hik-
met' ve ilim ver dik. Biz iyi lik te bu lu nan la rı iş te böy le ödül len di ri -
riz. (28/14)
İş te on lar; sab ret me le ri do la yı sıy la ecir le ri iki de fa ve ri lir ve on -
lar kö tü lü ğü iyi lik le uzak laş tı rıp ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le -
ri miz den in fak eder ler. (28/54)
Kim bir iyi lik le ge lir se, ar tık onun için da ha ha yır lı sı var dır; kim
bir kö tü lük le ge lir se, ar tık kö tü lük le ri ya pan lar, yal nız ca yap tık -
la rıy la kar şı lık gö rür ler. (28/84)
Biz in sa na an ne ve ba ba sı nı (on la ra iyi lik le dav ran ma yı) tav si -
ye et tik. An ne si onu, zor luk üs tü ne zor luk la (kar nın da) ta şı mış -
tır. Onun (süt ten) ay rıl ma sı, iki yıl için de dir. "Hem ba na, hem
an ne ve ba ba na şük ret, dö nüş yal nız ba na dır." (31/14)
Bu nun la bir lik te, on la rın iki si (an nen ve ba ban) hak kın da bir bil-
gin ol ma yan şe yi ba na şirk koş man için, sa na kar şı ça ba har ca-
ya cak olur lar sa, bu du rum da on la ra ita at et me ve dün ya (ha ya -
tın) da on la ra iyi lik le (ma'ruf üze re) sa hip len (on lar la ge çin) ve
ba na 'gö nül den-ka tık sız ola rak yö ne le nin' yo lu na ta bi ol. Son ra
dö nü şü nüz yal nız ca ba na dır, böy le ce ben de si ze yap tık la rı nı zı
ha ber ve re ce ğim. (31/15)
De ki: "Ey iman eden kul la rım, Rab bi niz den sa kı nın. Bu dün ya -
da iyi lik eden ler için bir iyi lik var dır. Al lah'ın arzı ge niş tir. An cak
sab re den le re ecir le ri he sap sız ca öde nir." (39/10)
İyi lik le kö tü lük eşit ol maz. Sen, en gü zel olan bir tarz da (kö tü lü -
ğü) uzak laş tır; o za man, (gö rür sün ki) se nin le onun ara sın da
düş man lık bu lu nan kim se, san ki sı cak bir dost(un) olu ver miş tir.
(41/34)
İş te Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı na böy le
müj de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı ya kın lık ta sev gi dı -
şın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum." Kim bir iyi lik ka za nır sa,
Biz on da ki iyi li ği art tı rı rız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, şük-
re de ne kar şı lı ğı nı ve ren dir. (42/23)
Biz in sa na, 'an ne ve ba ba sı na' iyi lik le dav ran ma sı nı tav si ye et -
tik. An ne si onu güç lük le ta şı dı ve onu güç lük le do ğur du. Onun
(ha mi le lik te) ta şın ma sı ve süt ten ke sil me si, otuz ay dır. Ni ha yet
güç lü (er gin lik) ça ğı na erip kırk yıl (ya şın)a ula şın ca, de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
ve se nin ra zı ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı ba na il ham
et; be nim için so yum da sa la hı ver. Ger çek ten ben tev be edip
Sa na yö nel dim ve ger çek ten ben Müs lü man lar da nım." (46/15)
Şüp he siz, biz bun dan ön ce O'na dua (kul luk) eder dik. Ger çek -
ten O, iyi li ği bol, esir ge me si çok ola nın ta ken di si dir." (52/28)
Al lah, si zin le din ko nu sun da sa vaş ma yan, si zi yurt la rı nız dan
sü rüp-çı kar ma yan la ra iyi lik yap ma nız dan ve on la ra ada let li
dav ran ma nız dan si zi sa kın dır maz. Çün kü Al lah, ada let ya pan -
la rı se ver. (60/8)
Da ha çok is tek te bu lun mak için iyi lik yap ma. (74/6)
(Ki on lar,) Üs tün de ğer li, 'iyi lik ve dü rüst lük sem bo lü.' (80/16)

İZ ZET
On la rın söz le ri se ni üz me sin. Şüp he siz 'iz zet ve gü cün' tü mü
Al lah'ın dır. O, işi ten dir, bi len dir. (10/65)
Kim iz ze ti is ti yor sa, ar tık bü tün iz zet Al lah'ın dır. Gü zel söz O'na
yük se lir, sa lih amel de onu yük sel tir. Kö tü lük le ri ta sar la yıp dü -

zen le yen ler ise; on lar için şid det li bir azab var dır. On la rın ta sar-
la dık la rı 'bo şa çı kıp bo zu lur'. (35/10)
De di ki: "Se nin iz ze tin adı na an dol sun, ben, on la rın tü mü nü
mut la ka az dı rıp-kış kır ta ca ğım." (38/82)
Der ler ki, "An dol sun, Me di ne'ye bir dö ne cek olur sak, gü cü ve
onu ru çok olan, düş kün ve za yıf ola nı el bet te ora dan sü rüp-çı -
ka ra cak tır." Oy sa iz zet (güç, onur ve üs tün lük) Al lah'ın, O'nun
Re sû lü'nün ve mü'min le rin dir. An cak mü na fık lar bil mi yor lar.
(63/8)
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KA BE
Ha ni Evi (Ka'be'yi), in san lar için bir top lan ma ve gü ven lik ye ri
kıl mış tık. "İb ra him'in ma ka mı nı na maz ye ri edi nin" İb ra him ve
İs ma il'e de "Evi mi ta vaf eden ler, iti ka fa çe ki len ler ve rü ku ve
sec de eden ler için te miz le yin" di ye ahid ver dik. (2/125)
Ger çek şu ki, in san lar için ilk ku ru lan Ev Bek ke (Mek ke) de o
kut lu ve bü tün in san lar (alem ler) için hi da yet olan (Ka'be)dir.
(3/96)
Ora da apa çık ayet ler (ve) İb ra him'in ma ka mı var dır. Kim ora ya
gi rer se o gü ven lik te dir. Ona bir yol bu lup güç ye ti ren le rin Ev'i
hac cet me si Al lah'ın in san lar üze rin de ki hak kı dır. Kim, de in kâr
eder se şüp he siz Al lah alem le re kar şı muh taç ol ma yan dır.
(3/97)
Al lah, Beyt-i Ha ram (olan) Ka be'yi in san lar için bir ayak lan ma
(kı yam evi) kıl dı; Ha ram Ay'ı kur ba nı ve bo yun lar da ki ger dan -
lık la rı da. Bu Al lah'ın gök ler de ve yer de ne var sa tü mü nü bil di -
ği ni ve Al lah'ın ger çek ten her şe yi bi len ol du ğu nu bil me niz için-
dir. (5/97)
Ha ni Biz, İb ra him'e Evin (Ka be'nin) ye ri ni be lir tip ha zır la dı ğı mız
za man (şöy le em ret miş tik:) "Ba na hiç bir şe yi or tak koş ma ta vaf
eden ler kı yam eden ler rü kua ve sü cu da va ran lar için Evi mi ter-
te miz tut." (22/26)

KA Bİ LE
An cak si zin le ara la rın da and laş ma bu lu nan bir ka vi me sı ğı nan lar
ya da hem si zin le, hem ken di ka vim le riy le sa vaş mak (is te me yip
bun)dan gö ğüs le ri ni sı kın tı ba sıp si ze ge len ler (do ku nul maz dır.)
Al lah di le sey di on la rı üs tü nü ze sal dır tır böy le ce si zin le çar pı şır -
lar dı. Eğer siz den uzak du rur (ge ri çe ki lir) si zin le sa vaş maz ve
ba rış (şart la rın)ı si ze bı ra kır lar sa ar tık Al lah si zin için on la rın
aley hin de bir yol kıl ma mış tır. (4/90)
Ey in san lar, ger çek ten Biz, si zi bir er kek ve bir di şi den ya rat tık
ve bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk lar ve ka bi le ler (şek lin de)
kıl dık. Şüp he siz Al lah Katında si zin en üs tün (ke rim) ola nı nız
(ırk ya da soy ca de ğil) tak va ca en ile ri de ola nı nız dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, ha ber alan dır. (49/13)

KA BİR
Ger çek şu ki, kı ya met-sa ati yak la şa rak gel mek te dir, on da şüp -
he yok tur. Ger çek ten Al lah ka bir ler de olan la rı di ril te cek tir.
(22/7)
Di ri olan lar la ölü ler de bir de ğil dir. Ger çek ten Al lah, di le di ği ne
işit ti rir; sen ise ka bir ler de olan la ra işit ti re cek de ğil sin. (35/22)
Sur'a üfü rül müş tür; böy le ce on lar ka bir le rin den (di ril ti lip) Rab le -
ri ne doğ ru (dal ga lar ha lin de) sü zü lüp-gi der ler. (36/51)
O gün, o çığ lı ğı bir ger çek (hak) ola rak işi tir ler. İş te bu, (di ri lip
ka bir ler den) çı kış gü nü dür. (50/42)
Göz le ri 'zil let ve deh şet ten düş müş ola rak', san ki 'ya yı lan' çe kir-
ge ler gi bi ka bir le rin den çı kar lar. (54/7)
Ka bir le rin den ko şar ca sı na çı ka rı la cak la rı gün, san ki on lar di ki li
bir şe ye yö nel miş gi bi dir ler. (70/43)
Son ra onu öl dür dü, böy le ce kab re göm dür dü. (80/21)
Ve ka bir le rin içi 'de şi lip dı şa atıl dı ğı' za man; (82/4)
Yi ne de bil me ye cek mi? Ka bir ler de olan la rın 'de şi lip dı şa atıl dı -
ğı,' (100/9)

KA BUK
Ve on la rın kalb le ri üze ri ne, onu kav ra yıp an la ma la rı nı en gel le -
yen ka buk lar, ku lak la rı na da bir ağır lık koy duk. Sen Kur'an'da
sa de ce Rab bi ni "bir ve tek" (ilah ola rak) an dı ğın za man, 'nef ret-
le ka çar va zi yet te' ge ri sin ge ri ye gi der ler. (17/46)
Biz on la ra bir ta kım ya kın-kim se le ri 'ka buk gi bi üzer le ri ne kap lat -
tık,' on lar da, ön le rin de ve ar ka la rın da olan la rı ken di le ri ne süs lü
gös ter di ler. Cin ler den ve in san lar dan ken di le rin den ön ce ge lip-
geç miş üm met ler de (yü rür lük te tu tu lan azab) sö zü on la rın üze-
ri ne hak ol du. Çün kü on lar, hüs ra na uğ ra yan kim se ler di. (41/25)
Kim Rah man'ın zik ri ni gör mez lik ten ge lir se, Biz bir şey ta na
onun 'üze ri ni ka buk la bağ lat tı rı rız'; ar tık bu, onun bir ya kın dos-
tu dur. (43/36)

KA BUR GA
(Bu su,) Bel ke mi ği ile ka bur ga lar ara sın dan çı kar. (86/7)

KA DEH
Kay nak tan (dol du rul muş) ka deh ler le çev re le rin de do la şı lır.
(37/45)
Ora da bir ka deh ka pı şır-çe ki şir ler ki, on da ne 'boş ve saç ma bir
söz', ne gü na ha sok ma yok tur. (52/23)
Kay na ğın dan (dol du rul muş) tes ti ler, ib rik ler ve ka deh ler,
(56/18)
Şüp he siz ki iyi ler (eb rar), ka rı şı mı ka fur olan bir ka deh ten içer-
ler. (76/5)
Ora da on la ra bir ka deh içi ri lir ki, ka rı şı mı zen ce fil dir. (76/17)
Dop do lu ka deh ler. (78/34)

KA DER
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir ne fis için öl mek yok tur. O sü re si
be lir til miş bir ya zı dır. Kim dün ya nın ya ra rı nı (se va bı nı) is ter se
ona on dan ve ri riz kim ahi ret se va bı nı is ter se ona da on dan ve -
ri riz. Biz şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re ce ğiz. (3/145)
Son ra ke de rin ar dın dan üze ri ni ze bir gü ven lik (duy gu su) in dir di
bir uyuk la ma ki içi niz den bir gru bu sa rı ve ri yor du. Bir grup da
can la rı der di ne düş müş tü; Allah'a kar şı hak sız ye re ca hi li ye
zan nıy la zan la ra ka pı la rak: "Bu iş ten bi ze ne var ki?" di yor lar dı.
De ki: "Şüp he siz işin tü mü Al lah'ın dır." On lar sa na açık la ma -
dık la rı şe yi iç le rin de giz li tu tu yor lar "Bu iş ten bi ze bir şey ol say -
dı biz bu ra da öl dü rül mez dik" di yor lar. De ki: "Ev le ri niz de ol say -
dı nız da üzer le ri ne öl dü rül me si ya zıl mış olan lar yi ne dev ri le -
cek le ri yer le re gi de cek ti. (Bu nu) Al lah si ne le ri niz de ki ni de ne -
mek ve kalp le ri niz de ola nı arın dır mak için (yap tı). Al lah si ne le -
rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (3/154)
Si zi ça mur dan ya ra tan son ra bir ecel be lir le yen O'dur. Adı ko -
nul muş ecel O'nun Katında dır. Son ra siz (yi ne) kuş ku ya ka pı lı -
yor su nuz. (6/2)
Eğer on la rın yüz çe vir me le ri sa na ağır gel diy se on la ra bir ayet
ge tir mek için yer de bir tü nel aç ma ya ve ya gö ğe bir mer di ven
da ya ma ya gü cün ye ti yor sa (yap). Eğer Al lah di le sey di on la rın
tü mü nü hi da yet üze re top lar dı. Öy ley se sa kın ca hil ler den ol ma.
(6/35)
Her üm met için bir ecel var dır. On la rın ecel le ri ge lin ce ne bir sa -
at er te le ne bi lir ler ne de öne alı na bi lir ler (tam za ma nın da çö ker -
ler.) (7/34)
Eğer Al lah'ın geç miş te bir yaz ma sı (söz ver me si) ol ma say dı al -
dık la rı nı za kar şı lık si ze ger çek ten bü yük bir azab do ku nur du.
(8/68)
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De ki: "Al lah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da, bi ze ke sin lik le hiç-
bir şey isa bet et mez. O bi zim mev la mız dır. Ve mü'min ler yal nız-
ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler." (9/51)
İn san lar tek bir üm met ten baş ka de ğil di; son ra an laş maz lı ğa
düş tü ler. Eğer Rab bin den geç miş (ve ril miş) bir söz ol ma say dı
an laş maz lı ğa düş tük le ri şey ko nu sun da mut la ka ara la rın da hü -
küm ve ril miş olur du. (10/19)
De ki: "Al lah'ın di le me si dı şın da ken dim için za rar dan ve ya rar -
dan (hiç bir şe ye) ma lik de ği lim. Her üm me tin bir ece li var dır.
On la rın ecel le ri ge lin ce ar tık ne bir sa at er te le ne bi lir ler ne öne
alı na bi lir ler. (10/49)
Yer yü zün de hiç bir can lı yok tur ki rız kı Al lah'a ait ol ma sın. Onun
ka rar (yer le şik) ye ri ni de ve ge çi ci bu lun du ğu ye ri de bi lir. (Bun -
la rın) Tü mü apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır. (11/6)
An dol sun, on lar dan aza bı sa yı lı bir top lu lu ğa (ve ya be lir li bir sü -
re ye) ka dar er te le sek, mut la ka: "Onu alı ko yan ne dir?" der ler.
Ha be ri niz ol sun; on la ra bu nun ge le ce ği gün, on lar dan ge ri çev-
ri le cek de ğil dir ve ala ya al mak ta ol duk la rı şey de ken di le ri ni çe -
pe çev re ku şa ta cak tır. (11/8)
"Bi zim gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi yi imal et. Zul me -
den ler ko nu sun da ba na hi tap ta bu lun ma. Çün kü on lar su da-
bo ğu la cak lar dır." (11/37)
"Ben ger çek ten, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan
Allah'a te vek kül et tim. O'nun, al nın dan ya ka la yıp-de net le me di -
ği hiç bir can lı yok tur. Mu hak kak be nim Rab bim, dos doğ ru bir
yol üze ri ne dir (dos doğ ru yol da ola nı ko ru mak ta dır.)" (11/56)
On lar, Rab bi nin di le me si dı şın da gök ler ve yer sü rüp git tik çe,
ora da sü re siz ka la cak lar dır. Çün kü Rab bin, ger çek ten di le di ği -
ni ya pan dır. Mut lu olan lar da, ar tık on lar cen net te dir ler. Rab bi -
nin di le me si dı şın da gök ler ve yer sü rüp git tik çe, ora da sü re siz
ka la cak lar dır. (Bu) ke sin ti si ol ma yan bir ih san dır. (11/107-108)
An dol sun Mu sa'ya ki ta bı ver dik on da an laş maz lı ğa dü şül dü.
Eğer Rab bin den bir söz geç miş (ve ril miş) ol ma say dı mut la ka
ara la rın da hü küm ve ril miş ola cak tı. Ger çek ten on lar bun dan
(Kur'an'dan) ya na kuş ku ve ri ci bir te red düt için de dir ler. (11/110)
O'nun (in sa nın) önün den ve ar ka sın dan iz le yen le ri var dır, onu
Al lah'ın em riy le gö ze tip-ko ru mak ta dır lar. Ger çek ten Al lah, ken -
di ne fis (öz)le rin de ola nı de ğiş ti rip bo zun ca ya ka dar, bir top lu -
luk ta ola nı de ğiş ti rip-boz maz. Al lah bir top lu lu ğa kö tü lük is te di
mi, ar tık onu ge ri çe vir me ye hiç bir (bi çim de im kan) yok tur; on -
lar için O'ndan baş ka bir ve li yok tur. (13/11)
Eğer ken di siy le dağ la rın yü rü tül dü ğü, ye rin par ça lan dı ğı ve ya
ölü le rin ko nuş tu rul du ğu bir Kur'an ol say dı (yi ne bu Kur'an olur-
du). Ha yır, em rin tü mü Al lah'ın dır. İman eden ler hâ lâ an la ma dı -
lar mı ki, eğer Al lah di le miş ol say dı, in san la rın tü mü nü hi da ye -
te er dir miş olur du. İn kâr eden ler, Al lah'ın va'di ge lin ce ye ka dar,
yap tık la rı do la yı sıy la ya baş la rı na çe tin bir be la ça ta cak ve ya
yurt la rı nın ya kı nı na ine cek. Şüp he siz Al lah, ver di ği söz den
dön mez. (Ve ya mi adı nı şa şır maz.) An dol sun, sen den ön ce ki el -
çi ler le de alay edil di, bu nun üze ri ne Ben de o in kâ ra sa pan la ra
bir sü re ta nı dım, son ra on la rı (kıs kıv rak) ya ka la yı ver dim. İş te
na sıl dı so nuç lan dır ma? (13/31-32)
An dol sun, sen den ön ce de el çi ler gön der dik, on la ra eş ler ve ço -
cuk lar ver dik. Al lah'ın iz ni ol mak sı zın (hiç) bir el çi ye her han gi
bir aye ti (mu ci ze yi) ge tir mek ola cak iş de ğil di. Her ecel (tes bit
edil miş sü re) için bir ki tap (ya zı, hü küm, son) var dır. Al lah, di le -
di ği ni or ta dan kal dı rır ve bı ra kır. Ki ta bın ana sı O'nun Katında -
dır. (13/38-39)
Biz ken di si için bi li nen (tak dir edil miş) bir ki tap ol mak sı zın hiç-

bir ül ke yi yı kı ma uğ rat ma dık. (15/4)
Eğer Al lah, in san la rı zu lüm le ri ne de niy le sor gu ya çe ke cek ol -
say dı, onun üs tün de (yer yü zün de) can lı lar dan hiç bir şey bı rak -
maz dı; an cak on la rı adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te le mek -
te dir. On la rın ecel le ri ge lin ce ne bir sa at er te le ne bi lir ler, ne de
öne alı na bi lir ler. (16/61)
Hiç bir ül ke (ve ya şe hir) ol ma sın ki kı ya met gü nün den ön ce Biz
onu (ya) bir yı kı ma uğ ra ta ca ğız ve ya onu şid det li bir azab la
azab lan dı ra ca ğız; bu (mu hak kak) o ki tap ta ya zı lı dır. (17/58)
Ha ni kız kar de şin ge zi nip; "Onu(n ba kı mı nı) üst le ne cek bi ri ni si -
ze ha ber ve re yim mi?" de mek tey di. Böy le ce, se ni an ne ne ge ri
çe vir miş ol duk ki, gö zü ay dın ol sun ve hüz ne ka pıl ma sın. Sen
bir in san öl dür müş tün de, Biz se ni ta sa dan kur tar mış ve se ni
'esas lı bir de ne me den ge çi rip-de ne miş tik.' Med yen hal kı ara-
sın da da yıl lar ca kal mış tın, son ra bir ka der üze ri ne (bu ra ya)
gel din ey Mu sa." (20/40)
Eğer Rab bin den geç miş bir söz ve adı ko nul muş (be lir len miş)
bir sü re (ecel) ol ma say dı mu hak kak (yı kım aza bı) ka çı nıl maz
olur du. (20/129)
Üm met ler den hiç bi ri, ken di si ne tes bit edil miş ece li ne öne ala-
bi lir, ne er te le ye bi lir. (23/43)
Gör me din mi ki Al lah bu lut la rı sür mek te son ra ara la rı nı bir leş -
tir mek te son ra da on la rı üst üs te yığ mak ta dır; böy le ce yağ mu -
run bun la rın ara sın dan akıp-çık tı ğı nı gö rür sün. Gök ten için de
do lu bu lu nan dağ lar (gi bi bu lut lar) in di ri ve rir onu di le di ği ne isa-
bet et ti rir de di le di ğin den onu çe vi rir; şim şe ği nin pa rıl tı sı ne re -
dey se göz le ri ka maş tı rıp gö tü rü ve re cek tir. (24/43)
Ve şüp he siz se nin Rab bin si ne le ri nin giz li tut tuk la rı nı ve açı ğa
vur duk la rı nı ke sin ola rak bil mek te dir. (27/74)
Gök te ve yer de giz li olan hiç bir şey yok tur ki apa çık olan bir ki -
tap ta (Levh-i Mah fuz'da) ol ma sın. (27/75)
Azab ko nu sun da sen den ace le (dav ran ma nı) is ti yor lar. Eğer
adı ko nul muş bir ecel (ta yin edil miş bir va kit) ol ma say dı, her hal-
de on la ra azab gel miş olur du. Fa kat ken di le ri şu urun da ol ma -
dan, on la ra kuş ku suz apan sız ge li ve re cek tir. (29/53)
Kı ya met sa ati nin bil gi si, şüp he siz Al lah'ın Katında dır. Yağ mu ru
yağ dı rır; ra him ler de ola nı bi lir. Hiç kim se, ya rın ne ka za na ca ğı -
nı bil mez. Hiç kim se de, han gi yer de öle ce ği ni bil mez. Hiç şüp-
he siz Al lah bi len dir, ha ber dâr dır. (31/34)
Gök ten ye re her işi O evi rip dü ze ne ko yar. Son ra (iş ler,) si zin
say mak ta ol du ğu nuz bin yıl sü re li bir gün de yi ne O'na yük se lir.
(32/5)
Al lah'ın ken di si ne farz kıl dı ğı bir şey(i ye ri ne ge tir me)de pey-
gam ber üze ri ne hiç bir güç lük yok tur. (Bu,) Da ha ön ce ge lip ge -
çen (üm met)ler de Al lah'ın bir sün ne ti dir. Al lah'ın em ri, tak dir
edil miş bir ka der dir. (33/38)
İn kâr eden ler de di ler ki: "Kı ya met-sa ati bi ze gel mez." De ki:
"Ha yır gay bı bi len Rab bi me an dol sun o mu hak kak si ze ge le -
cek tir. Gök ler de ve yer de zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey O'ndan
uzak (sak lı) kal maz. Bun dan da ha kü çük ola nı da da ha bü yük
ola nı da is tis na sız mut la ka apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır." (34/3)
De ki: "Si zin için be lir len miş bir gün var dır ki, on dan ne bir an
er te le ne bi lir si niz, ne de (bir an) öne alı na bi lir si niz. (34/30)
Al lah si zi top rak tan ya rat tı son ra bir dam la su dan. Son ra da si -
zi çift çift kıl dı. O'nun bil gi si ol mak sı zın hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. Ömür sü re ne ömür ve ril me si ve onun öm rün -
den kı sal tıl ma sı da mut la ka bir ki tap ta (ya zı lı)dır. Ger çek ten bu
Al lah'a gö re ko lay dır. (35/11)
Eğer Al lah, ka zan dık la rı do la yı sıy la in san la rı (azab ile) ya ka la -
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yı ve re cek ol say dı, (ye rin) sır tı üze rin de hiç bir can lı yı bı rak maz -
dı, an cak on la rı, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te le mek te dir.
So nun da ecel le ri gel di ği za man, ar tık şüp he siz Al lah Ken di kul-
la rı nı gö ren dir. (35/45)
An dol sun Mu sa'ya ki ta bı ver dik fa kat on da an laş maz lı ğa dü şül -
dü. Eğer Rab bin den (da ha ön ce) bir söz geç miş (ve ril miş) ol -
ma say dı mut la ka ara la rın da hü küm ve ril miş (iş bi ti ril miş)ti. Ger -
çek ten on lar bun dan ya na kuş ku ve ri ci bir te red düt için de dir ler.
(41/45)
Kı ya met-sa ati nin il mi O'na dön dü rü lür. O'nun il mi ol mak sı zın,
hiç bir mey ve to mur cu ğun dan çık maz, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. On la ra: "Be nim or tak la rım ne re de" di ye ses-
le ne ce ği gün, de di ler ki: "Sa na ar zet tik ki, biz den hiç bir şa hid
yok." (41/47)
On lar ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra yal nız ca ara la rın da ki 'te-
ca vüz ve hak sız lık' do la yı sıy la ay rı lı ğa düş tü ler. Eğer Rab bin -
den adı ko nul muş bir ece le ka dar geç miş (ve ril miş) bir söz ol -
ma say dı mu hak kak ara la rın da hü küm ve ril miş (iş bi ti ril miş)ti.
Şüp he siz on la rın ar dın dan Ki ta ba mi ras çı olan lar ise her hal de
ona kar şı kuş ku ve ri ci bir te red düt için de dir ler. (42/14)
Şu hal de bil; ger çek ten, Al lah'tan baş ka ilah yok tur. Hem ken di
gü na hın, hem mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar için mağ fi ret
di le. Al lah, si zin dö nüp-do la şa ca ğı nız ye ri bi lir, ko nak la ma ye ri -
ni zi de. (47/19)
Hiç şüp he siz, Biz her şe yi ka der ile ya rat tık. (54/49)
An dol sun Biz si zin ben zer le ri ni zi yı kı ma uğ rat tık. Fa kat öğüt
alıp-dü şü nen var mı? (54/51)
On la rın iş le miş ol duk la rı her şey ki tap lar da (ya zı lı)dır. (54/52)
Kü çük bü yük her şey sa tır sa tır (ya zı lı)dır. (54/53)
Yer yü zün de olan ve si zin ne fis le ri niz de mey da na ge len her han-
gi bir mu si bet yok tur ki Biz onu ya rat ma dan ön ce bir ki tap ta (ya -
zı lı) ol ma sın. Şüp he siz bu Al lah'a gö re pek ko lay dır. (57/22)
Eğer Al lah on la ra sür gü nü yaz ma mış ol say dı mu hak kak on la rı
(yi ne) dün ya da azab lan dı rır dı. Ahi ret te ise on lar için ateş aza bı
var dır. (59/3)
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir mu si bet (hiç kim se ye) isa bet et -
mez. Kim Al lah'a iman eder se, onun kal bi ni hi da ye te yö nel tir.
Al lah, her şe yi bi len dir. (64/11)
Ve onu he sa ba kat ma dı ğı bir yön den rı zık lan dı rır. Kim de
Allah'a te vek kül eder se O ona ye ter. El bet te Al lah Ken di em ri ni
ye ri ne ge ti rip-ger çek leş ti ren dir. Al lah her şey için bir öl çü kıl mış -
tır. (65/3)
"Ki gü nah la rı nı zı ba ğış la sın ve si zi adı ko nul muş bir ece le ka -
dar er te le sin. El bet te Al lah'ın ece li gel di ği za man o er te len mez.
Bir bil miş ol say dı nız." (71/4)
De ki: "Bil mi yo rum si ze va de di len (kı ya met ve azab) ya kın mı
yok sa Rab bim onun için uzun bir sü re mi koy muş tur?" (72/25)
Öy le ki on la rın Rab le rin den ge len ri sa le ti (in san la ra gön de ri len -
le ri) teb liğ et tik le ri ni bil sin. (Al lah) on la rın nez din de olan la rı sa -
rıp-ku şat mış ve her şe yi sa yı ola rak da sa yıp-tes bit et miş tir.
(72/28)

KA DIN LAR
Ve de dik ki: "Ey Adem sen ve eşin cen net te yer leş. İki niz de on -
dan ne re sin den di ler se niz bol bol yi yin; ama şu ağa ca yak laş -
ma yın yok sa za lim ler den olur su nuz." (2/35)
Si zi da ya nıl maz iş ken ce le re uğ rat tık la rın da, Fi ra vun ai le si nin
elin den kur tar dı ğı mı zı ha tır la yın. On lar ka dın la rı nı zı di ri bı ra kıp
er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi niz -

den bü yük bir im ti han var dı. (2/49)
Oruç ge ce sin de, ka dın la rı nı za yak laş mak si ze he lal kı lın dı. On -
lar si zin ör tü le ri niz siz de on la ra ör tü sü nüz. Al lah, ger çek ten si -
zin ne fis le ri ni ze iha net et mek te ol du ğu nu zu bil di, tev be ni zi ka -
bul et ti ve si zi ba ğış la dı. Ar tık on la ra yak la şın ve Al lah'ın si zin
için yaz dık la rı nı di le yin. Fe cir vak ti siz ce be yaz ip lik si yah ip lik -
ten ayırd edi lin ce ye ka dar yi yin, için son ra ge ce ye ka dar oru cu
ta mam la yın. Mes cid ler de iti kaf ta ol du ğu nuz za man lar da, on la -
ra (ka dın la rı nı za) yak laş ma yın. Bun lar Al lah'ın sı nır la rı dır (sa -
kın) on la ra ya naş ma yın. İş te Al lah, in san la ra ayet le ri ni böy le ce
açık lar; umu lur ki sa kı nır lar. (2/187)
Hacc bi li nen ay lar dır. Böy le lik le kim on lar da hac cı farz eder (ye -
ri ne ge ti rir)se (bil sin ki) hacc da ka dı na yak laş mak fısk yap mak
ve kav ga ya gi riş mek yok tur. Siz ha yır adı na ne ya par sa nız
Allah onu bi lir. Azık edi nin şüp he siz azı ğın en ha yır lı sı tak va dır.
Ey te miz akıl sa hip le ri, Ben den kor kup-sa kı nın. (2/197)
Sa na 'ka dın la rın ay ba şı ha li ni' so rar lar. De ki: "O bir ra hat sız lık
(eza)dır. Ay ba şı ha lin de ka dın lar dan ay rı lın ve te miz len me le ri -
ne ka dar on la ra (cin sel an lam da) yak laş ma yın. Te miz len dik le -
rin de Al lah'ın si ze em ret ti ği yer den on la ra gi din. Şüp he siz Al lah,
tev be eden le ri se ver, te miz le nen le ri de se ver." (2/222)
Ka dın la rı nız si zin tar la nız dır; tar la nı za di le di ği niz gi bi va rın.
Ken di niz için (ge le ce ğe ha zır lık ola rak gü zel dav ra nış lar) tak-
dim edin. Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki el bet te O'na ka vu -
şu cu su nuz. İman eden le re müj de ver. (2/223)
Ka dın la rın dan uzak laş ma ya ye min eden ler için dört ay bek le me
sü re si var dır. Eğer (bu sü re için de eş le ri ne) dö ner ler se, şüp he -
siz Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/226)
(Yok) Eğer bo şa ma da ka rar lı dav ra nır sa (bo şa nır lar). Şüp he siz
Al lah, işi ten dir bi len dir. (2/227)
Bo şan mış ka dın lar, ken di ken di le ri ne üç 'ay ha li ve te miz len me
sü re si' bek ler ler. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nı yor lar sa
Allah'ın ra him le rin de ya rat tı ğı nı sak la ma la rı on la ra he lal ol maz.
Ko ca la rı bu sü re için de ba rış mak is ter ler se on la rı ge ri al ma da
(baş ka la rın dan) da ha çok hak sa hi bi dir ler. On la rın le hi ne de
aleyh le rin de ki ma ruf hak ka denk bir hak var dır. Yal nız er kek ler
için on lar üze rin de bir de re ce var. Al lah Aziz'dir. Ha kim'dir.
(2/228)
Bo şan ma iki de fa dır. (Son ra) Ya iyi lik le tut mak ve ya gü zel lik le
bı rak mak (ge re kir). On la ra (ka dın la ra) ver di ği niz bir şe yi ge ri al -
ma nız si ze he lal de ğil dir; an cak iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak-
ta tu ta ma ya cak la rın dan kork muş ol ma la rı (du ru mu baş ka).
Eğer iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak ta tu ta ma ya cak la rın dan
kor kar sa nız bu du rum da (ka dı nın) fid ye ver me sin de iki si için de
gü nah yok tur. İş te bun lar Al lah'ın sı nır la rı dır; on la ra te ca vüz et -
me yin. Kim Al lah'ın sı nır la rı na te ca vüz eder se on lar za lim le rin
ta ken di le ri dir. (2/229)
Yi ne onu (ka dı nı üçün cü de fa) bo şar sa (ka dın) onun dı şın da bir
baş ka ko cay la ni kah lan ma dık ça ona he lal ol maz. Eğer (bu ko -
ca da) onu bo şar sa on lar (ilk ko ca ile ka rı sı) Al lah'ın sı nır la rı nı
ayak ta tu ta cak la rı nı sa nı yor lar sa tek rar bir bir le ri ne dön me le rin -
de iki si için gü nah yok tur. İş te bun lar Al lah'ın sı nır la rı dır; bi len
bir top lu luk için bun la rı (böy le) açık lar. (2/230)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni ta mam la mış lar sa
on la rı ya gü zel lik le tu tun ya da gü zel lik le bı ra kın. Fa kat hak la rı -
nı ih lal edip za rar ver mek için on la rı (ya nı nız da) tut ma yın. Kim
böy le ya par sa ar tık o ken di nef si ne zul met miş olur. Al lah'ın
ayet le ri ni oyun (ko nu su) edin me yin ve Al lah'ın si ze ver di ği ni -
me ti ve si ze öğüt ola rak in dir di ği Ki tab'ı ve hik me ti anın.
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Allah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki Al lah her şe yi bi len dir.
(2/231)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni de ta mam la mış lar -
sa -bir bir le riy le ma ruf (bi li nen meş ru bi çim de) an laş tık la rı tak-
dir de- on la ra ken di le ri ni ko ca la rı na ni kah la ma la rı na en gel çı -
kar ma yın. İş te içi niz de Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re
bu nun la (böy le) öğüt ve ri lir. Bu si zin için da ha ha yır lı ve da ha
te miz dir. Al lah bi lir de siz bil mez si niz. (2/232)
Em zir me yi ta mam la mak is te yen ler için an ne ler ço cuk la rı nı iki
tam yıl em zi rir ler. On la rın (an ne le rin) yi ye ce ği gi ye ce ği bi li nen
(örf)e uy gun ola rak ço cuk ken di si nin ola na (ba ba ya) ait tir. Kim -
se ye güç ye ti re ce ği nin dı şın da (yük ve so rum lu luk) tek lif edil-
mez. An ne, ço cu ğu ço cuk ken di si nin olan ba ba da ço cu ğu do -
la yı sıy la za ra ra uğ ra tıl ma sın; mi ras çı üze rin de (ki so rum lu luk
ve gö rev) de bu nun gi bi dir. Eğer (an ne ve ba ba) ara la rın da rı -
za ile ve da nı şa rak (ço cu ğu iki yıl ta mam lan ma dan) süt ten ayır-
ma yı is ter ler se iki si için de bir güç lük yok tur. Ve eğer ço cuk la rı -
nı zı (bir süt an ne ye) em zirt mek is ter se niz ve re ce ği ni zi ör fe uy -
gun ola rak öde dik ten son ra si ze bir so rum lu luk yok tur. Al lah'tan
kor kup-sa kı nın ve bi lin ki Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (2/233)
İçi niz den ölen le rin (ge ri de) bı rak tı ğı eş ler, ken di ken di le ri ne
dört ay on (gün) bek ler ler. Bu bek le me sü re si dol du ğun da ar tık
on la rın ken di hak la rın da ma ruf (meş ru) bir şe kil de yap tık la rın -
dan do la yı si ze so rum lu luk yok tur. Al lah iş le dik le ri niz den ha be -
ri olan dır. (2/234)
(İd de ti bek le yen) Ka dın la rı ni kah la mak is te di ği ni zi (on la ra) sez-
dir me niz de ya da böy le bir is te ği gön lü nüz de sak la ma nız da si -
zin için bir sa kın ca yok tur. Ger çek te Al lah si zin on la rı (kal bi niz -
den ge çi rip) ana ca ğı nı zı bi lir. Sa kın bi li nen (meş ru) söz ler dı -
şın da on lar la giz li ce va ad leş me yin; bek le me sü re si ta mam la -
nın ca ya ka dar ni kah ba ğı nı bağ la ma ya ke sin ka rar ver me yin.
Ve bi lin ki el bet te Al lah kal bi niz den ge çe ni bil mek te dir. Ar tık on -
dan ka çı nın. Ve bi lin ki şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır (kul la ra)
yu mu şak dav ra nan dır. (2/235)
Ken di le ri ne el sür me di ği niz, me hir le ri ni tes bit et me di ği niz ka -
dın la rı, bo şa ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. On la rı ya rar -
lan dı rın, zen gin olan ken di gü cü dar da olan da ken di gü cü ora-
nın da ma ruf (meş ru ve ör fe uy gun) bir şe kil de ya rar lan dır sın.
(Bu) iyi lik eden ler üze rin de bir hak tır. (2/236)
Eğer on la ra me hir tes bit eder de, el sür me den bo şar sa nız bu
du rum da -ken di le ri ve ya ni kah ba ğı elin de ola nın ba ğış la ma sı
ha riç- tes bit et ti ği niz (mehr)in ya rı sı on la rın dır. Si zin (tü mü nü
ve ya faz la sı nı) ba ğış la ma nız tak va ya da ha ya kın dır. Ara nız da -
ki üs tün lü ğü (de re ce far kı nı) unut ma yın. Şüp he siz Al lah, yap-
mak ta ol duk la rı nı zı gö ren dir. (2/237)
İçi niz de ölüp de (ge ri de) eş ler bı ra kan lar (ev le rin den) çı ka rıl -
mak sı zın bir yı la ka dar ya rar lan ma la rı için eş le ri ne va si yet (bı -
rak sın lar). Ama on lar, (ken di lik le rin den) çı kar lar sa ar tık on la rın
ma ruf (meş ru) ola rak ken di le ri için yap tık la rın dan do la yı si ze
so rum lu luk yok tur. Al lah, güç lü ve üs tün olan dır. Hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (2/240)
(Ko ca sı ta ra fın dan) Bo şa nan (ka dın)la rın ma ruf (meş ru) bir
tarz da ya rar lan ma (ve ge çim pay)la rı var dır. Bu sa kı nan lar üze-
rin de bir hak (borç) tır. (2/241)
Ha ni İm ran'ın ka rı sı: "Rab bim kar nım da ola nı 'her tür lü ba ğım -
lı lık tan öz gür lü ğe ka vuş tu rul muş ola rak' Sa na ada dım ben den
ka bul et. Şüp he siz işi ten bi len Sen sin Sen" de miş ti. (3/35)
Fa kat onu do ğur du ğun da -Al lah onun ne do ğur du ğu nu da ha iyi
bi lir ken- de di ki: "Rab bim doğ ru su bir kız (ço cu ğu) do ğur dum.

Er kek ise, kız gi bi de ğil dir. Ona Mer yem adı nı koy dum. Ben onu
ve so yu nu o ta şa tu tul muş (ko vul muş) şey tan dan Sa na sı ğın dı -
rı rım." (3/36)
Bu nun üze ri ne Rab bi onu gü zel bir ka bul le ka bul et ti ve onu gü -
zel bir bit ki gi bi ye tiş tir di. Ze ke ri ya'yı on dan so rum lu kıl dı. Ze ke -
ri ya, her ne za man mih ra ba gir diy se ya nın da bir yi ye cek bul du:
"Mer yem bu sa na ne re den gel di?" de yin ce "Bu Al lah Katından -
dır. Şüp he siz Al lah di le di ği ne he sap sız rı zık ve ren dir" de di.
(3/37)
Ha ni me lek ler: "Mer yem şüp he siz Al lah, se ni seç ti, se ni arın dır-
dı ve alem le rin ka dın la rı na üs tün kıl dı" de miş ti. (3/42)
Mer yem Rab bi ne gö nül den ita at te bu lun sec de et ve rü ku eden-
ler le bir lik te rü ku et. (3/43)
Bun lar gayb ha ber le rin den dir; bun la rı sa na vah ye di yo ruz. On -
lar dan han gi si Mer yem'i so rum lu lu ğu na ala cak di ye ka lem le riy -
le kur'a atar lar ken sen yan la rın da de ğil din; çe ki şir ler ken de
yan la rın da de ğil din. (3/44)
"Rab bim ba na bir be şer do kun ma mış ken na sıl bir ço cu ğum ola-
bi lir?" de di. (Fa kat) Al lah ne yi di ler se ya ra tır. Bir işin ol ma sı na
ka rar ve rir se yal nız ca ona "ol" der o da he men olu ve rir. (3/47)
Ar tık sa na ge len bun ca ilim den son ra onun hak kın da se nin le
'çe ki şip-tar tış ma la ra gi ri şir ler se' de ki: "Ge lin oğul la rı mı zı ve
oğul la rı nı zı ka dın la rı mı zı ve ka dın la rı nı zı ken di mi zi ve ken di ni -
zi ça ğı ra lım; son ra kar şı lık lı la net le şe lim de Al lah'ın la ne ti ni ya -
lan söy le yen le rin üs tü ne kı la lım." (3/61)
Ey in san lar si zi tek bir ne fis ten ya ra tan on dan eşi ni ya ra tan ve
her iki sin den bir çok er kek ve ka dın tü re tip-ya yan Rab bi niz den
kor kup-sa kı nın. Ve (yi ne) ken di siy le bir bi ri niz le di lek leş ti ği niz
Al lah'tan ve ak ra ba lık (bağ la rı nı ko par mak)tan sa kı nın. Şüp he -
siz Al lah si zin üze ri niz de gö ze ti ci dir. (4/1)
Eğer ye tim (kız)lar ko nu sun da ada le ti ye ri ne ge ti re me ye ce ği -
niz den kor kar sa nız bu du rum da (on lar la de ğil) si ze he lal olan
(baş ka) ka dın lar dan iki şer üçer dör der ol mak üze re ni kah la yın.
Şa yet ada le ti sağ la ya ma ya ca ğı nız dan kor kar sa nız o za man bir
(eş) ya da sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye) ile (ye ti nin). Bu
sap ma ma nı za da ha ya kın dır. (4/3)
Ka dın la ra me hir le ri ni gö nül den is te ye rek (ve bir hak ola rak) ve -
rin fa kat on lar gö nül hoş lu ğuy la si ze on dan bir şe yi ba ğış lar lar -
sa onu da afi yet le, iç hu zu ruy la yi yin. (4/4)
An ne ve ba ba ile ak ra ba la rın bı rak tık la rın dan er kek ler için bir
pay var dır; an ne ve ba ba ile ak ra ba nın bı rak tık la rın dan ka dın -
lar için de bir pay var dır. Bu nun azın dan ve ço ğun dan farz kı -
lın mış bir pay var dır. (4/7)
Ço cuk la rı nız ko nu sun da Al lah er ke ğe iki di şi nin his se si ka dar
tav si ye eder. Eğer on lar iki den çok ka dın ise (ölü nün) ge ri de bı -
rak tı ğı nın üç te iki si on la rın dır. Ka dın (ve ya kız) bir tek ise bu du -
rum da ya rı sı onun dur. (Öle nin) Bir ço cu ğu var sa ge ri ye bı rak tı -
ğın dan an ne ve ba ba dan her bi ri için al tı da bir ço cu ğu ol ma yıp
da an ne ve ba ba ona mi ras çı ise bu du rum da an ne si için üç te
bir var dır. Onun kar deş le ri var sa o za man an ne si için al tı da
bir'dir. (An cak bu hü küm ler öle nin) Et ti ği va si yet ve ya (var sa)
bor cun dü şül me sin den son ra dır. Ba ba la rı nız, oğul la rı nız siz on -
la rın han gi le ri nin ya rar ba kı mın dan si ze da ha ya kın ol du ğu nu
bil mez si niz. (Bun lar) Al lah'tan bir farz dır. Şüp he siz Al lah bi len -
dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/11)
Eş le ri ni zin eğer ço cuk la rı yok sa ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı si -
zin dir. Şa yet ço cuk la rı var sa -onun la ya pa cak la rı va si yet ten ya
da (ayı ra cak la rı) borç tan son ra- bu du rum da bı rak tık la rı nın
dört te bi ri si zin dir. Si zin ço cu ğu nuz yok sa ge ri ye bı rak tık la rı nız -
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dan dört te bi ri on la rın (ka dın la rı nı zın)dır. Eğer si zin ço cu ğu nuz
var sa ge ri ye bı rak tık la rı nız dan se kiz de bi ri on la rın (ka dın la rı nı -
zın)dır. (Yi ne bu hü küm ler) Ede ce ği niz va si yet ve ya (var sa)
bor cun dü şül me sin den son ra dır. Mi ra sı ara nan er kek ya da ka -
dın ço cu ğu ve ba ba sı ol ma yan bir kim se olup er kek ve ya kız
kar de şi bu lu nur sa on lar dan her bi ri için al tı da bir var dır. Eğer
bun dan faz la ise ler bu du rum da -ken di siy le ya pı lan va si yet te ya
da (var sa) borç tan son ra- üç te bir'de -za ra ra uğ ra tıl mak sı zın
on la ra or tak tır lar. (Bu si ze) Al lah'tan bir va si yet tir Al lah, bi len dir
(kul la ra) yu mu şak olan dır. (4/12)
Ka dın la rı nız dan fu huş ya pan la rın aley hin de ol mak üze re içi niz -
den dört şa hid tu tun. Eğer şe ha det eder ler se, on la rı ölüm alıp
gö tü rün ce ye ve ya Al lah on la ra bir yol kı lın ca ya ka dar ev ler de
alı ko yun. (4/15)
Ey iman eden ler, ka dın la ra zor la mi ras çı ol ma ya kal kış ma nız
he lal de ğil dir. Apa çık olan 'çir kin bir ha ya sız lık' yap ma dık la rı
sü re ce on la ra ver dik le ri ni zin bir kıs mı nı gi der me niz (ken di ni ze
al ma nız) için on la ra bas kı yap ma nız da (he lal de ğil dir.) On lar la
gü zel lik le ge çi nin. Şa yet on lar dan hoş lan ma dı nız sa bel ki bir
şey ho şu nu za git mez ama Al lah on da çok ha yır kı lar. (4/19)
Bir eşi bı ra kıp ye ri ne bir baş ka eşi al mak is ter se niz, on lar dan
bi ri ne (ön ce ki ne) yük ler le (mal ve pa ra) ver miş se niz bi le on dan
hiç bir şey al ma yın. Ona if ti ra ede rek ve apa çık bir gü na ha gi re -
rek ver di ği ni zi ala cak mı sı nız? (4/20)
Onu na sıl alır sı nız ki bir bi ri ni ze ka tıl mış (bir le şe rek iç li-dış lı ol -
muş)tı nız. On lar siz den ke sin bir gü ven ce (kuv vet li bir ahid) de
al mış lar dı. (4/21)
Ka dın lar dan, ba ba la rı nı zın ni kah la dık la rı nı ni kah la ma yın. An -
cak (ca hi li ye de) ge çen geç miş tir. Çün kü bu 'çir kin bir ha ya sız -
lık' ve 'öf ke du yu lan bir iğ renç lik tir.' Ne kö tü bir yol du o!... (4/22)
Siz le re an ne le ri niz, kız la rı nız, kız kar deş le ri niz, ha la la rı nız, tey-
ze le ri niz, er kek kar deş le rin kız la rı, kız kar deş le rin kız la rı, si zi
em zi ren (süt) an ne le ri niz, süt kız kar deş le ri niz, ka dın la rı nı zın
an ne le ri ve ken di le riy le (ger de ğe) gir di ği niz ka dın la rı nız dan
olup ko ru yu cu lu ğu nuz al tın da bu lu nan üvey kız la rı nız -on lar la
ger de ğe gir me miş se niz si ze bir sa kın ca yok tur- si zin sül bü nüz -
den olan oğul la rı nı zın eş le ri ve iki kız kar de şi bir ara ya ge tir di -
ği niz (ev li lik) ha ram kı lın dı. An cak (ca hi li ye de) ge çen geç miş tir.
Şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/23)
Sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) dı şın da ki ka dın lar dan
'ev li ve öz gür' olan lar la da (ev len me niz ha ram dır.) Bun lar,
Allah'ın üze ri ni ze yaz dı ğı dır. Bun la rın dı şın da ka la nı if fet le ri ni
ko ru yup fu huş ta bu lun ma mak üze re mal la rı nız la (me hir ve re -
rek) ev le ne cek ka dın ara ma nız si ze he lal kı lın dı. Öy ley se, on -
lar dan han gi şey le (ve ya ne ka dar) ya rar lan dıy sa nız on la ra üc -
ret (me hir)le ri ni tes bit edil di ği mik ta rıy la öde yin. Mik ta rın tes bi -
tin den son ra kar şı lık lı hoş nud ol du ğu nuz bir şey ko nu sun da üs -
tü nü ze bir so rum lu luk yok tur. Şüp he siz Al lah, bi len dir, hü küm
ve hik met sa hi bi olan dır. (4/24)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah, si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se, on -
la rı fu huş ta bu lun ma yan if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra fu huş ya pa cak olur lar sa öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za -
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/25)

Al lah'ın ken di siy le ki mi ni zi ki mi ni ze gö re üs tün kıl dı ğı şe yi (ma -
lı) te men ni et me yin. Er kek le re ka zan dık la rın dan pay (ol du ğu gi -
bi) ka dın la ra da ka zan dık la rın dan pay var dır. Al lah'tan onun
faz lı nı (ih sa nı nı) is te yin. Ger çek ten Al lah her şe yi bi len dir. (4/32)
An ne-ba ba nın ve ya kın la rın ge ri de bı rak tık la rın dan ve her bi ri -
ne mi ras çı lar kıl dık. Ye min le ri ni zin (akid ile) bağ la dı ğı kim se le -
re de ken di pay la rı nı ve rin. Şüp he siz Al lah her şe ye şa hid olan-
dır. (4/33)
Al lah'ın ba zı sı nı ba zı sı na üs tün kıl ma sı ve on la rın ken di mal la -
rın dan har ca ma sı ne de niy le er kek ler ka dın lar üze rin de 'so rum -
lu gö ze ti ci dir.' Sa li ha ka dın lar gö nül den (Al lah'a) ita at eden ler,
Al lah na sıl ko ru duy sa gö rün me ye ni ko ru yan lar dır. Nü şu zun dan
kork tu ğu nuz ka dın la ra (ön ce) öğüt ve rin (son ra on la rı) ya tak lar -
da yal nız bı ra kın (bu da yet mez se ha fif çe) vu run. Si ze ita at
eder ler se aleyh le rin de bir yol ara ma yın. Doğ ru su Al lah yü ce dir,
bü yük tür. (4/34)
(Ka dın ile ko ca nın) Ara la rı nın açıl ma sın dan kor kar sa nız bu du -
rum da er ke ğin ai le sin den bir ha kem ka dı nın da ai le sin den bir
ha kem gön de rin. Bun lar (ara yı) dü zelt mek is ter ler se Al lah da
ara la rın da ba şa rı sağ lar. Şüp he siz Al lah, bi len dir, ha ber dar
olan dır. (4/35)
Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. An ne-
ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu ya,
uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el -
le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü Al lah, her
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (4/36)
Ey iman eden ler, sar hoş iken, ne de di ği ni zi bi lin ce ye ve cü nüp
iken de -yol cu luk ta ol ma nız ha riç- gu sül edin ce ye ka dar na ma -
za yak laş ma yın. Eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri niz
ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se niz ya hud ka dın la ra
do kun muş da su bu la ma mış sa nız bu du rum da te miz bir top rak-
la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze sü rün. Şüp -
he siz Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/43)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da ve: "Rab bi miz bi zi hal kı za lim
olan bu ül ke den çı kar, bi ze Katından bir ve li (ko ru yu cu sa hib)
gön der, bi ze Katından bir yar dım eden yol la" di yen er kek ler, ka -
dın lar ve ço cuk lar dan za yıf bı ra kıl mış lar adı na sa vaş mı yor su -
nuz? (4/75)
An cak er kek ler den ka dın lar dan ve ço cuk lar dan müs taz'af lar
olup hiç bir ça re ye güç ye ti re me yen ler ve bir yol (çı kış) bu la ma -
yan lar baş ka. (4/98)
Er kek ol sun ka dın ol sun inan mış ola rak kim sa lih bir amel de bu -
lu nur sa on lar cen ne te gi re cek ve on lar bir 'çe kir de ğin sır tın da ki
to mur cuk ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra ma ya cak lar dır. (4/124)
Ka dın lar ko nu sun da sen den fet va is ter ler. De ki: "On la ra iliş kin
fet va yı si ze Al lah ve ri yor. (Bu fet va) Ken di le ri ne ya zı lan (hak la -
rı ve ya mi ras)ı ver me di ği niz ve ken di le ri ni ni kah la ma yı is te di ği -
niz ye tim ka dın lar ve za yıf ço cuk lar (hak kın da) ile ye tim le re kar -
şı ada le ti ayak ta tut ma nız ko nu sun da si ze Ki tap'ta okun mak ta
olan lar dır. Ha yır adı na her ne ya par sa nız şüp he siz Al lah onu
bi lir." (4/127)
Eğer bir ka dın ko ca sı nın nü şu zun dan ve ya on dan yüz çe vi rip
uzak laş ma sın dan kor kar sa ba rış ile ara la rı nı bu lup dü zelt mek -
te iki si için sa kın ca yok tur. Ba rış da ha ha yır lı dır. Ne fis ler ise
'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra' ha zır (el ve riş li) kı lın mış tır. Eğer
iyi lik ya par ve sa kı nır sa nız şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız dan ha -
be ri olan dır. (4/128)
Ka dın lar ara sın da ada le ti sağ la ma ya -ne ka dar özen gös ter se -
niz de- güç ye ti re mez si niz. Öy ley se büs bü tün (bi ri ne) eği lim
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(sev gi ve il gi) gös te rip de öbü rü nü as kı day mış gi bi bı rak ma yın.
Eğer ara yı dü zel tir ve sa kı nır sa nız şüp he siz Al lah, ba ğış la yan -
dır, esir ge yen dir. (4/129)
Eğer iki si ay rı la cak olur lar sa Al lah her bi ri ne 'ge niş lik (rı zık ve
ih san) kay nak la rın dan' ka zan dı rır (ih ti yaç lar dan ko rur.) Al lah
(rah me tiy le) ge niş olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/130)
Sen den fet va is ter ler. De ki: "Al lah 'ço cuk suz ve ba ba sız ola nın
(ke la le'nin)' mi ra sı na iliş kin hük mü açık lar. Ölen ki şi nin ço cu ğu
yok da kız kar de şi var sa ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı kız kar de -
şi nin dir. Ama (ölen) kız kar de şi nin ço cu ğu yok sa ken di si (er kek
kar de şi) ona mi ras çı olur. Eğer kız kar de şi iki ise ge ri de bı rak -
tık la rı nın üç te iki si on la rın dır. Ama (mi ras çı lar) er kek ler ve kız
kar deş ler ise bu du rum da er kek için di şi nin iki pa yı var dır. Al lah
-şa şı rıp sap ma ya sı nız di ye- açık lar. Al lah her şe yi bi len dir."
(4/76)
Hır sız er kek ve hır sız ka dı nın (ça lıp) ka zan dık la rı na bir kar şı lık
Al lah'tan 'tek ra rı ön le yen ke sin bir ce za' ol mak üze re el le ri ni ke -
sin. Al lah üs tün ve güç lü olan dır hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(5/38)
Cin le ri Al lah'a or tak koş tu lar. Oy sa on la rı O ya rat mış tır. Bir de
hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın O'na oğul lar ve kız lar ya kış tı rıp-
uy dur du lar. O ise ni te len di re gel dik le ri şey ler den yü ce dir uzak-
tır. (6/100)
Gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra tan dır. O'nun na sıl
bir ço cu ğu ola bi lir? O'nun bir eşi (zev ce si) yok tur. O her şe yi ya -
rat mış tır. O her şe yi bi len dir. (6/101)
Bir de de di ler ki: "Bu hay van la rın ka rın la rın da olan yal nız ca bi -
zim er kek le ri mi ze ait tir eş le ri mi ze ise ha ram dır. Eğer o ölü do -
ğar sa on lar da bun da or tak tır lar." Al lah (bu) düz me le ri nin ce za -
sı nı ve re cek tir. Şüp he siz O hü küm sa hi bi olan dır bi len dir.
(6/139)
Ger çek ten siz, ka dın la rı bı ra kıp, şeh vet le er kek le re yak la şı yor -
su nuz. Doğ ru su siz öl çü yü aşan (az gın) bir ka vim si niz. (7/81)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri de di ler ki: "Mu sa ve kav mi ni bu
top rak ta (Mı sır'da) boz gun cu luk çı kar ma la rı se ni ve ilah la rı nı
ter ket me le ri için mi (ser best) bı ra ka cak sın?" (Fi ra vun) De di ki:
"Er kek ço cuk la rı nı öl dü re ce ğiz ve ka dın la rı nı sağ bı ra ka ca ğız.
Hiç şüp he siz biz on la ra kar şı ka hir bir üs tün lü ğe sa hi biz."
(7/127)
Ha ni si ze da ya nıl maz iş ken ce ler ya pan, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı öl dü ren Fi ra vun ai le sin den si zi kur tar -
mış tık. Bun da, Rab bi niz den si zin için bü yük bir im ti han var dı.
(7/141)
O, si zi tek bir ne fis ten ya rat tı ve ken di siy le du ru lup-ya tış ma sı
için on dan eşi ni var et ti. Onu (eşi ni) ör tüp-bü rü yün ce o da bir
yük yük len di de bu nun la (bir sü re) ge zin di. Ni te kim ağır la şın ca
iki si Rab le ri olan Al lah'a dua et ti ler: "Eğer bi ze sa lih (bir ço cuk)
ve rir sen an dol sun şük re den ler den ola ca ğız." (7/189)
De ki: "Eğer ba ba la rı nız, ço cuk la rı nız, kar deş le ri niz, eş le ri niz,
aşi re ti niz, ka zan dı ğı nız mal lar, az kâr ge ti re ce ğin den kork tu ğu -
nuz ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler, siz le re Al lah'tan O'nun Re -
sû lü'nden ve O'nun yo lun da cehd et mek ten da ha se vim li ise ar -
tık Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah fa sık lar
top lu lu ğu na hi da yet ver mez." (9/24)
Mü na fık er kek ler ve mü na fık ka dın lar ba zı sı ba zı sın dan dır; kö -
tü lü ğü em re der ler iyi lik ten alı ko yar lar el le ri ni sım sı kı tu tar lar.
On lar Al lah'ı unut tu lar; O da on la rı unut tu. Şüp he siz mü na fık lar
fıs ka sa pan lar dır. (9/67)
Al lah er kek mü na fık la ra da ka dın mü na fık la ra da ve (bü tün) kâ -

fir le re için de ebe di kal mak üze re ce hen nem ate şi ni va det ti. Bu
on la ra ye ter. Al lah on la rı la net le miş tir ve on lar için sü rek li bir
azab var dır. (9/68)
Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir ler. İyi -
li ği em re der kö tü lük ten sa kın dı rır lar na ma zı dos doğ ru kı lar lar
ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın
ken di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz Al lah üs tün ve
güç lü dür hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/71)
Al lah mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra için de ebe di kal-
mak üze re al tın dan ır mak lar akan cen net ler ve Adn cen net le -
rin de gü zel mes ken ler va adet miş tir. Al lah'tan olan hoş nut luk ise
en bü yük tür. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (9/72)
Ka rı sı ayak tay dı bu nun üze ri ne gül dü. Biz ona İs hak'ı, İs hak'ın
ar ka sın dan da Ya kub'u müj de le dik. (11/71)
"Vay ba na" de di (ka dın). "Ben ko ca mış bir ka dın iken ve şu ko -
cam da bir ih ti yar iken do ğu ra cak mı yım? Ger çek ten bu şa şır tı cı
bir şey!.." (11/72)
Onu sa tın alan bir Mı sır'lı (aziz) ka rı sı na: "Onun ye ri ni üs tün tut
(ona gü zel bak) umu lur ki bi ze bir ya ra rı do ku nur ya da onu ev -
lat edi ni riz" de di. Böy le lik le Biz Yu suf'u yer yü zün de (Mı sır'da)
yer le şik kıl dık. Ona söz le rin yo ru mun dan (olan bir bil gi yi) öğ ret -
tik. Al lah, em rin de ga lib olan dır an cak in san la rın ço ğu bil mez -
ler. (12/21)
Evin de kal mak ta ol du ğu ka dın on dan mu rad al mak is te di ve ka -
pı la rı sım sı kı ka pa ta rak: "İs tek le rim se nin için dir gel se ne" de di.
(Yu suf) De di ki: "Al lah'a sı ğı nı rım. Çün kü o be nim efen dim dir
ye ri mi gü zel tut muş tur. Ger çek şu ki, za lim ler kur tu lu şa er mez."
(12/23)
An dol sun ka dın, onu ar zu la mış tı -eğer Rab bi nin (zi na yı ya sak -
la yan) ke sin ka nıt (bur han)ını gör me sey di- o da (Yu suf da) onu
ar zu la mış tı. Böy le lik le Biz on dan kö tü lü ğü ve fuh şu ge ri çe vir -
mek için (ona de lil gön der dik). Çün kü o muh lis kul la rı mız dan dı.
(12/24)
Ka pı ya doğ ru iki si de koş tu lar. Ka dın, onun göm le ği ni ar ka dan
çe kip yırt tı. (Tam) Ka pı nın ya nın da ka dı nın efen di siy le kar şı laş -
tı lar. Ka dın de di ki: "Ai le ne kö tü lük is te ye nin zin da na atıl mak tan
ve ya acı bir azab tan baş ka ce za sı ne ola bi lir?" (12/25)
(Yu suf) De di ki: "Onun ken di si ben den mu rad al mak is te di." Ka -
dı nın ya kın la rın dan bir şa hid şa hit lik et ti: "Eğer onun göm le ği
ön ta raf tan yır tıl mış sa bu du rum da ka dın doğ ru yu söy le miş tir
ken di si ise ya lan söy le yen ler den dir. (12/26)
"Yok eğer onun göm le ği ar ka dan çe ki lip-yır tıl mış sa bu du rum -
da ka dın ya lan söy le miş tir ve ken di si doğ ru yu söy le yen ler den -
dir." (12/27)
Onun göm le ği nin ar ka dan çe ki lip-yır tıl dı ğı nı gör dü ğü za man
(ko ca sı): "Doğ ru su bu si zin dü ze ni niz den (bi ri)dir. Ger çek ten si -
zin dü ze ni niz bü yük tür" de di. (12/28)
"Yu suf sen bun dan yüz çe vir. Sen de (ka dın) gü na hın do la yı -
sıy la ba ğış lan ma di le. Doğ ru su sen gü nah kâr lar dan ol dun."
(12/29)
Şe hir de (bir ta kım) ka dın lar: "Aziz (Ve zir)'in ka rı sı ken di uşa ğı -
nın nef sin den mu rad al mak is ti yor muş. Öy le ki sev gi onun bağ-
rı na sin miş. Biz doğ ru su onu açık ça bir sa pık lık için de gö rü yo -
ruz." de di. (12/30)
(Ka dın) On la rın dü zen le ri ni işi tin ce on la ra (bir da vet çi) yol la dı
otu rup da ya na cak la rı yer ler ha zır la dı ve her bi ri nin eli ne (ön le -
rin de ki mey ve le ri soy ma la rı için) bı çak ver di. (Yu suf'a da:) "Çık
on la ra (gö rün) de di. Böy le ce on lar onu (ola ğa nüs tü gü zel lik te)
gö rün ce (in sa nüs tü bir var lık mış gi bi göz le rin de) bü yüt tü ler
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(şaş kın lık la rın dan) el le ri ni kes ti ler ve: "Al lah'ı ten zih ede riz; bu
bir be şer de ğil dir. Bu an cak üs tün bir me lek tir" de di ler. (12/31)
Ka dın de di ki: "Be ni ken di siy le kı na dı ğı nız iş te bu dur. An dol sun
onun nef sin den ben mu rad is te dim o ise (ken di ni) ko ru du. Ve
an dol sun eğer o ken di si ne em ret ti ği mi yap ma ya cak olur sa mut-
la ka zin da na atı la cak ve el bet te kü çük dü şü rü len ler den ola cak."
(12/32)
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam bu da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti çün kü
be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı nı
aç tık tan son ra (O) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab bim
di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden di. Ger çek ten bi len
hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)
Al lah her di şi nin ne yi yük len di ği ni (ne ye ha mi le kal dı ğı nı) ve döl
ya tak la rı nın ne yi ek sil tip ne yi ek le di ği ni bi lir. O'nun Katında her-
şey bir mik tar (öl çü) ile dir. (13/8)
On lar Adn cen net le ri ne gi rer ler. Ba ba la rın dan eş le rin den ve
soy la rın dan 'sa lih dav ra nış lar da' bu lu nan lar da (Adn cen net le ri -
ne gi rer). Me lek ler on la ra her bir ka pı dan gi rip (şöy le der ler:)
(13/23)
An dol sun sen den ön ce de el çi ler gön der dik on la ra eş ler ve ço -
cuk lar ver dik. Al lah'ın iz ni ol mak sı zın (hiç) bir el çi ye her han gi
bir aye ti (mu ci ze yi) ge tir mek ola cak iş de ğil di. Her ecel (tes bit
edil miş sü re) için bir ki tap (ya zı hü küm son) var dır. (13/38)
Ha ni Mu sa kav mi ne şöy le de miş ti: "Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti -
ni ha tır la yın; ha ni O si zi Fi ra vun ai le sin den kur tar mış tı on lar si -
zi en da ya nıl maz iş ken ce le re uğ ra tı yor ka dın la rı nı zı sağ bı ra kıp
er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi niz -
den bü yük bir sı nav var dır." (14/6)
De di ki: "Eğer yap mak-is ti yor sa nız iş te bun lar be nim kız la rım."
(15/71)
Ve Al lah'a kız lar is nad edi yor lar (ha şa) O yü ce dir. Hoş lan dık la -
rı (er kek ço cuk lar) da ken di le ri nin dir. (16/57)
On lar dan bi ri ne kız (ço cuk) müj de len di ği za man içi öf key le-ta -
şa rak yü zü sim si yah ke si lir. (16/58)
Al lah, si ze ken di ne fis le ri niz den eş ler ya rat tı ve si ze eş le ri niz -
den ço cuk lar ve to run lar ya rat tı ve si zi gü zel şey ler den rı zık lan -
dır dı. Şim di on lar, ba tı la mı ina nı yor lar ve Al lah'ın ni me ti ni in kar
mı edi yor lar? (16/72)
Al lah, si zi an ne le ri ni zin kar nın dan hiç bir şey bil mez ken çı kar dı
ve umu lur ki şük re der si niz di ye işit me gör me (du yu la rı nı) ve gö -
nül ler ver di. (16/78)
Er kek ol sun ka dın ol sun bir mü'min ola rak kim sa lih bir amel de
bu lu nur sa hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la ya şa tı rız ve
on la rın kar şı lı ğı nı yap tık la rı nın en gü ze liy le mu hak kak ve ri riz.
(16/97)
Rab bin O'ndan baş ka sı na kul luk et me me ni zi ve an ne-ba ba ya
iyi lik le-dav ran ma yı em ret ti. Şa yet on lar dan bi ri ve ya iki si se nin
ya nın da yaş lı lı ğa ula şır sa on la ra: "Öf" bi le de me ve on la rı azar-
la ma; on la ra gü zel söz söy le. (17/23)
"Doğ ru su ben, ar kam dan ge le cek ya kın la rım adı na kor ku ya ka -
pıl dım, be nim ka rım da bir kı sır (ka dın)dır. Ar tık ba na Kendi
Katından bir yar dım cı ar ma ğan et." (19/5)
Ana ve ba ba sı na ita at kar dı ve is yan eden bir zor ba de ğil di.
(19/14)
Ki tap'ta Mer yem'i de zik ret. Ha ni o ai le sin den ko pup do ğu ta ra -
fın da bir ye re çe kil miş ti. (19/16)
Son ra on lar dan ya na (ken di ni giz le yen) bir per de çek miş ti. Böy -

le ce ona ru hu muz (Cib ril'i) gön der miş tik o da düz gün bir be şer
kı lı ğın da gö rün müş tü. (19/17)
De miş ti ki: "Ger çek ten ben sen den Rah man'a sı ğı nı rım. Eğer
tak va sa hi biy sen (ba na yak laş ma)." (19/18)
De miş ti ki: "Ben yal nız ca Rab bin den (ge len) bir el çi yim; sa na
ter te miz bir er kek ço cuk ar ma ğan et mek için (bu ra da yım)."
(19/19)
O: "Be nim na sıl bir er kek ço cu ğum ola bi lir? Ba na hiç bir be şer
do kun ma mış ken ve ben az gın utan maz (bir ka dın) de ğil ken"
de di. (19/20)
"İş te böy le" de di. Rab bin de di ki: "Bu be nim için ko lay dır. Onu
in san la ra bir ayet ve Biz den bir rah met kıl mak için (bu ço cuk
ola cak tır)." Ve iş de olup bit miş ti. (19/21)
Böy le lik le ona ge be kal dı son ra onun la ıs sız bir ye re çe kil di.
(19/22)
Der ken do ğum san cı sı onu bir hur ma da lı na sü rük le di. De di ki:
"Keş ke bun dan ön ce öl sey dim de ha fı za lar dan si li nip unu tu lu -
ver sey dim." (19/23)
Böy le ce onu ta şı ya rak kav mi ne gel di. De di ler ki: "Ey Mer yem
sen ger çek ten şa şır tı cı bir şey yap tın." (19/27)
"Ey Ha run'un kız kar de şi se nin ba ban kö tü bir ki şi de ğil di ve an -
nen de az gın utan maz (bir ka dın) de ğil di." (19/28)
Bu nun üze ri ne ona (ço cu ğa) işa ret et ti. De di ler ki: "He nüz be -
şik te olan bir ço cuk la biz na sıl ko nu şa bi li riz?" (19/29)
Ha ni kız kar de şin ge zi nip; "Onu(n ba kı mı nı) üst le ne cek bi ri ni si -
ze ha ber ve re yim mi?" de mek tey di. Böy le ce se ni an ne ne ge ri
çe vir miş ol duk ki gö zü ay dın ol sun ve hüz ne ka pıl ma sın. Sen
bir in san öl dür müş tün de Biz se ni ta sa dan kur tar mış ve se ni
'esas lı bir de ne me den ge çi rip-de ne miş tik.' Med yen hal kı ara-
sın da da yıl lar ca kal mış tın son ra bir ka der üze ri ne (bu ra ya) gel-
din ey Mu sa. (20/40)
Bu nun üze ri ne de dik ki: "Ey Adem, bu ger çek ten sa na ve eşi ne
düş man dır; sa kın si zi cen net ten sü rüp çı kar ma sın son ra mut-
suz olur sun." (20/117)
Böy le ce iki si, on dan ye di ler, he men ar dın dan ayıp yer le ri ken-
di le ri ne açı lı ver di, üzer le ri ni cen net yap rak la rın dan ya ma yıp-
ört me ye baş la dı lar. Adem Rab bi ne kar şı gel miş ol du da şa şı -
rıp-kal dı. (20/121)
Ir zı nı ko ru yan (Mer yem); Biz ona Ken di ru hu muz dan üf le dik,
onu ve ço cu ğu nu in san lı ğa bir ayet kıl dık. (21/91)
Biz Mer yem'in oğ lu nu ve an ne si ni bir ayet kıl dık ve iki si ni ba rın-
ma ya el ve riş li ve akar su yu olan bir te pe de yer leş tir dik. (23/50)
Zi na eden ka dın ve zi na eden er ke ğin her bi ri ne yü zer değ nek
(cel de) vu run. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız
on la ra Al lah'ın di ni(ni uy gu la ma) ko nu sun da si zi bir acı ma tut-
ma sın; on la ra uy gu la nan ce za ya mü'min ler den bir grup da şa -
hit bu lun sun. (24/2)
Zi na eden er kek, zi na eden ya da müş rik olan bir ka dın dan baş-
ka sı nı ni kah la ya maz; zi na eden ka dı nı da zi na eden ya da müş-
rik olan bir er kek ten baş ka sı ni kah la ya maz. Bu mü'min le re ha -
ram kı lın mış tır. (24/3)
Ko ru nan (if fet li) ka dın la ra (zi na su çu) atan son ra dört şa hid ge -
tir me yen le re de sek sen değ nek vu run ve on la rın şa hid lik le ri ni
ebe di ola rak ka bul et me yin. On lar fa sık olan lar dır. (24/4)
Ken di eş le ri ne (zi na su çu) atan ve ken di le ri dı şın da şa hid le ri
bu lun ma yan lar ise on lar dan da her bi ri nin şa hid li ği Al lah adı na
dört (ke re ye min) ile ken di si nin hiç şüp he siz doğ ru söy le yen ler -
den ol du ğu na şa hid lik et mek tir. (24/6)
Be şin ci (ye mi ni) ise eğer ya lan söy le yen ler den se Al lah'ın la ne -
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ti nin mu hak kak ken di üze rin de ol ma sı(nı ka bul et me si)dir.
(24/7)
Onun (ka dı nın) da dört ke re Al lah adı na (ye min le) onun (ko ca -
sı nın) hiç şüp he siz ya lan söy le yen ler den ol du ğu na şa hid lik et -
me si ken di sin den ce za yı uzak laş tı rır. (24/8)
Be şin ci (ye mi ni) ise eğer o (ko ca sı) doğ ru söy lü yor ise Al lah'ın
ga za bı nın mu hak kak ken di üze rin de ol ma sı(nı ka bul et me si)dır.
(24/9)
Kö tü ka dın lar, kö tü er kek le re; kö tü er kek ler kö tü ka dın la ra; iyi
ve te miz er kek ler iyi ve te miz ka dın la ra (ya ra şır). Bun lar on la rın
de mek te ol duk la rın dan uzak tır lar. Bun lar için bir ba ğış lan ma ve
ke rim (üs tün) bir rı zık var dır. (24/26)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
İçi niz de ev li ol ma yan la rı, kö le le ri niz den ve ca ri ye le ri niz den sa -
lih olan la rı ev len di rin. Eğer fa kir ise ler, Al lah, Ken di faz lın dan
on la rı zen gin eder. Al lah ge niş (ni met sa hi bi)dir, bi len dir.
(24/32)
Ni kah (im ka nı) bu la ma yan lar, Al lah, on la rı Ken di faz lın dan zen-
gin leş ti rin ce ye ka dar if fet li dav ran sın lar. Sağ el le ri ni zin ma lik ol -
du ğu (kö le ve ca ri ye ler den) mü ka te be is te yen le re -eğer on lar -
da bir ha yır gö rü yor sa nız- mü ka te be ya pın. Ve Al lah'ın si ze ver-
di ği ma lın dan on la ra ve rin. Dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ını el de
et mek için -ırz la rı nı ko ru mak is ti yor lar sa- ca ri ye le ri ni zi fuh şa
zor la ma yın. Kim on la rı (fuh şa) zor lar sa şüp he siz on la rın (fuh -
şa) zor lan ma la rın dan son ra Al lah (on la rı) ba ğış la yan dır, esir ge-
yen dir. (24/33)
Ka dın lar dan ev li li ği um ma yıp da otur mak ta olan lar süs le ri ni açı -
ğa vur mak sı zın (dış) el bi se le ri ni çı kar ma la rın da ken di le ri için
bir sa kın ca yok tur. Yi ne de if fet li dav ran ma la rı ken di le ri için da -
ha ha yır lı dır. Al lah işi ten dir, bi len dir. (24/60)
Ve on lar: "Rab bi miz, bi ze eş le ri miz den ve so yu muz dan gö zün
ay dın lı ğı ola cak (ço cuk lar) ar ma ğan et ve bi zi tak va sa hip le ri ne
ön der kıl" di yen ler dir. (25/74)
Rab bi ni zin siz ler için ya rat mış bu lun du ğu eş le ri ni zi bı ra kı yor su -
nuz. Ha yır, siz sı nı rı çiğ ne yen bir ka vim si niz. (26/166)
Yal nız ca ge ri ka lan lar için de bir ko ca ka rı ha riç. (26/171)
De di ki: "Ey ön de ge len ler bu işim de ba na gö rüş be lir tin siz
(her şe ye) şa hid lik et me dik çe ben hiç bir iş te ke sin (ka rar ve ren
bi ri) de ği lim." (27/32)
Böy le ce (Bel kıs) gel di ği za man ona: "Se nin tah tın böy le mi?"
de nil di. De di ki: "Tıp kı ken di si. Bi ze on dan ön ce ilim ve ril miş ti
ve biz Müs lü man ol muş tuk." (27/42)
Ona: "Köş ke gir" de nil di. Onu gö rün ce de rin bir su san dı ve
(ete ği ni çe ke rek) ayak la rı nı aç tı. (Sü ley man:) De di ki: "Ger çek -
te bu say dam cam dan ol ma dü zel til miş bir köşk-ze min dir." De -
di ki: "Rab bim ger çek ten ben ken di me zul met tim; (ar tık) ben

Sü ley man'la bir lik te alem le rin Rab bi olan Al lah'a tes lim ol dum."
(27/44)
"Siz ger çek ten ka dın la rı bı ra kıp şeh vet le er kek le re mi yak la şı -
yor su nuz? Ha yır siz (yap tı ğı şe yi) bil me yen bir ka vim si niz."
(27/55)
Biz de onu ve ai le si ni kur tar dık yal nız ca ka rı sı ha riç; onu ge ri -
de (azab için de ka lan lar ara sın da) tak dir et tik. (27/57)
Mu sa'nın an ne si ne: "Onu em zir şa yet onun için kor ka cak olur-
san onu su ya bı rak kork ma ve üzül me; çün kü onu Biz sa na tek-
rar ge ri ve re ce ğiz ve onu gön de ri len (el çi ler den) kı la ca ğız" di ye
vah yet tik (bil dir dik). (28/7)
Fi ra vun'un ka rı sı de di ki: "Be nim için de se nin için de bir göz be -
be ği; onu öl dür me yin; umu lur ki bi ze ya ra rı do ku nur ve ya onu
ev lat edi ni riz." Oy sa on lar (baş la rı na ge le cek le rin) şu urun da
de ğil ler di. (28/9)
Mu sa'nın an ne si ise yü re ği boş luk için de sa bah la dı. Eğer
mü'min ler den ol ma sı için kal bi üze rin de (sab rı ve da ya nık lı lı ğı)
pe kiş tir me miş ol say dık ne re dey se onu(n du ru mu nu) açı ğa vu -
ra cak tı. (28/10)
Ve onun kız kar de şi ne: "Onu iz le" de di. Böy le ce o da ken di le ri
far kın da de ğil ken onu uzak tan gö zet le di. (28/11)
Biz da ha ön ce ona süt ana la rı nı ha ram et miş tik. (Kız kar de şi:)
"Ben si zin adı nı za onun ba kı mı nı üst le ne cek ve ona öğüt ve re -
cek (ve ya eği te cek) bir ai le yi si ze bil di re yim mi?" de di. (28/12)
Böy le lik le gö zü nün ay dın ol ma sı üzül me me si ve ger çek ten
Allah'ın va'di nin hak ol du ğu nu bil me si için onu an ne si ne ge ri
ver miş ol duk. An cak on la rın ço ğu bil mez ler. (28/13)
Biz in sa na an ne ve ba ba sı na (kar şı) gü zel li ği (il ke edin me si ni)
tav si ye et tik. Eğer on lar hak kın da bil gin ol ma yan şey le ba na or -
tak koş man için sa na kar şı ça ba har ca ya cak olur lar sa bu du -
rum da on la ra ita at et me. Dö nü şü nüz ba na dır. Ar tık yap tık la rı nı -
zı si ze ha ber ve re ce ğim. (29/8)
Biz in sa na an ne ve ba ba sı nı (on la ra iyi lik le dav ran ma yı) tav si -
ye et tik. An ne si onu zor luk üs tü ne zor luk la (kar nın da) ta şı mış -
tır. Onun (süt ten) ay rıl ma sı iki yıl için de dir. "Hem Ba na hem an -
ne ve ba ba na şük ret dö nüş yal nız Ba na dır." (31/14)
Bu nun la bir lik te on la rın iki si (an nen ve ba ban) hak kın da bir bil-
gin ol ma yan şe yi ba na şirk koş man için sa na kar şı ça ba har ca -
ya cak olur lar sa bu du rum da on la ra ita at et me ve dün ya (ha ya -
tın) da on la ra iyi lik le (ma'ruf üze re) sa hip len (on lar la ge çin) ve
ba na 'gö nül den-ka tık sız ola rak yö ne le nin' yo lu na ta bi ol. Son ra
dö nü şü nüz yal nız ca ba na dır böy le ce ben de si ze yap tık la rı nı zı
ha ber ve re ce ğim. (31/15)
Al lah, bir ada mın ken di (gö ğüs) boş lu ğu için de iki kalp kıl ma dı
ve ken di le ri ni an ne le ri ni ze ben ze te rek ye min ko nu su yap tı ğı nız
(zı har da bu lun du ğu nuz) eş le ri ni zi si zin an ne le ri niz yap ma dı ev -
lat lık la rı nı zı da si zin (öz) ço cuk la rı nız say ma dı. Bu si zin (yal nız-
ca) ağ zı nız la söy le me niz dir. Al lah ise hak kı söy ler ve (doğ ru
olan) yo la yö nel tip-ile tir. (33/4)
Pey gam ber, mü'min ler için ken di ne fis le rin den da ha ev la dır ve
onun zev ce le ri de on la rın an ne le ri dir. Ra him sa hip le ri (ak ra ba -
lar) de Al lah'ın Ki ta bın da bir bir le ri ne öte ki mü'min ler den ve mu -
ha cir ler den da ha ya kın dır. An cak dost la rı nı za ma ruf üze re ya -
pa cak la rı nız baş ka; bun lar Ki tap ta ya zıl mış bu lun mak ta dır.
(33/6)
"Eğer siz, Al lah'ı Re sû lü'nü ve ahi ret yur du nu is ti yor sa nız ar tık
hiç şüp he siz Al lah içi niz den gü zel lik te bu lu nan lar için bü yük bir
ecir ha zır la mış tır." (33/29)
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Ey pey gam be rin ka dın la rı, siz den kim açık bir çir kin-utan maz -
lık ta bu lu nur sa onun aza bı iki kat ola rak art tı rı lır. Bu da Al lah'a
gö re pek ko lay dır. (33/30)
Ama siz den kim Al lah'a ve Re sû lü'ne gö nül den -ita at eder ve
sa lih bir amel de bu lu nur sa ona ec ri ni iki kat ve ri riz. Ve Biz ona
üs tün bir rı zık da ha zır la mı şız dır. (33/31)
Ey pey gam be rin ka dın la rı, siz ka dın lar dan her han gi bi ri (gi bi)
de ğil si niz; eğer sa kı nı yor sa nız ar tık sö zü çe ki ci lik le söy le me yin
ki son ra kal bin de has ta lık bu lu nan kim se ta mah eder. Sö zü ma -
ruf bir tarz da söy le yin. (33/32)
Ev le ri niz de va kar la-otu run, (ev le ri ni zi ka rar gah edi nin) ilk ca hi -
li ye (ka dın la rı)nın süs le ri ni açı ğa vur ma sı gi bi siz de süs le ri ni zi
açı ğa vur ma yın; na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin Al lah'a ve
el çi si ne ita at edin. Ey Ehl-i Beyt ger çek ten Al lah siz den ki ri (gü -
nah ve çir kin li ği) gi der mek ve si zi ter te miz kıl mak is ter. (33/33)
Ev le ri niz de okun mak ta olan Al lah'ın ayet le ri ni ve hik me ti ha tır -
la yın. Şüp he siz Al lah la tif tir, ha ber dar olan dır. (33/34)
Şüp he siz Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar mü'min er -
kek ler ve mü'min ka dın lar gö nül den (Al lah'a) ita at eden er kek -
ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar, sa dık olan er kek -
ler ve sa dık olan ka dın lar, sab re den er kek ler ve sab re den ka -
dın lar, say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la
(Allah'tan) kor kan ka dın lar, sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka
ve ren ka dın lar, oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar ırz la -
rı nı ko ru yan er kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar, Al lah'ı çok -
ça zik re den er kek ler ve (Al lah'ı çok ça) zik re den ka dın lar; (iş te)
bun lar için Al lah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la mış tır.
(33/35)
Al lah ve Re sû lü bir işe hük met ti ği za man, mü'min bir er kek ve
mü'min bir ka dın için o iş te ken di is tek le ri ne gö re seç me hak kı
yok tur. Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne is yan eder se ar tık ger çek ten o
apa çık bir sa pık lık la sap mış tır. (33/36)
Ha ni sen, Al lah'ın ken di si ne ni met ver di ği ve se nin de ken di si -
ne ni met ver di ğin ki şi ye: "Eşi ni ya nın da tut ve Al lah'tan sa kın"
di yor dun; in san lar dan çe ki ne rek Al lah'ın açı ğa vu ra ca ğı şe yi
ken di nef sin de sak lı tu tu yor dun; oy sa Al lah Ken di sin den çe kin -
me ne çok da ha la yık tı. Ar tık Zeyd on dan iliş ki si ni ke sin ce Biz
onu se nin le ev len dir dik; ki böy le lik le ev lat lık la rı nın ken di le rin -
den iliş ki le ri ni kes tik le ri (ka dın la rı bo şa dık la rı) za man on lar la
ev len me ko nu sun da mü'min ler üze ri ne bir güç lük ol ma sın.
Al lah'ın em ri ye ri ne ge ti ril miş tir. (33/37)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın la rı ni kah la yıp son ra on la ra do -
kun ma dan bo şar sa nız bu du rum da si zin için üzer le ri ne sa ya -
ca ğı nız bir id det yok tur. Ar tık (he men) on la rı ya rar lan dı rın (on -
la ra ye te cek bir mik tar ve rin) ve gü zel bir sal ma tar zıy la on la rı
sa lı ve rin. (33/49)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz sa na üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver-
di ğin eş le ri ni ve Al lah'ın sa na ga ni met ola rak ver dik le ri (sa vaş
esir le ri)nden sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) ile se nin le bir lik-
te hic ret eden am ca nın kız la rı nı, ha la nın kız la rı nı, da yı nın kız-
la rı nı ve tey ze nin kız la rı nı he lal kıl dık; bir de ken di si ni pey gam -
be re hi be eden ve pey gam be rin ken di si ni al mak is te di ği mü'min
bir ka dı nı da -mü'min ler için ol mak sı zın yal nız ca sa na has ol -
mak üze re- (se nin için he lal kıl dık). Biz ken di eş le ri ve sağ el le -
ri nin ma lik ol du ğu (ca ri ye le ri) ko nu sun da on lar (mü'min ler) üze-
ri ne ne yi farz kıl dı ğı mı zı bil dik (si ze bil dir dik). Böy le lik le se nin
için hiç bir güç lük ol ma sın. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir ge -
yen dir. (33/50)
On lar dan di le di ği ni ge ri bı ra kır, di le di ği ni de ya nı na alıp-ba rın -

dı ra bi lir sin; ay rıl dık la rın dan is tek duy duk la rı na (dön men de) se -
nin için bir sa kın ca yok tur. On la rın göz le ri nin ay dın la nıp hüz ne
ka pıl ma ma la rı na ve ken di le ri ne ver di ğin le hep si nin hoş nut ol -
ma la rı na en ya kın (en uy gun) olan bu dur. Al lah kalp le ri niz de
ola nı bi lir. Al lah bi len dir, ha lim dir. (33/51)
Bun dan son ra (baş ka) ka dın lar ve bun la rı baş ka eş ler le de ğiş -
tir mek -gü zel lik le ri se nin ho şu na git se bi le- sa na he lal ol maz;
an cak sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) baş ka. Al lah her şe yi
gö zet le yip de net le yen dir. (33/52)
On lar için ba ba la rı, oğul la rı, kar deş le ri, er kek kar deş le ri nin
oğul la rı, kız kar deş le ri nin oğul la rı, ka dın la rı ve sağ el le ri nin ma -
lik ol du ğu (ca ri ye le ri) hak kın da bir sa kın ca yok tur. (Ey Müs lü -
man ka dın lar) Al lah'tan sa kı nın. Şüp he siz Al lah, her şe ye şa hid
olan dır. (33/55)
Mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra ir ti kab et me dik le ri (bir
suç) se be biy le ezi yet eden ler ise ger çek ten bir if ti ra ve açık bir
gü nah yük len miş ler dir. (33/58)
Ey Pey gam ber, eş le ri ne, kız la rı na ve mü'min le rin ka dın la rı na
dış el bi se le rin den (cil bab la rın dan) üst le ri ne giy me le ri ni söy le;
on la rın (öz gür ve if fet li) ta nın ma sı ve ezi yet gör me me le ri için en
uy gun olan bu dur. Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(33/59)
Şun dan ki: Al lah, mü na fık er kek le ri ve mü na fık ka dın la rı müş rik
er kek le ri ve müş rik ka dın la rı azab lan dı ra cak; mü'min er kek le rin
ve mü'min ka dın la rın tev be si ni ka bul ede cek tir. Al lah çok ba ğış-
la yan dır, çok esir ge yen dir. (33/73)
Al lah, si zi top rak tan ya rat tı son ra bir dam la su dan. Son ra da si -
zi çift çift kıl dı. O'nun bil gi si ol mak sı zın hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. Ömür sü re ne ömür ve ril me si ve onun öm rün -
den kı sal tıl ma sı da mut la ka bir ki tap ta (ya zı lı)dır. Ger çek ten bu
Al lah'a gö re ko lay dır. (35/11)
Ken di le ri ve eş le ri göl ge lik ler de taht lar üze rin de yas lan mış lar -
dır. (36/56)
Ve yan la rın da ba kış la rı nı yal nız ca eş le ri ne çe vir miş, iri göz lü
ka dın lar var dır. (37/48)
San ki on lar sak lı bir yu mur ta gi bi (çar pı cı ve pü rüz süz). (37/49)
Ge ri de bı ra kı lan lar ara sın da bir yaş lı ka dın dı şın da. (37/135)
Şim di sen on la ra sor: -Kız lar se nin Rab bi nin er kek ço cuk lar on -
la rın mı? (37/149)
(Al lah) Kız la rı er kek ço cuk la ra ter cih mi et miş? (37/153)
Si zi tek bir ne fis ten ya rat tı son ra on dan ken di eşi ni var et ti ve
si zin için da var lar dan se kiz çift in dir di. Si zi an ne le ri ni zin ka rın -
la rın da üç ka ran lık için de bir ya ra tı lış tan son ra (bir baş ka) ya ra-
tı lı şa (dö nüş tü rüp) ya rat mak ta dır. İş te Rab bi niz olan Al lah bu -
dur, mülk O'nun dur. O'ndan baş ka ilah yok tur. Bu na rağ men
na sıl çev ri li yor su nuz? (39/6)
Rab bi miz on la rı Adn cen net le ri ne sok ki on la ra (bu nu) va'det tin;
ba ba la rın dan eş le rin den ve soy la rın dan sa lih olan la rı da. Ger -
çek ten Sen üs tün ve güç lü olan sın, hü küm ve hik met sa hi bi sin.
(40/8)
Böy le ce o Katımız dan ken di le ri ne bir hak ile gel di ği za man de -
di ler ki: "Onun la bir lik te, iman eden le rin er kek ço cuk la rı nı öl dü -
rün; ka dın la rı nı ise sağ bı ra kın." An cak ka fir le rin hi le li-dü ze ni
bo şa çık mak ta olan dan baş ka sı de ğil dir. (40/25)
Yok sa O, ya rat tık la rın dan kız la rı (ken di ne) edin di ve er kek le ri
si ze mi ayır dı? (43/16)
Oy sa on lar dan bi ri O Rah man için ver di ği ör nek ile (kız ço cu -
ğu nun do ğu muy la) müj de len di ği za man yü zü sim si yah ke sil miş
ola rak kah rın dan yut kun duk ça yut ku nur. (43/17)
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On lar, süs için de bü yü tü lüp de mü ca de le de açık ol ma yan (kız-
lar)ı mı (Al lah'a ya kış tı rı yor lar)? (43/18)
Biz in sa na 'an ne ve ba ba sı na' iyi lik le dav ran ma sı nı tav si ye et -
tik. An ne si onu güç lük le ta şı dı ve onu güç lük le do ğur du. Onun
(ha mi le lik te) ta şın ma sı ve süt ten ke sil me si otuz ay dır. Ni ha yet
güç lü (er gin lik) ça ğı na erip kırk yıl (ya şın)a ula şın ca de di ki:
"Rab bim ba na an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi ve
se nin ra zı ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı ba na il ham et;
be nim için so yum da sa la hı ver. Ger çek ten ben tev be edip Sa -
na yö nel dim ve ger çek ten ben Müs lü man lar da nım." (46/15)
O kim se ki an ne ve ba ba sı na: "Öf si ze ben den ön ce ni ce ne sil -
ler ge lip geç miş ken be ni (di ril ti lip) çı ka rı la ca ğım la mı teh dit edi-
yor su nuz?" de di. O iki si (an ne ve ba ba sı) ise Al lah'a ya ka ra rak:
"Ya zık lar sa na iman et şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır." (der ler;
fa kat) O: "Bu geç miş le rin ma sal la rın dan baş ka sı de ğil dir" der.
(46/17)
(Bü tün bun lar) Mü'min er kek le ri ve mü'min ka dın la rı için de ebe -
di ka lı cı lar ol mak üze re al tın dan ır mak lar akan cen net le re sok-
ma sı ve kö tü lük le ri ni ör tüp-ba ğış la ma sı için dir. İş te bu Al lah
Katında 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk'tur. (48/5)
Bir de; kö tü bir zan ile zan da bu lu nan mü na fık er kek ler le, mü -
na fık ka dın la rı ve müş rik er kek ler le, müş rik ka dın la rı azab lan -
dır ma sı için. O kö tü lük çem be ri te pe le ri ne in sin. Al lah on la ra
kar şı ga zab lan mış on la rı la net le miş ve on la ra ce hen ne mi ha zır-
la mış tır. Va ra cak la rı yer ne kö tü dür. (48/6)
Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et me sin
bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar da ka dın lar la
(alay et me sin) bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar. Ken di ne f-
is le ri ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir-
bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la kab lar la' ça ğır ma yın. İman dan son ra fa -
sık lık ne kö tü bir isim dir. Kim tev be et mez se iş te on lar za lim
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/11)
Ey in san lar, ger çek ten Biz si zi bir er kek ve bir di şi den ya rat tık
ve bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk lar ve ka bi le ler (şek lin de)
kıl dık. Şüp he siz Al lah Katında si zin en üs tün (ke rim) ola nı nız
(ırk ya da soy ca de ğil) tak va ca en ile ri de ola nı nız dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, ha ber alan dır. (49/13)
Böy le ce ka rı sı çığ lık lar ko pa ra rak gel di ve yü zü ne vu ra rak: "Kı -
sır yaş lı bir ka dın (mı do ğum ya pa cak mış)?" de di. (51/29)
Özen le di zil miş taht lar üze rin de yas lan mış lar dır. Ve Biz, on la rı
iri-cey lan göz lü hu ri ler le ev len dir mi şiz. (52/20)
Doğ ru su çift le ri; er kek ve di şi yi ya ra tan O'dur. (53/45)
O gün mü'min er kek ler ile mü'min ka dın la rı nur la rı ön le rin de ve
sağ la rın da ko şar ken gö rür sün. "Bu gün si zin müj de niz için de
ebe di ka lı cı lar (ol du ğu nuz) al tın dan ır mak lar akan cen net ler dir."
İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (57/12)
Ger çek şu ki, sa da ka ve ren er kek ler ile sa da ka ve ren ka dın lar
ve Al lah'a gü zel bir borç ve ren ler; on lar için kat kat art tı rı lır ve
'ke rim (üs tün ve onur lu)' olan ecir de on la rın dır. (57/18)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın lar hic ret ede rek si ze gel dik le ri
za man on la rı im ti han edin. Al lah, on la rın iman la rı nı da ha iyi bi -
len dir. Şa yet (ger çek ten) mü'min ka dın lar ol duk la rı nı bi lip-öğ re -
nir se niz ar tık sa kın on la rı ka fir le re ge ri çe vir me yin. (Çün kü) Ne
bun lar on la ra he lal dir ne on lar bun la ra he lal dir. On la ra (ka fir ko -
ca la rı na ken di le ri için) har ca dık la rı nı ve rin. On la ra (hic ret eden
mü'min ka dın la ra) üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver di ği niz tak dir de
on la rı ni kah la ma nız da si ze bir güç lük yok tur. Ka fir (ka dın)la rın
is met le ri ni (ni kah la rı nı) tut ma yın ve (on lar için) har ca dık la rı nı zı
is te yin. On lar da (mü'min ka dın la ra) har ca dık la rı nı is te sin ler. Bu

Al lah'ın hük mü dür; si zin ara nız da hük me der. Al lah, bi len dir, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (60/10)
Ve eğer eş le ri niz den (ka fir le re kaç ma la rın dan do la yı) her han gi
bir şey ka fir le re ge çer böy le ce siz de (sa vaş ta on la rı ye nip) ga -
ni me te ka vu şur sa nız eş le ri (ka çıp) gi den le re (me hir ola rak) har-
ca ma yap tık la rı nın bir mis li ni ve rin. Ken di si ne iman et ti ği niz
Allah'tan sa kı nın. (60/11)
Ey Pey gam ber, mü'min ka dın lar Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş-
ma mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek, ço cuk la rı nı öl dür -
me mek, el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma mak
(gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak),
ma'ruf (iyi gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek
üze re sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Allah çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (60/12)
Ey Pey gam ber, ka dın la rı bo şa dı ğı nız za man id det le ri sü re sin -
de (te miz len dik le rin de) bo şa yın ve id de ti sa yın. Rab bi niz
Allah'tan kor kun. On la rı ev le rin den çı kar ma yın, on lar da çık ma -
sın lar; an cak açık 'çir kin bir ha ya sız lık' gös ter me le ri du ru mu
baş ka. Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır. Kim Al lah'ın sı nır la rı nı çiğ-
ner se ger çek te o ken di nef si ne zul met miş olur. Sen bil mez sin;
ola bi lir ki Al lah bu nun ar ka sın dan bir iş (du rum) oluş tu rur. (65/1)
Son ra (üç id det bek le me) sü re le ri ne ulaş tık la rı za man ar tık on -
la rı ma ruf (bi li nen gü zel bir tarz) üze re tu tun ya da ma ruf üze re
on lar dan ay rı lın. İçi niz den ada let sa hi bi iki ki şi yi de şa hid tu tun.
Şa hid li ği Al lah için dos doğ ru ye ri ne ge ti rin. İş te bu nun la Al lah'a
ve ahi ret gü nü ne iman eden le re öğüt ve ri lir. Kim Al lah'tan kor-
kup-sa kı nır sa (Al lah) ona bir çı kış yo lu gös te rir; (65/2)
Ka dın la rı nız dan ar tık adet ten ke sil miş olan lar la he nüz adet gör-
me miş bu lu nan la rın id det (bek le me sü re)le ri -eğer şüp he ye dü -
şe cek olur sa nız (bi lin ki)- üç ay dır. Ha mi le ka dın la rın bek le me-
sü re si ise yük le ri ni bı rak ma la rı (ile bi ter). Kim Al lah'tan kor kup-
sa kı nır sa (Al lah) ona işin de bir ko lay lık gös te rir. (65/4)
(Bo şa dı ğı nız) Ka dın la rı gü cü nüz ora nın da otur mak ta ol du ğu -
nuz ye rin bir ya nın da otur tun, on la ra 'dar lık ve sı kın tı ya dü şür -
mek ama cıy la' za rar ver me yin. Eğer on lar ha mi le ise ler yük le ri -
ni bı ra kın ca ya (do ğum la rı nı ya pın ca ya) ka dar on la ra na fa ka ve -
rin. Şa yet siz ler için (ço cu ğu) em zi rir ler se on la ra üc ret le ri ni
öde yin. (Du rum ve iliş ki le ri ni zi) Ken di ara nız da ma ruf (gü zel lik -
le ve İs lam'a uy gun bir tarz) üze re gö rü şüp-ko nu şun. Eğer güç-
lük içi ne gi rer se niz bu du rum da (ço cu ğu) onun (ba ba sı) için bir
baş ka sı em zi re bi lir. (65/6)
Ge niş-im kan la rı olan na fa ka yı ge niş im kan la rı na gö re ver sin.
Rız kı kı sıt lı tu tu lan da ar tık  Al lah'ın ken di si ne ver di ği ka da rıy la
ver sin. Al lah hiç bir nef se ona ver di ğin den baş ka sıy la yü küm lü -
lük koy maz. Al lah, bir güç lü ğün ar dın dan bir ko lay lı ğı kı lıp-ve -
re cek tir. (65/7)
Ey Pey gam ber, eş le ri nin hoş nut lu ğu nu is te ye rek Al lah'ın sa na
he lal kıl dık la rı nı ni çin ha ram kı lı yor sun? Al lah, çok ba ğış la yan -
dır, çok esir ge yen dir. (66/1)
Ha ni Pey gam ber, eş le rin den ba zı la rı na giz li bir söz söy le miş ti.
Der ken o (eş le rin den bi ri) bu nu ha ber ve rip Al lah da ona bu nu
açı ğa vu run ca o da (Pey gam ber) bir kıs mı nı açık la mış bir kıs-
mı nı (söy le mek ten) vaz geç miş ti. So nun da ha be ri ve rin ce (eşi)
de miş ti ki: "Bu nu sa na kim ha ber ver di?" O da: "Ba na bi len
(her şey den) ha ber dar olan (Al lah), ha ber ver di" de miş ti. (66/3)
Eğer siz ler, (Pey gam be rin iki eşi) Al lah'a tev be eder se niz (ne
gü zel); çün kü kalb le ri niz eğ ri lik gös ter di. Yok eğer ona kar şı bir-
bi ri ni ze des tek çi ol ma ya kal kı şır sa nız ar tık Al lah onun mev la sı -
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dır; Cib ril ve mü'min le rin sa lih olan(lar)ı da. Bun la rın ar ka sın dan
me lek ler de onun des tek çi si dir ler. (66/4)
Bel ki onun Rab bi -eğer o si zi bo şa ya cak olur sa- ona ye ri ni ze
siz ler den da ha ha yır lı, Müs lü man, mü'min, gö nül den ita at eden,
tev be eden, iba det eden, oruç tu tan, dul ve ba ki re eş ler' ve rir.
(66/5)
Al lah, in kâr eden le re, Nuh'un eşi ni ve Lut'un eşi ni ör nek ver di.
İki si de kul la rı mız dan sa lih olan iki ku lu mu zun ni kah la rı al tın -
day dı; an cak on la ra iha net et ti ler. Bun dan do la yı (ko ca la rı) ken-
di le ri ne Al lah'tan ge len hiç bir şey le ya rar sağ la ma dı lar. İki si ne
de: "Ate şe di ğer gi ren ler le bir lik te gi rin" de nil di. (66/10)
Al lah, iman eden le re de Fi ra vun'un ka rı sı nı ör nek ver di. Ha ni
de miş ti ki: "Rab bim, ba na Kendi Katında cen net te bir ev yap;
be ni Fi ra vun'dan ve onun yap tık la rın dan kur tar ve be ni o za lim -
ler top lu lu ğun dan da kur tar." (66/11)
İm ran'ın kı zı Mer yem'i de. Ki o ken di ır zı nı ko ru muş tu. Böy le ce
Biz ona ru hu muz dan üf le dik. O da, Rab bi nin ke li me le ri ni ve ki -
tap la rı nı tas dik et ti. O (Rab bi ne) gö nül den bağ lı olan lar dan dı.
(66/12)
Rab bim, be ni, an ne mi, ba ba mı mü'min ola rak evi me gi re ni,
iman eden er kek le ri ve iman eden ka dın la rı ba ğış la. Za lim le re
yı kım dan baş ka sı nı art tır ma. (71/28)
Gö ğüs le ri he nüz to mur cuk lan mış ya şıt kız lar. (78/33)
Ve 'di ri di ri top ra ğa gö mü len kız ca ğı za' so rul du ğu za man:
(81/8)
Ger çek şu ki mü'min er kek ler le mü'min ka dın la ra iş ken ce (fit ne)
uy gu la yan lar, son ra tev be et me yen ler; iş te on lar için ce hen nem
aza bı var dır ve ya kı cı azab on la ra dır. (85/10)
Dü ğüm le re üfü ren-ka dın la rın şer rin den (113/4)

KA DIN LA RIN Gİ Yİ Mİ
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye, ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin,
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
Ey Pey gam ber, eş le ri ne, kız la rı na ve mü'min le rin ka dın la rı na
dış el bi se le rin den (cil bab la rın dan) üst le ri ne giy me le ri ni söy le;
on la rın (öz gür ve if fet li) ta nın ma sı ve ezi yet gör me me le ri için en
uy gun olan bu dur. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(33/59)
Ka dın lar dan ev li li ği um ma yıp da, otur mak ta olan lar süs le ri ni
açı ğa vur mak sı zın (dış) el bi se le ri ni çı kar ma la rın da ken di le ri için
bir sa kın ca yok tur. Yi ne de if fet li dav ran ma la rı ken di le ri için da -
ha ha yır lı dır. Al lah işi ten dir, bi len dir. (24/60)

KA DIN LA RIN MAH REM LE Rİ
On lar için, ba ba la rı, oğul la rı, kar deş le ri, er kek kar deş le ri nin
oğul la rı, kız kar deş le ri nin oğul la rı, ka dın la rı ve sağ el le ri nin ma -
lik ol du ğu (ca ri ye le ri) hak kın da bir sa kın ca yok tur. (Ey Müs lü -

man ka dın lar) Al lah'tan sa kı nın. Şüp he siz Al lah, her şe ye şa hid
olan dır. (33/55)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye, ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)

KA DİR GE CE Sİ
Ger çek şu ki, Biz onu, ka dir ge ce sin de in dir dik. (97/1)
Ka dir ge ce si nin ne ol du ğu nu sa na bil di ren ne dir? (97/2)
Ka dir ge ce si, bin ay dan da ha ha yır lı dır. (97/3)
Me lek ler ve ruh, on da Rab le ri nin iz niy le her bir iş için iner ler.
(97/4)
Fec rin çı kı şı na ka dar bir esen lik tir (se lam dır) o. (97/5)

KA Fİ LE
İç le rin den bir söz cü de di ki: "Eğer (mut la ka bir şey) ya pa cak sa -
nız, öl dür me yin Yu suf'u, onu ku yu nun de rin lik le ri ne bı ra kı ve rin
de bir yol cu ka fi le si al sın." (12/10)
Er zak yük le ri ni ken di le ri ne ha zır la yın ca da, su ka bı nı kar de şi -
nin yü kü içi ne bı rak tı, son ra bir mü na di (şöy le) ses len di: "Ey ka -
fi le, siz ler ger çek ten hır sız sı nız." (12/70)
Ka fi le (Mı sır'dan) ay rıl ma ya baş la dı ğı za man, ba ba la rı de di ki:
"Eğer be ni bu na mış say mı yor sa nız, ina nın Yu suf'un ko ku su nu
(bur num da tü ter) bu lu yo rum." (12/94)

KA FİR
Ya da (bun lar) ka ran lık lar, gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü,
'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki, yıl-
dı rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la
ku lak la rı nı tı kar lar. Oy sa Al lah ka fir le ri çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(2/19)
Ama ya pa maz sa nız -ki ke sin ola rak ya pa ma ya cak sı nız- bu du -
rum da ka fir ler için ha zır lan mış ve ya kı tı in san lar ile taş lar olan
ateş ten sa kı nın. (2/24)
Ve me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. İb lis ha riç (hep si)
sec de et ti ler. O ise, di ret ti ve ki bir len di, (böy le ce) ka fir ler den ol -
du. (2/34)
Al lah Katından yan la rın da olan (Tev rat)ı doğ ru la yan bir Ki tap
gel di ği za man, -ki bun dan ön ce in kâr eden le re kar şı fe tih is ti -
yor lar dı- iş te bi lip-ta nı dık la rı ge lin ce, onu in kâr et ti ler. Ar tık
Al lah'ın la ne ti ka fir le rin üze ri ne dir. (2/89)
Al lah'ın kul la rın dan, di le di ği ne ken di faz lın dan (pey gam ber li ği)
in dir me si ni 'kıs ka na rak ve hak ka baş kal dı ra rak' Al lah'ın in dir -
dik le ri ni ta nı ma mak la, ne fis le ri ni ne kö tü şe ye kar şı lık sat tı lar.
Böy le lik le ga zab üs tü ne ga za ba uğ ra dı lar. Ka fir ler için al çal tı cı
bir azab var dır. (2/90)
Her kim Al lah'a, me lek le ri ne, el çi le ri ne, Cib ril'e ve Mi ka il'e düş-
man ise, ar tık şüp he siz Al lah da ka fir le rin düş ma nı dır." (2/98)
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Ey iman eden ler, "Ra ina-Bi zi güt, bi ze bak" de me yin. "Un zur na-
Bi zi gö zet" de yin ve din le yin. Ka fir ler için acı bir azab var dır.
(2/104)
Ki tap Eh lin den olan ka fir ler ve müş rik ler, Rab bi niz den üze ri ni ze
bir hay rın in di ril me si ni ar zu et mez ler. Al lah ise, di le di ği ne rah-
me ti ni tah sis eder. Al lah bü yük fazl sa hi bi dir. (2/105)
Şüp he siz, in kâr edip ka fir ola rak ölen ler, Al lah'ın, me lek le rin ve
bü tün in san la rın la ne ti bun la rın üze ri ne dir. (2/161)
On la rı, bul du ğu nuz yer de öl dü rün ve si zi çı kar dık la rı yer den siz
de on la rı çı ka rın. Fit ne, öl dür mek ten be ter dir. On lar, si ze kar şı
sa va şın ca ya ka dar siz, Mes cid-i Ha ram ya nın da on lar la sa vaş -
ma yın. Si zin le sa va şır lar sa siz de on lar la sa va şın. Ka fir le rin ce -
za sı iş te böy le dir. (2/191)
Sa na ha ram olan ayı, on da sa vaş ma yı so rar lar. De ki: "On da
sa vaş mak bü yük (bir gü nah tır). An cak Al lah Katında, Al lah'ın
yo lun dan alı koy mak, onu in kâr et mek, Mes cid-i Ha ram'a en gel
ol mak ve hal kı nı ora dan çı kar mak da ha bü yük (bir gü nah tır).
Fit ne, ka til den be ter dir. Eğer güç ye ti rir ler se, si zi di ni niz den ge -
ri çe vi rin ce ye ka dar si zin le sa vaş ma yı sür dü rür ler; siz den kim
di nin den ge ri dö ner ve ka fir ola rak ölür se, ar tık on la rın bü tün iş -
le dik le ri (amel le ri) dün ya da da, ahi ret te de bo şa çık mış tır ve on -
lar ate şin hal kı dır, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/217)
On lar, Ca lut ve or du su na kar şı mey da na (sa va şa) çık tık la rın da,
de di ler ki: "Rab bi miz, üze ri mi ze sa bır yağ dır, adım la rı mı zı sa bit
kıl (kay dır ma) ve kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım et."
(2/250)
Ey iman eden ler, hiç bir alış-ve ri şin, hiç bir dost lu ğun ve hiç bir
şe fa atin ol ma dı ğı gün gel mez den ev vel, si ze rı zık ola rak ver dik-
le ri miz den in fak edin. Kâ fir ler... On lar zul me den ler dir. (2/254)
Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in san la -
ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi min net ve ezi-
yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru -
mu, üze rin de top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer;
üze ri ne sağ nak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir.
On lar ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede-
mez)ler. Al lah, kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (2/264)
Al lah, fa izi yok eder de, sa da ka la rı art tı rır. Al lah, gü nah kar kâ -
fir le rin hiç bi ri ni sev mez. (2/276)
Al lah, hiç kim se ye güç ye ti re ce ğin den baş ka sı nı yük le mez. (Ki -
şi nin nef si nin) Ka zan dı ğı le hi ne, ka zan dır dık la rı aley hi ne dir.
"Rab bi miz, unut tuk la rı mız dan ve ya ya nıl dık la rı mız dan do la yı
bi zi so rum lu tut ma. Rab bi miz, bi ze, biz den ön ce ki le re yük le di -
ğin gi bi ağır yük yük le me. Rab bi miz, ken di si ne güç ye ti re me ye -
ce ği miz şe yi bi ze ta şıt ma. Bi zi af fet. Bi zi ba ğış la. Bi zi esir ge,
Sen bi zim mev la mız sın. Kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım
et." (2/286)
Kar şı kar şı ya ge len iki top lu luk ta, si zin için an dol sun bir ayet
(ib ret) var dır. Bir top lu luk, Al lah yo lun da çar pı şı yor du, di ğe ri ise
ka fir di ki göz gör me siy le kar şı la rın da ki ni ken di le ri nin iki ka tı gö -
rü yor lar dı. İş te Al lah, di le di ği ni yar dı mıy la des tek ler. Şüp he siz
bun da, ba si ret sa hip le ri için ger çek ten bir ib ret var dır. (3/13)
Mü'min ler, mü'min le ri bı ra kıp da ka fir le ri ve li ler edin me sin ler.
Kim böy le ya par sa, Al lah'tan hiç bir şey (yar dım) yok tur. An cak
on lar dan ko run ma ga ye siy le sa kın ma(nız) baş ka. Al lah, si zi
ken di sin den sa kın dı rır. Va rış Al lah'adır. (3/28)
De ki: "Al lah'a ve el çi si ne ita at edin." Eğer yüz çe vi rir ler se şüp-
he siz Al lah, ka fir le ri sev mez. (3/32)

Şüp he siz küf re dip ka fir ola rak ölen ler, bun la rın hiç bi ri sin den,
yer yü zü do lu su al tı nı ol sa -bu nu fid ye ola rak ver se de- ke sin
ola rak ka bul edil mez. On lar için acı bir azab var dır ve on la rın
yar dım cı la rı yok tur. (3/91)
Ve ka fir ler için ha zır lan mış olan ateş ten sa kı nın. (3/131)
On la rın söy le dik le ri: "Rab bi miz, gü nah la rı mı zı ve işi miz de ki
aşı rı lık la rı mı zı ba ğış la, ayak la rı mı zı (bas tık la rı yer de) sağ lam -
laş tır ve bi ze ka fir ler top lu lu ğu na kar şı yar dım et" de me le rin den
baş ka bir şey de ğil di. (3/147)
On lar, cim ri lik te bu lu nur lar, in san la ra da cim ri li ği em re der (öne-
rir)ler. Al lah'ın faz lın dan ken di le ri ne ver di ği ni giz li tu tar lar. Biz o
ka fir le re aşa ğı la tı cı bir azab ha zır la mı şız dır. (4/37)
Yer yü zün de adım at tı ğı nız da (yol cu lu ğa ya da sa va şa çık tı ğı -
nız da), ka fir le rin si ze bir kö tü lük yap ma la rın dan kor kar sa nız,
na ma zı kı salt ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Şüp he siz
ka fir ler, si zin apa çık düş man la rı nız dır. (4/101)
İç le rin de olup on la ra na ma zı kıl dır dı ğın da, on lar dan bir grup,
se nin le bir lik te dur sun ve si lah la rı nı (yan la rı na) al sın; böy le ce
on lar sec de et tik le rin de, ar ka la rı nız da ol sun lar. Na maz la rı nı kıl-
ma yan di ğer grup ge lip se nin le na maz kıl sın lar, on lar da 'ko run-
ma araç la rı nı' ve si lah la rı nı al sın lar. Küf re den ler, si ze apan sız
bir bas kın ya pa bil mek için, si zin si lah la rı nız dan ve em ti anız (er -
zak ve mü him ma tı nız)dan ay rıl mış ol ma nı zı is ter ler. Yağ mur
do la yı sıy la bir güç lü ğü nüz var sa ve ya has tay sa nız, si lah la rı nı zı
bı rak ma nız da si ze bir so rum lu luk yok tur. Ko run ma ted bir le ri ni zi
alın. Şüp he siz, Al lah ka fir ler için aşa ğı la tı cı bir azab ha zır la -
mış tır. (4/102)
On lar, mü'min le ri bı ra kıp ka fir le ri dost lar (ve li ler) edi nir ler. 'Kuv -
vet ve onu ru (iz ze ti)' on la rın ya nın da mı arı yor lar? Şüp he siz,
'bü tün kuv vet ve onur,' Al lah'ın dır. (4/139)
O, si ze Ki tap ta: "Al lah'ın ayet le ri nin in kâr edil di ği ni ve on lar la
alay edil di ği ni işit ti ği niz de, on lar bir baş ka sö ze da lıp ge çin ce ye
ka dar, on lar la otur ma yın, yok sa siz de on lar gi bi olur su nuz" di -
ye in dir di. Doğ ru su Al lah, mü na fık la rın ve ka fir le rin tü mü nü ce -
hen nem de top la ya cak olan dır. (4/140)
On lar si zi gö zet le yip-du ru yor lar. Si ze Al lah'tan bir fe tih (za fer ve
ga ni met) ge lir se: "Si zin le bir lik te de ğil miy dik?" der ler. Ama ka -
fir le re bir pay dü şer se: "Si ze üs tün lük sağ la ma dık mı, mü'min-
ler den si ze (ge le cek teh li ke le ri) ön le me dik mi?" der ler. Al lah, kı -
ya met gü nü ara nız da hük me de cek tir. Al lah, ka fir le re mü'min le -
rin aley hin de ke sin lik le yol ver mez. (4/141)
Ey iman eden ler, mü'min le ri bı ra kıp ka fir le ri ve li ler (dost lar)
edin me yin. Ken di aley hi niz de Al lah'a apa çık olan ke sin bir de lil
ver mek is ter mi si niz? (4/144)
İş te bun lar, ger çek ten ka fir olan lar dır. Ka fir le re aşa ğı la tı cı bir
azab ha zır la mı şız dır. (4/151)
On dan neh ye dil dik le ri hal de fa iz al ma la rı ve in san la rın mal la rı -
nı hak sız ye re ye me le ri ne de niy le (öy le yap tık.) On lar dan ka fir
olan la ra pek acık lı bir azab ha zır la mı şız dır. (4/161)
Ger çek şu ki, Biz Tev ra t’ı, için de bir hi da yet ve nur ola rak in dir -
dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler, Yahudi le re onun la hük me der -
ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük sek bil gin ler de (Ah -
bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö rev li kı lın dık la rın dan ve onun
üze ri ne şa hid ler ol duk la rın dan (onun la hük me der ler di.) Öy ley -
se in san lar dan kork ma yın, ben den kor kun ve ayet le ri mi az bir
de ğe re kar şı lık sat ma yın. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez -
se, iş te on lar, ka fir olan lar dır. (5/44)
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Ey iman eden ler, içi niz den kim di nin den ge ri dö ner (ir ti dat
eder)se, Al lah (ye ri ne) ken di si nin on la rı sev di ği, on la rın da ken-
di si ne sev di ği mü'min le re kar şı al çak gö nül lü, ka fir le re kar şı ise
'güç lü ve onur lu,' Al lah yo lun da cehd eden (çaba harcayan) ve
kı na yı cı nın kı na ma sın dan kork ma yan bir top lu luk ge ti rir. Bu,
Allah'ın bir faz lı dır, onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me tiy le) ge niş
olan dır, bi len dir. (5/54)
Ey iman eden ler, siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den di -
ni ni zi, alay ve oyun (ko nu su) edi nen le ri ve ka fir le ri dost lar (ve li -
ler) edin me yin. Ve eğer ina nı yor sa nız, Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
(5/57)
Ey pey gam ber, Rab bin den sa na in di ri le ni teb liğ et. Eğer (bu gö -
re vi ni) yap ma ya cak olur san, O'nun el çi li ği ni teb liğ et me miş
olur sun. Al lah se ni in san lar dan ko ru ya cak tır. Şüp he siz Al lah,
ka fir olan bir top lu lu ğu hi da ye te er dir mez. (5/67)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, Tev rat'ı, İn cil'i ve si ze Rab bi niz den in di ri -
le ni ayak ta tut ma dık ça hiç bir şey üze rin de de ğil si niz." An dol -
sun, Rab bin den sa na in di ri len, on lar dan ço ğu nun tuğ yan la rı nı
ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Sen de ka fir ler top lu lu ğu na kar şı
üzün tü ye ka pıl ma. (5/68)
Siz den ön ce bir top lu luk onu sor muş tu da son ra ka fir ler ol muş -
lar dı. (5/102)
Ha yır, ön ce den sak lı tut tuk la rı ken di le ri ne açık lan dı. Şa yet
(dün ya ya) ge ri çev ril se ler bi le, ken di sin den sa kın dı rıl dık la rı
şey le re şüp he siz yi ne dö ne cek ler dir. Çün kü on lar, ger çek ten
ka fir ler dir. (6/28)
Ölü iken ken di si ni di rilt ti ği miz ve in san lar için de yü rü me si için
ken di si ne bir nur ver di ği miz kim se nin du ru mu, ka ran lık lar da ka -
lıp ora dan bir çı kış bu la mı ya nın du ru mu gi bi mi dir? İş te, ka fir le -
re yap mak ta ol duk la rı böy le 'süs lü ve çe ki ci' gös te ril miş tir.
(6/122)
Öy ley se, Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ayet-
le ri ni ya lan la yan lar dan da ha za lim kim dir? Ki tap'tan ken di le ri ne
bir pay eri şe cek olan lar bun lar dır. Ni ha yet el çi le ri miz, ha yat la rı -
na son ver mek üze re ken di le ri ne git tik le rin de on la ra di ye cek ler
ki: "Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız ne re de?" "On lar bi zi (yü züs tü)
bı ra kıp-kay bol du lar" di ye cek ler. (Böy le lik le) Bun lar, ger çek ten
kâ fir ler ol duk la rı na ken di aleyh le rin de şe ha det et ti ler. (7/37)
Ey iman eden ler, top lu ola rak kâ fir ler le kar şı laş tı ğı nız za man,
on la ra ar ka çe vir me yin (sa vaş tan kaç ma yın). (8/15)
İş te si ze böy le… Ger çek ten Al lah, kâ fir le rin hi le li-dü zen le ri ni
bo şa çı ka rı cı dır. (8/18)
Eğer fe tih is ti yor idiy se niz (ey kâ fir ler,) iş te si ze fe tih; ama eğer
(in kâr dan ve es ki yap tık la rı nız dan) vaz ge çer se niz bu si zin için
da ha ha yır lı dır. Yok, ge ri dö ner se niz Biz de dö ne riz. Top lu lu ğu -
nuz çok da ol sa, si ze bir şey sağ la ya maz. Çün kü Al lah mü'min-
ler le be ra ber dir. (8/19)
Ey Pey gam ber, mü'min le ri sa va şa kar şı ha zır la yıp-teş vik et.
Eğer içi niz de sab re den yir mi (ki şi) bu lu nur sa, iki yüz (ki şi yi)
mağ lub ede bi lir ler. Ve eğer içi niz den yüz (sa bır lı ki şi) bu lu nur -
sa, kâ fir ler den bi ni ni ye ner. Çün kü on lar (ger çe ği) kav ra ma yan
bir top lu luk tur. (8/65)
Ağız la rıy la Al lah'ın nu ru nu sön dür mek is ti yor lar. Oy sa kâ fir ler
is te me se de Al lah, Ken di nu ru nu ta mam la mak tan baş ka sı nı is -
te mi yor. (9/32)
(Ha ram ay la rı) Er te le mek an cak in kâr da bir ar tış tır. Bu nun la kâ -
fir ler şa şır tı lıp-sap tı rı lır. Al lah'ın ha ram kıl dı ğı na sa yı ba kı mın -
dan uy mak için, onu bir yıl he lal, bir yıl ha ram kı lı yor lar. Böy le -

lik le Al lah'ın ha ram kıl dı ğı nı he lal kıl mış olu yor lar. Yap tık la rı nın
kö tü lü ğü ken di le ri ne 'çe ki ci ve süs lü' gös te ril miş tir. Al lah, in kâr -
cı bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (9/37)
Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na yar dım
et miş tir. Ha ni kâ fir ler iki den bi ri ola rak O'nu (Mek ke'den) çı kar -
mış lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du:
"Hüz ne ka pıl ma, el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce
Allah O'na 'hu zur ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti, O'nu si zin
gör me di ği niz or du lar la des tek le miş, in kâ ra eden le rin de ke li me -
si ni (in kâr çağ rı la rı nı) al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li me si, yü ce
olan dır. Al lah üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(9/40)
Al lah, er kek mü na fık la ra da, ka dın mü na fık la ra da ve (bü tün)
kâ fir le re, için de ebe di kal mak üze re ce hen nem ate şi ni va det ti.
Bu, on la ra ye ter. Al lah on la rı la net le miş tir ve on lar için sü rek li
bir azab var dır. (9/68)
Siz den ön ce ki (mü na fık lar ve kâ fir ler) gi bi. On lar siz den kuv vet
ba kı mın dan da ha güç lü, mal ve ço cuk lar ba kı mın dan da ha çok-
tu lar. On lar ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya bak tı lar; siz de, siz-
den ön ce ki le rin ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya kal kış ma la rı gi bi,
ken di pay la rı nız la ya rar lan ma ya bak tı nız ve siz de (dün ya ya ve
zev ke) da lan lar gi bi dal dı nız. İş te on la rın dün ya da ahi ret te bü -
tün ya pıp-et tik le ri (amel le ri) bo şa çık mış tır ve iş te on lar kay ba
uğ ra yan lar dır. (9/69)
Ey Pey gam ber, kâ fir ler le ve mü na fık lar la cehd et (çaba harca)
ve on la ra kar şı sert ve cay dı rı cı dav ran. On la rın ba rın ma yer le -
ri ce hen nem dir, ne kö tü bir ya tak tır o!.. (9/73)
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re, Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), kâ fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
Kalb le rin de has ta lık olan la rın ise, iğ renç lik le ri ne iğ renç lik (mur-
dar lık) ek le yip-art tır mış ve on lar kâ fir kim se ler ola rak öl müş ler -
dir. (9/125)
Ve bi zi, kâ fir ler top lu lu ğun dan rah me tin le kur tar." (10/86)
(Ge mi) On lar la dağ lar gi bi dal ga(lar) için de yü zü yor ken Nuh, bir
ke na ra çe kil miş olan oğ lu na ses len di: "Ey oğ lum, bi zim le bir lik -
te bin ve kâ fir ler le bir lik te ol ma." (11/42)
Ey Nuh" de nil di. "Sa na ve se nin le bir lik te olan üm met ler üze ri -
ne Biz den se lam ve be re ket ler le (ge mi den) in. (Siz den tü re ye -
cek di ğer kâ fir) Üm met le ri de ya rar lan dı ra ca ğız, son ra on la ra
Biz den acı bir azab do ku na cak tır." (11/48)
Oğul la rım, gi din de Yu suf ile kar de şin den (du yar lı bir araş tır -
may la) bir ha ber ge ti rin ve Al lah'ın rah me tin den umut kes me -
yin. Çün kü kâ fir ler top lu lu ğun dan baş ka sı Al lah'ın rah me tin den
umut kes mez." (12/87)
Son ra (Al lah) kı ya met gü nü on la rı aşa ğı lık kı la cak ve di ye cek
ki: "Hak la rın da (mü'min le re kar şı) düş man ke sil di ği niz or tak la -
rım ha ni ne re de?" Ken di le ri ne ilim ve ri len ler, de di ler ki: "Bu gün,
ger çek ten aşa ğı lan ma ve kö tü lük ka fir le rin üs tü ne dir." (16/27)
Umu lur ki, Rab bi niz si ze mer ha met eder, fa kat siz (boz gun cu -
lu ğa) dö ner se niz Biz de (si zi aşa ğı lık kıl ma ya ve ce za lan dır ma -
ya) dö ne riz. Biz, ce hen ne mi ka fir ler için bir ku şat ma ye ri kıl dık.
(17/8)
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İn kâr eden ler, Be ni bı ra kıp kul la rı mı ve li ler edin dik le ri ni mi san-
dı lar? Ger çek ten Biz ce hen ne mi ka fir ler için bir du rak ola rak ha -
zır la mı şız. (18/102)
Gör me din mi, Biz ger çek ten şey tan la rı, ka fir le rin üze ri ne gön-
der dik, on la rı tah rik edip kış kır tı yor lar. (19/83)
Öy ley se ka fir le re ita at et me ve on la ra (Kur'an'la) bü yük bir cehd
ver. (25/52)
Al lah'ı bı ra kıp ken di le ri ne ya rar ve za rar sağ la ya ma ya cak şey-
le re iba det edi yor lar. Ka fir, (asıl) ken di Rab bi ne kar şı (şey ta na)
ar ka çı kan dır. (25/55)
Ki ta bın sa na (kal bi ne vahy ile) bı ra kı la ca ğı nı umud et mez din;
(bu,) Rab bin den an cak bir rah met tir. Öy ley se sa kın ka fir le re ar -
ka ol ma. (28/86)
Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı gün, (mü'min ler le ka fir ler bir bir le rin -
den) ay rı lır lar. (30/14)
(Bu, Al lah'ın) Ken di faz lın dan iman edip sa lih amel ler de bu lu -
nan la rı ödül len dir me si için dir. Şüp he siz O, ka fir le ri sev mez.
(30/45)
Ey Pey gam ber, Al lah'tan sa kın, ka fir le re ve mü na fık la ra ita at et -
me. Şüp he siz Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (33/1)
Doğ ru olan la ra doğ ru luk (ve bağ lı lık)la rı nı (Al lah'ın) sor ma sı
için. Ka fir le re ise acı bir azab ha zır la mış tır. (33/8)
Ka fir le re ve mü na fık la ra ita at et me, ezi yet le ri ne al dır ma ve
Allah'a te vek kül et. Ve kil ola rak Al lah ye ter. (33/48)
Ger çek ten Al lah, ka fir le ri la net le miş ve on lar için 'çıl gın bir ateş'
ha zır la mış tır. (33/64)
Yer yü zün de si zi ha li fe ler kı lan O'dur. Öy ley se kim in kâr eder se,
ar tık in kâ rı ken di aley hi ne dir. Rab le ri Katında ka fir olan la ra ken -
di in kâr la rı ga zab tan baş ka sı nı art tır maz ve ka fir olan la ra ken di
in kâr la rı ka yıp tan baş ka sı nı art tır maz. (35/39)
(Kur'an,) Di ri olan la rı uya rıp kor kut mak ve kâ fir le rin üze ri ne sö -
zün hak ol ma sı için (in di ril miş tir). (36/70)
Bu, si zin ya lan la dı ğı nız (mü'mi ni ka fir den, hak lı yı hak sız dan)
ayır ma gü nü dür." (37/21)
Doğ ru su Biz, onu kâ fir ler için bir fit ne (bir im ti han ko nu su) kıl-
dık. (37/63)
İç le rin den ken di le ri ne bir uya rı cı nın gel me si ne şaş tı lar. Kâ fir ler
de di ki: "Bu, ya lan söy le yen bir bü yü cü dür." (38/4)
Yal nız İb lis ha riç. O bü yük lük tas la dı ve ka fir ler den ol du.
(38/74)
Ha be rin ol sun; ha lis (ka tık sız) olan din yal nız ca Al lah'ın dır.
O'ndan baş ka ve li ler edi nen ler (şöy le der ler:) "Biz, bun la ra bi zi
Al lah'a da ha faz la yak laş tır sın lar di ye iba det edi yo ruz." El bet te
Al lah, ken di ara la rın da hak kın da ih ti laf et tik le ri şey ler den hü -
küm ve re cek tir. Ger çek ten Al lah, ya lan cı, ka fir olan kim se yi hi -
da ye te er dir mez. (39/3)
Al lah'a kar şı ya lan söy le yen den ve ken di si ne gel di ğin de doğ ru -
yu (Kur'an'ı) ya lan la yan dan da ha za lim kim dir? Ka fir ler için ce -
hen nem de bir ko nak la ma ye ri mi yok? (39/32)
Ha yır, Be nim ayet le rim sa na gel miş ti, fa kat sen on la rı ya lan la -
dın, bü yük lü ğe ka pıl dın ve ka fir ler den ol dun." (39/59)
İn kâr eden ler, ce hen ne me bö lük bö lük sev ke dil di ler. So nun da
ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on la ra (ce hen ne min)
bek çi le ri de di ki: "Si ze Rab bi ni zin ayet le ri ni oku yan ve bu gün le
kar şı la şa ca ğı nı zı (söy le yip) si zi uya ran el çi ler gel me di mi?" On -
lar: "Evet." de di ler. An cak azab ke li me si kâ fir le rin üze ri ne hak
ol du. (39/71)
Se nin Rab bi nin ka fir ler üze rin de ki: "Ger çek ten on lar ate şin hal-
kı dır" sö zü böy le ce hak ol du. (40/6)

Öy ley se, di ni yal nız ca O'na ha lis kı lan lar ola rak Al lah'a dua
(kul luk) edin; ka fir ler hoş gör me se de. (40/14)
Böy le ce, o, Katımız dan ken di le ri ne bir hak ile gel di ği za man,
de di ler ki: "Onun la bir lik te iman eden le rin er kek ço cuk la rı nı öl -
dü rün; ka dın la rı nı ise sağ bı ra kın." An cak ka fir le rin hi le li-dü ze -
ni bo şa çık mak ta olan dan baş ka sı de ğil dir. (40/25)
(Bek çi ler:) "Si ze ken di Re sul le ri niz açık bel ge ler le gel mez miy -
di?" de di ler. On lar: "Evet" de di ler. (Bek çi ler:) "Şu hal de siz dua
edin" de di ler. Oy sa ka fir le rin du ası, çık maz da ol mak tan baş ka -
sı de ğil dir. (40/50)
Al lah'ın dı şın da (tap tık la rı nız)." De di ler ki: "Bi zi bı ra kıp-kay bo lu -
ver di ler. Ha yır, biz ön ce le ri (me ğer) hiç bir şe ye ta par de ğil mi -
şiz." İş te Al lah, ka fir le ri böy le şa şır tıp-sap tı rır. (40/74)
Ama Bi zim da ya nıl maz-aza bı mı zı gör dük le ri za man, iman la rı
ken di le ri ne hiç bir ya rar sağ la ma dı. (Bu,) Al lah'ın kul la rı ara sın -
da sü rüp-gi den sün ne ti dir. İş te ka fir ler bu ra da hüs ra na uğ ra -
mış lar dır. (40/85)
Oy sa ona do ku nan bir za rar dan son ra ta ra fı mız dan bir rah met
tad dır sak, mut la ka: "Bu be nim (hak kım)dır. Ve ben kı ya met-sa -
ati nin ko pa ca ğı nı da san mı yo rum; eğer Rab bi me dön dü rül sem
bi le, mu hak kak O'nun Katında be nim için da ha gü zel ola nı var-
dır." der. Ama an dol sun Biz, o kâ fir le re yap tık la rı nı ha ber ve re -
ce ğiz ve an dol sun on la ra, en ka ba bir azab tan tad dı ra ca ğız.
(41/50)
O, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra ica bet eder ve on la ra
ken di faz lın dan art tı rır. Ka fir le re ge lin ce; on la ra şid det li bir azap
var dır. (42/26)
(O pey gam ber ler den her bi ri de şöy le) De miş tir: "Ben si ze ata-
la rı nı zı üs tün de bul du ğu nuz şey den da ha doğ ru ola nı nı ge tir -
miş ol sam da mı?" On lar da de miş ler di ki: "Doğ ru su biz, ken di -
siy le gön de ril di ği niz şe ye ka fir olan la rız." (43/24)
An cak ken di le ri ne hak ge lin ce, de di ler ki: "Bu bir bü yü dür, doğ-
ru su biz ona (kar şı) ka fir olan la rız." (43/30)
On lar, yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı ki, ken di le rin den ön -
ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler. Al lah, on la rı yer -
le bir et ti. O ka fir ler için de bu nun bir ben ze ri var dır. (47/10)
İş te böy le; çün kü Al lah, iman eden le rin ve li si dir; ka fir le rin ise,
ve li si yok tur. (47/11)
Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne iman et mez se, (bil sin ki) ger çek ten
Biz, ka fir ler için çıl gın ca ya nan bir ateş ha zır la mı şız dır. (48/13)
Ka fir olan lar, si zin le sa vaş mış ol sa lar dı, ar ka la rı nı dö nüp ka çar-
lar dı; son ra, ne bir ve li (ko ru yu cu dost), ne bir yar dım cı bu la -
maz lar dı. (48/22)
Mu ham med, Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka -
fir le re kar şı zor lu, ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On la rı,
rü ku eden ler, sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar, Al lah'tan bir
fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri, sec -
de izin den yüz le rin de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur:
İn cil'de ki va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış, der ken
onu kuv vet len dir miş, der ken ka lın laş mış, son ra sap la rı üze rin -
de doğ ru lup-boy at mış (ki bu,) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu ör -
nek,) Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah, iç le rin den
iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ fi ret ve bü yük bir
ecir va'det miş tir. (48/29)
Ha yır, on la ra ken di le rin den bir uya rı cı gel me si ne şaş tı lar da, o
ka fir ler: "Bu şa şı la cak bir şey" de di ler. (50/2)
Bo yun la rı nı ça ğı ra na doğ ru uzat mış ola rak ko şar lar ken, ka fir ler
der ler ki: "Bu, zor lu bir gün." (54/8)
So nun da Rab bi ne dua et ti: "Ger çek ten ben, ye nik düş müş du -
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rum da yım. Ar tık Sen (bu ka fir top lum dan) in ti kam al." (54/10)
Si zin ka fir le ri niz on lar dan da ha ha yır lı mı dır? Yok sa si zin için
Ki tap lar da bir be ra at mi var? (54/43)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku -
lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve
ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ-
mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -
şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke -
sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir
azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün -
ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.
(57/20)
An cak bu na (im kan) bu la ma yan lar (için de) bir bir le riy le te mas
et me den ön ce, ke sin ti siz iki ay oruç (yük len miş tir); bu na güç
ye ti re me yen ler alt mış yok su lu do yur sun. Bu (ko lay lık), Al lah'a
ve O'nun Re sû lü'ne iman et me niz do la yı sıy la dır. Bun lar,
Allah'ın sı nır la rı dır. Ka fir ler için se acı bir azab var dır. (58/4)
Ger çek ten Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı (on la rın koy duk la rı sı nır -
la rı ta nı ma yıp ken di le ri sı nır koy ma ya kal kış mak la) baş kal dı -
ran lar, ken di le rin den ön ce ki le rin al çal tıl ma sı gi bi al çal tıl mış lar -
dır. Oy sa Biz apa çık ayet ler in dir dik. Ka fir ler için kü çül tü cü bir
azap var dır. (58/5)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın lar hic ret ede rek si ze gel dik le ri
za man, on la rı im ti han edin. Al lah, on la rın iman la rı nı da ha iyi bi -
len dir. Şa yet (ger çek ten) mü'min ka dın lar ol duk la rı nı bi lip-öğ re -
nir se niz, ar tık sa kın on la rı ka fir le re ge ri çe vir me yin. (Çün kü) Ne
bun lar on la ra he lal dir, ne on lar bun la ra he lal dir. On la ra (ka fir
ko ca la rı na ken di le ri için) har ca dık la rı nı ve rin. On la ra (hic ret
eden mü'min ka dın la ra) üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver di ği niz tak-
dir de on la rı ni kah la ma nız da si ze bir güç lük yok tur. Ka fir (ka -
dın)la rın is met le ri ni (ni kah la rı nı) tut ma yın ve (on lar için) har ca -
dık la rı nı zı is te yin. On lar da (mü'min ka dın la ra) har ca dık la rı nı is -
te sin ler. Bu, Al lah'ın hük mü dür; si zin ara nız da hük me der. Al lah,
bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (60/10)
Ve eğer eş le ri niz den (ka fir le re kaç ma la rın dan do la yı) her han gi
bir şey ka fir le re ge çer, böy le ce siz de (sa vaş ta on la rı ye nip) ga -
ni me te ka vu şur sa nız, eş le ri (ka çıp) gi den le re (me hir ola rak)
har ca ma yap tık la rı nın bir mis li ni ve rin. Ken di si ne iman et ti ği niz
Al lah'tan sa kı nın. (60/11)
Ey iman eden ler, Al lah'ın ken di le ri ne kar şı ga zab lan dı ğı bir kav -
mi ve li (dost ve müt te fik) edin me yin; ki on lar, ka fir le rin me zar
hal kın dan umut kes me le ri gi bi ahi ret ten umut kes miş ler dir.
(60/13)
On lar, Al lah'ın nu ru nu ağız la rıy la sön dür mek is ti yor lar. Oy sa
Allah, Ken di nu ru nu ta mam la yı cı dır; ka fir ler hoş gör me se bi le.
(61/8)
Si zi ya ra tan O'dur; bu na rağ men siz den ki mi niz ka fir dir, ki mi niz
mü'min, Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (64/2)
Ey Pey gam ber, ka fir le re ve mü na fık la ra kar şı cehd et (çaba
harca) ve on la ra kar şı 'sert ve cay dı rı cı' dav ran. On la rın ba rın -
ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü bir dö nüş ye ri dir o. (66/9)
Rah ma na kar şı si ze yar dım ede cek olan kim miş? Şu si zin or -
du nuz mu? Ka fir ler yal nız ca bir gu rur (ke sin bir al da nış) için de -
dir ler. (67/20)
De ki: "Ha ber ve rir mi si niz; eğer Al lah, be ni ve be nim le bir lik te
olan la rı yı kı ma uğ ra tır ya da bi zi esir ger se, (pe ki) bu du rum da
ka fir le ri acı bir azab tan kur ta ra cak olan kim dir?" (67/28)
Ger çek ten o (Kur'an), ka fir ler için bir has ret tir. (69/50)
Ka fir ler için olan bu (aza bı) ge ri çe vi re cek yok tur. (70/2)

Nuh "Rab bim, yer yü zün de ka fir ler den yurt edi nen hiç kim se yi
bı rak ma." de di. (71/26)
Çün kü Sen on la rı bı ra ka cak olur san, Se nin kul la rı nı şa şır tıp-
sap tı rır lar ve on lar, kö tü lük ten sı nı rı aşan (fa cir'den) ka fir den
baş ka sı nı do ğur maz lar." (71/27)
İş te o gün, zor lu bir gün dür; (74/9)
Ka fir ler için se hiç ko lay de ğil dir. (74/10)
Biz o ate şin ko ru yu cu la rı nı me lek ler den baş ka sı nı kıl ma dık. Ve
on la rın sa yı sı nı in kâr eden ler için yal nız ca bir fit ne (ko nu su)
yap tık ki, ken di le ri ne ki tap ve ri len ler, ke sin bir bil giy le inan sın,
iman eden le rin de iman la rı art sın; ken di le ri ne ki tap ve ri len ler ve
iman eden ler (böy le ce) kuş ku ya ka pıl ma sın. Kalp le rin de bir
has ta lık olan lar ile ka fir ler de şöy le de sin: "Al lah, bu ör nek le ne -
yi an lat mak is te di?" İş te Al lah, di le di ği ni böy le şa şır tıp-sap tı rır,
di le di ği ni böy le hi da ye te er di rir. Rab bi nin or du la rı nı ken di sin den
baş ka (hiç kim se) bil mez. Bu ise, be şer (in san) için yal nız ca bir
öğüt tür. (74/31)
Doğ ru su Biz ka fir le re zin cir ler, de mir hal ka lar (tom ruk lar) ve çıl-
gın ca ya nan bir ateş ha zır la dık. (76/4)
Ger çek ten Biz si zi ya kın bir azab ile uyar dık. Ki şi nin ken di el le -
ri nin ön ce den tak dim et tik le ri ne ba ka ca ğı gün, ka fir olan da:
"Ah, keş ke ben bir top rak olu ver sey dim" di ye cek. (78/40)
İş te on lar da, ka fir, fa cir olan lar dır. (80/42)
Ar tık bu gün, iman eden ler, ka fir olan la ra gül mek te dir ler. (83/34)
Na sıl, ka fir olan lar, iş le dik le ri nin 'fe ci kar şı lı ğı nı gör dü ler mi?'
(83/36)
Sen kâ fir le re bir müh let ver, az bir sü re ta nı. (86/17)
De ki: "Ey ka fir ler." (109/1)

KA ĞIT
Biz Ki ta bı üze ri ne ya zı lı bir ka ğıt ta gön der sek ve on lar el le riy le
do kun sa lar bi le, in kâr eden ler, tar tış ma sız: "Bu apa çık bir bü yü-
den baş ka sı de ğil dir" der ler. (6/7)
On lar: "Al lah, be şe re hiç bir şey in dir me miş tir" de mek le Al lah'ı,
kad ri nin hak kı nı ve re rek tak dir ede me di ler. De ki: "Mu sa'nın in -
san la ra bir nur ve hi da yet ola rak ge tir di ği ve si zin de (par ça par -
ça) kâ ğıt lar üze rin de ya zı lı kı lıp (bir kıs mı nı) açık la dı ğı nız ve
ço ğu nu gö zar dı et ti ği niz ki ta bı kim in dir di? Si zin ve ata la rı nı zın
bil me di ği şey ler si ze öğ re til miş tir." De ki: "Al lah." Son ra On la rı
bı rak, içi ne 'dal dık la rı saç ma uğ ra şı la rın da' oya la nıp-dur sun lar.
(6/91)

KA HİN
Şu hal de sen, öğüt ve rip-ha tır lat; çün kü sen, Rab bi nin ni me tiy -
le ne ka hin sin, ne mec nun. (52/29)
Bir ka hi nin de sö zü de ğil dir. Ne az öğüt alıp-dü şü nü yor su nuz?
(69/42)

KAH KA HA
Mer yem oğ lu (İsa) bir ör nek ola rak ve ri lin ce, se nin kav min he -
men on dan (ke yif le söz edip) kah ka ha lar la gü lü yor lar. (43/57)

KA İNA TIN YA RA TI LI ŞI
Gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra tan dır. O'nun na sıl
bir ço cu ğu ola bi lir? O'nun bir eşi (zev ce si) yok tur. O, her şe yi
ya rat mış tır. O, her şe yi bi len dir. (6/101)
Ger çek ten si zin Rab bi niz al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan,
son ra ar şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü dur mak sı zın ken di si -
ni ko va la yan ge cey le ör ten, Güneş’e, Ay’a ve yıl dız la ra Ken di
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buy ru ğuy la baş eğ di ren dir. Ha be ri niz ol sun ya rat mak da emir
de (yal nız ca) O'nun dur. Alem le rin Rab bi olan Al lah, ne yü ce dir.
(7/54)
Şüp he siz si zin Rab bi niz al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan son -
ra ar şa is ti va eden iş le ri evi rip-çe vi ren Al lah'tır. Onun iz ni ol ma -
dık tan son ra hiç kim se şe fa at çi ola maz. İş te Rab bi niz olan
Allah, bu dur öy ley se O'na kul luk edin. Yi ne de öğüt alıp dü şün -
me ye cek mi si niz? (10/3)
Gü ne şi bir ay dın lık, Ay’ı bir nur kı lan ve yıl la rın sa yı sı nı ve he -
sa bı bil me niz için ona du rak lar tes bit eden O'dur. Al lah bun la rı
an cak hak ile ya rat mış tır. O, bi len bir top lu luk için ayet le ri böy -
le bi rer bi rer açık la mak ta dır. (10/5)
O'nun ar şı su üze rin de iken amel ba kı mın dan han gi ni zin da ha
iyi ol du ğu nu de ne mek için gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan
O'dur. An dol sun on la ra: "Ger çek ten siz ölüm den son ra yi ne di -
ril ti le cek si niz" der sen in kâr eden ler mut la ka: "Bu açık ça bir bü -
yü den baş ka sı de ğil dir" der ler. (11/7)
Al lah'ın gök le ri ve ye ri hak ile ya rat tı ğı nı gör mü yor mu su nuz?
Di ler se si zi gi de rir-yok eder ve ye ni bir halk ge ti rir. (14/19)
Biz, gök le ri ye ri ve her iki si nin ara sın da ki le ri ni hak kın dı şın da
(her han gi bir amaç la) ya rat ma dık. Hiç şüp he siz o sa at de yak-
la şa rak-gel mek te dir; öy ley se (on la ra kar şı) gü zel dav ra nış lar la
dav ran. (15/85)
Gök le ri ve ye ri hak ile ya rat tı: O, şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce-
dir. (16/3)
O, in kâr eden ler gör mü yor lar mı ki (baş lan gıç ta) gök ler le yer
bir bi riy le bi ti şik iken Biz on la rı ayır dık ve her can lı şe yi su dan
ya rat tık. Yi ne de on lar inan ma ya cak lar mı? (21/30)
O, gök le ri ve ye ri ve iki si nin ara sın da ki le ri al tı gün de ya ra tan ve
son ra ar şa is ti va eden dir. Rah man'dır. Bu nu (bun dan) ha be ri
ola na sor. (25/59)
Al lah, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Şüp he siz bun da iman
eden ler için bir ayet var dır. (29/44)
Ken di ne fis le ri ko nu sun da dü şün mü yor lar mı? Al lah, gök le ri ye -
ri ve bu iki si ara sın da olan la rı an cak hak ile ve be lir len miş bir
sü re (ecel) ola rak ya rat mış tır. Ger çek ten in san lar dan ço ğu
Rab le ri ne ka vuş ma yı in kar edi yor lar. (30/8)
Al lah; gök le ri ye ri ve iki si ara sın da olan la rı al tı gün de ya rat tı
son ra ar şa is ti va et ti. Si zin O'nun dı şın da bir yar dım cı nız ve şe -
fa at çi niz yok tur. Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?
(32/4)
Gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Ge ce yi, gün dü zün üs tü ne sa -
rıp-ör tü yor gün dü zü de ge ce nin üs tü ne sa rıp-ör tü yor. Gü ne şe
ve aya bo yun eğ dir di. Her bi ri adı ko nul muş bir ece le (sü re ye)
ka dar akıp git mek te dir. Ha be rin ol sun; üs tün ve güç lü olan ba -
ğış la yan O'dur. (39/5)
Son ra du man ha lin de olan gö ğe yö nel di; böy le ce ona ve ye re
de di ki: "İs te ye rek ve ya is te me ye rek ge lin." İki si de: "İs te ye rek
(İta at ede rek) gel dik" de di ler. (41/11)
Biz, on la rı yal nız ca hak ile ya rat tık. An cak on la rın ço ğu bil mez -
ler. (44/39)
Biz gök le ri ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı an cak hak ve adı
ko nul muş bir ecel (bel li bir sü re) ola rak ya rat tık. İn kâr eden ler
ise uya rıl dık la rı şey den yüz çe vi ren(kim se ler)dir. (46/3)
Böy le ce on la rı iki gün için de ye di gök ola rak ta mam la dı ve her
bir gö ğe em ri ni vah yet ti. Biz dün ya gö ğü nü de kan dil ler le süs-
le yip do nat tık ve bir ko ru ma (al tı na al dık). İş te bu, üs tün ve güç -
lü olan, bi len (Al lah'ın) tak di ri dir. (41/12)

An dol sun Biz gök le ri ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı al tı gün -
de ya rat tık; Bize hiç bir yor gun luk do kun ma dı. (50/38)
Gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan son ra ar şa is ti va eden O'dur.
Ye re gi re ni on dan çı ka nı gök ten ine ni ve ona çı ka nı bi lir. Her
ne re de ise niz O si zin le be ra ber dir. Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(57/4)
Al lah, ye di gö ğü ve yer den de on la rın ben ze ri ni ya rat tı. Emir
bun la rın ara sın da dur ma dan iner; si zin ger çek ten Al lah'ın her-
şe ye güç ye tir di ği ni ve ger çek ten Al lah'ın il miy le her şe yi ku şat -
tı ğı nı bil me niz öğ ren me niz için. (65/12)

KA LE
Ki tap eh lin den on la ra ar ka çı kan la rı da ka le le rin den in dir di ve
on la rın kalp le ri ne kor ku dü şür dü. Siz (on lar dan) bir kıs mı nı öl -
dü rü yor du nuz, bir kıs mı nı ise esir alı yor du nuz. (33/26)
Ona di le di ği şe kil de ka le ler, hey kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de ça -
nak lar ve ye rin den sö kül me yen ka zan lar ya par lar dı. "Ey Da vud
ai le si, şük re de rek ça lı şın." Kul la rım dan şük re den ler az dır.
(34/13)
Ki tap Eh lin den in kâr eden le ri ilk sür gün de yurt la rın dan çı ka ran
O'dur. On la rın çı ka cak la rı nı siz san ma mış tı nız, on lar da ka le le -
ri nin ken di le ri ni Al lah'tan ko ru ya ca ğı nı san mış lar dı. Böy le ce
Allah(ın aza bı) da, on la ra he sa ba kat ma dık la rı bir yön den gel -
di, yü rek le ri ne kor ku sal dı; öy le ki ev le ri ni ken di el le riy le ve
mü'min le rin el le riy le tah rip edi yor lar dı. Ar tık ey ba si ret sa hip le ri
ib ret alın. (59/2)

KA LEM
Bun lar, gayb ha ber le rin den dir; bun la rı sa na vah ye di yo ruz. On -
lar dan han gi si Mer yem'i so rum lu lu ğu na ala cak di ye ka lem le riy -
le kur'a atar lar ken sen yan la rın da de ğil din; çe ki şir ler ken de
yan la rın da de ğil din. (3/44)
Eğer yer yü zün de ki ağaç la rın tü mü ka lem ve de niz de -onun ar -
dın dan ye di de niz da ha ek le ne rek- (mü rek kep) ol sa, yi ne de
Allah'ın ke li me le ri (yaz mak la) tü ken mez. Şüp he siz Al lah, üs tün
ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (31/27)
Nun. Ka le me ve sa tır sa tır yaz dık la rı na an dol sun. (68/1)
Ki O, ka lem le (yaz ma yı) öğ re ten dir. (96/4)

KALP
Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin
üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (2/7)
Kalp le rin de has ta lık var dır. Al lah da has ta lık la rı nı art tır mış tır.
Ya lan söy le mek te ol duk la rın dan do la yı, on lar için acı bir azab
var dır. (2/10)
Bun dan son ra kalp le ri niz yi ne ka tı laş tı; taş gi bi, hat ta da ha ka -
tı. Çün kü taş lar dan öy le le ri var dır ki, on lar dan ır mak lar fış kı rır,
öy le le ri var dır ki ya rı lır, on dan su lar çı kar, öy le le ri var dır ki Allah
kor ku suy la yu var la nır. Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil (ha ber siz)
de ğil dir. (2/74)
De di ler ki: "Bi zim kalp le ri miz ör tü lü dür." Ha yır; Al lah, in kâr la rın -
dan do la yı on la rı la net le miş tir. Bun dan do la yı pek azı iman
eder. (2/88)
Ha ni siz den mi sak al mış ve Tur'u üs tü nü ze yük selt miş tik (ve):
"Si ze ver di ği mi ze (Ki ta ba) sım sı kı sa rı lın ve din le yin" (de miş tik).
De miş ler di ki: "Din le dik ve baş kal dır dık." İn kâr la rı yü zün den
bu za ğı (tut ku su) kalp le ri ne sin di ril miş ti. De ki: "İna nı yor sa nız,
inan cı nız si ze ne kö tü şey em re di yor?" (2/93)
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De ki: "Cib ril'e kim düş man ise, (bil sin ki) ger çek ten onu (Ki ta -
bı), Al lah'ın iz niy le ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yı cı ve mü'min-
ler için hi da yet ve müj de ve ri ci ola rak se nin kal bi ne in di ren
O'dur. (2/97)
Bil gi siz ler, de di ler ki: "Al lah bi zim le ko nuş ma lı ve ya bi ze de bir
ayet gel me li de ğil miy di?" On lar dan ön ce ki ler de on la rın bu
söy le dik le ri nin ben ze ri ni söy le miş ler di. Kalb le ri bir bi ri ne ben ze -
di. Biz, ke sin bil giy le ina nan bir top lu lu ğa ayet le ri apa çık gös ter-
dik. (2/118)
İn san lar dan öy le si var dır ki, dün ya ha ya tı na iliş kin söz le ri se nin
ho şu na gi der ve kal bin de ki ne rağ men Al lah'ı şa hid ge ti rir; oy sa
o azı lı bir düş man dır. (2/204)
Al lah si zi, ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den, boş,
amaç sız söz ler'den do la yı so rum lu tut maz; fa kat kalp le ri ni zin
ka zan dık la rın dan do la yı so rum lu tu tar. Al lah ba ğış la yan dır, yu -
mu şak dav ra nan dır. (2/225)
(İd de ti bek le yen) Ka dın la rı ni kah la mak is te di ği ni zi (on la ra) sez-
dir me niz de ya da böy le bir is te ği gön lü nüz de sak la ma nız da si -
zin için bir sa kın ca yok tur. Ger çek te Al lah, si zin on la rı (kal bi niz -
den ge çi rip) ana ca ğı nı zı bi lir. Sa kın bi li nen (meş ru) söz ler dı -
şın da on lar la giz li ce va ad leş me yin; bek le me sü re si ta mam la -
nın ca ya ka dar ni kah ba ğı nı bağ la ma ya ke sin ka rar ver me yin.
Ve bi lin ki, el bet te Al lah kal bi niz den ge çe ni bil mek te dir. Ar tık
on dan ka çı nın. Ve bi lin ki, şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır, (kul la -
ra) yu mu şak dav ra nan dır. (2/235)
Ha ni İb ra him: "Rab bim, ba na ölü le ri na sıl di rilt ti ği ni gös ter" de -
miş ti. (Al lah ona:) "İnan mı yor mu sun?" de yin ce, "Ha yır (inan-
dım), an cak kal bi min tat min ol ma sı için" de di. "Öy ley se, dört
kuş tut. On la rı ken di ne alış tır, son ra on la rı (par ça la yıp) her bir
par ça sı nı bir da ğın üze ri ne bı rak, son ra da on la rı ça ğır. Sa na
ko şa rak ge lir ler. Bil ki, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır,
hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/260)
Eğer yol cu luk ta ise niz ve ka tip bu la maz sa nız, bu du rum da alı-
nan re hin (ye ter). Şu du rum da eğer bir bi ri ni ze gü ve ni yor sa nız,
ken di si ne gü ven du yu lan, Rab bi olan Al lah'tan sa kın sın da
ema ne ti ni öde sin. Şa hid li ği giz le me yin. Kim onu giz ler se, ar tık
şüp he siz, onun kal bi gü nah kar dır. Al lah, yap tık la rı nı zı bi len dir.
(2/283)
Sa na Ki ta bı in di ren O'dur. O'ndan, Ki ta bın ana sı (te me li) olan
bir kı sım ayet ler muh kem'dir; di ğer le ri ise mü te şa bih tir. Kalp le -
rin de bir kay ma olan lar, fit ne çı kar mak ve ol ma dık yo rum la rı nı
yap mak için on dan mü te şa bih ola nı na uyar lar. Oy sa onun te vi -
li ni Al lah'tan baş ka sı bil mez. İlim de de rin le şen ler ise: "Biz ona
inan dık, tü mü Rab bi mi zin Katından dır" der ler. Te miz akıl sa hip-
le rin den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (3/7)
Rab bi miz, bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra kalp le ri mi zi kay dır ma
ve Katından bi ze bir rah met ba ğış la. Şüp he siz, ba ğı şı en çok
olan Sen sin Sen." (3/8)
Al lah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp ay rıl ma yın. Ve
Allah'ın si zin üzerinizdeki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni siz düş man -
lar idi niz. O, kalp le ri ni zin ara sı nı uz laş tı rıp-ısın dır dı ve siz O'nun
ni me tiy le kar deş ler ola rak sa bah la dı nız. Yi ne siz, tam ateş çu -
ku ru nun kı yı sın day ken, ora dan si zi kur tar dı. Umu lur ki hi da ye -
te erer si niz di ye, Al lah, si ze ayet le ri ni böy le açık lar. (3/103)
Ey iman eden ler, siz den ol ma yan la rı sır daş edin me yin. On lar
si ze kö tü lük ve za rar ver me ye ça lı şı yor, si ze zor lu bir sı kın tı ve -
re cek şey den hoş la nır lar. Buğz (ve düş man lık la rı) ağız la rın dan
dı şa vur muş tur, si ne le ri nin giz li tut tuk la rı ise, da ha bü yük tür. Si -
ze ayet le ri mi zi açık la dık; bel ki akıl er di rir si niz. (3/118)

Siz ler, iş te böy le si niz; on la rı se ver si niz, oy sa on lar si zi sev mez-
ler. Siz Ki ta bın tü mü ne ina nır sı nız, on lar si zin le kar şı laş tık la rın -
da "inan dık" der ler, ken di baş la rı na kal dık la rın da ise, si ze olan
kin ve öf ke le rin den do la yı par mak uç la rı nı ısı rır lar. De ki: "Kin
ve öf ke niz le ölün." Şüp he siz Al lah, si ne le rin özün de sak lı du ra -
nı bi len dir. (3/119)
Al lah bu nu (yar dı mı) si ze an cak bir müj de ol sun ve kalp le ri niz
bu nun la tat min bul sun di ye yap tı. 'Yar dım ve za fer' (nus ret) an -
cak üs tün ve güç lü, hü küm ve hik met sa hi bi olan Al lah'ın
Katından dır. (3/126)
Ken di si hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği şe yi Al lah'a or tak koş-
tuk la rın dan do la yı küf re den le rin kalp le ri ne kor ku sa la ca ğız. On -
la rın ba rın ma yer le ri ateş tir. Za lim le rin ko nak la ma ye ri ne kö tü -
dür. (3/151)
Son ra ke de rin ar dın dan üze ri ni ze bir gü ven lik (duy gu su) in dir -
di, bir uyuk la ma ki, içi niz den bir gru bu sa rı ve ri yor du. Bir grup
da, can la rı der di ne düş müş tü; Al lah'a kar şı hak sız ye re ca hi li ye
zan nıy la zan la ra ka pı la rak: "Bu iş ten bi ze ne var ki?" di yor lar dı.
De ki: "Şüp he siz işin tü mü Al lah'ın dır." On lar, sa na açık la ma -
dık la rı şe yi iç le rin de giz li tu tu yor lar, "Bu iş ten bi ze bir şey ol say-
dı, biz bu ra da öl dü rül mez dik" di yor lar. De ki: "Ev le ri niz de ol say-
dı nız da üzer le ri ne öl dü rül me si ya zıl mış olan lar, yi ne dev ri le -
cek le ri yer le re gi de cek ti. (Bu nu) Al lah, si ne le ri niz de ki ni de ne -
mek ve kalp le ri niz de ola nı arın dır mak için (yap tı). Al lah, si ne le -
rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (3/154)
Al lah'tan bir rah met do la yı sıy la, on la ra yu mu şak dav ran dın.
Eğer ka ba, ka tı yü rek li ol say dın on lar çev ren den da ğı lır gi der -
ler di. Öy ley se on la rı ba ğış la, on lar için ba ğış lan ma di le ve iş ko -
nu sun da on lar la mü şa ve re et. Eğer az me der sen ar tık Al lah'a
te vek kül et. Şüp he siz Al lah, te vek kül eden le ri se ver. (3/159)
Ey iman eden ler, in kâr eden ler ile yer yü zün de ge zip do la şır ken
ve ya sa vaş ta bu lun duk la rı sı ra da (ölen) kar deş le ri için: "Ya nı -
mız da ol sa lar dı, öl mez ler di, öl dü rül mez ler di" di yen ler gi bi ol ma -
yın. Al lah, bu nu on la rın kalp le rin de onul maz bir has ret ola rak
kıl dı. Di ril ten ve öl dü ren Al lah'tır. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(3/156)
Mü na fık lık ya pan la rı da be lirt me si için di. On la ra: "Ge lin, Al lah'ın
yo lun da sa va şın ya da sa vun ma ya pın" de nil di ğin de, "Biz sa -
vaş ma yı bil sey dik el bet te si zi iz ler dik" de di ler. O gün on lar,
iman dan çok küf re da ha ya kın dı lar. Kalp le rin de ol ma ya nı ağız-
la rıy la söy lü yor lar dı. Al lah, on la rın giz li tut tuk la rı nı da ha iyi bi lir.
(3/167)
İş te bun la rın, Al lah kalp le rin de ola nı bil mek te dir. O hal de sen,
on lar dan yüz çe vir, on la ra öğüt ver ve on la ra ne fis le ri ne iliş kin
açık ve et ki le yi ci söz söy le. (4/63)
An cak si zin le ara la rın da and laş ma bu lu nan bir ka vi me sı ğı nan -
lar ya da hem si zin le, hem ken di ka vim le riy le sa vaş mak (is te -
me yip bun)dan gö ğüs le ri ni sı kın tı ba sıp si ze ge len ler (do ku nul -
maz dır.) Al lah di le sey di, on la rı üs tü nü ze sal dır tır, böy le ce si zin -
le çar pı şır lar dı. Eğer siz den uzak du rur (ge ri çe ki lir), si zin le sa -
vaş maz ve ba rış (şart la rın)ı si ze bı ra kır lar sa, ar tık Al lah, si zin
için on la rın aley hin de bir yol kıl ma mış tır. (4/90)
On la rın ken di söz le ri ni boz ma la rı, Al lah'ın ayet le ri ne kar şı in kâ -
ra sap ma la rı, pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me le ri ve: "Kalp -
le ri miz ör tü lü dür" de me le ri ne de niy le (on la rı la net le dik.) Ha yır;
Al lah, in kâr la rı do la yı sıy la ona (kalp le ri ne) dam ga vur muş tur.
On la rın azı dı şın da, inan maz lar. (4/155)
Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ve: "İşit tik ve ita at et tik" de di ği niz -
de si zi, ken di siy le bağ la dı ğı sö zü nü (mi sa kı nı) anın. Al lah'tan
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kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah, si ne le rin özün de ola nı bi len dir.
(5/7)
Söz leş me le ri ni boz ma la rı ne de niy le, on la rı la net le dik ve kalp le -
ri ni kas ka tı kıl dık. On lar, ke li me le ri ko nul duk la rı yer ler den sap-
tı rır lar. (Sık sık) Ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
al ma yı unut tu lar. İç le rin den bi ra zı dı şın da, on lar dan sü rek li iha-
net gö rür du rur sun. Yi ne de on la rı af fet, al dı rış et me. Şüp he siz
Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (5/13)
Ey Pey gam ber, kalp le ri inan ma dı ğı hal de ağız la rıy la "İnan dık"
di yen ler le Yahudi ler'den kü für için de ça ba har ca yan lar se ni üz -
me sin. 
Ey Pey gam ber, kalp le ri inan ma dı ğı hal de ağız la rıy la "İnan dık"
di yen ler le Yahudi ler'den kü für için de ça ba har ca yan lar se ni üz -
me sin. On lar, ya la na ku lak tu tan lar, sa na gel me yen di ğer top-
lu luk adı na ku lak tu tan lar (ha ber top la yan lar)dır. On lar, ke li me -
le ri yer le ri ne ko nul duk tan son ra sap tı rır lar, "Si ze bu ve ri lir se
onu alın, o ve ril mez se on dan ka çı nın" der ler. Al lah, ki min fit -
ne(ye düş me)si ni is ter se, ar tık onun için sen Al lah'tan hiç bir şe -
ye ma lik ola maz sın. İş te on lar, Al lah'ın kalp le ri ni arıt mak is te -
me dik le ri dir. Dün ya da on lar için bir aşa ğı lan ma, ahi ret te on lar
için bü yük bir azab var dır. (5/41)
İş te kalp le rin de has ta lık olan la rı: "Za ma nın, fe la ket le riy le aley-
hi mi ze dö nüp bi ze çarp ma sın dan kor ku yo ruz" di ye rek ara la rın -
da ça ba lar yü rüt tük le ri ni gö rür sün. Umu lur ki Al lah, bir fe tih ve -
ya Katından bir emir ge ti re cek de, on lar, ne fis le rin de giz li tut tuk-
la rın dan do la yı piş man ola cak lar dır. (5/52)
(Bu se fer Ha va ri ler:) "On dan ye mek is ti yo ruz, kalp le ri miz tat min
ol sun, se nin de ger çek ten bi ze doğ ru söy le di ği ni bi le lim ve bu -
na şa hid ler den ola lım" de miş ler di. (5/113)
On lar dan se ni din le yen ler var dır; oy sa Biz, onu kav ra yıp an la -
ma la rı na (bir en gel ola rak) kalp le ri üze ri ne kat kat ör tü ler ve ku -
lak la rın da bir ağır lık kıl dık. On lar, han gi 'apa çık-bel ge yi' gör se -
ler, yi ne ona inan maz lar. Öy le ki, o in kâr et mek te olan lar, sa na
gel dik le rin de, se nin le tar tış ma ya gi re rek: "Bu, ön ce ki le rin uy -
dur ma ma sal la rın dan baş ka bir şey de ğil dir" der ler. (6/25)
On la ra, zor lu aza bı mız gel di ği za man yal var ma la rı ge rek mez
miy di? Ama on la rın kalp le ri ka tı laş tı ve şey tan on la ra yap mak -
ta ol duk la rı nı çe ki ci (süs lü) gös ter di. (6/43)
De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç; eğer Al lah si zin işit me ni zi ve gör-
me ni zi alı ve rir ve kalp le ri ni zi mü hür ler se, on la rı si ze Al lah'tan
baş ka ge ti re bi le cek ilah kim dir?" Bak, Biz na sıl ayet le ri 'çe şit li
bi çim ler de açık lı yo ruz da' son ra on lar (yi ne) sırt çe vi rip-en gel li -
yor lar? (6/46)
Biz on la rın kalp le ri ni ve göz le ri ni, il kin inan ma dık la rı gi bi ter si ne
çe vi ri riz ve on la rı tuğ yan la rı için de şaş kın ca do la şır bir du rum -
da ter ke de riz. (6/110)
Bir de ahi re te inan ma yan la rın kalp le ri ona mey let sin de on dan
(bu yal dız lı ve içi çar pık söz ler den) hoş lan sın lar ve yük len mek -
te ol duk la rı nı yük le ne dur sun lar. (6/113)
Biz on la rın gö ğüs le rin de kin den ne var sa çe kip al mı şız. Alt la rın -
dan ır mak lar akar. Der ler ki: "Bi zi bu na ulaş tı ran Al lah'a hamd
ol sun. Eğer Al lah bi ze hi da yet ver me sey di biz doğ ru ya er me -
ye cek tik. An dol sun, Rab bi mi zin el çi le ri hak ile gel di ler." On la ra:
"İş te bu, yap tık la rı nı za kar şı lık ola rak mi ras çı kı lın dı ğı nız cen-
net tir" di ye ses le ni le cek. (7/43)
(Bü tün bun lar,) Sa kin le rin den son ra yer yü zü ne mi ras çı olan la rı
doğ ru ya er dir me(ye ve ya or ta ya çı kar ma ya yet mez) mi? Eğer
Biz di le miş ol say dık on la ra gü nah la rı ne de niy le bir mu si bet isa-

bet et ti rir dik; ve kalp le ri ne dam ga lar vu rur duk da on lar böy le lik -
le işit me yen ler olur lar dı. (7/100)
İş te bu ül ke ler, sa na on la rın 'ha ber le rin den ak tar ma lar ya pı yo -
ruz.' Ger çek ten, on la ra el çi le ri apa çık bel ge ler le gel miş ler di.
Ama da ha ön ce den ya lan la ma la rı ne de niy le iman eder ol ma dı -
lar. İş te Al lah, in kâr eden le rin kalp le ri ni böy le dam ga lar. (7/101)
An dol sun, ce hen nem için cin ler den ve in san lar dan çok sa yı da
ki şi ya rat tık (ha zır la dık). Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la -
maz lar, göz le ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu -
nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık -
tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (7/179)
Mü'min ler an cak o kim se ler dir ki, Al lah anıl dı ğı za man yü rek le -
ri ür pe rir. O'nun ayet le ri okun du ğun da iman la rı nı art tı rır ve yal-
nız ca Rab le ri ne te vek kül eder ler. (8/2)
Al lah, bu nu, yal nız ca bir müj de ve kalb le ri ni zin tat min bul ma sı
için yap mış tı; (yok sa) Al lah'ın Katından baş ka sın da nus ret (za -
fer ve yar dım) yok tur. Hiç şüp he siz Al lah üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/10)
Ha ni ken di sin den bir gü ven lik ola rak si zi bir uyuk la ma bü rü yor -
du. Si zi ken di siy le ter te miz kıl mak, siz den şey ta nın pis lik le ri ni
gi der mek, kalb le ri ni zin üs tün de (gü ven ve ka rar lı lık duy gu su nu)
pe kiş tir mek ve bu nun la ayak la rı nı zı (arz üze rin de) sağ lam laş -
tır mak için si ze gök ten su in di ri yor du. (8/11)
Rab bin me lek le re vah yet miş ti ki: "Şüp he siz ben si zin le yim,
iman eden le re sağ lam lık ka tın, in kâr eden le rin kalb le ri ne aman-
sız bir kor ku sa la ca ğım. Öy ley se (ey Müs lü man lar,) vu run bo -
yun la rı nın üs tü ne, vu run on la rın bü tün par mak la rı na." (8/12)
Ey iman eden ler, si ze ha yat ve re cek şey le re si zi ça ğır dı ğı za -
man, Al lah'a ve Re sû lü'ne ica bet edin. Ve bi lin ki mu hak kak
Allah, ki şi ile kal bi ara sı na gi rer ve siz ger çek ten O'na gö tü rü lüp
top la na cak sı nız. (8/24)
Ha ni Al lah, on la rı sa na uy kun da az gös te ri yor du; eğer sa na çok
gös ter sey di, ger çek ten yıl gın lı ğa ka pı la cak tı nız ve iş ko nu sun -
da ger çek ten çe kiş me ye dü şe cek ti niz. An cak Al lah esen lik
(kur tu luş) ba ğış la dı. Çün kü O, el bet te si ne le rin özün de sak lı
du ra nı bi len dir. (8/43) 
Mü na fık lar ve kalb le rin de has ta lık olan lar şöy le di yor lar dı:
"Bun la rı (Müs lü man la rı) din le ri al dat tı." Oy sa kim Al lah'a te vek -
kül eder se, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (8/49)
Ve on la rın kalb le ri ni uz laş tır dı. Sen, yer yü zün de ki le rin tü mü nü
har ca say dın bi le, on la rın kalb le ri ni uz laş tı ra maz dın. Ama Al lah,
ara la rı nı bu lup on la rı uz laş tır dı. Çün kü O, üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/63)
Ey Pey gam ber, el le ri niz de ki esir le re de ki: "Eğer Al lah, si zin
kalb le ri niz de bir ha yır ol du ğu nu bi lir se (gö rür se) si ze siz den alı-
nan dan da ha ha yır lı sı nı ve rir ve si zi ba ğış lar. Al lah ba ğış la yan -
dır, esir ge yen dir." (8/70)
Na sıl ola bi lir ki!.. Eğer si ze kar şı ga lip ge lir ler se si ze kar şı ne
'ak ra ba lık bağ la rı nı', ne de 'söz leş me hü küm le ri ni' gö ze tip-ta -
nır lar. Si zi ağız la rıy la hoş nut kı lar lar, kalb le ri ise kar şı ko yar.
On la rın ço ğu fa sık kim se ler dir. (9/8)
Ve kalb le rin de ki öf ke yi gi der sin. Al lah di le di ği nin tev be si ni ka -
bul eder. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/15)
Sen den, yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yan, kalb le ri
kuş ku ya ka pı lıp, kuş ku la rın da ka rar sız lı ğa dü şen ler izin is ter.
(9/45)
Sa da ka lar, -Al lah'tan bir farz ola rak- yal nız ca fa kir ler, düş kün -
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ler, (ze kat) işin de gö rev li olan lar, kalb le ri ısın dı rı la cak lar, kö le -
ler, borç lu lar, Al lah yo lun da (olan lar) ve yol da kal mış(lar) için dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/60)
Mü na fık lar, kalb le rin de ola nı ken di le ri ne ha ber ve re cek bir sû -
re nin aleyh le rin de in di ril me sin den çe ki ni yor lar. De ki: "Alay
edin. Şüp he siz, Al lah ka çın mak ta ol duk la rı nı zı açı ğa çı ka ran -
dır." (9/64)
Böy le ce O da, Al lah'a ver dik le ri sö zü tut ma ma la rı ve ya lan söy-
le me le ri ne de niy le, ken di siy le kar şı la şa cak la rı gü ne ka dar,
kalp le rin de ni fa kı (so nuç ta kök lü bir duy gu ola rak) yer le şik kıl -
dı. (9/77)
(Sa vaş tan) Ge ri ka lan lar la bir lik te ol ma yı seç ti ler. On la rın kalb-
le ri mü hür len miş tir. Bun dan do la yı kav ra yıp-an la maz lar. (9/87)
Yol, an cak o kim se ler aley hi ne dir ki, zen gin ol duk la rı hal de (sa -
va şa çık ma mak için) sen den izin is ter ler ve bun lar ge ri de ka lan-
lar la bir lik te ol ma yı se çer ler. Al lah, on la rın kalp le ri ni mü hür le -
miş tir. Bun dan do la yı on lar, bil mez ler. (9/93)
On la rın kalb le ri par ça lan ma dık ça, kur duk la rı bi na kalb le rin de
bir şüp he ola rak sü rüp-gi de cek tir. Al lah bi len dir, hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (9/110)
An dol sun Al lah, Pey gam be rin, Mu ha cir le rin ve En sa rın üze ri ne
tev be ih san et ti. Ki on lar -iç le rin de bir bö lü mü nün kal bi ner dey -
se kay mak üze rey ken- ona güç lük sa atin de ta bi ol du lar. Son ra
on la rın tev be le ri ni ka bul et ti. Çün kü O, on la ra (kar şı) çok şef-
kat li dir, çok esir ge yi ci dir. (9/117)
Kalb le rin de has ta lık olan la rın ise, iğ renç lik le ri ne iğ renç lik (mur-
dar lık) ek le yip-art tır mış ve on lar kâ fir kim se ler ola rak öl müş ler -
dir. (9/125)
Bir sû re in di ril di ğin de, ba zı sı ba zı sı na ba kar (ve): "Si zi bir kim -
se gö rü yor mu?" (der.) Son ra sırt çe vi rir gi der ler. Ger çek ten on -
lar, kav ra ma yan bir top lu luk ol ma la rı do la yı sıy la, Al lah on la rın
kalb le ri ni çe vir miş tir. (9/127)
Ey in san lar, Rab bi niz den si ze bir öğüt, si ne ler de ola na bir şi fa
ve mü'min ler için bir hi da yet ve rah met gel di. (10/57)
Son ra onun ar dın dan ken di ka vim le ri ne (baş ka) el çi ler gön der -
dik; on la ra apa çık bel ge ler ge tir miş ler di. Ama da ha ön ce onu
ya lan la ma la rı ne de niy le inan ma dı lar. İş te Biz, had di aşan la rın
kalb le ri ni böy le mü hür le riz. (10/74)
Mu sa de di ki: "Rab bi miz, şüp he siz Sen, Fi ra vun'a ve ön de ge -
len çev re si ne dün ya ha ya tın da bir çe ki ci lik (güç, ih ti şam) ve
mal lar ver din. Rab bi miz, Se nin yo lun dan sap tır ma la rı için (mi?)
Rab bi miz, mal la rı nı ye rin di bi ne ge çir ve on la rın kalb le ri nin üze-
ri ni şid det le bağ la; on lar acı aza bı gö re cek le ri za ma na ka dar
iman et me ye cek ler." (10/88)
Ha be ri niz ol sun; ger çek ten on lar, on dan giz len mek için gö ğüs -
le ri ni bü ker (Hak'tan ka çı nıp yan çi zer)ler. (Yi ne) Ha be ri niz ol -
sun; on lar, ör tü le ri ne bü rün dük le ri za man, O, giz li tut tuk la rı nı
da, açı ğa vur duk la rı nı da bi lir. Çün kü O, si ne le rin özün de sak lı
du ra nı bi len dir. (11/5)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ve 'Rab le ri ne kalb le ri tat-
min bul muş ola rak bağ la nan lar', iş te bun lar da cen ne tin hal kı -
dır lar. On da sü re siz ka la cak lar dır. (11/23)
Bun lar, iman eden ler ve kalp le ri Al lah'ın zik riy le mut ma in olan-
lar dır. Ha be ri niz ol sun; kalb ler yal nız ca Al lah'ın zik riy le mut ma -
in olur. (13/28)
Rab bi miz, ger çek ten ben, ço cuk la rım dan bir kıs mı nı Beyt-i Ha -
ram ya nın da eki ni ol ma yan bir va di ye yer leş tir dim; Rab bi miz,
dos doğ ru na ma zı kıl sın lar di ye (öy le yap tım), böy le lik le Sen, in -
san la rın bir kıs mı nın kalb le ri ni on la ra il gi du yar kıl ve on la rı bir-

ta kım ürün ler den rı zık lan dır. Umu lur ki şük re der ler." (14/37)
Baş la rı nı di ke rek ko şar lar, göz le ri ken di le ri ne dö nüp-çev ril mez.
Kalb le ri (san ki) bom boş tur. (14/43)
Böy le ce Biz onu (ala yı), suç lu-gü nah kar la rın kalb le ri ne so ka rız.
(15/12)
On la rın gö ğüs le rin de kin den (ne var sa tü mü nü) sı yı rıp-çek tik,
kar deş ler ola rak taht lar üze rin de kar şı kar şı ya dır lar. (15/47)
Si zin ila hı nız tek bir ilah tır. Ahi re te inan ma yan la rın kalp le ri ise
in kar cı dır ve on lar müs tek bir (bü yük len mek te) olan lar dır.
(16/22)
Al lah, si zi an ne le ri ni zin kar nın dan hiç bir şey bil mez ken çı kar dı
ve umu lur ki şük re der si niz di ye işit me, gör me (du yu la rı nı) ve
gö nül ler ver di. (16/78)
On lar, Al lah'ın, kalp le ri ni, ku lak la rı nı ve göz le ri ni mü hür le di ği
kim se ler dir. Ga fil olan lar on la rın ta ken di le ri dir. (16/108)
Hak kın da bil gin ol ma yan şe yin ar dı na düş me; çün kü ku lak, göz
ve kalb, bun la rın hep si on dan so rum lu dur. (17/36)
Ve on la rın kalb le ri üze ri ne, onu kav ra yıp an la ma la rı nı en gel le -
yen ka buk lar, ku lak la rı na da bir ağır lık koy duk. Sen Kur'an'da
sa de ce Rab bi ni "bir ve tek" (ilah ola rak) an dı ğın za man, 'nef ret-
le ka çar va zi yet te' ge ri sin ge ri ye gi der ler. (17/46)
"Ya da gö ğüs le ri niz de bü yü mek te olan (ve ya bü yüt tü ğü nüz) bir
ya ra tık (olun)." Bi zi kim (ha ya ta) ge ri çe vi re bi lir" di ye cek ler. De
ki: "Si zi ilk de fa ya ra tan." Bu du rum da sa na baş la rı nı alay lı ca
sal la ya cak lar ve di ye cek ler ki: "Ne za man mış o?" De ki: "Umu -
lur ki pek ya kın da." (17/51)
On la rın kalp le ri üze rin de (sab rı ve ka rar lı lı ğı) rab tet miş tik; (Kra -
la kar şı) Kı yam et tik le rin de de miş ler di ki: "Bi zim Rab bi miz, gök-
le rin ve ye rin Rab bi'dir; ilah ola rak biz O'ndan baş ka sı na ke sin -
lik le tap ma yız, (eğer ter si ni) söy le ye cek olur sak, an dol sun, ger-
çe ğin dı şı na çı ka rız." (18/14)
Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua
eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is te-
ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni Bizi zik ret mek ten
gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di 'is tek ve tut ku la rı na (he va sı na)'
uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de ne ita at et me. (18/28)
Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri öğüt le ha tır la tıl dı ğı za man, sırt çe -
vi ren ve el le ri nin ön den gön der dik le ri (amel le ri)ni unu tan dan
da ha za lim kim dir? Biz ger çek ten, kalp le ri üze ri ne onu kav ra yıp
an la ma la rı nı en gel le yen bir per de (ger dik), ku lak la rı na bir ağır-
lık koy duk. Sen on la rı hi da ye te ça ğır san bi le, on lar son su za ka -
dar as la hi da yet bu la maz lar. (18/57)
On la rın kalp le ri tut kuy la oya lan ma da dır. Zul me den ler, giz li ce fı -
sıl daş tı lar: "Bu si zin ben ze ri niz olan bir be şer de ğil mi? Öy ley -
se, göz gö re gö re bü yü ye mi ge le cek si niz?" (21/3)
İş te böy le; kim Al lah'ın şi ar la rı nı yü cel tir se, şüp he siz bu, kalb le -
rin tak va sın dan dır. (22/32)
On lar ki, Al lah anıl dı ğı za man kalp le ri ür pe rir; ken di le ri ne isa bet
eden mu si bet le re sab re den ler, na ma zı dos doğ ru kı lan lar ve rı -
zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eden ler dir. (22/35)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı, böy le ce on la rın ken di siy le
ak le de bi le cek kalp le ri ve işi te bi le cek ku lak la rı olu ver sin? Çün -
kü doğ ru su, göz ler kör ol maz, an cak si ne ler de ki kalp ler kö re lir.
(22/46)
Şey ta nın (bu tür) ka tıp bı rak ma la rı, kalp le rin de has ta lık olan la -
ra ve kalp le ri (her tür lü) du yar lı lık tan yok sun bu lu nan la ra
(Allah'ın) bir de ne me kıl ma sı için dir. Şüp he siz za lim ler, (ger çe -
ğin ken di sin den) uzak bir ay rı lık için de dir ler. (22/53)
(Bir de) Ken di le ri ne ilim ve ri len le rin, bu nun (Kur'an'ın) hiç tar tış-
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ma sız Rab le rin den olan bir ger çek ol du ğu nu bil me le ri için; böy-
le lik le ona iman et sin ler ve kalp le ri ona tat min bul muş ola rak
bağ lan sın. Şüp he siz Al lah, iman eden le ri dos doğ ru yo la yö nel -
tir. (22/54)
Ve ger çek ten Rab le ri ne dö ne cek ler di ye, ver mek te ol duk la rı nı
kalp le ri ür pe re rek ve ren ler; (23/60)
Ha yır, on la rın kalp le ri bun dan do la yı bir gaf let için de dir. Üs te lik
on la rın, bu nun dı şın da yap mak ta ol duk la rı (bir ta kım şey ler) var-
dır; on lar bu nun için ça lış mak ta dır lar. (23/63)
O, si zin için ku lak la rı, göz le ri ve gö nül le ri in şa eden dir; ne az
şük re di yor su nuz. (23/78)
(Öy le) Adam lar ki, ne ti ca ret, ne alış-ve riş on la rı Al lah'ı zik ret -
mek ten, dos doğ ru na ma zı kıl mak tan ve ze ka tı ver mek ten 'tut-
ku ya kap tı rıp alı koy maz'; on lar, kalp le rin ve göz le rin in kı la ba
uğ ra ya ca ğı (deh şet ten al lak bul lak ola ca ğı) gün den kor kar lar.
(24/37)
Bun la rın kalp le rin de has ta lık mı var? Yok sa kuş ku ya mı ka pıl -
dı lar? Yok sa Al lah'ın ve el çi si nin ken di le ri ne kar şı hak sız lık ya -
pa ca ğın dan mı kor ku yor lar? Ha yır, on lar za lim kim se ler dir.
(24/50)
İn kâr eden ler de di ler ki: "Kur'an ona tek bir de fa da, top lu ola rak
in di ril me li de ğil miy di?" Biz onun la kal bi ni sağ lam laş tı rıp-pe kiş -
tir mek için böy le ce (ayet ayet in dir dik) ve onu 'bel li bir oku ma
dü ze niy le (ter til üze re) dü ze ne ko yup' oku duk. (25/32)
Uya rı cı lar dan ol man için, se nin kal bi nin üze ri ne (in dir miş tir).
(26/194)
Biz onu, suç lu-gü nah kar la rın kal bi ne iş te böy le iş let tik. (26/200)
An cak Al lah'a se lim bir kalp ile ge len ler baş ka." (26/89)
Ve şüp he siz, se nin Rab bin, si ne le ri nin giz li tut tuk la rı nı ve açı ğa
vur duk la rı nı ke sin ola rak bil mek te dir. (27/74)
Mu sa'nın an ne si ise, yü re ği boş luk için de sa bah la dı. Eğer
mü'min ler den ol ma sı için kal bi üze rin de (sab rı ve da ya nık lı lı ğı)
pe kiş tir me miş ol say dık, ne re dey se onu(n du ru mu nu) açı ğa vu -
ra cak tı. (28/10)
Rab bin on la rın gö ğüs le ri nin sak la dık la rı nı ve açı ğa vur duk la rı nı
bi lir. (28/69)
İn san lar dan öy le si var dır ki, "Al lah'a iman et tik" der; fa kat Al lah
uğ ru na ezi yet gör dü ğü za man, in san la rın (ken di si ne yö nelt tik -
le ri iş ken ce ve) fit ne si ni Al lah'ın aza bıy mış gi bi sa yar; ama
Rab bin den 'bir yar dım ve za fer' ge lir se, an dol sun: "Biz ger çek -
ten siz ler le bir lik tey dik" de mek te dir ler. Oy sa Al lah, alem le rin si -
ne le rin de ola nı da ha iyi bi len de ğil mi dir? (29/10)
Ha yır, o, ken di le ri ne ilim ve ri len le rin gö ğüs le rin de apa çık olan
ayet ler dir. Zul me den ler den baş ka sı, Bizim ayet le ri mi zi in kar et -
mez. (29/49)
İş te Al lah, bil me yen le rin kalb le ri ni böy le mü hür ler. (30/59)
Kim de in kâr eder se, ar tık onun in kâ rı se ni hüz ne kap tır ma sın.
On la rın dö nü şü Bize dir, ar tık Biz de on la ra yap tık la rı nı ha ber
ve re ce ğiz. Şüp he siz Al lah, si ne le rin özün de sak lı ola nı bi len dir.
(31/23)
Son ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu' ve ona ru hun dan üf le di. Si -
zin için de ku lak, göz ler ve gö nül ler var et ti. Ne az şük re di yor -
su nuz? (32/9)
Al lah, bir ada mın ken di (gö ğüs) boş lu ğu için de iki kalp kıl ma dı
ve ken di le ri ni an ne le ri ni ze ben ze te rek ye min ko nu su yap tı ğı nız
(zı har da bu lun du ğu nuz) eş le ri ni zi si zin an ne le ri niz yap ma dı,
ev lat lık la rı nı zı da si zin (öz) ço cuk la rı nız say ma dı. Bu, si zin (yal-
nız ca) ağ zı nız la söy le me niz dir. Al lah ise, hak kı söy ler ve (doğ -
ru olan) yo la yö nel tip-ile tir. (33/4)

On la rı (ev lat edin dik le ri ni zi) ba ba la rı na nis bet ede rek ça ğı rın;
bu, Al lah Katında da ha adil dir. Eğer ba ba la rı nı bil mi yor sa nız ar -
tık on lar, din de si zin kar deş le ri niz ve dost la rı nız dır. Ha ta ola rak
yap tık la rı nız da ise, si zin için bir sa kın ca (bir ve bal) yok tur. An -
cak kalp le ri ni zin ka sıt gö ze te rek (ta am mü den) yap tık la rı nız da
var dır. Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (33/5)
Ha ni on lar, si ze hem üs tü nüz den, hem alt ta ra fı nız dan gel miş -
ler di; göz ler kay mış, yü rek ler han çe re ye ge lip da yan mış tı ve siz
Al lah hak kın da (bir ta kım) zan lar da bu lu nu yor du nuz. (33/10)
Ha ni, mü na fık olan lar ve kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar: " Al lah
ve Re su lü, bi ze boş bir al da nış tan baş ka bir şey va det me di" di -
yor lar dı. (33/12)
Ki tap eh lin den on la ra ar ka çı kan la rı da ka le le rin den in dir di ve
on la rın kalp le ri ne kor ku dü şür dü. Siz (on lar dan) bir kıs mı nı öl -
dü rü yor du nuz, bir kıs mı nı ise esir alı yor du nuz. (33/26)
Ey pey gam be rin ka dın la rı, siz ka dın lar dan her han gi bi ri (gi bi)
de ğil si niz; eğer sa kı nı yor sa nız, ar tık sö zü çe ki ci lik le söy le me -
yin ki, son ra kal bin de has ta lık bu lu nan kim se ta mah eder. Sö -
zü ma ruf bir tarz da söy le yin. (33/32)
On lar dan di le di ği ni ge ri bı ra kır, di le di ği ni de ya nı na alıp-ba rın -
dı ra bi lir sin; ay rıl dık la rın dan, is tek duy duk la rı na (dön men de) se -
nin için bir sa kın ca yok tur. On la rın göz le ri nin ay dın la nıp hüz ne
ka pıl ma ma la rı na ve ken di le ri ne ver di ğin le hep si nin hoş nut ol -
ma la rı na en ya kın (en uy gun) olan bu dur. Al lah, kalp le ri niz de
ola nı bi lir. Al lah bi len dir, ha lim dir. (33/51)
Ey iman eden ler (rast ge le) Pey gam be rin ev le ri ne gir me yin, (Bir
baş ka iş için gir miş se niz il le de) ye mek vak ti ni bek le me yin.
(Ama ye me ğe) çağ rıl dı ğı nız za man gi rin, ye me ği yi yin ce da ğı -
lın ve (uzun) sö ze dal ma yın. Ger çek ten bu, pey gam be re ezi yet
ver mek te ve o da siz den utan mak ta dır; oy sa Al lah, hak (kı açık-
la mak)tan utan maz. On lar dan (pey gam be rin eş le rin den) bir şey
is te ye ce ği niz za man, per de ar ka sın dan is te yin. Bu, si zin kalp-
le ri niz için de, on la rın kalp le ri için de da ha te miz dir. Al lah'ın Re -
sû lü'ne ezi yet ver me niz ve on dan son ra eş le ri ni ni kah la ma nız
si ze ebe di ola rak (he lal) ol maz. Çün kü böy le yap ma nız, Al lah
Katında çok bü yük (bir gü nah)tır. (33/53)
An dol sun, eğer mü na fık lar, kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar ve
şe hir de kış kır tı cı lık ya pan (ya lan ha ber ya yan)lar (bu tu tum la rı -
na) bir son ver me ye cek olur lar sa, ger çek ten se ni on la ra sal dır -
tı rız, son ra ora da se nin le pek az (bir sü re) kom şu ka la bi lir ler.
(33/60)
O'nun Katında izin ver di ği nin dı şın da (hiç kim se nin) şe fa ati ya -
rar sağ la maz. En so nun da kalp le rin den kor ku gi de ri lin ce (bir bir-
le ri ne:) "Rab bi niz ne bu yur du?" der ler, "Hak ola nı" der ler. O,
çok yü ce dir, çok bü yük tür. (34/23)
De ki: "Şüp he siz Rab bim hak kı (ba tı lın ye ri ne ve ya di le di ği kim-
se nin kal bi ne) ko yar. O, gayb le ri bi len dir. (34/48)
Şüp he siz Al lah, gök le rin ve ye rin gay bı nı bi len dir. Ger çek şu ki
O, si ne le rin özün de (sak lı) ola nı bi lir. (35/38)
Ha ni o, Rab bi ne arın mış (se lim) bir kalp ile gel miş ti. (37/84)
Eğer in kâr ede cek olur sa nız, ar tık şüp he siz Al lah si ze kar şı hiç-
bir ih ti ya cı ol ma yan dır ve O, kul la rı için in kâ ra rı za gös ter mez.
Ve eğer şük re der se niz, si zin (ya ra rı nız) için on dan ra zı olur.
hiç bir gü nah kar, bir baş ka sı nın gü nah yü kü nü yük len mez. Son -
ra Rab bi ni ze dön dü rü le cek si niz, böy le ce yap tık la rı nı zı si ze ha -
ber ve re cek tir. Şüp he siz O, si ne le rin özün de sak lı ola nı bi len -
dir. (39/7)
Al lah, ki min göğ sü nü İs lam'a aç mış sa, ar tık o, Rab bin den bir
nur üze ri ne dir, (öy le) de ğil mi? Fa kat Al lah'ın zik rin den (ya na)
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kalp le ri ka tı laş mış olan la rın vay ha li ne. İş te on lar, apa çık bir sa -
pık lık için de dir ler. (39/22)
Al lah, mü te şa bih (ben zeş me li), iki şer li bir ki tap ola rak sö zün en
gü ze li ni in dir di. Rab le ri ne kar şı iç le ri tit re ye rek-kor kan la rın
O'ndan de ri le ri ür pe rir. Son ra on la rın de ri le ri ve kalp le ri Al lah'ın
zik ri ne (kar şı) yu mu şar-ya tı şır. İş te bu, Al lah'ın yol gös ter me si -
dir, onun la di le di ği ni hi da ye te er di rir. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık
onun için de bir yol gös te ri ci yok tur. (39/23)
Sa de ce Al lah anıl dı ğı za man, ahi re te inan ma yan la rın kal bi öf -
key le ka ba rır. Oy sa O'ndan baş ka la rı anıl dı ğın da he men se vin -
ce ka pı lır lar. (39/45)
On la rı, yak laş mak ta olan gü ne kar şı uyar; o za man yü rek ler
gırt lak la ra da ya nır, yut ku nur du rur lar. Za lim ler için ne ko ru yu cu
bir dost, ne sö zü ye ri ne ge ti re bi lir bir şe fa at çi yok tur. (40/18)
Ki on lar, Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da ken di le ri ne gel miş bir de lil
bu lun mak sı zın mü ca de le edip du rur lar. (Bu,) Al lah Katında da,
iman eden ler Katında da bü yük bir öf ke (se be bi)dir. İş te Al lah,
her mü te keb bir zor ba nın kal bi ni böy le mü hür ler." (40/35)
De di ler ki: "Bi zi ken di si ne ça ğır dı ğın şe ye kar şı kalb le ri miz bir
ör tü için de dir, ku lak la rı mız da bir ağır lık, bi zim le se nin aran da
bir per de var dır. Ar tık sen, (ya pa bi le ce ği ni) yap, biz de ger çek -
ten ya pı yo ruz." (41/5)
Yok sa on lar: "Al lah'a kar şı ya lan dü züp-uy dur du"mu di yor lar?
Oy sa eğer Al lah di ler se se nin de kal bi ni mü hür ler. Al lah, ba tı lı
yok edip-or ta dan kal dı rır ve Ken di ke li me le riy le hak kı hak ola-
rak pe kiş ti rir (ger çek leş ti rir). Çün kü O, si ne le rin özün de ola nı
bi len dir. (42/24)
Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Al lah'ın bir ilim üze re
ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le di ği ve gö zü üs -
tü ne bir per de çek ti ği kim se yi gör dün mü? Ar tık Al lah'tan son ra
ona kim hi da yet ve re cek tir? Siz yi ne de öğüt alıp-dü şün mü yor
mu su nuz? (45/23)
An dol sun, Biz on la rı, siz le ri ken di sin de yer le şik kıl ma dı ğı mız
yer ler de (si ze ver me di ği miz güç ve ik ti dar im kan la rıy la) yer le şik
kıl dık ve on la ra işit me, gör me (duy gu la rı nı) ve gö nül ler ver dik.
An cak ne işit me, ne gör me (du yu la rı) ve ne gö nül le ri ken di le ri -
ne her han gi bir şey sağ la ma dı. Çün kü on lar, Al lah'ın ayet le ri ni
in kar edi yor lar dı. Alay ko nu su edin dik le ri şey, on la rı sa rıp-ku -
şat tı. (46/26)
On lar dan ki mi ge lip se ni din ler. Ni te kim ya nın dan çı kıp-git tik le -
ri za man, ilim ve ri len le re der ler ki: "O bi raz ön ce ne söy le di?"
İş te on lar; Al lah, on la rın kalp le ri ni mü hür le miş tir ve on lar ken di
he va (is tek ve tut ku)la rı na uy muş lar dır. (47/16)
İman eden ler, der ler ki: "(Sa vaş iz ni için) Bir sû re in di ril me li de -
ğil miy di?" Fa kat, için de sa vaş (kı tal) zik ri ge çen muh kem bir
su re in di ril di ği za man, kalp le rin de has ta lık olan la rın, üze ri ne
ölüm bay gın lı ğı çök müş olan la rın ba kı şı gi bi sa na bak tık la rı nı
gör dün. Oy sa on la ra ev la (olan): (47/20)
Öy le ol ma sa, Kur'an'ı iyi den iyi ye dü şün mez ler miy di? Yok sa
bir ta kım kalp ler üze rin de ki lit ler mi vu rul muş? (47/24)
Yok sa kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar, Al lah'ın kin le ri ni hiç (or -
ta ya) çı kar ma ya ca ğı nı mı san dı lar? (47/29)
Mü'min le rin kalp le ri ne, iman la rı na iman ka tıp-art tır sın lar di ye,
'gü ven duy gu su ve hu zur' in di ren O'dur. Gök le rin ve ye rin or du-
la rı Al lah'ın dır: Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/4)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan lar, sa na di ye cek ler ki: "Bi zi mal-
la rı mız ve ai le le ri miz meş gul et ti. Bun dan do la yı bi zim için mağ-
fi ret di le." On lar, kalp le rin de ol ma yan şe yi dil le riy le söy lü yor lar.
De ki: "Şim di Al lah, si ze bir za rar is te ye cek ya da bir ya rar di le -

ye cek ol sa, si zin için Al lah'a kar şı kim her han gi bir şey le güç
ye ti re bi lir? Ha yır, Al lah yap tık la rı nı zı ha ber alan dır." (48/11)
Ha yır, siz Pey gam be rin ve mü'min le rin, ai le le ri ne ebe di ola rak
bir da ha dön me ye cek le ri ni zan net ti niz; bu, kalp le ri niz de çe ki ci
kı lın dı ve kö tü bir zan ile zan da bu lun du nuz da, yı kı ma uğ ra mış
bir top lu luk ol du nuz. (48/12)
An dol sun, Al lah, sa na o ağa cın al tın da bi at eder ler ken mü'min-
ler den ra zı ol muş tur, kalp le rin de ola nı bil miş ve böy le ce üzer le -
ri ne 'gü ven duy gu su ve hu zur' in dir miş tir ve on la ra ya kın bir fet -
hi se vap (kar şı lık) ola rak ver miş tir. (48/18)
Ha ni o in kâr eden ler, ken di kalp le rin de, 'öf ke li soy ko ru yu cu lu -
ğu'nu (ha mi ye ti), ca hi li ye nin 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu nu' kı lıp-
kış kırt tık la rı za man, he men Al lah; el çi si nin ve mü'min le rin üze-
ri ne '(kal bi tes kin eden) gü ven ve ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve
on la rı "tak va sö zü" üze rin de 'ka rar lı lık la ayak ta tut tu." Za ten on -
lar da, bu na la yık ve ehil idi ler. Al lah, her şe yi hak kıy la bi len dir.
(48/26)
Şüp he siz, Al lah'ın Re sû lü'nün ya nın da ses le ri ni al çak tu tan lar;
iş te on lar, Al lah kalp le ri ni tak va için im ti han et miş tir. On lar için
bir mağ fi ret ve bü yük bir ecir var dır. (49/3)
Ve bi lin ki Al lah'ın Re sû lü içi niz de dir. Eğer o, si ze bir çok iş ler de
uy say dı, el bet te sı kın tı ya dü şer di niz. An cak Al lah si ze ima nı
sev dir di, onu kalp le ri niz de süs le yip-çe ki ci kıl dı ve si ze in kâ rı,
fıs kı ve is ya nı çir kin gös ter di. İş te on lar, doğ ru yo lu bul muş (ir -
şad) olan lar dır. (49/7)
Be de vi ler, de di ki: "İman et tik." De ki: "Siz iman et me di niz; an -
cak "İs lam (Müs lü man ve ya tes lim) ol duk de yin. İman he nüz
kalp le ri ni ze gir miş de ğil dir. Eğer Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at
eder se niz, O, si zin amel le ri niz den hiç bir şe yi ek silt mez. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir." (49/14)
Gör me di ği hal de Rah man'a kar şı 'içi tit re ye rek kor ku du yan' ve
'iç ten Al lah'a yö nel miş' bir kalb ile ge len için dir. (50/33)
Hiç şüp he siz, bun da, kal bi olan ya da bir şa hid ola rak ku lak ve -
ren kim se için el bet te bir öğüt (zi kir) var dır. (50/37)
İman eden le rin, Al lah'ın ve hak tan in miş ola nın zik ri için kalp le -
ri nin 'say gı ve kor ku ile yu mu şa ma sı' za ma nı gel me di mi? On -
lar, bun dan ön ce ken di le ri ne ki tap ve ril miş, son ra üzer le rin den
uzun bir sü re geç miş, böy le ce kalp le ri de ka tı laş mış bu lu nan lar
gi bi ol ma sın lar. On lar dan ço ğu fa sık olan lar dı. (57/16)
Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise, Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır. (57/27)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter
ço cuk la rı, is ter kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol -
sun. On lar, öy le kim se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış
ve on la rı ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın dan
ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak ka la -
cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar da O'ndan ra zı ol -
muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
Ki tap Eh lin den in kâr eden le ri ilk sür gün de yurt la rın dan çı ka ran
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O'dur. On la rın çı ka cak la rı nı siz san ma mış tı nız, on lar da ka le le -
ri nin ken di le ri ni Al lah'tan ko ru ya ca ğı nı san mış lar dı. Böy le ce
Allah(ın aza bı) da, on la ra he sa ba kat ma dık la rı bir yön den gel -
di, yü rek le ri ne kor ku sal dı; öy le ki ev le ri ni ken di el le riy le ve
mü'min le rin el le riy le tah rip edi yor lar dı. Ar tık ey ba si ret sa hip le ri
ib ret alın. (59/2)
Bir de on lar dan son ra ge len ler, der ler ki: "Rab bi miz, bi zi ve biz-
den ön ce iman et miş olan kar deş le ri mi zi ba ğış la ve kalp le ri miz -
de iman eden le re kar şı bir kin bı rak ma. Rab bi miz, ger çek ten
sen, çok şef kat li sin, çok esir ge yi ci sin." (59/10)
On lar, iyi ce ko run muş şe hir ler de ve ya du var ar ka sın da ol mak -
sı zın si zin le top lu bir hal de sa vaş maz lar. Ken di ara la rın da ki
çar pış ma la rı ise pek şid det li dir. Sen on la rı bir lik sa nır sın, oy sa
kalp le ri pa ram par ça dır. Bu, şüp he siz on la rın ak let me yen bir ka -
vim ol ma la rı do la yı sıy la böy le dir. (59/14)
Ha ni Mu sa, kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav mim, ger çek ten be nim
si zin için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi ol du ğu mu bil di ği niz hal -
de, ni çin ba na ezi yet edi yor su nuz?" İş te on lar eğ ri lip-sa pın ca
Al lah da on la rın kalp le ri ni eğ ril tip sap tır mış ol du. Al lah, fa sık bir
kav mi hi da ye te er dir mez. (61/5)
Bu, on la rın iman et me le ri son ra in kâr et me le ri do la yı sıy la böy-
le dir. Böy le ce kalp le ri nin üze ri ni mü hür le miş tir, ar tık on lar kav-
ra ya maz lar. (63/3)
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir mu si bet (hiç kim se ye) isa bet et -
mez. Kim Al lah'a iman eder se, onun kal bi ni hi da ye te yö nel tir.
Al lah, her şe yi bi len dir. (64/11)
Eğer siz ler (Pey gam be rin iki eşi) Al lah'a tev be eder se niz (ne
gü zel); çün kü kalb le ri niz eğ ri lik gös ter di. Yok eğer ona kar şı bir-
bi ri ni ze des tek çi ol ma ya kal kı şır sa nız, ar tık Al lah, onun mev la -
sı dır; Cib ril ve mü'min le rin sa lih olan(lar)ı da. Bun la rın ar ka sın -
dan me lek ler de onun des tek çi si dir ler. (66/4)
Sö zü nü zü is ter giz le yin, is ter açı ğa vu run. Şüp he siz O, si ne le -
rin özün de sak lı du ra nı bi len dir (67/13)
De ki: "Si zi in şa eden (ya ra tan), si ze ku lak, göz ler ve gö nül ler
ve ren O'dur. Ne az şük re di yor su nuz?" (67/23)
Biz o ate şin ko ru yu cu la rı nı me lek ler den baş ka sı nı kıl ma dık. Ve
on la rın sa yı sı nı in kâr eden ler için yal nız ca bir fit ne (ko nu su)
yap tık ki, ken di le ri ne ki tap ve ri len ler, ke sin bir bil giy le inan sın,
iman eden le rin de iman la rı art sın; ken di le ri ne ki tap ve ri len ler ve
iman eden ler (böy le ce) kuş ku ya ka pıl ma sın. Kalp le rin de bir
has ta lık olan lar ile ka fir ler de şöy le de sin: "Al lah, bu ör nek le ne -
yi an lat mak is te di?" İş te Al lah, di le di ği ni böy le şa şır tıp-sap tı rır,
di le di ği ni böy le hi da ye te er di rir. Rab bi nin or du la rı nı Ken di sin -
den baş ka (hiç kim se) bil mez. Bu ise, be şer (in san) için yal nız -
ca bir öğüt tür. (74/31)
O gün yü rek ler (deh şet için de) hop la ya cak. (79/8)
As la, ha yır; on la rın ka zan dık la rı, kalp le ri üze rin de pas tut muş -
tur. (83/14)
Ki o, yü rek le rin üs tü ne tır ma nıp çı kar. (104/7)
'Sin si ce, kalp le re ves ve se ve şüp he dü şü rüp du ran' ves ve se ci -
nin şer rin den. (114/4)

KALP LE Rİ ISIN DI RI LA CAK LAR
Sa da ka lar -Al lah'tan bir farz ola rak- yal nız ca fa kir ler düş kün ler
(ze kat) işin de gö rev li olan lar kalb le ri ısın dı rı la cak lar kö le ler
borç lu lar Al lah yo lun da (olan lar) ve yol da kal mış(lar) için dir.
Allah bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/60)

KA LU BE LA
Ha ni Rab bin, Adem oğul la rı nın sırt la rın dan zür ri yet le ri ni al mış
ve on la rı ken di ne fis le ri ne kar şı şa hid ler kıl mış tı: "Ben, si zin
Rab bi niz de ğil mi yim?" (de miş ti de) on lar: "Evet şa hid ol duk" de -
miş ler di. (Bu) Kı ya met gü nü: "Biz bun dan ha ber siz dik" de me -
me niz için dir. Ya da: "Biz den ön ce an cak ata la rı mız şirk koş-
muş tu, biz ise on lar dan son ra gel me bir ku şa ğız; iş le ri ba tıl olan-
la rın yap tık la rın dan do la yı bi zi he lak mi ede cek sin?" de me me niz
için. (7/172-173)

KAM ÇI
On lar için de mir den kam çı lar var dır. (22/21)
Bun dan do la yı, Rab bin, on la rın üze ri ne bir azab kam çı sı çar pı -
ver di. (89/13)

KA NAT
Sa kın on lar dan ba zı la rı nı ya rar lan dır dı ğı mız şey le re gö zü nü
dik me, on la ra kar şı hüz ne ka pıl ma, mü'min ler için de (şef kat)
ka nat la rı nı ger. (15/88)
Ve mü'min ler den, sa na ta bi olan la ra (ko ru yu cu) ka nat la rı nı ger.
(26/215)
Eli ni koy nu na sok, ku sur suz ola rak bem be yaz çık sın. Ve (her
tür lü) deh şet ten ya na ka nat la rı nı ken di ne doğ ru çek. İş te bun-
lar, se nin Rab bin den Fi ra vun ve ön de ge len adam la rı na iki ke -
sin-ka nıt (mu ci ze)dır. Ger çek ten on lar, fa sık bir top lu luk tur."
(28/32)
Hamd, gök le ri ve ye ri ya ra tan, iki şer, üçer ve dör der ka nat lı me -
lek le ri el çi ler kı lan Al lah'ın dır; O, ya rat ma da di le di ği ni art tı rır.
Şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (35/1)
On lar, üst le rin de di zi di zi ka nat açıp ka pa ya rak uçan kuş la rı
gör mü yor lar mı? On la rı Rah man (olan Al lah')tan baş ka sı (boş-
luk ta) tut mu yor. Şüp he siz O, her şe yi hak kıy la gö ren dir. (67/19)

KA NIT
De ki: "O bi zim de Rab bi miz, si zin de Rab bi niz iken, bi zim le
Allah hak kın da (söz de ka nıt lar la) tar tış ma la ra mı gi ri yor su nuz?
Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin de amel le ri niz si zin dir. Biz, O'na
gö nül den bağ lan mış (muh lis) olan la rız." (2/139)
Ey in san lar Rab bi niz den si ze 'ke sin bir ka nıt (bur han)' gel di ve
si ze apa çık bir nur (Kur'an) in dir dik. (4/174)
An dol sun ka dın onu ar zu la mış tı, -eğer Rab bi nin (zi na yı ya sak -
la yan) ke sin ka nıt (bur han)ını gör me sey di- o da (Yu suf da) onu
ar zu la mış tı. Böy le lik le Biz on dan kö tü lü ğü ve fuh şu ge ri çe vir -
mek için (ona de lil gön der dik). Çün kü o, muh lis kul la rı mız dan -
dı. (12/24)
Kim Al lah ile be ra ber ona iliş kin ge çer li ke sin bir ka nıt (bur han)ı
ol mak sı zın baş ka bir ila ha ta par sa, ar tık onun he sa bı Rab bi nin
Katında dır. Şüp he siz in kâr eden ler kur tu lu şa ere mez ler.
(23/117)

KA RAR GAH
Şüp he siz o, ne kö tü bir ka rar gah ve ne kö tü bir ko nak la ma ye -
ri dir." (25/66)
Or ada ebe di ola rak ka lı cı dır lar; o, ne gü zel bir ka rar gah ve ne
gü zel bir ko nak la ma ye ri dir. (25/76)
Ev le ri niz de va kar la-otu run (ev le ri ni zi ka rar gah edi nin), ilk ca hi -
li ye (ka dın la rı)nın süs le ri ni açı ğa vur ma sı gi bi, siz de süs le ri ni -
zi açı ğa vur ma yın; na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin, Al lah'a
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ve el çi si ne ita at edin. Ey Ehl-i Beyt, ger çek ten Al lah, siz den ki -
ri (gü nah ve çir kin li ği) gi der mek ve si zi ter te miz kıl mak is ter.
(33/33)

KAR DEŞ LİK-KAR DEŞ LER
Ey iman eden ler, öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz
kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne, onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa, ar tık (ya pıl ma sı ge -
re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa, onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
Hem dün ya (ko nu sun)da, hem ahi ret (ko nu sun da). Ve sa na ye -
tim le ri so rar lar. De ki: "On la rı ıs lah et mek (ya rar lı kıl mak) ha yır-
lı dır. Eğer on la rı ara nı za ka tar sa nız, ar tık on lar si zin kar deş le ri -
niz dir. Al lah boz gun (fe sad) çı ka ra nı ıs lah edi ci den bi lir (ayır de -
der). Eğer Al lah di le sey di si ze güç lük çı ka rır dı. Şüp he siz Al lah
güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/220)
Al lah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp ay rıl ma yın. Ve
Allah'ın si zin üzerinizdeki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni siz düş man -
lar idi niz. O, kalp le ri ni zin ara sı nı uz laş tı rıp-ısın dır dı ve siz O'nun
ni me tiy le kar deş ler ola rak sa bah la dı nız. Yi ne siz, tam ateş çu -
ku ru nun kı yı sın day ken, ora dan si zi kur tar dı. Umu lur ki hi da ye -
te erer si niz di ye, Al lah, si ze ayet le ri ni böy le açık lar. (3/103)
Ey iman eden ler, in kâr eden ler ile yer yü zün de ge zip do la şır ken
ve ya sa vaş ta bu lun duk la rı sı ra da (ölen) kar deş le ri için: "Ya nı -
mız da ol sa lar dı, öl mez ler di, öl dü rül mez ler di" di yen ler gi bi ol ma -
yın. Al lah, bu nu on la rın kalp le rin de onul maz bir has ret ola rak
kıl dı. Di ril ten ve öl dü ren Al lah'tır. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(3/156)
On lar, ken di le ri otu rup kar deş le ri için: "Eğer bi ze ita at et se ler di,
öl dü rül mez ler di" di yen ler dir. De ki: "Eğer doğ ru söz lü ler ise niz,
ölü mü ken di niz den sa vın öy ley se." (3/168)
Ço cuk la rı nız ko nu sun da Al lah, er ke ğe iki di şi nin his se si ka dar
tav si ye eder. Eğer on lar iki den çok ka dın ise (ölü nün) ge ri de bı -
rak tı ğı nın üç te iki si on la rın dır. Ka dın (ve ya kız) bir tek ise, bu
du rum da ya rı sı onun dur. (Öle nin) Bir ço cu ğu var sa, ge ri ye bı -
rak tı ğın dan an ne ve ba ba dan her bi ri için al tı da bir, ço cu ğu ol -
ma yıp da an ne ve ba ba ona mi ras çı ise, bu du rum da an ne si
için üç te bir var dır. Onun kar deş le ri var sa o za man an ne si için
al tı da bir'dir. (An cak bu hü küm ler, öle nin) Et ti ği va si yet ve ya
(var sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Ba ba la rı nız, oğul la rı -
nız, siz on la rın han gi le ri nin ya rar ba kı mın dan si ze da ha ya kın
ol du ğu nu bil mez si niz. (Bun lar) Al lah'tan bir farz dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/11)
Eş le ri ni zin, eğer ço cuk la rı yok sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı si -
zin dir. Şa yet ço cuk la rı var sa, -onun la ya pa cak la rı va si yet ten ya
da (ayı ra cak la rı) borç tan son ra- bu du rum da bı rak tık la rı nın
dört te bi ri si zin dir. Si zin ço cu ğu nuz yok sa, ge ri ye bı rak tık la rı -
nız dan dört te bi ri on la rın (ka dın la rı nı zın)dır. Eğer si zin ço cu ğu -
nuz var sa ge ri ye bı rak tık la rı nız dan se kiz de bi ri on la rın (ka dın -
la rı nı zın)dır. (Yi ne bu hü küm ler,) Ede ce ği niz va si yet ve ya (var -
sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Mi ra sı ara nan er kek ya da
ka dın, ço cu ğu ve ba ba sı ol ma yan bir kim se olup er kek ve ya kız
kar de şi bu lu nur sa on lar dan her bi ri için al tı da bir var dır. Eğer
bun dan faz la ise ler, bu du rum da -ken di siy le ya pı lan va si yet te
ya da (var sa) borç tan son ra- üç te bir'de -za ra ra uğ ra tıl mak sı zın
on la ra or tak tır lar. (Bu si ze) Al lah'tan bir va si yet tir, Al lah, bi len -

dir, (kul la ra) yu mu şak olan dır. (4/12)
Siz le re an ne le ri niz, kız la rı nız, kız kar deş le ri niz, ha la la rı nız, tey-
ze le ri niz, er kek kar deş le rin kız la rı, kız kar deş le rin kız la rı, si zi
em zi ren (süt) an ne le ri niz, süt kız kar deş le ri niz, ka dın la rı nı zın
an ne le ri ve ken di le riy le (ger de ğe) gir di ği niz ka dın la rı nız dan
olup ko ru yu cu lu ğu nuz al tın da bu lu nan üvey kız la rı nız -on lar la
ger de ğe gir me miş se niz, si ze bir sa kın ca yok tur-, si zin sül bü -
nüz den olan oğul la rı nı zın eş le ri ve iki kız kar de şi bir ara ya ge -
tir di ği niz (ev li lik) ha ram kı lın dı. An cak (ca hi li ye de) ge çen geç-
miş tir. Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/23)
Sen den fet va is ter ler. De ki: "Al lah, 'ço cuk suz ve ba ba sız ola-
nın (ke la le'nin)' mi ra sı na iliş kin hük mü açık lar. Ölen ki şi nin ço -
cu ğu yok da kız kar de şi var sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı kız
kar de şi nin dir. Ama (ölen) kız kar de şi nin ço cu ğu yok sa, ken di si
(er kek kar de şi) ona mi ras çı olur. Eğer kız kar de şi iki ise, ge ri de
bı rak tık la rı nın üç te iki si on la rın dır. Ama (mi ras çı lar) er kek ler ve
kız kar deş ler ise, bu du rum da er kek için di şi nin iki pa yı var dır.
Al lah, -şa şı rıp sap ma ya sı nız di ye- açık lar. Al lah, her şe yi bi len -
dir. (4/176)
(Mu sa:) "Rab bim, ger çek ten ken dim den ve kar de şim den baş-
ka sı na ma lik ola mı yo rum. Öy ley se bi zim le fa sık lar top lu lu ğu -
nun ara sı nı Sen ayır." de di. (5/25)
So nun da nef si ona kar de şi ni öl dür me yi (tah rik edip zevk li gös-
te re rek) ko lay laş tır dı; böy le ce onu öl dür dü, bu yüz den hüs ra na
uğ ra yan lar dan ol du. (5/30)
Der ken, Al lah, ona, ye ri eşi ye rek kar de şi nin ce se di ni na sıl gö -
me ce ği ni gös te ren bir kar ga gön der di. "Ba na ya zık lar ol sun"
de di. "Şu kar ga ka dar olup da kar de şi min ce se di ni göm mek ten
aciz mi yim?" Ar tık o, piş man ol muş tu. (5/31)
Ba ba la rın dan, soy la rın dan ve kar deş le rin den, ki mi ni (bun la ra
kat tık); on la rı da seç tik ve dos doğ ru yo la yö nel tip-ilet tik. (6/87)
(Al lah) di ye cek: "Cin ler den ve in san lar dan siz den ön ce geç miş
üm met ler le bir lik te ate şe gi rin." Her bir üm met gi ri şin de kar de -
şi ni (ken di ben ze ri ni) la net ler. Ni te kim hep si bir bi ri ar dın ca ora -
da top la nın ca, en son ra yer alan lar, en ön de ge len ler için:
"Rab bi miz, iş te bun lar bi zi sap tır dı; öy ley se ateş ten kat kat art-
tı rıl mış bir azab ver di ye cek ler. (Al lah da:) "Hep si için kat kat tır.
An cak siz bil mez si niz" di ye cek. (7/38)
Ad (top lu mu na da) kar deş le ri Hud'u (gön der dik.) (Hud, kav mi -
ne:) "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan baş ka ila hı -
nız yok tur. Ha la kor kup-sa kın ma ya cak mı sı nız?" de di. (7/65)
Se mud (top lu mu na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik. Sa lih:) "Ey
kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci ze) gel miş tir: Al lah'ın
bu di şi de ve si si ze bir bel ge dir; onu sa lı ve rin de Al lah'ın ar zın -
da ot la sın, ona bir kö tü lük le do kun ma yın, son ra si zi acı bir azab
ya ka lar" de di. (7/73)
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci -
ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı
olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü -
ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor -
sa nız." (7/85)
De di ler ki: "Onu ve kar de şi ni şim di lik bek le ti ver (ve re ce ğin ce -
za yı er te le), şe hir le re de top la yı cı lar yol la"; (7/111)
Mu sa ile otuz ge ce için söz leş tik ve ona bir on da ha ek le dik.
Böy le ce Rab bi nin be lir le di ği sü re, kırk ge ce ye ta mam lan dı. Mu -

305

Harun Yahya (Adnan Oktar)



sa, kar de şi Ha run'a "Kav mim de be nim ye ri me geç, ıs lah et ve
boz gun cu la rın yo lu nu tut ma" de di. (7/142)
Mu sa kav mi ne ol duk ça kız gın, üz gün ola rak dön dü ğün de on la -
ra: "Be ni ar kam dan, ne kö tü tem sil et ti niz? Rab bi ni zin em ri ni
ça buk laş tır dı nız, öy le mi?" de di. Lev ha la rı bı rak tı ve kar de şi ni
ba şın dan tu tup ken di si ne doğ ru çe ki yor du (ki Ha run ona:) "An -
nem oğ lu, bu top lu luk be ni za yıf lat tı (hır pa la yıp güç süz leş tir di)
ve ne re dey se be ni öl dür me ye gi riş ti ler. Ba ri sen düş man la rı se -
vin di re cek bir şey yap ma ve be ni bu za lim ler top lu lu ğuy la bir lik -
te kıl ma (say ma)" de di. (7/150)
(Mu sa yal va rıp) De di ki: "Rab bim, be ni ve kar de şi mi ba ğış la, bi -
zi rah me ti ne kat. Sen mer ha met eden le rin en mer ha met li ola nı-
sın." (7/151)
(Şey tan'ın) Kar deş le ri ise, on la rı sa pık lı ğa sü rük ler ler, son ra
peş le ri ni bı rak maz lar. (7/202)
Eğer on lar tev be edip na ma zı kı lar lar sa ve ze ka tı ve rir ler se, ar -
tık on lar si zin din de kar deş le ri niz dir. Bi len bir top lu luk için ayet-
le ri böy le bi rer bi rer açık la rız. (9/11)
Ey iman eden ler, eğer ima na kar şı in kâ rı se vip-ter cih edi yor lar -
sa, ba ba la rı nı zı ve kar deş le ri ni zi ve li ler edin me yin. Siz den kim
on la rı ve li edi nir se, iş te bun lar zul me den kim se ler dir. (9/23)
De ki: "Eğer ba ba la rı nız, ço cuk la rı nız, kar deş le ri niz, eş le ri niz,
aşi re ti niz, ka zan dı ğı nız mal lar, az kâr ge ti re ce ğin den kork tu ğu -
nuz ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler, siz le re Al lah'tan, O'nun
Re sû lü'nden ve O'nun yo lun da çaba harcamaktan da ha se vim -
li ise, ar tık Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah,
fa sık lar top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (9/24)
Mu sa ve kar de şi ne (şöy le) vah yet tik: "Mı sır'da kav mi niz için ev -
ler ha zır la yın, ev le ri ni zi na maz kı lı nan (ve kıb le ye dö nük) yer ler
ya pın ve na ma zı dos doğ ru kı lın. Mü'min le ri de müj de le."
(10/87)
Ad (hal kı na da) kar deş le ri Hud'u (gön der dik). De di ki: "Ey kav-
mim, Al lah'a iba det edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur. Siz
ya lan ola rak (tan rı lar) dü zen ler den baş ka sı de ğil si niz. (11/50)
Se mud (hal kı na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik). De di ki: "Ey
kav mim, Al lah'a iba det edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
O si zi yer den (top rak tan) ya rat tı ve on da ömür ge çi ren ler kıl dı.
Öy ley se O'ndan ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be edin.
Şüp he siz be nim Rab bim, ya kın olan dır, (du ala rı) ka bul eden-
dir." (11/61)
Med yen (hal kı na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik). De di ki:
"Ey kav mim, Al lah'a iba det edin, O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Öl çü yü ve tar tı yı ek sik tut ma yın; ger çek ten si zi bir 'bol luk ve re -
fah (ha yır)' için de gö rü yo rum. Doğ ru su si zi çe pe çev re ku şa ta -
cak olan bir gü nün aza bın dan kor ku yo rum." (11/84)
(Ba ba sı) De miş ti ki: "Oğ lum, rü ya nı kar deş le ri ne an lat ma, yok -
sa sa na bir tu zak ku rar lar. Çün kü şey tan, in san için apa çık bir
düş man dır." (12/5)
An dol sun, Yu suf ve kar deş le rin de so ran lar için ayet ler (ib ret ler)
var dır. (12/7)
On lar şöy le de miş ti: "Yu suf ve kar de şi ba ba mı za biz den da ha
sev gi li dir; oy sa ki biz, bir bi ri ni pe kiş ti ren bir top lu lu ğuz. Ger çek -
te ba ba mız, açık ça bir şaş kın lık için de dir." (12/8)
(Ku rak lık baş la yın ca) Yu suf'un kar deş le ri ge lip ya nı na gir di ler,
onu ta nı ma dık la rı hal de ken di si on la rı he men ta nı dı. (12/58)
On la rın er zak yük le ri ni ha zır la yın ca de di ki: "Ba na ba ba nız dan
olan kar de şi ni zi ge ti rin. Gör mü yor mu su nuz, ben öl çü yü tam tu -
ta rım ve ben ko nuk se ver le rin en ha yır lı sı yım." (12/59)
Böy le lik le ba ba la rı na dön dük le ri za man, de di ler ki: "Ey ba ba -

mız, öl çek biz den en gel len di. Bu du rum da kar de şi mi zi bi zim le
gön der de er za ğı ala lım. Onu mut la ka ko ru ya ca ğız." (12/63)
De di ki: "Da ha ön ce kar de şi ko nu sun da si ze gü ven di ğim den
baş ka (bir şe kil de) onun hak kın da si ze gü ve nir mi yim? Al lah en
ha yır lı ko ru yu cu dur ve O, esir ge yen le rin esir ge yi ci si dir." (12/64)
Er zak yük le ri ni açıp da ser ma ye le ri nin ken di le ri ne ge ri ve ril miş
ol du ğu nu gör dük le rin de, de di ler ki: "Ey Ba ba mız, da ha ne yi arı-
yo ruz, iş te ser ma ye miz bi ze ge ri ve ril miş; (bu nun la yi ne) ai le -
mi ze er zak ge ti ri riz, kar de şi mi zi ko ru ruz ve bir de ve yü kü nü de
ila ve ede riz. Bu (al dı ğı mız) az bir öl çek tir." (12/65)
Yu suf'un ya nı na gir dik le ri za man, o, kar de şi ni bağ rı na bas tı;
"Ben" de di. "Se nin ger çek ten kar de şi nim. Ar tık on la rın yap tık la -
rı na üzül me." (12/69)
Er zak yük le ri ni ken di le ri ne ha zır la yın ca da, su ka bı nı kar de şi -
nin yü kü içi ne bı rak tı, son ra bir mü na di (şöy le) ses len di: "Ey ka -
fi le, siz ler ger çek ten hır sız sı nız." (12/70)
Böy le ce (Yu suf) kar de şi nin ka bın dan ön ce on la rın kab la rı nı
(yok la ma ya) baş la dı, son ra onu kar de şi nin ka bın dan çı kar dı.
İş te Biz Yu suf için böy le bir plan dü zen le dik. (Yok sa) Hü küm da -
rın di nin de (yü rür lük te ki ka nu na gö re) kar de şi ni (ya nın da) alı ko-
ya maz dı. An cak Al lah'ın di le me si baş ka. Biz di le di ği mi zi de re -
ce ler le yük sel ti riz. Ve her bil gi sa hi bi nin üs tün de da ha iyi bir bi -
len var dır. (12/76)
De di ler ki: "Şa yet çal mış bu lu nu yor sa, bun dan ön ce onun kar-
de şi de çal mış tı." Yu suf bu nu ken di için de sak lı tut tu ve bu nu
on la ra açık la ma dı (ve için den): "Siz da ha kö tü bir ko num da sı -
nız" de di. "Si zin düz mek te ol duk la rı nı zı Al lah da ha iyi bi lir."
(12/77)
"Oğul la rım, gi din de Yu suf ile kar de şin den (du yar lı bir araş tır -
may la) bir ha ber ge ti rin ve Al lah'ın rah me tin den umut kes me -
yin. Çün kü kâ fir ler top lu lu ğun dan baş ka sı Al lah'ın rah me tin den
umut kes mez." (12/87)
(Yu suf) De di ki: "Siz ler, ca hil ler iken Yu suf'a ve kar de şi ne ne ler
yap tı ğı nı zı bi li yor mu su nuz?" (12/89)
"Sen ger çek ten Yu suf mu sun, sen sin öy le mi?" de di ler. "Ben
Yu suf'um" de di. "Ve bu da kar de şim dir. Doğ ru su Al lah bi ze lü -
tuf ta bu lun du. Ger çek şu ki, kim sa kı nır ve sab re der se, şüp he -
siz Al lah, iyi lik te bu lu nan la rın kar şı lı ğı nı bo şa çı kar maz."
(12/90)
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam, bu, da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti, çün -
kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı -
nı aç tık tan son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab -
bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden di. Ger çek ten bi -
len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)
Bu, sa na (ey Mu ham med) vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir.
Yok sa on lar, (Yu suf'un kar deş le ri) o hi le li-dü ze ni ku rar lar ken,
ya pa cak la rı işe top lu ca ka rar ver dik le ri za man sen yan la rın da
de ğil din. (12/102)
On la rın gö ğüs le rin de kin den (ne var sa tü mü nü) sı yı rıp-çek tik,
kar deş ler ola rak taht lar üze rin de kar şı kar şı ya dır lar. (15/47)
Çün kü sa çıp-sa vu ran lar, şey ta nın kar deş le ri ol muş lar dır; şey-
tan ise Rab bi ne kar şı nan kör dür. (17/27)
"Ey Ha run'un kız kar de şi, se nin ba ban kö tü bir ki şi de ğil di ve
an nen de az gın, utan maz (bir ka dın) de ğil di." (19/28)
Ona rah me ti miz den kar de şi Ha run'u da bir pey gam ber ola rak
ar ma ğan et tik. (19/53)
"Kar de şim Ha run'u" (20/30)
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"Ha ni kız kar de şin ge zi nip; "Onu(n ba kı mı nı) üst le ne cek bi ri ni
si ze ha ber ve re yim mi?" de mek tey di. Böy le ce, se ni an ne ne ge -
ri çe vir miş ol duk ki, gö zü ay dın ol sun ve hüz ne ka pıl ma sın. Sen
bir in san öl dür müş tün de, Biz se ni ta sa dan kur tar mış ve se ni
'esas lı bir de ne me den ge çi rip-de ne miş tik.' Med yen hal kı ara-
sın da da yıl lar ca kal mış tın, son ra bir ka der üze ri ne (bu ra ya)
gel din ey Mu sa." (20/40)
"Sen ve kar de şin ayet le rim le gi din ve be ni zik ret me de gev şek
dav ran ma yın. (20/42)
Son ra Mu sa ve kar de şi Ha run'u ayet le ri miz le ve apa çık bir de -
lil le gön der dik. (23/45)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
Kör ola na güç lük yok tur, to pal ola na güç lük yok tur, has ta ola na
da güç lük yok tur; si zin için de, ge rek ken di ev le ri niz den, ge rek -
se ba ba la rı nı zın ev le rin den, an ne le ri ni zin ev le rin den, er kek kar-
deş le ri ni zin ev le rin den, kız kar deş le ri ni zin ev le rin den, am ca la -
rı nı zın ev le rin den, ha la la rı nı zın ev le rin den, da yı la rı nı zın ev le -
rin den, tey ze le ri ni zin ev le rin den, anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz
(yer ler den) ya da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç-
lük yok tur. Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü nah
yok tur. Ev le re gir di ği niz va kit, Al lah ta ra fın dan kut lu, gü zel bir
ya şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te Al lah, si ze
ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız. (24/61)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve onun la bir lik te kar de şi
Ha run'u yar dım cı kıl dık. (25/35)
De di ler ki: "Bu nu ve kar de şi ni oya la, şe hir le re de top la yı cı lar
gön der," (26/36)
Ha ni on la ra kar deş le ri Nuh: "Sa kın maz mı sı nız?" de miş ti.
(26/106)
Ha ni on la ra kar deş le ri Hud: "Sa kın maz mı sı nız?" de miş ti.
(26/124)
Ha ni on la ra kar deş le ri Sa lih: "Sa kın maz mı sı nız? de miş ti.
(26/142)
Ha ni on la ra kar deş le ri Lut: "Sa kın maz mı sı nız?" de miş ti.
(26/161)
An dol sun, Biz Se mud (kav mi ne de) kar deş le ri Sa lih'i: "Yal nız ca
Al lah'a kul luk edin" di ye (de mek üze re) gön der dik. Bir de ne
gör sün, on lar bir bir le ri ne düş man ke sil miş iki grup tur. (27/45)
Ve onun kız kar de şi ne: "Onu iz le," de di. Böy le ce o da, ken di le -
ri far kın da de ğil ken onu uzak tan gö zet le di. (28/11)
Biz, da ha ön ce ona süt ana la rı nı ha ram et miş tik. (Kız kar de şi:)
"Ben, si zin adı nı za onun ba kı mı nı üst le ne cek ve ona öğüt ve re-
cek (ve ya eği te cek) bir ai le yi si ze bil di re yim mi?" de di. (28/12)
"Ve kar de şim Ha run; dil ba kı mın dan o ben den da ha düz gün ko -
nuş mak ta dır, onu da be nim le bir lik te bir yar dım cı ola rak gön-
der, be ni doğ ru la sın. Çün kü on la rın be ni ya lan la ma la rın dan
kor ku yo rum." (28/34)

(Al lah) De di ki: "Pa zu nu kar de şin le pe kiş ti rip güç len di re ce ğiz;
si zin iki ni ze de öy le bir 'güç ve yet ki' ve re ce ğiz ki, ayet le ri miz
sa ye sin de si ze eri şe me ye cek ler. Siz ve si ze uyan lar ga lip olan-
lar sı nız." (28/35)
Med yen'e de kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik) Böy le ce de di ki:
"Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin ve ahi ret gü nü nü umud edin ve
yer yü zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (29/36)
On la rı (ev lat edin dik le ri ni zi) ba ba la rı na nis bet ede rek ça ğı rın;
bu, Al lah Katında da ha adil dir. Eğer ba ba la rı nı bil mi yor sa nız ar -
tık on lar, din de si zin kar deş le ri niz ve dost la rı nız dır. Ha ta ola rak
yap tık la rı nız da ise, si zin için bir sa kın ca (bir ve bal) yok tur. An -
cak kalp le ri ni zin ka sıt gö ze te rek (ta am mü den) yap tık la rı nız da
var dır. Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (33/5)
Ger çek ten Al lah, içi niz den alı ko yan la rı ve kar deş le ri ne: "Bi ze
ge lin" di yen le ri bi lir. Bun lar, pek azı dı şın da zor lu-sa vaş la ra gel-
mez ler. (33/18)
On lar için ba ba la rı, oğul la rı, kar deş le ri, er kek kar deş le ri nin
oğul la rı, kız kar deş le ri nin oğul la rı, ka dın la rı ve sağ el le ri nin ma -
lik ol du ğu (ca ri ye le ri) hak kın da bir sa kın ca yok tur. (Ey Müs lü -
man ka dın lar) Al lah'tan sa kı nın. Şüp he siz Al lah, her şe ye şa hid
olan dır. (33/55)
"Bu be nim kar de şim dir, dok san do kuz ko yu nu var dır, be nim se
bir tek ko yu num var. Bu na rağ men "Onu da be nim pa yı ma (ko -
yun la rı ma) kat" de di ve ba na, ko nuş ma da üs tün gel di." (38/23)
Ad'ın kar de şi ni ha tır la; onun önün den ve ar dın dan ni ce uya rı cı -
lar ge lip geç miş ti; ha ni o, Ah kaf'ta ki kav mi ni: "Al lah'tan baş ka -
sı na kul luk et me yin, ger çek ten ben, si zin için bü yük bir gü nün
aza bın dan kor ka rım" di ye uyar mış tı. (46/21)
Mü'min ler an cak kar deş tir ler. Öy ley se kar deş le ri ni zin ara sı nı
bu lup-dü zel tin ve Al lah'tan kor kup-sa kı nın; umu lur ki esir ge nir -
si niz. (49/10)
Ey iman eden ler, zan dan çok ka çı nın; çün kü zan nın bir kıs mı
gü nah tır. Te ces süs et me yin (bir bi ri ni zin giz li yön le ri ni araş tır -
ma yın). Ki mi niz ki mi ni zin gıy be ti ni yap ma sın (ar ka sın dan çe kiş-
tir me sin.) Siz den bi ri niz, ölü kar de şi nin eti ni ye me yi se ver mi?
İş te, bun dan tik sin di niz. Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz
Allah, tev be le ri ka bul eden dir, çok esir ge yen dir. (49/12)
Ad, Fi ra vun ve Lut'un kar deş le ri, (50/13)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter
ço cuk la rı, is ter kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol -
sun. On lar, öy le kim se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış
ve on la rı ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın dan
ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak ka la -
cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar da O'ndan ra zı ol -
muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima nı (gö nül-
le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden le ri se ver ler ve on la ra ve ri -
len şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su) duy maz lar.
Ken di le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz ne fis -
le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri ve ben cil tut ku la rın dan'
ko run muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (59/9)
Bir de on lar dan son ra ge len ler, der ler ki: "Rab bi miz, bi zi ve biz-
den ön ce iman et miş olan kar deş le ri mi zi ba ğış la ve kalp le ri -
miz de iman eden le re kar şı bir kin bı rak ma. Rab bi miz, ger çek -
ten sen, çok şef kat li sin, çok esir ge yi ci sin." (59/10)
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Mü na fık lık eden le ri gör mü yor mu sun ki, Ki tap Eh lin den in kâr
eden kar deş le ri ne der ler ki: "An dol sun, eğer siz (yurt la rı nız dan)
çı ka rı la cak olur sa nız, mut la ka biz de si zin le bir lik te çı ka rız ve si -
ze kar şı olan hiç kim se ye, hiç bir za man ita at et me yiz. "Eğer si ze
kar şı sa va şı lır sa el bet te si ze yar dım ede riz." Oy sa Al lah, şa hid lik
et mek te dir ki on lar, ger çek ten ya lan cı dır lar. (59/11)
Ken di eşi ni ve kar de şi ni, (70/12)
Ki şi o gün, ken di kar de şin den ka çar; (80/34)

KAR GA
Der ken, Al lah, ona, ye ri eşi ye rek kar de şi nin ce se di ni na sıl gö -
me ce ği ni gös te ren bir kar ga gön der di. "Ba na ya zık lar ol sun"
de di. "Şu kar ga ka dar olup da kar de şi min ce se di ni göm mek ten
aciz mi yim?" Ar tık o, piş man ol muş tu. (5/31)

KA RI-KO CA NIN ARA SI NI DÜ ZELT MEK
(Ka dın ile ko ca nın) Ara la rı nın açıl ma sın dan kor kar sa nız bu du -
rum da er ke ğin ai le sin den bir ha kem ka dı nın da ai le sin den bir
ha kem gön de rin. Bun lar (ara yı) dü zelt mek is ter ler se Al lah da
ara la rın da ba şa rı sağ lar. Şüp he siz Al lah bi len dir, ha ber dar
olan dır. (4/35)

KA RIN
Al lah'ın in dir di ği Ki tap tan bir şe yi gö zar dı edip sak la yan lar ve
onun la de ğe ri az (bir şe yi) sa tın alan lar; on la rın ye dik le ri, ka rın -
la rın da ateş ten baş ka sı de ğil dir. Al lah kı ya met gü nü on lar la ko -
nuş maz ve on la rı arın dır maz. Ve on lar için acı bir azab var dır.
(2/174)
Ha ni İm ran'ın ka rı sı: "Rab bim, kar nım da ola nı, 'her tür lü ba ğım-
lı lık tan öz gür lü ğe ka vuş tu rul muş ola rak' Sa na ada dım, ben den
ka bul et. Şüp he siz işi ten bi len Sen sin Sen" de miş ti. (3/35)
Si zin için hay van lar da da el bet te ib ret ler var dır, si ze on la rın ka -
rın la rın da ki fers (ya rı sin di ril miş gı da lar) ile kan ara sın dan, içen-
le rin bo ğa zın dan ko lay lık la ka yan dup du ru bir süt içir mek te yiz.
(16/66)
Al lah, si zi an ne le ri ni zin kar nın dan hiç bir şey bil mez ken çı kar dı
ve umu lur ki şük re der si niz di ye işit me, gör me (du yu la rı nı) ve
gö nül ler ver di. (16/78)
Al lah, her can lı yı su dan ya rat tı. İş te bun lar dan ki mi kar nı üze-
rin de yü rü mek te, ki mi iki aya ğı üze rin de yü rü mek te, ki mi de
dört (aya ğı) üze rin de yü rü mek te dir. Al lah, di le di ği ni ya ra tır. Hiç
şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (24/45)
Onun kar nın da (in san la rın) di ri lip-kal dı rı la cak la rı gü ne ka dar
ka la kal mış tı. (37/144)

KA RIN CA
Ni ha yet ka rın ca va di si ne gel dik le rin de, bir di şi ka rın ca de di ki:
"Ey ka rın ca top lu lu ğu, ken di yu va la rı nı za gi rin, Sü ley man ve or -
du la rı, far kın da ol mak sı zın si zi kı rıp-geç me sin." (27/18)

KA RİA
Se mud ve Ad (top lum la rı), kâ ria'yı ya lan say dı lar. (69/4)

KA RUN
Ger çek şu ki Ka run Mu sa'nın kav min den di an cak on la ra kar şı
az gın laş tı. Biz ona öy le ha zi ne ler ver miş tik ki anah tar la rı bir lik -
te (ta şı ma ya) dav ra nan güç lü bir top lu lu ğa ağır ge li yor du. Ha ni
kav mi ona de miş ti ki: "Şı ma ra rak se vin me çün kü Al lah şı ma ra -

rak se vin ce ka pı lan la rı sev mez." "Al lah'ın sa na ver di ğiy le ahi ret
yur du nu ara dün ya dan da ken di pa yı nı (na si bi ni) unut ma.
Allah'ın sa na ih san et ti ği gi bi sen de ih san da bu lun ve yer yü -
zün de boz gun cu luk ara ma. Çün kü Al lah boz gun cu luk ya pan la -
rı sev mez." De di ki: "Bu ben de olan bir bil gi do la yı sıy la ba na ve -
ril miş tir." Bil mez mi ki ger çek ten Al lah ken di sin den ön ce ki ne sil-
ler den kuv vet ba kı mın dan ken di sin den da ha güç lü ve in san-sa -
yı sı ba kı mın dan da ha çok olan kim se le ri yı kı ma uğ rat mış tır.
Suç lu-gü nah kar lar dan ken di gü nah la rı so rul maz. Böy le lik le
ken di ih ti şam lı-sü sü için de kav mi nin kar şı sı na çık tı. Dün ya ha -
ya tı nı is te mek te olan lar: "Ah keş ke Ka run'a ve ri le nin bir ben ze -
ri bi zim de ol say dı. Ger çek ten o bü yük bir pay sa hi bi dir" de di -
ler. Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise: "Ya zık lar ol sun si ze Al lah'ın
se va bı iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan kim se için da ha
ha yır lı dır; bu na da sab re den ler den baş ka sı ka vuş tu rul maz" de -
di ler. So nun da onu da ko na ğı nı da ye rin di bi ne ge çir dik. Böy le -
ce Al lah'a kar şı ona yar dım ede cek bir top lu lu ğu ol ma dı. Ve o
ken di ken di ne yar dım ede bi le cek ler den de de ğil di. Dün onun
ye rin de ol ma yı di le yen ler sa bah la dık la rın da: "Vay de mek ki
Allah kul la rın dan di le di ği nin rız kı nı ge niş le tip-yay mak ta ve kı -
sıp-da ralt mak ta dır. Eğer Al lah bi ze lüt fet miş ol ma say dı bi zi de
şüp he siz ba tı rır dı. Vay de mek ger çek ten in kâr eden ler fe lah bu -
la maz" de me ye baş la dı lar. İş te ahi ret yur du; Biz onu yer yü zün -
de bü yük len me yen le re ve boz gun cu luk yap mak is te me yen le re
(ar ma ğan) kı la rız. (Gü zel) So nuç tak va sa hip le ri nin dir. (28/76-
83)
Ka run'u, Fi ra vun'u ve Ha man'ı da (yı kı ma uğ rat tık). An dol sun,
Mu sa on la ra apa çık de lil ler le gel miş ti, an cak yer yü zün de bü -
yük len di ler. Oy sa on lar (azab tan kur tu lup) ge çe cek de ğil ler di.
(29/39)
Fi ra vun'a, Ha man'a ve Ka run'a. Ama on lar: (Bu,) Ya lan söy le -
yen bir bü yü cü dür" de di ler. (40/24)

KA SA BA
(Yi ne) Böy le ce iki si yo la ko yul du. Ni ha yet bir ka sa ba ya ge lip
ye mek is te di ler, fa kat (ka sa ba hal kı) on la rı ko nuk la mak tan ka -
çın dı. On da (ka sa ba da) yı kıl ma ya yüz tut muş bir du var bul du -
lar, he men onu in şa et ti. (Mu sa) De di ki: "Eğer is te sey din ger-
çek ten bu na kar şı lık bir üc ret ala bi lir din." (18/77)
Eğer di le miş ol say dık, her ka sa ba ya bir uya rı cı gön de rir dik.
(25/51)

KA SIR GA
Han gi bi ri niz is ter ki, al tın dan ır mak lar akan hur ma lar dan,
üzüm ler den bir bah çe si ol sun, için de ken di si nin olan bü tün
ürün ler de bu lun sun; fa kat ken di si ne ih ti yar lık ge lip çat sın, (üs -
te lik) za yıf ve kü çük ço cuk la rı ol sun (böy le bir du rum da iken)
ona (bah çe si ne) ateş li bir ka sır ga isa bet et sin de ya nı ver sin. İş -
te Al lah si ze ayet le ri böy le açık lar, ki dü şü ne si niz. (2/266)
Ka ra ta ra fın da si zi ye rin di bi ne ge çir me ye ce ğin den ve ya üze ri -
ni ze taş yı ğın la rı yük lü bir ka sır ga gön der me ye ce ğin den emin
mi si niz? Son ra ken di ni ze bir ve kil bu la maz sı nız. (17/68)
Böy le ce Biz de on la ra dün ya ha ya tın da aşa ğı lan ma aza bı nı
tad dır mak için, o uğur suz (fe la ket ler yük lü) gün ler de üzer le ri ne
'ku lak la rı pat la tan bir ka sır ga' gön der dik. Ahi ret aza bı ise da ha
(bü yük) bir aşa ğı lan ma dır. Ve on la ra yar dım edil me ye cek tir.
(41/16)
Biz, o uğur suz (fe la ket yük lü ve) sü rek li bir gün de üzer le ri ne
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'ku lak la rı pat la tan bir ka sır ga' gön der dik. (54/19)
Biz de on la rın üze ri ne taş yağ dı ran bir ka sır ga gön der dik. Yal -
nız Lut ai le si ni (bu azab tan ay rı tut tuk;) on la rı se her vak ti kur-
tar dık; (54/34)
Ad (hal kın)a ge lin ce; on lar da, uğul tu yük lü, az gın bir ka sır ga ile
he lak edil di ler. (69/6)

KAŞ
Son ra kaş la rı nı çat tı ve yü zü nü ek şit ti. (74/22)
Yan la rı na var dık la rı za man, bir bir le ri ne kaş-göz eder ler di.
(83/30)
Ar ka dan çe kiş ti rip du ran, kaş göz ha re ket le riy le alay eden her
ki şi nin vay ha li ne; (104/1)

KA TIR
On la ra bin me niz ve süs için at la rı, ka tır la rı ve mer keb le ri (ya rat-
tı). Ve da ha siz le rin bil me di ği niz ne le ri ya rat mak ta dır? (16/8)

KA TİP
Ey iman eden ler, be lir li bir sü re için borç lan dı ğı nız za man onu
ya zı nız. Ara nız dan bir ka tip doğ ru ola rak yaz sın, ka tip Al lah'ın
ken di si ne öğ ret ti ği gi bi yaz mak tan ka çın ma sın, yaz sın. Üze rin -
de hak olan (borç lu) da yaz dır sın ve Rab bi olan Al lah'tan sa kın-
sın, on dan hiç bir şe yi ek silt me sin. Eğer üze rin de hak olan
(borç lu), dü şük akıl lı ya da za'f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya
güç ye ti re me ye cek se, ve li si dos doğ ru yaz dır sın. Er kek le ri niz -
den de iki şa hid tu tun; eğer iki er kek yok sa, şa hid ler den rı za
gös te re ce ği niz bir er kek ve bi ri şa şır dı ğın da öbü rü ona ha tır la -
ta cak iki ka dın (da olur). Şa hid ler ça ğı rıl dık la rı za man ka çın -
ma sın lar. Onu (bor cu) az ol sun, çok ol sun, sü re siy le bir lik te
yaz ma ya üşen me yin. Bu, Al lah Katında en adil, şa hit lik için en
sağ lam, şüp he len me me niz için de en ya kın olan dır. An cak ara-
nız da dev re dip dur du ğu nuz ve pe şin ola rak yap tı ğı nız ti ca ret
baş ka, bu nu yaz ma ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Alış-
ve riş et ti ği niz de de şa hid tu tun. Ya za na da, şa hi de de za rar ve -
ril me sin. (Ak si ni) Ya par sa nız, o, ken di niz için fısk (zu lüm ve gü -
nah)tır. Al lah'tan sa kı nın. Al lah si ze öğ re ti yor. Al lah her şe yi bi -
len dir. (2/282)
Eğer yol cu luk ta ise niz ve ka tip bu la maz sa nız, bu du rum da alı-
nan re hin (ye ter). Şu du rum da eğer bir bi ri ni ze gü ve ni yor sa nız,
ken di si ne gü ven du yu lan, Rab bi olan Al lah'tan sa kın sın da
ema ne ti ni öde sin. Şa hid li ği giz le me yin. Kim onu giz ler se, ar tık
şüp he siz, onun kal bi gü nah kar dır. Al lah, yap tık la rı nı zı bi len dir.
(2/283)
Ka tip le rin el le rin de. (80/15)

KAV GA
Hacc, bi li nen ay lar dır. Böy le lik le kim on lar da hac cı farz eder
(ye ri ne ge ti rir)se, (bil sin ki) hacc da ka dı na yak laş mak, fısk yap-
mak ve kav ga ya gi riş mek yok tur. Siz, ha yır adı na ne ya par sa -
nız, Al lah, onu bi lir. Azık edi nin, şüp he siz azı ğın en ha yır lı sı tak-
va dır. Ey te miz akıl sa hip le ri, ben den kor kup-sa kı nın. (2/197)
(Mu sa) Hal kı nın ha be ri ol ma dı ğı bir za man da şeh re gir di, or da
kav ga et mek te olan iki adam bul du; bu ken di ta raf tar la rın dan,
şu da düş man la rın dan. Der ken ta raf tar la rın dan olan, düş man -
la rın dan ola na kar şı on dan yar dım is te di. Bu nun üze ri ne ona bir
yum ruk at tı ve işi ni bi ti ri ver di. (Son ra da:) "Bu şey ta nın işin den -
dir; o, ger çek ten açık ça sap tı rı cı bir düş man dır" de di. (28/15)

KAV RUK BİT Kİ
Gü zel şeh rin bit ki si, Rab bi nin iz niy le çı kar; kö tü olan dan ise
kav ruk tan baş ka sı çık maz. İş te Biz, şük re den bir top lu luk için
ayet le ri böy le çe şit li bi çim ler de açık lı yo ruz. (7/58)

KA YA
(Genç-yar dım cı sı) De di ki: "Gör dün mü, ka ya ya sı ğın dı ğı mız -
da, ben ba lı ğı unut tum. Onu ha tır la ma mı Şey tan'dan baş ka sı
ba na unut tur ma dı; o da şa şı la cak tarz da de niz de ken di yo lu nu
tut tu." (18/63)
Ey oğ lum, (yap tı ğın iş) ger çek ten bir har dal ta ne si ağır lı ğın da
ol sa da, (bu,) is ter bir ka ya par ça sın dan ya da gök ler de ve ya
yer(in de rin lik le rin de) de bu lun sa bi le, Al lah onu ge ti rir (açı ğa
çı ka rır). Şüp he siz Al lah, la tif olan dır, (her şey den) ha ber dar dır."
(31/16)
Azı cık ver di ve ge ri si ni ka ya gi bi sım sı kı elin de tut tu. (53/34)
Ve va di ler de ka ya la rı oyup bi çen Se mud'a? (89/9)

KAY NAK
Eğer iki si ay rı la cak olur lar sa, Al lah her bi ri ne 'ge niş lik (rı zık ve
ih san) kay nak la rın dan' ka zan dı rır (ih ti yaç lar dan ko rur.) Al lah,
(rah me tiy le) ge niş olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/130)
Kay nak tan (dol du rul muş) ka deh ler le çev re le rin de do la şı lır.
(37/45)
Gör mü yor mu sun; ger çek ten Al lah, gök yü zün den su in dir di de
onu ye rin için de ki kay nak la ra yü rü tüp-ge çir di. Son ra onun la çe -
şit li renk ler de ekin ler çı ka rı yor. Son ra ku ru ma ya baş lar, böy le -
ce onu sa rar mış gö rür sün. Son ra da onu ku ru muş kı rın tı lar kı -
lı yor. Şüp he siz bun da, te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten öğüt
alı na cak bir ders (zikr) var dır. (39/21)
Ye ri de 'coş kun kay nak lar' ha lin de fış kırt tık. Der ken su, tak dir
edil miş bir işe kar şı (hük mü mü zü ger çek leş tir mek üze re) bir leş -
ti. (54/12)
Al lah'ın kul la rı nın ken di sin den iç tik le ri bir kay nak; onu fış kırt tık -
ça fış kır tıp akı tır lar. (76/6)
Bir kay nak ki, ya kın laş tı rıl mış (mu kar reb) olan lar on dan içer.
(83/28)
Kay nar bir kay nak tan içi ri lir ler. (88/5)
Or da 'dur mak sı zın akan' bir kay nak var dır. (88/12)

KA ZIK
On lar dan ön ce Nuh kav mi, Ad ve ka zık lar sa hi bi Fi ra vun da ya l-
an la mış tı. (38/12)
Dağ la rı da bi rer ka zık? (78/7)
Ve ka zık lar (eh ram lar) sa hi bi Fi ra vun'a? (89/10)

KE Çİ
Se kiz çift; ko yun dan iki, ke çi den de iki. De ki: "İki er ke ği mi ha -
ram kıl dı? Yok sa iki di şi yi mi, ya da o iki di şi nin ra him le ri nin,
ken di si ni kap sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz
ba na bir ilim le ha ber ve rin." (6/143)

KEF A RET
Biz on da, on la rın üze ri ne yaz dık: Can'a can, gö ze göz, bu ru na
bu run, ku la ğa ku lak, di şe diş ve (bü tün) ya ra la ra (kar şı lık da) kı -
sas var dır. Ama kim bu nu sa da ka ola rak ba ğış lar sa o ken di si
için bir kef fa ret tir. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez se, iş te
on lar, za lim olan lar dır. (5/45)
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Al lah si zi, ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den, boş
söz ler den' do la yı so rum lu tut maz, an cak ye min le ri niz le bağ la -
dı ğı nız söz ler den do la yı si zi so rum lu tu tar. Onun (ye mi nin) kef-
fa re ti, ai le niz de ki le re ye dir dik le ri ni zin or ta la ma sın dan on yok su -
lu do yur mak ya da on la rı giy dir mek ve ya bir kö le yi öz gür lü ğü ne
ka vuş tur mak tır. (Bun la ra im kan) Bu la ma yan (için) üç gün oruç
(var dır.) Bu, ye min et ti ği niz de (boz du ğu nuz) ye min le ri ni zin kef-
fa re ti dir. Ye min le ri ni zi ko ru yu nuz. Al lah, si ze ayet le ri ni böy le
açık lar, umu lur ki şük re der si niz. (5/89)
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se, ce za sı, hay van dan
öl dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da, Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa, Al lah on dan öc
ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, öc sa hi bi dir. (5/95)

KE FİL
De di ler ki: "Hü küm da rın su ta sı nı kay bet tik, kim onu (bu lup) ge -
ti rir se, (ona ar ma ğan ola rak) bir de ve yü kü var dır. Ben de bu na
ke fi lim." (12/72)
Ahid leş ti ği niz za man, Al lah'ın ah di ni ye ri ne ge ti rin, pe kiş tir dik -
ten son ra ye min le ri boz ma yın; çün kü Al lah'ı üze ri ni ze ke fil kıl-
mış sı nız dır. Şüp he siz Al lah, yap tık la rı nı zı bi lir. (16/91)

KE MİK
Ya da al tı üs tü ne gel miş, ıs sız du ran bir şeh re uğ ra yan gi bi si ni
(gör me din mi?) De miş ti ki:  "Al lah, bu ra sı nı ölü mün den son ra
na sıl di ril te cek miş?" Bu nun üze ri ne Al lah, onu yüz yıl ölü bı rak -
tı, son ra onu di rilt ti. (Ve ona) De di ki: "Ne ka dar kal dın?" O: "Bir
gün ve ya bir gün den az kal dım" de di. (Al lah ona:) "Ha yır, yüz
yıl kal dın, böy ley ken yi ye ce ği ne ve içe ce ği ne bak, he nüz bo zul-
ma mış; eşe ği ne de bir bak; (bu nu yap ma mız) se ni in san la ra ib -
ret-bel ge si kıl ma mız için dir. Ke mik le re de bir bak na sıl bir ara -
ya ge ti ri yo ruz, son ra da on la ra et giy di ri yo ruz?" de di. O, ken di -
si ne (bun lar) apa çık bel li ol duk tan son ra de di ki: "(Ar tık şim di)
Bi li yo rum ki ger çek ten Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir." (2/259)
Yahudi olan la ra her tır nak lı (hay va nı) ha ram kıl dık. Sı ğır lar dan
ve ko yun lar dan, sırt la rı na ve ya ba ğır sak la rı na ya pı şan ve ya ke -
mi ğe ka rı şan lar dı şın da iç yağ la rı nı da on la ra ha ram kıl dık. 'Az -
gın lık ve hak ka te ca vüz de bu lun ma la rı' ne de niy le on la rı böy le
ce za lan dır dık. Biz şüp he siz doğ ru olan la rız. (6/146)
De di ler ki: "Biz ke mik ler ha li ne gel dik ten, top rak olup ufa lan dık -
tan son ra mı, ger çek ten biz mi ye ni bir ya ra tı lış la di ril ti le ce ğiz?"
(17/49)
Bu, şüp he siz, on la rın ayet le ri mi zi in kar et me le ri ne ve: "Biz ke -
mik ler ha li ne gel dik ten, top rak olup ufa lan dık tan son ra mı, ger-
çek ten biz mi ye ni bir ya ra tı lış la di ril ti le ce ğiz?" de me le ri ne kar-
şı lık ce za la rı dır. (17/98)
De miş ti ki: "Rab bim, şüp he siz be nim ke mik le rim gev şe di ve
baş, yaş lı lık ale viy le tu tuş tu; ben sa na dua et mek le mut suz ol -
ma dım." (19/4)
Or da ken di le ri için, 'ke mik le ri ça tır da tan in le me ler' var dır. On lar
or da işit mez ler de. (21/100)
Son ra o su dam la sı nı bir alak (emb ri yo) ola rak ya rat tık; ar dın -
dan o alak'ı (hüc re top lu lu ğu) bir çiğ nem et par ça sı ola rak ya -
rat tık; da ha son ra o çiğ nem et par ça sı nı ke mik ola rak ya rat tık;

böy le ce ke mik le re de et giy dir dik; son ra bir baş ka ya ra tış la onu
in şa et tik. Ya ra tı cı la rın en gü ze li olan Al lah, ne yü ce dir. (23/14)
O, öl dü ğü nüz, top rak ve ke mik ha li ne gel di ği niz za man, si zin
mut la ka (ye ni den di ril ti lip) çı ka rı la ca ğı nı zı mı va'de di yor?"
(23/35)
De di ler ki: "Öl dü ğü müz, bir top rak ve bir ke mik ol du ğu muz za -
man, ger çek ten biz mi di ril ti le cekmi şiz?" (23/82)
Ken di ya ra tı lı şı nı unu ta rak Bize bir ör nek ver di; de di ki: "Çü rü -
müş-bo zul muş ken, bu ke mik le ri kim di ril te cek miş?" (36/78)
"Biz öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ol du ğu muz da mı, ger çek ten
biz mi di ril ti le cek mi şiz?" (37/16)
"Biz ler öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ler ol du ğu muz da mı, ger-
çek ten biz mi (ye ni den di ril ti lip son ra da) sor gu ya çe ki le cek mi -
şiz?" (37/53)
Ve der ler di ki: "Biz öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ol du ğu muz da
mı, ger çek ten biz mi di ril ti le cek mi şiz?" (56/47)
İn san, onun ke mik le ri ni Bizim ke sin ola rak bir ara ya ge tir me ye -
ce ği mi zi mi sa nı yor? (75/3)
Ha yır; can, köp rü cük ke mi ği ne ge lip da yan dı ğı za man, (75/26)
Biz çü rü yüp da ğıl mış ke mik ler ol du ğu muz za man mı?" (79/11)
(Bu su,) Bel ke mi ği ile ka bur ga lar ara sın da(ki or gan lar)dan çı -
kar. (86/7)

KEV SER
Şüp he siz, Biz sa na Kev ser'i ver dik. (108/1)

KIB LE
bir ta kım be yin siz in san lar: "On la rı da ha ön ce ki kıb le le rin den
çe vi ren ne dir?" di ye cek ler. De ki: "Do ğu da Al lah'ın dır, ba tı da.
O di le di ği ni doğ ru yo la yö nel tir." (2/142)
Böy le ce Biz si zi, in san la ra şa hid (ve ör nek) ol ma nız için or ta bir
üm met kıl dık; Pey gam ber de üze ri niz de bir şa hid ol sun. Se nin
üze rin de bu lun du ğun (yö nü, Ka'be'yi) kıb le yap ma mız, el çi ye
uyan la rı, to puk la rı üze rin de ge ri sin ge ri dö nen ler den ayır det -
mek için dir. Doğ ru su (bu,) Al lah'ın hi da ye te ilet tik le ri nin dı şın da
ka lan lar için bü yük (bir yük)tür. Al lah, ima nı nı zı bo şa çı ka ra cak
de ğil dir. Şüp he siz, Al lah, in san la ra şef kat eden dir, esir ge yen -
dir. (2/143)
Biz, se nin yü zü nü çok de fa gö ğe doğ ru çe vi rip- dur du ğu nu gö -
rü yo ruz. Şim di el bet te se ni hoş nud ola ca ğın kıb le ye çe vi re ce -
ğiz. Ar tık yü zü nü Mes cid-i Ha ram yö nü ne çe vir. Her ne re de bu -
lu nur sa nız, yü zü nü zü onun yö nü ne çe vi rin. Şüp he siz, ken di le -
ri ne ki tap ve ri len ler, tar tış ma sız bu nun Rab le rin den bir ger çek
(hak) ol du ğu nu el bet te bi lir ler. Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil de -
ğil dir. (2/144)
An dol sun, ken di le ri ne ki tap ve ri len le re her aye ti (de li li) ge tir sen,
yi ne on lar se nin kıb le ne uy maz; sen de on la rın kıb le le ri ne uya-
cak de ğil sin. On lar dan bir kıs mı, bir kıs mı nın kıb le si ne (bi le) uy -
maz. An dol sun, eğer sa na ge len bun ca ilim den son ra on la rın
he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak olur san, o za man ger çek ten
za lim ler den olur sun. (2/145)
Her ne re den çı kar san yü zü nü Mes cid-i Ha ram yö nü ne çe vir.
(Siz de) Her ne re de olur sa nız yü zü nü zü onun yö nü ne çe vi rin.
Öy le ki, on lar dan zul me den le rin dı şın da in san la rın si ze kar şı bir
de lil le ri ol ma sın. On lar dan kork ma yın, Ben den kor kun üze ri niz -
de ki ni me ti mi ta mam la ya yım. Umu lur ki, hi da ye te erer si niz.
(2/150)
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KI NA MA
Ey iman eden ler, içi niz den kim di nin den ge ri dö ner (ir ti dat
eder)se, Al lah (ye ri ne) ken di si nin on la rı sev di ği, on la rın da ken-
di si ne sev di ği mü'min le re kar şı al çak gö nül lü, ka fir le re kar şı ise
'güç lü ve onur lu,' Al lah yo lun da cehd eden (çaba harcayan) ve
kı na yı cı nın kı na ma sın dan kork ma yan bir top lu luk ge ti rir. Bu,
Allah'ın bir faz lı dır, onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me tiy le) ge niş
olan dır, bi len dir. (5/54)
(Al lah) De di: "Kı na nıp al çal tıl mış ve ko vul muş ola rak or dan çık.
An dol sun, on lar dan kim se ni iz ler se, ce hen ne mi siz ler le dol du -
ra ca ğım." (7/18)
Ka dın de di ki: "Be ni ken di siy le kı na dı ğı nız iş te bu dur. An dol sun
onun nef sin den ben mu rad is te dim, o ise (ken di ni) ko ru du. Ve
an dol sun, eğer o ken di si ne em ret ti ği mi yap ma ya cak olur sa,
mut la ka zin da na atı la cak ve el bet te kü çük dü şü rü len ler den ola-
cak." (12/32)
De di ki: "Bu gün si ze kar şı sor gu la ma, kı na ma yok tur. Si zi Al lah
ba ğış la sın. O, mer ha met li le rin (en) mer ha met li si dir." (12/92)
İş hük me bağ la nıp-bi tin ce, şey tan der ki: "Doğ ru su, Al lah, si ze
ger çek olan va'di va'det ti, ben de si ze va ad de bu lun dum, fa kat
si ze ya lan söy le dim. Be nim si ze kar şı zor la yı cı bir gü cüm yok tu,
yal nız ca si zi ça ğır dım, siz de ba na ica bet et ti niz. Öy ley se be ni
kı na ma yın, siz ken di ni zi kı na yın. Ben si zi kur ta cak de ği lim, siz
de be ni kur ta cak de ğil si niz. Doğ ru su da ha ön ce be ni or tak koş-
ma nı zı da ta nı ma mış tım. Ger çek şu ki, za lim le re acı bir azab
var dır." (14/22)
Kim çar ça buk ola nı (ge çi ci dün ya ar zu la rı nı) is ter se, ora da is te-
di ği miz kim se ye di le di ği mi zi ça buk laş tı rı rız, son ra ona ce hen -
ne mi (yurt) kı la rız; ona, kı nan mış ve ko vul muş ola rak gi der.
(17/18)
Al lah ile be ra ber baş ka ilah lar edin me, yok sa kı nan mış ve ken -
di ba şı na (ya pa yal nız ve yar dım cı sız) bı ra kıl mış olur sun.
(17/22)
Eli ni boy nun da bağ lan mış ola rak kıl ma, büs bü tün de açık tut -
ma. Son ra kı na nır, has ret (piş man lık) için de ka la ka lır sın.
(17/29)
Bun lar, Rab bi nin sa na hik met ola rak vah yet ti ği şey ler dir. Rab -
bin ile be ra ber baş ka ilah lar kıl ma yok sa ye ril miş ko vul muş ola-
rak ce hen ne me bı ra kı lır sın. (17/39)
An cak eş le ri ya da sağ el le ri nin sa hip ol duk la rı na kar şı (tu tum -
la rı) ha riç; bu ko nu da kı nan mış de ğil ler dir. (23/6)
Der ken onu ba lık yut muş tu, oy sa o kı nan mış tı. (37/142)
Bu nun üze ri ne, Biz onu ve or du la rı nı ya ka la yıp de ni ze at tık; (ki
o,) 'kı na na cak iş ler ya pı yor du.' (51/40)
Öy ley se sen, on lar dan yüz çe vir; ar tık kı na na cak de ğil sin.
(51/54)
Şim di bir bir le ri ne kar şı ken di le ri ni kı na ma ya baş la dı lar. (68/30)
Eğer Rab bin den bir ni met ona ulaş ma say dı, mut la ka ye ril miş
ve çıp lak bir du rum da (ka ra ya) atıl mış ola cak tı. (68/49)
An cak ken di eş le ri ya da sağ el le ri nin ma lik ol du ğu baş ka; çün -
kü on lar (bun lar dan do la yı) kı nan maz lar. (70/30)
Ve yi ne ha yır; ken di ni kı na yıp du ran nef se de and ede rim.
(75/2)

KI SAS
Ey iman eden ler, öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz
kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa ar tık (ya pıl ma sı ge -

re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim, bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
Ey te miz akıl sa hip le ri, kı sas ta si zin için ha yat var dır. Umu lur ki
sa kı nır sı nız. (2/179)
Eğer ce za ve re cek se niz si ze ve ri len ce za nın mis liy le ce za ve -
rin ve eğer sab re der se niz an dol sun bu sab re den ler için da ha
ha yır lı dır. (16/126)

KI SIR
De di ki: "Rab bim, ba na ger çek ten ih ti yar lık ulaş mış ken ve ka -
rım da kı sır ken na sıl bir oğ lum ola bi lir?" "Böy le dir" de di, "Al lah
di le di ği ni ya par." (3/40)
Doğ ru su ben, ar kam dan ge le cek ya kın la rım adı na kor ku ya ka -
pıl dım, be nim ka rım da bir kı sır (ka dın)dır. Ar tık ba na Kendi
Katından bir yar dım cı ar ma ğan et." (19/5)
De di ki: "Rab bim, ka rım kı sır (bir ka dın) iken, be nim na sıl oğ -
lum ola bi lir? Ben de yaş lı lı ğın son ba sa ma ğın da yım." (19/8)
Ve ya er kek ler ve di şi ler ola rak çift (ikiz) ve rir. Di le di ği ni kı sır bı -
ra kır. Ger çek ten O bi len dir, güç ye ti ren dir. (42/50)
Böy le ce ka rı sı çığ lık lar ko pa ra rak gel di ve yü zü ne vu ra rak: "Kı -
sır, yaş lı bir ka dın (mı do ğum ya pa cak mış)?" de di. (51/29)

KIS KANÇ LIK
Al lah'ın kul la rın dan, di le di ği ne ken di faz lın dan (pey gam ber li ği)
in dir me si ni 'kıs ka na rak ve hak ka baş kal dı ra rak' Al lah'ın in dir -
dik le ri ni ta nı ma mak la, ne fis le ri ni ne kö tü şe ye kar şı lık sat tı lar.
Böy le lik le ga zab üs tü ne ga za ba uğ ra dı lar. Ka fir ler için al çal tı cı
bir azab var dır. (2/90)
Ki tap Eh lin den ço ğu, ken di le ri ne ger çek (hak) apa çık bel li ol -
duk tan son ra, ne fis le ri ni (ku şa tan) kıs kanç lık tan do la yı, ima nı -
nız dan son ra si zi in kâ ra dön dür mek ar zu su nu duy du lar. Fa kat,
Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar on la rı bı ra kın ve (on la ra ne söz le,
ne de ey lem le) iliş me yin. Hiç şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti -
ren dir. (2/109)
İn san lar tek bir üm met ti. Al lah, müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak
pey gam ber ler gön der di ve be ra ber le rin de, in san la rın an laş -
maz lı ğa düş tük le ri şey ler ko nu sun da, ara la rın da hü küm ver mek
üze re hak ki tap lar in dir di. Oy sa ken di le ri ne apa çık ayet ler gel-
dik ten son ra, bir bir le ri ne kar şı olan 'az gın lık ve kıs kanç lık la rı'
yü zün den an laş maz lı ğa dü şen ler, o, (Ki tap) ve ri len ler den baş-
ka sı de ğil dir. Böy le ce Al lah, iman eden le ri, hak kın da ay rı lı ğa
düş tük le ri ger çe ğe ken di iz niy le eriş tir di. Al lah, ki mi di ler se onu
doğ ru ya yö nel tir. (2/213)
Hiç şüp he siz din, Al lah Katında İs lam'dır. Ki tap ve ri len ler, an -
cak ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra, ara la rın da ki 'kıs kanç lık ve
hak ka baş kal dır ma' (bağy) yü zün den ay rı lı ğa düş tü ler. Kim
Allah'ın ayet le ri ni in kâr eder se, (bil sin ki) ger çek ten Al lah, he sa-
bı pek ça buk gö ren dir. (3/19)
Yok sa on lar, Al lah'ın Ken di faz lın dan in san la ra ver dik le ri ni mi
kıs ka nı yor lar? Doğ ru su Biz, İb ra him ai le si ne Ki ta bı ve hik me ti
ver dik; on la ra bü yük bir mülk de ver dik. (4/54)
Eğer bir ka dın, ko ca sı nın nü şu zun dan ve ya on dan yüz çe vi rip
uzak laş ma sın dan kor kar sa, ba rış ile ara la rı nı bu lup dü zelt mek -
te iki si için sa kın ca yok tur. Ba rış da ha ha yır lı dır. Ne fis ler ise
'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra' ha zır (el ve riş li) kı lın mış tır. Eğer
iyi lik ya par ve sa kı nır sa nız, şüp he siz, Al lah, yap tık la rı nız dan
ha be ri olan dır. (4/128)
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(Sa vaş tan) Ge ri de bı ra kı lan lar, siz ga ni met le ri al ma ya git ti ği niz
za man di ye cek ler dir ki: "Bi zi bı ra kın da si zi iz le ye lim." On lar,
Allah'ın ke la mı nı de ğiş tir mek is ti yor lar. De ki: "Siz, ke sin ola rak
bi zim izi miz den ge le mez si niz. Al lah, da ha ev vel böy le bu yur -
du." Bu nun üze ri ne: "Ha yır, bi zi kıs ka nı yor su nuz" di ye cek ler.
Ha yır, on lar pek az an la yan kim se ler dir. (48/15)
O, gayb (ha ber le rin)e kar şı (söy le dik le rin den do la yı) suç la na -
maz (ya da cim ri lik te bu lu nup kıs kanç lık yap maz.) (81/24)

KIS MET ARA MAK
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)

KIS SA
Bun lar, sa na doğ ru ha ber (kıs sa) ola rak ak tar dı ğı mız (geç miş -
te ki) ne sil le rin ha ber le ri dir. On lar dan ki mi ayak ta kal mış, (ha la
iz le ri var, ki mi de) bi çil miş ekin (gi bi yer le bir edil miş, ka lın tı sı si -
lin miş) dir. (11/100)
Biz bu Kur'an'ı sa na vah yet me miz le, en gü zel kıs sa la rı ger çek
bir ha ber (kıs sa) ola rak sa na ak ta rı yo ruz, oy sa sen, da ha ön ce,
bun dan ha be ri ol ma yan lar dan dın. (12/3)
An dol sun, on la rın kıs sa la rın da te miz akıl sa hip le ri için ib ret ler
var dır. (Bu Kur'an) dü züp uy du ru la cak bir söz de ğil dir, an cak
ken din den ön ce ki le rin doğ ru la yı cı sı, her şe yin 'çe şit li bi çim ler de
açık la ma sı' ve iman ede cek bir top lu luk için bir hi da yet ve rah-
met tir. (12/111)

KI TA LAR
Yer yü zün de bir bi ri ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm bağ la rı,
ekin ler, ça tal lı ve ça tal sız hur ma lık lar da var dır ki, bun lar ay nı
su ile su la nır; ama ürün le rin de (ki ve rim de ve lez zet te) ba zı sı nı
ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz. Şüp he siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir
top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/4)

KI VIL CIM
Ger çek ten o, san ki her bi ri sa ray olan bir kı vıl cım sa çar. (77/32)

KI YAM ET MEK
On la rın kalp le ri üze rin de (sab rı ve ka rar lı lı ğı) rab tet miş tik; (Kra -
la kar şı) Kı yam et tik le rin de de miş ler di ki: "Bi zim Rab bi miz, gök-
le rin ve ye rin Rab bi'dir; ilah ola rak biz O'ndan baş ka sı na ke sin -
lik le tap ma yız, (eğer ter si ni) söy le ye cek olur sak, an dol sun, ger-
çe ğin dı şı na çı ka rız." (18/14)
Ha ni Biz İb ra him'e Evin (Ka be'nin) ye ri ni be lir tip ha zır la dı ğı mız
za man (şöy le em ret miş tik:) "Ba na hiç bir şe yi or tak koş ma, ta vaf
eden ler, kı yam eden ler, rü kua ve sü cu da va ran lar için Evi mi
ter te miz tut." (22/26)
O, kı yam et ti ğin za man se ni gö rü yor. (26/218)
De ki: "Si ze bir tek öğüt ve ri yo rum: "Al lah için iki şer iki şer ve te -

ker te ker kı yam et me niz, son ra dü şün me niz. Si zin sa hi bi niz
(ve ya ar ka da şı nız olan Pey gam ber)de hiç bir de li lik yok tur. O,
yal nız ca si zi, şid det li bir aza bın ön ce sin de uya ran dır." (34/46)

KI YA MET
Son ra (yi ne) siz, bir bi ri ni zi öl dü rü yor, bir bö lü mü nü zü yurt la rın -
dan sü rüp-çı ka rı yor ve gü nah ve düş man lık la aleyh le rin de it ti -
fak lar ku ru yor ve si ze esir ola rak gel dik le rin de on lar la fid ye le şi -
yor du nuz. Oy sa on la rı çı kar ma nız, si ze ha ram kı lın mış tı. Yok -
sa siz, Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü mü nü in kâr mı
edi yor su nuz? Ar tık siz den böy le ya pan la rın dün ya ha ya tın da ki
ce za sı aşa ğı lık ol mak tan baş ka de ğil dir; kı ya met gü nün de de
aza bın en şid det li ola nı na uğ ra tı la cak lar dır. Al lah, yap tık la rı nız -
dan ga fil de ğil dir. (2/85)
Yahudi ler de di ler ki: "Hı ris ti yan lar bir şey (her han gi bir te mel)
üze re de ğil ler dir"; Hı ris ti yan lar da: "Yahudi ler bir şey üze re de -
ğil ler dir" de di ler. Oy sa on lar, Ki ta bı oku yor lar. Bil me yen ler (bil-
gi siz ler) de, on la rın söy le dik le ri nin ben ze ri ni söy le miş ler di. Ar tık
Al lah, kı ya met gü nü an laş maz lı ğa düş tük le ri şey de ara la rın da
hü küm ve re cek tir. (2/113)
Al lah'ın in dir di ği Ki tap tan bir şe yi gö zar dı edip sak la yan lar ve
onun la de ğe ri az (bir şe yi) sa tın alan lar; on la rın ye dik le ri, ka rın -
la rın da ateş ten baş ka sı de ğil dir. Al lah kı ya met gü nü on lar la ko -
nuş maz ve on la rı arın dır maz. Ve on lar için acı bir azab var dır.
(2/174)
İn kar eden le re dün ya ha ya tı çe ki ci kı lın dı (süs len di). On lar,
iman eden ler den ki mi le riy le alay eder ler. Oy sa kor kup sa kı nan -
lar, kı ya met gü nü on la rın üs tün de dir. Al lah, di le di ği ne he sap sız
rı zık ve rir. (2/212)
Ha ni Al lah, İsa'ya de miş ti ki: "Ey İsa, doğ ru su se nin ha ya tı na
Ben son ve re ce ğim, se ni Ken di me yük sel te ce ğim, se ni in kâr
eden ler den te miz le ye ce ğim ve sa na uyan la rı kı ya me te ka dar
in kâ ra sa pan la rın üs tü ne ge çi re ce ğim. Son ra dö nü şü nüz yal-
nız ca Ba na dır, hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey de ara-
nız da Ben hük me de ce ğim." (3/55)
Al lah'ın ah di ni ve ye min le ri ni az bir de ğe re kar şı lık sa tan lar... İş -
te on lar; on lar için ahi ret te hiç bir pay yok tur, kı ya met gü nün de
Al lah on lar la ko nuş maz, on la rı gö zet mez ve on la rı arın dır maz.
Ve on lar için acı bir azab var dır. (3/77)
Hiç bir pey gam be re, ema ne te iha net ya raş maz. Kim iha net
eder se, kı ya met gü nü iha net et ti ğiy le ge lir. Son ra her ne fis ne
ka zan dıy sa, (ona) ek sik siz ola rak öde nir. On lar hak sız lı ğa uğ -
ra tıl maz lar. (3/161)
Al lah'ın, bol ih sa nın dan ken di le ri ne ver di ği şey ler de cim ri lik
eden ler, bu nun ken di le ri için ha yır lı ol du ğu nu san ma sın lar. Ha -
yır; bu, on lar için şer dir; kı ya met gü nü, cim ri lik et tik le riy le tas-
ma lan dı rı la cak lar dır. Gök le rin ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. Al lah
yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (3/180)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Kı ya met gü nü el bet te ecir le ri niz ek -
sik siz ce öde ne cek tir. Kim ateş ten uzak laş tı rı lır ve cen ne te so -
ku lur sa, ar tık o ger çek ten kur tu lu şa er miş tir. Dün ya ha ya tı, al -
da tı cı me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (3/185)
Rab bi miz, el çi le ri ne va'det tik le ri ni bi ze ver, kı ya met gü nün de de
bi zi 'hor ve aşa ğı lık' kıl ma. Şüp he siz Sen, va'di ne mu ha le fet et -
me yen sin." (3/194)
Al lah; O'ndan baş ka ilah yok tur. Ken di sin de hiç bir şüp he ol ma -
yan kı ya met gü nün de siz le ri mu hak kak top la ya cak tır. Al lah'tan
da ha doğ ru söz lü kim dir? (4/87)
İş te siz böy le si niz; dün ya ha ya tın da on lar dan ya na mü ca de le
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et ti niz. Pe ki kı ya met gü nü on lar dan ya na Al lah'a mü ca de le ede-
cek kim dir? Ya da on la ra ve kil ola cak kim dir? (4/109)
On lar si zi gö zet le yip-du ru yor lar. Si ze Al lah'tan bir fe tih (za fer ve
ga ni met) ge lir se: "Si zin le bir lik te de ğil miy dik?" der ler. Ama ka -
fir le re bir pay dü şer se: "Si ze üs tün lük sağ la ma dık mı, mü'min-
ler den si ze (ge le cek teh li ke le ri) ön le me dik mi?" der ler. Al lah, kı -
ya met gü nü ara nız da hük me de cek tir. Al lah, ka fir le re mü'min le -
rin aley hin de ke sin lik le yol ver mez. (4/141)
An dol sun, Ki tap eh lin den, öl me den ön ce ona inan ma ya cak
kim se yok tur. Kı ya met gü nü, o da on la rın aley hi ne şa hid ola-
cak tır. (4/159)
Ve: "Biz Hı ris ti yan la rız" di yen ler den ke sin söz (mi sak) al mış tık.
So nun da on lar ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
al ma yı unut tu lar. Böy le ce Biz de, kı ya me te ka dar ara la rın da kin
ve düş man lık sal dık. Al lah, ya pa gel dik le ri şe yi on la ra ha ber ve -
re cek tir. (5/14)
Ger çek şu ki, in kâr eden ler, yer yü zün de olan la rın tü mü ve bu -
nun la bir lik te bir ka tı da ha on la rın ol sa, bu nun la da kı ya met gü -
nü nün aza bın dan (kur tul mak için) fid ye ver me ye kal kış sa lar, yi -
ne on lar dan ka bul edil mez. On lar için acı bir azab var dır. (5/36)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır,
na sıl di ler se in fak eder. An dol sun, Rab bin den sa na in di ri len,
on lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz
de on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık
ve kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev-
len dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu -
ğa ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
De ki: "Gök ler de ve yer de olan lar ki min dir?" De ki: "Al lah'ın dır."
O, rah me ti Ken di üze ri ne yaz dı. Si zi ken di sin de şüp he ol ma yan
kı ya met gü nün de el bet te top la ya cak tır. Ne fis le ri ni hüs ra na uğ -
ra tan lar, iş te on lar inan ma yan lar dır. (6/12)
De ki: "Al lah'ın kul la rı için çı kar dı ğı ziy ne ti ve te miz rı zık la rı kim
ha ram kıl mış tır?" De ki: "Bun lar, dün ya ha ya tın da iman eden ler
için dir, kı ya met gü nü ise yal nız ca on la rın dır." Bi len bir top lu luk
için ayet le ri böy le bi rer bi rer açık la rız. (7/32)
İş te o za man Rab bin, on la ra en kö tü aza bı ya pa cak kim se(le ri)
kı ya met gü nü ne ka dar üzer le ri ne mut la ka gön de re ce ği ni bil dir -
di. Şüp he siz, Rab bin (ce za ile) so nuç lan dır ma sı pek ça buk
olan dır ve ger çek ten O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (7/167)
Ha ni Rab bin, Adem oğul la rı nın sırt la rın dan zür ri yet le ri ni al mış
ve on la rı ken di ne fis le ri ne kar şı şa hid ler kıl mış tı: "Ben si zin
Rab bi niz de ğil mi yim?" (de miş ti de) on lar: "Evet (Rab bi miz sin),
şa hid ol duk" de miş ler di. (Bu,) Kı ya met gü nü: "Biz bun dan ha -
ber siz dik" de me me niz için dir. (7/172)
Al lah hak kın da ya lan uy du rup if ti ra eden le rin kı ya met gü nü
zan la rı ne dir? Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı bü yük ih san
(Fazl) sa hi bi dir, an cak on la rın ço ğu şük ret mez ler. (10/60)
Ve bu dün ya da da, kı ya met gü nün de de la ne te ta bi tu tul du lar.
Ha be ri niz ol sun; ger çek ten Ad (hal kı), Rab le ri ne (kar şı) in kâr
et ti ler. Ha be ri niz ol sun; Hud kav mi Ad'a (Al lah'ın rah me tin den)
uzak lık (ve ril di). (11/60)
O, kı ya met gü nü kav mi nin ön der li ği ne ge çer, böy le ce on la rı
ate şe gö tür müş olur. So nun da var dık la rı yer, ne kö tü bir yer-
dir... (11/98)
On lar, bur da da, kı ya met gü nün de de la ne te ta bi tu tul du lar.
(Bu) Ve ri len ba ğış, ne kö tü bir ba ğış tır. (11/99)
Şim di bun lar, ken di le ri ne Al lah'ın aza bın dan kap sam lı bir bü rü -
me nin ge li ver me sin den ve ya on la rın hiç ha ber le ri yok ken kı ya -

me tin on la ra apan sız gel me sin den ken di le ri ni gü ven de mi bul-
du lar? (12/107)
Kı ya met gü nün de ken di gü nah la rı nın tü mü nü ve bil gi siz ce sap-
tır dık la rı nın gü nah la rı nın bir kıs mı nı yük len me le ri için. Bak, ne
kö tü yük yük le ni yor lar. (16/25)
Son ra (Al lah) kı ya met gü nü on la rı aşa ğı lık kı la cak ve di ye cek
ki: "Hak la rın da (mü'min le re kar şı) düş man ke sil di ği niz or tak la -
rım ha ni ne re de?" Ken di le ri ne ilim ve ri len ler, de di ler ki: "Bu gün,
ger çek ten aşa ğı lan ma ve kö tü lük ka fir le rin üs tü ne dir." (16/27)
Cu mar te si, an cak on da ih ti la fa dü şen le re (farz) kı lın dı. Şüp he -
siz Rab bin, on la rın ih ti laf et tik le ri şey ler hak kın da kı ya met gü nü
ara la rın da hük me de cek tir. (16/124)
Biz, her in sa nın ku şu nu (iş le dik le ri ni, yap tık la rı nı) ken di boy nu -
na do la dık, kı ya met gü nün de onun için açıl mış ola rak önü ne
ko na cak bir ki tap çı ka rı rız. (17/13)
Hiç bir ül ke (ve ya şe hir) ol ma sın ki, kı ya met gü nün den ön ce Biz
onu (ya) bir yı kı ma uğ ra ta ca ğız ve ya onu şid det li bir azab la
azab lan dı ra ca ğız; bu (mu hak kak) o ki tap ta ya zı lı dır. (17/58)
De miş ti ki: "Şu ba na kar şı yü celt ti ği ne bir bak; an dol sun, eğer
ba na kı ya met gü nü ne ka dar sü re ta nır san, onun so yu nu -pek
az dı şın da- kuş ku suz ken di me bağ lı kı la ca ğım. (17/62)
Al lah, ki mi hi da ye te er di rir se, iş te o, hi da yet bul muş tur, ki mi
sap tı rır sa on lar için O'nun dı şın da as la ve li ler bu la maz sın. Kı -
ya met gü nü, Biz on la rı yü zü ko yun kör ler, dil siz ler ve sa ğır lar
ola rak haş re de riz. On la rın ba rın ma yer le ri ce hen nem dir; ate şi
sü kun bul duk ça, çıl gın ale vi ni on la ra art tı rı rız. (17/97)
Böy le ce, Al lah'ın va'di nin hak ol du ğu nu ve ger çek ten kı ya me -
tin, ken di sin de şüp he bu lun ma dı ğı nı bil me le ri için (şe hir hal kı -
na ve son ra ki in san ku şak la rı na) on la rı bul dur muş ol duk. (On -
la rı gö ren ler) Ken di ara la rın da du rum la rı nı tar tı şı yor lar dı, (bir
kıs mı) de di ki: "On la rın üs tü ne bir bi na in şa edin, Rab le ri on la -
rı da ha iyi bi lir." On la rın işi ne ga lip ge len (söz le ri ge çen)ler ise:
"Üst le ri ne mut la ka bir mes cid yap ma lı yız" de di ler. (18/21)
Kı ya met-sa ati'nin ko pa ca ğı nı da san mı yo rum. Bu na rağ men
Rab bi me dön dü rü le cek olur sam, şüp he siz bun dan da ha ha yır lı
bir so nuç bu la ca ğım." (18/36)
İş te on lar, Rab le ri nin ayet le ri ni ve O'na ka vuş ma yı in kar eden-
ler dir. Ar tık on la rın ya pıp-et tik le ri bo şa çık mış tır, kı ya met gü -
nün de on lar için bir tar tı tut ma ya ca ğız. (18/105)
De ki: "Kim sa pık lık için dey se, Rah man, ona sü re ta nı dık ça ta -
nır; ken di le ri ne va'de di le ni -ya aza bı ve ya kı ya met sa ati ni- gör-
dük le ri za man ar tık ki min ye ri (ma kam, mev ki) da ha kö tü, ki min
as ke ri- gü cü da ha za yıf mış, öğ re ne cek ler dir. (19/75)
Ve on la rın hep si, kı ya met gü nü O'na, 'ya pa yal nız, tek baş la rı -
na' ge le cek ler dir. (19/95)
Şüp he siz, kı ya met-sa ati yak la şa rak gel mek te dir. Her ke sin har-
ca dı ğı ça ba nın kar şı lı ğı nı al ma sı için, onun (ko şup ha be ri ni) ne -
re dey se giz le ye ce ğim." (20/15)
Kim bun dan yüz çe vi rir se, şüp he siz kı ya met gü nü o, bir gü nah-
yü kü yük le ne cek tir. (20/100)
O (yü kün al tı)nda ebe di ola rak ka lı cı dır lar. Bu, kı ya met gü nü
on lar için ne kö tü bir yük tür. (20/101)
Kim de be nim zik rim den yüz çe vi rir se, ar tık onun için sı kın tı lı bir
ge çim var dır ve Biz onu kı ya met gü nü kör ola rak haş re de ce ğiz."
(20/124)
Biz ise, kı ya met gü nü ne ait du yar lı te ra zi ler ko ya rız da ar tık,
hiç bir ne fis hiç bir şey le hak sız lı ğa uğ ra maz. Bir har dal ta ne si bi -
le ol sa ona (te ra zi ye) ge ti ri riz. He sap gö rü cü ler ola rak Biz ye te -
riz. (21/47)
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On lar, Rab le ri ne kar şı gayb ile (O'nu gör me dik le ri hal de) bir
haş yet için de dir ler ve on lar, kı ya met sa atin den 'iç le ri tit re mek te
olan lar dır.' (21/49)
Ey in san lar, Rab bi niz den kor kup-sa kı nın, çün kü kı ya met sa ati -
nin sar sın tı sı bü yük bir şey dir. (22/1)
Ger çek şu ki, kı ya met-sa ati yak la şa rak gel mek te dir, on da şüp -
he yok tur. Ger çek ten Al lah ka bir ler de olan la rı di ril te cek tir.
(22/7)
Al lah'ın yo lun dan sap tır mak ama cıy la 'gu rur la sa lı nıp-ka sı la rak'
(bu nu ya par); dün ya da onun için aşa ğı lan ma var dır, kı ya met
gü nü de ya kı cı aza bı ona tad dı ra ca ğız. (22/9)
Ger çek ten iman eden ler, Yahudi ler, yıl dı za ta pan lar (Sa bii), Hı -
ris ti yan lar, ate şe ta pan lar (Me cu si) ve şirk ko şan lar; şüp he siz
Al lah, kı ya met gü nü ara la rı nı ayı ra cak tır. Doğ ru su Al lah, her şe -
yin üze rin de şa hid olan dır. (22/17)
İn kâr eden ler ise, kı ya met-sa ati on la ra apan sız ge lin ce ye ve ya
ke sin ti ye uğ ra mış (akim, ve rim siz) bir gü nün aza bı on la ra ye ti -
şin ce ye ka dar on dan (Kur'an'dan) ya na şüp he için de sür-git ka -
la cak lar dır. (22/55)
Al lah, kı ya met gü nü, ken di sin de ih ti la fa düş tü ğü nüz şey hak-
kın da ara nız da hük me de cek tir." (22/69)
Son ra siz ger çek ten kı ya met gü nü di ril ti le cek si niz. (23/16)
Ha yır, on lar kı ya met-sa ati ni ya lan la dı lar; Biz kı ya met sa ati ni
ya lan sa yan la ra çıl gın ca ya nan bir ateş ha zır la dık. (25/11)
Kı ya met gü nü, azab ona kat kat art tı rı lır ve için de aşa ğı lan mış
ola rak te mel li ka lır. (25/69)
Biz, on la rı ate şe ça ğı ran ön der ler kıl dık; kı ya met gü nü yar dım
gör mez ler. (28/41)
Bu dün ya ha ya tın da on la rın ar ka sı na la net dü şür dük; kı ya met
gü nün de ise, on lar çir kin leş ti ril miş olan lar dır. (28/42)
Şim di, ken di si ne gü zel bir va ad de bu lun du ğu muz, do la yı sıy la
ona ka vu şan ki şi, dün ya ha ya tı nın me taı ile me ta lan dır dı ğı mız
son ra kı ya met gü nü (aza ba uğ ra mak için) ha zır bu lun du ru lan
ki şi gi bi mi dir? (28/61)
De ki: "Gör dü nüz mü söy le yin; Al lah, kı ya met gü nü ne ka dar ge -
ce yi si zin üze ri niz de ke sin ti siz ce sür dü re cek ol sa, Al lah'ın dı -
şın da si ze ay dın lık ve re cek ilah kim dir? Yi ne de din le me ye cek
mi si niz?" (28/71)
De ki: "Gör dü nüz mü söy le yin, Al lah kı ya met gü nü ne ka dar
gün dü zü si zin üze ri niz de ke sin ti siz ce sür dü re cek ol sa Al lah'ın
dı şın da si ze için de din le ne ce ği niz ge ce yi ge ti re cek ilah kim dir?
Yi ne de gör me ye cek mi si niz?" (28/72)
Şüp he siz on lar, hem ken di yük le ri ni, hem ken di yük le riy le bir lik-
te baş ka yük le ri de yük le ne cek ler ve kı ya met gü nü, dü züp uy -
dur duk la rı na kar şı sor gu ya çe ki le cek ler dir. (29/13)
(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı bı ra kıp dün ya ha ya tın -
da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı (ilah lar) edin di niz. Son -
ra kı ya met gü nü, ki mi niz ki mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki -
mi niz ki mi ni ze la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir
ve hiç bir yar dım cı nız yok tur." (29/25)
Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı gün, suç lu-gü nah kar lar umut suz ca
yı kı lır lar. (30/12)
Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı gün, (mü'min ler le ka fir ler bir bir le rin -
den) ay rı lır lar. (30/14)
Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı gün, suç lu-gü nah kar lar, tek bir sa a-
tin dı şın da (dün ya ha ya tı) ya şa ma dık la rı na and içer ler. İş te on -
lar böy le çev ri li yor lar dı. (30/55)
Kı ya met sa ati nin bil gi si, şüp he siz Al lah'ın Katında dır. Yağ mu ru
yağ dı rır; ra him ler de ola nı bi lir. Hiç kim se, ya rın ne ka za na ca ğı -

nı bil mez. Hiç kim se de, han gi yer de öle ce ği ni bil mez. Hiç şüp-
he siz Al lah bi len dir, ha ber dâr dır. (31/34)
Şüp he siz, se nin Rab bin, ih ti la fa düş tük le ri şey ler ko nu sun da kı -
ya met gü nü ara la rın da 'hük mü nü ve rip ayı ra cak tır'. (32/25)
İn san lar, sa na kı ya met-sa ati ni so rar lar; de ki: "Onun bil gi si yal-
nız ca Al lah'ın Katında dır." Ne bi lir sin; bel ki kı ya met-sa ati pek
ya kın da ola bi lir. (33/63)
İn kâr eden ler, de di ler ki: "Kı ya met-sa ati bi ze gel mez." De ki:
"Ha yır, gay bı bi len Rab bi me an dol sun, o mu hak kak si ze ge le -
cek tir. Gök ler de ve yer de zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey O'ndan
uzak (sak lı) kal maz. Bun dan da ha kü çük ola nı da, da ha bü yük
ola nı da, is tis na sız, mut la ka apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır." (34/3)
Eğer on la ra dua eder se niz, du anı zı işit mez ler, işit se ler bi le si ze
ce vap ve re mez ler. Kı ya met gü nün de ise, si zin şirk koş ma nı zı
ta nı ma ya cak lar dır. (Bu nu her şey den) Ha be ri olan Al lah gi bi sa -
na (hiç kim se) ha ber ver mez. (35/14)
Siz, O'nun dı şın da di le dik le ri ni ze iba det edin." De ki: "Ger çek -
ten hüs ra na uğ ra yan lar, kı ya met gü nü hem ken di le ri ni, hem ya -
kın la rı nı hüs ra na uğ ra tan lar dır. Ha be ri niz ol sun; bu apa çık olan
hüs ra nın ken di si dir." (39/15)
Kı ya met gü nü o kö tü azab tan ken di ni yü zü ile kim ko ru ya bi le -
cek? Ve za lim le re "Ka zan dı ğı nı zı ta dın" den miş tir. (39/24)
Son ra şüp he siz siz ler, kı ya met gü nü Rab bi ni zin hu zu run da da -
va la şa cak sı nız. (39/31)
Eğer yer yü zün de olan la rın tü mü ve bu nun la bir lik te bir ka tı da -
ha za lim le rin ol muş ol say dı, kı ya met gü nü o kö tü azab tan (kur-
tul mak ama cıy la) ger çek ten bun la rı fid ye ola rak ve rir ler di. Oy -
sa, on la rın hiç he sa ba kat ma dık la rı şey ler, Al lah'tan ken di le ri
için açı ğa çık mış tır. (39/47)
Kı ya met gü nü, Al lah'a kar şı ya lan söy le yen le rin yüz le ri nin kap-
ka ra ol du ğu nu gö rür sün. Bü yük le nen ler için ce hen nem de bir
ko nak la ma ye ri mi yok? (39/60)
On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler. Oy sa kı ya met
gü nü yer, bü tü nüy le O'nun avu cu (kab za sı)nda dır; gök ler de
sağ eliy le dü rü lüp-bü kül müş tür. O, şirk koş tuk la rın dan mü nez -
zeh ve yü ce dir. (39/67)
Ve ey kav mim, doğ ru su ben si zin için o fer yat (ede ce ği niz kı ya-
met) gü nün den kor ku yo rum." (40/32)
Ateş; sa bah ak şam, ona su nu lur lar. Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı
gün: "Fi ra vun çev re si ni, aza bın en şid det li ola nı na so kun" (de -
ne cek). (40/46)
Şüp he siz kı ya met-sa ati, yak la şa rak gel mek te dir; bun da hiç bir
kuş ku yok. An cak in san la rın ço ğu iman et mi yor lar. (40/59)
Bi zim ayet le ri miz ko nu sun da çar pıt ma ya pan lar, Bi ze giz li kal-
maz lar. Öy ley se ate şin içi ne bı ra kı lan mı da ha ha yır lı dır yok sa
kı ya met gü nü gü ven le ge len mi? Siz di le di ği ni zi ya pın. Çün kü
O yap tık la rı nı zı ger çek ten gö ren dir. (41/40)
Kı ya met-sa ati nin il mi O'na dön dü rü lür. O'nun il mi ol mak sı zın,
hiç bir mey ve to mur cu ğun dan çık maz, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. On la ra: "Be nim or tak la rım ne re de" di ye ses-
le ne ce ği gün, de di ler ki: "Sa na ar zet tik ki, biz den hiç bir şa hid
yok." (41/47)
Oy sa ona do ku nan bir za rar dan son ra ta ra fı mız dan bir rah met
tad dır sak, mut la ka: "Bu be nim (hak kım)dır. Ve ben kı ya met-sa -
ati nin ko pa ca ğı nı da san mı yo rum; eğer Rab bi me dön dü rül sem
bi le, mu hak kak O'nun Katında be nim için da ha gü zel ola nı var-
dır." der. Ama an dol sun Biz, o kâ fir le re yap tık la rı nı ha ber ve re -
ce ğiz ve an dol sun on la ra, en ka ba bir azab tan tad dı ra ca ğız.
(41/50)
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Ki Al lah, hak ol mak üze re Ki ta bı ve mi za nı in dir di. Ne bi lir sin;
bel ki kı ya met-sa ati pek ya kın dır. (42/17)
On da ace le eden ler, (ger çek te) ona inan ma yan lar dır. İman
eden ler ise, ona kar şı bir kor ku için de dir ler ve onun ger çek ten
hak ol du ğu nu bi lir ler. Ha be ri niz ol sun; kı ya met-sa ati ko nu sun -
da tar tı şan lar, ger çek te uzak bir sa pık lık için de dir ler. (42/18)
On la rı gö rür sün; zil let ten baş la rı ön le ri ne düş müş bir hal de, ona
(ate şe) su nu lur lar ken göz ucuy la sez dir me den ba kar lar. İman
eden ler de: "Ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar, kı ya met gü nü hem
ken di ne fis le ri ni, hem ya kın ak ra ba (ve ya yan daş)la rı nı da hüs-
ra na uğ rat mış lar dır" de di ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten za lim -
ler, ka lı cı bir azab için de dir ler. (42/45)
Şüp he siz o, kı ya met-sa ati için bir ilim dir. Öy ley se on dan (kı ya -
met ten) ya na hiç bir kuş ku ya ka pıl ma yın ve ba na uyun. Dos -
doğ ru yol bu dur. (43/61)
On lar, hiç şu urun da de ğil ken ken di le ri ne apan sız ge li ve re cek
olan kı ya met-sa atin den baş ka sı nı mı göz lü yor lar? (43/66)
Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da bu lu nan la rın mül kü ken di si nin
olan (Al lah) ne yü ce dir. Kı ya met-sa ati nin il mi O'nun Katında dır
ve O'na dön dü rü le cek si niz. (43/85)
Ve on la ra bu emir den açık bel ge ler ver dik. Fa kat on lar, ken di -
le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın da ki 'hak ka te ca vüz
ve az gın lık tan' do la yı ih ti la fa düş tü ler. Şüp he siz Rab bin, hak-
kın da ih ti la fa düş tük le ri şey de kı ya met gü nü ara la rın da hü küm
ve re cek tir. (45/17)
De ki: "Al lah si zi di ril ti yor, son ra si zi öl dü rü yor, son ra ken di sin -
de hiç bir kuş ku ol ma yan kı ya met gü nü O si zi bir ara ya ge ti rip-
top la ya cak tır. An cak in san la rın ço ğu bil mez ler." (45/26)
Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır. Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı
gün, (iş te) o gün, ba tıl da olan lar hüs ra na uğ ra ya cak lar dır.
(45/27)
Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır, kı ya met-sa atin de hiç bir kuş ku
yok tur" de nil di ği za man, siz: "Kı ya met-sa ati de ney miş, biz bil-
mi yo ruz; biz yal nız ca bir zan (ve tah min)da bu lu nup zan ne di -
yo ruz; biz, ke sin bir bil giy le inan mak ta olan lar de ği liz" de miş ti -
niz. (45/32)
Al lah'ı bı ra kıp kı ya met gü nü ne ka dar ken di si ne ica bet et me ye -
cek şey le re ta pan dan da ha sap mış kim dir? Oy sa on lar, bun la -
rın tap ma la rın dan ha ber siz dir ler. (46/5)
Ar tık on lar, kı ya met-sa ati nin ken di le ri ne apan sız gel me sin den
baş ka sı nı mı göz lü yor lar? İş te onun işa ret le ri gel miş tir. Fa kat
ken di le ri ne gel dik ten son ra öğüt alıp-dü şün me le ri on la ra ne yi
sağ lar? (47/18)
Va kıa (ke sin bir ger çek olan kı ya met) vu ku bul du ğu za man,
(56/1)
Al lah'ın gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü ger çek ten bil mek te
ol du ğu nu gör mü yor mu sun? (Ken di ara la rın da giz li top lan tı lar
dü zen le yip) Fı sıl daş mak ta olan üç ki şi den dör dün cü le ri mut la -
ka O'dur; be şin al tın cı sı da mut la ka O'dur. Bun dan az ve ya çok
ol sun, her ne re de ol sa lar mut la ka O, ken di le riy le be ra ber dir.
Son ra yap tık la rı nı kı ya met gü nü ken di le ri ne ha ber ve re cek tir.
Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir. (58/7)
Ne ya kın ak ra ba la rı nız, ne ço cuk la rı nız kı ya met gü nü si ze bir
ya rar sağ la ya maz. (Al lah) Si zin ara nı zı ayı ra cak tır. Al lah, yap-
tık la rı nı zı gö ren dir. (60/3)
Yok sa si zin için üze ri miz de kı ya me te ka dar sü rüp gi de cek bir
ye min mi var ki siz ne hü küm ve rir se niz o, mut la ka si zin ka la -
cak, di ye. (68/39)

İş te o gün, va kıa (bir ger çek olan kı ya met) ar tık vu ku bul muş
(ger çek leş miş)tur. (69/15)
Kı ya met gü nü ne za man mış" di ye so rar. (75/6)
O ne za man de mir ata cak?" di ye, sa na kı ya met-sa ati ni so ru -
yor lar. (79/42)
(Her ya nı yay gın ola rak ku şa ta cak olan) Kı ya me tin ha be ri sa na
gel di mi? (88/1)

KIZ
Fa kat onu do ğur du ğun da -Al lah onun ne do ğur du ğu nu da ha iyi
bi lir ken- de di ki: "Rab bim, doğ ru su bir kız (ço cu ğu) do ğur dum.
Er kek ise, kız gi bi de ğil dir. Ona Mer yem adı nı koy dum. Ben onu
ve so yu nu o ta şa tu tul muş (ko vul muş) şey tan dan Sa na sı ğın dı -
rı rım." (3/36)
Eş le ri ni zin, eğer ço cuk la rı yok sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı si -
zin dir. Şa yet ço cuk la rı var sa, -onun la ya pa cak la rı va si yet ten ya
da (ayı ra cak la rı) borç tan son ra- bu du rum da bı rak tık la rı nın
dört te bi ri si zin dir. Si zin ço cu ğu nuz yok sa, ge ri ye bı rak tık la rı -
nız dan dört te bi ri on la rın (ka dın la rı nı zın)dır. Eğer si zin ço cu ğu -
nuz var sa ge ri ye bı rak tık la rı nız dan se kiz de bi ri on la rın (ka dın -
la rı nı zın)dır. (Yi ne bu hü küm ler,) Ede ce ği niz va si yet ve ya (var -
sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Mi ra sı ara nan er kek ya da
ka dın, ço cu ğu ve ba ba sı ol ma yan bir kim se olup er kek ve ya kız
kar de şi bu lu nur sa on lar dan her bi ri için al tı da bir var dır. Eğer
bun dan faz la ise ler, bu du rum da -ken di siy le ya pı lan va si yet te
ya da (var sa) borç tan son ra- üç te bir'de -za ra ra uğ ra tıl mak sı zın
on la ra or tak tır lar. (Bu si ze) Al lah'tan bir va si yet tir, Al lah, bi len -
dir, (kul la ra) yu mu şak olan dır. (4/12)
Siz le re an ne le ri niz, kız la rı nız, kız kar deş le ri niz, ha la la rı nız, tey-
ze le ri niz, er kek kar deş le rin kız la rı, kız kar deş le rin kız la rı, si zi
em zi ren (süt) an ne le ri niz, süt kız kar deş le ri niz, ka dın la rı nı zın
an ne le ri ve ken di le riy le (ger de ğe) gir di ği niz ka dın la rı nız dan olup
ko ru yu cu lu ğu nuz al tın da bu lu nan üvey kız la rı nız -on lar la ger de -
ğe gir me miş se niz, si ze bir sa kın ca yok tur-, si zin sül bü nüz den
olan oğul la rı nı zın eş le ri ve iki kız kar de şi bir ara ya ge tir di ği niz
(ev li lik) ha ram kı lın dı. An cak (ca hi li ye de) ge çen geç miş tir. Şüp -
he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/23)
Sen den fet va is ter ler. De ki: "Al lah, 'ço cuk suz ve ba ba sız ola-
nın (ke la le'nin)' mi ra sı na iliş kin hük mü açık lar. Ölen ki şi nin ço -
cu ğu yok da kız kar de şi var sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı kız
kar de şi nin dir. Ama (ölen) kız kar de şi nin ço cu ğu yok sa, ken di si
(er kek kar de şi) ona mi ras çı olur. Eğer kız kar de şi iki ise, ge ri de
bı rak tık la rı nın üç te iki si on la rın dır. Ama (mi ras çı lar) er kek ler ve
kız kar deş ler ise, bu du rum da er kek için di şi nin iki pa yı var dır.
Al lah, -şa şı rıp sap ma ya sı nız di ye- açık lar. Al lah, her şe yi bi len -
dir. (4/176)
Cin le ri Al lah'a or tak koş tu lar. Oy sa on la rı O ya rat mış tır. Bir de
hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın O'na oğul lar ve kız lar ya kış tı rıp-
uy dur du lar. O ise ni te len di re gel dik le ri şey ler den yü ce dir, uzak-
tır. (6/100)
Kav mi ona doğ ru ko şa rak gel di; on lar da ha ön ce den kö tü lük ler
iş le mek tey di ler. "Ey kav mim" de di. "İş te be nim kız la rım, bun lar
siz ler için da ha te miz dir. Ar tık Al lah'tan kor kun ve be ni mi sa fi -
rim önün de kü çük dü şür me yin. İçi niz de hiç ak lı ba şın da olan
(re şid) bir adam yok mu?" (11/78)
De di ler ki: "An dol sun, se nin kız la rın da bi zim hak tan bir şe yi miz
(il gi miz ve ar zu muz) ol ma dı ğı nı sen de bil miş sin dir. Bi zim ne is -
te di ği mi zi ger çek te sen bi li yor sun." (11/79)
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De di ki: "Eğer yap mak-is ti yor sa nız, iş te bun lar, be nim kız la rım."
(15/71)
Ve Al lah'a kız lar is nad edi yor lar, (ha şa) O yü ce dir. Hoş lan dık la -
rı (er kek ço cuk lar) da ken di le ri nin dir. (16/57)
On lar dan bi ri ne kız (ço cuk) müj de len di ği za man içi öf key le-ta -
şa rak yü zü sim si yah ke si lir. (16/58)
Ey Ha run'un kız kar de şi, se nin ba ban kö tü bir ki şi de ğil di ve an -
nen de az gın, utan maz (bir ka dın) de ğil di." (19/28)
Ha ni kız kar de şin ge zi nip; "Onu(n ba kı mı nı) üst le ne cek bi ri ni si -
ze ha ber ve re yim mi?" de mek tey di. Böy le ce, se ni an ne ne ge ri
çe vir miş ol duk ki, gö zü ay dın ol sun ve hüz ne ka pıl ma sın. Sen
bir in san öl dür müş tün de, Biz se ni ta sa dan kur tar mış ve se ni
'esas lı bir de ne me den ge çi rip-de ne miş tik.' Med yen hal kı ara-
sın da da yıl lar ca kal mış tın, son ra bir ka der üze ri ne (bu ra ya)
gel din ey Mu sa." (20/40)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
Kör ola na güç lük yok tur, to pal ola na güç lük yok tur, has ta ola na
da güç lük yok tur; si zin için de, ge rek ken di ev le ri niz den, ge rek -
se ba ba la rı nı zın ev le rin den, an ne le ri ni zin ev le rin den, er kek kar-
deş le ri ni zin ev le rin den, kız kar deş le ri ni zin ev le rin den, am ca la -
rı nı zın ev le rin den, ha la la rı nı zın ev le rin den, da yı la rı nı zın ev le -
rin den, tey ze le ri ni zin ev le rin den, anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz
(yer ler den) ya da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç-
lük yok tur. Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü nah
yok tur. Ev le re gir di ği niz va kit, Al lah ta ra fın dan kut lu, gü zel bir
ya şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te Al lah, si ze
ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız. (24/61)
Ve onun kız kar de şi ne: "Onu iz le," de di. Böy le ce o da, ken di le -
ri far kın da de ğil ken onu uzak tan gö zet le di. (28/11)
(Ba ba la rı) De di ki: "Doğ ru su ben, se kiz yıl ba na hiz met et me ne
kar şı lık ol mak üze re, şu iki kı zım dan bi ri ni sa na ni kah la mak is -
ti yo rum; şa yet on (yıl)a ta mam la ya cak olur san, ar tık o da sen-
den. Ben sa na zor luk çı kar mak is te mem; be ni de in şa Al lah sa -
lih olan lar dan bu la cak sın." (28/27)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz sa na üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver-
di ğin eş le ri ni ve Al lah'ın sa na ga ni met ola rak ver dik le ri (sa vaş
esir le ri)nden sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) ile se nin le bir lik-
te hic ret eden am ca nın kız la rı nı, ha la nın kız la rı nı, da yı nın kız-
la rı nı ve tey ze nin kız la rı nı he lal kıl dık; bir de, ken di si ni pey gam-
be re hi be eden ve pey gam be rin ken di si ni al mak is te di ği mü'min
bir ka dı nı da, -mü'min ler için ol mak sı zın yal nız ca sa na has ol -
mak üze re- (se nin için he lal kıl dık). Biz, ken di eş le ri ve sağ el -
le ri nin ma lik ol du ğu (ca ri ye le ri) ko nu sun da on lar (mü'min ler)
üze ri ne ne yi farz kıl dı ğı mı zı bil dik (si ze bil dir dik). Böy le lik le se -
nin için hiç bir güç lük ol ma sın. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir-
ge yen dir. (33/50)
On lar için ba ba la rı, oğul la rı, kar deş le ri, er kek kar deş le ri nin

oğul la rı, kız kar deş le ri nin oğul la rı, ka dın la rı ve sağ el le ri nin ma -
lik ol du ğu (ca ri ye le ri) hak kın da bir sa kın ca yok tur. (Ey Müs lü -
man ka dın lar) Al lah'tan sa kı nın. Şüp he siz Al lah, her şe ye şa hid
olan dır. (33/55)
Ey Pey gam ber, eş le ri ne, kız la rı na ve mü'min le rin ka dın la rı na
dış el bi se le rin den (cil bab la rın dan) üst le ri ne giy me le ri ni söy le;
on la rın (öz gür ve if fet li) ta nın ma sı ve ezi yet gör me me le ri için en
uy gun olan bu dur. Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(33/59)
(Al lah,) Kız la rı, er kek ço cuk la ra ter cih mi et miş? (37/153)
Yok sa O, ya rat tık la rın dan kız la rı (ken di ne) edin di ve er kek le ri
si ze mi ayır dı? (43/16)
Yok sa kız lar O'nun da, er kek-ço cuk lar si zin mi? (52/39)
İm ran'ın kı zı Mer yem'i de. Ki o ken di ır zı nı ko ru muş tu. Böy le ce
Biz ona ru hu muz dan üf le dik. O da Rab bi nin ke li me le ri ni ve ki -
tap la rı nı tas dik et ti. O, (Rab bi ne) gö nül den bağ lı olan lar dan dı.
(66/12)
Gö ğüs le ri he nüz to mur cuk lan mış ya şıt kız lar. (78/33)
Ve 'di ri di ri top ra ğa gö mü len kız ca ğı za' so rul du ğu za man:
(81/8)

Kİ BİR
Ve (yi ne) ken di le ri ne: "İn san la rın iman et ti ği gi bi siz de iman
edin" de nil di ğin de: "Dü şük akıl lı la rın iman et ti ği gi bi mi iman
ede lim?" der ler. Bi lin ki, ger çek ten asıl dü şük-akıl lı lar ken di le ri -
dir; ama bil mez ler. (2/13)
Ve me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. İb lis ha riç (hep si)
sec de et ti ler. O ise, di ret ti ve ki bir len di, (böy le ce) ka fir ler den ol -
du. (2/34)
Ona: "Al lah'tan kork" de nil di ğin de, bü yük lük gu ru ru onu gü na ha
sü rük ler, ku şa tır. Böy le si ne ce hen nem ye ter;  ne kö tü bir ya tak-
tır o. (2/206)
Ken di le ri ni (öv güy le) te mi ze çı ka ran la rı gör me din mi? Ha yır;
Al lah, di le di ği ni te miz le yip yü cel tir. On lar, 'bir hur ma çe kir de -
ğin de ki ip lik çik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (4/49)
Me sih ve ya kın laş tı rıl mış (yük sek de re ce sa hi bi) me lek ler,
Allah'a kul ol mak tan ke sin lik le çe kim ser kal maz lar. Kim O'na
iba det et me ye 'kar şı çe kim ser' dav ra nır sa ve bü yük len me gös-
te rir se (bil me li ki,) on la rın tü mü nü hu zu run da top la ya cak tır.
(4/172)
Ama iman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar, on la ra ecir le -
ri ni ek sik siz öde ye cek ve on la ra ken di faz lın dan ek le ye cek tir
de. Çe kim ser dav ra nan lar ve bü yük le nen ler, on la rı acık lı bir
azab la azab lan dı ra cak tır ve ken di le ri için Al lah'tan baş ka bir
(ve kil) ko ru yu cu dost ve yar dım cı bu la ma ya cak lar dır. (4/173)
(Al lah) De di: "Sa na em ret ti ğim de, se ni sec de et mek ten alı ko -
yan ney di?" (İb lis) De di ki: "Ben on dan ha yır lı yım; be ni ateş ten
ya rat tın, onu ise ça mur dan ya rat tın." (7/12)
(Al lah:) "Öy ley se or dan in, or da bü yük len men se nin (hak kın) ol -
maz. He men çık. Ger çek ten sen, kü çük dü şen ler den sin." (7/13)
Ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le nen ler, iş te
on lar ate şin ar ka daş la rı dır; on da son suz ca ka la cak lar dır. (7/36)
Şüp he siz ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le -
nen ler, on lar için gö ğün ka pı la rı açıl maz ve ha lat (ya da de ve)
iğ ne nin de li ğin den ge çin ce ye ka dar cen ne te gir mez ler. Biz suç -
lu-gü nah kar la rı iş te böy le ce za lan dı rı rız. (7/40)
Bur cun üs tün de ki adam lar, ken di le ri ni yüz le rin den ta nı dık la rı
(ile ri ge len bir ta kım) adam la ra ses le ne rek der ler ki: "Ne (güç ve
ser vet) top la mış ol ma nız, ne bü yük lük tas la ma nız (is tik ba rı nız)
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si ze bir ya rar sağ la ma dı." (7/48)
Kav mi nin ön de ge len le rin den bü yük lük tas la yan lar (müs tek bir -
ler), iç le rin den iman edip de on lar ca za yıf bı ra kı lan la ra (müs-
taz'af la ra) de di ler ki: "Sa lih'in ger çek ten Rab bi ta ra fın dan gön-
de ril di ği ni bi li yor mu su nuz?" On lar: "Biz ger çek ten onun la gön-
de ri le ne ina nan la rız." de di ler. (7/75)
Bü yük lük tas la yan lar (müs tek bir ler de şöy le) de di: "Biz de, ger-
çek ten si zin inan dı ğı nı zı ta nı ma yan la rız." (7/76)
Kav mi nin ce va bı: "Yur du nuz dan sü rüp çı ka rın bun la rı, çün kü
bun lar çok ça te miz le nen in san lar mış!" de mek ten baş ka ol ma dı.
(7/82)
Kav mi nin ön de ge len le rin den bü yük lük tas la yan lar (müs tek bir -
ler) de di ler ki: "Ey Şu ayb, se ni ve se nin le bir lik te iman eden le ri
ya ül ke miz den sü rüp-çı ka ra ca ğız ve ya mut la ka bi zim di ni mi ze
ge ri dö ne cek si niz." (Şu ayb:) "Biz is te me sek de mi?" de di.
(7/88)
Fi ra vun: "Ben si ze izin ver me den ön ce O'na iman et ti niz, öy le
mi? Mut la ka bu, hal kı bur dan sü rüp-çı kar mak ama cıy la şe hir de
plan la dı ğı nız bir tu zak tır. Öy ley se siz (bu na kar şı lık ne ya pa ca -
ğı mı) bi le cek si niz." (7/123)
Bu nun üze ri ne, ay rı ay rı mu ci ze ler (ayet ler) ola rak üzer le ri ne
tu fan, çe kir ge, buğ day gü ve si, kur ba ğa ve kan mu sal lat kıl dık.
Yi ne bü yük lük tas la dı lar ve suç lu-gü nah kar bir ka vim ol du lar.
(7/133)
Yer yü zün de hak sız ye re bü yük lük tas la yan la rı ayet le rim den
en gel le ye ce ğim. On lar her aye ti gör se ler bi le ona inan maz lar;
dos doğ ru yo lu (rüşd yo lu nu) da gör se ler, yol ola rak be nim se -
mez ler, az gın lık yo lu nu, gör dük le rin de ise onu yol ola rak be -
nim ser ler. Bu, on la rın ayet le ri mi zi ya lan la ma la rı ve on lar dan
ga fil ol ma la rı do la yı sıy la dır. (7/146)
Şüp he siz Rab bi nin Katında olan lar, O'na iba det et mek ten bü -
yük len mez ler; O'nu tes bih eder ler ve yal nız O'na sec de eder ler.
(7/206)
Son ra bun la rın ar dın dan Fi ra vun'a ve onun ön de ge len çev re -
si ne Mu sa'yı ve Ha run'u ayet le ri miz le gön der dik. Fa kat on lar
bü yük len di ler. On lar suç lu-gü nah kar bir ka vim di. (10/75)
So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den (genç le rin -
den) baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin ken di le ri ni be la -
la ra çarp tır ma la rı kor ku suy la- iman eden ol ma dı. Çün kü Fi ra -
vun, ger çek ten yer yü zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten
öl çü yü ta şı ran lar dan dı. (10/83)
Ve an dol sun, ken di si ne do ku nan bir sı kın tı dan son ra, ona bir
ni met tad dır sak, kuş ku suz; "Kö tü lük ler ben den gi di ver di" der.
Çün kü o, şı ma rık tır, bö bür le nen dir. (11/10)
An cak İb lis, sec de eden ler le bir lik te ol mak tan ka çı nıp-da yat tı.
(15/31)
De di ki: "Ey İb lis, sa na ne olu yor, sec de eden ler le bir lik te ol ma -
dın?" (15/32)
De di ki: "Ben, ku ru bir ça mur dan, şe kil len miş bir bal çık tan ya -
rat tı ğın be şe re sec de et mek için var de ği lim." (15/33)
Si zin ila hı nız tek bir ilah tır. Ahi re te inan ma yan la rın kalp le ri ise
in kar cı dır ve on lar müs tek bir (bü yük len mek te) olan lar dır.
(16/22)
Şüp he siz Al lah, on la rın sak lı tut tuk la rı nı ve açı ğa vur duk la rı nı
bi lir; ger çek ten O, müs tek bir le ri sev mez. (16/23)
Öy ley se için de ebe di ka lı cı lar ola rak ce hen ne min ka pı la rın dan
gi rin. Bü yük lük tas la yan la rın ko nak la ma ye ri ne kö tü dür.
(16/29)
Gök ler de ve yer de olan ne var sa, can lı lar ve me lek ler Al lah'a

sec de eder ler ve on lar bü yük lük tas la maz lar. (16/49)
Ki tap ta İs ra ilo ğul la rı na şu hük mü ver dik: "Mu hak kak siz yer(yü -
zün) de iki de fa boz gun cu luk çı ka ra cak sı nız ve mu hak kak bü -
yük bir ki bir le niş-yük se liş le ki bir le ne cek-yük se le cek si niz. (17/4)
Yer yü zün de bö bür le ne rek yü rü me; çün kü sen ne ye ri ya ra bi lir -
sin, ne dağ la ra boy ca ula şa bi lir sin. (17/37)
Ha ni, me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik. İb lis'in dı şın da
(hep si) sec de et miş ler di. De miş ti ki: "Bir ça mur ola rak ya rat tı ğın
kim se ye ben sec de eder mi yim?" (17/61)
"Ha ni me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik; İb lis'in dı şın da
(di ğer le ri) sec de et miş ler di. O cin ler den di, böy le lik le Rab bi nin
em rin den dı şa rı çık mış tı. Bu du rum da Be ni bı ra kıp onu ve onun
so yu nu ve li ler mi edi ne cek si niz? Oy sa on lar si zin düş man la rı -
nız dır. (Bu,) Za lim ler için ne ka dar kö tü bir (ter cih) de ğiş tir me -
dir.” (18/50)
"Al lah'ın yo lun dan sap tır mak ama cıy la 'gu rur la sa lı nıp-ka sı la -
rak' (bu nu ya par); dün ya da onun için aşa ğı lan ma var dır, kı ya -
met gü nü de ya kı cı aza bı ona tad dı ra ca ğız.” (22/9)
"Çün kü on la ra: "Al lah'tan baş ka ilah yok tur" de nil di ği za man,
bü yük lük tas lar lar dı.” (37/35)
"İçin de ebe di ka lı cı lar ola rak ce hen ne min ka pı la rın dan gi rin. Ar -
tık mü te keb bir le rin ko nak la ma ye ri ne kö tü dür.” (40/76)
"Al lah'a kar şı bü yük len me yin; şüp he siz si ze apa çık, bir de lil ge -
ti ri yo rum." (44/19)
"Fi ra vun'dan. Çün kü, o, öl çü yü ta şı ran bir mü te keb bir di.”
(44/31)
"İn kar eden le re ge lin ce; "Si ze kar şı ayet le rim okun du ğun da bü -
yük lük tas la yan (müs tek bir olan)lar ve suç lu-gü nah kar bir ka -
vim olan lar siz ler de ğil miy di niz?"(45/31)
"Zikr (vahy) içi miz den ona mı bı ra kıl dı? Ha yır, o çok ya lan söy-
le yen, ken di ni be ğen miş bir şı ma rık tır." (54/25)

Kİ Lİ SE
On lar yal nız ca; "Rab bi miz Al lah'tır" de me le rin den do la yı hak sız
ye re yurt la rın dan sür gün edi lip çı ka rıl dı lar. Eğer Al lah'ın in san -
la rın ki mi ni ki miy le de fet me si (ye nil gi ye uğ rat ma sı) ol ma say dı
ma nas tır lar, ki li se ler, hav ra lar ve için de Al lah'ın is mi nin çok ça
anıl dı ğı mes cid ler mu hak kak yı kı lır gi der di. Al lah ken di (di ni)ne
yar dım eden le re ke sin ola rak yar dım eder. Şüp he siz Al lah güç -
lü olan dır, aziz olan dır. (22/40)

KİN
Ey iman eden ler siz den ol ma yan la rı sır daş edin me yin. On lar,
si ze kö tü lük ve za rar ver me ye ça lı şı yor si ze zor lu bir sı kın tı ve -
re cek şey den hoş la nır lar. Buğz (ve düş man lık la rı) ağız la rın dan
dı şa vur muş tur si ne le ri nin giz li tut tuk la rı ise da ha bü yük tür. Si -
ze ayet le ri mi zi açık la dık; bel ki akıl er di rir si niz. (3/118)
Ve: "Biz Hı ris ti yan la rız" di yen ler den ke sin söz (mi sak) al mış tık.
So nun da on lar ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
al ma yı unut tu lar. Böy le ce Biz de kı ya me te ka dar ara la rın da kin
ve düş man lık sal dık. Al lah ya pa gel dik le ri şe yi on la ra ha ber ve -
re cek tir. (5/14)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır
na sıl di ler se in fak eder. An dol sun, Rab bin den sa na in di ri len on -
lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz de
on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık ve
kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev len-
dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu ğa
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ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
İb ra him ve onun la bir lik te olan lar da si ze gü zel bir ör nek var dır.
Ha ni ken di ka vim le ri ne de miş ler di ki: "Biz, siz ler den ve Al lah'ın
dı şın da tap tık la rı nız dan ger çek ten uza ğız. Si zi (ar tık) ta nı ma -
yıp-in kar et tik. Si zin le ara mız da siz Al lah'a bir ola rak iman edin-
ce ye ka dar ebe di bir düş man lık ve bir kin baş gös ter miş tir." An -
cak İb ra him'in ba ba sı na: "Sa na ba ğış lan ma di le ye ce ğim ama
Al lah'tan ge le cek her han gi bir şe ye kar şı se nin için gü cüm yet-
mez." de me si ha riç. "Ey Rab bi miz biz Sa na te vek kül et tik ve 'iç-
ten Sa na yö nel dik.' Dö nüş Sa na dır." (60/4)
Doğ ru su asıl eb ter (so yu ke sik) olan sa na kin du yan dır. (108/3)
Bir de on lar dan son ra ge len ler der ler ki: "Rab bi miz bi zi ve biz-
den ön ce iman et miş olan kar deş le ri mi zi ba ğış la ve kalp le ri -
miz de iman eden le re kar şı bir kin bı rak ma. Rab bi miz ger çek ten
sen çok şef kat li sin çok esir ge yi ci sin." (59/10)

Kİ TAP LAR
Ve on lar sa na in di ri le ne sen den ön ce in di ri len le re iman eder ler
ve ahi re te de ke sin bir bil giy le ina nır lar. (2/4)
Ya nı nız da olan (Tev rat)ı doğ ru la yı cı ola rak, in dir di ği me
(Kur'an'a) iman edin; onu in kâr eden le rin il ki siz ol ma yın ve
ayet le ri mi zi az bir de ğer kar şı lı ğın da de ğiş me yin. Ve yal nız ca
ben den kor kun. (2/41)
On lar dan bir kıs mı üm mi dir. Ki ta bı bil mez ler; (bil dik le ri) bir sü rü
asıl sız şey ler den baş ka sı de ğil dir ve yal nız ca zan ne der ler.
(2/78)
Ar tık vay hal le ri ne; ki ta bı ken di el le riy le ya zıp son ra az bir de -
ğer kar şı lı ğın da sat mak için "Bu Al lah Katından dır" di yen le re.
Ar tık vay el le riy le yaz dık la rın dan do la yı on la ra; vay ka zan mak -
ta ol duk la rı na. (2/79)
De yin ki: "Biz Al lah'a; bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya -
kub ve to run la rı na in di ri le ne Mu sa ve İsa'ya ve ri len ile pey gam -
ber le re Rab bin den ve ri le ne iman et tik. On lar dan hiç bi ri ni di ğe -
rin den ayır det me yiz ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (2/136)
El çi, ken di si ne Rab bin den in di ri le ne iman et ti mü'min ler de. Tü -
mü Al lah'a me lek le ri ne Ki tap la rı na ve el çi le ri ne inan dı. "O'nun
el çi le ri ara sın da hiç bi ri ni (di ğe rin den) ayır det me yiz. İşit tik ve ita -
at et tik. Rab bi miz ba ğış la ma nı (di le riz). Va rış an cak Sa na'dır"
de di ler. (2/285)
De ki: "Biz Al lah'a, bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya kup
ve to run la rı na in di ri le ne, Mu sa'ya, İsa'ya ve pey gam ber le re
Rab le rin den ve ri len le re iman et tik. On lar dan hiç bi ri ara sın da
ay rı lık gö zet me yiz. Ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (3/84)
Ey iman eden ler, Al lah'a, el çi si ne, el çi si ne in dir di ği ki ta ba ve
bun dan ön ce in dir di ği ki ta ba iman edin. Kim Al lah'ı, me lek le ri ni,
ki tap la rı nı, el çi le ri ni ve ahi ret gü nü nü in kar eder se şüp he siz
uzak bir sa pık lık la sa pıt mış tır. (4/136)
Ken di le ri ne ki tap ver dik le ri miz sa na in di ri len do la yı sıy la se vi nir -
ler; fa kat (Müs lü man la rın aley hin de bir le şen) grup lar dan onun
ba zı sı nı in kâr eden ler var dır. De ki: "Ben yal nız ca Al lah'a kul luk
et mek ve O'na or tak koş ma mak la em ro lun dum. Ben an cak
O'na da vet ede rim ve son dö nü şüm O'na dır." (13/36)
İç le rin de zul me den le ri ha riç ol mak üze re, Ki tap Eh liy le en gü zel
olan bir tar zın dı şın da mü ca de le et me yin. Ve de yin ki: "Bi ze ve
si ze in di ri le ne iman et tik; bi zim ila hı mız da si zin ila hı nız da bir-
dir ve biz O'na tes lim ol mu şuz." (29/46)
İş te Biz, sa na böy le bir Ki tap in dir dik. Bun dan do la yı ken di le ri -
ne Ki tap ver dik le ri miz ona iman et mek te dir ler. Bun lar (pu ta ta pı -
cı lar)dan da ona iman ede cek olan lar var dır. İn kâr cı lar dan baş-

ka sı Bizim ayet le ri mi zi in kar et mez. (29/47)
Eğer se ni ya lan lı yor lar sa sen den ön ce ki ler de ya lan lan dı; el çi -
le ri ise; ken di le ri ne apa çık ayet ler sa hi fe ler ve ay dın la tı cı ki tap -
lar ge tir miş ler di. (35/25)
An dol sun Biz Nuh'u ve İb ra him'i (el çi ola rak) gön der dik, pey-
gam ber li ği ve ki ta bı on la rın soy la rın da kıl dık. Öy le iken iç le rin -
de hi da ye ti ka bul eden ler var dır, on lar dan bir ço ğu da fa sık
olan lar dır. (57/26)

Kİ TAP  EH Lİ
Ki tap Eh lin den olan ka fir ler ve müş rik ler, Rab bi niz den üze ri ni ze
bir hay rın in di ril me si ni ar zu et mez ler. Al lah ise, di le di ği ne rah-
me ti ni tah sis eder. Al lah bü yük fazl sa hi bi dir. (2/105)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, bi zim le si zin ara nız da müş te rek (olan) bir
ke li me ye (tev hi de) ge lin. Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me ye lim,
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma ya lım ve Al lah'ı bı ra kıp bir kıs mı -
mız (di ğer) bir kıs mı mı zı Rab ler edin me ye lim." Eğer yi ne yüz
çe vi rir ler se, de yin ki: "Şa hid olun, biz ger çek ten Müslüman la -
rız." (3/64)
Ki tap Eh lin den bir grup, si zi şa şır tıp sap tır ma yı ar zu la dı; fa kat
on lar an cak ken di ne fis le ri ni şa şır tıp-sap tı rır lar da şu uru na var-
maz lar. (3/69)
Ey Ki tap Eh li, siz şa hid olup du rur ken, ne di ye Al lah'ın ayet le ri -
ni in kar edi yor su nuz? (3/70)
Ey Ki tap Eh li, ne den hak kı ba tıl ile ör tü yor ve bil di ği niz hal de
hak kı giz li yor su nuz?(3/71)
Ki tap Eh lin den bir bö lü mü, de di ki: "İman eden le re ine ne gün-
dü zün baş lan gı cın da ina nın, bi ti min de ise in kar edin. Bel ki on -
lar da dö ner ler." (3/72)
Ki tap Eh lin den öy le si var dır ki, bir kan tar ema net bı rak san onu
sa na ge ri ve rir; öy le si de var dır ki, ona bir di nar ema net bı rak -
san, sen, onun te pe si ne di ki lip dur ma dık ça onu sa na öde mez.
Bu on la rın "üm mi ler (za yıf ve bil gi siz ler ve ya Ehl-i Ki tap ol ma -
yan lar) ko nu sun da üze ri niz de bir yol (so rum lu luk) yok tur" de miş
ol ma la rın dan dır. Oy sa ken di le ri (ger çe ği) bil dik le ri hal de Al lah'a
kar şı ya lan söy le mek te dir ler. (3/75)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, Al lah yap tık la rı nı za şa hid iken, ne di ye
Allah'ın ayet le ri ni in kar edi yor su nuz?" (3/98)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, siz ler şa hid ler ol du ğu nuz hal de, ne di ye
iman eden le ri Allah yo lun dan -on da bir çar pık lık bul ma ya yel te -
ne rek- çe vir me ye ça lı şı yor su nuz? Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil
de ğil dir." (3/99)
Ey iman eden ler, eğer ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den her han gi
bir gru ba bo yun eğe cek olur sa nız, si zi ima nı nız dan son ra tek-
rar küf re dön dü rür ler. (3/100)
Siz, in san lar için çı ka rıl mış ha yır lı bir üm met si niz; ma ruf (iyi ve
İs lam'a uy gun) ola nı em re der, mün ker olan dan sa kın dı rır ve
Allah'a iman eder si niz. Ki tap Eh li de inan mış ol say dı, el bet te
ken di le ri için ha yır lı olur du. İç le rin den iman eden ler var dır, fa kat
ço ğun lu ğu fıs ka sa pan lar dır. (3/110)
On la rın hep si bir de ğil dir. Ki tap Eh li'nden bir top lu luk var dır ki,
ge ce vak tin de ayak ta du rup Al lah'ın ayet le ri ni oku ya rak sec de -
ye ka pa nır lar. (3/113)
Bun lar, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eder, ma ruf ola nı em re -
der, mün ker olan dan sa kın dı rır ve ha yır lar da ya rı şır lar. İş te
bun lar sa lih olan lar dan dır. (3/114)
On lar ha yır dan her ne ya par lar sa, el bet te on dan yok sun bı ra -
kıl maz lar. Al lah, mut ta ki le ri bi len dir. (3/115)
Şüp he siz, Ki tap Eh lin den, Al lah'a; si ze in di ri le ne ve ken di le ri ne
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in di ri le ne -Al lah'a de rin say gı gös te ren ler ola rak- ina nan lar var-
dır. On lar Al lah'ın ayet le ri ne kar şı lık ola rak az bir de ğe ri sa tın
al maz lar. İş te bun la rın Rab le ri Katında ecir le ri var dır. Şüp he siz
Al lah, he sa bı çok ça buk gö ren dir. (3/199)
Ne si zin ku run tu la rı nız la, ne de Ki tap Eh li nin ku run tu la rıy la de -
ğil. Kim kö tü lük ya par sa, onun la ce za gö rür; o, Al lah'tan baş ka
bir ve li (dost) ve bir yar dım cı bu la maz. (4/123)
Ki tap Eh li, sen den ken di le ri ne gök ten bir ki tap in dir me ni is ti yor.
Mu sa'dan bun dan da ha bü yü ğü nü is te miş ler di. De miş ler di ki:
"Bi ze Al lah'ı açık ça gös ter." Böy le ce zu lüm le rin den do la yı on la -
ra yıl dı rım çarp mış tı. Ar dın dan ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra, bu za ğı yı (ilah) edin miş ler di. Yi ne bun dan do la yı
on la rı af fet tik ve Mu sa'ya apa çık olan is pat la yı cı bir de lil ver dik.
(4/153)
An dol sun, Ki tap eh lin den, öl me den ön ce ona inan ma ya cak
kim se yok tur. Kı ya met gü nü, o da on la rın aley hi ne şa hid ola-
cak tır. (4/159)
Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin, Al lah'a kar -
şı ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu Me sih
İsa, an cak  Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni)
Mer yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve
el çi si ne ina nı nız;  "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın, si zin
için ha yır lı dır. Al lah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk sa hi bi ol mak-
tan yü ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Ve kil
ola rak Al lah ye ter. (4/171)
Ey Ki tap Eh li, Ki tap tan giz le mek te ol duk la rı nı zın ço ğu nu si ze
açık la yan ve bir ço ğun dan ge çi ve ren el çi miz gel di. Si ze
Allah'tan bir nur ve apa çık bir Ki tap gel di. (5/15)
Ey Ki tap Eh li, el çi le rin ara sı ke sil di ği dö nem de: "Bi ze müj de ci
de, bir uya rı cı da gel me di" de me ni ze (fır sat kal ma sın) di ye si ze
apa çık an la tan el çi miz gel di. Böy le ce müj de ci de, uya rı cı da
gel miş tir ar tık. Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (5/19)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, yal nız ca Al lah'a, bi ze in di ri le ne ve ön ce -
den in di ri le ne inan ma mız ve si zin ço ğu nu zun fa sık lar ol ma nız
ne de niy le mi biz den hoş lan mı yor su nuz?" (5/59)
De ki: "Al lah Katında, 'ke sin leş miş bir ce za ola rak' bun dan da -
ha kö tü sü nü ha ber ve re yim mi? Al lah'ın ken di si ne la net et ti ği,
ona kar şı ga zab lan dı ğı ve on lar dan may mun lar ve do muz lar
kıl dı ğı ile ta ğu ta ta pan lar; iş te bun lar, yer le ri da ha kö tü ve düm-
düz yol dan da ha çok sap mış lar dır." (5/60)
Eğer, Ki tap Eh li iman edip sa kın sa lar dı, el bet te on la rın kö tü lük -
le ri ni ör ter ve on la rı 'ni met ler le do na tıl mış' cen net le re so kar dık.
(5/65)
Ve eğer on lar Tev rat'ı, İn cil'i ve ken di le ri ne Rab le rin den in di ri -
le ni (Kur'an'ı) ayak ta tut sa lar dı, el bet te üst le rin den ve ayak la rı -
nın al tın dan (sa yı sız ni me ti) yi ye cek ler di. İç le rin de aşı rı ol ma -
yan (mu te dil) bir üm met var dır. On lar dan ço ğu nun yap tık la rı ise
ne kö tü dür! (5/66)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, Tev rat'ı, İn cil'i ve si ze Rab bi niz den in di ri -
le ni ayak ta tut ma dık ça hiç bir şey üze rin de de ğil si niz." An dol -
sun, Rab bin den sa na in di ri len, on lar dan ço ğu nun tuğ yan la rı nı
ve in kar la rı nı art tı ra cak tır. Sen de ka fir ler top lu lu ğu na kar şı
üzün tü ye ka pıl ma. (5/68)
De ki: "Ey ki tap Eh li, hak sız ye re di ni niz ko nu sun da aşı rı git me-
yin ve da ha ön ce sap mış, bir ço ğu nu sap tır mış ve düm düz yol-
dan kay mış bir top lu lu ğun he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma yın."
(5/77)
İç le rin de zul me den le ri ha riç ol mak üze re, Ki tap Eh liy le en gü zel

olan bir tar zın dı şın da mü ca de le et me yin. Ve de yin ki: "Bi ze ve
si ze in di ri le ne iman et tik; bi zim ila hı mız da, si zin ila hı nız da bir-
dir ve biz O'na tes lim ol mu şuz." (29/46)
İş te Biz sa na böy le bir Ki tap in dir dik. Bun dan do la yı ken di le ri ne
Ki tap ver dik le ri miz ona iman et mek te dir ler. Bun lar (pu ta ta pı cı -
lar)dan da ona iman ede cek olan lar var dır. İn kar cı lar dan baş ka-
sı Bizim ayet le ri mi zi in kar et mez. (29/47)
Ki tap eh lin den on la ra ar ka çı kan la rı da ka le le rin den in dir di ve
on la rın kalp le ri ne kor ku dü şür dü. Siz (on lar dan) bir kıs mı nı öl -
dü rü yor du nuz, bir kıs mı nı ise esir alı yor du nuz. (33/26)
Ve si zi on la rın top rak la rı na, yurt la rı na, mal la rı na ve da ha ayak
bas ma dı ğı nız bir ye re mi ras çı kıl dı. Al lah, her şe ye güç ye ti ren -
dir. (33/27)
Öy le ki, Ki tap Eh li (Yahudi ve Hıristiyan lar) Al lah'ın faz lın dan
hiç bir şe ye 'güç ye ti rip-sa hip ol ma dık la rı nı' ve faz lın mu hak kak
Al lah'ın elin de ol du ğu nu, onu di le di ği ne ver di ği ni bi lip-öğ ren sin.
Al lah, bü yük fazl (üs tün lü tuf ve ih san) sa hi bi dir. (57/29)
Ki tap Eh lin den in kar eden le ri ilk sür gün de yurt la rın dan çı ka ran
O'dur. On la rın çı ka cak la rı nı siz san ma mış tı nız, on lar da ka le le -
ri nin ken di le ri ni Al lah'tan ko ru ya ca ğı nı san mış lar dı. Böy le ce
Allah(ın aza bı) da, on la ra he sa ba kat ma dık la rı bir yön den gel -
di, yü rek le ri ne kor ku sal dı; öy le ki ev le ri ni ken di el le riy le ve
mü'min le rin el le riy le tah rip edi yor lar dı. Ar tık ey ba si ret sa hip le ri
ib ret alın. (59/2)
Mü na fık lık eden le ri gör mü yor mu sun ki, Ki tap Eh lin den in kar
eden kar deş le ri ne der ler ki: "An dol sun, eğer siz (yurt la rı nız dan)
çı ka rı la cak olur sa nız, mut la ka biz de si zin le bir lik te çı ka rız ve
si ze kar şı olan hiç kim se ye, hiç bir za man ita at et me yiz. "Eğer
si ze kar şı sa va şı lır sa el bet te si ze yar dım ede riz." Oy sa Al lah,
şa hid lik et mek te dir ki on lar, ger çek ten ya lan cı dır lar. (59/11)
Ki tap eh lin den ve müş rik ler den in kar eden ler, ken di le ri ne apa-
çık bir de lil ge lin ce ye ka dar, (bu lun duk la rı du rum dan) ko pup-
ay rı la cak de ğil ler di. (98/1)
(O de lil  de) Al lah'tan gön de ril miş-bir el çi (ki,) ter te miz sa hi fe le -
ri oku mak ta dır; (98/2)
On la rın için de dos doğ ru 'ya zı lı-hü küm ler' var dır. (98/3)
Ki tap eh lin den olan lar, an cak ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra fır ka la ra ay rıl dı lar. 
(98/4)
Şüp he siz, ki tap eh lin den ve müş rik ler den in kar eden ler, için de
sü rek li ka lı cı lar ol mak üze re ce hen nem ate şin de dir ler. İş te on -
lar, ya ra tıl mış la rın en kö tü le ri dir. (98/6)

KO CA
Bo şan mış ka dın lar ken di ken di le ri ne üç 'ay ha li ve te miz len me
sü re si' bek ler ler. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nı yor lar sa
Allah'ın ra him le rin de ya rat tı ğı nı sak la ma la rı on la ra he lal ol maz.
Ko ca la rı, bu sü re için de ba rış mak is ter ler se, on la rı ge ri al ma da
(baş ka la rın dan) da ha çok hak sa hi bi dir ler. On la rın le hi ne de,
aleyh le rin de ki ma ruf hak ka denk bir hak var dır. Yal nız er kek ler
için on lar üze rin de bir de re ce var. Al lah Aziz'dir. Ha kim'dir.
(2/228)
Yi ne onu (ka dı nı üçün cü de fa) bo şar sa, (ka dın) onun dı şın da
bir baş ka ko cay la ni kah lan ma dık ça ona he lal ol maz. Eğer (bu
ko ca da) onu bo şar sa, on lar (ilk ko ca ile ka rı sı) Al lah'ın sı nır la -
rı nı ayak ta tu ta cak la rı nı sa nı yor lar sa, tek rar bir bir le ri ne dön me -
le rin de iki si için gü nah yok tur. İş te bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır;
bi len bir top lu luk için bun la rı (böy le) açık lar. (2/230)
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Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni de ta mam la mış lar -
sa -bir bir le riy le ma ruf (bi li nen meş ru bi çim de) an laş tık la rı tak-
dir de- on la ra, ken di le ri ni ko ca la rı na ni kah la ma la rı na en gel çı -
kar ma yın. İş te, içi niz de Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re
bu nun la (böy le) öğüt ve ri lir. Bu, si zin için da ha ha yır lı ve da ha
te miz dir. Al lah, bi lir de siz bil mez si niz. (2/232)
(Ka dın ile ko ca nın) Ara la rı nın açıl ma sın dan kor kar sa nız, bu du -
rum da er ke ğin ai le sin den bir ha kem, ka dı nın da ai le sin den bir
ha kem gön de rin. Bun lar, (ara yı) dü zelt mek is ter ler se, Al lah da
ara la rın da ba şa rı sağ lar. Şüp he siz, Al lah, bi len dir, ha ber dar
olan dır. (4/35)
Eğer bir ka dın, ko ca sı nın nü şu zun dan ve ya on dan yüz çe vi rip
uzak laş ma sın dan kor kar sa, ba rış ile ara la rı nı bu lup dü zelt mek -
te iki si için sa kın ca yok tur. Ba rış da ha ha yır lı dır. Ne fis ler ise
'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra' ha zır (el ve riş li) kı lın mış tır. Eğer
iyi lik ya par ve sa kı nır sa nız, şüp he siz, Al lah, yap tık la rı nız dan
ha be ri olan dır. (4/128)
Vay ba na" de di (ka dın). "Ben ko ca mış bir ka dın iken ve şu ko -
cam da bir ih ti yar iken do ğu ra cak mı yım? Ger çek ten bu, şa şır -
tı cı bir şey!.." (11/72)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)

KO CA KA RI
Yal nız ca ge ri ka lan lar için de bir ko ca ka rı ha riç. (26/171)

KO CA MIŞ LIK
Vay ba na" de di (ka dın). "Ben ko ca mış bir ka dın iken ve şu ko -
cam da bir ih ti yar iken do ğu ra cak mı yım? Ger çek ten bu, şa şır -
tı cı bir şey!.." (11/72)

KO LAY LIK 
Ra ma zan ayı... İn san lar için hi da yet olan ve doğ ru yo lu ve (hak
ile ba tı lı bir bi rin den) ayı ran apa çık bel ge le ri (kap sa yan) Kur'an
on da in di ril miş tir. Öy ley se siz den kim bu aya şa hid olur sa ar tık
onu tut sun. Kim has ta ya da  yol cu luk ta olur sa, tut ma dı ğı gün-
ler sa yı sın ca di ğer gün ler de (tut sun). Al lah, si ze ko lay lık di ler,
zor luk di le mez. (Bu ko lay lık) sa yı yı ta mam la ma nız ve si zi doğ -
ru yo la (hi da ye te) ulaş tır ma sı na kar şı lık Al lah'ı bü yük ta nı ma nız
için dir. Umu lur ki şük re der si niz. (2/185)
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man, has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız, ar tık si ze ko lay ge -
len kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı -
nı zı traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti
var sa, onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver-
me si ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız, hac ca ka dar um re ile
ya rar lan mak is te ye ne, ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge -
re kir). Bu la ma ya na da, hacc'da üç gün, dön dü ğü nüz de ye di

(gün) ol mak üze re, bun lar, ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır.
Bu, ai le si Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor-
kun ve bi lin ki Al lah, mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)
So nun da nef si ona kar de şi ni öl dür me yi (tah rik edip zevk li gös-
te re rek) ko lay laş tır dı; böy le ce onu öl dür dü, bu yüz den hüs ra na
uğ ra yan lar dan ol du. (5/30)
Sen af (ve ya ko lay lık) yo lu nu be nim se, (İs lam'a) uy gun ola nı
(ör fü) em ret ve ca hil ler den yüz çe vir. (7/199)
Si zin için hay van lar da da el bet te ib ret ler var dır, si ze on la rın ka -
rın la rın da ki fers (ya rı sin di ril miş gı da lar) ile kan ara sın dan, içen-
le rin bo ğa zın dan ko lay lık la ka yan dup du ru bir süt içir mek te yiz.
(16/66)
Son ra mey ve le rin tü mün den ye, böy le ce Rab bi nin sa na ko lay -
laş tır dı ğı yol lar da yü rü-uçu ver. On la rın ka rın la rın dan tür lü renk-
ler de şer bet ler çı kar, on da in san lar için bir şi fa var dır. Şüp he siz
dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten bun da bir ayet var dır.
(16/69)
Al lah, si ze ev le ri ni zi (için de) "gü ven lik ve hu zur bu la ca ğı nız yer-
ler" kıl dı; ve si ze hay van de ri le rin den hem göç gü nün de, hem
yer leş me  gü nün de ko lay lık la ta şı ya bi le ce ği niz ev ler; yün le rin -
den, ya pa ğı la rın dan ve kıl la rın dan bir za ma na ka dar gi yim lik -
ler-dö şe me lik ler ve (ti ca ret için) bir me ta kıl dı. (16/80)
O genç ler, ma ğa ra ya sı ğın dık la rı za man, de miş ler di ki: "Rab bi -
miz, Katından bi ze bir rah met ver ve işi miz den bi ze doğ ru yu ko -
lay laş tır (bi zi ba şa rı lı kıl). (18/10)
(İç le rin den bi ri de miş ti ki:)"Ma dem ki siz on lar dan ve Al lah'tan
baş ka tap tık la rın dan ko pup-ay rıl dı nız, o hal de, (dağ la ra çe ki lip)
ma ğa ra ya sı ğı nın da Rab bi niz si ze rah me tin den (bol ca bir mik-
ta rı nı) yay sın ve işi niz den si ze bir ya rar ko lay laş tır sın." (18/16)
Kim iman eder ve sa lih amel ler de bu lu nur sa, onun için gü zel bir
kar şı lık var dır. Ona buy ru ğu muz dan ko lay ola nı nı söy le ye ce -
ğiz." (18/88)
Biz bu nu (Kur'an'ı) se nin di lin le ko lay laş tır dık, tak va sa hip le ri ne
müj de ver men ve di re nen bir kav mi uya rıp-kor kut man için.
(19/97)
"Ba na işi mi ko lay laş tır." (20/26)
Bel ki on lar öğüt alıp-dü şü nür ler di ye, Biz onu (Kur'an'ı), se nin
di lin le ko lay laş tır dık. (44/58)
An dol sun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp dü şün mek) için ko lay laş tır -
dık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı? (54/17)
An dol sun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp dü şün mek) için ko lay laş tır -
dık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı? (54/22,32,40)
As tar la rı, ağır iş len miş at las tan ya tak lar üze rin de yas la nır lar. İki
cen ne tin de mey ve-dev şir me si (or da ki le re) ya kın (ko lay)dır.
(55/54)
Yer yü zün de olan ve si zin ne fis le ri niz de mey da na ge len her han -
gi bir mu si bet yok tur ki, Biz onu ya rat ma dan ön ce, bir ki tap ta
(ya zı lı) ol ma sın. Şüp he siz bu, Al lah'a gö re pek ko lay dır. (57/22)
An cak bu na (im kan) bu la ma yan lar (için de) bir bir le riy le te mas
et me den ön ce, ke sin ti siz iki ay oruç (yük len miş tir); bu na güç
ye ti re me yen ler alt mış yok su lu do yur sun. Bu (ko lay lık), Al lah'a
ve O'nun Re sû lü'ne iman et me niz do la yı sıylt za dır. Bun lar,
Allah'ın sı nır la rı dır. Ka fir ler için se acı bir azab var dır. (58/4)
İn kar eden ler ke sin ola rak di ril til me ye cek le ri ni öne sür dü ler. De
ki: "Ha yır, Rab bim adı na  an dol sun, siz, mu hak kak di ril ti le cek -
si niz; son ra mut la ka yap tık la rı nız si ze ha ber ve ri le cek tir. Bu da
Al lah'a gö re ol duk ça ko lay dır." (64/7)
Ka dın la rı nız dan ar tık adet ten ke sil miş olan lar la he nüz adet gör-
me miş bu lu nan la rın id det (bek le me sü re)le ri, -eğer şüp he ye
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dü şe cek olur sa nız (bi lin ki)- üç ay dır. Ha mi le ka dın la rın bek le -
me-sü re si ise, yük le ri ni bı rak ma la rı (ile bi ter). Kim Al lah'tan kor-
kup-sa kı nır sa (Al lah) ona işin de bir ko lay lık gös te rir. (65/4)
Ge niş-im kan la rı olan, na fa ka yı ge niş im kan la rı na gö re ver sin.
Rız kı kı sıt lı tu tu lan da, ar tık Al lah'ın ken di si ne ver di ği ka da rıy la
ver sin. Al lah, hiç bir nef se ona ver di ğin den baş ka sıy la yü küm -
lü lük koy maz. Al lah, bir güç lü ğün ar dın dan bir ko lay lı ğı kı lıp-ve -
re cek tir. (65/7)
Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz ek si ğin -
de, ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı ğı nı bi lir; se nin -
le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge -
ce yi ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya mayaca ğı nı -
zı bil di, böy le ce tev be ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal -
de Kur'an'dan ko lay ge le ni oku yun. Al lah siz den has ta lar ol du -
ğu nu, baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de
ge zip-do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar pı şa cak -
la rı nı bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko lay ge le ni oku-
yun. Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a gü zel bir
borç ve rin. Ha yır ola rak ken di ne fis le ri niz için ön ce den tak dim
et ti ği niz şey le ri da ha ha yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola-
rak Al lah Katında bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (73/20)
Ka fir ler için se hiç ko lay de ğil dir. (74/10)
(Mey ve le rin) Göl ge le ri on la ra pek ya kın ve dev şi ril me le ri ko lay -
laş tı rıl dık ça ko lay laş tı rıl mış. (76/14)
Son ra ona yo lu ko lay laş tır dı. (80/20)
O, ko lay bir he sap (sor gu) ile sor gu ya çe ki le cek, (84/8)
Ve se ni ko lay olan için ba şa rı lı kı la ca ğız. (87/8)
Biz de onu ko lay olan için ba şa rı lı kı la ca ğız. (92/7)
Biz de ona en zor lu ola nı (aza ba uğ ra ma sı nı) ko lay laş tı ra ca ğız.
(92/10)
De mek ki, ger çek ten zor luk la be ra ber ko lay lık var dır. (94/5)
Ger çek ten güç lük le be ra ber ko lay lık var dır. (94/6)

KOM ŞU
Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. An ne-
ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu ya,
uzak kom şu ya ya nı nız da ki ar ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el -
le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü Al lah her
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (4/36)

KOR KAK LIK
Ey iman eden ler in kâr eden ler ile yer yü zün de ge zip do la şır ken
ve ya sa vaş ta bu lun duk la rı sı ra da (ölen) kar deş le ri için: "Ya nı -
mız da ol sa lar dı öl mez ler di, öl dü rül mez ler di" di yen ler gi bi ol ma -
yın. Al lah, bu nu on la rın kalp le rin de onul maz bir has ret ola rak
kıl dı. Di ril ten ve öl dü ren Al lah'tır. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(3/156)
Şüp he siz içi niz den ağır dav ra nan lar var dır. Şa yet si ze bir mu si-
bet isa bet ede cek ol sa: "Doğ ru su Al lah ba na ni met ver di çün kü
on lar la bir lik te ol ma dım" der. (4/72)
Eğer si ze, Al lah'tan bir fazl (za fer) isa bet eder se o za man da
san ki onun la ara nız da hiç bir ya kın lık yok muş gi bi kuş ku suz
şöy le der; "Keş ke on lar la bir lik te ol say dım böy le ce ben de bü -
yük 'kur tu luş ve mut lu lu ğa' er sey dim." (4/73)
Ey iman eden ler top lu ola rak kâ fir ler le kar şı laş tı ğı nız za man
on la ra ar ka çe vir me yin (sa vaş tan kaç ma yın). (8/15)
Kim on la ra böy le bir gün de -yi ne sa vaş mak için bir ya na çe ki -
len ya da bir baş ka bö lü ğe ka tıl mak için yer tu ta nın dı şın da- ar -
ka sı nı çe vi rir se ger çek ten o Al lah'tan bir ga za ba uğ ra mış tır ve

onun ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü bir ya tak tır o. (8/16)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden ler mal la rıy la ve can la rıy la
cehd et mek ten (ka çın mak için) sen den izin is te mez ler. Al lah
tak va sa hip le ri ni bi len dir. (9/44)
On lar dan bir kıs mı: "Ba na izin ver ve be ni fit ne ye kat ma" der.
Ha be rin ol sun on lar fit ne nin (ta) içi ne düş müş ler dir. Hiç şüp he -
siz ce hen nem o in kâr eden le ri mut la ka çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(9/49)
Ger çek ten siz den ol duk la rı na da ir Al lah adı na ye min eder ler.
Oy sa on lar siz den de ğil dir ler. An cak on lar öd le ri ko pan bir top-
lu luk tur. (9/56)
Eğer on lar bir sı ğı nak ya da (ka la cak) ma ğa ra lar ve ya gi re bi le -
cek le ri bir yer bul sa lar dı hız la ora ya yö ne lip ko şar lar dı. (9/57)

KO YUN
Se kiz çift; ko yun dan iki, ke çi den de iki. De ki: "İki er ke ği mi ha -
ram kıl dı? Yok sa iki di şi yi mi, ya da o iki di şi nin ra him le ri nin,
ken di si ni kap sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz
ba na bir ilim le ha ber ve rin." (6/143)
Yahudi olan la ra her tır nak lı (hay va nı) ha ram kıl dık. Sı ğır lar dan
ve ko yun lar dan, sırt la rı na ve ya ba ğır sak la rı na ya pı şan ve ya ke -
mi ğe ka rı şan lar dı şın da iç yağ la rı nı da on la ra ha ram kıl dık. 'Az -
gın lık ve hak ka te ca vüz de bu lun ma la rı' ne de niy le on la rı böy le
ce za lan dır dık. Biz şüp he siz doğ ru olan la rız. (6/146)
Bu be nim kar de şim dir, dok san do kuz ko yu nu var dır, be nim se
bir tek ko yu num var. Bu na rağ men "Onu da be nim pa yı ma (ko -
yun la rı ma) kat" de di ve ba na, ko nuş ma da üs tün gel di." (Da vud)
De di ki: "An dol sun se nin ko yu nu nu, ken di ko yun la rı na (kat mak)
is te mek le sa na zul met miş tir. Doğ ru su, (emek ve ma li güç le ri ni)
bir leş ti rip ka tan (or tak)lar dan ço ğu, bir bir le ri ne kar şı te ca vüz
eder ler; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar baş ka. On -
lar da ne ka dar az dır." Da vud, ger çek ten Bizim onu im ti han et ti -
ği mi zi san dı, böy le ce Rab bin den ba ğış lan ma di le di ve rü ku ede-
rek ye re ka pan dı ve (bi ze gö nül den) yö ne lip-dön dü. (38/23-24)

KÖ LE
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
Ey iman eden ler, öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz
kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne, onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa, ar tık (ya pıl ma sı ge -
re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa, onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
Müş rik ka dın la rı, iman edin ce ye ka dar ni kah la ma yın; iman
eden bir ca ri ye, -ho şu nu za git se de- müş rik bir ka dın dan da ha
ha yır lı dır. Müş rik er kek le ri de iman edin ce ye ka dar ni kah la ma -
yın; iman eden bir kö le, -ho şu nu za git se de- müş rik bir er kek -
ten da ha ha yır lı dır. On lar, ate şe ça ğı rır lar, Al lah ise ken di iz niy -
le cen ne te ve mağ fi re te ça ğı rır. O, in san la ra ayet le ri ni açık lar.
Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (2/221)
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Bir mü'mi ne, -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola rak
ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş man
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz gür lü ğe
ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and laş ma
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet öde mek ve
bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir. (Di yet ve kö le
öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise, ke sin ti siz ola rak
iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir. Al lah bi len dir,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
Al lah si zi, ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den, boş
söz ler den' do la yı so rum lu tut maz, an cak ye min le ri niz le bağ la -
dı ğı nız söz ler den do la yı si zi so rum lu tu tar. Onun (ye mi nin) kef-
fa re ti, ai le niz de ki le re ye dir dik le ri ni zin or ta la ma sın dan on yok su -
lu do yur mak ya da on la rı giy dir mek ve ya bir kö le yi öz gür lü ğü ne
ka vuş tur mak tır. (Bun la ra im kan) Bu la ma yan (için) üç gün oruç
(var dır.) Bu, ye min et ti ği niz de (boz du ğu nuz) ye min le ri ni zin kef-
fa re ti dir. Ye min le ri ni zi ko ru yu nuz. Al lah, si ze ayet le ri ni böy le
açık lar, umu lur ki şük re der si niz. (5/89)
Sa da ka lar, -Al lah'tan bir farz ola rak- yal nız ca fa kir ler, düş kün -
ler, (ze kat) işin de gö rev li olan lar, kalb le ri ısın dı rı la cak lar, kö le -
ler, borç lu lar, Al lah yo lun da (olan lar) ve yol da kal mış(lar) için dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/60)
İçi niz de ev li ol ma yan la rı, kö le le ri niz den ve ca ri ye le ri niz den sa -
lih olan la rı ev len di rin. Eğer fa kir ise ler Al lah, Ken di faz lın dan
on la rı zen gin eder. Al lah ge niş (ni met sa hi bi)dir, bi len dir.
(24/32)
Ba na kar şı lü tuf-de di ğin ni met de, İs ra ilo ğul la rı nı kö le kıl man -
dan do la yı dır." (26/22)
Ka dın la rı na "zı har"da bu lu nan lar, son ra söy le dik le rin den ge ri
dö nen le rin, bir bir le riy le te mas et me den ön ce bir kö le yi öz gür lü -
ğü ne ka vuş tur ma la rı ge re kir. İş te si ze bu nun la öğüt ve ril mek te -
dir. Al lah, yap tık la rı nı zı ha ber alan dır. (58/3)
Sarp yo ku şun ne ol du ğu nu sa na öğ re ten ne dir? Bir boy nu çöz-
mek (bir kö le ye öz gür lük ver mek)tir. (90/12-13)

KÖ PEK
Eğer Biz di le sey dik, onu bu nun la yük sel tir dik. Ama o ye re mey-
let ti (ve ya ye re sap lan dı), he va sı na uy du. Onun du ru mu, üs tü -
ne var san di li ni sar kı tıp so lu yan, ken di ba şı na bı rak san di li ni
sar kı tıp so lu yan kö pe ğin du ru mu gi bi dir. İş te ayet le ri mi zi ya lan -
la yan top lu lu ğun du ru mu böy le dir. Ar tık ger çek ha be ri on la ra
ak tar. Ki dü şün sün ler. (7/176)
Sen on la rı uya nık sa nır sın, oy sa on lar (de rin bir uy ku da) uyuş-
muş lar dır. Biz on la rı sağ ya na ve sol ya na çe vi ri yor duk. Kö pek -
le ri de iki ko lu nu uzat mış ya tı yor du. On la rı gör müş ol say dın,
ge ri dö nüp on lar dan ka çar dın, on lar dan içi ni kor ku kap lar dı.
(18/18)
(Son ra ge len ku şak lar) Di ye cek ler ki: "Üç'tü ler, on la rın dör dün -
cü sü kö pek le ri dir." Ve: "Beş ti ler, on la rın al tın cı sı kö pek le ri dir"
di ye cek ler. (Bu,) Bi lin me ye ne (gay ba) taş at mak tır. "Ye di dir ler,
on la rın se ki zin ci si kö pek le ri dir" di ye cek ler. De ki: "Rab bim, on -
la rın sa yı sı nı da ha iyi bi lir, on la rı pek az (in san) dı şın da kim se
bi le mez." Öy ley se on lar ko nu sun da açık ta olan bir tar tış ma dan
baş ka tar tış ma ve on lar hak kın da bun lar dan hiç kim se ye bir şey
sor ma. (18/22)

KÖ TÜ AD TAK MAK
Ey iman eden ler bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et me sin,
bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar da ka dın lar la
(alay et me sin) bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar. Ken di ne f-
is le ri ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir-
bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la kab lar la' ça ğır ma yın. İman dan son ra fa -
sık lık ne kö tü bir isim dir. Kim tev be et mez se iş te on lar, za lim
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/11)

KÖ TÜ LÜK
O si ze yal nız ca kö tü lü ğü çir kin-ha ya sız lı ğı ve Al lah'a kar şı bil-
me di ği niz şey le ri söy le me ni zi em re der. (2/169)
Al lah onu la net le miş tir. O da (şöy le) de di: "An dol sun kul la rın -
dan 'mik tar la rı tes bit edil miş bir gru bu' (ken di me uşak) edi ne -
ce ğim." (4/118)
"On la rı -ne olur sa ol sun- şa şır tıp-sap tı ra ca ğım en ol ma dık ku -
run tu la ra dü şü re ce ğim ve on la ra ke sin ola rak da var la rın ku lak -
la rı nı kes me le ri ni em re de ce ğim ve Al lah'ın ya rat tık la rı nı de ğiş -
tir me le ri ni em re de ce ğim." Kim Al lah'ı bı ra kıp da şey ta nı dost
(ve li) edi nir se kuş ku suz o apa çık bir hüs ra na uğ ra mış tır.
(4/119)
On la rın tü mü nü top la ya ca ğı gün: "Ey cin top lu lu ğu, in san lar dan
ço ğu nu (ayar tıp ken di ni ze kul lar) edin di niz" (di ye cek). İn san lar -
dan on la rın dost la rı der ler ki: "Rab bi miz ki mi miz ki mi miz den ya -
rar lan dı ve bi zim için tes bit et ti ğin sü re ye ulaş tık." (Al lah) Di ye -
cek ki: "Al lah'ın di le di ği dış ta ol mak üze re ateş si zin için de sü -
re siz ka la ca ğı nız ko nak la ma ye ri niz dir." Şüp he siz Rab bin, hü -
küm ve hik met sa hi bi olan dır, bi len dir. (6/128)
Ey iman eden ler, şey ta nın adım la rı na uy ma yın. Kim şey ta nın
adım la rı na uyar sa (bil sin ki) ger çek ten o (şey tan) çir kin utan-
maz lık la rı ve kö tü lü ğü em re der. Eğer Al lah'ın üze ri niz de faz lı ve
rah me ti ol ma say dı siz den hiç bi ri ebe di ola rak te mi ze çı ka maz -
dı. An cak Al lah di le di ği ni te mi ze çı ka rır. Al lah işi ten dir bi len dir.
(24/21)
"(Yi ne de) Ben nef si mi te mi ze çı ka ra mam. Çün kü ger çek ten
ne fis -Rab bi min ken di si ni esir ge di ği dı şın da- var gü cüy le kö tü -
lü ğü em re den dir. Şüp he siz be nim Rab bim, ba ğış la yan dır esir-
ge yen dir." (12/53)
An dol sun in sa nı Biz ya rat tık ve nef si nin ona ne ves ve se ler ver-
mek te ol du ğu nu bi li riz. Biz ona şah da ma rın dan da ha ya kı nız.
(50/16)
Şüp he siz Al lah, ada le ti ih sa nı ya kın la ra ver me yi em re der; çir kin
utan maz lık lar dan (fah şa dan) kö tü lük ler den ve zor ba lık lar dan
sa kın dı rır. Si ze öğüt ver mek te dir, umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür -
sü nüz. (16/90)
Kim sa lih bir amel de bu lu nur sa ken di le hi ne dir, kim de kö tü lük
eder se o da ken di aley hi ne dir. Se nin Rab bin, kul la ra zul me di ci
de ğil dir. (41/46)
Kim sa lih bir amel de bu lu nur sa ken di le hi ne dir kim kö tü lük ya -
par sa ar tık o da ken di aley hi ne dir. Son ra siz, Rab bi ni ze dön dü -
rü le cek si niz. (45/15)
(Bun lar) Bü yük gü nah lar dan ve çir kin -utan maz lık lar dan ka çı -
nan lar ve ga zab lan dık la rı za man ba ğış la yan lar (42/37)
Kö tü lü ğün kar şı lı ğı onun mis li (ben ze ri) olan kö tü lük tür. Ama
kim af fe der ve ıs lah eder se (dir li ği ku rup-sağ lar sa) ar tık onun
ec ri Al lah'a ait tir. Ger çek ten O, za lim le ri sev mez. (42/40)
Kim zul me uğ ra dık tan son ra nus ret bu lur (hak kı nı alır)sa ar tık
on lar için aleyh le rin de bir yol yok tur. (42/41)
Yol an cak, in san la ra zul me den ve yer yü zün de hak sız ye re 'te-
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ca vüz ve hak sız lık ta bu lu nan la rın' aley hi ne dir. İş te bun la ra
acık lı bir azab var dır. (42/42)
Sa na iyi lik ten her ne ge lir se Al lah'tan dır, kö tü lük ten de sa na ne
ge lir se o da ken din den dir. Biz se ni in san la ra bir el çi ola rak gön-
der dik; şa hid ola rak Al lah ye ter. (4/79)
Kim gü zel bir ara cı lık la ara cı lık ta (şe fa at te) bu lu nur sa on dan
ken di si ne bir his se var dır; kim kö tü bir ara cı lık la ara cı lık ta bu lu -
nur sa on dan da ken di si ne bir pay var dır. Al lah, her şe yin üze rin-
de ko ru yu cu dur. (4/85)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na ha ram olan ay'a kur ban lık
hay van la ra (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
Kö tü lük ler ka zan mış olan lar ise; her bir kö tü lü ğün kar şı lı ğı ken -
di mis liy le dir. Bun la rı bir zil let sa rıp kap lar. On la rı Al lah'tan (kur-
ta ra cak) hiç bir ko ru yu cu yok. On la rın yüz le ri san ki bir ka ran lık
ge ce nin par ça la rı na bü rün müş gi bi dir. İş te bun lar ate şin hal kı -
dır lar; ora da sü re siz ka la cak lar dır. (10/27)
Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca bir şer (kö tü lük) iş ler se onu gö rür.
(99/ 8)
Kim bir iyi lik le ge lir se ken di si ne bu nun on ka tı var dır, kim bir kö -
tü lük le ge lir se onun mis lin den baş ka sıy la ce za lan dı rıl maz ve
on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (6/160)
Yok sa kö tü lük le ri ya pan lar Bizi (aşıp) ge çe cek le ri ni mi san dı -
lar? Ne kö tü hük me di yor lar? (29/4)

KÖ TÜ SÖZ
Ey in san lar, yer yü zün de olan şey le ri he lal ve te miz ola rak yi yin
ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Ger çek te o, si zin için apa çık
bir düş man dır. (2/168)
O, si ze yal nız ca, kö tü lü ğü, çir kin-ha ya sız lı ğı ve Al lah'a kar şı bil-
me di ği niz şey le ri söy le me ni zi em re der. (2/169)
Al lah, zul me uğ ra yan lar dı şın da, kö tü sö zün açık ça söy len me -
si ni sev mez. Al lah işi ten dir, bi len dir. (4/148)

KUL-KUL LUK
Ey in san lar, si zi ve siz den ön ce ki le ri ya ra tan Rab bi ni ze kul luk
edin ki sa kı na sı nız. (2/21)
Eğer ku lu mu za in dir di ği miz (Kur'an)'den şüp he dey se niz, bu du -
rum da, siz de bu nun ben ze ri bir sû re ge ti rin. Ve eğer doğ ru
söz lüy se niz, Al lah'tan baş ka şa hit le ri ni zi (ken di le ri ne gü ven di -
ği niz yar dım cı la rı nı zı) ça ğı rın. (2/23)
Ha ni İs ra ilo ğul la rın dan, "Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin,
an ne ye-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re ve yok sul la ra iyi lik le dav-
ra nın, in san la ra gü zel söz söy le yin, na ma zı dos doğ ru kı lın ve
ze ka tı ve rin" di ye mi sak al mış tık. Son ra siz, pek azı nız ha riç,
dön dü nüz ve (ha la) yüz çe vi ri yor su nuz. (2/83)
Al lah'ın kul la rın dan, di le di ği ne Ken di faz lın dan (pey gam ber li ği)
in dir me si ni 'kıs ka na rak ve hak ka baş kal dı ra rak' Al lah'ın in dir -
dik le ri ni ta nı ma mak la, ne fis le ri ni ne kö tü şe ye kar şı lık sat tı lar.
Böy le lik le ga zab üs tü ne ga za ba uğ ra dı lar. Ka fir ler için al çal tı cı
bir azab var dır. (2/90)
Al lah'ın bo ya sı... Al lah(ın bo ya sın)dan da ha gü zel bo ya sı olan
kim dir? Biz (yal nız ca) O'na kul luk eden le riz. (2/138)

On la ra bir mu si bet isa bet et ti ğin de, der ler ki: "Biz Al lah'a ait
(kul lar)ız ve şüp he siz O'na dö nü cü le riz." (2/156)
Ey iman eden ler si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la -
rın dan yi yin ve yal nız ca O'na kul luk edi yor sa nız, (yi ne yal nız ca)
Al lah'a şük re din. (2/172)
Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak ki Ben (on la ra)
pek ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua ede nin du ası na ce vap
ve ri rim. Öy ley se, on lar da Be nim çağ rı ma ce vap ver sin ler ve
Ba na iman et sin ler. Umu lur ki ir şad (doğ ru yo lu bul muş) olur lar.
(2/186)
İn san lar dan öy le si var dır ki, Al lah'ın rı za sı nı ara(yıp ka zan)mak
ama cıy la nef si ni sa tın alır. Al lah, kul la rı na kar şı şef kat li olan dır.
(2/207)
(İd de ti bek le yen) Ka dın la rı ni kah la mak is te di ği ni zi (on la ra) sez-
dir me niz de ya da böy le bir is te ği gön lü nüz de sak la ma nız da si -
zin için bir sa kın ca yok tur. Ger çek te Al lah, si zin on la rı (kal bi niz -
den ge çi rip) ana ca ğı nı zı bi lir. Sa kın bi li nen (meş ru) söz ler dı -
şın da on lar la giz li ce va ad leş me yin; bek le me sü re si ta mam la -
nın ca ya ka dar ni kah ba ğı nı bağ la ma ya ke sin ka rar ver me yin.
Ve bi lin ki, el bet te Al lah kal bi niz den ge çe ni bil mek te dir. Ar tık
on dan ka çı nın. Ve bi lin ki, şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır, (kul la -
ra) yu mu şak dav ra nan dır. (2/235)
Din de zor la ma (ve bas kı) yok tur.  Şüp he siz, doğ ru luk (rüşd) sa -
pık lık tan apa çık ay rıl mış tır. Ar tık kim ta ğu tu ta nı ma yıp Al lah'a
ina nır sa, o, sa pa sağ lam bir kul pa ya pış mış tır; bu nun kop ma sı
yok tur. Al lah, işi ten dir, bi len dir. (2/256)
De ki: "Si ze bun dan da ha ha yır lı sı nı bil di re yim mi? Kor kup sa -
kı nan lar için Rab le ri nin Katında, için de te mel li ka la cak la rı, al tın-
dan ır mak lar akan cen net ler, ter te miz eş ler ve Al lah'ın rı za sı
var dır. Al lah, kul la rı hak kıy la gö ren dir." (3/15)
Eğer se nin le çe ki şip-tar tı şır lar sa, de ki: "Ben, ba na uyan lar la
bir lik te, ken di mi Al lah'a tes lim et tim." Ve ki tap ve ri len ler le üm -
mi le re de ki: "Siz de tes lim ol du nuz mu?" Eğer tes lim ol du lar sa,
ger çek ten hi da ye te er miş ler dir. Fa kat yüz çe vir di ler se, ar tık sa -
na dü şen yal nız ca teb liğ(et mek)dir. Al lah, kul la rı hak kıy la gö -
ren dir. (3/20)
Her bir nef sin ha yır dan yap tık la rı nı ha zır bul du ğu ve her ne kö -
tü lük iş le diy se onun la ken di si ara sın da uzak bir me sa fe ol ma -
sı nı is te di ği o gü nü (dü şü nün). Al lah, si zi Ken di sin den sa kın dı -
rır. Al lah, kul la rı na kar şı şef kat li olan dır. (3/30)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, bi zim le si zin ara nız da müş te rek (olan) bir
ke li me ye (tev hi de) ge lin. Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me ye lim,
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma ya lım ve Al lah'ı bı ra kıp bir kıs mı -
mız (di ğer) bir kıs mı mı zı Rab ler edin me ye lim." Eğer yi ne yüz
çe vi rir ler se, de yin ki: "Şa hid olun, biz ger çek ten Müslüman la -
rız." (3/64)
Be şer den hiç kim se nin, Al lah ken di si ne Ki ta bı, hük mü ve pey-
gam ber li ği ver dik ten, son ra in san la ra: "Al lah'ı bı ra kıp ba na kul-
luk edin" de me (hak kı ve yet ki)si yok tur. Fa kat o, "Öğ ret ti ği niz
ve ders ver di ği niz Ki ta ba gö re Rab ba ni ler olu nuz” (de me gö re -
vin de dir.) (3/79)
Bu, el le ri ni zin ön den sun duk la rı dır. Al lah, ger çek ten kul la ra zul-
me di ci de ğil dir. (3/182)
Eş le ri ni zin, eğer ço cuk la rı yok sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı si -
zin dir. Şa yet ço cuk la rı var sa, -onun la ya pa cak la rı va si yet ten ya
da (ayı ra cak la rı) borç tan son ra- bu du rum da bı rak tık la rı nın
dört te bi ri si zin dir. Si zin ço cu ğu nuz yok sa, ge ri ye bı rak tık la rı -
nız dan dört te bi ri on la rın (ka dın la rı nı zın)dır. Eğer si zin ço cu ğu -
nuz var sa ge ri ye bı rak tık la rı nız dan se kiz de bi ri on la rın (ka dın -
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la rı nı zın)dır. (Yi ne bu hü küm ler,) Ede ce ği niz va si yet ve ya (var -
sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Mi ra sı ara nan er kek ya da
ka dın, ço cu ğu ve ba ba sı ol ma yan bir kim se olup er kek ve ya kız
kar de şi bu lu nur sa on lar dan her bi ri  için al tı da bir var dır. Eğer
bun dan faz la ise ler, bu du rum da -ken di siy le ya pı lan va si yet te
ya da (var sa) borç tan son ra- üç te bir'de -za ra ra uğ ra tıl mak sı zın
on la ra or tak tır lar. (Bu si ze) Al lah'tan bir va si yet tir, Al lah, bi len -
dir, (kul la ra) yu mu şak olan dır. (4/12)
Al lah, onu la net le miş tir. O da (şöy le) de di: "An dol sun, kul la rın -
dan 'mik tar la rı tes bit edil miş bir gru bu' (ken di me uşak) edi ne -
ce ğim. (4/118)
Me sih ve ya kın laş tı rıl mış (yük sek de re ce sa hi bi) me lek ler,
Allah'a kul ol mak tan ke sin lik le çe kim ser kal maz lar. Kim O'na
iba det et me ye 'kar şı çe kim ser' dav ra nır sa ve bü yük len me gös-
te rir se (bil me li ki,) on la rın tü mü nü hu zu run da top la ya cak tır.
(4/172)
Ey iman eden ler, si ze açık lan dı ğın da si zi üze cek şey le ri sor ma-
yın; Kur'an in di ril di ği za man so rar sa nız, si ze açık la nır. Al lah
onu af fet ti. Al lah ba ğış la yan dır, (kul la ra) yu mu şak olan dır.
(5/101)
"Ben on la ra ba na em ret tik le ri nin dı şın da hiç bir şe yi söy le me -
dim. (O da şuy du:) 'Be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan
Al lah'a kul luk edin.' On la rın için de kal dı ğım sü re ce, ben on la rın
üze rin de bir şa hi dim. Be nim (dün ya) ha ya tı ma son ver di ğin de,
üzer le rin de ki gö zet le yi ci Sen'din. Sen her şe yin üze ri ne şa hid
olan sın.” (5/117)
Eğer on la rı azab lan dı rır san, şüp he siz on lar Se nin kul la rın dır,
eğer on la rı ba ğış lar san, şüp he siz aziz olan, ha kim olan Sen'sin
Sen." (5/118)
O, kul la rı  üze rin de kah re di ci olan dır. O, hü küm ve hik met sa hi-
bi olan dır, ha ber dar olan dır. (6/18)
O, kul la rı üze rin de kah re di ci (kah har) olan dır. Si ze ko ru yu cu lar
gön de ri yor. So nun da siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man,
el çi le ri miz onun 'ha ya tı na son ve rir ler.' On lar (bu iş te, ne ek sik
ne faz la) ku sur et mez ler. (6/61)
Bu, Al lah'ın hi da ye ti dir; kul la rın dan di le di ği ni bu nun la hi da ye te
er di rir. On lar da şirk koş sa lar dı, el bet te bü tün ya pıp-et tik le ri 'on-
lar adı na' bo şa çık mış olur du. (6/88)
İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur. O'ndan baş ka ilah yok tur. Her
şe yin ya ra tı cı sı dır, öy ley se O'na kul luk edin. O, her şe yin üs tün-
de bir ve kil dir. (6/102)
On la rın tü mü nü top la ya ca ğı gün: "Ey cin top lu lu ğu in san lar dan
ço ğu nu (ayar tıp ken di ni ze kul lar) edin di niz" (di ye cek). İn san lar -
dan on la rın dost la rı der ler ki: "Rab bi miz, ki mi miz ki mi miz den
ya rar lan dı ve bi zim için tes bit et ti ğin sü re ye ulaş tık." (Al lah) Di -
ye cek ki: "Al lah'ın di le di ği dış ta ol mak üze re, ateş si zin için de
sü re siz ka la ca ğı nız ko nak la ma ye ri niz dir." Şüp he siz Rab bin,
hü küm ve hik met sa hi bi olan dır, bi len dir. (6/128)
De ki: "Al lah'ın kul la rı için çı kar dı ğı ziy ne ti ve te miz rı zık la rı kim
ha ram kıl mış tır?" De ki: "Bun lar, dün ya ha ya tın da iman eden ler
için dir, kı ya met gü nü ise yal nız ca on la rın dır." Bi len bir top lu luk
için ayet le ri böy le bi rer bi rer açık la rız. (7/32)
An dol sun Biz Nuh'u ken di kav mi ne (top lu mu na) gön der dik. De -
di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan baş ka ila hı -
nız yok tur. Doğ ru su ben, si zin için bü yük bir gü nün aza bın dan
kork mak ta yım." (7/59)
Ad (top lu mu na da) kar deş le ri Hud'u (gön der dik.) (Hud, kav mi -
ne:) "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan baş ka ila hı -
nız yok tur. Ha la kor kup-sa kın ma ya cak mı sı nız?" de di. (7/65)

De di ler ki: "Sen bi ze yal nız ca Al lah'a kul luk et me miz ve ata la rı -
mı zın tap mak ta ol duk la rı nı zı bı rak ma mız için mi gel din? Eğer
ger çek ten doğ ru isen, bi ze va det ti ğin şe yi ge tir, ba ka lım." (7/70)
Se mud (top lu mu na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik. Sa lih:) "Ey
kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci ze) gel miş tir: Al lah'ın
bu di şi de ve si si ze bir bel ge dir; onu sa lı ve rin de Al lah'ın ar zın -
da ot la sın, ona bir kö tü lük le do kun ma yın, son ra si zi acı bir azab
ya ka lar" de di. (7/73)
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci -
ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı
olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü -
ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor -
sa nız." (7/85)
Mu sa kav mi ne: "Al lah'tan yar dım di le yin ve sab re din. Ger çek
şu ki, arz Al lah'ın dır; ona kul la rın dan di le di ği ni mi ras çı kı lar. En
gü zel so nuç mut ta ki ler için dir." de di. (7/128)
Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız siz ler gi bi kul lar dır. Eğer doğ ru ise-
niz, he men on la rı ça ğı rın da si ze ica bet et sin ler. (7/194)
Bi lin ki, 'ga ni met ola rak ele ge çir di ği niz' şey le rin beş te bi ri, mu -
hak kak Al lah'ın, Re sû lün, ya kın la rın, ye tim le rin, yok sul la rın ve
yol cu nun dur. Eğer Al lah'a, hak ile ba tı lın bir bi rin den ay rıl dı ğı
gün, iki or du nun kar şı kar şı ya gel di ği gün de (Be dir'de) ku lu mu -
za in dir di ği mi ze iman edi yor sa nız (ga ni me ti böy le bö lü şün).
Allah, her şe ye güç ye ti ren dir. (8/41)
Bu, el le ri ni zin ön ce den tak dim et ti ği iş ler yü zün den dir. Yok sa
şüp he siz Al lah kul la ra zul me di ci de ğil dir. (8/51)
On lar bil mi yor lar mı ki, ger çek ten Al lah kul la rın dan tev be le ri ka -
bul ede cek ve sa da ka la rı ala cak olan O'dur. Şüp he siz, tev be le -
ri ka bul eden, esir ge yen O'dur. (9/104)
Şüp he siz si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan, son -
ra ar şa is ti va eden, iş le ri evi rip-çe vi ren Al lah'tır. Onun iz ni ol ma-
dık tan son ra, hiç kim se şe fa at çi ola maz. İş te Rab bi niz olan
Allah bu dur, öy ley se O'na kul luk edin. Yi ne de öğüt alıp dü şün -
me ye cek mi si niz? (10/3)
Al lah'ı bı ra kıp ken di le ri ne za rar ver me ye cek ve ya rar la rı do kun-
ma ya cak şey le re kul luk eder ler ve: "Bun lar Al lah Katında bi zim
şe fa at çi le ri miz dir" der ler. De ki: "Siz, Al lah'a, gök ler de ve yer de
bil me di ği bir şey mi ha ber ve ri yor su nuz? O, si zin şirk koş tuk la -
rı nız dan uzak ve yü ce dir." (10/18)
Al lah sa na bir za rar do kun du ra cak ol sa, O'ndan baş ka bu nu
sen den kal dı ra cak yok tur. Ve eğer sa na bir ha yır is ter se, O'nun
bol faz lı nı ge ri çe vi re cek de yok tur. Kul la rın dan di le di ği ne bun-
dan isa bet et ti rir. O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (10/107)
"Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin. Ben si ze (ge le cek olan)
acı bir gü nün aza bın dan kor ka rım" (de di). (11/26)
Gök le rin ve ye rin gay bı Al lah'ın dır, bü tün iş ler O'na dön dü rü lür;
öy ley se O'na kul luk edin ve O'na te vek kül edin. Se nin Rab bin
yap tık la rı nız dan ha ber siz de ğil dir. (11/123)
An dol sun ka dın onu ar zu la mış tı, -eğer Rab bi nin (zi na yı ya sak -
la yan) ke sin ka nıt (bur han)ını gör me sey di- o da (Yu suf da) onu
ar zu la mış tı. Böy le lik le Biz on dan kö tü lü ğü ve fuh şu ge ri çe vir -
mek için (ona de lil gön der dik). Çün kü o, muh lis kul la rı mız dan -
dı. (12/24)
"Si zin Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız, Al lah'ın ken di le ri hak kın da
hiç bir de lil in dir me di ği, si zin ve ata la rı nı zın ad ola rak ad lan dır -
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dık la rı nız dan baş ka sı de ğil dir. Hü küm, yal nız ca Al lah'ın dır. O,
ken di sin den baş ka sı na kul luk et me me ni zi em ret miş tir. Dos doğ -
ru olan din iş te bu dur, an cak in san la rın ço ğu bil mez ler." (12/40)
Ken di le ri ne ki tap ver dik le ri miz, sa na in di ri len do la yı sıy la se vi -
nir ler; fa kat (Müslüman la rın aley hin de bir le şen) grup lar dan,
onun ba zı sı nı in kar eden ler var dır. De ki: "Ben, yal nız ca Al lah'a
kul luk et mek ve O'na or tak koş ma mak la em ro lun dum. Ben an -
cak O'na da vet ede rim ve son dö nü şüm O'na dır." (13/36)
Re sul le ri on la ra de di ler ki: "Doğ ru su biz, si zin gi bi yal nız ca bir
be şe riz, an cak Al lah kul la rın dan di le di ği ne lü tuf ta bu lu nur.
Allah'ın iz ni ol mak sı zın si ze bir de lil ge tir me miz bi zim için ola-
cak şey de ğil. Mü'min ler, an cak Al lah'a te vek kül et me li dir ler."
(14/11)
İman et miş kul la rı ma söy le: "Alış-ve ri şin ve dost lu ğun ol ma dı ğı
o gün gel mez den ev vel, dos doğ ru na ma zı kıl sın lar ve ken di le -
ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak et sin ler."
(14/31)
Ha ni İb ra him şöy le de miş ti: "Bu şeh ri gü ven li kıl, be ni ve ço cuk-
la rı mı put la ra kul luk et mek ten uzak tut." (14/35)
De di ki: "Rab bim, be ni kış kırt tı ğın şe ye kar şı lık, an dol sun, ben
de yer yü zün de on la ra, (sa na baş kal dır ma yı ve dün ya tut ku la rı -
nı) süs le yip-çe ki ci gös te re ce ğim ve on la rın tü mü nü mut la ka
kış kır tıp-sap tı ra ca ğım." (15/39) "An cak on lar dan muh lis olan
kul la rın müs tes na." (15/40)
"Şüp he siz, kış kır tı lıp-sap tı rıl mış lar dan sa na uyan lar dı şın da,
se nin be nim kul la rım üze rin de zor la yı cı hiç bir gü cün yok tur."
(15/42)
Ha ber ver kul la rı ma; şüp he siz Ben, Ben ba ğış la ya nım, esir ge -
ye nim. (15/49)
Kul la rın dan di le dik le ri ne, me lek le ri em rin den olan ruh ile in di rir:
Ben den baş ka ilah yok tur, şu hal de ben den kor kup-sa kı nın, di -
ye uya rın." (16/2)
Şirk koş mak ta olan lar de di ler ki: "Eğer Al lah di le sey di, O'nun dı -
şın da hiç bir şe ye kul luk et mez dik, biz de, ata la rı mız da; ve
O'nsuz hiç bir şe yi ha ram kıl maz dık." On lar dan ön ce ki ler de
böy le yap mış tı. Şu hal de el çi le re dü şen apa çık bir teb liğ den
baş ka sı mı? (16/35)
An dol sun, Biz her üm me te: "Al lah'a kul luk edin ve ta ğut tan ka -
çı nın" (di ye teb liğ et me si için) bir el çi gön der dik. Böy le lik le, on -
lar dan ki mi ne Al lah hi da yet ver di, on lar dan ki mi nin üze ri ne sa -
pık lık hak ol du. Ar tık, yer yü zün de do la şın da ya lan la yan la rın
uğ ra dık la rı so nu cu gö rün. (16/36)
Gök ler de ve yer de ne var sa O'nun dur, ita at-kul luk da (din de)
sü rek li ola rak O'nun dur. Böy ley ken Al lah'tan baş ka sın dan mı
kor kup-sa kı nı yor su nuz? (16/52)
Öy ley se Al lah'ın si zi rı zık lan dır dı ğı şey ler den he lal (ve) te miz
olan la rı nı yi yin; eğer O'na kul luk edi yor sa nız Al lah'ın ni me ti ne
şük re din. (16/114)
Bir kı sım ayet le ri mi zi ken di si ne gös ter mek için, ku lu nu bir ge ce
Mes cid-i Ha ram'dan, çev re si ni be re ket len dir di ği miz Mes cid-i
Ak sa'ya gö tü ren O (Al lah) yü ce dir. Ger çek ten O, işi ten dir, gö -
ren dir. (17/1)
(Ey) Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mı zın ço cuk la rı! Şüp he siz o, şük-
re den bir kul du. (17/3)
Ni te kim o iki den ilk-va id gel di ği za man, ol duk ça zor lu olan kul-
la rı mı zı üze ri ni ze gön der dik de (si zi) ev le rin ara la rı na ka dar gi -
rip araş tır dı lar. Bu ye ri ne ge ti ril me si ge re ken bir söz dü. (17/5)
Eğer iyi lik eder se niz ken di ni ze iyi lik et miş olur su nuz ve eğer kö -

tü lük eder se niz o da (ken di) aley hi ni ze dir. So nun da va ad gel di -
ği za man, (yi ne öy le kul lar gön de ri riz ki) yüz le ri ni zi 'kö tü du ru -
ma sok sun lar', bi rin ci sin de ona gir dik le ri gi bi mes cid (Ku düs)e
gir sin ler ve ele ge çir dik le ri ni 'dar ma da ğın edip mah vet sin ler.'
(17/7)
Biz, Nuh'tan son ra ni ce ku şak la rı yı kı ma uğ rat tık. Kul la rı nın gü -
nah la rı nı ha ber alı cı, gö rü cü ola rak Rab bin ye ter. (17/17)
Rab bin, O'ndan baş ka sı na kul luk et me me ni zi ve an ne-ba ba ya
iyi lik le-dav ran ma yı em ret ti. Şa yet on lar dan bi ri ve ya iki si se nin
ya nın da yaş lı lı ğa ula şır sa, on la ra: "Öf" bi le de me ve on la rı
azar la ma; on la ra gü zel söz söy le. (17/23)
Şüp he siz se nin Rab bin, rız kı di le di ği ne -ge niş le tir- ya yar ve da -
ral tır. Ger çek ten O, kul la rın dan ha be ri olan dır, gö ren dir. (17/30)
Kul la rı ma, sö zün en gü zel ola nı nı söy le me le ri ni söy le. Çün kü
şey tan ara la rı nı açıp boz mak ta dır. Şüp he siz şey tan in sa nın
açık ça bir düş ma nı dır. (17/53)
"Be nim kul la rım; se nin on lar üze rin de hiç bir zor la yı cı gü cün
(ha ki mi ye tin) yok tur." Ve kil ola rak Rab bin ye ter. (17/65)
De ki: "Be nim le ara nız da şa hid ola rak Al lah ye ter; kuş ku suz O,
kul la rın dan ger çe ğiy le ha ber dar dır, gö ren dir." (17/96)
Hamd, Ki ta bı ku lu üze ri ne in di ren ve on da hiç bir çar pık lık kıl-
ma yan Al lah'a ait tir. (18/1)
Der ken, Katımız dan ken di si ne bir rah met ver di ği miz ve ta ra fı -
mız dan ken di si ne bir ilim öğ ret ti ği miz kul la rı mız dan bir ku lu bul-
du lar. (18/65)
İn kar eden ler, Be ni bı ra kıp kul la rı mı ve li ler edin dik le ri ni mi san-
dı lar? Ger çek ten Biz ce hen ne mi ka fir ler için bir du rak ola rak ha -
zır la mı şız. (18/102)
(Bu,) Rab bi nin, ku lu Ze ke ri ya'ya rah me ti nin zik ri dir. (19/2)
(İsa) De di ki: "Şüp he siz ben Al lah'ın ku lu yum. (Al lah) Ba na Ki -
ta bı ver di ve be ni pey gam ber kıl dı." (19/30)
Ger çek şu ki, Al lah be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz dir. Öy -
ley se O'na kul luk edin. Dos doğ ru yol bu dur. (19/36)
"Ba ba cı ğım, şey ta na kul luk et me, kuş ku suz şey tan, Rah man
(olan Al lah)a baş kal dı ran dır." (19/44)
Adn cen net le ri (on la rın dır) ki, Rah man (olan Al lah, onu) Ken di
kul la rı na gayb tan va det miş tir. Şüp he siz O'nun va'di ye ri ne ge -
le cek tir.(19/61)
O cen net; Biz, kul la rı mız dan tak va sa hi bi olan la rı (ona) va ris çi
kı la ca ğız. (19/63)
Gök ler de ve yer de olan (her ke sin ve her şe yin) tü mü Rah man
(olan Al lah)a, yal nız ca kul ola rak ge le cek tir. (19/93)
An dol sun, Biz Mu sa'ya vah yet miş tik: "Kul la rı mı ge ce le yin yü rü -
yü şe ge çir, on la ra de niz de ku ru bir yol aç, ye ti şil mek ten kork-
ma dan ve en di şe ye ka pıl ma dan." (20/77)
"Rah man (olan Al lah) ço cuk edin di" de di ler. O, (bu ya kış tır ma -
dan) yü ce dir. Ha yır, on lar (me lek ler) ik ra ma la yık gö rül müş kul-
lar dır. (21/26)
An dol sun, Biz Zi kir'den son ra Ze bur'da da: "Şüp he siz Arz'a sa -
lih kul la rım va ris çi ola cak tır" di ye yaz dık. (21/105)
Ger çek şu ki kul luk eden bir top lu luk için bun da (Kur'an'da)
'açık bir me saj' (ve ya ger çek bir çı kış yo lu) var dır. (21/106)
(Ey in san) Bu, se nin el le ri nin ön den tak dim et tik le ri dir. Şüp he -
siz Al lah, kul lar için zul me di ci de ğil dir. (22/10)
An dol sun, Biz Nuh'u ken di kav mi ne (el çi ola rak) gön der dik.
Böy le ce kav mi ne de di ki: "Ey Kav mim, Al lah'a kul luk edin.
Onun dı şın da si zin baş ka ila hı nız yok tur, yi ne de sa kın ma ya cak
mı sı nız?" (23/23)
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On la rı ve Al lah'tan baş ka tap tık la rı nı bir ara ya ge ti rip top la ya -
ca ğı ve: "Şu kul la rı mı siz mi sap tır dı nız, yok sa ken di le ri mi yol-
dan sap tı lar?” di ye ce ği gün; (25/17)
Sen, as la öl me yen ve da ima di ri olan (Al lah)a te vek kül et ve
O'nu hamd ile tes bih et. Kul la rı nın gü nah la rın dan O'nun ha ber -
dar ol ma sı ye ter. (25/58)
O Rah man (olan Al lah)ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak gö nül -
lü ola rak yü rür ler ve ca hil ler ken di le riy le mu ha tap ol duk la rı za -
man "Se lam" der ler. (25/63)
Mu sa'ya: "Kul la rı mı ge ce yü rü yü şe ge çir, çün kü iz le ne cek si niz"
di ye vah yet tik. (26/52)
Ha ni, ba ba sı na ve kav mi ne: "Siz ne ye kul luk edi yor su nuz?" de -
miş ti. (26/70)
An dol sun, Da vud'a ve Sü ley man'a bir ilim ver dik: "Bi zi inan mış
kul la rın dan bir ço ğu na gö re üs tün kı lan Al lah'a ham dol sun." de -
di ler. (27/15)
(Sü ley man) Bu sö zü üze ri ne te bes süm edip gül dü ve de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
ve hoş nut ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı il ham et ve be -
ni rah me tin le sa lih kul la rın ara sı na kat." (27/19)
An dol sun, Biz Se mud (kav mi ne de) kar deş le ri Sa lih'i: "Yal nız ca
Al lah'a kul luk edin" di ye (de mek üze re) gön der dik. Bir de ne
gör sün, on lar bir bir le ri ne düş man ke sil miş iki grup tur. (27/45)
De di ki: "Hamd Al lah'ın dır ve se lam O'nun seç ti ği kul la rı nın üze-
ri ne dir. Al lah mı da ha ha yır lı yok sa on la rın or tak koş tuk la rı mı?"
(27/59)
Dün, onun ye rin de ol ma yı di le yen ler, sa bah la dık la rın da: "Vay,
de mek ki Al lah, kul la rın dan di le di ği nin rız kı nı ge niş le tip-yay -
mak ta ve kı sıp-da ralt mak ta dır. Eğer Al lah, bi ze lüt fet miş ol ma -
say dı, bi zi de şüp he siz ba tı rır dı. Vay, de mek ger çek ten in kar
eden ler fe lah bu la maz" de me ye baş la dı lar. (28/82)
İb ra him de; ha ni kav mi ne de miş ti ki: "Al lah'a kul luk edin ve
O'ndan sa kı nın, eğer bi lir se niz bu si zin için da ha ha yır lı dır."
(29/16)
"Siz yal nız ca Al lah'tan baş ka bir ta kım put la ra ta pı yor ve bir ta -
kım ya lan lar uy du ru yor su nuz. Ger çek şu ki, si zin Al lah'tan baş -
ka tap tık la rı nız, si ze rı zık ver me ye güç ye ti re mez ler; öy ley se
rız kı Al lah'ın Katında ara yın, O'na kul luk edin ve O'na şük re din.
Siz O'na dön dü rü le cek si niz." (29/17)
Med yen'e de kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik) Böy le ce de di ki:
"Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin ve ahi ret gü nü nü umud edin ve
yer yü zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (29/36)
Ey iman eden kul la rım, şüp he siz be nim ar zım ge niş tir; ar tık yal-
nız ca ba na iba det edin. (29/56)
Al lah, kul la rın dan di le di ği ne rız kı ya yıp-ge niş le tir, (ve) kı sar da.
Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir. (29/62)
Al lah, rüz gar la rı gön de rir, böy le ce bir bu lut kal dı rır da onu na sıl
di ler se gök te ya yıp-da ğı tır ve onu par ça par ça kı lar; ni ha yet
onun ara sın dan yağ mu run akıp çık tı ğı nı gö rür sün. So nun da
ken di kul la rın dan di le di ği ne ve rin ce, he men se vin ce ka pı lı ve rir -
ler.(30/48)
On lar, gök ten ve yer den ön le rin de ve ar ka la rın da ola nı gör mü -
yor lar mı? Eğer Biz di ler sek, on la rı ye rin-di bi ne ge çi rir ya da
gök ten üzer le ri ne par ça lar dü şü rü rüz. Hiç şüp he siz, bun da 'gö-
nül den (Al lah'a) yö ne len' her kul için bir ayet var dır. (34/9)
Ona di le di ği şe kil de ka le ler, hey kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de ça -
nak lar ve ye rin den sö kül me yen ka zan lar ya par lar dı. "Ey Da vud
ai le si, şük re de rek ça lı şın." Kul la rım dan şük re den ler az dır.
(34/13)

De ki: "O'na (kul luk et me de) ek le mek te ol du ğu nuz or tak la rı ba -
na gös te rin. As la (on lar ona ger çek or tak ola maz lar); ha yır, O,
güç lü ve üs tün olan, hü küm ve hik met sa hi bi olan Al lah'tır."
(34/27)
De ki: "Şüp he siz be nim Rab bim, kul la rın dan rız kı di le di ği ne ge -
niş le tip-ya yar ve ona kı sar da. Her ne yi in fak eder se niz, O
(Allah), ye ri ne bir baş ka sı nı ve rir; O, rı zık ve ren le rin en ha yır lı -
sı dır." (34/39)
İn san lar dan, hay van lar dan ve da var lar dan da renk le ri böy le de -
ği şik olan lar var dır. Kul la rı için de ise Al lah'tan an cak alim olan-
lar 'iç le ri tit re ye rek-kor kar'. Şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, ba ğış la yan dır. (35/28)
Son ra Ki ta bı kul la rı mız dan seç tik le ri mi ze mi ras kıl dık. Ar tık on -
lar dan ki mi ken di nef si ne zul me der, ki mi or ta bir yol da dır, ki mi
de Al lah'ın iz niy le ha yır lar da ya rı şır öne ge çer. İş te bu, bü yük
faz lın ken di si dir. (35/32)
Eğer Al lah, ka zan dık la rı do la yı sıy la in san la rı (azab ile) ya ka la -
yı ve re cek ol say dı, (ye rin) sır tı üze rin de hiç bir can lı yı bı rak -
maz dı, an cak on la rı, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te le mek -
te dir. So nun da ecel le ri gel di ği za man, ar tık şüp he siz Al lah Ken -
di kul la rı nı gö ren dir. (35/45)
"Ba na ne olu yor ki, be ni ya ra ta na kul luk et me ye cek mi şim? Siz
O'na dön dü rü le cek si niz." (36/22)
Ya zık lar ol sun kul la ra; ki on la ra bir el çi gel me ye gör sün, mut la -
ka onun la alay eder ler di. (36/30)
"Ey adem oğul la rı, ben si ze and ver me dim mi ki: Şey ta na kul-
luk et me yin, çün kü, o, si zin için apa çık bir düş man dır;" (36/60)
"Ba na kul luk edin, doğ ru yol bu dur." (36/61)
Alem ler için de se lam ol sun Nuh'a. (37/79) 
Ger çek ten Biz, ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. (37/80)
Şüp he siz o, Bizim mü'min olan kul la rı mız dan dı. (37/81)
İb ra him'e se lam ol sun. (37/109)
Biz, ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. (37/110)
Şüp he siz o, Bizim mü'min olan kul la rı mız dan dır. (37/111)
Mu sa'ya ve Ha run'a se lam ol sun. (37/120)
Şüp he siz Biz, ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. (37/121)
Şüp he siz iki si, Bizim mü'min olan kul la rı mız dan dı lar. (37/122)
Fa kat onu ya lan la dı lar; bun dan do la yı ger çek ten on lar, (azab
için ge ti ri lip) ha zır bu lun du ru la cak olan lar dır. (37/127)
An cak, muh lis olan kul lar baş ka. (37/128)
İl yas'a se lam ol sun. (37/130)
Şüp he siz Biz, ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. (37/131)
Şüp he siz o, Bizim mü'min olan kul la rı mız dan dı. (37/132)
An dol sun, (pey gam ber ola rak) gön de ri len kul la rı mı za (şu) sö -
zü müz geç miş tir: (37/171)
Ger çek ten on lar, mu hak kak nus ret (yar dım ve za fer) bu la cak -
lar dır. (37/172)
Sen on la rın söy le dik le ri ne kar şı sab ret ve Bizim güç sa hi bi ku -
lu muz Da vud'u ha tır la; çün kü o, (her tu tum ve dav ra nı şın da
Allah'a) yö ne len bi riy di. (38/17)
Doğ ru su Biz dağ la ra bo yun eğ dir dik, ak şam ve sa bah ken di siy -
le bir lik te (Al lah'ı) tes bih eder ler di. (38/18)
Biz Da vud'a Sü ley man'ı ar ma ğan et tik. O, ne gü zel kul du. Çün -
kü o, (da ima Al lah'a) yö ne lip-dö nen bi riy di. (38/30)
Ku lu muz Ey yub'u da ha tır la. Ha ni o: "Her hal de şey tan, ba na
kah re di ci bir acı ve azab do kun dur du" di ye Rab bi ne ses len miş -
ti. (38/41)
"Ve eli ne bir des te (sap) al, böy le ce onun la vur ve an dı nı boz -
ma." Ger çek ten, Biz onu sab re di ci bul duk. O, ne gü zel kul du.
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Çün kü o, (da ima Al lah'a) yö ne lip-dö nen bi riy di. (38/44)
Güç ve ba si ret sa hi bi olan kul la rı mız İb ra him'i, İs hak'ı ve Ya -
kub'u da ha tır la. (38/45)
De di ki: "Se nin iz ze tin adı na an dol sun, ben, on la rın tü mü nü
mut la ka az dı rıp-kış kır ta ca ğım." (38/82)
"An cak on lar dan, muh lis olan kul la rın ha riç." (38/83)
Eğer in kar ede cek olur sa nız, ar tık şüp he siz  Al lah si ze kar şı hiç
bir ih ti ya cı ol ma yan dır ve O, kul la rı için in ka ra rı za gös ter mez.
Ve eğer şük re der se niz, si zin (ya ra rı nız) için on dan ra zı olur. Hiç
bir gü nah kar, bir baş ka sı nın gü nah yü kü nü yük len mez. Son ra
Rab bi ni ze dön dü rü le cek si niz, böy le ce yap tık la rı nı zı si ze ha ber
ve re cek tir. Şüp he siz O, si ne le rin özün de sak lı ola nı bi len dir.
(39/7)
De ki: "Ey iman eden kul la rım, Rab bi niz den sa kı nın. Bu dün ya -
da iyi lik eden ler için bir iyi lik var dır. Al lah'ın arz'ı ge niş tir. An cak
sab re den le re ecir le ri he sap sız ca öde nir." (39/10)
On la rın üst le rin de ateş ten ta ba ka lar, alt la rın da da ta ba ka lar
var dır. İş te Al lah, Ken di kul la rı nı bu nun la teh dit edip-kor ku tu -
yor. Ey kul la rım öy ley se Ben den sa kı nın. (39/16)
Ta ğut'a kul luk et mek ten ka çı nan ve Al lah'a iç ten yö ne len ler ise;
on lar için bir müj de var dır, öy ley se kul la rı ma müj de ver. (39/17)
Al lah, ku lu na ye ter li de ğil mi? Se ni O'ndan baş ka la rıy la kor ku tu -
yor lar. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için bir yol gös te ri ci yok-
tur. (39/36)
De ki: "Ey gök le ri ve ye ri ya ra tan, gay bı ve mü şa he de edi le bi -
le ni bi len Al lah'ım. An laş maz lı ğa düş tük le ri şey ler de, kul la rı nın
ara sın da sen hü küm ve re cek sin." (39/46)
(Ben den on la ra) De ki: "Ey ken di aleyh le rin de ol mak üze re öl -
çü yü ta şı ran kul la rım. Al lah'ın rah me tin den umut kes me yin.
Şüp he siz Al lah, bü tün gü nah la rı ba ğış lar. Çün kü O, ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir." (39/53)
Ki şi nin (ya na ya kı la) şöy le di ye ce ği (gün): "Al lah ya nın da (kul-
luk ta) yap tı ğım ku sur lar dan do la yı ya zık lar ol sun (ba na). Doğ -
ru su ben, (Al lah'ın di niy le) alay eden ler den dim." (39/56)
De ki: "Ey ca hil ler, ba na Al lah'ın dı şın da bir baş ka sı na mı kul-
luk et me mi em re di yor su nuz?" (39/64)
"Ha yır, ar tık (yal nız ca) Al lah'a kul luk et ve şük re den ler den ol."
(39/66)
Öy ley se, di ni yal nız ca O'na ha lis kı lan lar ola rak Al lah'a dua
(kul luk) edin; ka fir ler hoş gör me se de. (40/14)
De re ce le ri yük sel ten Arş'ın sa hi bi (Al lah),  'top lan ma ve bu luş -
ma' gü nü ile uya rıp-kor kut mak için, ken di em rin den olan ru hu
kul la rın dan di le di ği ne in di rir. (40/15)
"Nuh kav mi, Ad, Se mud ve on lar dan son ra ge len le rin du ru mu -
na ben zer (bir gün). Al lah, kul lar için zu lüm is te mez." (40/31)
"İş te si ze söy le dik le ri mi ya kın da ha tır la ya cak sı nız. Ben de işi mi
Al lah'a bı ra kı yo rum. Şüp he siz Al lah, kul la rı pek iyi gö ren dir."
(40/44)
Bü yük le nen (müs tek bir)ler der ler ki: "Biz he pi miz (ate şin) için-
de yiz; ger çek ten Al lah, kul lar ara sın da hü küm ver di (ar tık)."
(40/48)
De ki: "Ba na apa çık bel ge ler ge lin ce, si zin Al lah'tan baş ka tap-
tık la rı nı za kul luk et mek ten ke sin ola rak me ne dil dim ve alem le -
rin Rab bi ne tes lim ol mak la em ro lun dum." (40/66)
Ama Bizim da ya nıl maz-aza bı mı zı gör dük le ri za man, iman la rı
ken di le ri ne hiç bir ya rar sağ la ma dı. (Bu,) Al lah'ın kul la rı ara sın -
da sü rüp-gi den sün ne ti dir. İş te ka fir ler bu ra da hüs ra na uğ ra -
mış lar dır. (40/85)
On la ra "Yal nız ca Al lah'a kul luk edin" di ye ön le rin den ve ar ka la -

rın dan el çi ler ge lin ce, de di ler ki: "Eğer di le sey di Rab bi miz me -
lek ler in di rir di. Bun dan do la yı biz, si zin ken di siy le gön de ril di ği -
niz şe yi in kar edi ci le riz.” (41/14)
Kim sa lih bir amel de bu lu nur sa, ken di le hi ne dir, kim de kö tü lük
eder se, o da ken di aley hi ne dir. Se nin Rab bin, kul la ra zul me di ci
de ğil dir. (41/46)
Al lah, kul la rı na kar şı lü tuf sa hi bi dir; di le di ği ni rı zık lan dı rır. O,
kuv vet li dir, aziz dir. (42/19)
İş te Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı na böy le
müj de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı ya kın lık ta sev gi dı -
şın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum." Kim bir iyi lik ka za nır sa,
Biz on da ki iyi li ği art tı rı rız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, şük-
re de ne kar şı lı ğı nı ve ren dir. (42/23)
Kul la rın dan tev be yi ka bul eden, kö tü lük le ri af fe den ve iş le dik le -
ri ni zi bi len O'dur. (42/25)
Eğer Al lah, kul la rı için rız kı (sı nır sız ca) ge niş tu tup-yay say dı,
ger çek ten yer yü zün de azar lar dı. An cak O, di le di ği mik tar ile in -
di rir. Çün kü O, kul la rın dan ha be ri olan dır, gö ren dir. (42/27)
Böy le ce sa na em ri miz den bir ruh vah yet tik. Sen, ki tap ne dir,
iman ne dir bil mi yor dun. An cak Biz onu bir nur kıl dık; onun la kul-
la rı mız dan di le dik le ri mi zi hi da ye te er di ri riz. Şüp he siz sen, dos-
doğ ru olan bir yo la yö nel tip-ile ti yor sun. (42/52)
(Bu na rağ men) Ken di kul la rın dan O'na bir par ça kı lıp-ya kış tır dı -
lar. Doğ ru su in san, açık ça bir nan kör dür. (43/15)
On lar, ki Rah ma nın kul la rı olan me lek le ri di şi ler kıl dı lar. Ken di -
le ri ya ra tı lış la rı na şa hit mi ol du lar? On la rın şa hit lik le ri ya zı la cak
ve (bun dan do la yı) so rum lu tu tu la cak lar. (43/19)
O, yal nız ca bir kul dur; ken di si ne ni met ver dik ve onu İs ra ilo ğul -
la rı na bir ör nek kıl dık. (43/59)
"Şüp he siz Al lah, O, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz dir; şu
hal de O'na kul luk edin. Dos doğ ru yol bu dur." (43/64)
"Ey kul la rım, bu gün si zin için kor ku yok tur ve siz mah zun ol ma -
ya cak sı nız." (43/68)
"Al lah'ın kul la rı nı ba na tes lim edin; ger çek ten ben, si zin için gü -
ve ni lir bir el çi yim" (de miş ti). (44/18)
(Al lah da:) "Öy ley se, kul la rı mı ge ce le yin yü rü yü şe ge çir, mu -
hak kak ta kip edi le cek si niz." (di ye du ası nı ka bul edip ce vap ver -
di). (44/23)
Ad'ın kar de şi ni ha tır la; onun önün den ve ar dın dan ni ce uya rı cı -
lar ge lip geç miş ti; ha ni o, Ah kaf'ta ki kav mi ni: "Al lah'tan baş ka -
sı na kul luk et me yin, ger çek ten ben, si zin için bü yük bir gü nün
aza bın dan kor ka rım" di ye uyar mış tı. (46/21)
(Bun lar,) 'İç ten Al lah'a yö ne len' her kul için 'hik met le ba kan bir
iç göz' ve bir zi kir dir. (50/8)
Kul la ra rı zık ol mak üze re. Ve onun la (o suy la) ölü bir şeh ri di -
rilt tik. İş te (ölüm den son ra) di ri liş de böy le dir. (50/11)
"Hu zu rum da söz de ği şik li ğe uğ ra tıl maz ve Ben kul la ra zul me di -
ci de ği lim." (50/29)
"Şüp he siz, biz bun dan ön ce O'na dua (kul luk) eder dik. Ger çek -
ten O, iyi li ği bol, esir ge me si çok ola nın ta ken di si dir." (52/28)
Böy le ce O'nun ku lu na vah yet ti ği ni vah yet ti. (53/10)
He men, Al lah'a sec de edin ve (yal nız ca O'na) kul luk edin.
(53/62)
Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la mış tı; böy le ce ku lu -
muz (Nuh)u ya lan la dı lar ve: "De li dir" de di ler. O 'bas kı al tı na alı-
nıp en gel len miş ti.'(54/9)
Si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar ma sı için ku lu na apa çık ayet ler in -
di ren O'dur. Şüp he siz Al lah, si ze kar şı el bet te şef kat li olan dır,
esir ge yen dir. (57/9)
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De ki: "Ey Yahudi olan lar, eğer siz, (bü tün) in san lar dan ay rı ola-
rak yal nız ca siz le rin ger çek ten Al lah'ın ve li le ri (dost ve sev gi li
kul la rı) ol du ğu nu zu öne sü rü yor sa nız, şu hal de ölü mü te men ni
edin; eğer doğ ru söz lü ise niz (bu nu çe kin me den ya pın)." (62/6)
Al lah, in kar eden le re, Nuh'un eşi ni ve Lut'un eşi ni ör nek ver di.
İki si de, kul la rı mız dan sa lih olan iki ku lu mu zun ni kah la rı al tın -
day dı; an cak on la ra iha net et ti ler. Bun dan do la yı, (ko ca la rı)
ken di le ri ne Al lah'tan ge len hiç bir şey le ya rar sağ la ma dı lar. İki -
si ne de: "Ate şe di ğer gi ren ler le bir lik te gi rin" de nil di. (66/10)
Öy le ki, onu siz le re bir ib ret (ha tır lat ma ve öğüt) kı la lım. 'Ger çe -
ği bel le yip kav ra ya bi len' kul lar da onu bel le yip-kav ra -
sın.'(69/12)
"Al lah'a kul luk edin, O'ndan kor kun ve ba na ita at edin." (71/3)
"Çün kü Sen on la rı bı ra ka cak olur san, Se nin kul la rı nı şa şır tıp-
sap tı rır lar ve on lar, kö tü lük ten sı nı rı aşan (fa cir'den) ka fir den
baş ka sı nı do ğur maz lar." (71/27)
Şüp he siz mes cid ler, (yal nız ca) Al lah'a ait tir. Öy ley se, Al lah ile
be ra ber baş ka hiç bir şe ye (ve kim se ye) kul luk et me yin (dua et -
me yin, tap ma yın). (72/18)
Şu bir ger çek ki, Al lah'ın ku lu (olan Mu ham med,) O'na dua (iba-
det ve kul luk) için kalk tı ğın da, on lar (müş rik ler,) ne re dey se çev-
re sin de ke çe le şe cek ler di. (72/19)
Al lah'ın kul la rı nın ken di sin den iç tik le ri bir kay nak; onu fış kırt tık -
ça fış kır tıp akı tır lar. (76/6)
Ey mut ma in (tat min bul muş) ne fis, (89/27)
Rab bi ne, hoş nut edi ci ve hoş nut edil miş ola rak dön. (89/28)
Ar tık kul la rı mın ara sı na gir. (89/29)
En gel le mek te ola nı gör dün mü? (96/9)
Na maz kıl dı ğı za man bir ku lu. (96/10)
Gör dün mü? Ya o (kul) doğ ru yol üze rin de ise, (96/11)
Oy sa on lar, di ni yal nız ca O'na ha lis kı lan ha nif ler (Al lah'ı bir le -
yen ler) ola rak sa de ce Al lah'a kul luk et mek, na ma zı dos doğ ru kıl-
mak ve ze ka tı ver mek ten baş ka sıy la em ro lun ma dı lar. İş te en
doğ ru (dim dik ve sa pa sağ lam) din bu dur. (98/5)

KU LAK
Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin
üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (2/7)
Ya da (bun lar) ka ran lık lar, gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü,
'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki, yıl-
dı rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la
ku lak la rı nı tı kar lar. Oy sa Al lah ka fir le ri çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(2/19)
On la rı -ne olur sa ol sun- şa şır tıp-sap tı ra ca ğım, en ol ma dık ku -
run tu la ra dü şü re ce ğim ve on la ra ke sin ola rak da var la rın ku lak -
la rı nı kes me le ri ni em re de ce ğim ve Al lah'ın ya rat tık la rı nı de ğiş -
tir me le ri ni em re de ce ğim." Kim Al lah'ı bı ra kıp da şey ta nı dost
(ve li) edi nir se, kuş ku suz o, apa çık bir hüs ra na uğ ra mış tır.
(4/119)
Ey Pey gam ber, kalp le ri inan ma dı ğı hal de ağız la rıy la "İnan dık"
di yen ler le Yahudi ler'den kü für için de ça ba har ca yan lar se ni üz -
me sin. On lar, ya la na ku lak tu tan lar, sa na gel me yen di ğer top-
lu luk adı na ku lak tu tan lar (ha ber top la yan lar)dır. On lar, ke li me -
le ri yer le ri ne ko nul duk tan son ra sap tı rır lar, "Si ze bu ve ri lir se
onu alın, o ve ril mez se on dan ka çı nın" der ler. Al lah, ki min fit -
ne(ye düş me)si ni is ter se, ar tık onun için sen Al lah'tan hiç bir şe -
ye ma lik ola maz sın. İş te on lar, Al lah'ın kalp le ri ni arıt mak is te -
me dik le ri dir. Dün ya da on lar için bir aşa ğı lan ma, ahi ret te on lar
için bü yük bir azab var dır. (5/41)

On lar, ya la na ku lak tu tan lar dır, ha ram yi yi ci ler dir. Sa na ge lir ler -
se ara la rın da hük met ve ya on lar dan yüz çe vir. Eğer on lar dan
yüz çe vi re cek olur san, sa na hiç bir şey le ke sin ola rak za rar ve -
re mez ler. Ara la rın da hük me der sen ada let le hük met. Şüp he siz,
Al lah, ada let le hü küm yü rü ten le ri se ver. (5/42)
Biz on da, on la rın üze ri ne yaz dık: Can'a can, gö ze göz, bu ru na
bu run, ku la ğa ku lak, di şe diş ve (bü tün) ya ra la ra (kar şı lık da) kı -
sas var dır. Ama kim bu nu sa da ka ola rak ba ğış lar sa o ken di si
için bir kef fa ret tir. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez se, iş te
on lar, za lim olan lar dır. (5/45)
On lar dan se ni din le yen ler var dır; oy sa Biz, onu kav ra yıp an la -
ma la rı na (bir en gel ola rak) kalp le ri üze ri ne kat kat ör tü ler ve ku -
lak la rın da bir ağır lık kıl dık. On lar, han gi 'apa çık-bel ge yi' gör se -
ler, yi ne ona inan maz lar. Öy le ki, o in kâr et mek te olan lar, sa na
gel dik le rin de, se nin le tar tış ma ya gi re rek: "Bu, ön ce ki le rin uy dur -
ma ma sal la rın dan baş ka bir şey de ğil dir" der ler. (6/25)
An dol sun, ce hen nem için cin ler den ve in san lar dan çok sa yı da
ki şi ya rat tık (ha zır la dık). Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la -
maz lar, göz le ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu -
nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık -
tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (7/179)
On la rın yü rü ye cek ayak la rı var mı? Ya da tu ta cak la rı el le ri mi
var? Ve ya gö re cek göz le ri mi var? Yok sa işi te cek ku lak la rı mı
var? De ki: "Or tak koş tuk la rı nı zı ça ğı rın, son ra bir dü zen (tu zak)
ku run da ba na göz bi le aç tır ma yın." (7/195)
İç le rin den Pey gam be ri in ci ten ler ve: "O (her sö zü din le yen) bir
ku lak tır" di yen ler var dır. De ki: "O si zin için bir ha yır ku la ğı dır.
Al lah'a iman eder, mü'min le re ina nıp-gü ve nir ve siz den iman
eden ler için bir rah met tir. Al lah'ın el çi si ne ezi yet eden ler... On -
lar için acı bir azab var dır." (9/61)
De ki: "Gök ler den ve yer den siz le re rı zık ve ren kim dir? Ku lak -
la ra ve göz le re ma lik olan kim dir? Di ri yi ölü den çı ka ran ve ölü -
yü di ri den çı ka ran kim dir? Ve iş le ri evi rip-çe vi ren kim dir? On lar:
"Al lah" di ye cek ler dir. Öy ley se de ki: "Pe ki siz yi ne de kor kup-
sa kın ma ya cak mı sı nız? (10/31)
An cak ku lak hır sız lı ğı ya pan olur sa, onu da par lak bir ateş iz ler.
(15/18)
On lar, Al lah'ın, kalp le ri ni, ku lak la rı nı ve göz le ri ni mü hür le di ği
kim se ler dir. Ga fil olan lar on la rın ta ken di le ri dir. (16/108)
Hak kın da bil gin ol ma yan şe yin ar dı na düş me; çün kü ku lak, göz
ve kalb, bun la rın hep si on dan so rum lu dur. (17/36)
Ve on la rın kalb le ri üze ri ne, onu kav ra yıp an la ma la rı nı en gel le -
yen ka buk lar, ku lak la rı na da bir ağır lık koy duk. Sen Kur'an'da
sa de ce Rab bi ni "bir ve tek" (ilah ola rak) an dı ğın za man, 'nef ret-
le ka çar va zi yet te' ge ri sin ge ri ye gi der ler. (17/46)
Böy le lik le ma ğa ra da yıl lar yı lı on la rın ku lak la rı na vur duk (de rin
bir uy ku ver dik). (18/11)
Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri öğüt le ha tır la tıl dı ğı za man, sırt çe -
vi ren ve el le ri nin ön den gön der dik le ri (amel le ri)ni unu tan dan
da ha za lim kim dir? Biz ger çek ten, kalp le ri üze ri ne onu kav ra yıp
an la ma la rı nı en gel le yen bir per de (ger dik), ku lak la rı na bir ağır-
lık koy duk. Sen on la rı hi da ye te ça ğır san bi le, on lar son su za ka -
dar as la hi da yet bu la maz lar. (18/57)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı, böy le ce on la rın ken di siy -
le ak le de bi le cek kalp le ri ve işi te bi le cek ku lak la rı olu ver sin?
Çün kü doğ ru su, göz ler kör ol maz, an cak si ne ler de ki kalp ler kö -
re lir. (22/46)
O, si zin için ku lak la rı, göz le ri ve gö nül le ri in şa eden dir; ne az
şük re di yor su nuz. (23/78)
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Bun lar (şey tan la ra) ku lak ve rir ler ve ço ğu ya lan söy le mek te dir -
ler. (26/223)
Ona ayet le ri miz okun du ğun da, san ki işit mi yor muş ve ku lak la -
rın da bir ağır lık var mış gi bi, bü yük lük tas la ya rak (müs tek bir ce)
sır tı nı çe vi rir. Ar tık sen ona acı bir azap ile müj de ver. (31/7)
Son ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu' ve ona ru hun dan üf le di. Si -
zin için de ku lak, göz ler ve gö nül ler var et ti. Ne az şük re di yor -
su nuz? (32/9)
De di ler ki: "Bi zi ken di si ne ça ğır dı ğın şe ye kar şı kalb le ri miz bir
ör tü için de dir, ku lak la rı mız da bir ağır lık, bi zim le se nin aran da
bir per de var dır. Ar tık sen, (ya pa bi le ce ği ni) yap, biz de ger çek -
ten ya pı yo ruz." (41/5)
Böy le ce Biz de on la ra dün ya ha ya tın da aşa ğı lan ma aza bı nı
tad dır mak için, o uğur suz (fe la ket ler yük lü) gün ler de üzer le ri ne
'ku lak la rı pat la tan bir ka sır ga' gön der dik. Ahi ret aza bı ise da ha
(bü yük) bir aşa ğı lan ma dır. Ve on la ra yar dım edil me ye cek tir.
(41/16)
Eğer Biz onu A'ce mi (Arap ça ol ma yan bir dil de) olan bir Kur'an
kıl say dık, her hal de der ler di ki: "Onun ayet le ri açık lan ma lı de ğil
miy di? Arap ola na, A'ce mi (Arap ça ol ma yan bir dil)mi?" De ki:
"O, iman eden ler için bir hi da yet ve bir şi fa dır. İman et me yen le -
rin ise ku lak la rın da bir ağır lık var dır ve o (Kur'an), on la ra kar şı
bir kör lük tür. İş te on la ra (san ki) uzak bir yer den ses le ni lir."
(41/44)
Ha ni cin ler den bir ka çı nı, Kur'an din le mek üze re sa na yö nelt -
miş tik. Böy le ce onun hu zu ru na gel dik le ri za man, de di ler ki: "Ku -
lak ve rin;" son ra bi ti ri lin ce ken di ka vim le ri ne uya rı cı lar ola rak
dön dü ler. (46/29)
Hiç şüp he siz, bun da, kal bi olan ya da bir şa hid ola rak ku lak ve -
ren kim se için el bet te bir öğüt (zi kir) var dır. (50/37)
Ça ğı rı cı nın, ya kın bir yer den çağ rı da bu lu na ca ğı gü ne ku lak
ver; (50/41)
Biz, o uğur suz (fe la ket yük lü ve) sü rek li bir gün de üzer le ri ne
'ku lak la rı pat la tan bir ka sır ga' gön der dik. (54/19)
De ki: "Si zi in şa eden (ya ra tan), si ze ku lak, göz ler ve gö nül ler
ve ren O'dur. Ne az şük re di yor su nuz?" (67/23)
Doğ ru su ben, on la rı ba ğış la man için her da vet edi şim de, on lar
par mak la rı nı ku lak la rı na tı ka dı lar, ör tü le ri ni baş la rı na çek ti ler ve
bü yük lük tas la dık ça bü yük lük gös te rip-di ret ti ler.' (71/7)

KUM YI ĞI NI
(Öy le) Bir gün ki, yer yü zü ve dağ lar tit re me ye-tu tu lur ve dağ lar
gö çü ve ren bir kum yı ğı nı olur. (73/14)

KU MAR
Sa na iç ki yi ve ku ma rı so rar lar. De ki: "On lar da hem bü yük gü -
nah, hem in san lar için (ba zı) ya rar lar var dır. Ama gü nah la rı ya -
rar la rın dan da ha bü yük tür." Ve sa na ne yi in fak ede cek le ri ni so -
rar lar. De ki: "İh ti yaç tan ar ta ka la nı." Böy le ce Al lah, si ze ayet le -
ri ni açık lar; umu lur ki dü şü nür sü nüz; (2/219)
Ey iman eden ler, iç ki, ku mar, di ki li taş lar ve fal ok la rı an cak
şey ta nın iş le rin den olan pis lik ler dir. Öy ley se bun(lar)dan ka çı -
nın; umu lur ki kur tu lu şa erer si niz. (5/90)
Ger çek ten şey tan, iç ki ve ku mar la ara nı za düş man lık ve kin dü -
şür mek, si zi, Al lah'ı an mak tan ve na maz dan alı koy mak is ter.
Ar tık vaz geç ti niz de ğil mi? (5/91)

KU PA LAR
Çev re le rin de gü müş ten bil lur kab lar, ku pa lar do laş tı rı lır. (76/15)

KUR'AN
Ra ma zan ayı... İn san lar için hi da yet olan ve doğ ru yo lu ve (hak
ile ba tı lı bir bi rin den) ayı ran apa çık bel ge le ri (kap sa yan) Kur'an
on da in di ril miş tir. Öy ley se siz den kim, bu aya şa hid olur sa ar tık
onu tut sun. Kim has ta ya da yol cu luk ta olur sa tut ma dı ğı gün ler
sa yı sın ca di ğer gün ler de (tut sun). Al lah, si ze ko lay lık di ler zor-
luk di le mez. (Bu ko lay lık) sa yı yı ta mam la ma nız ve si zi doğ ru
yo la (hi da ye te) ulaş tır ma sı na kar şı lık Al lah'ı bü yük ta nı ma nız
için dir. Umu lur ki, şük re der si niz. (2/185)
Ey iman eden ler, si ze açık lan dı ğın da si zi üze cek şey le ri sor ma-
yın; Kur'an in di ril di ği za man so rar sa nız si ze açık la nır. Al lah,
onu af fet ti. Al lah, ba ğış la yan dır (kul la ra) yu mu şak olan dır.
(5/101)
De ki: "Şa hid lik ba kı mın dan han gi şey da ha bü yük tür?" De ki:
"Al lah, be nim le si zin ara nız da şa hid dir. Si zi -ve ki me ula şır sa-
ken di siy le uyar mam için ba na şu Kur'an vah ye dil di. Ger çek ten
Al lah'la be ra ber baş ka ilah la rın da bu lun du ğu na siz mi şa hid lik
edi yor su nuz?" De ki: "Ben şe ha det et mem." De ki: O, an cak bir
tek olan ilah tır ve ger çek ten ben si zin şirk koş mak ta ol duk la rı -
nız dan uza ğım. (6/19)
Kur'an okun du ğu za man, he men onu din le yin ve su sun. Umu -
lur ki esir gen miş olur su nuz. (7/204)
Hiç şüp he siz Al lah, mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut la ka
cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On -
lar Al lah yo lun da sa va şır lar öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler; (bu) Tev -
rat'ta İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri ne ger çek olan bir va ad -
dir. Al lah'tan da ha çok ah di ne ve fa gös te re cek olan kim dir? Şu
hal de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı se vi nip-müj de le şi niz. İş -
te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/111)
On la ra ayet le ri miz apa çık bel ge ler ola rak okun du ğun da Bizim -
le kar şı laş ma yı um ma yan lar der ler ki: "Bun dan baş ka bir Kur'an
ge tir ve ya onu de ğiş tir." De ki: "Be nim onu ken di nef si min bir
ön gör me si ola rak de ğiş tir mem be nim için ola cak şey de ğil dir.
Ben yal nız ca ba na vah yo lu na na uya rım. Eğer Rab bi me is yan
eder sem ger çek ten ben bü yük gü nün aza bın dan kor ka rım."
(10/15)
Bu Kur'an, Al lah'tan baş ka sı ta ra fın dan ya lan ola rak uy du rul -
muş de ğil dir. An cak bu önün de ki le ri doğ ru la yan ve ki ta bı ay rın -
tı lı ola rak açık la yan dır. Bun da hiç şüp he yok tur alem le rin Rab -
bin den dir. (10/37)
Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum onun hak kın da
Kur'an'dan oku du ğun her han gi bir şey ve si zin iş le di ği niz her-
han gi bir iş yok tur ki ona (iyi ce) dal dı ğı nız da Biz si zin üze ri niz -
de şa hid ler dur muş ol ma ya lım. Yer de ve gök te zer re ağır lı ğın -
ca hiç bir şey Rab bin den uzak ta (sak lı) kal maz. Bu nun da ha kü -
çü ğü de da ha bü yü ğü de yok tur ki apa çık bir ki tap ta (ka yıt lı) ol -
ma sın. (10/61)
Ger çek ten Biz, akıl er di rir si niz di ye onu Arap ça bir Kur'an ola-
rak in dir dik. (12/2)
Biz bu Kur'an'ı sa na vah yet me miz le en gü zel kıs sa la rı ger çek
bir ha ber (kıs sa) ola rak sa na ak ta rı yo ruz, oy sa sen da ha ön ce
bun dan ha be ri ol ma yan lar dan dın. (12/3)
Eğer, ken di siy le dağ la rın yü rü tül dü ğü ye rin par ça lan dı ğı ve ya
ölü le rin ko nuş tu rul du ğu bir Kur'an ol say dı (yi ne bu Kur'an olur-
du). Ha yır em rin tü mü Al lah'ın dır. İman eden ler, hâ lâ an la ma dı -
lar mı ki, eğer Al lah di le miş ol say dı, in san la rın tü mü nü hi da ye -
te er dir miş olur du. İn kâr eden ler, Al lah'ın va'di ge lin ce ye ka dar,
yap tık la rı do la yı sıy la ya baş la rı na çe tin bir be la ça ta cak ve ya
yurt la rı nın ya kı nı na ine cek. Şüp he siz Al lah, ver di ği söz den
dön mez. (Ve ya mi adı nı şa şır maz.) (13/31)
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Elif Lam Ra. Bun lar ki ta bın ve apa çık olan Kur'an'ın ayet le ri dir.
(15/1)
An dol sun sa na çift ler den ye di yi ve bü yük Kur'an'ı ver dik.
(15/87)
Ki on lar, Kur'anı par ça-par ça kıl dı lar. (15/91)
Öy ley se Kur'an oku du ğun za man ko vul muş şey tan dan Al lah'a
sı ğın. (16/98)
Şüp he siz bu Kur'an en doğ ru yo la ile tir ve sa lih amel ler de bu lu-
nan mü'min le re on lar için ger çek ten bü yük bir ecir ol du ğu nu
müj de ve rir. (17/9)
An dol sun Biz, bu Kur'an'da çe şit li açık la ma lar yap tık öğüt alıp-
dü şün sün ler di ye. Oy sa bu on la rın da ha uzak laş ma la rın dan
baş ka sı nı art tır mı yor. (17/41)
Kur'an oku du ğun za man se nin le ahi re te inan ma yan lar ara sın da
gö rün mez bir per de kıl dık. (17/45)
Ve on la rın kalb le ri üze ri ne onu kav ra yıp an la ma la rı nı en gel le yen
ka buk lar, ku lak la rı na da bir ağır lık koy duk. Sen, Kur'an'da sa de -
ce Rab bi ni bir ve tek (ilah ola rak) an dı ğın za man 'nef ret le ka çar
va zi yet te' ge ri sin ge ri ye gi der ler. (17/46)
Ha ni Biz, sa na: "Mu hak kak Rab bin in san la rı çe pe çev re ku şat -
mış tır" de miş tik. Sa na gös ter di ği miz o rü ya yı in san la rı de ne -
mek için yap tık Kur'an'da la net len miş ağa cı da. Biz on la rı kor-
ku tu yo ruz. Fa kat (bu) on lar da bü yük bir az gın lık tan baş ka bir
şey art tır mı yor. (17/60)
Gü ne şin sark ma sın dan, ge ce nin ka rar ma sı na ka dar na ma zı kıl
fe cir vak ti (na maz da oku nan) Kur'an'ı iş te o şa hid olu nan dır.
(17/78)
Kur'an'dan mü'min ler için şi fa ve rah met olan şey le ri in di ri yo ruz.
Oy sa o, za lim le re ka yıp lar dan baş ka sı nı art tır maz. (17/82)
De ki: "Eğer bü tün ins ve cin (top lu luk la rı) bu Kur'an'ın bir ben-
ze ri ni ge tir mek üze re top lan sa -on la rın bir kıs mı bir kıs mı na
des tek çi ol sa bi le- onun bir ben ze ri ni ge ti re mez ler." (17/88)
An dol sun bu Kur'an'da her ör nek ten in san lar için çe şit li açık la -
ma lar da bu lun duk. İn san la rın ço ğu ise an cak in kar da ayak di -
ret ti ler. (17/89)
Onu bir Kur'an ola rak in san la ra du ra du ra oku man için (bö lüm
bö lüm) ayır dık ve onu saf ha saf ha bir in dir me ile in dir dik.
(17/106)
An dol sun bu Kur'an'da in san lar için Biz her ör nek ten çe şit li
açık la ma lar da bu lun duk. İn san her şey den çok tar tış ma cı dır.
(18/54)
Biz, sa na bu Kur'an'ı güç lük çek men için in dir me dik, (20/2)
Böy le ce Biz onu Arap ça bir Kur'an ola rak in dir dik ve on da kor-
ku la cak şey le ri tür lü şe kil ler de açık la dık; umu lur ki kor kup-sa kı -
nır lar ya da on lar için dü şün me (ye te ne ği ni) oluş tu rur. (20/113)
Hak olan bi ri cik hü küm dar olan Al lah, yü ce dir. Onun vah yi sa -
na ge lip-ta mam lan ma dan ev vel Kur'an'ı (oku ma da) ace le et me
ve de ki: "Rab bim il mi mi art tır." (20/114)
Ve el çi de di ki: "Rab bim, ger çek ten be nim kav mim bu Kur'an'ı
ter ke dil miş (bir ki tap) ola rak bı rak tı lar." (25/30)
İn kâr eden ler de di ler ki: "Kur'an, ona tek bir de fa da top lu ola rak
in di ril me li de ğil miy di?" Biz onun la kal bi ni sağ lam laş tı rıp-pe kiş -
tir mek için böy le ce (ayet ayet in dir dik) ve onu 'bel li bir oku ma
dü ze niy le (ter til üze re) dü ze ne ko yup' oku duk. (25/32)
Ta sin. Bun lar Kur'an'ın ve apa çık olan ki ta bın ayet le ri dir. (27/1)
Hiç şüp he siz bu Kur'an sa na hü küm ve hik met sa hi bi olan (ve
her şe yi ger çe ğiy le) bi len (Al lah'ın) Katından il ka edil mek te dir.
(27/6)
Ger çek şu ki, bu Kur'an İs ra ilo ğul la rı na hak kın da ay rı lı ğa düş-
tük le ri şey le rin bir ço ğu nu ak ta rıp an la tı yor. (27/76)

Ve Kur'an'ı oku mak la da (em ro lun dum). Ar tık kim, hi da ye te ge -
lir se ken di nef si için hi da ye te gel miş tir; kim sa pa cak olur sa de
ki: "Ben yal nız ca uya rı cı lar da nım." (27/92)
Şüp he siz sa na Kur'an'ı farz kı lan, se ni dö nü le cek ye re el bet te
dön dü re cek tir. De ki: "Rab bim, hi da yet le ge le ni de açıkça bir
sa pık lık için de ola nı da da ha iyi bil mek te dir." (28/85)
An dol sun Biz, bu Kur'an'da in san lar için her ör ne ği gös ter dik.
Şüp he siz sen, on la ra bir ayet le gel di ğin za man o in kâr eden ler
mut la ka: "Siz an cak mup til olan lar dan baş ka sı de ğil si niz" der-
ler. (30/58)
İn kâr eden ler de di ki: "Biz, ke sin ola rak, ne bu Kur'an'a ina nı rız,
ne on dan ön ce ki (in di ri le)ne." Sen o zul me den le ri Rab le ri hu zu-
run da tu tuk lan mış ola rak gör sen; sö zü (suç la ma la rı) bir bir le ri ne
kar şı evi rip-çe vi rir (bir bir le ri ne yö nel tir ler). Za'fa uğ ra tı lan (müs-
taz'af)lar bü yük lük tas la yan la ra der ler ki: "Eğer siz ler ol ma say -
dı nız, ger çek ten biz ler mü'min (kim se)ler olur duk." (34/31)
An dol sun hik met li Kur'an'a (36/2)
Biz ona (Pey gam be re) şi ir öğ ret me dik; (bu) ona ya kış maz da. O
(ken di si ne in di ri len Ki tap) yal nız ca bir öğüt ve apa çık bir
Kur'an'dır. (36/69)
Sad, Zi kir do lu Kur'an'a an dol sun.(38/1)
An dol sun, Biz bu Kur'an'da bel ki öğüt alıp-dü şü nür ler di ye, in -
san lar için her bir ör nek ten ver dik. (39/27)
Çar pık lı ğı ol ma yan Arap ça bir Kur'an'dır (bu). Umu lur ki sa kı -
nır lar. (39/28)
Bi len bir ka vim için ayet le ri (çe şit li bi çim ler de, bi rer bi rer) 'fa sıl -
lar ha lin de açık lan mış' Arap ça Kur'an (ve ya oku nan) ki tap tır;
(41/3)
İn kar eden ler de di ler ki: "Bu Kur'an'ı din le me yin ve on da (oku-
nur ken) yay ga ra lar ko pa rın. Bel ki üs tün ge lir si niz." (41/26)
Eğer Biz, onu A'ce mi (Arap ça ol ma yan bir dil de) olan bir Kur'an
kıl say dık her hal de der ler di ki: "Onun ayet le ri açık lan ma lı de ğil
miy di? Arap ola na A'ce mi (Arap ça ol ma yan bir dil)mi?" De ki:
"O iman eden ler için bir hi da yet ve bir şi fa dır. İman et me yen le -
rin ise ku lak la rın da bir ağır lık var dır ve o (Kur'an) on la ra kar şı
bir kör lük tür. İş te on la ra (san ki) uzak bir yer den ses le ni lir."
(41/44)
İş te Biz sa na böy le Arap ça bir Kur'an vah yet tik; şe hir le rin ana -
sı (olan Mek ke hal kı)nı ve çev re sin de olan la rı uyar man için ve
ken di sin de şüp he ol ma yan top lan ma gü nü nü (ha ber ve rip on la -
rı) uyar man için de. (O gün on la rın) Bir bö lü mü cen net te bir bö -
lü mü çıl gın ca ya nan ate şin içe ri sin de dir ler. (42/7)
Ger çek ten Biz, onu bel ki ak lı nı zı kul la nır sı nız di ye Arap ça bir
Kur'an kıl dık. (43/3)
Ha ni cin ler den bir ka çı nı Kur'an din le mek üze re sa na yö nelt miş -
tik. Böy le ce onun hu zu ru na gel dik le ri za man de di ler ki: "Ku lak
ve rin;" son ra bi ti ri lin ce ken di ka vim le ri ne uya rı cı lar ola rak dön-
dü ler. (46/29)
Öy le ol ma sa Kur'an'ı iyi den iyi ye dü şün mez ler miy di? Yok sa
bir ta kım kalp ler üze rin de ki lit ler mi vu rul muş? (47/24)
Kaf. 'Şe ref li üs tün' Kur'an'a an dol sun. (50/1)
Biz on la rın ne ler söy le dik le ri ni da ha iyi bi li riz. Sen on la rın üze-
rin de bir zor ba de ğil sin; şu hal de Be nim ke sin teh di dim den kor-
kan la ra Kur'an ile öğüt ver. (50/45)
An dol sun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp dü şün mek) için ko lay laş tır -
dık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı? (54/17)
Kur'an'ı öğ ret ti. (55/2)
El bet te bu bir Kur'an-ı Ke rim'dir. (56/77)
Şa yet Biz, bu Kur'an'ı bir da ğın üze ri ne in dir miş ol say dık, an -
dol sun onu Al lah kor ku sun dan say gı ile baş eğ miş par ça par ça
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ol muş gö rür dün. İş te Biz bel ki dü şü nür ler di ye in san la ra böy le
ör nek ler ve ri riz. (59/21)
De ki: "Ba na ger çek ten şu vah yo lun du: Cin ler den bir grup din-
le yip de şöy le de miş ler: -Doğ ru su biz, (bü yük) hay ran lık uyan-
dı ran bir Kur'an din le dik" (72/1)
Ve ya üze ri ne ila ve et. Ve Kur'an'ı bel li bir dü zen için de (ter til
üze re) oku. (73/4)
Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz ek si ğin -
de ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı ğı nı bi lir; se nin -
le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge -
ce yi ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya mayaca ğı nı -
zı bil di böy le ce tev be ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal -
de Kur'an'dan ko lay ge le ni oku yun. Al lah, siz den has ta lar ol du -
ğu nu baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de
ge zip-do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar pı şa cak -
la rı nı bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko lay ge le ni oku-
yun. Na ma zı dos doğ ru kı lın ze ka tı ve rin ve Al lah'a gü zel bir
borç ve rin. Ha yır ola rak ken di ne fis le ri niz için ön ce den tak dim
et ti ği niz şey le ri da ha ha yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola-
rak Al lah Katında bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he -
siz Al lah çok ba ğış la yan dır çok esir ge yen dir. (73/20)
Şüp he siz onu (kal bin de) top la mak ve onu (sa na) okut mak bi ze
ait (bir iş)tir. (75/17)
Şu hal de Biz onu oku du ğu muz za man sen de onun oku nu şu nu
iz le. (75/18)
Ger çek şu ki, Kur'an'ı se nin üze ri ne 'saf ha lar ha lin de bir in dir -
me tar zıy la (ten zil)' in di ren Biziz Biz. (76/23)
Ken di le ri ne Kur'an okun du ğun da sec de et mi yor lar. (84/21)
Ha yır; o (Ki tap) 'şe ref li-üs tün' olan bir Kur'an'dır; (85/21)

KUR BA ĞA
Bu nun üze ri ne, ay rı ay rı mu ci ze ler (ayet ler) ola rak üzer le ri ne
tu fan, çe kir ge, buğ day gü ve si, kur ba ğa ve kan mu sal lat kıl dık.
Yi ne bü yük lük tas la dı lar ve suç lu-gü nah kar bir ka vim ol du lar.
(7/133)

KUR BAN
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man, has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız, ar tık si ze ko lay ge -
len kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı -
nı zı traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti
var sa, onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver-
me si ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız, hac ca ka dar um re ile
ya rar lan mak is te ye ne, ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge -
re kir). Bu la ma ya na da, hacc'da üç gün, dön dü ğü nüz de ye di
(gün) ol mak üze re, bun lar, ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır.
Bu, ai le si Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor-
kun ve bi lin ki Al lah, mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)
Al lah bi ze ate şin yi ye ce ği bir kur ban ge tir me dik çe hiç bir el çi ye
inan ma ma mız ko nu sun da and ver di," di yen le re de ki: "Şüp he -
siz, ben den ön ce ni ce el çi ler, apa çık bel ge ler ve söy le dik le ri -
niz le gel di; eğer, siz doğ ru idiy se niz, o hal de on la rı ne di ye öl -
dür dü nüz?" (3/183)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na, ha ram olan ay'a, kur ban lık
hay van la ra, (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz,
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın, gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve

Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
On la ra Adem'in iki oğ lu nun ger çek olan ha be ri ni oku: On lar
(Allah'a) yak laş tı ra cak bi rer kur ban sun muş lar dı. On lar dan bi ri -
nin ki ka bul edil miş, di ğe ri nin ki ka bul edil me miş ti. (Kur ba nı ka -
bul edil me yen) De miş ti ki: "Se ni mut la ka öl dü re ce ğim." (Öbü rü
de:) "Al lah, an cak kor kup-sa kı nan lar dan ka bul eder." (5/27)
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se, ce za sı, hay van dan
öl dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da, Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa, Al lah on dan öc
ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, öc sa hi bi dir. (5/95)
Al lah, Beyt-i Ha ram (olan) Ka be'yi in san lar için bir ayak lan ma
(kı yam evi) kıl dı; Ha ram Ay'ı, kur ba nı ve bo yun lar da ki ger dan -
lık la rı da. Bu, Al lah'ın gök ler de ve yer de ne var sa tü mü nü bil di -
ği ni ve Al lah'ın ger çek ten her şe yi bi len ol du ğu nu bil me niz için-
dir. (5/97)
So nun da iki si de (Al lah'ın em ri ne ve tak di ri ne) tes lim olup (ba -
ba sı, İs ma il'i kur ban et mek için) onu al nı üze ri ne ya tır dı.
(37/103)
Ve ona bü yük bir kur ba nı fid ye ola rak ver dik. (37/107)
Şu hal de Rab bin için na maz kıl ve kur ban kes. (108/2)

KU REYŞ
(Hiç de ğil se ken di le ri ni) Ku reyş'i 'bir ara ya ge ti rip an laş tır dı ğı'
(106/1)
Yaz ve kış yol cu lu ğun da on la rı (gü ven li ğe ka vuş tur du ğu ya da
baş ka la rıy la) ısın dı rıp ya kın laş tır dı ğı için (106/2)
Şu Ev (Ka'be'n)in Rab bi ne kul luk et sin ler; (106/3)
Ki O, ken di le ri ni aç lık tan (kur ta rıp) do yu ran ve kor ku dan gü ven-
li ğe ka vuş tu ran dır. (106/4)

KURT
De di ler ki: "An dol sun, biz, bir bi ri ni kol la yan bir top lu luk iken,
kurt onu yer se, bu du rum da şüp he siz kay ba uğ ra yan (aciz) kim-
se ler olu ruz." (12/14)
De di ler ki: "Ey Ba ba mız, ger çek şu ki, biz git tik, ya rı şı yor duk.
Yu suf'u da yi ye cek le ri mi zin (ve ya eş ya mı zın) ya nın da bı rak -
mış tık. Fa kat onu kurt ye miş. Ne var ki biz doğ ru yu söy le sek bi -
le sen bi ze ina na cak de ğil sin." (12/17)

KUŞ-KUŞ LAR
Ha ni İb ra him: "Rab bim, ba na ölü le ri na sıl di rilt ti ği ni gös ter" de -
miş ti. (Al lah ona:) "İnan mı yor mu sun?" de yin ce, "Ha yır (inan-
dım), an cak kal bi min tat min ol ma sı için" de di. "Öy ley se, dört
kuş tut. On la rı ken di ne alış tır, son ra on la rı (par ça la yıp) her bir
par ça sı nı bir da ğın üze ri ne bı rak, son ra da on la rı ça ğır. Sa na
ko şa rak ge lir ler. Bil ki, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır,
hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/260)
İs ra ilo ğul la rı na el çi kı la cak. (O, İs ra ilo ğul la rı na şöy le di ye cek:)
"Ger çek şu, ben si ze Rab bi niz den bir ayet le gel dim. Ben si ze
ça mur dan kuş bi çi min de bir şey oluş tu rur, içi ne üfü rü rüm, o da
he men ce cik Al lah'ın iz niy le kuş olu ve rir. Ve Al lah'ın iz niy le do -
ğuş tan kör ola nı, ala ca has ta lı ğı na tu tu la nı iyi leş ti rir ve ölü yü di -
ril ti rim. Ye dik le ri ni zi ve bi rik tir dik le ri ni zi si ze ha ber ve ri rim. Şüp -
he siz, eğer inan mış sa nız bun da si zin için ke sin bir ayet var dır."
(3/49)
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Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
Yer yü zün de hiç bir can lı ve iki ka na dıy la uçan hiç bir kuş yok tur
ki, si zin gi bi üm met ler ol ma sın. Biz Ki tap'ta hiç bir şe yi nok san
bı rak ma dık, son ra on lar Rab le ri ne top la na cak lar dır. (6/38)
Onun la bir lik te iki genç de zin da na gir miş ti. Bi ri: "Ben (rü yam -
da) ken di mi şa rap sı kı yor ken gör düm." de di. Öbü rü: "Ben de
ken di mi ba şı mın üs tün de ek mek ta şı yor ken gör düm; kuş da on -
dan ye mek tey di" de di. "Bu nun yo ru mun dan bi ze ha ber ver.
Doğ ru su biz se ni, iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/36)
"Ey zin dan ar ka daş la rım, iki niz den bi ri efen di si ne şa rap içi re -
cek, di ğe ri ise ası la cak, kuş onun ba şın dan yi ye cek. İş te hak-
kın da fet va is te mek te ol du ğu nuz iş (ar tık) olup bit miş tir."
(12/41)
Gö ğün boş lu ğun da bo yun eğ di ril miş (mu sah har kı lın mış) kuş la-
rı gör mü yor lar mı? On la rı (böy le boş luk ta) Al lah'tan baş ka sı tut-
mu yor. Şüp he siz, iman eden bir top lu luk için bun da ayet ler var-
dır. (16/79)
Biz, her in sa nın ku şu nu (iş le dik le ri ni, yap tık la rı nı) ken di boy nu -
na do la dık, kı ya met gü nün de onun için açıl mış ola rak önü ne
ko na cak bir ki tap çı ka rı rız. (17/13)
Biz bu nu (hük mü) Sü ley man'a kav rat tık, her bi ri ne hü küm ve
ilim ver dik. Da vud ile bir lik te tes bih et sin ler di ye, dağ la ra ve
kuş la ra bo yun eğ dir dik. (Bun la rı) Ya pan lar Biz idik. (21/79)
Al lah'ı bir le yen (Ha nif)ler ola rak, O'na (hiç bir) or tak koş mak sı -
zın. Kim Al lah'a or tak ko şar sa, san ki o gök ten düş müş de onu
bir kuş ka pı ver miş ve ya rüz gar onu ıs sız bir ye re sü rük le yip at -
mış gi bi dir. (22/31)
Gör me din mi ki, gök ler de ve yer de olan lar ve di zi di zi uçan kuş-
lar, ger çek ten Al lah'ı tes bih et mek te dir. Her bi ri, ken di du ası nı
ve tes bi hi ni şüp he siz bil miş tir. Al lah, on la rın iş le dik le ri ni bi len -
dir. (24/41)
Sü ley man, Da vud'a mi ras çı ol du ve de di ki: "Ey in san lar, bi ze
kuş la rın ko nuş ma-di li öğ re til di ve bi ze her şey den (bol bir ni met)
ve ril di. Ger çek ten bu, apa çık bir üs tün lük tür." (27/16)
Sü ley man'a cin ler den, in san lar dan ve kuş lar dan or du la rı top-
lan dı ve bun lar bö lük ler ha lin de da ğı tıl dı.(27/17)
Kuş la rı de net le dik ten son ra de di ki: "Hüd hüd'ü ne den gö re mi -
yo rum, yok sa kay bo lan lar dan mı ol du?" (27/20)
An dol sun, Biz Da vud'a ta ra fı mız dan bir fazl (üs tün lük) ver dik.
"Ey dağ lar, onun la bir lik te (Be ni tes bih edip) yan kıy la ses ve rin"
(de dik) ve kuş la ra da (ay nı sı nı em ret tik). Ve ona de mi ri yu mu -
şat tık. (34/10)
Ve top la nıp ge len kuş la rı da. Hep si onun la  (Al lah'ı tes bih et me-
de uyum için de) yö ne lip-dön mek te olan lar idi. (38/19)
On lar, üst le rin de di zi di zi ka nat açıp ka pa ya rak uçan kuş la rı
gör mü yor lar mı? On la rı Rah man (olan Al lah')tan baş ka sı (boş-
luk ta) tut mu yor. Şüp he siz O, her şe yi hak kıy la gö ren dir. (67/19)
On la rın üze ri ne eba bil (sü rü sü rü) kuş la rı nı gön der di. (105/3)

KUŞ KU
Ger çek Rab bin den dir. Şu hal de sa kın kuş ku ya ka pı lan lar dan
ol ma. (2/147)
Ger çek, Rab bin den (ge len)dir. Öy ley se kuş ku ya ka pı lan lar dan
ol ma. (3/60)
Si zi ça mur dan ya ra tan, son ra bir ecel be lir le yen O'dur. Adı ko -
nul muş ecel, O'nun Katında dır. Son ra siz (yi ne) kuş ku ya ka pı -
lı yor su nuz. (6/2)
Al lah'tan baş ka bir ha kem mi arı ya yım? Oy sa O, si ze Ki ta bı
açık lan mış ola rak in dir miş tir. Ken di le ri ne Ki tap ver dik le ri miz,
bu nun ger çek ten Rab bin den hak ola rak in di ril miş ol du ğu nu bil-
mek te dir ler. Şu hal de, sa kın kuş ku ya ka pı lan lar dan ol ma.
(6/114)
Sen den, yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yan, kalb le ri
kuş ku ya ka pı lıp, kuş ku la rın da ka rar sız lı ğa dü şen ler izin is ter.
(9/45)
Sa na in dir di ği miz den eğer kuş ku day san sen den ön ce ki ta bı
oku yan la ra sor. An dol sun Rab bin den sa na ger çek gel miş tir şu
hal de kuş ku ya ka pı lan lar dan ol ma. (10/94)
De ki: "Ey in san lar, eğer be nim di nim den ya na bir kuş ku için-
dey se niz, ben, si zin Al lah'tan baş ka iba det et tik le ri ni ze iba det
et mi yo rum, an cak ben, si zin ha ya tı nı za son ve re cek olan
Allah'a iba det ede rim. Ben, mü'min ler den ol mak la em ro lun -
dum." (10/104)
"Ha yır" de di ler. "Biz sa na, on la rın hak kın da kuş ku ya ka pıl dık la -
rı şey le gel dik." (15/63)
Bun la rın kalp le rin de has ta lık mı var? Yok sa kuş ku ya mı ka pıl -
dı lar? Yok sa Al lah'ın ve el çi si nin ken di le ri ne kar şı hak sız lık ya -
pa ca ğın dan mı kor ku yor lar? Ha yır, on lar za lim kim se ler dir.
(24/50)
Bun dan ön ce sen hiç ki tap oku yan de ğil din ve onu sağ elin le de
yaz mı yor dun. Böy le ol say dı, ba tıl da olan lar kuş ku ya ka pı lır lar -
dı. (29/48)
Sen on la rı kor ku ya ka pıl dık la rın da bir gör sen. Ar tık hiç bir ka çış
yok tur ve ya kın bir yer den ya ka la nı ver miş ler dir. "Biz O'na iman
et tik" der ler; an cak on la ra uzak bir yer den (ahi ret ten ima na) el
uzat mak ne re de? Oy sa da ha ön ce onu in kar et miş ler di; on lar
uzak bir yer den gay ba atıp tu tu yor lar dı (dil uza tı yor lar dı). (Şim -
di) Ken di le riy le is tek duy duk la rı şey ler ara sın da per de çe kil miş -
tir; da ha ön ce ben zer le ri ne ya pıl dı ğı gi bi. Çün kü on lar kuş ku
ve ri ci bir te red düt için de idi ler. (34/51-54)
"An dol sun, da ha ön ce Yu suf da si ze apa çık bel ge ler ge tir miş ti.
O za man si ze ge tir dik le ri hak kın da kuş ku ya ka pı lıp dur muş tu -
nuz. So nun da o, ve fat edin ce, de miş ti niz ki; "Al lah, on dan son -
ra ke sin ola rak bir el çi gön der mez." İş te Al lah, öl çü yü ta şı ran,
şüp he ci kim se yi böy le sap tı rır."" (40/34)
"Şüp he siz o, kı ya met-sa ati için bir ilim dir. Öy ley se on dan (kı ya -
met ten) ya na hiç bir kuş ku ya ka pıl ma yın ve Ba na uyun. Dos -
doğ ru yol bu dur." (43/61)
"Ger çek ten bu, si zin kuş ku ya ka pıl dı ğı nız şey dir." (44/50)
Mü'min olan lar, an cak o kim se ler dir ki, on lar, Al lah'a ve Re sû -
lü'ne iman et ti ler, son ra hiç bir kuş ku ya ka pıl ma dan Al lah yo lun -
da mal la rıy la ve can la rıy la cehd et ti ler. İş te on lar, sa dık (doğ ru)
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/15)
(Mü na fık lar) On la ra ses le nir ler: "Biz siz ler le bir lik te de ğil miy-
dik?" Der ler ki: "Evet, an cak siz ken di ni zi fit ne ye dü şür dü nüz,
(Müs lü man la rı acı la rın ve yı kım la rın sar ma sı nı) gö ze tip-bek le -
di niz, (Al lah'a ve İs lam'a kar şı) kuş ku la ra ka pıl dı nız. Siz le ri ku -
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run tu lar ya nıl tıp-al dat tı. So nun da Al lah'ın em ri (olan ölüm) ge li -
ver di; ve o al dal tı cı da si zi Al lah ile (Al lah'ın adı nı kul la na rak,
hat ta ma sum ca siz den gö rü ne rek) al dat mış ol du." (57/14)
Biz o ate şin ko ru yu cu la rı nı me lek ler den baş ka sı nı kıl ma dık. Ve
on la rın sa yı sı nı in kâr eden ler için yal nız ca bir fit ne (ko nu su)
yap tık ki, ken di le ri ne ki tap ve ri len ler, ke sin bir bil giy le inan sın,
iman eden le rin de iman la rı art sın; ken di le ri ne ki tap ve ri len ler ve
iman eden ler (böy le ce) kuş ku ya ka pıl ma sın. Kalp le rin de bir
has ta lık olan lar ile ka fir ler de şöy le de sin: "Al lah, bu ör nek le ne -
yi an lat mak is te di?" İş te Al lah, di le di ği ni böy le şa şır tıp-sap tı rır,
di le di ği ni böy le hi da ye te er di rir. Rab bi nin or du la rı nı Ken di sin -
den baş ka (hiç kim se) bil mez. Bu ise, be şer (in san) için yal nız -
ca bir öğüt tür. (74/31)

KUŞ LUK VAK Tİ
Ya da o ül ke ler hal kı, kuş luk vak ti eğ len ce ye dal mış ken, on la ra
zor lu-aza bı mı zın gel me ye ce ğin den gü ven de miy di ler? (7/98)
(Mu sa) De di ki: "Bu luş ma za ma nı mız, (ül ke nin ulu sal) bay ram

gü nü ve in san la rın top la na ca ğı kuş luk vak ti (ol sun)." (20/59)
Onu gör dük le ri gün, san ki, bir ak şam ve ya bir kuş luk-vak tin den
baş ka sı nı ya şa ma mış gi bi dir ler. (79/46)
Kuş luk vak ti ne an dol sun. (93/1)

KUT SAL
Ey kav mim, Al lah'ın si zin için yaz dı ğı (gir me ni zi em ret ti ği) kut-
sal ye re gi rin ve ge ri sin ge ri ar ka nı za dön me yin; yok sa kay ba
uğ ra yan lar ola rak çev ri lir si niz." (5/21)
Ger çek ten Ben, Ben se nin Rab bi nim. Ayak ka bı la rı nı çı kar; çün -
kü sen, kut sal va di olan Tu va'da sın." (20/12)
Ha ni Rab bi ona, kut sal va di Tu va'da ses len miş ti: (79/16)

KU YU
İç le rin den bir söz cü de di ki: "Eğer (mut la ka bir şey) ya pa cak sa -
nız, öl dür me yin Yu suf'u, onu ku yu nun de rin lik le ri ne bı ra kı ve rin
de bir yol cu ka fi le si al sın." (12/10)
Ni te kim onu gö tür dük le ri ve ku yu nun de rin lik le ri ne at ma ya top-
lu ca dav ran dık la rı za man, Biz ona (şöy le) vah yet tik: "An dol sun,
sen on la ra ken di le ri, far kın da de ğil ken bu yap tık la rı nı ha ber ve -
re cek sin." (12/15)
(Hal kı) Zul me di yor ken yı kı ma uğ rat tı ğı mız ni ce ül ke ler var dır ki,
şim di on la rın alt la rı üst le ri ne gel miş ıpıs sız dur mak ta, kul la nı la -
maz du rum da ki ku yu la rı (ter ke dil miş bu lun mak ta), yük sek sa -
ray la rı (çın çın öt mek te dir). (22/45)

KÜ FÜR
Kü für de 'bü yük ça ba har ca yan lar' se ni üz me sin. Çün kü on lar,
Al lah'a hiç bir şey le za rar ve re mez ler. Al lah, on la rı ahi ret te pay
sa hi bi kıl ma ma yı is ter. On lar için bü yük bir azab var dır. (3/176)
Ki mi Yahudi ler, ke li me le ri 'ko nul duk la rı yer ler den' sap tı rır lar ve
dil le ri ni eğip bü ke rek ve di ne bir kin ve hınç bes le ye rek: "Din le -
dik ve kar şı gel dik. İşit, -işit mez ola sı- ve 'Ra ina' bi zi güt, bi ze
bak" der ler. Eğer on lar: "İşit tik ve ita at et tik, sen de işit ve 'Bi zi
gö zet' de se ler di, el bet te ken di le ri için da ha ha yır lı ve da ha doğ -
ru olur du. Fa kat Al lah, on la rı kü für le ri do la yı sıy la la net le miş tir.
Böy le ce on lar, az bir bö lü mü dı şın da, inan maz lar. (4/46) 
Ey Pey gam ber, kalp le ri inan ma dı ğı hal de ağız la rıy la "İnan dık"
di yen ler le Yahudi ler'den kü für için de ça ba har ca yan lar se ni üz -
me sin. On lar, ya la na ku lak tu tan lar, sa na gel me yen di ğer top-
lu luk adı na ku lak tu tan lar (ha ber top la yan lar)dır. On lar, ke li me -

le ri yer le ri ne ko nul duk tan son ra sap tı rır lar, "Si ze bu ve ri lir se
onu alın, o ve ril mez se on dan ka çı nın" der ler. (5/41) 
Si zin tü mü nü zün dö nü şü O'na dır. Al lah'ın va'di bir ger çek tir.
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra, ada let le kar şı lık ver mek
için ya rat ma yı baş la tan, son ra onu ia de ede cek olan O'dur. İn -
kar eden ler ise, kü für le ri do la yı sıy la, on lar için kay nar su dan bir
iç ki ve acı bir azab var dır. (10/4)
(Müş rik olan ha kim güç le re:) "İş te bu(nlar) da si zin le bir lik te

(kü für ve zu lüm de) gö ğüs ge ren ler dir. On la ra bir mer ha ba (bi -
le) yok. Çün kü on lar ate şe gi re cek ler dir." (de ni lir) (38/59)
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LA KAP
Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et me sin,
bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar da ka dın lar la
(alay et me sin), bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar. Ken di ne f-
is le ri ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir-
bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la kab lar la' ça ğır ma yın. İman dan son ra fa -
sık lık ne kö tü bir isim dir. Kim tev be et mez se, iş te on lar, za lim
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/11)

LA NET
De di ler ki: "Bi zim kalp le ri miz ör tü lü dür." Ha yır; Al lah, in kâr la rın -
dan do la yı on la rı la net le miş tir. Bun dan do la yı pek azı iman
eder. (2/88)
Al lah Katından yan la rın da olan (Tev rat)ı doğ ru la yan bir Ki tap
gel di ği za man, -ki bun dan ön ce in kâr eden le re kar şı fe tih is ti -
yor lar dı- iş te bi lip-ta nı dık la rı ge lin ce, onu in kâr et ti ler. Ar tık
Al lah'ın la ne ti ka fir le rin üze ri ne dir. (2/89)
Ger çek ten, apa çık bel ge ler den in dir dik le ri mi zi ve in san lar için
Ki tap ta açık la dı ğı mız hi da ye ti giz le mek te olan lar; iş te on la ra,
hem Al lah la net eder, hem de (bü tün) la net edi ci ler. (2/159)
Şüp he siz, in kâr edip ka fir ola rak ölen ler, Al lah'ın, me lek le rin ve
bü tün in san la rın la ne ti bun la rın üze ri ne dir. (2/161)
Ar tık sa na ge len bun ca ilim den son ra, onun hak kın da se nin le
'çe ki şip-tar tış ma la ra gi ri şir ler se' de ki: "Ge lin, oğul la rı mı zı ve
oğul la rı nı zı, ka dın la rı mı zı ve ka dın la rı nı zı, ken di mi zi ve ken di -
ni zi ça ğı ra lım; son ra kar şı lık lı la net le şe lim de Al lah'ın la ne ti ni
ya lan söy le yen le rin üs tü ne kı la lım." (3/61)
İş te bun la rın ce za sı, Al lah'ın me lek le rin ve bü tün in san la rın la net -
le ri nin üze ri ne ol ma sı dır. (3/87)
Ki mi Yahudi ler, ke li me le ri 'ko nul duk la rı yer ler den' sap tı rır lar ve
dil le ri ni eğip bü ke rek ve di ne bir kin ve hınç bes le ye rek: "Din le -
dik ve kar şı gel dik. İşit, -işit mez ola sı- ve 'Ra ina' bi zi güt, bi ze
bak" der ler. Eğer on lar: "İşit tik ve ita at et tik, sen de işit ve 'Bi zi
gö zet' de se ler di, el bet te ken di le ri için da ha ha yır lı ve da ha doğ -
ru olur du. Fa kat Al lah, on la rı kü für le ri do la yı sıy la la net le miş tir.
Böy le ce on lar, az bir bö lü mü dı şın da, inan maz lar. (4/46)
Ey ken di le ri ne ki tap ve ri len ler bir ta kım yüz le ri si lip de ar ka la rı -
na çe vir me den ya da cu mar te si adam la rı nı (o gün ya sa ğı çiğ-
ne yen le ri) la net le di ği miz gi bi on la rı da la net le me den ev vel, ya -
nı nız da ki ni (Tev rat ve İn cil'i) doğ ru la yı cı ola rak in dir di ği mi ze
(Kur'an'a) iman edin. Al lah'ın em ri ya pı la gel miş tir. (4/47)
İş te bun lar Al lah'ın ken di le ri ni la net le di ği dir. Al lah'ın ken di si ni
la net le di ği ne hiç bir yar dım cı bu la maz sın. (4/52)
Kim bir mü'mi ni ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se ce za sı,
için de ebe di kal mak üze re ce hen nem dir. Al lah ona ga zap lan mış,
onu la net le miş ve ona bü yük bir azab ha zır la mış tır. (4/93)
Al lah, onu la net le miş tir. O da (şöy le) de di: "An dol sun, kul la rın -
dan 'mik tar la rı tes bit edil miş bir gru bu' (ken di me uşak) edi ne -
ce ğim. (4/118)
On la rın ken di söz le ri ni boz ma la rı, Al lah'ın ayet le ri ne kar şı in kâ -
ra sap ma la rı, pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me le ri ve: "Kalp -
le ri miz ör tü lü dür" de me le ri ne de niy le (on la rı la net le dik.) Ha yır;
Al lah, in kâr la rı do la yı sıy la ona (kalp le ri ne) dam ga vur muş tur.
On la rın azı dı şın da, inan maz lar. (4/155)
Söz leş me le ri ni boz ma la rı ne de niy le, on la rı la net le dik ve kalp le -
ri ni kas ka tı kıl dık. On lar, ke li me le ri ko nul duk la rı yer ler den sap-

tı rır lar. (Sık sık) Ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
al ma yı unut tu lar. İç le rin den bi ra zı dı şın da, on lar dan sü rek li iha-
net gö rür du rur sun. Yi ne de on la rı af fet, al dı rış et me. Şüp he siz
Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (5/13)
De ki: "Al lah Katında, 'ke sin leş miş bir ce za ola rak' bun dan da -
ha kö tü sü nü ha ber ve re yim mi? Al lah'ın ken di si ne la net et ti ği,
ona kar şı ga zab lan dı ğı ve on lar dan may mun lar ve do muz lar
kıl dı ğı ile ta ğu ta ta pan lar; iş te bun lar, yer le ri da ha kö tü ve düm-
düz yol dan da ha çok sap mış lar dır." (5/60)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır,
na sıl di ler se in fak eder. An dol sun, Rab bin den sa na in di ri len,
on lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz
de on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık
ve kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev-
len dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu -
ğa ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
İs ra ilo ğul la rın dan in kâr eden le re, Da vud ve Mer yem oğ lu İsa di -
liy le la net edil miş tir. Bu, is yan et me le ri ve had di aş ma la rı ne de -
niy le dir. (5/78)
(Al lah) di ye cek: "Cin ler den ve in san lar dan siz den ön ce geç miş
üm met ler le bir lik te ate şe gi rin." Her bir üm met gi ri şin de kar de -
şi ni (ken di ben ze ri ni) la net ler. Ni te kim hep si bir bi ri ar dın ca ora -
da top la nın ca, en son ra yer alan lar, en ön de ge len ler için:
"Rab bi miz, iş te bun lar bi zi sap tır dı; öy ley se ateş ten kat kat art-
tı rıl mış bir azab ver di ye cek ler. (Al lah da:) "Hep si için kat kat tır.
An cak siz bil mez si niz" di ye cek. (7/38)
Cen net hal kı, ateş hal kı na (şöy le) ses le ne cek ler: "Bi ze Rab bi mi -
zin va det ti ği ni ger çek bul du nuz mu?" On lar da: "Evet" der ler.
Bun dan son ra iç le rin den ses le nen bi ri (şöy le) ses le ne cek tir:
"Allah'ın la ne ti za lim le rin üze ri ne ol sun." (7/44)
Al lah, er kek mü na fık la ra da, ka dın mü na fık la ra da ve (bü tün)
kâ fir le re, için de ebe di kal mak üze re ce hen nem ate şi ni va det ti.
Bu, on la ra ye ter. Al lah on la rı la net le miş tir ve on lar için sü rek li
bir azab var dır. (9/68)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha za lim kim dir?
İş te bun lar, Rab le ri ne su nu la cak lar ve şa hid ler: "Rab le ri ne kar -
şı ya lan söy le yen ler bun lar dır" di ye cek ler. Ha be ri niz ol sun;
Allah'ın la ne ti za lim le rin üze ri ne dir. (11/18)
Ve bu dün ya da da, kı ya met gü nün de de la ne te ta bi tu tul du lar.
Ha be ri niz ol sun; ger çek ten Ad (hal kı), Rab le ri ne (kar şı) in kâr
et ti ler. Ha be ri niz ol sun; Hud kav mi Ad'a (Al lah'ın rah me tin den)
uzak lık (ve ril di). (11/60)
On lar, bura da da, kı ya met gü nün de de la ne te ta bi tu tul du lar.
(Bu) Ve ri len ba ğış, ne kö tü bir ba ğış tır. (11/99)
Al lah'a ver dik le ri sö zü, onu ke sin ola rak onay la dık tan son ra bo -
zan lar, Al lah'ın ulaş tı rıl ma sı nı em ret ti ği şe yi ke sip-ko pa ran lar
ve yer yü zün de boz gun cu luk çı ka ran lar; iş te on lar, la net on lar
için dir ve yur dun kö tü ola nı da on lar için dir. (13/25)
Ve şüp he siz, din gü nü ne ka dar la net se nin üze ri ne dir." (15/35)
Ha ni Biz sa na: "Mu hak kak Rab bin in san la rı çe pe çev re ku şat -
mış tır" de miş tik. Sa na gös ter di ği miz o rü ya yı in san la rı de ne -
mek için yap tık, Kur'an'da la net len miş ağa cı da. Biz on la rı kor-
ku tu yo ruz. Fa kat (bu) on lar da bü yük bir az gın lık tan baş ka bir
şey art tır mı yor. (17/60)
Be şin ci (ye mi ni) ise, eğer ya lan söy le yen ler den se, Al lah'ın la -
ne ti nin mu hak kak ken di üze rin de ol ma sı(nı ka bul et me si)dir.
(24/7)
Na mus sa hi bi, bir şey den ha ber siz, mü'min ka dın la ra (zi na su -
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çu) atan lar, dün ya da ve ahi ret te la net len miş ler dir. Ve on lar için
bü yük bir azab var dır. (24/23)
Bu dün ya ha ya tın da on la rın ar ka sı na la net dü şür dük; kı ya met
gü nün de ise, on lar çir kin leş ti ril miş olan lar dır. (28/42)
(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı bı ra kıp dün ya ha ya tın -
da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı (ilah lar) edin di niz. Son -
ra kı ya met gü nü, ki mi niz ki mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki -
mi niz ki mi ni ze la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir
ve hiç bir yar dım cı nız yok tur." (29/25)
Ger çek şu ki, Al lah'a ve el çi si ne ezi yet eden ler; Al lah, on la ra
dün ya da ve ahi ret te la net et miş ve on lar için aşa ğı la tı cı bir azab
ha zır lan mış tır. (33/57)
La ne te uğ ra tıl mış lar ola rak; ne re de ele ge çi ril se ler ya ka la nır lar
ve öl dü rül dük çe (sü rek li) öl dü rü lür ler. (33/61)
Ger çek ten Al lah, ka fir le ri la net le miş ve on lar için 'çıl gın bir ateş'
ha zır la mış tır. (33/64)
Rab bi miz, on la ra azab tan iki ka tı nı ver ve bü yük bir la net ile la -
net et." (33/68)
Ve şüp he siz, din (kı ya met te ki he sap) gü nü ne ka dar be nim la -
ne tim se nin üze ri ne dir." (38/78)
Za lim le re ken di ma ze ret le ri nin hiç bir ya rar sağ la ma ya ca ğı gün;
la net de on la rın dır, yur dun en kö tü sü de. (40/52)
İş te bun lar; Al lah on la rı la net le miş, böy le ce (ku lak la rı nı) sa ğır -
laş tır mış ve ba si ret (göz)le ri ni de kör et miş tir. (47/23)
Bir de; kö tü bir zan ile zan da bu lu nan mü na fık er kek ler le mü na-
fık ka dın la rı ve müş rik er kek ler le müş rik ka dın la rı azab lan dır -
ma sı için. O kö tü lük çem be ri, te pe le ri ne in sin. Al lah, on la ra kar -
şı ga zab lan mış, on la rı la net le miş ve on la ra ce hen ne mi ha zır la -
mış tır. Va ra cak la rı yer ne kö tü dür. (48/6)

LEV HA
Biz ona Lev ha lar'da her şey den bir öğüt ve her şe yin ye ter li bir
açık la ma sı nı yaz dık. (Ve:) "Şim di bun la ra sı kı ca sa rıl ve kav mi -
ne de em ret ki en gü ze liy le sa rıl sın lar. Si ze fa sık la rın yur du nu
pek ya kın da gös te re ce ğim" (de dik). (7/145)
Mu sa kav mi ne ol duk ça kız gın, üz gün ola rak dön dü ğün de on la -
ra: "Be ni ar kam dan, ne kö tü tem sil et ti niz? Rab bi ni zin em ri ni
ça buk laş tır dı nız, öy le mi?" de di. Lev ha la rı bı rak tı ve kar de şi ni
ba şın dan tu tup ken di si ne doğ ru çe ki yor du (ki Ha run ona:) "An -
nem oğ lu, bu top lu luk be ni za yıf lat tı (hır pa la yıp güç süz leş tir di)
ve ne re dey se be ni öl dür me ye gi riş ti ler. Ba ri sen düş man la rı se -
vin di re cek bir şey yap ma ve be ni bu za lim ler top lu lu ğuy la bir lik -
te kıl ma (say ma)" de di. (7/150)
Mu sa ka ba ran öf ke si (ga za bı) ya tı şın ca Lev ha lar'ı al dı. (On lar -
dan bir) Nüs ha sın da "Rab le rin den kor kan lar için bir hi da yet ve
bir rah met var dır" (ya zı lıy dı.) (7/154)

LEVH-İ MAH FUZ
Al lah di le di ği ni or ta dan kal dı rır ve bı ra kır. Ki ta bın ana sı, O'nun
Katında dır. (13/39)
Şüp he siz o, Bizim Katımız da olan Ana Ki tap'ta dır; çok yü ce dir
hü küm ve hik met do lu dur. (43/4)
Doğ ru su Biz ye rin on lar dan ne ek silt ti ği ni bil mi şiz dir. Katımız da
(bü tün bun la rı) sak la yıp-ko ru yan bir ki tap var dır. (50/4)
Yer yü zün de olan ve si zin ne fis le ri niz de mey da na ge len her han -
gi bir mu si bet yok tur ki Biz onu ya rat ma dan ön ce bir ki tap ta (ya -
zı lı) ol ma sın. Şüp he siz bu Al lah'a gö re pek ko lay dır. (57/22)
O (Kur'an), 'şe ref li-üs tün' sa hi fe ler de dir. (80/13)
Yü cel til miş ter te miz (mu tah har) kı lın mış. (80/14)

Ka tip le rin el le rin de. (80/15)
(Ki on lar) Üs tün de ğer li 'iyi lik ve dü rüst lük sem bo lü.' (80/16)
Levh-i Mah fuz'da dır. (85/22)

LEŞ
O, si ze ölü yü (le şi)- ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı ke sin ola rak ha ram kıl dı. Fa kat kim
ka çı nıl maz ola rak muh taç ka lır sa, taş kın lık yap ma mak ve had di
aş ma mak şar tıy la (öl me ye cek oran da yi ye bi lir), ona bir gü nah
yok tur. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/173)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı cı
hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik le ri -
niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal ok -
la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü nah-
la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz den (di -
ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi ke ma le
er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din ola rak
İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl maz bir ih -
ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter mek si zin- (bu
ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.) Çün kü Al lah
ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
De ki: "Ba na vah yo lu nan lar için de, yi yen bir kim se nin yi ye ce ği
(şey ler) için, ölü eti, dö kü len kan, do muz eti -ki bu ger çek ten mur-
dar dır- ya da Al lah'tan baş ka sı adı na ke sil miş bir fısk dı şın da, ha -
ram kı lın mış bir şey bul mu yo rum. Kim ka çı nıl maz bir ih ti yaç la kar -
şı kar şı ya ka lır sa, -sal dır ma mak ve had di aş ma mak şar tıy la- (bu
sa yı lan lar dan öl me ye cek ka dar yi ye bi lir). Şüp he siz se nin Rab bin
ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/145)

LOK MAN (A.S.)
An dol sun Lok man'a "Al lah'a şük ret" di ye hik met ver dik. Kim şük-
re der se ar tık o ken di le hi ne şük re der. Kim in kâr eder se ar tık şüp-
he siz (Al lah) Ga ni (hiç kim se ye ve hiç bir şe ye muh taç ol ma -
yan)dır Ha mid dir (hamd yal nız ca O'na ait tir). Ha ni Lok man oğ lu -
na -öğüt ve re rek- de miş ti ki; "Ey oğ lum Al lah'a şirk koş ma. Şüp -
he siz şirk ger çek ten bü yük bir zu lüm dür." (31/12-13)
(Lok man:) "Ey oğ lum, (yap tı ğın iş) ger çek ten bir har dal ta ne si
ağır lı ğın da ol sa da, (bu,) is ter bir ka ya par ça sın dan ya da gök-
ler de ve ya yer de bu lun sa bi le, Al lah onu ge ti rir. Şüp he siz
Allah, la tif olan dır, (her şey den) ha ber dar dır. Ey oğ lum, na ma zı
dos doğ ru kıl, ma'ru fu em ret, mün ker den sa kın dır ve sa na isa bet
ede ne kar şı sab ret. Çün kü bun lar, az me dil me si ge re ken iş ler -
den dir. İn san la ra ya na ğı nı çe vi rip (bü yük len me) ve bö bür len miş
ola rak yer yü zün de yü rü me. Çün kü Al lah, bü yük lük tas la yıp bö -
bür le ne ni sev mez. Yü rü yü şün de or ta bir yol tut, se sin den de ek -
silt. Çün kü, ses le rin en çir kin ola nı ger çek ten eşek le rin se si dir."
(31/16-19)

LUT (A.S) VE KAV Mİ
İs ma il'i El ya sa'yı Yu nus'u ve Lut'u da (hi da ye te eriş tir dik). On -
la rın hep si ni alem le re üs tün kıl dık. (6/86)
Ha ni Lut da kav mi ne şöy le de miş ti: "Siz den ön ce alem ler den hiç
kim se nin yap ma dı ğı ha ya sız-çir kin li ği mi ya pı yor su nuz? "Ger -
çek ten siz ka dın la rı bı ra kıp şeh vet le er kek le re yak la şı yor su nuz.
Doğ ru su siz öl çü yü aşan (az gın) bir ka vim si niz." Kav mi nin ce va-
bı: "Yur du nuz dan sü rüp çı ka rın bun la rı çün kü bun lar çok ça te -
miz le nen in san lar mış!" de mek ten baş ka ol ma dı. Bu nun üze ri ne
Biz ka rı sı dı şın da onu ve ai le si ni kur tar dık; o (ka rı sı) ise (he la ke
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uğ ra yan lar ara sın da) ge ri de ka lan lar dan dı. Ve on la rın üze ri ne
bir (azab) sa ğa na ğı yağ dır dık. Suç lu-gü nah kar la rın uğ ra dık la rı
so na bir bak iş te. (7/80-84)
El le ri nin ona uzan ma dı ğı nı gö rün ce (İb ra him du rum dan) hoş-
lan ma dı ve içi ne bir tür kor ku düş tü. De di ler ki: "Kork ma. Biz Lut
kav mi ne gön de ril dik." (11/70)
İb ra him'den kor ku git ti ği ve ona müj de gel di ği za man Lut kav mi
ko nu sun da Bizim le çe ki şip-tar tış ma la ra gi ri yor(du). (11/74)
El çi le ri miz Lut'a gel di ği za man on lar dan do la yı kay gı lan dı göğ-
sü nü bir sı kın tı bas tı ve: "Bu zor lu bir gün" de di. Kav mi ona doğ -
ru ko şa rak gel di; on lar da ha ön ce den kö tü lük ler iş le mek tey di ler.
"Ey kav mim" de di. "İş te be nim kız la rım bun lar siz ler için da ha te -
miz dir. Ar tık Al lah'tan kor kun ve be ni mi sa fi rim önün de kü çük
dü şür me yin. İçi niz de hiç ak lı ba şın da olan (re şid) bir adam yok
mu?" De di ler ki: "An dol sun se nin kız la rın da bi zim hak tan bir şe -
yi miz (il gi miz ve ar zu muz) ol ma dı ğı nı sen de bil miş sin dir. Bi zim
ne is te di ği mi zi ger çek te sen bi li yor sun." De di ki: "Si ze ye te cek
gü cüm ol say dı ve ya sağ lam bir ye re sı ğı na bil sey dim." (El çi ler)
De di ler ki: "Ey Lut biz Rab bi nin el çi le ri yiz. On lar sa na ke sin ola-
rak ula şa maz lar. Ge ce nin bir par ça sın da ai len le bir lik te yü rü
(yo la çık). Sa kın hiç bi ri niz dö nüp ar ka sı na bak ma sın; fa kat se -
nin ka rın baş ka. Çün kü on la ra isa bet ede cek olan ona da isa bet
ede cek tir. On la ra va'do lu nan (azab) sa bah vak ti dir. Sa bah da
ya kın de ğil mi?" Böy le ce em ri miz gel di ği za man üs tü nü al tı na
çe vir dik ve üzer le ri ne bal çık tan pi şi ril miş is tif edil miş taş lar yağ-
dır dık; Rab bi nin Katında 'bel li bir bi çi me so kul muş dam ga lan -
mış' ola rak. Bun lar za lim ler den uzak de ğil dir. (11/77-83)
"Ey kav mim, ba na kar şı ge li şi niz, sa kın Nuh kav mi nin ya da
Hud kav mi nin ve ya Sa lih kav mi nin baş la rı na ge len le rin bir ben-
ze ri ni si ze de isa bet et tir me sin. Üs te lik Lut kav mi si ze pek uzak
de ğil." (11/89)
"Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve be ni kü çük dü şür me yin." De di ler
ki: "Biz se ni 'her kes(in işin)e ka rış mak tan' alı koy ma mış mıy-
dık?" De di ki: "Eğer yap mak-is ti yor sa nız, iş te bun lar, be nim kız-
la rım." Öm rü ne an dol sun ki, on lar, sar hoş luk la rı için de kör-ser -
sem di ler. Der ken, tan ye ri nin ağar ma vak ti ne gir dik le rin de on la-
rı (o kor kunç ve da ya nıl maz) çığ lık ya ka la yı ver di. Anın da (yurt-
la rı nın) üs tü nü al tı na çe vir dik ve üzer le ri ne bal çık tan pi şi ril miş
taş yağ dır dık. El bet te bun da 'de rin bir kav ra yı şa sa hip olan lar'
için ger çek ten ayet ler var dır. O (şe hir de) ger çek ten bir yol üs -
tün de (hâ lâ) dur mak ta dır. El bet te, bun da iman eden ler için ger-
çek ten ayet ler var dır. (15/59-77) 
Lut'a da bir hü küm ve ilim ver dik ve onu çir kin iş ler yap mak ta
olan şe hir den kur tar dık. Şüp he siz on lar bo zul ma ya uğ ra yan kö -
tü bir ka vim di. Onu rah me ti mi ze sok tuk çün kü o sa lih ler den di.
(21/74-75)
(Lut on la ra) "Bun lar be nim ko nu ğum dur, be ni utan dı rıp-dil le re
dü şür me yin" de di. (15/68)
Lut (kav mi) de gön de ri len (el çi)le ri ya lan la dı. Ha ni on la ra kar-
deş le ri Lut: "Sa kın maz mı sı nız?" de miş ti. "Ger çek şu ki ben si -
ze gön de ril miş gü ve ni lir bir el çi yim." "Ar tık Al lah'tan kor kup-sa -
kı nın ve ba na ita at edin." "Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is -
te mi yo rum; üc re tim yal nız ca alem le rin Rab bi ne ait tir." "Siz in -
san lar dan (cin sel ar zuy la) er kek le re mi gi di yor su nuz? "Rab bi ni -
zin siz ler için ya rat mış bu lun du ğu eş le ri ni zi bı ra kı yor su nuz. Ha -
yır siz sı nı rı çiğ ne yen bir ka vim si niz." De di ler ki: "Ey Lut eğer (bu
söy le dik le ri ne) bir son ver me ye cek olur san ger çek ten (bur dan)
sü rü lüp çı ka rı lan lar dan ola cak sın." De di ki: "Ger çek ten ben si zin

bu yap tı ğı nı za öf ke ile kar şı olan lar da nım." "Rab bim be ni ve ai -
le mi bun la rın yap tık la rın dan kur tar." Bu nun üze ri ne onu ve bü -
tün ai le si ni kur tar dık. Yal nız ca ge ri ka lan lar için de bir ko ca ka rı
ha riç. Son ra ge ri de ka lan la rı yer le bir et tik. Ve üzer le ri ne bir yağ-
mur yağ dır dık; uya rı lıp-kor ku tu lan la rın yağ mu ru ne kö tü. Ger -
çek ten bun da bir ayet var dır ama on la rın ço ğu iman et miş de ğil-
dir ler. Ve şüp he siz se nin Rab bin güç lü ve üs tün olan dır esir ge -
yen dir. (26/160-175)
Lut da; ha ni kav mi ne de miş ti ki: "Siz, açık ça gör dü ğü nüz hal de,
yi ne de o çir kin utan maz lı ğı ya pa cak mı sı nız?" "Siz ger çek ten,
ka dın la rı bı ra kıp şeh vet le er kek le re mi yak la şı yor su nuz? Ha yır,
siz (yap tı ğı şe yi) bil me yen bir ka vim si niz." Kav mi nin ce va bı:
"Lut ai le si ni şeh ri niz den sü rüp çı ka rın. Te miz kal mak is te yen in -
san lar mış" de mek ten baş ka ol ma dı. Biz de, onu ve ai le si ni kur-
tar dık, yal nız ca ka rı sı ha riç; onu ge ri de (azab için de ka lan lar
ara sın da) tak dir et tik. Ve üzer le ri ne bir yağ mur yağ dır dık. Uya -
rı lan la rın yağ mu ru ne kö tü dür. De di ki: "Hamd Al lah'ın dır ve se -
lam O'nun seç ti ği kul la rı nın üze ri ne dir. Al lah mı da ha ha yır lı
yok sa on la rın or tak koş tuk la rı mı?" (27/54-59)
(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı bı ra kıp dün ya ha ya tın -
da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı (ilah lar) edin di niz. Son -
ra kı ya met gü nü, ki mi niz ki mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki -
mi niz ki mi ni ze la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir
ve hiç bir yar dım cı nız yok tur." Bu nun üze ri ne Lut ona iman et ti
ve de di ki: "Ger çek ten ben, Rab bi me hic ret ede ce ğim. Çün kü
şüp he siz O, güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir."
Biz ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik ve onun so yun da
(seç tik le ri mi ze) pey gam ber li ği ve ki ta bı (vahy ih sa nı) kıl dık, ec -
ri ni de dün ya da ver dik. Şüp he siz o, ahi ret te sa lih olan lar dan dır.
Lut da; ha ni kav mi ne de miş ti: "Siz ger çek ten, siz den ön ce
alem ler den hiç kim se nin yap ma dı ğı 'çir kin bir utan maz lı ğı' ya pı-
yor su nuz." "Siz, (yi ne de) er kek le re yak la şa cak, yol ke se cek ve
bir ara ya ge liş le ri niz de çir kin lik ler ya pa cak mı sı nız?" Bu nun
üze ri ne kav mi nin ce va bı yal nız ca: "Eğer doğ ru söy lü yor isen,
bi ze Al lah'ın aza bı nı ge tir" de mek ol du. De di ki: "Rab bim, fe sat
çı ka ran (bu) kav me kar şı ba na yar dım et." Bi zim el çi le ri miz İb -
ra him'e bir müj de ile gel dik le ri za man, de di ler ki: "Ger çek şu ki,
biz bu ül ke nin hal kı nı yı kı ma uğ ra ta ca ğız. Çün kü onun hal kı za -
lim ol du lar." De di ki: "Onun için de Lut da var dır." De di ler ki:
"Onun için de ki min ol du ğu nu biz da ha iyi bi li riz. Ken di ka rı sı dı -
şın da, onu ve ai le si ni mu hak kak kur ta ra ca ğız. O (ka rı sı) ar ka -
da ka la cak olan lar dan dır." El çi le ri miz Lut'a gel dik le ri za man o,
bun lar do la yı sıy la kö tü leş ti ve içi da ral dı. De di ler ki: "Kor ku ya
düş me ve hüz ne ka pıl ma. Ka rın dı şın da, se ni ve ai le ni mu ha -
kak kur ta ra ca ğız. O ise, ar ka da ka la cak tır." "Şüp he siz biz, fa -
sık lık yap ma la rın dan do la yı, bu ül ke hal kı nın üs tü ne gök ten iğ -
renç bir azab in di re ce ğiz." An dol sun, Biz ak le de bi le cek bir ka -
vim için ora da apa çık bir ayet bı rak mı şız dır. (29/25-35) 
Ger çek ten Lût da gön de ril miş (el çi)ler den di. Ha ni Biz onu ve ai -
le si ni top lu ca kur tar mış tık. Ge ri de bı ra kı lan lar ara sın da bir yaş -
lı ka dın dı şın da. Son ra ge ri de ka lan la rı yer le bir et tik. Siz on la -
rın üs tün den mu hak kak ge çip gi di yor su nuz; sa bah vak ti. Ve ge -
ce le yin. Yi ne de akıl lan ma ya cak mı sı nız? (37/133-138)
Se mud, Lut kav mi ile Ey ke hal kı da. İş te on lar (Al lah'a kar şı is -
yan da bir le şen ve güç top la yan) fır ka lar(dı). (38/13)
Ad Fi ra vun ve Lut'un kar deş le ri. (50/13)
Lut kav mi de uya rı la rı ya lan la dı. Biz de on la rın üze ri ne taş yağ-
dı ran bir ka sır ga gön der dik. Yal nız Lut ai le si ni (bu azab tan ay -
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rı tut tuk;) on la rı se her vak ti kur tar dık; Ta ra fı mız dan bir ni met
ola rak. İş te Biz şük re den le ri böy le ödül len di ri riz. Oy sa an dol sun
zor lu ya ka la ma mı za kar şı on la rı uyar mış tı. Fa kat on lar bu uya-
rı la rı kuş kuy la kar şı la yıp-ya lan la mak ta di ret ti ler. An dol sun on lar
onun ko nuk la rın dan da mu rad al mak için bas kı yap tı lar. Biz de
on la rın göz le ri ni si lip kör et tik. "İş te aza bı mı ve uyar ma mı ta -
dın." An dol sun on la rı bir sa bah vak ti er ken den üzer le rin de ka -
ra rı nı kıl mış bir azab ya ka la yıp-bas tı rı ver di. Şim di aza bı mı ve
uyar ma mı ta dın. (54/33-39)
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MA DEN
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı? Böy le ce ken di le rin den ön -
ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler. On lar, güç ba kı -
mın dan ken di le rin den da ha üs tün idi ler, top ra ğı alt-üst et miş ler
(ek miş ler, ma den ler, su lar ara yıp çı kar mış lar) ve onu, ken di le -
ri nin imar et ti ğin den da ha çok imar et miş ler di. El çi le ri de, on la -
ra açık de lil ler le gel miş ti. De mek ki Al lah on la ra zul met mi yor du,
an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (30/9)
Sü ley man için de, sa bah gi di şi bir ay, ak şam dö nü şü bir ay
(me sa fe) olan rüz ga ra (bo yun eğ dir dik); eri miş ba kır ma de ni ni
ona sel gi bi akıt tık. Onun eli al tın da Rab bi nin iz niy le iş gö ren bir
kı sım cin ler var dı. On lar dan kim Bizim em ri miz den çı kıp-sa pa -
cak ol sa, ona çıl gın ate şin aza bın dan tad dı rır dık. (34/12)
Gök yü zü nün eri miş ma den gi bi ola ca ğı gün; (70/8)

MA ĞA RA
Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na yar dım
et miş tir. Ha ni kâ fir ler iki den bi ri ola rak O'nu (Mek ke'den) çı kar -
mış lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du:
"Hüz ne ka pıl ma, el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce
Allah O'na 'hu zur ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti, O'nu si zin
gör me di ği niz or du lar la des tek le miş, in kâ ra eden le rin de ke li me -
si ni (in kâr çağ rı la rı nı) al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li me si, yü ce
olan dır. Al lah üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(9/40)
Eğer on lar bir sı ğı nak ya da (ka la cak) ma ğa ra lar ve ya gi re bi le -
cek le ri bir yer bul sa lar dı, hız la ora ya yö ne lip ko şar lar dı. (9/57)
O genç ler, ma ğa ra ya sı ğın dık la rı za man, de miş ler di ki: "Rab bi -
miz, Katından bi ze bir rah met ver ve işi miz den bi ze doğ ru yu ko -
lay laş tır (bi zi ba şa rı lı kıl). (18/10)
Böy le lik le ma ğa ra da yıl lar yı lı on la rın ku lak la rı na vur duk (de rin
bir uy ku ver dik). (18/11)
(İç le rin den bi ri de miş ti ki:)"Ma dem ki siz on lar dan ve Al lah'tan
baş ka tap tık la rın dan ko pup-ay rıl dı nız, o hal de, (dağ la ra çe ki lip)
ma ğa ra ya sı ğı nın da Rab bi niz si ze rah me tin den (bol ca bir mik-
ta rı nı) yay sın ve işi niz den si ze bir ya rar ko lay laş tır sın." (18/16)
(On la ra bak tı ğın da) Gö rür sün ki, gü neş doğ du ğun da ma ğa ra la -
rı na sağ yan dan yö ne lir, bat tı ğın da on la rı sol yan dan ke ser-ge -
çer di ve on lar da onun (ma ğa ra nın) ge niş boş lu ğun da lar dı. Bu,
Al lah'ın ayet le rin den dir. Al lah, ki me hi da yet ve rir se, iş te hi da yet
bu lan odur, ki mi sap tı rır sa onun için as la doğ ru-yo lu gös te ri ci
bir ve li bu la maz sın. (18/17)
On lar ma ğa ra la rın da üç yüz yıl kal dı lar ve do kuz (yıl) da ha kat-
tı lar. (18/25)

MAH REM OLAN LAR
Siz le re, an ne le ri niz, kız la rı nız, kız kar deş le ri niz, ha la la rı nız,
tey ze le ri niz, er kek kar deş le rin kız la rı, kız kar deş le rin kız la rı, si -
zi em zi ren (süt) an ne le ri niz, süt kız kar deş le ri niz, ka dın la rı nı zın
an ne le ri, ve ken di le riy le (ger de ğe) gir di ği niz ka dın la rı nız dan
olup ko ru yu cu lu ğu nuz al tın da bu lu nan üvey kız la rı nız -on lar la
ger de ğe gir me miş se niz si ze bir sa kın ca yok tur- si zin sül bü nüz -
den olan oğul la rı nı zın eş le ri ve iki kız kar de şi bir ara ya ge tir di -
ği niz (ev li lik) ha ram kı lın dı. An cak (ca hi li ye de) ge çen geç miş tir.
Şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (4/23)
Sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) dı şın da ki ka dın lar dan

'ev li ve öz gür' olan lar la da (ev len me niz ha ram dır.) Bun lar,
Allah'ın üze ri ni ze yaz dı ğı dır. Bun la rın dı şın da ka la nı if fet le ri ni
ko ru yup fu huş ta bu lun ma mak üze re mal la rı nız la (me hir ve re -
rek) ev le ne cek ka dın ara ma nız si ze he lal kı lın dı. Öy ley se on lar-
dan han gi şey le (ve ya ne ka dar) ya rar lan dıy sa nız on la ra üc ret
(me hir)le ri ni tes bit edil di ği mik ta rıy la öde yin. Mik ta rın tes bi tin -
den son ra kar şı lık lı hoş nud ol du ğu nuz bir şey ko nu sun da üs tü -
nü ze bir so rum lu luk yok tur. Şüp he siz Al lah, bi len dir hü küm ve
hik met sa hi bi olan dır. (4/24)

MAL LAR
An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar dan,
can lar dan ve ürün ler den ek silt mek le im ti han ede ce ğiz. Sa bır
gös te ren le ri müj de le. (2/155)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
Bir bi ri ni zin mal la rı nı hak sız lık la ye me yin ve bi le bi le gü nah la in -
san la rın mal la rın dan bir bö lü mü nü ye me niz için on la rı ha kim le -
re ak tar ma yın. (2/188)
On la ra pey gam ber le ri de di ki: "Al lah si ze Ta lut'u (me lik ola rak)
gön der di." On lar: "Biz hü küm dar lı ğa, ona gö re da ha çok hak
sa hi biy ken ve ona bir mal (ser vet) bol lu ğu ve ril me miş ken, na sıl
bi zi (yö net mek üze re) hü küm dar lık (mülk) onun ola bi lir?" de di -
ler. O (şöy le) de miş ti: "Doğ ru su Al lah si ze onu seç ti ve onun bil -
gi ve be de nî gü cü nü art tır dı. Al lah, ki me di ler se mül kü nü ve rir;
Al lah (rah me ti ve gü cü) ge niş olan dır, bi len dir." (2/247)
Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden le rin ör ne ği ye di ba şak bi ti -
ren, her bir ba şak ta yüz ta ne bu lu nan bir tek ta ne nin ör ne ği gi -
bi dir. Al lah, di le di ği ne kat kat art tı rır. Al lah (ih sa nı) bol olan dır,
bi len dir. (2/261)
Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden ler, son ra in fak et tik le ri şe yin
pe şin den ba şa kak ma yan ve ezi yet ver me yen le rin ecir le ri Rab -
le ri Katında dır, on la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya -
cak lar dır. (2/262)
Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in san la -
ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi min net ve ezi-
yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru -
mu, üze rin de top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer;
üze ri ne sağ nak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir.
On lar ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede-
mez)ler. Al lah, kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (2/264)
Yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı is te mek ve ken di le rin de ola nı kök leş -
ti rip- güç len dir mek için mal la rı nı in fak eden le rin ör ne ği, yük sek -
çe bir te pe de bu lu nan, sağ nak yağ mur al dı ğın da ürün le ri ni iki
kat ve ren bir bah çe nin ör ne ği ne ben zer ki ona sağ nak yağ mur
isa bet et me se de bir çi sin ti si (var dır). Al lah, yap tık la rı nı zı gö -
ren dir. (2/265)
On lar ki, mal la rı nı ge ce, gün düz; giz li ve açık in fak eder ler. Ar -
tık bun la rın ecir le ri Rab le ri Katında dır, on la ra kor ku yok tur ve
on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (2/274)
Şüp he siz in kâr eden ler, on la rın mal la rı da, ço cuk la rı da ken di -
le ri ne Al lah'tan (ge le cek aza ba kar şı) hiç bir şey ka zan dır maz.
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Ve on lar ate şin ya kı tı dır lar. (3/10)
Ger çek ten in kâr eden le rin ise, ne mal la rı, ne ço cuk la rı, on la ra
Al lah'tan ya na bir şey sağ la ya maz. İş te on lar, ate şin hal kı dır lar,
on da te mel li ola rak ka la cak lar dır. (3/116)
An dol sun, mal la rı nız la ve can la rı nız la im ti han edi le cek si niz ve
siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den ve şirk koş mak ta
olan lar dan el bet te çok ezi yet ve ri ci (söz ler) işi te cek si niz. Eğer
sab re der ve sa kı nır sa nız (bu) emir le re olan azim den dir. (3/186)
Ye tim le re mal la rı nı ve rin ve mur dar olan la te miz ola nı de ğiş tir -
me yin. On la rın mal la rı nı mal la rı nı za ka ta rak ye me yin. Çün kü
bu, bü yük bir suç tur. (4/2)
Al lah'ın si zin için (ken di le riy le ha ya tı nı zı) ka im (ge çi mi ni zi sağ-
la ma ya des tek le yi ci bir araç) kıl dı ğı mal la rı nı zı dü şük akıl lı la ra
ver me yin; bun lar la on la rı rı zık lan dı rıp giy di rin ve on la ra gü zel
(ma ruf) söz söy le yin. (4/5)
Ye tim le ri, ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin; şa yet ken di -
le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz mü, he men on la ra mal-
la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di ye is raf ile çar ça buk ye me yin. Zen -
gin olan if fet li ol ma ya ça lış sın, yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti -
ya ca ve ör fe uy gun) bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne ver-
di ği niz za man, on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He sap gö rü cü
ola rak Al lah ye ter. (4/6)
Ger çek ten, ye tim le rin mal la rı nı zul me de rek yi yen ler, ka rın la rı na
an cak ateş dol dur muş olur lar. On lar, çıl gın bir ate şe gi re cek ler -
dir. (4/10)
Sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) dı şın da ki ka dın lar dan
'ev li ve öz gür' olan lar la da (ev len me niz ha ram dır.) Bun lar,
Allah'ın üze ri ni ze yaz dı ğı dır. Bun la rın dı şın da ka la nı if fet le ri ni
ko ru yup fu huş ta bu lun ma mak üze re mal la rı nız la (me hir ve re -
rek) ev le ne cek ka dın ara ma nız si ze he lal kı lın dı. Öy ley se on lar-
dan han gi şey le (ve ya ne ka dar) ya rar lan dıy sa nız, on la ra üc ret
(me hir)le ri ni tes bit edil di ği mik ta rıy la öde yin. Mik ta rın tes bi tin -
den son ra, kar şı lık lı hoş nud ol du ğu nuz bir şey ko nu sun da üs tü-
nü ze bir so rum lu luk yok tur. Şüp he siz Al lah, bi len dir, hü küm ve
hik met sa hi bi olan dır. (4/24)
Ey iman eden ler, mal la rı nı zı, siz den kar şı lık lı an laş ma dan (do -
ğan) bir ti ca ret ten baş ka hak sız 'ne den ler ve yol lar la' (ba tıl ca)
ye me yin. Ve ken di ne fis le ri ni zi öl dür me yin. Şüp he siz, Al lah, si -
zi çok esir ge yen dir. (4/29)
Al lah'ın, ba zı sı nı ba zı sı na üs tün kıl ma sı ve on la rın ken di mal la -
rın dan har ca ma sı ne de niy le er kek ler, ka dın lar üze rin de 'so rum -
lu gö ze ti ci dir.' Sa li ha ka dın lar, gö nül den (Al lah'a), ita at eden ler,
Al lah na sıl ko ru duy sa gö rün me ye ni ko ru yan lar dır. Nü şu zun dan
kork tu ğu nuz ka dın la ra (ön ce) öğüt ve rin, (son ra on la rı) ya tak -
lar da yal nız bı ra kın, (bu da yet mez se ha fif çe) vu run. Si ze ita at
eder ler se aleyh le rin de bir yol ara ma yın. Doğ ru su Al lah yü ce dir,
bü yük tür. (4/34)
Ve on lar, mal la rı nı in san la ra gös te riş ol sun di ye in fak eder ler,
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne de inan maz lar. Şey tan, ki me ar ka daş
olur sa, ar tık ne kö tü bir ar ka daş tır o. (4/38)
Mü'min ler den, özür ol mak sı zın otu ran lar ile, Al lah yo lun da mal-
la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler (çaba harcayanlar) eşit de ğil -
dir. Al lah, mal la rıy la ve can la rıy la cehd eden le ri otu ran la ra gö -
re de re ce ola rak üs tün kıl mış tır. Tü mü ne gü zel li ği (cen ne ti)
va'det miş tir; an cak Al lah, cehd eden le ri otu ran la ra gö re bü yük
bir ecir le üs tün kıl mış tır. (4/95)
On dan neh ye dil dik le ri hal de fa iz al ma la rı ve in san la rın mal la rı -
nı hak sız ye re ye me le ri ne de niy le (öy le yap tık.) On lar dan ka fir
olan la ra pek acık lı bir azab ha zır la mı şız dır. (4/161)
Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -o en gü zel

(şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak
ya pın. Hiç bir nef se, gü cü nün kal dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey
yük le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil olun.
Al lah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et -
ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz." (6/152)
Bi lin ki, mal la rı nız ve ço cuk la rı nız an cak bir fit ne dir (im ti han ko -
nu su dur.) Al lah ya nın da ise bü yük bir mü ka fa at var dır. (8/28)
Ger çek şu ki, in kâr eden ler, (in san la rı) Al lah'ın yo lun dan en gel -
le mek için mal la rı nı har car lar; bun dan böy le de har ca ya cak lar.
Son ra bu, on la ra yü rek acı sı ola cak tır, son ra boz gu na uğ ra tı la -
cak lar dır. İn kâr eden ler so nun da ce hen ne me sü rü lüp top la na -
cak lar dır. (8/36)
Ger çek şu ki, iman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da
mal la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler ile (hic ret eden le ri) ba rın -
dı ran lar ve yar dım eden ler, iş te bir bir le ri nin ve li si olan lar bun lar-
dır. İman edip hic ret et me yen ler, on lar hic ret edin ce ye ka dar,
si zin on la ra hiç bir şey le ve la ye ti niz yok tur. Ama din ko nu sun da
siz den yar dım is ter ler se, yar dım üze ri niz de bir yü küm lü lük tür.
An cak, siz ler le on lar ara sın da an laş ma bu lu nan bir top lu lu ğun
aley hin de de ğil. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (8/72)
İman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da mal la rıy la ve can-
la rıy la cehd eden le rin Al lah Katında bü yük de re ce le ri var dır. İş -
te 'kur tu lu şa ve mut lu lu ğa' eren ler bun lar dır. (9/20)
De ki: "Eğer ba ba la rı nız, ço cuk la rı nız, kar deş le ri niz, eş le ri niz,
aşi re ti niz, ka zan dı ğı nız mal lar, az kâr ge ti re ce ğin den kork tu ğu -
nuz ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler, siz le re Al lah'tan, O'nun
Re sû lü'nden ve O'nun yo lun da cehd et mek ten da ha se vim li ise,
ar tık Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah, fa sık lar
top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (9/24)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, (Yahudi) bil gin le rin den ve (Hı ris -
ti yan) ra hip le rin den ço ğu, in san la rın mal la rı nı hak sız lık la yer ler
ve Al lah'ın yo lun dan alı ko yar lar. Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti rip de
Al lah yo lun da har ca ma yan lar... On la ra acı bir aza bı müj de le.
(9/34)
Ha fif ve ağır sa va şa ku şa nıp çı kın ve Al lah yo lun da mal la rı nız -
la ve can la rı nız la cehd edin (çaba harcayın). Eğer bi lir se niz, bu
si zin için da ha ha yır lı dır. (9/41)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden ler, mal la rıy la ve can la rıy la
cehd et mek ten (ka çın mak için) sen den izin is te mez ler. Al lah
tak va sa hip le ri ni bi len dir. (9/44)
Şu hal de on la rın mal la rı ve ço cuk la rı se ni im ren dir me sin; Al lah
bun lar la an cak on la rı dün ya ha ya tın da azab lan dır mak ve can-
la rı nın in kâr için dey ken zor luk la çık ma sı nı is ter. (9/55)
Siz den ön ce ki (mü na fık lar ve kâ fir ler) gi bi. On lar siz den kuv vet
ba kı mın dan da ha güç lü, mal ve ço cuk lar ba kı mın dan da ha çok-
tu lar. On lar ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya bak tı lar; siz de, siz-
den ön ce ki le rin ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya kal kış ma la rı gi bi,
ken di pay la rı nız la ya rar lan ma ya bak tı nız ve siz de (dün ya ya ve
zev ke) da lan lar gi bi dal dı nız. İş te on la rın dün ya da ahi ret te bü -
tün ya pıp-et tik le ri (amel le ri) bo şa çık mış tır ve iş te on lar kay ba
uğ ra yan lar dır. (9/69)
Al lah'ın el çi si ne mu ha lif ola rak (sa vaş tan) ge ri ka lan lar otu rup-
kal ma la rı na se vin di ler ve Al lah yo lun da mal la rıy la ve can la rıy la
cehd et me yi çir kin gö re rek: "Bu sı cak ta (sa va şa) çık ma yın" de -
di ler. De ki: "Ce hen nem ate şi nin sı cak lı ğı da ha şid det li dir." Bir
kav ra yıp-an la sa lar dı. (9/81)
On la rın mal la rı ve ev lat la rı se ni im ren dir me sin; Al lah bun lar la,
an cak on la rı dün ya da azab lan dır mak ve can la rı nın on lar in kâr
için dey ken zor luk için de çık ma sı nı is ti yor. (9/85)
Ama Re sul ve onun la bir lik te olan mü'min ler, mal la rıy la ve can-
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la rıy la cehd et ti ler; iş te bü tün ha yır lar on la rın dır ve kur tu lu şa
eren ler on lar dır. (9/88)
On la rın mal la rın dan sa da ka al, bu nun la on la rı te miz le miş, arın-
dır mış olur sun. On la ra dua et. Doğ ru su, se nin du an, on lar için
'bir sü kû net ve hu zur dur.' Al lah işi ten dir, bi len dir. (9/103)
Hiç şüp he siz Al lah, mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut la ka
cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On -
lar Al lah yo lun da sa va şır lar, öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler; (bu,)
Tev rat'ta, İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri ne ger çek olan bir
va ad dir. Al lah'tan da ha çok ah di ne ve fa gös te re cek olan kim-
dir? Şu hal de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı se vi nip-müj de le -
şi niz. İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/111)
Mu sa de di ki: "Rab bi miz, şüp he siz Sen, Fi ra vun'a ve ön de ge -
len çev re si ne dün ya ha ya tın da bir çe ki ci lik (güç, ih ti şam) ve
mal lar ver din. Rab bi miz, Se nin yo lun dan sap tır ma la rı için (mi?)
Rab bi miz, mal la rı nı ye rin di bi ne ge çir ve on la rın kalb le ri nin üze-
ri ni şid det le bağ la; on lar acı aza bı gö re cek le ri za ma na ka dar
iman et me ye cek ler." (10/88)
Ey Kav mim, ben siz den bu na kar şı lık bir mal is te mi yo rum. Be -
nim ec rim, yal nız ca Al lah'a ait tir. Ben iman eden le ri ko va cak
de ği lim. On lar ger çek ten Rab le ri ne ka vu şa cak lar. An cak ben
si zi, ca hil lik et mek te olan bir ka vim gö rü yo rum. (11/29)
De di ler ki: "Ey Şu ayb, ata la rı mı zın tap tı ğı şey le ri bı rak ma mı zı
ya da mal la rı mız ko nu sun da di le di ği miz gi bi dav ran mak tan vaz-
geç me mi zi se nin na ma zın mı em re di yor? Çün kü sen, ger çek te
yu mu şak huy lu, ak lı ba şın da (re şid bir adam)sın." (11/87)
Bir yol cu-ka fi le si gel di, su cu la rı nı (ku yu ya su al mak için) gön-
der di ler. O da ko va sı nı sar kıt tı. "Hey müj de... Bu bir ço cuk." de -
di. Ve onu (ku yu dan çı ka rıp) 'ti ca ret ko nu su bir mal' ola rak sak-
la dı lar. Oy sa Al lah, yap mak ta ol duk la rı nı bi len di. (12/19)
Son ra on la ra kar şı si ze tek rar 'güç ve kuv vet ver dik', si ze mal-
lar ve ço cuk lar la yar dım et tik ve top lu luk ola rak si zi sa yı ca çok
kıl dık. (17/6)
Er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar, -o da en gü zel bir tarz ol ma -
sı- dı şın da ye ti min ma lı na yak laş ma yın. Ah de ve fa gös te rin.
Çün kü ahid bir so rum lu luk tur. (17/34)
On lar dan güç ye tir dik le ri ni se sin le sar sın tı ya uğ rat, at lı la rın ve
ya ya la rın la on la rın üs tü ne yay ga ra yı ko par, mal lar da ve ço cuk -
lar da on la ra or tak ol ve on la ra çe şit li va ad ler de bu lun." Şey tan,
on la ra al dat ma dan baş ka bir şey va det mez. (17/64)
(İki sin den) Bi ri nin baş ka ürün (ve ren yer)le ri de var dı. Böy le lik -
le onun la ko nu şur ken ar ka da şı na de di ki: "Ben, mal ba kı mın -
dan sen den da ha zen gi nim, in san sa yı sı ba kı mın dan da da ha
güç lü yüm." (18/34)
Ba ğı na gir di ğin za man, 'Ma şa Al lah, Al lah'tan baş ka kuv vet yok-
tur' de men ge rek mez miy di? Eğer be ni mal ve ço cuk ba kı mın -
dan sen den da ha az (güç te) gö rü yor san." (18/39)
Mal ve ço cuk lar, dün ya ha ya tı nın çe ki ci-sü sü dür; sü rek li olan
'sa lih dav ra nış lar' ise, Rab bi nin Katında se vap ba kı mın dan da -
ha ha yır lı dır, umut et mek ba kı mın dan da da ha ha yır lı dır.
(18/46)
On lar dan ön ce ni ce in san- ne sil le ri ni yı kı ma uğ rat tık, on lar mal
(gi yim, ku şam ve tef riş) ba kı mın dan da, gös te riş ba kı mın dan da
da ha gü zel di ler. (19/74)
Ayet le ri mi zi in kar edip, ba na: "El bet te mal ve ço cuk lar ve ri le -
cek tir" di ye ni gör dün mü? (19/77)
On lar sa nı yor lar mı ki, ken di le ri ne ver di ği miz mal ve ço cuk lar la
(23/55)
Ni kah (im ka nı) bu la ma yan lar, Al lah on la rı Ken di faz lın dan zen-

gin leş ti rin ce ye ka dar if fet li dav ran sın lar. Sağ el le ri ni zin ma lik ol -
du ğu (kö le ve ca ri ye ler den) mü ka te be is te yen le re -eğer on lar -
da bir ha yır gö rü yor sa nız- mü ka te be ya pın. Ve Al lah'ın si ze ver-
di ği ma lın dan on la ra ve rin. Dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ını el de
et mek için -ırz la rı nı ko ru mak is ti yor lar sa- ca ri ye le ri ni zi fuh şa
zor la ma yın. Kim on la rı (fuh şa) zor lar sa, şüp he siz, on la rın (fuh -
şa) zor lan ma la rın dan son ra Al lah (on la rı) ba ğış la yan dır, esir ge-
yen dir. (24/33)
'Ma lın da, ço cuk la rın da bir ya rar sağ la ya ma dı ğı gün de."
(26/88)
(El çi he di ye ler le) Sü ley man'a gel di ği za man: "Siz ler ba na mal
ile yar dım da mı bu lun mak is ti yor su nuz? Al lah'ın ba na ver di ği,
si ze ver di ğin den da ha ha yır lı dır; ha yır, siz, he di ye niz le se vi nip
öğü ne bi lir si niz" de di. (27/36)
İn san la rın mal la rın dan art sın di ye, ver di ği niz fa iz Al lah Katında
art maz. Ama Al lah'ın yü zü nü (rı za sı nı) is te ye rek ver di ği niz ze -
kat ise, iş te (se vab la rı nı ve ge lir le ri ni) kat kat art tı ran lar on lar -
dır. (30/39)
Ve si zi on la rın top rak la rı na, yurt la rı na, mal la rı na ve da ha ayak
bas ma dı ğı nız bir ye re mi ras çı kıl dı. Al lah, her şe ye güç ye ti ren -
dir. (33/27)
Ve: "Biz mal lar ve ev lat lar ba kı mın dan da ha ço ğun luk ta yız ve
bir aza ba uğ ra tı la cak da de ği liz" de de miş ler dir. (34/35)
Bi zim Katımız da si zi (bi ze) yak laş tı ra cak olan ne mal la rı nız, ne
de ev lat la rı nız dır; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar
baş ka. İş te on lar; on lar için yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze re kat
kat mü ka fa at var dır ve on lar yük sek köşk le rin de gü ven için de -
dir ler. (34/37)
O da de miş ti ki: "Ger çek ten ben, mal (ve ya at) sev gi si ni Rab bi -
mi zik ret mek ten do la yı ter cih et tim." So nun da bu at lar (koş tu lar
ve toz) per de si nin ar ka sı na sak lan dı lar. (38/32)
Ger çek ten dün ya ha ya tı, an cak bir oyun ve tut ku lu bir oya lan -
ma dır. Eğer iman eder se niz ve sa kı nır sa nız, O, si ze ecir le ri ni zi
ve rir ve mal la rı nı zı da is te mez. (47/36)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan lar, sa na di ye cek ler ki: "Bi zi mal-
la rı mız ve ai le le ri miz meş gul et ti. Bun dan do la yı bi zim için mağ-
fi ret di le." On lar, kalp le rin de ol ma yan şe yi dil le riy le söy lü yor lar.
De ki: "Şim di Al lah, si ze bir za rar is te ye cek ya da bir ya rar di le -
ye cek ol sa, si zin için Al lah'a kar şı kim her han gi bir şey le güç
ye ti re bi lir? Ha yır, Al lah yap tık la rı nı zı ha ber alan dır." (48/11)
Mü'min olan lar, an cak o kim se ler dir ki, on lar, Al lah'a ve Re sû -
lü'ne iman et ti ler, son ra hiç bir kuş ku ya ka pıl ma dan Al lah yo lun -
da mal la rıy la ve can la rıy la cehd et ti ler. İş te on lar, sa dık (doğ ru)
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/15)
On la rın mal la rın da di le nip-is te yen (ve if fe tin den do la yı is te me -
yip de) yok sul olan için de bir hak var dı. (51/19)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku -
lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve
ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ-
mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -
şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke -
sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir
azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün -
ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.
(57/20)
Ne mal la rı, ne ço cuk la rı on la ra Al lah'a kar şı hiç bir şey le ya rar
sağ la maz. On lar, ate şin hal kı dır, için de sü re siz ka la cak lar dır.
(58/17)
(Bun dan baş ka bu mal lar,) Hic ret eden fa kir le re dir ki, on lar,
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Allah'tan bir fazl (lü tuf ve ih san) ara yıp, Al lah'a ve O'nun Re sû -
lü'ne yar dım eder ler ken yurt la rın dan ve mal la rın dan sü rü lüp-çı -
ka rıl mış lar dır. İş te bun lar, sa dık olan lar bun lar dır. (59/8)
Al lah'a ve O'nun Re su lü'ne iman eder si niz, mal la rı nız la ve can-
la rı nız la Al lah yo lun da cehd eder si niz (çaba harcarsınız). Bu,
si zin için da ha ha yır lı dır; eğer bi lir se niz. (61/11)
Ey iman eden ler, ne mal la rı nız, ne ço cuk la rı nız si zi Al lah'ı zik -
ret mek ten 'tut ku ya kap tı ra rak-alı koy ma sın'; kim böy le ya par sa,
ar tık on lar hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir. (63/9)
Mal la rı nız ve ço cuk la rı nız si zin için an cak bir fit ne (bir de ne -
me)dir. Al lah ise, bü yük ecir (en gü zel kar şı lık) O'nun Katında
olan dır. (64/15)
Mal (ser vet) ve ço cuk lar sa hi bi ol du di ye, (68/14)
Ma lım ba na hiç bir ya rar sağ la ya ma dı." (69/28)
Ve on la rın mal la rın da be lir li bir hak var dır: (70/24)
Si ze mal lar ve ço cuk lar la yar dım da bu lun sun. Si ze (ürün yük lü)
bağ lar-bah çe ler ver sin, ır mak lar da ver sin." (71/12)
Nuh: "Rab bim, ger çek ten on lar ba na is yan et ti ler; mal ve ço -
cuk la rı ken di si ne zi yan dan baş ka bir şe yi art tır ma yan kim se le -
re uy du lar." (71/21)
Ki Ben ona, 'ala bil di ği ne ge niş kap sam lı bir mal' (ser vet) ver-
dim. (74/12)
Ma lı 'bir yığ ma tut ku su ve hır sıy la' se vi yor su nuz. (89/20)
O: "Yı ğın la mal tü ke tip-yok et tim" di yor. (90/6)
Te red di ede ce ği (ba şa şa ğı dü şü şe uğ ra ya ca ğı) za man, ma lı
ona hiç ya rar sağ la maz. (92/11)
Ki o, ma lı nı ve re rek te miz le nip-arı nır. (92/18)
Mu hak kak o, mal sev gi sin den do la yı (ben cil ve cim ri tu tu mun -
dan) çok ka tı dır. (100/8)
Ki o, mal yı ğıp bi rik ti ren ve onu say dık ça sa yan dır. (104/2)
Ger çek ten ma lı nın ken di si ni ebe di kı la ca ğı nı sa nı yor. (104/3)
Ma lı ve ka zan dık la rı ken di si ne bir ya rar sağ la ma dı. (111/2)

MA NAS TIR
On lar, yal nız ca; "Rab bi miz Al lah'tır" de me le rin den do la yı, hak-
sız ye re yurt la rın dan sür gün edi lip çı ka rıl dı lar. Eğer Al lah'ın, in -
san la rın ki mi ni ki miy le de fet me si (ye nil gi ye uğ rat ma sı) ol ma -
say dı, ma nas tır lar, ki li se ler, hav ra lar ve için de Al lah'ın is mi nin
çok ça anıl dı ğı mes cid ler, mu hak kak yı kı lır gi der di. Al lah Ken di
(di ni)ne yar dım eden le re ke sin ola rak yar dım eder. Şüp he siz
Al lah, güç lü olan dır, aziz olan dır. (22/40)

MAY MUN
An dol sun, siz den cu mar te si (gü nü) ya sa ğı çiğ ne yen le ri el bet te
bi li yor su nuz. İş te Biz, on la ra: "Aşa ğı lık may mun lar olun" de dik.
(2/65)
De ki: "Al lah Katında, 'ke sin leş miş bir ce za ola rak' bun dan da -
ha kö tü sü nü ha ber ve re yim mi? Al lah'ın ken di si ne la net et ti ği,
ona kar şı ga zab lan dı ğı ve on lar dan may mun lar ve do muz lar
kıl dı ğı ile ta ğu ta ta pan lar; iş te bun lar, yer le ri da ha kö tü ve düm-
düz yol dan da ha çok sap mış lar dır." (5/60)
On lar, ken di sin den sa kın dı rıl dık la rı 'şe yi yap ma da ıs rar edip
baş kal dı rın ca' on la ra: "Aşa ğı lık may mun lar olu nuz" de dik.
(7/166)

ME CU Sİ
Ger çek ten iman eden ler, Yahudi ler, yıl dı za ta pan lar (Sa bii)
Hıris ti yan lar, ate şe ta pan lar (Me cu si) ve şirk ko şan lar; şüp he siz
Al lah, kı ya met gü nü ara la rı nı ayı ra cak tır. Doğ ru su Al lah, her
şe yin üze rin de şa hid olan dır. (22/17)

ME Dİ NE
Çev re niz de ki be de vi ler den mü na fık olan lar var dır ve Me di ne
hal kın dan da ni fa kı alış kan lı ğa çe vir miş olan lar var dır. Sen on -
la rı bil mez sin Biz on la rı bi li riz. Biz, on la rı iki ke re azab lan dı ra -
ca ğız son ra on lar bü yük bir aza ba dön dü rü le cek ler. (9/101)
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk bir yor-
gun luk 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri) kâ fir le ri 'kin ve öf key le
ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar şı bir
ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da mut la ka on la ra bu nun la sa lih
bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi lik ya -
pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
On lar dan bir grup da ha ni şöy le de miş ti: "Ey Yes rib (Me di ne)
hal kı, ar tık si zin için (bu ra da) ka la cak yer yok şu hal de dö nün."
On lar dan bir top lu luk da: "Ger çek ten ev le ri miz açık tır" di ye
Pey gam ber den izin is ti yor du; oy sa on lar(ın ev le ri) açık de ğil di.
On lar yal nız ca kaç mak is ti yor lar dı. (33/13)
An dol sun eğer mü na fık lar kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar ve
şe hir de kış kır tı cı lık ya pan (ya lan ha ber ya yan)lar (bu tu tum la rı -
na) bir son ver me ye cek olur lar sa ger çek ten se ni on la ra sal dır -
tı rız son ra ora da se nin le pek az (bir sü re) kom şu ka la bi lir ler.
(33/60)
Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima nı (gö nül-
le ri ne) yer leş ti ren ler ise hic ret eden le ri se ver ler ve on la ra ve ri -
len şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su) duy maz lar.
Ken di le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz ne fis -
le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri ve ben cil tut ku la rın dan'
ko run muş sa iş te on lar fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (59/9)
Der ler ki "An dol sun Me di ne'ye bir dö ne cek olur sak gü cü ve
onu ru çok olan düş kün ve za yıf ola nı el bet te ora dan sü rüp-çı -
ka ra cak tır." Oy sa iz zet (güç onur ve üs tün lük) Al lah'ın, O'nun
Re sû lü'nün ve mü'min le rin dir. An cak mü na fık lar, bil mi yor lar.
(63/8)

MEK KE
Siz, O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz Al lah, O'na yar dım
et miş tir. Ha ni kâ fir ler iki den bi ri ola rak O'nu (Mek ke'den) çı kar -
mış lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du:
"Hüz ne ka pıl ma el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce
Allah, O'na 'hu zur ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti O'nu si zin
gör me di ği niz or du lar la des tek le miş in kâ ra eden le rin de ke li me -
si ni (in kâr çağ rı la rı nı) al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li me si yü ce
olan dır. Al lah, üs tün ve güç lü dür hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(9/40)
Gör me di ler mi ki, çev re le rin de in san lar ka pı lıp-yağ ma edi lir ken
Biz Ha rem (Mek ke'y)i gü ve ni lir (ve do ku nul maz) kıl dık? Yi ne de
on lar ba tı la ina nıp Al lah'ın ni met le ri ne nan kör lük mü edi yor lar?
(29/67)
Ve şu emin bel de ye (gü ve ni lir şeh re). (95/3)
İş te bu (Kur'an) önün de ki le ri doğ ru la yı cı ve şe hir ler ana sı,
(Mek ke) ile çev re sin de ki le ri uyar man için in dir di ği miz kut lu Ki -
tap tır. Ahi re te iman eden ler bu na ina nır lar. On lar na maz la rı nı
(özen le) ko ru yan lar dır. (6/92)
On la ra kar şı si ze za fer ver dik ten son ra, Mek ke'nin gö be ğin de
el le ri ni siz den ve si zin de el le ri ni zi on lar dan çe ken O'dur. Al lah,
yap tık la rı nı zı hak kıy la gö ren dir. (48/24)
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ME LEK LER
Ha ni Rab bin, Me lek le re: "Mu hak kak ben, yer yü zün de bir ha li fe
var ede ce ğim" de miş ti. On lar da: "Biz se ni şük rün le yü cel tir ve
(sü rek li) tak dis eder ken, ora da boz gun cu luk çı ka ra cak ve kan-
lar akı ta cak bi ri ni mi var ede cek sin?" de di ler. (Al lah:) "Şüp he siz
si zin bil me di ği ni zi ben bi li rim" de di. (2/30)
Ve Adem'e isim le rin hep si ni öğ ret ti. Son ra on la rı me lek le re yö -
nel tip: "Eğer doğ ru söz lüy se niz, bun la rı ba na isim le riy le ha ber
ve rin" de di. (2/31)
Ve me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. İb lis ha riç (hep si)
sec de et ti ler. O ise, di ret ti ve ki bir len di, (böy le ce) ka fir ler den ol -
du. (2/34)
Her kim Al lah'a, me lek le ri ne, el çi le ri ne, Cib ril'e ve Mi ka il'e düş-
man ise, ar tık şüp he siz Al lah da ka fir le rin düş ma nı dır." (2/98)
Ve on lar, Sü ley man'ın mül kü (nü büv ve ti) hak kın da şey tan la rın
an lat tık la rı na uy du lar. Sü ley man in kâr et me di; an cak şey tan lar
in kâr et ti. On lar, in san la ra sih ri ve Ba bil'de ki iki me le ğe Ha rut'a
ve Ma rut'a in di ri le ni öğ re ti yor lar dı. Oy sa o iki si: "Biz, yal nız ca
bir fit ne yiz, sa kın in kâr et me" de me dik çe hiç kim se ye (bir şey)
öğ ret mez ler di. Fa kat on lar dan er kek le ka rı sı nın ara sı nı açan
şe yi öğ re ni yor lar dı. Oy sa onun la Al lah'ın iz ni ol ma dık ça hiç
kim se ye za rar ve re mez ler di. Bu na rağ men ken di le ri ne za rar
ve re cek ve ya rar sağ la ma ya cak şe yi öğ re ni yor lar dı. An dol sun
on lar, bu nu sa tın ala nın, ahi ret ten hiç bir pa yı ol ma dı ğı nı bil di ler;
ken di ne fis le ri ni kar şı lı ğın da sat tık la rı şey ne kö tü; bir bil se ler di.
(2/102)
Şüp he siz, in kâr edip ka fir ola rak ölen ler, Al lah'ın, me lek le rin ve
bü tün in san la rın la ne ti bun la rın üze ri ne dir. (2/161)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
On lar, bu lut göl ge le ri için de Al lah'ın (aza bı nın) me lek ler le on la -
ra gel me si ni ve (azap) em ri nin ger çek leş me si ni mi göz lü yor lar?
Oy sa bü tün iş ler Al lah'a dö ner. (2/210)
Pey gam ber le ri, on la ra (şöy le) de di: "Onun hü küm dar lı ğı nın bel-
ge si, si ze Ta but'un gel me si (ola cak tır ki) on da Rab bi niz den 'bir
gü ven duy gu su ve hu zur' ile Mu sa ai le sin den ve Ha run ai le sin -
den ar ta ka lan lar var; onu me lek ler ta şır. Eğer inan mış lar sa nız,
bun da şüp he siz si zin için bir de lil var dır." (2/248)
El çi, ken di si ne Rab bin den in di ri le ne iman et ti, mü'min ler de. Tü -
mü, Al lah'a, me lek le ri ne, Ki tap la rı na ve el çi le ri ne inan dı. "O'nun
el çi le ri ara sın da hiç bi ri ni (di ğe rin den) ayır det me yiz. İşit tik ve ita -
at et tik. Rab bi miz ba ğış la ma nı (di le riz). Va rış an cak Sa na'dır"
de di ler. (2/285)
Al lah, ger çek ten Ken di sin den baş ka ilah ol ma dı ğı na şa hit lik et -
ti; me lek ler ve ilim sa hip le ri de O'ndan baş ka ilah ol ma dı ğı na
ada let le şa hit lik et ti ler. Aziz ve Ha kim olan O'ndan baş ka ilah
yok tur. (3/18)
O mih rap ta na maz kı lar ken, me lek ler ona ses len di: "Al lah, sa -
na Yah ya'yı müj de ler. O, Al lah'tan olan bir ke li me yi (İsa'yı) doğ-
ru la yan, efen di, if fet li ve sa lih ler den bir pey gam ber dir." (3/39)
Ha ni me lek ler: "Mer yem, şüp he siz Al lah se ni seç ti, se ni arın dır-
dı ve alem le rin ka dın la rı na üs tün kıl dı," de miş ti. (3/42)

Ha ni Me lek ler, de di ler ki: "Mer yem, doğ ru su Al lah Ken din den
bir ke li me yi sa na müj de le mek te dir. Onun adı Mer yem oğ lu İsa
Me sih'tir. O, dün ya da ve ahi ret te 'seç kin, onur lu, say gın dır' ve
(Allah'a) ya kın kı lı nan lar dan dır.." (3/45)
O, me lek le ri ve pey gam ber le ri Rab ler edin me ni zi em ret mez.
Siz, Müs lü man ol duk tan son ra, si ze küf rü mü em re de cek?
(3/80)
İş te bun la rın ce za sı, Al lah'ın me lek le rin ve bü tün in san la rın la -
net le ri nin üze ri ne ol ma sı dır. (3/87)
Sen mü'min le re: "Rab bi ni zin si ze me lek ler den in di ril miş üç bin
ki şiy le yar dım-ilet me si si ze yet mez mi?" di yor dun. (3/124)
Evet, eğer sab re der se niz, sa kı nır sa nız ve on lar da ani den üs -
tü nü ze çul la nı ve rir ler se, Rab bi niz si ze me lek ler den ni şan lı beş
bin ki şiy le yar dım ulaş tı ra cak tır. (3/125)
Me lek ler ken di ne fis le ri ne zul me den le rin ha ya tı na son ve re cek -
le ri za man der ler ki: "Ner de idi niz?" On lar: "Biz, yer yü zün de za -
yıf bı ra kıl mış lar (müs taz'af lar) idik." der ler. (Me lek ler de:) "Hic -
ret et me niz için Al lah'ın ar zı ge niş de ğil miy di?" der ler. İş te on -
la rın ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü ya tak tır o?21 (4/97)
Ey iman eden ler, Al lah'a, el çi si ne, el çi si ne in dir di ği ki ta ba ve
bun dan ön ce in dir di ği ki ta ba iman edin. Kim Al lah'ı, me lek le ri ni,
ki tap la rı nı, el çi le ri ni ve ahi ret gü nü nü in kar eder se, şüp he siz
uzak bir sa pık lık la sa pıt mış tır. (4/136)
Fa kat Al lah, sa na in dir di ğiy le şa hid lik eder ki, O, bu nu ken di il -
miy le in dir miş tir. Me lek ler de şa hit tir ler. Şa hid ola rak Al lah ye -
ter. (4/166)
Me sih ve ya kın laş tı rıl mış (yük sek de re ce sa hi bi) me lek ler,
Allah'a kul ol mak tan ke sin lik le çe kim ser kal maz lar. Kim O'na
iba det et me ye 'kar şı çe kim ser' dav ra nır sa ve bü yük len me gös-
te rir se (bil me li ki,) on la rın tü mü nü hu zu run da top la ya cak tır.
(4/172)
Ve der ler ki: "Ona bir me lek in di ril me li de ğil miy di?" Eğer bir
me lek in di ril sey di, el bet te iş bi ti ril miş olur du da son ra ken di le ri -
ne göz aç tı rıl maz dı. (6/8)
Onu eğer bir me lek kıl say dık, el bet te er kek (su re tin de bir me -
lek) kı lar dık ve mut la ka kat mak ta ol duk la rı (şüp he le ri) yi ne ka -
tar dık. (6/9)
De ki: "Si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum ve ben si ze bir me le ğim de de mi yo rum. Ben, ba na
vah ye di len den baş ka sı na uy mam." De ki: "Kör olan la, gö ren bir
olur mu? Yi ne de dü şün me ye cek mi si niz?" (6/50)
Böy le ce İb ra him'e, -ke sin bil giy le ina nan lar dan ol ma sı için- gök-
le rin ve ye rin me le kû tu nu gös te ri yor duk. (6/75)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ken di si ne hiç-
bir şey vah yo lun ma mış ken "Ba na da vahy gel di" di yen ve
"Allah'ın in dir di ği nin bir ben ze ri ni de ben in di re ce ğim" di yen den
da ha za lim kim dir? Sen bu za lim le ri, ölü mün 'şid det li sar sın tı la -
rı' sı ra sın da me lek le rin el le ri ni uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu
kıs kıv rak ya ka la nış tan) çı ka rın, bu gün Al lah'a kar şı hak sız ola -
nı söy le di ği niz ve O'nun ayet le rin den bü yük le ne rek (yüz çe vir -
me niz) do la yı sıy la al çal tı cı bir azab la kar şı lık gö re cek si niz" (de -
dik le rin de) bir gör sen... (6/93)
Ger çek şu ki, Biz on la ra me lek ler in dir sey dik, on lar la ölü ler ko -
nuş say dı ve her şe yi kar şı la rı na top la say dık, -Al lah'ın di le di ği dı -
şın da- yi ne on lar inan ma ya cak lar dı. An cak on la rın ço ğu ca hil lik
edi yor lar. (6/111)
On lar, ken di le ri ne me lek le rin gel me si ni mi, ya da Rab bi nin gel-
me si ni mi ve ya Rab bi nin ba zı ayet le ri nin gel me si ni mi bek li yor -
lar? Rab bi nin ayet le rin den ba zı la rı nın ge le ce ği gün, da ha ön ce
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iman et me miş se ve ya ima nıy la bir ha yır ka zan ma mış sa hiç
kim se ye ima nı ya rar sağ la maz. De ki: "Bek le yin, biz de şüp he -
siz bek le mek te yiz." (6/158)
An dol sun, Biz si zi ya rat tık, son ra si ze su ret (bi çim-şe kil) ver dik,
son ra me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. On lar da İb lis'in
dı şın da sec de et ti ler; o, sec de eden ler den ol ma dı. (7/11)
Şey tan, ken di le rin den 'ör tü lüp giz le nen çir kin yer le ri ni' açı ğa çı -
kar mak için on la ra ves ve se ver di ve de di ki: "Rab bi ni zin si ze bu
ağa cı ya sak la ma sı, yal nız ca, si zin iki me lek ol ma ma nız ve ya
ebe di ya şa yan lar dan kı lın ma ma nız için dir." (7/20)
Siz Rab bi niz den yar dım ta leb edi yor du nuz, O da: "Şüp he siz
ben si ze bir bi ri ar dın ca bin me lek ile yar dım edi ci yim" di ye ce -
vap ver miş ti. (8/9)
Rab bin me lek le re vah yet miş ti ki: "Şüp he siz ben si zin le yim,
iman eden le re sağ lam lık ka tın, in kâr eden le rin kalb le ri ne aman-
sız bir kor ku sa la ca ğım. Öy ley se (ey Müs lü man lar,) vu run bo -
yun la rı nın üs tü ne, vu run on la rın bü tün par mak la rı na." (8/12)
Me lek le ri, on la rın yüz le ri ne ve ar ka la rı na vu ra rak: "Ya kı cı aza -
bı ta dın" di ye o in kâr eden le rin can la rı nı alır ken gör me li sin.
(8/50)
Şim di on la rın: "Ona bir ha zi ne in di ril me li ve ya onun la bir lik te bir
me lek gel me li de ğil miy di?" de me le ri do la yı sıy la göğ sün da ra -
lıp sa na vah yo lu nan lar dan bir kıs mı nı terk mi ede cek sin? Sen
yal nız ca bir uya rı cı sın. Al lah her şe ye ve kil dir. (11/12)
Ben si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum. Me lek ol du ğu mu söy le mi yo rum ve göz le ri ni zin aşa-
ğı lık gör dük le ri ne, Al lah ke sin ola rak bir ha yır ver mez de de mi -
yo rum. Ne fis le rin de ola nı Al lah da ha iyi bi lir. Bu du rum da (bu -
nun ak si ni ya par sam) ger çek ten o za man za lim ler de nim (de -
mek)dir." (11/31)
(Ka dın) On la rın dü zen le ri ni işi tin ce, on la ra (bir da vet çi) yol la dı,
otu rup da ya na cak la rı yer ler ha zır la dı ve her bi ri nin eli ne (ön le -
rin de ki mey ve le ri soy ma la rı için) bı çak ver di. (Yu suf'a da:) "Çık,
on la ra (gö rün)" de di. Böy le ce on lar onu (ola ğa nüs tü gü zel lik te)
gö rün ce (in sa nüs tü bir var lık mış gi bi göz le rin de) bü yüt tü ler,
(şaş kın lık la rın dan) el le ri ni kes ti ler ve: "Al lah'ı ten zih ede riz; bu
bir be şer de ğil dir. Bu, an cak üs tün bir me lek tir" de di ler. (12/31)
Gök gü rül tü sü O'nu hamd ile, me lek ler de O'na olan kor ku la rın -
dan tes bih eder ler. O, yıl dı rım la rı gön de rip bu nun la di le di ği ne
çar par; on lar ise Al lah hak kın da çe ki şip-tar tı şır lar. O, gü cü (ve
ce za sı) pek çe tin olan dır. (13/13)
On lar, Adn cen net le ri ne gi rer ler. Ba ba la rın dan, eş le rin den ve
soy la rın dan 'sa lih dav ra nış lar da' bu lu nan lar da (Adn cen net le ri -
ne gi rer). Me lek ler on la ra her bir ka pı dan gi rip (şöy le der ler:)
(13/23)
Eğer doğ ru yu söy lü yor isen, biz le re me lek le ri ge tir me li de ğil
miy din?" (15/7)
Hak ol mak sı zın Biz me lek le ri in dir me yiz. O za man da on la ra
göz aç tı rıl maz. (15/8)
Ha ni Rab bin me lek le re de miş ti: "Ben, ku ru bir ça mur dan, şe kil -
len miş bir bal çık tan bir be şer ya ra ta ca ğım." (15/28)
Böy le ce me lek le rin tü mü, top lu ca sec de et ti. (15/30)
Kul la rın dan di le dik le ri ne, me lek le ri em rin den olan ruh ile in di rir:
Ben den baş ka ilah yok tur, şu hal de ben den kor kup-sa kı nın, di -
ye uya rın." (16/2)
Ki me lek ler, ken di ne fis le ri nin za lim le ri ola rak on la rın can la rı nı
al dık la rın da, "Biz hiç bir kö tü lük yap mı yor duk" di ye tes lim olur-
lar. Ha yır, şüp he siz Al lah, si zin ne ler yap tı ğı nı zı bi len dir.
(16/28)

Ki me lek ler, gü zel lik le can la rı nı al dık la rın da: "Se lam si ze" der-
ler. "Yap tık la rı nı za kar şı lık ol mak üze re cen ne te gi rin." (16/32)
(Küf re sa pan lar) Ken di le ri ne me lek le rin gel me sin den ve ya Rab -
bi nin em ri nin gel me sin den baş ka bir şey mi göz lü yor lar? On lar -
dan ön ce ki ler de öy le yap mış tı. Al lah on la ra zul met me di, fa kat
on lar ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (16/33)
Gök ler de ve yer de olan ne var sa, can lı lar ve me lek ler Al lah'a
sec de eder ler ve on lar bü yük lük tas la maz lar. (16/49)
Rab bi niz si ze er kek le ri seç ti de me lek ler den di şi le ri mi (ken di -
ne) edin di? Ger çek ten siz bü yük bir söz söy le mek te si niz.
(17/40)
Ha ni, me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik. İb lis'in dı şın da
(hep si) sec de et miş ler di. De miş ti ki: "Bir ça mur ola rak ya rat tı ğın
kim se ye ben sec de eder mi yim?" (17/61)
Ve ya öne sür dü ğün gi bi, gök yü zü nü üs tü mü ze par ça par ça dü -
şür me li ya da Al lah'ı ve me lek le ri kar şı mı za (şa hid ola rak) ge -
tir me li sin." (17/92)
De ki: "Eğer yer yü zün de (in san de ğil de) tat min bul muş yü rü -
yen me lek ler ol say dı, biz de on la ra gök ten el çi ola rak el bet te
me lek gön de rir dik." (17/95)
Ha ni me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik; İb lis'in dı şın da
(di ğer le ri) sec de et miş ler di. O cin ler den di, böy le lik le Rab bi nin
em rin den dı şa rı çık mış tı. Bu du rum da Be ni bı ra kıp onu ve onun
so yu nu ve li ler mi edi ne cek si niz? Oy sa on lar si zin düş man la rı -
nız dır. (Bu,) Za lim ler için ne ka dar kö tü bir (ter cih) de ğiş tir me -
dir. (18/50)
(Ona ge len me lek:) "İş te böy le" de di. "Rab bin de di ki: - Bu be -
nim için ko lay dır, da ha ön ce sen hiç bir şey de ğil iken, se ni ya -
rat mış tım." (19/9)
Ha ni Biz me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik, İb lis'in dı şın-
da (di ğer le ri) sec de et miş ler di, o, ayak di re miş ti. (20/116)
On la rı, o en bü yük kor ku hüz ne kap tır maz ve: "İş te bu si zin gü -
nü nüz dür, si ze va'de dil miş ti" di ye me lek ler on la rı kar şı la ya cak -
lar dır. (21/103)
Al lah, me lek ler den el çi ler se çer ve in san lar dan da. Şüp he siz
Al lah, işi ten dir, gö ren dir. (22/75)
Bu nun üze ri ne, kav min den in kâ ra sap mış ön de ge len ler de di ler
ki: "Bu, si zin ben ze ri niz olan bir be şer den baş ka sı de ğil dir. Si -
ze kar şı üs tün lük el de et mek is ti yor. Eğer Al lah (öne sür dük le -
ri ni) di le miş ol say dı, mu hak kak me lek ler in di rir di. Hem biz geç-
miş ata la rı mız dan da bu nu işit miş de ği liz." (23/24)
De ki: "Eğer bi li yor sa nız (söy le yin:) her şe yin me le ku tu (mülk ve
yö ne ti mi) ki min elin de dir? Ki O, ko ru yup kol lu yor ken ken di si ko -
run mu yor." (23/88)
De di ler ki: "Bu el çi ye ne olu yor ki, ye mek ye mek te ve pa zar lar -
da do laş mak ta dır? Ona, ken di siy le bir lik te uya rı cı ola cak bir
me lek in di ril me si ge rek mez miy di?" (25/7)
Bi ze ka vuş ma yı um ma yan lar, de di ler ki: "Bi ze me lek le rin in di -
ril me si ya da Rab bi mi zi gör me miz ge rek mez miy di?" An dol sun,
on lar ken di ne fis le rin de bü yük lü ğe ka pıl dı lar ve bü yük bir az -
gın lık la baş kal dır dı lar. (25/21)
Me lek le ri gö re cek le ri gün, suç lu-gü nah kar la ra bir müj de yok tur.
Ve o gün (me lek ler on la ra) der ler ki: "(Si ze se vinç li ha ber) Ya -
sak tır, ya sak." (25/22)
Gö ğün bu lut lar la par ça la na ca ğı ve me lek le rin bir in di ril me ile in -
di ri le ce ği gün; (25/25)
De ki: "Si ze ve kil kı lı nan ölüm me le ği, ha ya tı nı za son ve re cek,
son ra Rab bi ni ze dön dü rül müş ola cak sı nız." (32/11)
O'dur ki, si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar mak için si ze rah met et -
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mek te; me lek le ri de (si ze dua et mek te dir). O, mü'min le ri çok
esir ge yi ci dir. (33/43)
Şüp he siz, Al lah ve me lek le ri Pey gam be re sa lat eder ler. Ey
iman eden ler, siz de ona sa lat edin ve tam bir tes li mi yet le ona
se lam ve rin. (33/56)
O gün, on la rın hep si ni bir ara da top la ya cak (haş re de cek), son -
ra me lek le re di ye cek ki: "Si ze ta pan lar bun lar mıy dı?" (34/40)
Hamd, gök le ri ve ye ri ya ra tan, iki şer, üçer ve dör der ka nat lı me -
lek le ri el çi ler kı lan Al lah'ın dır; O, ya rat ma da di le di ği ni art tı rır.
Şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (35/1)
her şe yin me le ku tu (hü küm ran lık ve mül kü) elin de bu lu nan
(Allah) ne yü ce dir. Siz O'na dön dü rü le cek si niz. (36/83)
Ki on lar, Me le'i A'la'ya ku lak ve rip din le ye mez ler, her yan dan
ko vu lup atı lır lar; (37/8)
Yok sa on lar, şa hid lik et mek tey ken Biz me lek le ri di şi ler ola rak
mı ya rat tık? (37/150)
Me le-i Ala (yü ce top lu luk) tar tı şıp du rur ken, be nim hiç bir bil gim
yok tur." (38/69)
Ha ni Rab bin me lek le re: "Ger çek ten ben, ça mur dan bir be şer
ya ra ta ca ğım" de miş ti. (38/71)
Me lek le rin hep si top lu ca sec de et ti; (38/73)
Me lek le ri de ar şın et ra fı nı çe vir miş ler ola rak Rab le ri ni hamd ile
tes bih et tik le ri ni gö rür sün. Ara la rın da hak ile hü küm ve ril miş tir
ve: "Alem le rin Rab bi ne ham dol sun" de nil miş tir. (39/75)
On la ra "Yal nız ca Al lah'a kul luk edin" di ye ön le rin den ve ar ka la -
rın dan el çi ler ge lin ce, de di ler ki: "Eğer di le sey di Rab bi miz me -
lek ler in di rir di. Bun dan do la yı biz, si zin ken di siy le gön de ril di ği -
niz şe yi in kâr edi ci le riz." (41/14)
Şüp he siz: "Bi zim Rab bi miz Al lah'tır" de yip son ra dos doğ ru bir
is ti ka met tut tu ran lar (yok mu); on la rın üze ri ne me lek ler iner (ve
der ki:) "Kork ma yın ve hüz ne ka pıl ma yın, si ze va do lu nan cen-
net le se vi nin." (41/30)
Gök ler, ne re dey se üst le rin den çat la yıp-par ça la na cak lar; me -
lek ler de Rab le ri ni hamd ile tes bih eder ler ve yer de olan la ra
mağ fi ret di ler ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten Al lah, ba ğış la yan
ve esir ge yen O'dur. (42/5)
On lar, ki Rah ma nın kul la rı olan me lek le ri di şi ler kıl dı lar. Ken di -
le ri ya ra tı lış la rı na şa hit mi ol du lar? On la rın şa hit lik le ri ya zı la cak
ve (bun dan do la yı) so rum lu tu tu la cak lar. (43/19)
Bu du rum da (eğer doğ ruy sa), üze ri ne al tın dan bi le zik ler atıl ma -
lı ya da ya kı nın da yer al mış va zi yet te onun la bir lik te me lek ler
gel me li de ğil miy di?" (43/53)
Eğer Biz di le miş ol say dık, el bet te siz den me lek ler kı lar dık; yer-
yü zün de (si ze) ha lef (ye ri ni ze ge çen ler) olur lar dı. (43/60)
Öy ley se me lek ler, yüz le ri ne ve ar ka la rı na vu ra vu ra can la rı nı
al dık la rı za man na sıl ola cak? (47/27)
Onun ya kı nı olan (ve ya nın dan ay rıl ma yan me lek) de di ki: "İş te
bu, ya nım da ha zır du rum da olan şey." (50/23)
Siz iki niz (ey me lek ler), her inat çı nan kö rü atın ce hen ne min içi -
ne, (50/24)
Gök ler de ni ce me lek ler var dır ki, on la rın şe fa at le ri hiç bir şey le
ya rar sağ la maz; an cak Al lah'ın di le yip ra zı ol du ğu kim se ye izin
ver dik ten son ra baş ka. (53/26)
Ger çek şu ki, ahi re te iman et me yen ler, me lek le ri di şi isim ler le
isim len di ri yor lar. (53/27)
Eğer siz ler (Pey gam be rin iki eşi) Al lah'a tev be eder se niz (ne
gü zel); çün kü kalb le ri niz eğ ri lik gös ter di. Yok eğer ona kar şı bir-
bi ri ni ze des tek çi ol ma ya kal kı şır sa nız, ar tık Al lah, onun mev la -
sı dır; Cib ril ve mü'min le rin sa lih olan(lar)ı da. Bun la rın ar ka sın -

dan me lek ler de onun des tek çi si dir ler. (66/4)
Me lek(ler) ise, onun çev re si üze rin de dir. O gün, Rab bi nin ar şı -
nı on la rın da üs tün de se kiz (me lek) ta şır. (69/17)
Me lek ler ve Ruh (Ceb ra il), ona, sü re si el li bin yıl olan bir gün de
çı ka bil mek te dir. (70/4)
Biz o ate şin ko ru yu cu la rı nı me lek ler den baş ka sı nı kıl ma dık. Ve
on la rın sa yı sı nı in kâr eden ler için yal nız ca bir fit ne (ko nu su)
yap tık ki, ken di le ri ne ki tap ve ri len ler, ke sin bir bil giy le inan sın,
iman eden le rin de iman la rı art sın; ken di le ri ne ki tap ve ri len ler ve
iman eden ler (böy le ce) kuş ku ya ka pıl ma sın. Kalp le rin de bir
has ta lık olan lar ile ka fir ler de şöy le de sin: "Al lah, bu ör nek le ne -
yi an lat mak is te di?" İş te Al lah, di le di ği ni böy le şa şır tıp-sap tı rır,
di le di ği ni böy le hi da ye te er di rir. Rab bi nin or du la rı nı ken di sin den
baş ka (hiç kim se) bil mez. Bu ise, be şer (in san) için yal nız ca bir
öğüt tür. (74/31)
Ruh ve me lek le rin saf lar ha lin de du ra cak la rı gün; Rah man'ın
ken di le ri ne izin ver dik le ri dı şın da olan lar ko nuş maz lar. (Ko nu -
şa cak olan da,) Doğ ru yu söy le ye cek tir. (78/38)
Rab bin(in buy ru ğu) gel di ği ve me lek ler di zi di zi dur du ğu za man;
(89/22)
Me lek ler ve ruh, on da Rab le ri nin iz niy le her bir iş için iner ler.
(97/4)

MER CAN
De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur on dan ta ze et ye mek te si -
niz ve gi yi mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı kar mak ta sı nız. Ge mi le -
rin on da (su la rı) ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun-
lar) O'nun faz lın dan ara ma nız ve şük ret me niz için dir. (16/14)
İki sin den de in ci ve mer can çı kar. (55/22)
San ki on lar ya kut ve mer can gi bi dir ler. (55/58)

MER Cİ MEK
Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa, biz bir çe şit ye me ğe kat-
lan ma ya ca ğız, Rab bi ne yal var da, bi ze ye rin bi tir dik le rin den
bak la, acur, sar mı sak, mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man
Mu sa:) "Ha yır lı ola nı, şu de ğer siz, şey le mi de ğiş tir mek is ti yor -
su nuz? (Öy ley se) Mı sır'a inin, çün kü (ora da) ken di niz için is te -
di ği niz var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk
(dam ga sı) vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu, kuş ku -
suz, Al lah'ın ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız
ye re öl dür me le rin den di. (Yi ne) bu, is yan et me le rin den ve sı nı rı
çiğ ne me le rin den di. (2/61)

MER Dİ VEN
Eğer on la rın yüz çe vir me le ri sa na ağır gel diy se, on la ra bir ayet
ge tir mek için yer de bir tü nel aç ma ya ve ya gö ğe bir mer di ven
da ya ma ya gü cün ye ti yor sa (yap). Eğer Al lah di le sey di, on la rın
tü mü nü hi da yet üze re top lar dı. Öy ley se sa kın ca hil ler den ol ma.
(6/35)
Eğer in san lar (Al lah'a kar şı is yan da bir le şip) tek bir üm met ola-
cak ol ma say dı, Rah man'ı (Al lah'ı) in kâr eden le rin ev le ri ne gü -
müş ten ta van lar ve üze rin de çı kıp-yük se le cek le ri mer di ven ler
ya par dık. (43/33)
Yok sa on la rın bir mer di ven le ri mi var (ki) onun la (yük se lip en
yü ce ma kam da ko nu şu lan la rı) din li yor lar? Öy ley se, din le yen le -
ri açık bir de lil ge tir sin. (52/38)

MER HA MET
Al lah'a ve el çi si ne ita at edin, ki mer ha met olu na sı nız. (3/132)
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Kim kö tü lük iş ler ve ya nef si ne zul me dip son ra Al lah'tan ba ğış -
lan ma di ler se Al lah'ı ba ğış la yı cı ve mer ha met edi ci ola rak bu -
lur. (4/110)
Ne za man ki (yap tık la rın dan do la yı piş man lık du yup, baş la rı)
el le ri ara sı na dü şü rül dü ve ken di le ri nin ger çek ten şa şı rıp-sap -
tık la rı nı gö rün ce: "Eğer Rab bi miz bi ze mer ha met et mez ve bi zi
ba ğış la maz sa ke sin ola rak hüs ra na uğ ra yan lar dan ola ca ğız"
de di ler. (7/149)
(Mu sa yal va rıp) De di ki: "Rab bim, be ni ve kar de şi mi ba ğış la, bi -
zi rah me ti ne kat. Sen mer ha met eden le rin en mer ha met li ola nı-
sın." (7/151)
De di ki: "Bu gün si ze kar şı sor gu la ma, kı na ma yok tur. Si zi Al lah
ba ğış la sın. O, mer ha met li le rin (en) mer ha met li si dir." (12/92)
Ken di si ne ulaş ma dan can la rı nı zın ya rı sı nın te lef ola ca ğı şe hir -
le re on lar, ağır lık la rı nı zı ta şı mak ta dır lar. Şüp he siz si zin Rab bi -
niz şef kat li ve mer ha met li dir. (16/7)
Ve ya on la rı bir kor ku üze rin de ya ka la yı ver me sin den (mi emin-
dir ler)? Öy ley se Rab bin, ger çek ten şef kat li ve mer ha met sa hi -
bi dir. (16/47)
Umu lur ki, Rab bi niz si ze mer ha met eder, fa kat siz (boz gun cu -
lu ğa) dö ner se niz Biz de (si zi aşa ğı lık kıl ma ya ve ce za lan dır ma -
ya) dö ne riz. Biz, ce hen ne mi ka fir ler için bir ku şat ma ye ri kıl dık.
(17/8)
Si zi en iyi Rab bi niz bi lir; di ler se si ze mer ha met eder, di ler se si -
zi azab lan dı rır. Biz se ni on la rın üze ri ne bir ve kil ola rak gön der -
me dik. (17/54)
Si zin Rab bi niz, faz lın dan ara ma nız için de niz de ge mi le ri si zin
için yü rü tür. Ger çek ten O, si ze kar şı mer ha met li olan dır.
(17/66)
Böy le ce, on la ra Rab le ri nin on dan te miz ol mak ba kı mın dan da -
ha ha yır lı sı, mer ha met ba kı mın dan da da ha ya kın ola nı nı ver-
me si ni di le dik." (18/81)
Eyüp de; ha ni o Rab bi ne çağ rı da bu lun muş tu: "Şüp he siz bu
dert (ve has ta lık) be ni sa rı ver di. Sen mer ha met li le rin en mer ha-
met li ola nı sın." (21/83)
Gör me din mi, Al lah, yer de ki le ri ve de niz de onun em riy le akıp
gi den ge mi le ri, si zin ya ra rı nı za ver di. Ve iz ni ol ma dık ça, gö ğü
ye rin üs tü ne düş mek ten alı ko yar. Şüp he siz Al lah, in san la ra
kar şı şef kat li dir, çok mer ha met li dir. (22/65)
Eğer on la ra mer ha met eder ve on la ra do ku nan za ra rı gi de ri ve -
rir sek, taş kın lık la rı için de şaş kın ca do laş ma la rı nı sür dü re cek -
ler. (23/75)
Çün kü ger çek ten be nim kul la rım dan bir grup: "Rab bi miz, iman
et tik, Sen ar tık bi zi ba ğış la ve bi ze mer ha met et, Sen mer ha met
eden le rin en ha yır lı sı sın, der ler di de," (23/109)
Ve de ki: "Rab bim, ba ğış la ve mer ha met et, sen mer ha met
eden le rin en ha yır lı sı sın." (23/118)
Şüp he siz, se nin Rab bin, ger çek ten O, üs tün ve güç lü dür, mer-
ha met sa hi bi dir. (26/9)
Di le di ği ni azab lan dı rır, di le di ği ne mer ha met eder. O'na çev ri -
lip-gö tü rü le cek si niz. (29/21)
On da 'sü kun bu lup du rul ma nız' için, si ze ken di ne fis le ri niz den
eş ler ya rat ma sı ve ara nız da bir sev gi ve mer ha met kıl ma sı da,
O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka vim
için ger çek ten ayet ler var dır. (30/21)
Mu ham med, Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka -
fir le re kar şı zor lu, ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On la rı,
rü ku eden ler, sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar, Al lah'tan bir
fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri, sec -

de izin den yüz le rin de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur:
İn cil'de ki va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış, der ken
onu kuv vet len dir miş, der ken ka lın laş mış, son ra sap la rı üze rin -
de doğ ru lup-boy at mış (ki bu,) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu ör -
nek,) Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah, iç le rin den
iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ fi ret ve bü yük bir
ecir va'det miş tir. (48/29)
Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise, Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır. (57/27)
Son ra iman eden ler den, sab rı bir bir le ri ne tav si ye eden ler den,
mer ha me ti bir bir le ri ne tav si ye eden ler den ol mak. (90/17)

MER YEM 
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe şe el çi -
ler gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel ge ler ver dik ve
onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek, si ze ne za man bir el çi
nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir şey le gel se, bü yük lük tas la ya rak
bir kıs mı nız onu ya lan la ya cak, bir kıs mı nız da onu öl dü re cek
mi si niz? (2/87)
İş te bu el çi ler; bir kıs mı nı bir kıs mı na üs tün kıl dık. On lar dan,
Allah'ın ken di le riy le ko nuş tu ğu ve de re ce ler le yük selt ti ği var dır.
Mer yem oğ lu İsa'ya apa çık bel ge ler ver dik ve O'nu Ru hu'l-Ku -
düs'le des tek le dik. Şa yet Al lah di le sey di, ken di le ri ne apa çık
bel ge ler gel dik ten son ra, on la rın pe şin den ge len (üm met)ler,
bir bir le ri ni öl dür mez di. An cak ih ti la fa düş tü ler; on lar dan ki mi
inan dı, ki mi in kâr et ti. Al lah di le sey di bir bir le ri ni öl dür mez ler di.
Ama Al lah di le di ği ni ya pan dır. (2/253)
Ha ni me lek ler: "Mer yem, şüp he siz Al lah se ni seç ti, se ni arın dır-
dı ve alem le rin ka dın la rı na üs tün kıl dı," de miş ti. (3/42)
Mer yem, Rab bi ne gö nül den ita at te bu lun, sec de et ve rü ku
eden ler le bir lik te rü ku et." (3/43)
Bun lar, gayb ha ber le rin den dir; bun la rı sa na vah ye di yo ruz. On -
lar dan han gi si Mer yem'i so rum lu lu ğu na ala cak di ye ka lem le riy -
le kur'a atar lar ken sen yan la rın da de ğil din; çe ki şir ler ken de
yan la rın da de ğil din. (3/44)
Ha ni Me lek ler, de di ler ki: "Mer yem, doğ ru su Al lah Ken din den
bir ke li me yi sa na müj de le mek te dir. Onun adı Mer yem oğ lu İsa
Me sih'tir. O, dün ya da ve ahi ret te 'seç kin, onur lu, say gın dır' ve
(Al lah'a) ya kın kı lı nan lar dan dır.." (3/45)
(Bir de) İn kâ ra sap ma la rı ve Mer yem'in aley hin de bü yük büh-
tan lar söy le me le ri, (4/156)
Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem oğ lu Me sih İsa'yı ger çek ten
öl dür dük" de me le ri ne de niy le de (on la ra böy le bir ce za ver dik.)
Oy sa onu öl dür me di ler ve onu as ma dı lar. Ama on la ra (onun)
ben ze ri gös te ril di. Ger çek ten onun hak kın da an laş maz lı ğa dü -
şen ler, ke sin bir şüp he için de dir ler. On la rın bir zan na uy mak tan
baş ka bu na iliş kin hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu ke sin ola rak öl dür -
me di ler. (4/157)
Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin, Al lah'a kar -
şı ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu Me sih
İsa, an cak  Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni)
Mer yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve
el çi si ne ina nı nız; "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın, si zin için
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ha yır lı dır. Al lah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk sa hi bi ol mak tan
yü ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Ve kil ola rak
Al lah ye ter. (4/171)
An dol sun, "Şüp he siz, Al lah Mer yem oğ lu Me sih'tir." di yen ler
küf re düş müş tür. De ki: "O, eğer Mer yem oğ lu Me sih'i, onun an -
ne si ni ve yer yü zün de ki le rin tü mü nü he lak (yok) et mek is ter se,
Al lah'tan (bu nu ön le me ye) kim bir şe ye ma lik ola bi lir? Gök le rin,
ye rin ve bun lar ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü Al lah'ın dır; di le -
di ği ni ya ra tır. Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (5/17)
On la rın (pey gam ber le ri) ar dın dan yan la rın da ki Tev rat'ı doğ ru la -
yı cı ola rak Mer yem oğ lu İsa'yı gön der dik ve ona için de hi da yet
ve nur bu lu nan, önün de ki Tev rat'ı doğ ru la yan ve mut ta ki ler için
yol gös te ri ci ve öğüt olan İn cil'i ver dik. (5/46)
An dol sun, "Şüp he siz Al lah, Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. Oy sa Me sih'in de di ği (şu dur:) "Ey İs ra ilo ğul la rı,
be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a iba det edin.
Çün kü O, ken di si ne or tak ko şa na şüp he siz cen ne ti ha ram kıl-
mış tır, onun ba rın ma ye ri ateş tir. Zul me den le re yar dım cı yok-
tur." (5/72)
Mer yem oğ lu Me sih, yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce de el çi ler
ge lip geç ti. Onun an ne si dos doğ ru dur, iki si de ye mek yer ler di.
Bir bak, on la ra ayet le ri na sıl açık lı yo ruz? (Yi ne) bir bak, on lar
ise na sıl da çev ri li yor lar? (5/75)
İs ra ilo ğul la rın dan in kâr eden le re, Da vud ve Mer yem oğ lu İsa di -
liy le la net edil miş tir. Bu, is yan et me le ri ve had di aş ma la rı ne de -
niy le dir. (5/78)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
Ha va ri ler: "Ey Mer yem oğ lu İsa, Rab bin bi ze gök ten bir sof ra in -
di re bi lir mi?" de miş ler di. O da: "Eğer inan mış lar sa nız Al lah'tan
kor kup-sa kı nın" de miş ti. (5/112)
Mer yem oğ lu İsa: "Al lah'ım, Rab bi miz, bi ze gök ten bir sof ra in -
dir, ön ce miz ve son ra mız için bir bay ram ve Senden de bir bel -
ge ol sun. Bi zi rı zık lan dır, Sen rı zık ve ri ci le rin en ha yır lı sı sın"
de miş ti. (5/114)
Al lah: "Ey Mer yem oğ lu İsa, in san la ra, be ni ve an ne ni Al lah'ı bı -
ra ka rak iki ilah edi nin, di ye sen mi söy le din?" de di ğin de: "Se ni
ten zih ede rim, hak kım ol ma yan bir sö zü söy le mek ba na ya kış -
maz. Eğer bu nu söy le dim se mut la ka sen onu bil miş sin dir. Sen
ben de ola nı bi lir sin, ama ben Sen'de ola nı bil mem. Ger çek ten,
gö rün me yen le ri (gayb le ri) bi len Sen'sin Sen." (5/116)
On lar, Al lah'ı bı ra kıp bil gin le ri ni ve ra hip le ri ni rab lar (ilah lar)
edin di ler ve Mer yem oğ lu Me sih'i de.. Oy sa on lar, tek olan bir
ilah'a iba det et mek ten baş ka bir şey le em ro lun ma dı lar. O'ndan
baş ka ilah yok tur. O, bun la rın şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce dir.
(9/31)
Ki tap'ta Mer yem'i de zik ret. Ha ni o, ai le sin den ko pup do ğu ta ra-
fın da bir ye re çe kil miş ti. (19/16)
Böy le ce onu ta şı ya rak kav mi ne gel di. De di ler ki: "Ey Mer yem,
sen ger çek ten şa şır tı cı bir şey yap tın." (19/27)
İş te Mer yem oğ lu İsa; hak kın da kuş ku ya düş tük le ri "Hak Söz".
(19/34)

Biz, Mer yem'in oğ lu nu ve an ne si ni bir ayet kıl dık ve iki si ni ba -
rın ma ya el ve riş li ve akar su yu olan bir te pe de yer leş tir dik.
(23/50)
Ha ni Biz pey gam ber ler den ke sin söz le ri ni al mış tık; sen den,
Nuh'tan, İb ra him'den, Mu sa'dan ve Mer yem oğ lu İsa'dan. Biz
on lar dan sa pa sağ lam bir söz al mış tık. (33/7)
Mer yem oğ lu (İsa) bir ör nek ola rak ve ri lin ce, se nin kav min he -
men on dan (ke yif le söz edip) kah ka ha lar la gü lü yor lar. (43/57)
Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise, Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır. (57/27)
Ha ni Mer yem oğ lu İsa da: "Ey İs ra ilo ğul la rı, ger çek ten ben, si -
zin için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi yim. Ben den ön ce ki Tev rat'ı
doğ ru la yı cı ve ben den son ra is mi "Ah med" olan bir el çi nin de
müj de le yi ci si yim" de miş ti. Fa kat o, on la ra apa çık bel ge ler le ge -
lin ce: "Bu, açık ça bir bü yü dür" de di ler. (61/6)
Ey iman eden ler, Al lah'ın yar dım cı la rı olun: Mer yem oğ lu
İsa'nın ha va ri le re: "Al lah'a (yö ne lir ken) be nim yar dım cı la rım
kim ler dir?" de me si gi bi. Ha va ri ler de de miş ler di ki: "Al lah'ın yar-
dım cı la rı biz le riz." Böy le ce İs ra ilo ğul la rın dan bir top lu luk iman
et miş, bir top lu luk da in kâr et miş ti. So nun da Biz iman eden le ri
düş man la rı na kar şı des tek le dik, on lar da üs tün gel di ler. (61/14)
İm ran'ın kı zı Mer yem'i de. Ki o ken di ır zı nı ko ru muş tu. Böy le ce
Biz ona ru hu muz dan üf le dik. O da Rab bi nin ke li me le ri ni ve ki -
tap la rı nı tas dik et ti. O, (Rab bi ne) gö nül den bağ lı olan lar dan dı.
(66/12)
Ger çek şu ki, Al lah, Adem'i, Nuh'u, İb ra him ai le si ni ve İm ran ai -
le si ni alem ler üze ri ne seç ti; (3/33)
On lar bir bir le rin den (tü re me tek) bir zür ri yet tir. Al lah işi ten dir, bi -
len dir. (3/34)
Ha ni İm ran'ın ka rı sı: "Rab bim, kar nım da ola nı, 'her tür lü ba ğım-
lı lık tan öz gür lü ğe ka vuş tu rul muş ola rak' Sa na ada dım, ben den
ka bul et. Şüp he siz işi ten bi len Sen sin Sen" de miş ti. (3/35)
Fa kat onu do ğur du ğun da -Al lah onun ne do ğur du ğu nu da ha iyi
bi lir ken- de di ki: "Rab bim, doğ ru su bir kız (ço cu ğu) do ğur dum.
Er kek ise, kız gi bi de ğil dir. Ona Mer yem adı nı koy dum. Ben onu
ve so yu nu o ta şa tu tul muş (ko vul muş) şey tan dan Sa na sı ğın dı -
rı rım." (3/36)
Bu nun üze ri ne Rab bi onu gü zel bir ka bul le ka bul et ti ve onu gü -
zel bir bit ki gi bi ye tiş tir di. Ze ke ri ya'yı on dan so rum lu kıl dı. Ze ke -
ri ya her ne za man mih ra ba gir diy se, ya nın da bir yi ye cek bul du:
"Mer yem, bu sa na ne re den gel di?" de yin ce, "Bu, Al lah
Katından dır. Şüp he siz Al lah, di le di ği ne he sap sız rı zık ve ren dir"
de di. (3/37)

MES CİD
Oruç ge ce sin de ka dın la rı nı za yak laş mak si ze he lal kı lın dı. On -
lar, si zin ör tü le ri niz, siz de on la ra ör tü sü nüz. Al lah, ger çek ten
si zin, ne fis le ri ni ze iha net et mek te ol du ğu nu zu bil di, tev be ni zi
ka bul et ti ve si zi ba ğış la dı. Ar tık on la ra yak la şın ve Al lah'ın si -
zin için yaz dık la rı nı di le yin. Fe cir vak ti, siz ce be yaz ip lik si yah
ip lik ten ayırd edi lin ce ye ka dar yi yin, için, son ra ge ce ye ka dar
oru cu ta mam la yın. Mes cid ler de iti kaf ta ol du ğu nuz za man lar da
on la ra (ka dın la rı nı za) yak laş ma yın. Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır,
(sa kın) on la ra ya naş ma yın. İş te Al lah, in san la ra ayet le ri ni böy-
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le ce açık lar; umu lur ki sa kı nır lar. (2/187)
De ki: "Rab bim ada let le dav ran ma yı em ret ti. Her mes cid ya nın -
da (sec de ye rin de) yüz le ri ni zi (O'na) doğ rul tun ve di ni yal nız
ken di si ne has kı la rak O'na dua edin. "Baş lan gıç ta si zi ya rat tı ğı"
gi bi dö ne cek si niz." (7/29)
Ey Ade mo ğul la rı, her mes cid ya nın da ziy net le ri ni zi ta kı nın. Yi -
yin, için ve is raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez.
(7/31)
Şirk ko şan la rın, ken di in kâr la rı na biz zat ken di le ri şa hid ler iken,
Al lah'ın mes cid le ri ni onar ma la rı na (hak ve yet ki le ri) yok tur. İş te
bun lar, yap tık la rı bo şa git miş olan lar dır. Ve bun lar ateş te sü re -
siz ka la cak olan lar dır. (9/17)
Al lah'ın mes cid le ri ni, yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman
eden, na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve Al lah'tan baş ka -
sın dan kork ma yan lar ona ra bi lir. İş te, hi da ye te eren ler den ol -
duk la rı umu lan lar bun lar dır. (9/18)
Za rar ver mek, in kâ rı (pe kiş tir mek), mü'min le rin ara sı nı ayır mak
ve da ha ön ce Al lah'a ve el çi si ne kar şı sa va şa nı göz le mek için
mes cid edi nen ler ve: "Biz iyi lik ten baş ka bir şey is te me dik" di ye
ye min eden ler (var ya,) Al lah on la rın şüp he siz ya lan cı ol duk la -
rı na şa hid lik et mek te dir. (9/107)
Sen bu nun (böy le bir mes ci din) için de hiç bir za man dur ma. Da -
ha ilk gü nün den tak va te me li üze ri ne ku ru lan mes cid, se nin
bun da (na ma za ve di ğer iş le re) dur ma na da ha uy gun dur. On -
da, arın ma yı iç ten-ar zu la yan adam lar var dır. Al lah arı nan la rı
se ver. (9/108)
Bir kı sım ayet le ri mi zi ken di si ne gös ter mek için, ku lu nu bir ge ce
Mes cid-i Ha ram'dan, çev re si ni be re ket len dir di ği miz Mes cid-i
Ak sa'ya gö tü ren O (Al lah) yü ce dir. Ger çek ten O, işi ten dir, gö -
ren dir. (17/1)
Eğer iyi lik eder se niz ken di ni ze iyi lik et miş olur su nuz ve eğer kö -
tü lük eder se niz o da (ken di) aley hi ni ze dir. So nun da va ad gel di -
ği za man, (yi ne öy le kul lar gön de ri riz ki) yüz le ri ni zi 'kö tü du ru -
ma sok sun lar', bi rin ci sin de ona gir dik le ri gi bi mes cid (Ku düs)e
gir sin ler ve ele ge çir dik le ri ni 'dar ma da ğın edip mah vet sin ler.'
(17/7)
Böy le ce, Al lah'ın va'di nin hak ol du ğu nu ve ger çek ten kı ya me -
tin, ken di sin de şüp he bu lun ma dı ğı nı bil me le ri için (şe hir hal kı -
na ve son ra ki in san ku şak la rı na) on la rı bul dur muş ol duk. (On -
la rı gö ren ler) Ken di ara la rın da du rum la rı nı tar tı şı yor lar dı, (bir
kıs mı) de di ki: "On la rın üs tü ne bir bi na in şa edin, Rab le ri on la -
rı da ha iyi bi lir." On la rın işi ne ga lip ge len (söz le ri ge çen)ler ise:
"Üst le ri ne mut la ka bir mes cid yap ma lı yız" de di ler. (18/21)
Böy le lik le (Ze ke ri ya) mes cid ten kav mi nin kar şı sı na çı kıp on la ra
(şu an lam la rı) işa ret et ti: "Sa bah ak şam tes bih edin." (19/11)
On lar, yal nız ca; "Rab bi miz Al lah'tır" de me le rin den do la yı, hak-
sız ye re yurt la rın dan sür gün edi lip çı ka rıl dı lar. Eğer Al lah'ın, in -
san la rın ki mi ni ki miy le de fet me si (ye nil gi ye uğ rat ma sı) ol ma -
say dı, ma nas tır lar, ki li se ler, hav ra lar ve için de Al lah'ın is mi nin
çok ça anıl dı ğı mes cid ler, mu hak kak yı kı lır gi der di. Al lah Ken di
(di ni)ne yar dım eden le re ke sin ola rak yar dım eder. Şüp he siz
Al lah, güç lü olan dır, aziz olan dır. (22/40)
Şüp he siz mes cid ler, (yal nız ca) Al lah'a ait tir. Öy ley se, Al lah ile
be ra ber baş ka hiç bir şe ye (ve kim se ye) kul luk et me yin (dua et -
me yin, tap ma yın). (72/18)

MES CİD-İ AK SA
Bir kı sım ayet le ri mi zi ken di si ne gös ter mek için ku lu nu, bir ge ce
Mes cid-i Ha ram'dan çev re si ni be re ket len dir di ği miz Mes cid-i

Ak sa'ya gö tü ren O (Al lah) yü ce dir. Ger çek ten O işi ten dir gö ren-
dir. (17/1)

MES CİD-İ HA RAM 
Ha ni Evi (Ka'be'yi) in san lar için bir top lan ma ve gü ven lik ye ri kıl-
mış tık. "İb ra him'in ma ka mı nı na maz ye ri edi nin" İb ra him ve İs -
ma il'e de "Evi mi ta vaf eden ler iti ka fa çe ki len ler ve rü ku ve sec -
de eden ler için te miz le yin" di ye ahid ver dik. (2/125)
Her ne re den çı kar san yü zü nü Mes cid-i Ha ram yö nü ne çe vir.
Şüp he siz bu Rab bin den olan bir hak tır. Al lah yap tık la rı nız dan
ga fil de ğil dir. (2/149)
Şüp he siz 'Sa fa' ile 'Mer ve' Al lah'ın işa ret le rin den dir. Böy le ce
kim Evi (Ka'be'yi) hac ce der ve ya um re ya par sa ar tık bu iki si ni
ta vaf et me sin de ken di si için bir sa kın ca yok tur. Kim de gö nül -
den bir ha yır ya par sa (kar şı lı ğı nı alır). Şüp he siz Al lah şük rün
kar şı lı ğı nı ve ren dir bi len dir. (2/158)
On la rı bul du ğu nuz yer de öl dü rün ve si zi çı kar dık la rı yer den siz
de on la rı çı ka rın. Fit ne öl dür mek ten be ter dir. On lar si ze kar şı
sa va şın ca ya ka dar siz Mes cid-i Ha ram ya nın da on lar la sa vaş -
ma yın. Si zin le sa va şır lar sa siz de on lar la sa va şın. Ka fir le rin ce -
za sı iş te böy le dir. (2/191)
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız ar tık si ze ko lay ge len
kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı nı zı
traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti var -
sa onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver me si
ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız hac ca ka dar um re ile ya rar -
lan mak is te ye ne ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge re kir).
Bu la ma ya na da hacc'da üç gün dön dü ğü nüz de ye di (gün) ol -
mak üze re bun lar ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır. Bu ai le si
Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor kun ve bi lin
ki Al lah mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na ha ram olan ay'a kur ban lık
hay van la ra (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
On lar Mes cid-i Ha ram'dan (in san la rı) alı ko yar lar ken ve onun
(ger çek ve la yık) ko ru yu cu la rı de ğil ken Al lah ne di ye on la rı
azab lan dır ma sın? Onun (asıl) ko ru yu cu la rı yal nız ca kor kup-sa -
kı nan lar dır. An cak on la rın ço ğu bil mez ler. (8/34)
On la rın Beyt(-i Şe rif) önün de ki du ala rı ıs lık çal mak tan ve el
çırp mak tan baş ka sı de ğil dir. Ar tık in kâr et tik le ri niz do la yı sıy la
ta dın aza bı. (8/35)
Mes cid-i Ha ram ya nın da ken di le riy le an laş tık la rı nız dı şın da
müş rik le rin Al lah Katında ve Re sû lü nün Katında na sıl bir ah di
ola bi lir? Şu hal de o (an laş ma lı olan lar) si ze kar şı (doğ ru) bir tu -
tum ta kın dık ça siz de on la ra kar şı doğ ru bir tu tum ta kı nın. Şüp -
he siz Al lah mut ta ki olan la rı se ver. (9/7)
Ha cı la ra su da ğıt ma yı ve Mes cid-i Ha ram'ı onar ma yı Al lah'a ve
ahi ret gü nü ne iman eden ve Al lah yo lun da cehd ede nin (yap tık-
la rı) gi bi mi say dı nız? (Bun lar) Al lah Katında bir ol maz lar. Al lah,
zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (9/19)
Bir kı sım ayet le ri mi zi ken di si ne gös ter mek için ku lu nu bir ge ce
Mes cid-i Ha ram'dan çev re si ni be re ket len dir di ği miz Mes cid-i
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Ak sa'ya gö tü ren O, (Al lah) yü ce dir. Ger çek ten O işi ten dir gö -
ren dir. (17/1)
Ger çek şu ki, in kar edip Al lah yo lun dan ve yer li ler le dı şa rı dan
ge len ler için eşit ola rak (ha ram ve kıb le) kıl dı ğı mız Mes cid-i Ha -
ram'dan alı ko yan la ra ora da zul me de rek ada let ten ay rı lan la ra
acı bir azab tad dı rı rız. (22/25)
Ha ni Biz İb ra him'e, Evin (Ka be'nin) ye ri ni be lir tip ha zır la dı ğı mız
za man (şöy le em ret miş tik:) "Ba na hiç bir şe yi or tak koş ma ta vaf
eden ler kı yam eden ler rü kua ve sü cu da va ran lar için Evi mi ter-
te miz tut." (22/26)
Son ra kir le ri ni gi der sin ler adak la rı nı ye ri ne ge tir sin ler. Beyt-i
Atik'i ta vaf et sin ler. (22/29)
On lar da si zin için adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ya rar lar var dır.
Son ra on la rın yer le ri Beyt-i Atik'tir. (22/33)

ME SİH
Ha ni Me lek ler, de di ler ki: "Mer yem, doğ ru su Al lah Ken din den
bir ke li me yi sa na müj de le mek te dir. Onun adı Mer yem oğ lu İsa
Me sih'tir. O, dün ya da ve ahi ret te 'seç kin, onur lu, say gın dır' ve
(Al lah'a) ya kın kı lı nan lar dan dır.." (3/45)
Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem oğ lu Me sih İsa'yı ger çek ten
öl dür dük" de me le ri ne de niy le de (on la ra böy le bir ce za ver dik.)
Oy sa onu öl dür me di ler ve onu as ma dı lar. Ama on la ra (onun)
ben ze ri gös te ril di. Ger çek ten onun hak kın da an laş maz lı ğa dü -
şen ler, ke sin bir şüp he için de dir ler. On la rın bir zan na uy mak tan
baş ka bu na iliş kin hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu ke sin ola rak öl dür -
me di ler. (4/157)
Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin, Al lah'a kar -
şı ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu Me sih
İsa, an cak  Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni)
Mer yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve
el çi si ne ina nı nız; "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın, si zin için
ha yır lı dır. Al lah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk sa hi bi ol mak tan
yü ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Ve kil ola rak
Al lah ye ter. (4/171)
Me sih ve ya kın laş tı rıl mış (yük sek de re ce sa hi bi) me lek ler,
Allah'a kul ol mak tan ke sin lik le çe kim ser kal maz lar. Kim O'na
iba det et me ye 'kar şı çe kim ser' dav ra nır sa ve bü yük len me gös-
te rir se (bil me li ki,) on la rın tü mü nü hu zu run da top la ya cak tır.
(4/172)
An dol sun, "Şüp he siz, Al lah Mer yem oğ lu Me sih'tir." di yen ler
küf re düş müş tür. De ki: "O, eğer Mer yem oğ lu Me sih'i, onun an -
ne si ni ve yer yü zün de ki le rin tü mü nü he lak (yok) et mek is ter se,
Al lah'tan (bu nu ön le me ye) kim bir şe ye ma lik ola bi lir? Gök le rin,
ye rin ve bun lar ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü Al lah'ın dır; di le -
di ği ni ya ra tır. Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (5/17)
An dol sun, "Şüp he siz Al lah, Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. Oy sa Me sih'in de di ği (şu dur:) "Ey İs ra ilo ğul la rı,
be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a iba det edin.
Çün kü O, ken di si ne or tak ko şa na şüp he siz cen ne ti ha ram kıl-
mış tır, onun ba rın ma ye ri ateş tir. Zul me den le re yar dım cı yok-
tur." (5/72)
Mer yem oğ lu Me sih, yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce de el çi ler
ge lip geç ti. Onun an ne si dos doğ ru dur, iki si de ye mek yer ler di.
Bir bak, on la ra ayet le ri na sıl açık lı yo ruz? (Yi ne) bir bak, on lar
ise na sıl da çev ri li yor lar? (5/75)
Yahudi ler: "Üze yir Al lah'ın oğ lu dur" de di ler; Hı ris ti yan lar da:
"Me sih Al lah'ın oğ lu dur" de di ler. Bu, on la rın ağız la rıy la söy le -
me le ri dir; on lar, bun dan ön ce ki in kâr eden le rin söz le ri ni tak lid

edi yor lar. Al lah on la rı kah ret sin; na sıl da çev ri li yor lar? (9/30)
On lar, Al lah'ı bı ra kıp bil gin le ri ni ve ra hip le ri ni rab lar (ilah lar)
edin di ler ve Mer yem oğ lu Me sih'i de.. Oy sa on lar, tek olan bir
ilah'a iba det et mek ten baş ka bir şey le em ro lun ma dı lar. O'ndan
baş ka ilah yok tur. O, bun la rın şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce dir.
(9/31)

MES KEN
Al lah, mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra için de ebe di kal-
mak üze re, al tın dan ır mak lar akan cen net ler ve Adn cen net le -
rin de gü zel mes ken ler va adet miş tir. Al lah'tan olan hoş nut luk ise
en bü yük tür. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (9/72)
Biz, ya şa ma bi çim le riy le 're fah için de şı ma rıp az mış' ni ce şeh ri
yı kı ma uğ rat tık. İş te mes ken le ri; çok az (bir za man) dı şın da
(on lar da) ken di le rin den son ra otu ru la bil miş de ğil dir. (On la ra)
Va ris olan lar Biziz. (28/58)
Rab bi nin em riy le her şe yi yer le bir eder. Böy le ce mes ken le rin -
den baş ka, hiç bir şey(le ri) gö rü ne mez du ru ma düş tü ler. İş te
Biz, suç lu-gü nah kar bir kav mi böy le ce za lan dı rı rız. (46/25)

MA ŞA AL LAH
Ba ğı na gir di ğin za man, 'Ma şa Al lah, Al lah'tan baş ka kuv vet yok-
tur' de men ge rek mez miy di? Eğer be ni mal ve ço cuk ba kı mın -
dan sen den da ha az (güç te) gö rü yor san." (18/39)

MEŞ'AR-I HA RAM
Rab bi niz den bir fazl is te me niz de siz ce sa kın ca yok tur. Ara -
fat'tan hep bir lik te in di ği niz de Al lah'ı Meş'ar-ı Ha ram'da anın. O,
si zi na sıl doğ ru yo la yö nel tip-ilet tiy se, siz de O'nu anın. Ger çek
şu ki, siz bun dan ev vel sap mış lar dan dı nız. (2/198)

ME TA
Fa kat Şey tan, ora dan iki si nin aya ğı nı kay dır dı ve böy le ce on la -
rı için de bu lun duk la rı (du rum)dan çı kar dı. Biz de: "Ki mi niz ki mi -
ni ze düş man ola rak inin, si zin için yer yü zün de bel li bir vak te ka -
dar bir yer le şim ve me ta var dır" de dik. (2/36)
Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal -
ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet
in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me -
ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Katında olan dır. (3/14)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Kı ya met gü nü el bet te ecir le ri niz ek -
sik siz ce öde ne cek tir. Kim ateş ten uzak laş tı rı lır ve cen ne te so -
ku lur sa, ar tık o ger çek ten kur tu lu şa er miş tir. Dün ya ha ya tı, al -
da tı cı me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (3/185)
Ken di le ri ne; "Eli ni zi (sa vaş tan) çe kin, na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin"
de nen le ri gör me din mi? Oy sa sa vaş üzer le ri ne ya zıl dı ğın da,
on lar dan bir grup, in san lar dan Al lah'tan kor kar gi bi- hat ta da ha
da şid det li bir kor kuy la- kor ku ya ka pı lı yor lar ve: "Rab bi miz, ne
di ye sa va şı üze ri mi ze yaz dın, bi zi ya kın bir za ma na er te le me li
de ğil miy din?" de di ler. De ki: "Dün ya nın me taı az dır, ahi ret, ise
mut ta ki ler için da ha ha yır lı dır ve siz 'bir hur ma çe kir de ğin de ki
ip-in ce bir ip lik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl ma ya cak sı nız."
(4/77)
(Al lah) De di ki: "Ki mi niz ki mi ni ze düş man ola rak inin. Yer yü zün -
de bel li bir vak te ka dar si zin için bir yer le şim ve me ta (ge çim)
var dır." (7/24)
Ama (Al lah) on la rı kur ta rın ca, he men hak sız ye re, yer yü zün de
taş kın lı ğa ko yu lur lar. Ey in san lar, si zin taş kın lı ğı nız, an cak ken -
di aley hi ni ze dir; (bu) dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ıdır. Son ra dö -
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nü şü nüz Bize dir, Biz de yap tık la rı nı zı si ze ha ber ve re ce ğiz.
(10/23)
(On lar için) Dün ya da ge çi ci bir me ta (var dır). Son ra dö nüş le ri
Bize dir; son ra da in kâ ra sa pış la rı do la yı sıy la on la ra şid det li
aza bı tad dı ra ca ğız. (10/70)
Ve Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin; son ra O'na tev be edin. O
da si zi, adı ko nul muş bir vak te ka dar gü zel bir me ta (fay da) ile
me ta lan dır sın ve her ih san sa hi bi ne ken di ih sa nı nı ver sin. Eğer
yüz çe vi rir se niz ger çek ten ben, si zin için bü yük bir gü nün aza-
bın dan kor ka rım. (11/3)
(Al lah) Gök ten bir su in dir di de de re ler ken di mik ta rın ca çağ la -
yıp ak tı. Sel de yü ze vu ran bir kö pük yük len di. Bir süs ve ya bir
me ta sağ la mak için ateş te üze ri ne ya kıp-erit tik le ri şey ler (ma -
den ler)de de bu nun gi bi bir kö pük (ar tık) var dır. İş te Al lah, hak
ile ba tı la böy le ör nek ler ve rir. Kö pü ğe ge lin ce, o atı lır gi der, in -
san la ra ya rar sağ la ya cak şey ise, yer yü zün de ka lır. İş te Al lah
ör nek le ri böy le ver mek te dir. (13/17)
Al lah di le di ği ne rız kı ge niş le tir-ya yar ve da ral tır da. On lar ise
dün ya ha ya tı na se vin di ler. Oy sa ki dün ya ha ya tı, ahi ret te (ki sı -
nır sız mut lu luk ya nın da ge çi ci) bir me ta'dan baş ka sı de ğil dir.
(13/26)
Al lah, si ze ev le ri ni zi (için de) "gü ven lik ve hu zur bu la ca ğı nız yer-
ler" kıl dı; ve si ze hay van de ri le rin den hem göç gü nün de, hem
yer leş me gü nün de ko lay lık la ta şı ya bi le ce ği niz ev ler; yün le rin -
den, ya pa ğı la rın dan ve kıl la rın dan bir za ma na ka dar gi yim lik -
ler-dö şe me lik ler ve (ti ca ret için) bir me ta kıl dı. (16/80)
(Bu dün ya da olup-bi ten) Pek az bir me ta dır. On la ra ise acı bir
azab var dır. (16/117)
İçin de otu rul ma yan ve si zin için bir me ta (ya rar) bu lu nan ev le re
gir me niz de bir sa kın ca yok tur. Al lah, açı ğa vur duk la rı nı zı da,
sak la dık la rı nı zı da bi lir. (24/29)
Ni kah (im ka nı) bu la ma yan lar, Al lah on la rı Ken di faz lın dan zen-
gin leş ti rin ce ye ka dar if fet li dav ran sın lar. Sağ el le ri ni zin ma lik ol -
du ğu (kö le ve ca ri ye ler den) mü ka te be is te yen le re -eğer on lar -
da bir ha yır gö rü yor sa nız- mü ka te be ya pın. Ve Al lah'ın si ze ver-
di ği ma lın dan on la ra ve rin. Dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ını el de
et mek için -ırz la rı nı ko ru mak is ti yor lar sa- ca ri ye le ri ni zi fuh şa
zor la ma yın. Kim on la rı (fuh şa) zor lar sa, şüp he siz, on la rın (fuh -
şa) zor lan ma la rın dan son ra Al lah (on la rı) ba ğış la yan dır, esir ge-
yen dir. (24/33)
Der ler ki: "Sen yü ce sin; Se nin dı şın da baş ka ve li ler edin me miz
bi ze ya kış maz, an cak on la rı ve ata la rı nı sen me ta ve rip ya rar -
lan dır dın, öy le ki (se nin) zik ri(ni) unut tu lar ve böy le ce yı kı ma
uğ ra yan bir ka vim ol du lar." (25/18)
On la rın 'me ta ile ya rar lan dık la rı' şey, ken di le ri ni (gö re cek le ri
azab tan) ba ğım sız kı la maz. (26/207)
Si ze ve ri len her şey, yal nız ca dün ya ha ya tı nın me taı ve sü sü -
dür. Al lah Katında olan ise, da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. Yi -
ne de, akıl lan ma ya cak mı sı nız? (28/60)
Şim di, ken di si ne gü zel bir va ad de bu lun du ğu muz, do la yı sıy la
ona ka vu şan ki şi, dün ya ha ya tı nın me taı ile me ta lan dır dı ğı mız
son ra kı ya met gü nü (aza ba uğ ra mak için) ha zır bu lun du ru lan
ki şi gi bi mi dir? (28/61)
Şim di, ken di si ne gü zel bir va ad de bu lun du ğu muz, do la yı sıy la
ona ka vu şan ki şi, dün ya ha ya tı nın me taı ile me ta lan dır dı ğı mız
son ra kı ya met gü nü (aza ba uğ ra mak için) ha zır bu lun du ru lan
ki şi gi bi mi dir? (28/61)
Ken di le ri ne (ni met ola rak) ver dik le ri mi ze nan kör lük et sin ler di -
ye. Öy ley se me ta la nıp-ya rar la nın, ar tık ya kın da bi le cek si niz.
(30/34)

Biz on la rı az (bir şey ve za man) ola rak me ta lan dı rıp ya rar lan dı -
rı rız, son ra on la rı ağır bir aza ba kat lan dı rı rız. (31/24)
De ki: "Eğer ölüm den ve ya öl dü rül mek ten ka çı yor sa nız, ka çış
si ze ke sin ola rak bir ya rar sağ la maz; böy le ol sa bi le, pek az (bir
za man) dı şın da me ta la nıp-ya rar lan dı rıl maz sı nız." (33/16)
Ey kav mim, ger çek ten bu dün ya ha ya tı, yal nız ca bir me ta (kı sa
sü re li bir ya rar lan ma)dır. Şüp he siz ahi ret, (asıl) ka rar kı lı nan
yurt odur." (40/39)
Si ze ve ri len her han gi bir şey, dün ya ha ya tı nın me taı (kı sa sü re-
li fay da lan ma sı)dır. Al lah Katında olan ise, da ha ha yır lı ve da -
ha sü rek li dir. (Bu da) iman edip Rab le ri ne te vek kül eden ler için-
dir; (42/36)
Ha yır; Ben on la rı ve ata la rı nı, ken di le ri ne hak ve açık la yan bir
el çi ge lin ce ye ka dar me ta lan dır dım-ya şat tım. (43/29)
Ve (da ha ni ce) çe ki ci-süs ler (de ve rir dik). Bü tün bun lar, yal nız -
ca dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Ahi ret ise, Rab bi nin Katında mut-
ta ki ler için dir. (43/35)
Şüp he siz Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan
ır mak lar akan cen net le re so kar. İn kar eden ler ise, me ta la nır lar
ve hay van la rın ye me si gi bi yer ler; ateş, on lar için bir ko nak la ma
ye ri dir. (47/12)
Biz onu hem bir öğüt ve ha tır lat ma (ko nu su), hem ih ti ya cı olan-
la ra bir me ta kıl dık. (56/73)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku -
lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve
ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ-
mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -
şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke -
sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir
azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün -
ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.
(57/20)

MEV LA
Al lah, hiç kim se ye güç ye ti re ce ğin den baş ka sı nı yük le mez. (Ki -
şi nin nef si nin) Ka zan dı ğı le hi ne, ka zan dır dık la rı aley hi ne dir.
"Rab bi miz, unut tuk la rı mız dan ve ya ya nıl dık la rı mız dan do la yı
bi zi so rum lu tut ma. Rab bi miz, bi ze, biz den ön ce ki le re yük le di -
ğin gi bi ağır yük yük le me. Rab bi miz, ken di si ne güç ye ti re me ye -
ce ği miz şe yi bi ze ta şıt ma. Bi zi af fet. Bi zi ba ğış la. Bi zi esir ge,
Sen bi zim mev la mız sın. Kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım
et." (2/286)
Ha yır, si zin mev la nız Al lah'tır. O, yar dım eden le rin en ha yır lı sı -
dır. (3/150)
Son ra ger çek mev la la rı olan Al lah'a dön dü rü lür ler. Ha be ri niz ol -
sun; hü küm yal nız ca O'nun dur. Ve O, he sap gö ren le rin en sü -
rat li ola nı dır. (6/62)
Ge ri dö ner ler se, bi lin ki ger çek ten Al lah, si zin mev la nız dır. O,
ne gü zel mev la dır ve ne gü zel yar dım cı dır. (8/40)
De ki: "Al lah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da, bi ze ke sin lik le hiç-
bir şey isa bet et mez. O bi zim mev la mız dır. Ve mü'min ler yal nız-
ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler." (9/51)
İş te ora da, her ne fis ön ce den yap tık la rıy la im ti ha na çe kil miş
ola cak ve on lar asıl-ger çek mev la la rı olan Al lah'a dön dü rü le -
cek ler. Ya lan ye re uy dur duk la rı da, ken di le rin den kay bo lup
uzak la şa cak lar. (10/30)
Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin. O, siz le ri seç miş ve din ko -
nu sun da si ze bir güç lük yük le me miş tir, ata nız İb ra him'in di -
ni(nde ol du ğu gi bi). O (Al lah) bun dan da ha ön ce de, bun da
(Kur'an'da) da si zi "Müs lü man lar" ola rak isim len dir di; el çi si zin
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üze ri ni ze şa hid ol sun, siz de in san lar üze ri ne şa hid ler ola sı nız
di ye. Ar tık dos doğ ru na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a sa rı -
lın, si zin Mev la nız O'dur. İş te, ne gü zel mev la ve ne gü zel yar-
dım cı. (22/78)
Al lah, ye min le ri ni zin (kef fa ret le) çö zül me si ni si ze farz (ve ya
meş ru) kıl dı. Al lah, si zin mev la nız (sa hi bi niz, yar dım cı nız)dır.
O, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (66/2)
Eğer siz ler (Pey gam be rin iki eşi) Al lah'a tev be eder se niz (ne
gü zel); çün kü kalb le ri niz eğ ri lik gös ter di. Yok eğer ona kar şı bir-
bi ri ni ze des tek çi ol ma ya kal kı şır sa nız, ar tık Al lah, onun mev la -
sı dır; Cib ril ve mü'min le rin sa lih olan(lar)ı da. Bun la rın ar ka sın -
dan me lek ler de onun des tek çi si dir ler. (66/4)

MEY VE
O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on -
dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler
tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark-
mış sal kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler -
den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün
ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina-
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (6/99)
(Ka dın) On la rın dü zen le ri ni işi tin ce, on la ra (bir da vet çi) yol la dı,
otu rup da ya na cak la rı yer ler ha zır la dı ve her bi ri nin eli ne (ön le -
rin de ki mey ve le ri soy ma la rı için) bı çak ver di. (Yu suf'a da:) "Çık,
on la ra (gö rün)" de di. Böy le ce on lar onu (ola ğa nüs tü gü zel lik te)
gö rün ce (in sa nüs tü bir var lık mış gi bi göz le rin de) bü yüt tü ler,
(şaş kın lık la rın dan) el le ri ni kes ti ler ve: "Al lah'ı ten zih ede riz; bu
bir be şer de ğil dir. Bu, an cak üs tün bir me lek tir" de di ler. (12/31)
Onun la si zin için ekin, zey tin, hur ma lık lar, üzüm ler ve mey ve le -
rin her tür lü sün den bi ti rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir top-
lu luk için ayet ler var dır. (16/11)
Hur ma lık la rın ve üzüm lük le rin mey ve le rin den kur duk la rı çar-
dak lar da hem sar hoş luk ve ri ci iç ki, hem gü zel bir rı zık edin mek-
te si niz. Şüp he siz ak lı nı kul la na bi len bir top lu luk için, ger çek ten
bun da bir ayet var dır. (16/67)
Son ra mey ve le rin tü mün den ye, böy le ce Rab bi nin sa na ko lay -
laş tır dı ğı yol lar da yü rü-uçu ver. On la rın ka rın la rın dan tür lü renk-
ler de şer bet ler çı kar, on da in san lar için bir şi fa var dır. Şüp he siz
dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten bun da bir ayet var dır.
(16/69)
Al lah'ın gök yü zün den su in dir di ği ni gör me din mi? Böy le ce Biz
onun la, renk le ri de ği şik olan mey ve ler çı kar dık. Dağ lar dan da
be yaz, kır mı zı renk le ri de ği şik ve si yah yol lar (kıl dık). (35/27)
İçin de yas la nıp-da yan mış lar dır; or da bir çok mey ve ve şa rap is -
te mek te dir ler. (38/51)
Kı ya met-sa ati nin il mi O'na dön dü rü lür. O'nun il mi ol mak sı zın,
hiç bir mey ve to mur cu ğun dan çık maz, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. On la ra: "Be nim or tak la rım ne re de" di ye ses-
le ne ce ği gün, de di ler ki: "Sa na ar zet tik ki, biz den hiç bir şa hid
yok." (41/47)
Or da si zin için bir çok mey ve ler var dır; on lar dan yi ye cek si niz."
(43/73)
Or da, gü ven lik için de her tür lü mey ve yi is ti yor lar; (44/55)
Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo -
zul ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar,
içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal dan ır -
mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve
Rab le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fa at la nan bir ki -
şi), ate şin için de ebe di ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça

par ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler gi bi olur mu?
(47/15)
On la ra, is tek du yup-ar zu la dık la rı mey ve ler den ve et ten bol bol
ver dik. (52/22)
On da mey ve ler ve sal kım lı hur ma lık lar var. (55/11)
İki sin de de her mey ve den iki çift var dır. (55/52)
As tar la rı, ağır iş len miş at las tan ya tak lar üze rin de yas la nır lar. İki
cen ne tin de mey ve-dev şir me si (or da ki le re) ya kın (ko lay)dır.
(55/54)
İç le rin de (her tür den) mey ve, eş siz-hur ma ve eş siz-nar var dır.
(55/68)
Ar zu la yıp-se çe cek le ri mey ve ler, (56/20)
Üs tüs te di zi li mey ve le ri sark mış muz ağaç la rı, (56/29)
Ve (da ha) bir çok mey ve ler ara sın da, (56/32)
Ve can la rı nın çe kip-ar zu et ti ği mey ve ler (ara sın da dır lar).
(77/42)
Mey ve ler ve ot lak lık lar, (80/31)

MI SIR
Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa, biz bir çe şit ye me ğe kat-
lan ma ya ca ğız, Rab bi ne yal var da, bi ze ye rin bi tir dik le rin den
bak la, acur, sar mı sak, mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man
Mu sa:) "Ha yır lı ola nı, şu de ğer siz, şey le mi de ğiş tir mek is ti yor -
su nuz? (Öy ley se) Mı sır'a inin, çün kü (ora da) ken di niz için is te -
di ği niz var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk
(dam ga sı) vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu, kuş ku -
suz, Al lah'ın ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız
ye re öl dür me le rin den di. (Yi ne) bu, is yan et me le rin den ve sı nı rı
çiğ ne me le rin den di. (2/61)
Mu sa ve kar de şi ne (şöy le) vah yet tik: "Mı sır'da kav mi niz için ev -
ler ha zır la yın, ev le ri ni zi na maz kı lı nan (ve kıb le ye dö nük) yer ler
ya pın ve na ma zı dos doğ ru kı lın. Mü'min le ri de müj de le."
(10/87)
Onu sa tın alan bir Mı sır'lı (aziz,) ka rı sı na: "Onun ye ri ni üs tün tut
(ona gü zel bak), umu lur ki bi ze bir ya ra rı do ku nur ya da onu ev -
lat edi ni riz" de di. Böy le lik le Biz, Yu suf'u yer yü zün de (Mı sır'da)
yer le şik kıl dık. Ona söz le rin yo ru mun dan (olan bir bil gi yi) öğ ret -
tik. Al lah, em rin de ga lib olan dır, an cak in san la rın ço ğu bil mez -
ler. (12/21)
Böy le ce on lar (ge lip) Yu suf'un ya nı na gir dik le ri za man, an ne ve
ba ba sı nı bağ rı na bas tı ve de di ki: "Al lah'ın di le me siy le Mı sır'a
gü ven lik için de gi ri niz." (12/99)
Fi ra vun, ken di kav mi için de ba ğır dı; de di ki: "Ey kav mim, Mı -
sır'ın mül kü ve şu al tım da ak mak ta olan ne hir ler be nim de ğil
mi? Yi ne de gör me ye cek mi si niz?" (43/51)

Mİ KA İL (A.S.)
Her kim Al lah'a, me lek le ri ne, el çi le ri ne, Cib ril'e ve Mi ka il'e düş-
man ise, ar tık şüp he siz Al lah da ka fir le rin düş ma nı dır." (2/98)

MİN NET
Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in san la -
ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi min net ve ezi-
yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru -
mu, üze rin de top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer;
üze ri ne sağ nak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir.
On lar ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede-
mez)ler. Al lah, kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (2/264)
Müs lü man ol du lar di ye sa na min net et mek te dir ler. De ki: "Müs -
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lümanlığınızı bana karşı minnet (konusu) etmeyin. Tam tersine,
sizi imana yönelttiği için Allah size minnet etmektedir. Eğer doğ-
ru sözlüler iseniz (bunu böyle kabullenmeniz gerekir.)" (49/17)

M‹RAS HÜKÜMLER‹
Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz olanı değiştir-
meyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü
bu büyük bir suçtur. (4/2)
Anne ve baba ile akrabaların bıraktıklarından erkekler için bir
pay vardır; anne ve baba ile akrabanın bıraktıklarından kadın-
lar için de bir pay vardır. Bunun azından ve çoğundan farz kı-
lınmış bir pay vardır. (Mirası) Bölüşme sırasında yakınlar yetim-
ler ve yoksullar da hazır olursa onları ondan rızıklandırın ve on-
lara güzel (maruf) söz söyleyin. (4/7-8)
Arkalarında bıraktıkları zayıf çocuklardan dolayı korku duyanla-
rın (vasiyetleri altında olanlar için de) içleri ürpertiyle titresin.
Allah'tan korksunlar ve onlara doğru söz söylesinler. (4/9)
Gerçekten yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler karınlarına
ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe girecekler-
dir. (4/10)
Çocuklarınız konusunda Allah erkeğe iki dişinin hissesi kadar
tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bı-
raktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise bu du-
rumda yarısı onundur. (Ölenin) Bir çocuğu varsa geriye bıraktı-
ğından anne ve babadan her biri için altıda bir çocuğu olmayıp
da anne ve baba ona mirasçı ise bu durumda annesi için üçte
bir vardır. Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda
bir'dir. (Ancak bu hükümler ölenin) Ettiği vasiyet veya (varsa)
borcun düşülmesinden sonradır. Babalarınız oğullarınız siz on-
ların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu
bilmezsiniz. (Bunlar) Allah'tan bir farzdır. Şüphesiz Allah bilen-
dir hüküm ve hikmet sahibi olandır. (4/11)
Eşlerinizin eğer çocukları yoksa geride bıraktıklarının yarısı si-
zindir. Şayet çocukları varsa -onunla yapacakları vasiyetten ya
da (ayıracakları) borçtan sonra- bu durumda bıraktıklarının
dörtte biri sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa geriye bıraktıklarınız-
dan dörtte biri onların (kadınlarınızın)dır. Eğer sizin çocuğunuz
varsa geriye bıraktıklarınızdan sekizde biri onların (kadınlarını-
zın)dır. (Yine bu hükümler) Edeceğiniz vasiyet veya (varsa)
borcun düşülmesinden sonradır. Mirası aranan erkek ya da ka-
dın çocuğu ve babası olmayan bir kimse olup erkek veya kız
kardeşi bulunursa onlardan her biri için altıda bir vardır. Eğer
bundan fazla iseler bu durumda -kendisiyle yapılan vasiyette ya
da (varsa) borçtan sonra- üçte bir'de -zarara uğratılmaksızın
onlara ortaktırlar. (Bu size) Allah'tan bir vasiyettir Allah bilendir
(kullara) yumuşak olandır. (4/12)
Ey iman edenler kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkışmanız
helal değildir. Apaçık olan 'çirkin bir hayasızlık' yapmadıkları
sürece onlara verdiklerinizin bir kısmını gidermeniz (kendinize
almanız) için onlara baskı yapmanız da (helal değildir.) Onlarla
güzellikle geçinin. Şayet onlardan hoşlanmadınızsa belki bir
şey hoşunuza gitmez ama Allah onda çok hayır kılar. (4/19)
Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından ve her biri-
ne mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı kimsele-
re de kendi paylarını verin. Şüphesiz Allah herşeye şahid olan-
dır. (4/33)
Senden fetva isterler. De ki: "Allah 'çocuksuz ve babasız olanın
(kelale'nin)' mirasına ilişkin hükmü açıklar. Ölen kişinin çocuğu
yok da kız kardeşi varsa geride bıraktıklarının yarısı kız karde-
şinindir. Ama (ölen) kız kardeşinin çocuğu yoksa kendisi (erkek

kardeşi) ona mirasçı olur. Eğer kız kardeşi iki ise geride bırak-
tıklarının üçte ikisi onlarındır. Ama (mirasçılar) erkekler ve kız
kardeşler ise bu durumda erkek için dişinin iki payı vardır. Allah
-şaşırıp sapmayasınız diye- açıklar. Allah herşeyi bilendir."
(4/176)
Bundan sonra iman edip hicret edenler ve sizinle birlikte cehd
edenler işte onlar sizdendir. Akrabalar (mirasta) Allah'ın Kitabı-
na göre birbirlerine (mirasta) önceliklidir. Doğrusu Allah herşe-
yi bilendir. (8/75)
Ey iman edenler sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman vasi-
yet hazırlanışında aranızda içinizden adaletli iki kişiyi (şahid tu-
tun.) Veya yolculukta olup size ölüm musibeti gelip çatarsa siz-
den olmayan başka iki kişiyi (şahid tutun. İkisini) Şayet kuşku-
lanacak olursanız namazdan sonra alıkoyarsınız onlar da (si-
ze): "Akraba dahi olsa onu (yeminimizi) hiçbir değere değiştir-
meyeceğiz ve Allah'ın şahidliğini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde
biz elbette günahkarlardan oluruz." diye Allah adına yemin et-
sinler. (5/106)
Eğer o ikisi aleyhinde kesin olarak günahı hak ettiklerine ilişkin
bilgi sahibi olunursa bu durumda haksızlığa uğrayanlardan iki
kişi -ki bunlar buna daha hak sahibidirler- öbürlerinin yerine ge-
çerler ve: "Bizim şehadetimiz o ikisinin şehadetinden şüphesiz
daha doğrudur. Biz haddi aşmadık yoksa gerçekten zulmeden-
lerden oluruz" diye Allah'a yemin ederler. (5/107)
Bu gerektiği gibi şahidliği yapmalarına veya yeminlerinden son-
ra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha yakındır.
Allah'tan korkup-sakının ve dinleyin. Allah fasıklar topluluğunu
hidayete erdirmez. (5/108)

M‹SAK
Sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik (ve demiş-
tik ki:) "Size verdiğimize sımsıkı yapışın ve onda olanı (hüküm-
leri sürekli) hatırlayın, ki sakınasınız." (2/63)
Hani İsrailoğullarından, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin,
anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle dav-
ranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve
zekatı verin" diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç,
döndünüz ve (hâlâ) yüz çeviriyorsunuz. (2/83)
Hani sizden "Birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarınız-
dan çıkarmayın" diye misak almıştık. Sonra sizler bunu onayla-
mıştınız, hâlâ (buna) şahitlik ediyorsunuz. (2/84)
Hani sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik (ve):
"Size verdiğimize (Kitaba) sımsıkı sarılın ve dinleyin" (demiştik).
Demişlerdi ki: "Dinledik ve baş kaldırdık." İnkârları yüzünden
buzağı (tutkusu) kalplerine sindirilmişti. De ki: "İnanıyorsanız,
inancınız size ne kötü şey emrediyor?" (2/93)

M‹SAL VERMEK
Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki Biz (ona karşı)
sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım.
(25/33)
Sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak artık onların bir
yola güçleri yetmemektedir. (17/48)
Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O'nun nasıl
bir çocuğu olabilir? O'nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O herşeyi ya-
ratmıştır. O herşeyi bilendir. (6/101)

MUC‹ZE
Olanca yeminleriyle, eğer kendilerine bir ayet gelse, kesin ola-
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rak ona ina na cak la rı na da ir Al lah'a ye min et ti ler. De ki: "Ayet -
ler, an cak Al lah Katında dır; on la ra (mu ci ze ler) gel se de kuş ku -
suz i-nan ma ya cak la rı nın şu urun da de ğil mi si niz? (6/109)
Se mud (top lu mu na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik. Sa lih:) "Ey
kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci ze) gel miş tir: Al lah'ın
bu di şi de ve si si ze bir bel ge dir; onu sa lı ve rin de Al lah'ın ar zın -
da ot la sın, ona bir kö tü lük le do kun ma yın, son ra si zi acı bir azab
ya ka lar" de di. (7/73)
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci -
ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı
olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü -
ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor -
sa nız." (7/85)
On lar: "Bi zi bü yü le mek için mu ci ze (ayet) ola rak her ne ge ti rir -
sen ge tir, yi ne de biz sa na ina na cak de ği liz" de di ler. (7/132)
Bu nun üze ri ne, ay rı ay rı mu ci ze ler (ayet ler) ola rak üzer le ri ne
tu fan, çe kir ge, buğ day gü ve si, kur ba ğa ve kan mu sal lat kıl dık.
Yi ne bü yük lük tas la dı lar ve suç lu-gü nah kar bir ka vim ol du lar.
(7/133)
Bir de der ler ki: "Rab bin den üze ri ne bir ayet (mu ci ze) in di ril se
ya!.." De ki: "Gayb yal nız ca Al lah'ın dır, siz bek le ye du run; ben
de siz ler le bir lik te bek le yen ler de nim." (10/20)
"Ey Hud" de di ler. "Sen bi ze apa çık bir bel ge (mu ci ze) ile gel miş
de ğil sin ve biz de se nin sö zün le ilah la rı mı zı ter ket me yiz. Sa na
iman ede cek de de ği liz." (11/53)
İn kar eden ler der ler ki: "Ona Rab bin den bir ayet (mu ci ze) in di -
ril sey di ya." Sen, yal nız ca bir uya rı cı sın ve her top lu luk için bir
hi da yet ön de ri sin. (13/7)
İn kar eden ler: "Ona Rab bin den bir ayet (mu ci ze) in di ril sey di
ya!" der ler. De ki: "Şüp he siz Al lah, di le di ği ni şa şır tıp-sap tı rır,
ken di si ne ka tık sız ca yö ne le ni de dos doğ ru yo la yö nel tip-ile tir."
(13/27)
An dol sun, sen den ön ce de el çi ler gön der dik, on la ra eş ler ve ço -
cuk lar ver dik. Al lah'ın iz ni ol mak sı zın (hiç) bir el çi ye her han gi
bir aye ti (mu ci ze yi) ge tir mek ola cak iş de ğil di. Her ecel (tes bit
edil miş sü re) için bir ki tap (ya zı, hü küm, son) var dır. (13/38)
Bi zi ayet (mu ci ze)ler gön der mek ten, ön ce ki le rin onu ya lan la -
ma sın dan baş ka bir şey alı koy ma dı. Se mud'a di şi de ve yi gö rü -
nür (bir mu ci ze) ola rak gön der dik, fa kat on lar bu nun la (onu bo -
ğaz la mak la) zul met miş ol du lar. Oy sa Biz ayet le ri an cak kor kut -
mak için gön de ri riz. (17/59)
An dol sun, Biz Mu sa'ya apa çık do kuz ayet (mu ci ze) ver miş tik;
iş te İs ra ilo ğul la rı na sor; on la ra gel di ği za man Fi ra vun ona:
"Ger çek ten ben se ni bü yü len miş sa nı yo rum" de miş ti. (17/101)
"Eli ni kol tu ğu na sok, bir has ta lık ol ma dan, baş ka bir mu ci ze
(ayet) ola rak bem be yaz bir du rum da çık sın." (20/22)
Öy le ki sa na bü yük mu ci ze le ri miz den (bi ri ni) gös ter miş ola lım.
(20/23)
De di ler ki: "Bi ze ken di Rab bin den bir ayet (mu ci ze) ge tir me si
ge rek mez miy di?" On la ra ön ce ki ki tap lar da açık bel ge ler gel-
me di mi? (20/133)
"Ha yır" de di ler. (Bun lar) Kar ma ka rı şık düş ler dir; ha yır, onu ken-
di si uy dur muş tur; ha yır o bir şa ir dir. Böy le de ğil se, ön ce ki le re
gön de ril di ği gi bi bi ze de bir ayet (mu ci ze) ge tir sin." (21/5)
Di ler sek, on la rın üze ri ne gök ten bir ayet (mu ci ze) in di ri riz de,

ona bo yun la rı eğil miş ka lı ve rir. (26/4)
"Sen yal nız ca bi zim ben ze ri miz olan bir be şer den baş ka sı de -
ğil sin; eğer doğ ru söz lü isen, bu du rum da  bir ayet (mu ci ze) ge -
tir-gö re lim." (26/154)
"Ve eli ni koy nu na sok, ku sur suz ola rak bem be yaz çı kı ver sin,
(bu,) Fi ra vun ve kav mi ne olan do kuz ayet (mu ci ze) için de(n bi -
ri)dir. Ger çek ten on lar, fa sık olan bir ka vim dir." (27/12)
"Eli ni koy nu na sok, ku sur suz ola rak bem be yaz çık sın. Ve (her
tür lü) deh şet ten ya na ka nat la rı nı ken di ne doğ ru çek. İş te bun-
lar, se nin Rab bin den Fi ra vun ve ön de ge len adam la rı na iki ke -
sin-ka nıt (mu ci ze)dır. Ger çek ten on lar, fa sık bir top lu luk tur."
(28/32)
De di ler ki: "Ona Rab bin den ayet ler (bir ta kım mu ci ze ler) in di ril -
me li de ğil miy di?" De ki: "Ayet ler yal nız ca Al lah'ın Katında dır.
Ben ise, an cak apa çık bir uya rı cı yım." (29/50)
Bir ayet (mu ci ze) gör dük le rin de de, alay ko nu su edi nip eğ le ni -
yor lar. (37/14)
On lar bir ayet (mu ci ze) gör se ler, sırt çe vi rir ler ve: "(Bu,) Sü re -
ge len bir bü yü dür" der ler. (54/2)
(Mu sa) Ona bü yük mu ci ze yi gös ter di. (79/20)

MU HA CİR
Öne ge çen Mu ha cir ler ve En sar ile on la ra gü zel lik le uyan lar;
Allah on lar dan hoş nut ol muş tur, on lar da O'ndan hoş nut ol muş-
lar dır ve (Al lah) on la ra, için de ebe di ka la cak la rı, al tın dan ır mak-
lar akan cen net ler ha zır la mış tır. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu -
luk' bu dur. (9/100)
An dol sun Al lah, Pey gam be rin, Mu ha cir le rin ve En sa rın üze ri ne
tev be ih san et ti. Ki on lar -iç le rin de bir bö lü mü nün kal bi ner dey -
se kay mak üze rey ken- ona güç lük sa atin de ta bi ol du lar. Son ra
on la rın tev be le ri ni ka bul et ti. Çün kü O, on la ra (kar şı) çok şef-
kat li dir, çok esir ge yi ci dir. (9/117)
Pey gam ber, mü'min ler için ken di ne fis le rin den da ha ev la dır ve
onun zev ce le ri de on la rın an ne le ri dir. Ra him sa hip le ri (ak ra ba lar)
de, Al lah'ın Ki ta bın da bir bir le ri ne öte ki mü'min ler den ve mu ha cir -
ler den da ha ya kın dır. An cak dost la rı nı za ma ruf üze re ya pa cak -
la rı nız baş ka; bun lar Ki tap ta ya zıl mış bu lun mak ta dır. (33/6)

HZ. MU HAM MED (SAV)’�N PEY GAM BER Lİ Ğİ
Şüp he siz Biz se ni bir müj de ci ve bir uya rı cı ola rak hak (Kur'an)
ile gön der dik. Sen ce hen ne min hal kın dan so rum lu tu tul ma ya -
cak sın. (2/119)
İş te bun lar Al lah'ın ayet le ri dir; on la rı sa na bir hak ola rak oku yo -
ruz. Sen de gön de ri len el çi ler den sin. (2/252)
Şüp he siz Al lah'ın sa na gös ter di ği gi bi in san lar ara sın da hük-
met men için Biz sa na Ki ta bı hak ola rak in dir dik. (Sa kın) Ha in le -
rin sa vu nu cu su ol ma. (4/105)
Ey pey gam ber Rab bin den sa na in di ri le ni teb liğ et. Eğer (bu gö r-
e vi ni) yap ma ya cak olur san O'nun el çi li ği ni teb liğ et me miş olur-
sun. Al lah se ni in san lar dan ko ru ya cak tır. Şüp he siz Al lah ka fir
olan bir top lu lu ğu hi da ye te er dir mez. (5/67)
De ki: "Ey in san lar ben Al lah'ın si zin he pi ni ze gön der di ği bir el -
çi si (pey gam be ri)yim. Ki gök le rin ve ye rin mül kü yal nız O'nun -
dur. O'ndan baş ka ilah yok tur O di ril tir ve öl dü rür. Öy ley se
Allah'a ve üm mi pey gam ber olan el çi si ne iman edin. O da
Allah'a ve O'nun söz le ri ne inan mak ta dır. Ona iman edin ki hi da-
ye te er miş olur su nuz. (7/158)
Biz el çi le ri müj de ve ri ci ler ve uya rıp-kor ku tu cu lar ol mak tan baş -
ka (bir ne den le) gön der mi yo ruz. Şu hal de kim iman eder se ve
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(dav ra nış la rı nı) dü zel tir se ar tık on lar için kor ku yok tur on lar
mah zun da ol ma ya cak lar dır. (6/48)
De ki: "O gök le ri ve ye ri ya ra tır ken ve O (hep) bes le yen (hiç)
bes len mez ken ben Al lah'tan baş ka sı nı mı ve li edi ne ce ğim?" De
ki: "Ba na ger çek ten Müs lü man olan la rın il ki ol mam em re dil di
ve: Sa kın müş rik ler den ol ma." (de nil di.) (6/14)
Öy le ki Al lah'tan baş ka sı na iba det et me yin. Ger çek ten ben si zi
O'nun ta ra fın dan uya ran ve müj de le ye nim; (11/2)
İn kâr eden ler der ler ki: "Ona Rab bin den bir ayet (mu ci ze) in di -
ril sey di ya." Sen yal nız ca bir uya rı cı sın ve her top lu luk için bir
hi da yet ön de ri sin. (13/7)
Her üm met için de ken di ne fis le rin den on la rın üze ri ne bir şa hid
ge tir di ği miz gün se ni de on lar üze rin de bir şa hid ola rak ge ti re -
ce ğiz. Biz Ki ta bı sa na her şe yin açık la yı cı sı Müs lü man la ra bir
hi da yet bir rah met ve bir müj de ola rak in dir dik. (16/89)
Si zi en iyi Rab bi niz bi lir; di ler se si ze mer ha met eder di ler se si -
zi azab lan dı rır. Biz se ni on la rın üze ri ne bir ve kil ola rak gön der -
me dik. (17/54)
De ki: "Şüp he siz ben an cak si zin ben ze ri niz olan bir be şe rim;
yal nız ca ba na si zin ila hı nı zın tek bir ilah ol du ğu vah yo lu nu yor.
Kim Rab bi ne ka vuş ma yı umu yor sa ar tık sa lih bir amel de bu lun-
sun ve Rab bi ne iba det te hiç kim se yi or tak tut ma sın." (18/110)
Biz se ni alem ler için yal nız ca bir rah met ola rak gön der dik.
(21/107)
De ki: "Ey in san lar ger çek ten ben si zin için yal nız ca bir uya rı cı -
yım." (22/49)
Biz se ni yal nız ca bir müj de ve ri ci ve uya rıp-kor ku tu cu ola rak
gön der dik. (25/56)
(De ki:) "Ben an cak bu şeh rin Rab bi ne iba det et mek le em ro -
lun dum ki O bu ra sı nı kut lu ve say gı de ğer kıl dı. her şey O'nun -
dur. Ve Müs lü man lar dan ol mak la em ro lun dum." "Ve Kur'an'ı
oku mak la da (em ro lun dum). Ar tık kim hi da ye te ge lir se ken di
nef si için hi da ye te gel miş tir; kim sa pa cak olur sa de ki: "Ben yal-
nız ca uya rı cı lar da nım." (27/91-92)
Mu ham med si zin er kek le ri niz den hiç bi ri nin ba ba sı de ğil dir; an -
cak o Al lah'ın Re sû lü ve pey gam ber le rin so nun cu su dur. Al lah
her şe yi bi len dir. (33/40)
Ey Pey gam ber ger çek ten Biz se ni bir şa hid bir müj de ve ri ci ve
bir uya rı cı ola rak gön der dik. Ve ken di iz niy le Al lah'a ça ğı ran ve
nur sa çan bir çe rağ ola rak (gön der dik). Mü'min le re müj de ver;
ger çek ten on lar için Al lah'tan bü yük bir fazl var dır. (33/45-47)
Biz se ni an cak bü tün in san la ra bir mü de ve ri ci ve uya rı cı ola rak
gön der dik. An cak in san la rın ço ğu bil mi yor lar. (34/28)
Şüp he siz Biz se ni hak ile bir müj de ve ri ci ve bir uya rı cı ola rak
gön der dik. hiç bir üm met yok tur ki için de bir uya rı cı ge lip-geç miş
ol ma sın. (35/24)
An dol sun hik met li Kur'an'a, Ger çek ten sen gön de ri len (el çi)ler -
den sin. Dos doğ ru bir yol üze rin de(sin). (Kur'an) Güç lü ve üs tün
olan esir ge yen (Al lah')ın in dir me si dir. Ba ba la rı uya rıl ma mış
böy le ce ken di le ri de ga fil kal mış bir kav mi uyar man için (gön de-
ril din). (36/2-6)
Biz ona (Pey gam be re) şi ir öğ ret me dik; (bu) ona ya kış maz da.
O (ken di si ne in di ri len Ki tap) yal nız ca bir öğüt ve apa çık bir
Kur'an'dır. (36/69)
De ki: "Ben, yal nız ca bir uya rı cı yım. Bir olan, kah re den
Allah'tan baş ka bir ilah yok tur." "Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın -
da bu lu nan la rın Rab bi dir, üs tün ve güç lü olan, ba ğış la yan dır."
De ki: "Bu (Kur'an), bü yük bir ha ber dir." Siz ler ise, on dan yüz
çe vi ri yor su nuz. "Me le-i Ala (yü ce top lu luk) tar tı şıp du rur ken, be -

nim hiç bir bil gim yok tur." "Ba na an cak, yal nız ca apa çık bir uya-
rı cı ol du ğum vah yo lun mak ta dır." (38/65-70)
Al lah'ın dı şın da bir ta kım ve li ler edi nen ler ise; Al lah on la rın üze-
rin de gö zet le yi ci dir. Sen on la rın üze rin de bir ve kil de ğil sin.
(42/6)
De ki: "Ben el çi ler den bir tü re di de ği lim ba na ve si ze ne ya pı la -
ca ğı nı da bi le mi yo rum. Ben yal nız ca ba na vah ye dil mek te ola na
uyu yo rum ve ben apa çık bir uya rı cı dan baş ka sı de ği lim." (46/9)
Şüp he siz Biz se ni bir şa hid bir müj de ve ri ci ve bir uya rı cı ola rak
gön der dik. (48/8)
Ki Al lah'a ve Re sû lü'ne iman et me niz O'nu sa vu nup-des tek le -
me niz O'nu en iç ten bir say gıy la-yü celt me niz ve sa bah ak şam
O'nu (Al lah'ı) tes bih et me niz için. (48/9)

MUH KEM VE MÜ TE ŞA BİH AYET LER
Sa na Ki ta bı in di ren O'dur. O'ndan Ki ta bın ana sı (te me li) olan bir
kı sım ayet ler muh kem'dir; di ğer le ri ise mü te şa bih tir. Kalp le rin de
bir kay ma olan lar fit ne çı kar mak ve ol ma dık yo rum la rı nı yap-
mak için on dan mü te şa bih ola nı na uyar lar. Oy sa onun te vi li ni
Al lah'tan baş ka sı bil mez. İlim de de rin le şen ler ise: "Biz ona
inan dık tü mü Rab bi mi zin Katından dır" der ler. Te miz akıl sa hip -
le rin den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (3/7)

MUH SİN
Muh sin olan la ra bir hi da yet ve bir rah met tir. (31/3)

HZ. MU SA (A.S.)
Ha ni Mu sa ile kırk ge ce için söz leş miş tik. Ama son ra siz onun
ar ka sın dan bu za ğı yı (tan rı) edin miş ve (böy le ce) za lim ler ol -
muş tu nuz. (2/51)
Bun dan son ra (ar tık) şük re de si niz di ye si zi ba ğış la dık. (2/52)
Ve hi da ye te ere si niz di ye Mu sa'ya Ki tab'ı ve Fur kan'ı ver dik.
(2/53)
Ha ni Mu sa kav mi ne: "Ey kav mim ger çek ten siz bu za ğı yı (tan rı)
edin mek le ken di ni ze zul met ti niz. He men ku sur suz ca ya ra tan
(ger çek ilah)ını za tev be edip ne fis le ri ni zi öl dü rün: bu ya ra tı cı nız
Katında si zin için da ha ha yır lı dır" de miş ti. Bu nun üze ri ne (Al lah)
tev be le ri ni zi ka bul et ti. Şüp he siz O tev be le ri ka bul eden dir esir-
ge yen dir. (2/54)
Ve de miş ti niz ki: "Ey Mu sa biz Al lah'ı apa çık gö rün ce ye ka dar
sa na inan ma yız." Bu nun üze ri ne yıl dı rım si zi (ken di niz den) al -
mış tı. Ve siz ba kıp du ru yor du nuz. (2/55)
Son ra şük re de si niz di ye si zi ölü mü nüz den son ra di rilt tik. (2/56)
Bu lut la rı üze ri ni ze göl ge kıl dık ve si ze kud ret hel va sı ve bıl dır -
cın in dir dik. Si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te mi zin den yi yin
(de dik). On lar Bize zul met me di ler an cak ken di ne fis le ri ne zul-
met ti ler. (2/57)
Ve ha tır la yın de miş tik ki: "Şu şeh re gi rin ve ora da is te di ği niz
yer de bol bol yi yin yal nız ca sec de ede rek ka pı sın dan gi rer ken
'di le ği miz ba ğış lan ma dır' de yin; (biz de) ha ta la rı nı zı ba ğış la ya -
lım; iyi lik ya pan la rın (ecir le ri ni) art tı ra ca ğız." (2/58)
Ama zul me den ler ken di le ri ne söy le nen sö zü bir baş ka sıy la de -
ğiş tir di ler. Biz de o za lim le rin yap tık la rı boz gun cu lu ğa kar şı lık
üzer le ri ne gök ten iğ renç bir azab in dir dik. (2/59)
(Yi ne) Ha tır la yın; Mu sa kav mi için su ara mış tı o za man Biz ona:
"Asa nı ta şa vur" de miş tik de on dan oni ki pı nar fış kır mış tı böy-
le ce her kes içe ce ği ye ri bil miş ti. Al lah'ın ver di ği rı zık tan yi yin
için ve yer yü zün de boz gun cu luk (fe sad) ya pa rak ka rı şık lık çı -
kar ma yın. (2/60)
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Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa biz bir çe şit ye me ğe kat lan-
ma ya ca ğız Rab bi ne yal var da bi ze ye rin bi tir dik le rin den bak la
acur sar mı sak mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man Mu sa:)
"Ha yır lı ola nı şu de ğer siz şey le mi de ğiş tir mek is ti yor su nuz?
(Öy ley se) Mı sır'a inin çün kü (ora da) ken di niz için is te di ği niz
var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk (dam ga sı)
vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu kuş ku suz Al lah'ın
ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me -
le rin den di. (Yi ne) bu is yan et me le rin den ve sı nı rı çiğ ne me le rin -
den di. (2/61)
Siz den mi sak al mış ve Tur'u üs tü nü ze yük selt miş tik (ve de miş -
tik ki:) "Si ze ver di ği mi ze sım sı kı ya pı şın ve on da ola nı (hü küm -
le ri sü rek li) ha tır la yın ki sa kı na sı nız." (2/63)
Siz ise bun dan son ra da yüz çe vir di niz. Eğer Al lah'ın üze ri niz -
de ki faz lı (lü tuf ve ih sa nı) ve rah me ti ol ma say dı siz ger çek ten
hüs ra na uğ ra yan lar dan olur du nuz. (2/64)
Ha ni Mu sa kav mi ne: "Al lah mu hak kak si zin bir sı ğır kes me ni zi
em re di yor" de miş ti. "Bi zi ala ya mı alı yor sun?" de di ler. (Mu sa)
"Ca hil ler den ol mak tan Al lah'a sı ğı nı rım" de di. (2/67)
"Rab bi ne adı mı za yal var da bi ze ni te lik le ri ni açık la sın" de di ler.
(Mu sa Rab bi ne yal var dık tan son ra) "Şüp he siz Al lah di yor ki: O
ne pek geç kin ne de pek genç iki si ara sı dinç(lik te bir sı ğır ol -
ma lı)dır. Ar tık em ro lun du ğu nuz şe yi ye ri ne ge ti rin" de di. (2/68)
(Bu se fer) de di ler ki: "Rab bi ne adı mı za yal var da bi ze ren gi ni
bil dir sin." O: "(Rab bim) di yor ki: O ba kan la rın içi ni fe rah la tan
sa rı bir inek tir" de di. (2/69)
(On lar yi ne:) "Rab bi ne adı mı za yal var da bi ze onun ni te lik le ri ni
açık la sın. Çün kü bi ze gö re sı ğır lar bir bi ri ne ben zer. İn şa Al lah
(Al lah di ler se) biz doğ ru yu bu lu ruz" de di ler. (2/70)
(Bu nun üze ri ne Mu sa "Rab bim) di yor ki: O ye ri sür mek ve eki -
ni su la mak için bo yun du ru ğa alın ma yan sal ma ve ala ca sı ol ma-
yan bir inek tir" de di. (O za man): "Şim di ger çe ği ge tir din" de di -
ler. Böy le ce ine ği kes ti ler; ama ne re dey se (bu nu) yap ma ya cak -
lar dı. (2/71)
An dol sun Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe şe el çi ler
gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel ge ler ver dik ve
onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek si ze ne za man bir el çi
nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir şey le gel se bü yük lük tas la ya rak
bir kıs mı nız onu ya lan la ya cak bir kıs mı nız da onu öl dü re cek mi -
si niz? (2/87)
De di ler ki: "Bi zim kalp le ri miz ör tü lü dür." Ha yır; Al lah in kâr la rın -
dan do la yı on la rı la net le miş tir. Bun dan do la yı pek azı iman
eder. (2/88)
An dol sun Mu sa si ze apa çık bel ge ler le gel di. Son ra siz onun ar -
ka sın dan bu za ğı yı (tan rı) edin di niz. İş te siz (böy le) za lim ler si -
niz. (2/92)
Ha ni siz den mi sak al mış ve Tur'u üs tü nü ze yük selt miş tik (ve):
"Si ze ver di ği mi ze (Ki ta ba) sım sı kı sa rı lın ve din le yin" (de miş tik).
De miş ler di ki: "Din le dik ve baş kal dır dık." İn kâr la rı yü zün den
bu za ğı (tut ku su) kalp le ri ne sin di ril miş ti. De ki: "İna nı yor sa nız
inan cı nız si ze ne kö tü şey em re di yor?" (2/93)
Yok sa da ha ön ce Mu sa'nın sor gu ya çe kil di ği gi bi siz de Re su -
lü nü zü sor gu ya mı çek mek is ti yor su nuz? Kim ima nı in kâr ile de -
ği şir se ar tık o düm düz yol dan sap mış olur. (2/108)
De yin ki: "Biz Al lah'a; bi ze in di ri le ne İb ra him İs ma il İs hak Ya kub
ve to run la rı na in di ri le ne Mu sa ve İsa'ya ve ri len ile pey gam ber -
le re Rab bin den ve ri le ne iman et tik. On lar dan hiç bi ri ni di ğe rin -
den ayır det me yiz ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (2/136)
Mu sa'dan son ra İs ra ilo ğul la rı nın ön de ge len le ri ni gör me din mi?

Ha ni pey gam ber le rin den bi ri ne: "Bi ze bir me lik gön der de Al lah
yo lun da sa va şa lım" de miş ler di O: "Ya üze ri ni ze sa vaş ya zıl dı ğı
hal de sa vaş ma ya cak olur sa nız?" de miş ti. "Bi ze ne olu yor ki
Allah yo lun da sa vaş ma ya lım? Ki biz yur du muz dan çı ka rıl dık ve
ço cuk la rı mız dan (uzak laş tı rıl dık.)" de miş ler di. Ama on la ra sa -
vaş ya zıl dı ğı (ön gö rül dü ğü) za man az bir kıs mı ha riç yüz çe vir -
di ler. Al lah za lim le ri bi lir. (2/246)
Ki tap Eh li sen den ken di le ri ne gök ten bir ki tap in dir me ni is ti yor.
Mu sa'dan bun dan da ha bü yü ğü nü is te miş ler di. De miş ler di ki:
"Bi ze Al lah'ı açık ça gös ter." Böy le ce zu lüm le rin den do la yı on la -
ra yıl dı rım çarp mış tı. Ar dın dan ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra bu za ğı yı (ilah) edin miş ler di. Yi ne bun dan do la yı
on la rı af fet tik ve Mu sa'ya apa çık olan is pat la yı cı bir de lil ver dik.
(4/153)
Ve ger çek ten sa na da ha ön ce den hi ka ye le ri ni an lat tı ğı mız el çi -
le re an lat ma dı ğı mız el çi le re (vah yet tik). Al lah Mu sa ile de ko -
nuş tu. (4/164)
Ha ni Mu sa kav mi ne (şöy le) de miş ti: "Ey kav mim Al lah'ın üze ri -
niz de ki ni me ti ni anın; içi niz den pey gam ber ler çı kar dı siz den yö -
ne ti ci ler kıl dı ve alem ler den hiç kim se ye ver me di ği ni si ze ver -
di." (5/20)
"Ey kav mim Al lah'ın si zin için yaz dı ğı (gir me ni zi em ret ti ği) kut-
sal ye re gi rin ve ge ri sin ge ri ar ka nı za dön me yin; yok sa kay ba
uğ ra yan lar ola rak çev ri lir si niz." (5/21)
De di ler ki: "Ey Mu sa or da zor ba bir ka vim var dır on lar çık ma -
dık la rı sü re ce biz ora ya ke sin lik le gir me yiz. Şa yet or dan çı kar -
lar sa biz de mu hak kak gi re riz. (5/22)
Kor kan lar ara sın da olup da Al lah'ın ken di le ri ne ni met ver di ği iki
ki şi: "On la rın üze ri ne ka pı dan gi rin. Gi rer se niz şüp he siz siz ler
ga lib si niz. Eğer mü'min ler den se niz yal nız ca Al lah'a te vek kül
edin." de di. (5/23)
De di ler ki: "Ey Mu sa biz on lar dur du ğu sü re ce hiç bir za man
ora ya gir me ye ce ğiz. Sen ve Rab bin git iki niz sa va şın. Biz bur -
da du ra ca ğız." (5/24)
(Mu sa:) "Rab bim ger çek ten ken dim den ve kar de şim den baş ka -
sı na ma lik ola mı yo rum. Öy ley se bi zim le fa sık lar top lu lu ğu nun
ara sı nı Sen ayır." de di. (5/25)
(Al lah) De di: "Ar tık ora sı ken di le ri ne kırk yıl ha ram kı lın mış tır.
On lar yer yü zün de 'şaş kın ca dö nüp du ra cak lar.' Sen de o fa sık -
lar top lu lu ğu na üzül me." (5/26)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik hep si ni hi da ye te eriş-
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u Sü ley -
man'ı Ey yub'u Yu suf'u Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş tır dık.
Biz iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/ 84)
On lar: "Al lah, be şe re hiç bir şey in dir me miş tir" de mek le Al lah'ı
kad ri nin hak kı nı ve re rek tak dir ede me di ler. De ki: "Mu sa'nın in -
san la ra bir nur ve hi da yet ola rak ge tir di ği ve si zin de (par ça par -
ça) kâ ğıt lar üze rin de ya zı lı kı lıp (bir kıs mı nı) açık la dı ğı nız ve
ço ğu nu gö zar dı et ti ği niz ki ta bı kim in dir di? Si zin ve ata la rı nı zın
bil me di ği şey ler si ze öğ re til miş tir." De ki: "Al lah." Son ra On la rı
bı rak içi ne 'dal dık la rı saç ma uğ ra şı la rın da' oya la nıp-dur sun lar.
(6/91)
Son ra Biz Mu sa'ya iyi lik ya pan la rın üze rin de (ni me ti mi zi) ta -
mam la mak her şe yi ay rı ay rı açık la mak ve bir hi da yet ve rah met
ola rak Ki ta bı ver dik. Umu lur ki, Rab le ri ne ka vu şa cak la rı na ina-
nır lar. (6/154)
Son ra bun la rın (pey gam ber le rin) ar dın dan Mu sa'yı ayet le ri miz -
le Fi ra vun'a ve ön de ge len çev re si ne gön der dik; on lar ona
(ayet le ri mi ze) hak sız lık et ti ler. İş te boz gun cu luk çı ka ran la rın
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na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir bak. (7/103)
Mu sa de di ki: "Ey Fi ra vun ger çek ten ben alem le rin Rab bin den
(gön de ril me) bir el çi yim." (7/104)
"Be nim üze rim de ki yü küm lü lük Al lah'a kar şı an cak ger çe ği söy-
le mek tir. Rab bi niz den si ze apa çık bir bel ge ile gel dim. Ar tık İs -
ra ilo ğul la rı nı be nim le gön der." (7/105)
(Fi ra vun) De di ki: "Eğer ger çek ten bir ayet ge tir miş sen ve doğ -
ru söz lü ler den isen bu du rum da onu ge tir (ba ka lım)." (7/106)
Böy le lik le (Mu sa) asa sı nı fır la tın ca anın da apa çık bir ej der ha
olu ver di. (7/107)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri de di ler ki: "Bu ger çek ten bil gin
bir bü yü cü dür."; (7/109)
"Si zi top rak la rı nız dan sü rüp-çı kar mak is ti yor. Bu du rum da ne
bu yu ru yor su nuz?" (7/110)
De di ler ki: "Onu ve kar de şi ni şim di lik bek le ti ver (ve re ce ğin ce -
za yı er te le) şe hir le re de top la yı cı lar yol la"; (7/111)
"Bü tün bil gin bü yü cü le ri sa na ge tir sin ler." (7/112)
Si hir baz lar Fi ra vun'a ge lip de di ler ki: "Eğer biz ga lip olur sak
her hal de bi ze bir kar şı lık (ar ma ğan) var de ğil mi?" (7/113)
"Evet" de di. "(O za man) Siz en ya kın(la rım) kı lı nan lar dan ola-
cak sı nız." (7/114)
De di ler ki: "Ey Mu sa (il kin) sen mi at mak is ter sin yok sa biz mi
ata lım?" (7/115)
(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce in san la rın göz le ri -
ni bü yü le yi ver di ler on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük
bir si hir ge tir miş ol du lar. (7/116)
Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve -
rin ce) bir de bak tı lar ki o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la -
yıp yu tu yor. (7/117)
Böy le ce hak ye ri ni bul du on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge -
çer siz kal dı. (7/118)
Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev-
ril di ler. (7/119)
Ve si hir baz lar sec de ye ka pan dı lar. (7/120)
"Alem le rin Rab bi ne iman et tik" de di ler. (7/121)
"Mu sa'nın ve Ha run'un Rab bi ne…" (7/122)
Fi ra vun: "Ben si ze izin ver me den ön ce O'na iman et ti niz öy le
mi? Mut la ka bu hal kı bur dan sü rüp-çı kar mak ama cıy la şe hir de
plan la dı ğı nız bir tu zak tır. Öy ley se siz (bu na kar şı lık ne ya pa ca -
ğı mı) bi le cek si niz." (7/123)
"Mu hak kak el le ri ni zi ve ayak la rı nı zı çap raz la ma ke se ce ğim ve
he pi ni zi idam ede ce ğim." (7/124)
(On lar da:) "Biz de şüp he siz Rab bi mi ze dö ne ce ğiz" de di ler.
(7/125)
Oy sa sen yal nız ca bi ze gel di ğin de Rab bi mi zin ayet le ri ne inan-
ma mız dan baş ka bir ne den le biz den in ti kam al mı yor sun. "Rab -
bi miz üs tü mü ze sa bır yağ dır ve bi zi Müs lü man ola rak öl dür."
(7/126)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri de di ler ki: "Mu sa ve kav mi ni bu
top rak ta (Mı sır'da) boz gun cu luk çı kar ma la rı se ni ve ilah la rı nı
ter ket me le ri için mi (ser best) bı ra ka cak sın?" (Fi ra vun) De di ki:
"Er kek ço cuk la rı nı öl dü re ce ğiz ve ka dın la rı nı sağ bı ra ka ca ğız.
Hiç şüp he siz biz on la ra kar şı ka hir bir üs tün lü ğe sa hi biz."
(7/127)
Mu sa kav mi ne: "Al lah'tan yar dım di le yin ve sab re din. Ger çek
şu ki arz Al lah'ın dır; ona kul la rın dan di le di ği ni mi ras çı kı lar. En
gü zel so nuç mut ta ki ler için dir." de di. (7/128)
De di ler ki: "Sen bi ze gel me den ön ce de gel dik ten son ra da ezi-
ye te uğ ra tıl dık." (Mu sa:) "Umu lur ki Rab bi niz düş ma nı nı zı he lak

ede cek ve siz le ri yer yü zün de ha li fe ler (ege men ler) kı la cak böy-
le ce na sıl dav ra na ca ğı nı zı göz le ye cek" de di. (7/129)
An dol sun Biz de Fi ra vun ai le (çev re)si ni bel ki öğüt alıp dü şü -
nür ler di ye yıl lar yı lı ku rak lı ğa ve ürün kıt lı ğı na uğ rat tık. (7/130)
On la ra bir iyi lik gel di ği za man "Bu bi zim için" de di ler; on la ra bir
kö tü lük isa bet et ti ğin de (bu nu da) Mu sa ve be ra be rin de ki le rin
bir uğur suz lu ğu ola rak yo rum lar lar dı. Ha be ri niz ol sun Al lah
Katında asıl uğur suz olan lar ken di le ri dir; ama on la rın ço ğu bil-
mez ler. (7/131)
On lar: "Bi zi bü yü le mek için mu ci ze (ayet) ola rak her ne ge ti rir -
sen ge tir yi ne de biz sa na ina na cak de ği liz" de di ler. (7/132)
Bu nun üze ri ne Biz de ay rı ay rı mu ci ze ler (ayet ler) ola rak üzer-
le ri ne tu fan çe kir ge buğ day gü ve si kur ba ğa ve kan mu sal lat kıl-
dık. Yi ne bü yük lük tas la dı lar ve suç lu-gü nah kar bir ka vim ol du -
lar. (7/133)
Baş la rı na iğ renç bir azab çö kün ce de di ler ki: "Ey Mu sa, Rab bi -
ne -sa na ver di ği ahid adı na- bi zim için dua et. Eğer bu iğ renç
aza bı üze ri miz den çe kip-gi de rir sen an dol sun sa na iman ede ce-
ğiz ve İs ra ilo ğul la rı nı se nin le gön de re ce ğiz." (7/134)
Ne za man ki on la rın eri şe bi le cek le ri bir sü re ye ka dar o iğ renç
aza bı çe kip-gi der dik on lar yi ne and la rı nı boz du lar. (7/135)
Biz de on lar dan in ti kam al dık ve ayet le ri mi zi ya lan la ma la rı ve
on lar dan ha ber siz miş ler (gi bi) ol ma la rı ne de niy le on la rı su da
boğ duk. (7/136)
Ken di si ne be re ket ler kıl dı ğı mız ye rin do ğu su na da ba tı sı na da
o hor kı lı nıp-za yıf bı ra kı lan la rı (müs taz'af la rı) mi ras çı lar kıl dık.
Rab bi nin İs ra ilo ğul la rı na olan o gü zel sö zü (va adi) sab ret me le -
ri do la yı sıy la ta mam lan dı (ye ri ne gel di). Fi ra vun ve kav mi nin
yap mak ta ol duk la rı ve yük selt tik le ri ni (köşk le ri ni sa ray la rı nı) da
yer le bir et tik. (7/137)
İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik. Put la rı önün de bel bü küp
eğil mek te olan bir top lu lu ğa rast la dı lar. Mu sa'ya de di ler ki: "Ey
Mu sa, on la rın ilah la rı (var; on la rın ki) gi bi sen de bi ze bir ilah
yap." O: "siz ger çek ten ca hil lik et mek te olan bir ka vim si niz" de -
di. (7/138)
On la rın için de bu lun duk la rı şey (din) mah vo lu cu dur ve yap mak-
ta ol duk la rı şey ler (iba det ler) de ge çer siz dir. (7/139)
O si zi alem le re üs tün kıl mış ken ben si ze Al lah'tan baş ka bir ilah
mı ara ya ca ğım? (7/140)
Ha ni si ze da ya nıl maz iş ken ce ler ya pan ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı öl dü ren Fi ra vun ai le sin den si zi kur tar -
mış tık. Bun da Rab bi niz den si zin için bü yük bir im ti han var dı.
(7/141)
Mu sa ile otuz ge ce için söz leş tik ve ona bir on da ha ek le dik.
Böy le ce Rab bi nin be lir le di ği sü re kırk ge ce ye ta mam lan dı. Mu -
sa kar de şi Ha run'a "Kav mim de be nim ye ri me geç ıs lah et ve
boz gun cu la rın yo lu nu tut ma" de di. (7/142)
Mu sa ta yin edi len sü re de ge lin ce ve Rab bi O'nun la ko nu şun ca:
"Rab bim ba na gös ter Se ni gö re yim" de di. (Al lah:) "Be ni as la gö -
re mez sin ama şu da ğa bak; eğer o ye rin de ka rar kı la bi lir se sen
de be ni gö re cek sin." Rab bi da ğa te cel li edin ce onu pa ram par -
ça et ti. Mu sa ba yı la rak ye re düş tü. Ken di ne gel di ğin de: "Sen ne
yü ce sin (Rab bim). Sa na tev be et tim ve ben iman eden le rin il ki -
yim" de di. (7/143)
(Al lah:) "Ey Mu sa" de di. "Sa na ver di ğim ri sa le tim le ve se nin le
ko nuş mam la se ni in san lar üze rin de seç kin kıl dım. Sa na ver dik -
le ri mi al ve şük re den ler den ol." (7/144)
Biz, ona Lev ha lar'da her şey den bir öğüt ve her şe yin ye ter li bir
açık la ma sı nı yaz dık. (Ve:) "Şim di bun la ra sı kı ca sa rıl ve kav mi -
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ne de em ret ki en gü ze liy le sa rıl sın lar. Si ze fa sık la rın yur du nu
pek ya kın da gös te re ce ğim" (de dik). (7/145)
(Tu ra git me si nin) Ar dın dan Mu sa'nın kav mi süs eş ya la rın dan
bö ğür me si olan bir bu za ğı hey ke li ni (ta pı la cak ilah) edin di ler.
Onun ken di le riy le ko nuş ma dı ğı nı ve on la rı bir yo la da yö nel -
tip-ilet me di ği ni (hi da ye te er dir me di ği ni) gör me di ler mi? Onu
(tan rı) edin di ler de zul me den ler ol du lar. (7/148)
Ne za man ki (yap tık la rın dan do la yı piş man lık du yup baş la rı) el -
le ri ara sı na dü şü rül dü ve ken di le ri nin ger çek ten şa şı rıp-sap tık -
la rı nı gö rün ce: "Eğer Rab bi miz bi ze mer ha met et mez ve bi zi
ba ğış la maz sa ke sin ola rak hüs ra na uğ ra yan lar dan ola ca ğız"
de di ler. (7/149)
Mu sa, kav mi ne ol duk ça kız gın üz gün ola rak dön dü ğün de on la -
ra: "Be ni ar kam dan ne kö tü tem sil et ti niz? Rab bi ni zin em ri ni ça -
buk laş tır dı nız öy le mi?" de di. Lev ha la rı bı rak tı ve kar de şi ni ba -
şın dan tu tup ken di si ne doğ ru çe ki yor du (ki Ha run ona:) "An nem
oğ lu bu top lu luk be ni za yıf lat tı (hır pa la yıp güç süz leş tir di) ve ne -
re dey se be ni öl dür me ye gi riş ti ler. Ba ri sen düş man la rı se vin di -
re cek bir şey yap ma ve be ni bu za lim ler top lu lu ğuy la bir lik te kıl -
ma (say ma)" de di. (7/150)
(Mu sa yal va rıp) De di ki: "Rab bim be ni ve kar de şi mi ba ğış la bi -
zi rah me ti ne kat. Sen mer ha met eden le rin en mer ha met li ola nı-
sın." (7/151)
Şüp he siz bu za ğı yı (tan rı) edi nen le re Rab le rin den bir ga zab ve
dün ya ha ya tın da bir zil let ye ti şe cek tir. İş te Biz 'ya lan dü züp-uy -
du ran la rı' böy le ce za lan dı rı rız. (7/152)
Kö tü lük iş le yip bu nun ar dın dan tev be eden ler ve iman eden ler;
hiç şüp he siz Rab bin bun dan (tev be den) son ra el bet te ba ğış la -
yan dır esir ge yen dir. (7/153)
Mu sa ka ba ran öf ke si (ga za bı) ya tı şın ca Lev ha lar'ı al dı. (On lar -
dan bir) Nüs ha sın da "Rab le rin den kor kan lar için bir hi da yet ve
bir rah met var dır" (ya zı lıy dı.) (7/154)
Mu sa be lir le di ği miz bu luş ma za ma nı için kav min den yet miş
adam se çip-ayır dı. Bun la rı da 'da ya nıl maz bir sar sın tı' tu tu ve -
rin ce de di ki: "Rab bim eğer di le sey din on la rı ve be ni da ha ön -
ce den he lak eder din. (Şim di) İçi miz de ki be yin siz le rin yap tık la -
rın dan do la yı bi zi he lak ede cek mi sin? O da Se nin de ne men -
den baş ka sı de ğil dir. Onun la sen di le di ği ni sap tı rır di le di ği ni hi -
da ye te er di rir sin. Bi zim ve li miz Sen sin. Öy ley se bi zi ba ğış la bi -
zi esir ge; Sen ba ğış la yan la rın en ha yır lı sı sın." (7/155)
Bi ze bu dün ya da da ahi ret te de iyi lik yaz şüp he siz ki biz Sa na
yö nel dik. De di ki: "Aza bı mı di le di ği me isa bet et ti ri rim rah me tim
ise her şe yi ku şat mış tır; onu kor kup-sa kı nan la ra ze ka tı ve ren le -
re ve Bizim ayet le ri mi ze iman eden le re ya za ca ğım." (7/156)
On lar ki yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği) ya zı lı bu la -
cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi ye (Re sul) uyar lar; o
on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di yor mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı yor
te miz şey le ri he lal mur dar şey le ri ha ram kı lı yor ve on la rın ağır
yük le ri ni üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan lar des tek
olup sa vu nan lar yar dım eden ler ve onun la bir lik te in di ri len nu ru
iz le yen ler; iş te kur tu lu şa eren ler bun lar dır. (7/157)
De ki: "Ey in san lar ben Al lah'ın si zin he pi ni ze gön der di ği bir el -
çi si (pey gam be ri)yim. Ki gök le rin ve ye rin mül kü yal nız O'nun -
dur. O'ndan baş ka ilah yok tur O di ril tir ve öl dü rür. Öy ley se
Allah'a ve üm mi pey gam ber olan el çi si ne iman edin. O da
Allah'a ve O'nun söz le ri ne inan mak ta dır. Ona iman edin ki hi da-
ye te er miş olur su nuz." (7/158)
Mu sa'nın kav min den hak ka ile ten ve onun la ada let ya pan bir
top lu luk var dır. (7/159)

Biz on la rı (İs ra ilo ğul la rı nı) ay rı ay rı oy mak lar ola rak on iki top lu-
luk (üm met) ola rak ayır dık. Kav mi ken di sin den su is te di ğin de
Mu sa'ya: "Asan'la ta şa vur" di ye vah yet tik. On dan on iki pı nar
sı zıp-fış kır dı; böy le ce her bir in san- top lu lu ğu su içe ce ği ye ri
öğ ren miş ol du. Üzer le ri ne bu lut la göl ge çek tik ve on la ra kud ret
hel va sı ile bıl dır cın in dir dik. (Son ra da şöy le de dik:) "Si ze rı zık
ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la rın dan yi yin." On lar Bize zul-
met me di an cak ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (7/160)
On la ra: "Bu şe hir de otu run on dan is te di ği niz yer den ye yin 'di le -
ği miz ba ğış lan ma dır' de yin ve ka pı sın dan sec de ede rek gi rin
(biz de) ha ta la rı nı zı ba ğış la ya lım. İyi lik ya pan la rın (ar ma ğan la -
rı nı) art tı ra ca ğız" de nil di ğin de (7/161)
On lar dan zul me den ler sö zü ken di le ri ne söy le nen den baş ka bir
şey le de ğiş tir di ler. Biz de bu nun üze ri ne zul met me le ri do la yı -
sıy la gök ten 'iğ renç bir azab' in dir dik. (7/162)
Son ra bun la rın ar dın dan Fi ra vun'a ve onun ön de ge len çev re -
si ne Mu sa'yı ve Ha run'u ayet le ri miz le gön der dik. Fa kat on lar
bü yük len di ler. On lar suç lu-gü nah kar bir ka vim di. (10/75)
On la ra Katımız dan hak gel di ği za man de di ler ki: "Bu kuş ku suz
apa çık bir bü yü dür." (10/76)
Mu sa: "Si ze hak gel di ğin de (böy le) mi söy ler si niz? Bu bir bü yü
mü dür? Oy sa bü yü cü ler kur tu lu şa er mez ler" de di. (10/77)
On lar: "Siz iki niz bi zi ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz (yol)dan
çe vir mek ve yer yü zün de bü yük lük si zin ol sun di ye mi bi ze gel-
di niz? Biz si zin iki ni ze ina na cak de ği liz" de di ler. (10/78)
Fi ra vun: "Ba na bü tün bil gin bü yü cü le ri ge ti rin" de di. (10/79)
Bü yü cü ler gel di ğin de Mu sa: "Ata ca ğı nız şey le ri atın" de di. (Yu -
nus, 80)
On lar atın ca Mu sa de di ki: "Siz le rin (or ta ya) ge tir di ği niz bü yü -
dür. Doğ ru su Al lah onu ge çer siz kı la cak tır. Şüp he siz Al lah boz-
gun cu luk çı ka ran la rın işi ni dü zelt mez." (10/81)
Al lah suç lu-gü nah kar lar is te me se de hak kı (hak ola rak) Ken di
ke li me le riy le ger çek leş ti re cek tir. (10/82)
So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den (genç le rin -
den) baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin ken di le ri ni be la -
la ra çarp tır ma la rı kor ku suy la- iman eden ol ma dı. Çün kü Fi ra -
vun ger çek ten yer yü zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten
öl çü yü ta şı ran lar dan dı. (10/83)
Mu sa de di ki: "Ey kav mim eğer siz Al lah'a iman edip Müs lü man
ol muş sa nız ar tık yal nız ca O'na te vek kül edin." (10/84)
De di ler ki: "Biz Al lah'a te vek kül et tik; Rab bi miz bi zi zul me den
bir ka vim için bir fit ne (ko nu su) kıl ma." (10/85)
"Ve bi zi kâ fir ler top lu lu ğun dan rah me tin le kur tar." (10/86)
Mu sa ve kar de şi ne (şöy le) vah yet tik: "Mı sır'da kav mi niz için ev -
ler ha zır la yın ev le ri ni zi na maz kı lı nan (ve kıb le ye dö nük) yer ler
ya pın ve na ma zı dos doğ ru kı lın. Mü'min le ri de müj de le."
(10/87)
Mu sa de di ki: "Rab bi miz şüp he siz Sen Fi ra vun'a ve ön de ge len
çev re si ne dün ya ha ya tın da bir çe ki ci lik (güç ih ti şam) ve mal lar
ver din. Rab bi miz Se nin yo lun dan sap tır ma la rı için (mi?) Rab bi -
miz mal la rı nı ye rin di bi ne ge çir ve on la rın kalb le ri nin üze ri ni şid-
det le bağ la; on lar acı aza bı gö re cek le ri za ma na ka dar iman et -
me ye cek ler." (10/88)
(Al lah) De di ki: "İki ni zin du ası ka bul olun du. Öy ley se dos doğ ru
yol da de vam edin ve bil gi siz le rin yo lu na uy ma yın." (10/89)
Biz İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as ker le ri az -
gın lık la ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su lar onu bo ğa cak dü -
ze ye eri şin ce (Fi ra vun): "İs ra ilo ğul la rı nın ken di si ne inan dı ğı
(ilah tan) baş ka ilah ol ma dı ğı na inan dım ve ben de Müs lü man -
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lar da nım" de di. (10/90)
Şim di öy le mi? Oy sa sen ön ce le ri is yan et miş tin ve boz gun cu -
luk çı ka ran lar dan dın. (10)91)
Bu gün ise sen den son ra ki le re bir ayet (ta ri hi bir bel ge ib ret) ol -
man için se ni yal nız ca be de nin le kur ta ra ca ğız (her ke se ce se di -
ni gös te re ce ğiz). Ger çek ten in san lar dan ço ğu Bizim ayet le ri -
miz den ha ber siz dir ler. (10/92)
An dol sun Biz İs ra ilo ğul la rı nı hoş la rı na gi de cek gü zel bir yer de
yer leş tir dik ve te miz şey ler den ken di le ri ne rı zık ver dik. Ken di le -
ri ne ilim ge lin ce ye ka dar an laş maz lı ğa düş me di ler. Şüp he siz
Rab bin ara la rın da an laş maz lı ğa düş tük le ri şey ko nu sun da kı -
ya met gü nü hü küm ve re cek tir. (10/93)
An dol sun Mu sa'yı ayet le ri miz le ve apa çık olan bir de lil le gön-
der dik. (11/96)
An dol sun Mu sa'ya ki ta bı ver dik on da an laş maz lı ğa dü şül dü.
Eğer Rab bin den bir söz geç miş (ve ril miş) ol ma say dı mut la ka
ara la rın da hü küm ve ril miş ola cak tı. Ger çek ten on lar bun dan
(Kur'an'dan) ya na kuş ku ve ri ci bir te red düt için de dir ler. (11/110)
An dol sun Mu sa'yı: "Kav mi ni ka ran lık lar dan nu ra çı kar ve on la -
ra Al lah'ın gün le ri ni ha tır lat" di ye ayet le ri miz le gön der miş tik.
Şüp he siz bun da çok ça sab re den ve şük re den her kes için ger-
çek ten ayet ler var dır. (14/5)
Ha ni Mu sa kav mi ne şöy le de miş ti: "Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti -
ni ha tır la yın; ha ni O si zi Fi ra vun ai le sin den kur tar mış tı on lar si -
zi en da ya nıl maz iş ken ce le re uğ ra tı yor ka dın la rı nı zı sağ bı ra kıp
er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi niz -
den bü yük bir sı nav var dır." (14/6)
Rab bi niz şöy le bu yur muş tu: "An dol sun eğer şük re der se niz ger-
çek ten si ze art tı rı rım ve an dol sun eğer nan kör lük eder se niz
şüp he siz be nim aza bım pek şid det li dir." (14/7)
Mu sa de miş ti ki: "Eğer siz ve yer yü zün de ki le rin tü mü in kâr ede-
cek ol sa nız bi le şüp he siz Al lah hiç bir şe ye muh taç de ğil dir övül -
müş tür." (14/8)
Mu sa'ya ki tap ver dik ve "Ben den baş ka ve kil edin me yin" di ye
onu İs ra ilo ğul la rı na kı la vuz kıl dık. (17/2)
An dol sun Biz Mu sa'ya apa çık do kuz ayet (mu ci ze) ver miş tik; iş -
te İs ra ilo ğul la rı na sor; on la ra gel di ği za man Fi ra vun ona: "Ger -
çek ten ben se ni bü yü len miş sa nı yo rum" de miş ti. (17/101)
O da: "An dol sun bun la rı gö rü le cek bel ge ler ola rak gök le rin ve
ye rin Rab bin den baş ka sı nın in dir me di ği ni sen de bil miş sin; ger-
çek ten ben de se ni yı kıl mış-ha rab ol muş sa nı yo rum" de miş ti.
(17/102)
Böy le lik le on la rı o yer den sü rüp-sar sın tı ya uğ rat ma yı is te di Biz
de onu ve be ra be rin de ki le ri hep- bir lik te bo ğu ver dik. (17/103)
Ve onun ar dın dan İs ra ilo ğul la rı na söy le dik: "O top rak (yurt)ta
otu run ahi ret va'di gel di ğin de he pi ni zi der le yip-top la ya ca ğız."
(17/104)
Ha ni Mu sa genç yar dım cı sı na de miş ti: "İki de ni zin bir leş ti ği ye -
re ula şın ca ya ka dar gi de ce ğim ya da uzun za man lar ge çi re ce -
ğim." (18/60)
Böy le ce iki si iki (de niz)in bir leş ti ği ye re ula şın ca ba lık la rı nı unu-
tu ver di ler; (ba lık) de niz de bir akın tı ya doğ ru (ve ya bir men fez
bu lup) ken di yo lu nu tut tu. (18/61)
(Var ma la rı ge re ken ye re ge lip) Geç tik le rin de (Mu sa) genç-yar -
dım cı sı na de di ki: "Ye me ği mi zi ge tir bi ze an dol sun bu yap tı ğı -
mız-yol cu luk tan ger çek ten yo rul duk." (18/62)
(Genç-yar dım cı sı) De di ki: "Gör dün mü ka ya ya sı ğın dı ğı mız da
ben ba lı ğı unut tum. Onu ha tır la ma mı Şey tan'dan baş ka sı ba na
unut tur ma dı; o da şa şı la cak tarz da de niz de ken di yo lu nu tut tu."

(18/63)
(Mu sa) De di ki: "Bi zim de ara dı ğı mız buy du." Böy le lik le iki si iz -
le ri üze rin de ge ri ye doğ ru git ti ler. (18/64)
Der ken Katımız dan ken di si ne bir rah met ver di ği miz ve ta ra fı -
mız dan ken di si ne bir ilim öğ ret ti ği miz kul la rı mız dan bir ku lu bul-
du lar. (18/65)
Mu sa ona de di ki: "Doğ ru yol (rüşd) ola rak sa na öğ re ti len den
ba na öğ ret men için sa na ta bi ola bi lir mi yim?" (18/66)
De di ki: "Ger çek ten sen be nim le bir lik te ol ma sab rı nı gös ter -
me ye güç ye ti re mez sin." (18/67)
(Böy ley ken) "Özü nü kav ra ma ya ku şa tı cı ola ma dı ğın şe ye na sıl
sab re de bi lir sin?" (18/68)
Mu sa:) "İn şa Al lah be ni sab re den (bi ri ola rak) bu la cak sın. hiç bir
iş te sa na kar şı gel me ye ce ğim" de di. (18/69)
De di ki: "Eğer ba na uya cak olur san hiç bir şey hak kın da ba na
so ru sor ma ben sa na öğüt le-an la tıp söz edin ce ye ka dar."
(18/70)
Böy le ce iki si yo la ko yul du. Ni te kim bir ge mi ye bi nin ce o bu nu
(ge mi yi) de li ver di. (Mu sa) De di ki: "İçin de ki le ri ni ba tır mak için
mi onu del din? An dol sun sen şa şır tı cı bir iş yap tın." (18/71)
De di ki: "Ger çek ten be nim le bir lik te ol ma sab rı nı gös ter me ye
ke sin lik le güç ye ti re me ye ce ği ni ben sa na söy le me dim mi?"
(18/72)
(Mu sa:) "Be ni unut tu ğum dan do la yı sor gu la ma ve bu işim den
do la yı ba na zor luk çı kar ma" de di. (18/73)
Böy le ce iki si (yi ne) yo la ko yul du lar. Ni te kim bir ço cuk la kar şı -
laş tı lar o he men tu tup onu öl dü rü ver di. (Mu sa) De di ki: "Bir ca -
na kar şı lık ol mak sı zın ter te miz bir ca nı mı öl dür dün? An dol sun
sen kö tü bir iş yap tın." (18/74)
De di ki: "Ger çek te be nim le bir lik te ol ma sab rı nı gös ter me ye ke -
sin lik le güç ye ti re me ye ce ği ni ben sa na söy le me dim mi?"
(18/75)
(Mu sa:) "Bun dan son ra sa na bir şey so ra cak olur sam ar tık be -
nim le ar ka daş lık et me. Ben den ya na bir öz re ulaş mış olur sun"
de di. (18/76)
(Yi ne) Böy le ce iki si yo la ko yul du. Ni ha yet bir ka sa ba ya ge lip
ye mek is te di ler fa kat (ka sa ba hal kı) on la rı ko nuk la mak tan ka -
çın dı. On da (ka sa ba da) yı kıl ma ya yüz tut muş bir du var bul du -
lar he men onu in şa et ti. (Mu sa) De di ki: "Eğer is te sey din ger-
çek ten bu na kar şı lık bir üc ret ala bi lir din." (18/77)
De di ki: "İş te bu be nim le se nin aran da ay rıl ma (za ma nı)mız.
Sa na üze rin de sa bır gös ter me ye güç ye ti re me ye ce ğin bir yo ru -
mu ha ber ve re ce ğim. (18/78)
"Ge mi de niz de ça lı şan yok sul la rın dı onu ku sur lu yap mak is te -
dim (çün kü) ile ri le rin de her ge mi yi zor ba lık la ele ge çi ren bir kral
var dı." (18/79)
"Ço cu ğa ge lin ce onun an ne ve ba ba sı mü'min kim se ler di. Bun -
dan do la yı onun ken di le ri ne az gın lık ve in kâr zo ru nu kul lan ma -
sın dan en di şe edip-kork tuk." (18/80)
"Böy le ce on la ra Rab le ri nin on dan te miz ol mak ba kı mın dan da -
ha ha yır lı sı mer ha met ba kı mın dan da da ha ya kın ola nı nı ver-
me si ni di le dik." (18/81)
"Du var ise şe hir de iki ök süz ço cu ğun du al tın da on la ra ait bir de -
fi ne var dı; ba ba la rı sa lih bi riy di. Rab bin di le di ki on lar er gin lik
ça ğı na eriş sin ler ve ken di de fi ne le ri ni çı kar sın lar; (bu) Rab bin -
den bir rah met tir. Bun la rı ben ken di işim (özel gö rü şüm) ola rak
yap ma dım. İş te se nin sa bır gös ter me ye güç ye ti re me di ğin şey-
le rin yo ru mu." (18/82)
Ki tap'ta Mu sa'yı da zik ret. Çün kü o ih la sa er di ril miş ve gön de -
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ril miş (Re sul) bir pey gam ber di. (19/51)
Sa na Mu sa'nın ha be ri gel di mi? (20/9)
Ha ni bir ateş gör müş tü de ai le si ne şöy le de miş ti: "Du run bir
ateş gör düm; umu lur ki si ze on dan bir kor ge ti ri rim ve ya ate şin
ya nın da bir yol-gös te ri ci bu lu rum." (20/10)
Ni te kim ona gi din ce ken di si ne ses le nil di: "Ey Mu sa." (20/11)
"Ger çek ten Ben Ben se nin Rab bi nim. Ayak ka bı la rı nı çı kar; çün -
kü sen kut sal va di olan Tu va'da sın." (20/12)
"Ben se ni seç miş bu lu nu yo rum; bun dan böy le vah yo lu na nı din -
le." (20/13)
"Ger çek ten Ben, Ben Al lah'ım Benden baş ka ilah yok tur; şu
hal de Ba na iba det et ve be ni zik ret mek için dos doğ ru na maz
kıl." (20/14)
"Şüp he siz kı ya met-sa ati yak la şa rak gel mek te dir. Her ke sin har-
ca dı ğı ça ba nın kar şı lı ğı nı al ma sı için onun (ko şup ha be ri ni) ne -
re dey se giz le ye ce ğim." (20/15)
"Öy ley se ona inan ma yıp ken di he va sı na uyan sa kın se ni on dan
alı koy ma sın; son ra yı kı ma uğ rar sın." (Ta ha, 16)
"Sağ elin de ki ne dir ey Mu sa?" (20/17)
De di ki: "O be nim asam dır; ona da yan mak ta onun la da var la rım
için ağaç lar dan yap rak dü şür mek te yim on da be nim için da ha
baş ka ya rar lar da var." (20/18)
De di ki: "Onu at ey Mu sa." (20/19)
Böy le ce onu at tı; (bir de ne gör sün) o he men hız la ko şan (ko -
ca man) bir yı lan (olu ver miş). (20/20)
De di ki: "Onu al ve kork ma Biz onu ilk du ru mu na çe vi re ce ğiz."
(20/21)
"Eli ni kol tu ğu na sok bir has ta lık ol ma dan baş ka bir mu ci ze
(ayet) ola rak bem be yaz bir du rum da çık sın." (20/22)
"Öy le ki sa na bü yük mu ci ze le ri miz den (bi ri ni) gös ter miş ola lım."
(20/23)
"Fi ra vun'a git çün kü o az mış bu lu nu yor." (20/24)
De di ki: "Rab bim be nim göğ sü mü aç." (20/25)
"Ba na işi mi ko lay laş tır." (20/26)
"Di lim den dü ğü mü çöz;" (20/27)
"Ki söy le ye cek le ri mi kav ra sın lar." (20/28)
"Ai lem den ba na bir yar dım cı kıl" (20/29)
"Kar de şim Ha run'u" (20/30)
"Onun la ar ka mı kuv vet len dir." (20/31)
"Onu işim de or tak kıl" (20/32)
"Böy le ce se ni çok tes bih ede lim." (20/33)
"Ve se ni çok zik re de lim." (20/34)
"Şüp he siz sen bi zi gö rü yor sun." (20/35)
(Al lah)De di ki:"Ey Mu sa is te di ğin sa na ve ril miş tir." (20/36)
"An dol sun Biz sa na bir de fa da ha lü tuf ta bu lun muş tuk." (20/37)
Ha ni an ne ne vah yo lu nan şe yi vah yet miş tik (şöy le ki:) (20/38)
"Onu san dı ğın içi ne koy su ya bı rak böy le ce su onu sa hi le bı rak-
sın; onu be nim de düş ma nım onun da düş ma nı olan bi ri ala cak-
tır. Gö zü mün önün de ye tiş ti ril men için ken dim den sa na bir sev -
gi yö nelt tim." (20/39)
"Ha ni kız kar de şin ge zi nip; "Onu(n ba kı mı nı) üst le ne cek bi ri ni
si ze ha ber ve re yim mi?" de mek tey di. Böy le ce se ni an ne ne ge -
ri çe vir miş ol duk ki gö zü ay dın ol sun ve hüz ne ka pıl ma sın. Sen
bir in san öl dür müş tün de Biz se ni ta sa dan kur tar mış ve se ni
'esas lı bir de ne me den ge çi rip-de ne miş tik.' Med yen hal kı ara-
sın da da yıl lar ca kal mış tın son ra bir ka der üze ri ne (bu ra ya) gel-
din ey Mu sa." (20/40)
"Se ni ken dim için seç tim." (20/41)
"Sen ve kar de şin ayet le rim le gi din ve be ni zik ret me de gev şek

dav ran ma yın. (20/42)
"İki niz Fi ra vun'a gi din çün kü o az mış bu lu nu yor." (20/43)
"Ona yu mu şak söz söy le yin umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ve ya
içi tit rer-kor kar." (20/44)
De di ler ki: "Rab bi miz ger çek ten onun bi ze kar şı 'taş kın bir tu -
tum ta kın ma sın dan' ya da 'az gın dav ran ma sın dan' kor ku yo ruz."
(20/45)
De di ki: "Kork ma yın çün kü ben si zin le bir lik te yim; işi ti yo rum ve
gö rü yo rum." (20/46)
Hay di ona gi din de de yin ki: "Biz se nin Rab bi nin el çi le ri yiz İs ra -
ilo ğul la rı nı bi zim le bir lik te gön der ve on la ra (ar tık) azab ver me.
Sa na Rab bin den bir ayet le gel dik. Se lam hi da ye te ta bi olan la -
rın üze ri ne ol sun." (20/47)
"Ger çek ten bi ze vah yo lun du ki: Doğ ru su azab ya lan la yan ve
yüz çe vi ren le rin üs tü ne dir." (20/48)
(Ona gi dip ay nı şey le ri tek rar la dık la rın da Fi ra vun on la ra) De di
ki: "Si zin Rab bi niz kim ey Mu sa?" (20/49)
De di ki: "Bi zim Rab bi miz her şe ye ya ra tı lı şı nı ve ren son ra doğ -
ru yo lu nu gös te ren dir." (20/50)
(Fi ra vun) De di ki: "İlk çağ lar da ki ne sil le rin du ru mu ne dir öy ley -
se?" (20/51)
De di ki: "Bu nun bil gi si Rab bi min Katında bir ki tap ta dır. Be nim
Rab bim şa şır maz ve unut maz." (20/52)
Ki (Rab bim) yer yü zü nü si zin için bir be şik kıl dı on da si zin için
yol lar dö şe di ve gök ten su in dir di; böy le lik le bu nun la her tür bit-
ki den çift ler çı kar dık. (20/53)
Yi yin ve hay van la rı nı zı ot la tın. Şüp he siz bun da sağ du yu sa hip -
le ri için el bet te ayet ler var dır. (20/54)
Si zi on dan ya rat tık ona ge ri ve re ce ğiz ve si zi bir ke re da ha on -
dan çı ka ra ca ğız. (20/55)
An dol sun Biz ona ayet le ri mi zin tü mü nü gös ter dik; fa kat o ya lan-
la dı ve ayak di ret ti. (20/56)
De di ki: "Ey Mu sa sen bi zi sih rin le yur du muz dan sü rüp çı kar -
ma ya mı gel miş bu lu nu yor sun?" (20/57)
"Ma dem böy le biz de sa na bu na ben zer bir si hir le ge le ce ğiz;
şim di sen bir 'bu luş ma za ma nı ve ye ri' tes bit et bi zim de se nin
de kar şı ola ma ya ca ğı mız açık ge niş bir yer ol sun" de di. (20/58)
(Mu sa) De di ki: "Bu luş ma za ma nı mız (ül ke nin ulu sal) bay ram
gü nü ve in san la rın top la na ca ğı kuş luk vak ti (ol sun)." (20/59)
Böy le lik le Fi ra vun ar ka sı nı dö nüp git ti hi le li dü ze ni ni (yü rü te cek
bü yü cü le ri) bir ara ya ge tir di son ra gel di. (20/60)
Mu sa on la ra de di ki: "Si ze ya zık lar ol sun Al lah'a kar şı ya lan dü -
züp uy dur ma yın son ra bir azab ile kö kü nü zü ku ru tur. Ya lan dü -
züp uy du ran ger çek ten yok olup git miş tir." (20/61)
Bu nun üze ri ne ken di ara la rın da du rum la rı nı tar tış ma ya baş la -
dı lar ve giz li ko nuş ma la ra geç ti ler. (20/62)
De di ler ki: "Bun lar her hal de iki si hir baz dır si zi si hir le riy le yur du-
nuz dan sü rüp-çı kar mak ve ör nek ola rak tut tur du ğu nuz yo lu nu -
zu (di ni ni zi) yok et mek is te mek te dir ler." (20/63)
"Bun dan ötü rü tu zak la rı nı zı bir ara ya ge ti rin son ra grup lar ha lin-
de ge lin; bu gün üs tün lük sağ la yan ger çek ten kur tu lu şu bul muş-
tur." (20/64)
"Ey Mu sa" de di ler. "Ya sen (asa nı) at ve ya ön ce biz ata lım."
(20/65)
De di ki: "Ha yır siz atın." Son ra he men (ne gör sün) si hir le rin den
do la yı on la rın ip le ri ve asa la rı ken di si ne ger çek ten ko şu yor muş
gi bi gö rün dü. (20/66)
Mu sa bu yüz den ken di için de bir tür kor ku duy ma ya baş la dı.
(20/67)
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"Kork ma" de dik. "Mu hak kak sen üs tün ge le cek sin." (20/68)
"Sağ elin de ki ni atı ver on la rın yap tık la rı nı yu ta cak tır; çün kü on -
la rın yap tık la rı yal nız ca bir bü yü cü hi le si dir. Bü yü cü ise ne re ye
var sa kur tu la maz." (20/69)
Bu nun üze ri ne bü yü cü ler sec de ye ka pan dı lar: "Ha run'un ve
Mu sa'nın Rab bi ne iman et tik" de di ler. (20/70)
(Fi ra vun) De di ki: "Ben si ze izin ver me den ön ce O'na inan dı nız
öy le mi? Şüp he siz o si ze bü yü yü öğ re ten bü yü ğü nüz dür. O hal -
de ben de si zin el le ri ni zi ve ayak la rı nı zı çap raz ola rak ke se ce -
ğim ve si zi hur ma dal la rın da sal lan dı ra ca ğım. Siz de el bet te
han gi mi zin aza bı da ha şid det liy miş ve da ha sü rek liy miş öğ ren -
miş ola cak sı nız." (20/71)
De di ler ki: "Bi ze ge len apa çık de lil le re ve bi zi ya ra ta na se ni as -
la 'ter cih edip-seç me yiz. Ney de hük mü nü yü rü te bi le cek sen dur-
mak sı zın hük mü nü yü rüt; sen yal nız ca bu dün ya ha ya tın da
hük mü nü yü rü te bi lir sin." (20/72)
"Ger çek ten biz Rab bi mi ze iman et tik; gü nah la rı mı zı ve si hir do -
la yı sıy la bi zi ken di si ne kar şı zor la ya rak-sü rük le di ğin (su çu mu zu)
ba ğış la sın. Al lah da ha ha yır lı dır ve da ha sü rek li dir." (20/73)
Ger çek şu ki kim Rab bi ne suç lu-gü nah kar ola rak ge lir se hiç
şüp he yok onun için ce hen nem var dır. Onun için de ise ne öle-
bi lir ne di ri le bi lir. (20/74)
Kim O'na iman edip sa lih amel ler de bu lu na rak O'na ge lir se iş te
on lar on lar için de yük sek de re ce ler var dır. (20/75)
İç le rin de ebe di ka la cak la rı al tın dan ır mak lar akan Adn cen net -
le ri de (on la rın dır). Ve iş te bu arın mış ola nın kar şı lı ğı dır. (20/76)
An dol sun Biz Mu sa'ya vah yet miş tik: "Kul la rı mı ge ce le yin yü rü -
yü şe ge çir on la ra de niz de ku ru bir yol aç ye ti şil mek ten kork ma -
dan ve en di şe ye ka pıl ma dan." (20/77)
Fi ra vun ise, or du la rıy la peş le ri ne düş tü; su lar dan on la rı kap la -
yı ve ren kap la yı ver di. (20/78)
Fi ra vun, ken di kav mi ni şa şır tıp sap tır dı ve on la rı doğ ru ya yö -
nelt me di. (20/79)
Ey İs ra ilo ğul la rı, an dol sun si zi düş man la rı nız dan kur tar dık.
Tur'un sağ ya nın da si zin le va ad leş tik ve üze ri ni ze kud ret hel va-
sıy la bıl dır cın in dir dik. (20/80)
Si ze rı zık ola rak ver dik le ri miz den te miz olan la rın dan yi yin bu
ko nu da az gın lık yap ma yın yok sa ga za bım üze ri ni ze ka çı nıl maz
ola rak iner: be nim ga za bım ki min üze ri ne iner se mu hak kak o
te pe tak lak düş müş tür. (20/81)
Ger çek ten ben tev be eden ina nan sa lih amel ler de bu lu nup da
son ra doğ ru yo la eri şen kim se yi şüp he siz ba ğış la yı cı yım.
(20/82)
"Se ni kav min den 'çar ça buk ay rıl ma ya iten' ne dir ey Mu sa?"
(20/83)
De di ki: "On lar ar kam da izim üze rin de dir ler hoş nut kal man için
Sa na gel mek te ace le et tim Rab bim." (20/84)
De di ki: "Biz sen den son ra kav mi ni de ne me (fit ne)den ge çir dik
Sa mi ri on la rı şa şır tıp-sap tır dı." (20/85)
Bu nun üze ri ne Mu sa, kav mi ne ol duk ça kız gın üz gün ola rak
dön dü. De di ki: "Ey kav mim Rab bi niz si ze gü zel bir va ad de bu -
lun ma dı mı? Si ze (ve ri len) söz (ya da sü re) pek uzun mu gel di?
Yok sa Rab bi niz den üze ri ni ze ka çı nıl maz bir ga za bın in me si ni
mi is te di niz de ba na ver di ği niz söz den cay dı nız?" (20/86)
De di ler ki: "Biz sa na ver di ği miz söz den ken di li ği miz den dön me-
dik an cak o kav min (Mı sır hal kı nın) süs eş ya la rın dan bir ta kım
yük ler yük len miş tik on la rı (ate şe) at tık böy le ce Sa mi ri de at tı."
(20/87)
Böy le ce on la ra bö ğü ren bir bu za ğı hey ke li dö küp çı kar dı "İş te

si zin ve ila hı nız Mu sa'nın ila hı bu dur; fa kat (Mu sa) unut tu" de -
di ler. (20/88)
Onun ken di le ri ne bir söz le ce vap ver me di ği ni ve on la ra bir za -
rar ve ya fay da sağ la ma ya gü cü ol ma dı ğı nı gör mü yor lar mı?
(20/89)
An dol sun Ha run bun dan ön ce on la ra: "Ey kav mim ger çek ten
siz bu nun la fit ne ye dü şü rül dü nüz (de nen di niz). Si zin asıl Rab -
bi niz Rah man'dır; şu hal de ba na uyun ve em ri me ita at edin" de -
miş ti. (20/90)
De miş ler di ki: "Mu sa bi ze ge ri ge lin ce ye ka dar ona (bu za ğı ya)
kar şı bel bü küp önün de eğil mek ten ke sin lik le ay rıl ma ya ca ğız."
(20/91)
(Mu sa da ge lin ce:) "Ey Ha run" de miş ti. "On la rın sap tık la rı nı
gör dü ğün za man se ni (On la ra mü da ha le et mek ten) alı ko yan
ney di?" (20/92)
"Ni ye ba na uy ma dın em ri me baş mı kal dır dın?" (20/93)
De di ki: "Ey an ne min oğ lu sa ka lı mı ve ba şı mı tu tup-yol ma. Ben
se nin: "İs ra ilo ğul la rı ara sın da ay rı lık çı kar dın sö zü mü önem se -
me din" de men den en di şe edip kork tum." (20/94)
(Mu sa) De di ki: "Ya se nin ama cın ne dir ey Sa mi ri?" (20/95)
De di ki: "Ben, on la rın gör me dik le ri ni gör düm böy le ce el çi nin
izin den bir avuç alıp atı ver dim; böy le lik le ba na bu nu nef sim ho -
şa gi den (bir şey) gös ter di." (20/96)
De di ki: "Hay di çe kip git ar tık se nin ha yat ta (ha ket ti ğin ce za:
"Ba na do ku nul ma sın") de yip ye rin men dir. Ve şüp he siz se nin
için ken di sin den as la ka çı na ma ya ca ğın (azab do lu) bir bu luş ma
za ma nı var dır. Üs tü ne ka pa nıp bel bü ke rek önün de eğil di ğin
ila hı na bir bak; biz onu mut la ka ya ka ca ğız son ra dar ma da ğın
edip de niz de sa vu ra ca ğız." (20/97)
Si zin ila hı nız yal nız ca Al lah'tır ki O'nun dı şın da ilah yok tur. O
ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. (20/98)
An dol sun Biz Mu sa'ya ve Ha run'a tak va sa hip le ri için bir ay dın -
lık ve bir öğüt (zi kir) ola rak hak ile ba tı lı bir bi rin den ayı ran (fur-
kan)ı ver dik. (21/48)
Son ra Mu sa ve kar de şi Ha run'u ayet le ri miz le ve apa çık bir de -
lil le gön der dik. (23/45)
Fi ra vun'a ve ile ri ge len çev re si ne; fa kat on lar bü yük len di ler. On -
lar 'bü yük le nen-zor ba' bir top lu luk tu. (23/46)
De di ler ki: "Bi zim ben ze ri miz olan iki be şe re mi ina na cak mı -
şız? Kal dı ki on la rın ka vim le ri bi ze kul luk ta (kö le lik te) bu lun -
mak ta dır lar." (23/47)
Böy le ce on la rı ya lan la dı lar ve yı kı ma uğ ra yan lar dan ol du lar.
(23/48)
An dol sun Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik bel ki on lar hi da ye te erer di -
ye. (23/49)
Böy le ce on la ra: "Ayet le ri mi zi ya lan la yan kav me gi din" de dik;
so nun da on la rı (Fi ra vun ve çev re si ni) kö kün den dar ma da ğın
et tik. (25/36)
Ha ni se nin Rab bin Mu sa'ya ses len miş ti: "Zul met mek te olan
kav me git;" (26/10)
"Fi ra vun'un kav mi ne hâ lâ sa kın mı yor lar mı?" (26/11)
De di ki: "Rab bim ger çek ten ben on la rın be ni ya lan la ma la rın dan
kor ku yo rum." (26/12)
"Göğ süm sı kı şı yor di lim dön mü yor; bun dan do la yı Ha run'a da
(el çi lik gö re vi ni bil dir me si için Cib ril'i) gön der." (26/13)
"Üs te lik on la rın ba na kar şı (da va sı nı sa vu na cak la rı bir ci na yet)
su çu(m) var; bun dan do la yı be ni öl dür me le rin den kor ku yo rum."
(26/14)
(Al lah:) "Ha yır" de di. "İki niz de ayet le rim le gi din şüp he siz si zin -
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le bir lik te yiz (ve) işit mek te yiz." (26/15)
"Ge cik mek si zin Fi ra vun'a gi de rek de yin ki: Ger çek ten biz alem-
le rin Rab bi'nin el çi si yiz" (26/16)
"İs ra ilo ğul la rı nı bi zim le bir lik te gön der men için (sa na gel dik)."
(26/17)
(Git ti ler ve Fi ra vun:) De di ki: "Biz se ni içi miz de da ha ço cuk ken
ye tiş ti rip bü yüt me dik mi? Sen öm rü nün ni ce yıl la rı nı ara mız da
ge çir me din mi?" (26/18)
"Ve sen ya pa ca ğın işi (ci na ye ti) de iş le din; sen nan kör ler den -
sin." (26/19)
(Mu sa) De di ki: "Ben onu yap tı ğım za man şaş kın lar dan dım."
(26/20)
"Siz den kor kun ca da he men ara nız dan kaç tım; son ra Rab bim
ba na hü küm (ve hik met) ver di ve be ni gön de ri len (el çi ler den)
kıl dı." (26/21)
"Ba na kar şı lü tuf-de di ğin ni met de İs ra ilo ğul la rı nı kö le kıl man -
dan do la yı dır." (26/22)
Fi ra vun de di ki: "Alem le rin Rab bi ne dir?" (26/23)
De di ki: "Gök le rin ye rin ve bu iki si ara sın da olan her şe yin Rab -
bi dir. Eğer 'ke sin bil giy le ina nı yor sa nız' (böy le dir)." (26/24)
Çev re sin de ki le re de di ki: "İşi ti yor mu su nuz?" (26/25)
(Mu sa:) De di ki: "O si zin de Rab bi niz geç miş te ki ata la rı nı zın da
Rab bi dir." (26/26)
(Fi ra vun) De di ki: "Şüp he siz si ze gön de ril miş bu lu nan el çi niz
ger çek ten bir de li dir." (26/27)
"Eğer ak lı nı zı kul la na bi li yor sa nız O do ğu nun da ba tı nın da ve
bun lar ara sın da olan her şe yin de Rab bi dir" de di (Mu sa).
(26/28)
(Fi ra vun) de di ki: "An dol sun be nim dı şım da bir ilah edi ne cek
olur san se ni mut la ka hap se ata ca ğım." (26/29)
(Mu sa) De di ki: "Sa na apa çık bir şey ge tir miş ol sam da mı?"
(26/30)
(Fi ra vun) De di ki: "Eğer doğ ru söz lü isen onu ge tir." (26/31)
Bu nun üze ri ne asa sı nı bı ra kı ver di bir de (ne gör sün ler) o açık-
ça bir ej der ha olu ver di. (26/32)
Eli ni de çe kip çı kar dı bir de (ne gör sün) o ba kan lar için 'par la -
yıp ay dın la nı ver miş'. (26/33)
(Fi ra vun) Çev re sin de ki ön de ge len le re: "Bu" de di "Doğ ru su bil-
gin bir bü yü cü dür." (26/34)
"Bü yü süy le si zi yur du nuz dan sü rüp çı kar mak is ti yor; ne bu yu -
rur su nuz?" (26/35)
De di ler ki: "Bu nu ve kar de şi ni oya la şe hir le re de top la yı cı lar
gön der" (26/36)
"Bü tün uz man-bil gin bü yü cü le ri sa na ge tir sin ler." (26/37)
Böy le lik le bü yü cü ler bi li nen bir gü nün bel li vak tin de bir ara ya
ge ti ril di. (26/38)
Ve in san la ra da: "Siz de top la nı yor mu su nuz?" den di. (26/39)
"Uma rız ki eğer ga lip ge lir se biz de bü yü cü le re uya rız." (26/40)
Bü yü cü ler gel dik le rin de Fi ra vun'a: "Şa yet biz ga lip ge lir sek bi ze
bir üc ret var ger çek ten de ğil mi?" de di ler. (26/41)
"Evet" de di. "Üs te lik şüp he siz siz en ya kın(la rım) kı lı nan lar dan
ola cak sı nız." (26/42)
Mu sa on la ra de di ki: "Ata ca ğı nı zı atın." (26/43)
On lar da ip le ri ni ve asa la rı nı atı ver di ler ve: "Fi ra vun'un üs tün lü -
ğü adı na hiç tar tış ma sız üs tün olan lar ger çek ten biz le riz" de di -
ler. (26/44)
Böy le lik le Mu sa da asa sı nı bı ra kı ver di bir de (ne gör sün ler) o
uy dur mak ta ol duk la rı nı yu tu ve ri yor. (26/45)
Anın da bü yü cü ler sec de ye ka pan dı lar. (26/46)
(Ve:) "Alem le rin Rab bi ne iman et tik" de di ler. (26/47)

"Mu sa'nın ve Ha run'un Rab bi ne." (26/48)
(Fi ra vun) De di ki: "Ona ben si ze izin ver me den ön ce mi inan dı -
nız? Şüp he siz o si ze bü yü yü öğ re ten bü yü ğü nüz dür; öy ley se
ya kın da bi le cek si niz. Şüp he siz el le ri ni zi ve ayak la rı nı zı çap raz -
la ma kes ti re ce ğim ve si zin he pi ni zi ger çek ten asıp-sal lan dı ra -
ca ğım." (26/49)
"Hiç za ra rı yok" de di ler. "Çün kü biz ger çek ten Rab bi mi ze dö nü-
cü le riz." (26/50)
"Doğ ru su biz iman eden le rin il ki ol du ğu muz dan do la yı Rab bi mi -
zin bi zim ha ta la rı mı zı ba ğış la ya ca ğı nı umu yo ruz." (26/51)
Mu sa'ya: "Kul la rı mı ge ce yü rü yü şe ge çir çün kü iz le ne cek si niz"
di ye vah yet tik. (26/52)
Bu nun üze ri ne Fi ra vun şe hir le re (as ker) top la yı cı lar gön der di.
(26/53)
"Ger çek şu ki bun lar azın lık olan bir top lu luk tur;" (26/54)
"Ve el bet te bi ze kar şı da bü yük bir öf ke bes le mek te dir ler." (26/
55)
"'Biz ise uya nık bir top lu muz" (de di). (26/56)
Böy le lik le Biz on la rı (Fi ra vun ve kav mi ni) bah çe ler den ve pı nar-
lar dan sü rüp çı kar dık; (26/57)
Ha zi ne ler den ve soy lu ma kam(lar)dan da. (26/58)
İş te böy le; bun la ra İs ra ilo ğul la rı nı mi ras çı kıl dık. (26/59)
Böy le ce (Fi ra vun ve or du su) gü ne şin do ğuş vak ti on la rı iz le me -
ye ko yul du lar. (26/60)
İki top lu luk bir bi ri ni gör dük le ri za man Mu sa'nın adam la rı: "Ger -
çek ten ya ka lan dık" de di ler. (26/61)
(Mu sa:) "Ha yır" de di. "Şüp he siz Rab bim be nim le be ra ber dir;
ba na yol gös te re cek tir." (26/62)
Bu nun üze ri ne Mu sa'ya: "Asan la de ni ze vur" di ye vah yet tik.
(Vur du ve) De niz he men ce cik ya rı lı ver di de her par ça sı ko ca -
man bir dağ gi bi ol du. (26/63)
Öte ki le ri de bu ra ya yak laş tır dık. (26/64)
Mu sa'yı ve onun la bir lik te olan la rın hep si ni kur tar mış ol duk.
(26/65)
Son ra öte ki le ri su da boğ duk. (26/66)
Şüp he siz bun da bir ayet var dır. Ama on la rın ço ğu iman et miş
de ğil dir ler. (26/67)
Ha ni Mu sa ai le si ne: "Şüp he siz ben bir ateş gör düm" de miş ti.
"Si ze on dan ya bir ha ber ve ya ısın ma nız için bir kor ateş ge ti -
re ce ğim." (27/7)
Ora ya git ti ğin de ken di si ne ses le nil di: "Ateş (ye rin)de olan lar da
çev re sin de bu lu nan lar da kut lu kı lın mış tır. Alem le rin Rab bi olan
Al lah yü ce dir." (27/8)
"Ey Mu sa ger çek ten Ben güç lü ve üs tün hü küm ve hik met sa -
hi bi olan Al lah'ım." (27/9)
"Asa nı bı rak;" (Bı rak tı ve) onun çe vik bir yı lan gi bi ha re ket ett ti -
ği ni gö rün ce ge ri ye doğ ru kaç tı ve ar ka sı na bak ma dı. "Ey Mu -
sa kork ma; şüp he siz Ben(im); Be nim ya nım da gön de ri len (el çi -
ler) kork maz." (27/10)
"An cak zul me den baş ka; son ra kö tü lü ğün ar dın dan iyi li ğe çe vi -
rir se ar tık şüp he siz Ben ba ğış la ya nım esir ge ye nim." (27/11)
"Ve eli ni koy nu na sok ku sur suz ola rak bem be yaz çı kı ver sin
(bu) Fi ra vun ve kav mi ne olan do kuz ayet (mu ci ze) için de(n bi -
ri)dir. Ger çek ten on lar fa sık olan bir ka vim dir." (27/12)
Ayet le ri miz on la ra göz ler önün de ser gi len miş ola rak ge lin ce de -
di ler ki: "Bu apa çık olan bir bü yü dür." (27/13)
Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de zu lüm ve bü yük len me do la yı sıy la
bun la rı in kar et ti ler. Ar tık sen boz gun cu la rın na sıl bir so na uğ -
ra tıl dık la rı na bir bak. (27/14)
Mü'min olan bir ka vim için hak ol mak üze re Mu sa ve Fi ra vun'un
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ha be rin den (bir bö lü mü nü) sa na oku ya ca ğız. (28/3)
Ger çek şu ki Fi ra vun yer yü zün de (Mı sır'da) bü yük len miş ve
ora nın hal kı nı bir ta kım fır ka la ra ayı rıp böl müş tü; on lar dan bir
bö lü mü nü güç ten dü şü rü yor er kek ço cuk la rı nı bo ğaz la yıp ka -
dın la rı nı di ri bı ra kı yor du. Çün kü o boz gun cu lar dan dı. (28/4)
Biz ise yer yü zün de güç ten dü şü rü len le re lü tuf ta bu lun mak on -
la rı ön der ler yap mak ve mi ras çı lar kıl mak is ti yo ruz. (28/5)
Ve (is ti yo ruz ki) on la rı yer yü zün de 'ik ti dar sa hip le ri ola rak yer le-
şik kı la lım' Fi ra vun'a Ha man'a ve as ker le ri ne on lar dan sa kın -
dık la rı şe yi gös te re lim. (28/6)
Mu sa'nın an ne si ne: "Onu em zir şa yet onun için kor ka cak olur-
san onu su ya bı rak kork ma ve üzül me; çün kü onu Biz sa na tek-
rar ge ri ve re ce ğiz ve onu gön de ri len (el çi ler den) kı la ca ğız" di ye
vah yet tik (bil dir dik). (28/7)
Ni ha yet Fi ra vun'un ai le si onu (ile ri de bil mek si zin) ken di le ri için
bir düş man ve üzün tü ko nu su ol sun di ye sa hip siz gö rüp al dı lar.
Ger çek te Fi ra vun Ha man ve as ker le ri bir ya nıl gı için dey di.
(28/8)
Fi ra vun'un ka rı sı de di ki: "Be nim için de se nin için de bir göz be -
be ği; onu öl dür me yin; umu lur ki bi ze ya ra rı do ku nur ve ya onu
ev lat edi ni riz." Oy sa on lar (baş la rı na ge le cek le rin) şu urun da
de ğil ler di. (28/9)
Mu sa'nın an ne si ise yü re ği boş luk için de sa bah la dı. Eğer
mü'min ler den ol ma sı için kal bi üze rin de (sab rı ve da ya nık lı lı ğı)
pe kiş tir me miş ol say dık ne re dey se onu(n du ru mu nu) açı ğa vu -
ra cak tı. (28/10)
Ve onun kız kar de şi ne: "Onu iz le" de di. Böy le ce o da ken di le ri
far kın da de ğil ken onu uzak tan gö zet le di. (28/11)
Biz da ha ön ce ona süt ana la rı nı ha ram et miş tik. (Kız kar de şi:)
"Ben si zin adı nı za onun ba kı mı nı üst le ne cek ve ona öğüt ve re -
cek (ve ya eği te cek) bir ai le yi si ze bil di re yim mi?" de di. (28/12)
Böy le lik le gö zü nün ay dın ol ma sı üzül me me si ve ger çek ten
Allah'ın va'di nin hak ol du ğu nu bil me si için onu an ne si ne ge ri
ver miş ol duk. An cak on la rın ço ğu bil mez ler. (28/13)
O er gin lik ça ğı na ula şıp ol gun la şın ca ona bir 'hü küm ve hik met'
ve ilim ver dik. Biz iyi lik te bu lu nan la rı iş te böy le ödül len di ri riz.
(28/14)
(Mu sa) Hal kı nın ha be ri ol ma dı ğı bir za man da şeh re gir di or da
kav ga et mek te olan iki adam bul du; bu ken di ta raf tar la rın dan şu
da düş man la rın dan. Der ken ta raf tar la rın dan olan düş man la rın -
dan ola na kar şı on dan yar dım is te di. Bu nun üze ri ne ona bir
yum ruk at tı ve işi ni bi ti ri ver di. (Son ra da:) "Bu şey ta nın işin den -
dir; o ger çek ten açıkça sap tı rı cı bir düş man dır" de di. (28/15)
De di ki: "Rab bim ger çek ten ben ken di nef si me zul met tim ar tık
be ni ba ğış la." Böy le ce (Al lah) onu ba ğış la dı. Şüp he siz. O ba -
ğış la yan dır esir ge yen dir. (28/16)
De di ki: "Rab bim ba na ver di ğin ni met ler adı na ar tık suç lu gü -
nah kar la ra des tek çi ol ma ya ca ğım." (28/17)
Böy le ce şe hir de kor ku için de (çev re yi) gö zet le ye rek sa bah la dı.
Der ken bir de bak tı ki dün ken di sin den yar dım is te yen (ki şi bu -
gün de) ken di si ne yar dım için ba ğı rı yor. Mu sa ona de di ki: "Sen
açıkça bir az gın sın." (28/18)
So nun da iki si nin de düş ma nı olan (adam)ı ya ka la mak is ter ken
(adam ona) de di ki: "Ey Mu sa dün bi ri ni öl dür dü ğün gi bi bu gün
de be ni mi öl dür mek is ti yor sun? Sen yer yü zün de yal nız ca bir
zor ba ol mak is ti yor sun ıs lah edi ci ler den ol mak is te mi yor sun."
(28/19)
Şeh rin öbür ya ka sın dan bir adam ko şa rak ge lip de di ki: "Ey Mu -
sa ön de ge len ler se ni öl dür mek ko nu sun da ara la rın da gö rüş -

mek te dir ler ar tık sen çık git; ger çek ten ben sa na öğüt ve ren ler -
de nim." (28/20)
Böy le ce ora dan kor ku için de (çev re yi) gö zet le ye rek çı kıp git ti:
"Rab bim za lim ler top lu lu ğun dan be ni kur tar" de di. (28/21)
Med yen'e doğ ru yö nel di ğin de de: "Uma rım Rab bim be ni doğ ru
bir yo la yö nel tip ile tir" de di. (28/22)
Med yen su yu na var dı ğı za man su al mak ta olan bir in san top lu -
lu ğu bul du. On la rın ge ri sin de de (hay van la rı su ba şı na gö tür -
mek ten çe ki nen) iki ka dın bul du. De di ki: "Bu du ru mu nuz ne?"
"Ço ban lar sü rü le ri ni su la ma dık ça biz sü rü le ri mi zi su la ya ma yız;
ba ba mız ya şı iler le miş bir ih ti yar dır." de di ler. (28/23)
He men ce cik on la rın sü rü le ri ni su la dı son ra yi ne göl ge ye çe ki -
le rek de di ki: "Rab bim doğ ru su ba na in dir di ğin her hay ra muh-
ta cım." (28/24)
Çok geç me den o iki (ka dın)dan bi ri (uta na uta na) yü rü ye rek
ona gel di. "Ba bam bi zim için sü rü le ri su la ma na kar şı lık sa na
mü ka fa at ver mek üze re se ni da vet et mek te dir." de di. Bu nun
üze ri ne ona ge lip de olup bi ten le ri an la tın ca o: "Kork ma" de di.
"Za lim ler top lu lu ğun dan kur tul muş ol dun." (28/25)
O (ka dın)lar dan bi ri de di ki: "Ey ba ba cı ğım onu üc ret li ola rak
tut; çün kü üc ret le tut tuk la rı nın en ha yır lı sı ger çek ten o kuv vet li
gü ve ni lir (bi ri)dir." (28/26)
(Ba ba la rı) De di ki: "Doğ ru su ben se kiz yıl ba na hiz met et me ne
kar şı lık ol mak üze re şu iki kı zım dan bi ri ni sa na ni kah la mak is ti -
yo rum; şa yet on (yıl)a ta mam la ya cak olur san ar tık o da sen den.
Ben sa na zor luk çı kar mak is te mem; be ni de in şa Al lah sa lih
olan lar dan bu la cak sın." (28/27)
(Mu sa) De di ki: "Bu be nim le se nin aran da olan (bir ant laş -
ma)dır. Bu du rum da iki sü re den han gi si ni ye ri ne ge ti rir sem ar -
tık ba na kar şı bir hak sız lık söz ko nu su ola maz. Al lah söy le dik -
le ri mi ze ve kil dir." (28/28)
Böy le lik le Mu sa sü re yi ta mam la yıp ai le siy le bir lik te yo la ko yu -
lun ca Tur ta ra fın da bir ateş gör dü. Ai le si ne: "Siz du run ger çek -
ten bir ateş gör düm; uma rım on dan ya bir ha ber ya da ısın ma -
nız için bir kor par ça sı ge ti ri rim." de di. (28/29)
Der ken ora ya gel di ğin de o kut lu yer de ki va di nin sağ ya nın da
olan bir ağaç tan: "Ey Mu sa Alem le rin Rab bi olan Al lah be nim;"
di ye ses le nil di. (28/30)
"Asa nı bı rak." (At tık tan he men son ra) onun şim di bir yı lan gi bi
ha re ket et ti ği ni gö rün ce ar ka sı na dö nüp bak mak sı zın kaç ma ya
baş la dı. "Ey Mu sa dön ve kor ku ya ka pıl ma. Şüp he siz gü ven -
de sin." (28/31)
"Eli ni koy nu na sok ku sur suz ola rak bem be yaz çık sın. Ve (her
tür lü) deh şet ten ya na ka nat la rı nı ken di ne doğ ru çek. İş te bun-
lar se nin Rab bin den Fi ra vun ve ön de ge len adam la rı na iki ke -
sin-ka nıt (mu ci ze)dır. Ger çek ten on lar fa sık bir top lu luk tur."
(28/32)
De di ki: "Rab bim ger çek ten on lar dan bir ki şi öl dür düm be ni öl -
dür me le rin den kor ku yo rum." (28/33)
"Ve kar de şim Ha run; dil ba kı mın dan o ben den da ha düz gün ko -
nuş mak ta dır onu da be nim le bir lik te bir yar dım cı ola rak gön der
be ni doğ ru la sın. Çün kü on la rın be ni ya lan la ma la rın dan kor ku -
yo rum." (28/34)
(Al lah) De di ki: "Pa zu nu kar de şin le pe kiş ti rip güç len di re ce ğiz;
si zin iki ni ze de öy le bir 'güç ve yet ki' ve re ce ğiz ki ayet le ri miz sa -
ye sin de si ze eri şe me ye cek ler. Siz ve si ze uyan lar ga lip olan lar-
sı nız." (28/35)
Mu sa on la ra apa çık olan ayet le ri miz le gel di ği za man: "Bu dü -
züp uy du rul muş bir bü yü den baş ka sı de ğil dir. Biz geç miş ata la-
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rı mız dan bu nu işit me dik" de di ler. (28/36)
Mu sa de di ki: "Rab bim ki min ken di sin den bir hi da yet le gel di ği ni
ve bu (dün ya) yur dun(un) so nu cu nun ki me ait ola ca ğı nı da ha iyi
bi lir. Ger çek ten zul me den ler fe lah bul maz lar." (28/37)
Fi ra vun de di ki: "Ey ön de ge len ler si zin için ben den baş ka ilah
ol du ğu nu bil mi yo rum. Ey Ha man ça mu run üs tün de bir ateş yak
da ba na yük sek çe bir ku le in şa et bel ki Mu sa'nın ila hı na çı ka -
rım çün kü ger çek ten ben onu ya lan cı lar dan (bi ri) sa nı yo rum."
(28/38)
O ve as ker le ri yer yü zün de hak sız ye re bü yük len di ler ve ger çek-
ten Bize dön dü rül me ye cek le ri ni san dı lar. (28/39)
Bu nun üze ri ne onu ve as ker le ri ni tu tup su ya at tık. Böy le lik le
zul me den le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir bak. (28/40)
Biz on la rı ate şe ça ğı ran ön der ler kıl dık; kı ya met gü nü yar dım
gör mez ler. (28/41)
Bu dün ya ha ya tın da on la rın ar ka sı na la net dü şür dük; kı ya met
gü nün de ise on lar çir kin leş ti ril miş olan lar dır. (28/42)
An dol sun ilk ne sil le ri yı kı ma uğ rat tık tan son ra Mu sa'ya in san lar
için (göz le ri hik met le açıp ay dın la ta cak) ba si ret ler hi da yet ve
rah met ol mak üze re Ki tap ver dik. Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür -
ler di ye. (28/43)
Mu sa'ya o işi (ila hi vah yi ve rip) ger çek leş tir di ği miz za man sen
(Tur'un) ba tı ya nın da de ğil din ve (bu na) şa hid olan lar dan da
de ğil din. (28/44)
An cak Biz bir çok ne sil ler in şa et tik de on la rın üze rin de (ni ce)
ömür(ler) uza yıp geç ti. Ve sen Med yen hal kı için de ya şa yıp da
ayet le ri mi zi on lar dan oku ya rak öğ ren miş de ğil sin. An cak (bu
bil gi le ri sa na) gön de ren Biziz. (28/45)
(Mu sa'ya) Ses len di ği miz za man da sen Tur'un ya nın da de ğil -
din. An cak Rab bin den bir rah met ol mak üze re sen den ön ce
ken di le ri ne bir uya rı cı gel me miş olan bir kav mi uyar man için
(gön de ril din). Umu lur ki öğüt alıp dü şü nür ler di ye. (28/46)
Ken di el le ri nin öne sür dük le ri do la yı sıy la on la ra bir mu si bet isa-
bet et ti ğin de: "Rab bi miz bi ze de bir el çi gön der sey din de böy le -
ce se nin ayet le ri ne uy say dık ve mü'min ler den ol say dık" di ye -
cek ol ma sa lar dı (se ni gön der mez dik). (28/47)
Fa kat on la ra Kendi Katımız dan hak gel di ği za man: "Mu sa'ya ve -
ri len le rin bir ben ze ri bu na ve ril me li de ğil miy di?" de di ler. On lar
da ha ön ce Mu sa'ya ve ri len le ri in kar et me miş ler miy di? "İki bü yü
bir bi ri ne ar ka çık tı" de di ler. Ve: "Ger çek ten biz hep si ni in kar
eden le riz" de di ler. (28/48)
Ger çek şu ki Ka run Mu sa'nın kav min den di an cak on la ra kar şı
az gın laş tı. Biz ona öy le ha zi ne ler ver miş tik ki anah tar la rı bir lik -
te (ta şı ma ya) dav ra nan güç lü bir top lu lu ğa ağır ge li yor du. Ha ni
kav mi ona de miş ti ki: "Şı ma ra rak se vin me çün kü Al lah şı ma ra -
rak se vin ce ka pı lan la rı sev mez." (28/76)
Ka run'u Fi ra vun'u ve Ha man'ı da (yı kı ma uğ rat tık). An dol sun
Mu sa on la ra apa çık de lil ler le gel miş ti an cak yer yü zün de bü yük-
len di ler. Oy sa on lar (azab tan kur tu lup) ge çe cek de ğil ler di.
(29/39)
An dol sun Biz, Mu sa'ya ki ta bı ver miş tik; böy le ce sen ona ka vuş-
mak tan kuş ku için de ol ma. Biz onu İs ra ilo ğul la rı na bir yol gös-
te ri ci kıl mış tık. (32/23)
Ha ni Biz, pey gam ber ler den ke sin söz le ri ni al mış tık; sen den
Nuh'tan İb ra him'den Mu sa'dan ve Mer yem oğ lu İsa'dan. Biz on -
lar dan sa pa sağ lam bir söz al mış tık. (33/7)
Ey iman eden ler, Mu sa'ya ezi yet eden ler gi bi ol ma yın; ki so -
nun da Al lah onu de mek te ol duk la rın dan te mi ze çı kar dı. O Al lah
Katında ve cih ti. (33/69)

An dol sun Biz Mu sa'ya ve Ha run'a lü tuf ta bu lun duk. (37/114)
On la rı ve ka vim le ri ni o bü yük üzün tü den kur tar dık. (37/115)
On la ra yar dım et tik böy le ce üs tün ge len ler ol du lar. (37/116)
Ve iki si ne an la tı mı-açık ki ta bı ver dik. (37/117)
On la rı dos doğ ru yo la yö nel tip-ilet tik. (37/118)
Son ra ge len ler ara sın da da iki si ne (ha yır lı ve şe ref li bir isim) bı -
rak tık. (37/119)
Mu sa'ya ve Ha run'a se lam ol sun. (37/120)
Şüp he siz Biz ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. (37/121)
Şüp he siz iki si Bizim mü'min olan kul la rı mız dan dı lar. (37/122)
An dol sun Biz, Mu sa'yı ayet le ri miz le ve apa çık bir de lil le gön der-
dik; (40/23)
Fi ra vun'a Ha man'a ve Ka run'a. Ama on lar: "(Bu) Ya lan söy le -
yen bir bü yü cü dür" de di ler. (40/24)
Böy le ce o Katımız dan ken di le ri ne bir hak ile gel di ği za man de -
di ler ki: "Onun la bir lik te iman eden le rin er kek ço cuk la rı nı öl dü -
rün; ka dın la rı nı ise sağ bı ra kın." An cak ka fir le rin hi le li-dü ze ni
bo şa çık mak ta olan dan baş ka sı de ğil dir. (40/25)
Fi ra vun de di ki: "Bı ra kın be ni Mu sa'yı öl dü re yim de o (git sin)
Rab bi ne yal va rıp-ya kar sın. Çün kü ben si zin di ni ni zi de ğiş tir me -
sin den ya da yer yü zün de fe sat çı kar ma sın dan kor ku yo rum."
(40/26)
Mu sa de di ki: "Ger çek ten ben he sap gü nü ne iman et me yen her
mü te keb bir den be nim de Rab bim si zin de Rab bi ni ze sı ğı nı rım."
(40/27)
Fi ra vun ai le sin den ima nı nı giz le mek te olan mü'min bir adam
de di ki: "Siz be nim Rab bim Al lah'tır di yen bir ada mı öl dü rü yor
mu su nuz? Oy sa o si ze Rab bi niz den apa çık bel ge ler le gel miş
bu lu nu yor. Bu na rağ men o eğer bir ya lan cı ise ya la nı ken di
aley hi ne dir; ve eğer doğ ru söz lü ise (o za man da) si ze va'det-
tik le ri nin bir kıs mı si ze isa bet eder. Şüp he siz Al lah öl çü yü ta şı -
ran çok ya lan söy le yen kim se yi hi da ye te er dir mez." (40/28)
"Ey Kav mim bu gün mülk si zin dir yer yü zün de hü küm sa hi bi kim-
se ler si niz. Fa kat bi ze Al lah'tan da ya nıl maz bir azab ge le cek
olur sa bi ze kim yar dım cı ola bi le cek?" Fi ra vun de di ki: "Ben si -
ze yal nız ca gör dü ğü mü (ken di gö rü şü mü) gös te ri yo rum ve ben
si zi doğ ru yol dan da baş ka sı na yö nelt mi yo rum." (40/29)
İman eden (adam) de di ki: "Ey Kav mim ben o fır ka la rın gü nü ne
ben zer (bir gü nün fe la ke ti ne uğ rar sı nız) di ye kor ku yo rum."
(40/30)
Nuh kav mi Ad Se mud ve on lar dan son ra ge len le rin du ru mu na
ben zer (bir gün). Al lah kul lar için zu lüm is te mez. (40/31)
"Ve ey kav mim doğ ru su ben si zin için o fer yat (ede ce ği niz kı ya-
met) gü nün den kor ku yo rum." (40/32)
"Ar ka nı zı dö nüp ka ça ca ğı nız gün; si zi Al lah'tan ko ru ya cak yok-
tur. Al lah ki mi sap tı rır sa ar tık onu doğ ru ya yö nel te cek bu lun -
maz." (40/33)
"An dol sun da ha ön ce Yu suf da si ze apa çık bel ge ler ge tir miş ti.
O za man si ze ge tir dik le ri hak kın da kuş ku ya ka pı lıp dur muş tu -
nuz. So nun da o ve fat edin ce de miş ti niz ki; "Al lah on dan son ra
ke sin ola rak bir el çi gön der mez." İş te Al lah öl çü yü ta şı ran şüp-
he ci kim se yi böy le sap tı rır." (40/34)
Ki on lar Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da ken di le ri ne gel miş bir de lil
bu lun mak sı zın mü ca de le edip du rur lar. (Bu) Al lah Katında da
iman eden ler Katında da bü yük bir öf ke (se be bi)dir. İş te Al lah
her mü te keb bir zor ba nın kal bi ni böy le mü hür ler. (40/35)
Fi ra vun (alay la) de di ki: "Ey Ha man ba na yük sek bir ku le bi na
et; bel ki o yol la ra ula şa bi li rim" (40/36)
"Gök le rin yol la rı na. Böy le lik le Mu sa'nın ila hı na çı ka bi li rim. Çün -
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kü ben onun ya lan cı ol du ğu nu sa nı yo rum." İş te Fi ra vun'a kö tü
ame li böy le çe ki ci kı lın dı ve yol dan alı ko nul du. Fi ra vun'un hi le -
li-dü ze ni 'yı kım ve ka yıp ta' ol mak tan baş ka (bir şey) ol ma dı.
(40/37)
İman eden (adam) de di ki: "Ey Kav mim siz ba na ta bi olun ben
si zi doğ ru yo la ile tip-yö nel te yim." (40/38)
"Ey kav mim ger çek ten bu dün ya ha ya tı yal nız ca bir me ta (kı sa
sü re li bir ya rar lan ma)dır. Şüp he siz ahi ret (asıl) ka rar kı lı nan
yurt odur." (40/39)
Kim bir kö tü lük iş ler se ken di mis lin den baş ka sıy la ce za gör-
mez; kim de -er kek ol sun di şi ol sun- bir mü'min ola rak sa lih bir
amel de bu lu nur sa iş te on lar için de he sap sız ola rak rı zık lan dı rıl -
mak üze re cen ne te gi rer ler. (40/40)
"Ey kav mim ne olu yor ki ben si zi kur tu lu şa ça ğı rı yor ken siz be -
ni ate şe ça ğı rı yor su nuz." (40/41)
"Siz be ni Al lah'a (kar şı) in kâr et me ye ve hak kın da bil gim ol ma -
yan şey le ri O'na şirk koş ma ya ça ğı rı yor su nuz. Ben ise si zi üs -
tün ve güç lü olan ba ğış la yan (Al lah')a ça ğı rı yo rum." (40/42)
"İm ka nı yok; ger çek ten si zin be ni ken di si ne ça ğır mak ta ol du ğu -
nuz şe yin dün ya da da ahi ret te de çağ rı da bu lun ma (yet ki si gü -
cü de ğe ri ve ba ğış la ma)sı yok tur. Şüp he siz bi zim dö nü şü müz
Al lah'adır. Öl çü yü ta şı ran lar on lar ate şin hal kı dır lar." (40/43)
"İş te si ze söy le dik le ri mi ya kın da ha tır la ya cak sı nız. Ben de işi mi
Al lah'a bı ra kı yo rum. Şüp he siz Al lah kul la rı pek iyi gö ren dir."
(40/44)
So nun da Al lah on la rın kur duk la rı hi le li-dü zen le ri nin kö tü lük le -
rin den onu ko ru du ve Fi ra vun'un çev re si ni de aza bın en kö tü sü
ku şa tı ver di. (40/45)
Ateş; sa bah ak şam ona su nu lur lar. Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı
gün: "Fi ra vun çev re si ni aza bın en şid det li ola nı na so kun" (de -
ne cek). (40/46)
An dol sun Biz Mu sa'ya hi da ye ti ver dik ve İs ra ilo ğul la rı na ki ta bı
mi ras bı rak tık. (40/53)
An dol sun Mu sa'ya ki ta bı ver dik fa kat on da an laş maz lı ğa dü şül -
dü. Eğer Rab bin den (da ha ön ce) bir söz geç miş (ve ril miş) ol -
ma say dı mut la ka ara la rın da hü küm ve ril miş (iş bi ti ril miş)ti. Ger -
çek ten on lar bun dan ya na kuş ku ve ri ci bir te red düt için de dir ler.
(41/45)
O: "Di ni dos doğ ru ayak ta tu tun ve on da ay rı lı ğa düş me yin" di -
ye din den Nuh'a va si yet et ti ği ni ve sa na vah yet ti ği mi zi İb ra -
him'e Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi si zin için de teş ri' et ti
(bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri ni ça ğır dı ğın şey müş rik le re ağır
gel di. Al lah di le di ği ni bu na se çer ve iç ten ken di si ne yö ne le ni hi -
da ye te er di rir. (42/13)
An dol sun Biz, Mu sa'yı Fi ra vun'a ve onun 'ön de ge len çev re si -
ne' ayet le ri miz le gön der dik. O da de di ki: "Ger çek ten ben alem-
le rin Rab bi nin el çi si yim." Fa kat on la ra ayet le ri miz le gel di ği za -
man bir de ne gör sün on lar bun la ra (alay edip) gü lü yor lar. Biz
on la ra bi ri öte kin den da ha bü yük ol ma yan hiç bir ayet gös ter -
me dik. Bel ki dö ner ler di ye on la rı azab la ya ka la yı ver dik. Ve on -
lar, de di ler ki: "Ey bü yü cü sen de olan ah di (sa na ver di ği sö zü)
adı na bi zim için Rab bi ne dua et; ger çek ten biz hi da ye te gel miş
ola ca ğız." Fa kat on lar dan aza bı çe kip-gi de rin ce bir de gö rür sün
ki on lar and la rı nı bo zu yor lar. Fi ra vun ken di kav mi için de ba ğır -
dı; de di ki: "Ey kav mim, Mı sır'ın mül kü ve şu al tım da ak mak ta
olan ne hir ler be nim de ğil mi? Yi ne de gör me ye cek mi si niz?"
"Yok sa ben, şun dan da ha ha yır lı de ğil mi yim ki o aşa ğı (sı nıf -
tan) bir za val lı ve ne re dey se (sö zü) açık la ma dan yok sun olan
(bi ri)dir." "Bu du rum da (eğer doğ ruy sa) üze ri ne al tın dan bi le zik -

ler atıl ma lı, ya da ya kı nın da yer al mış va zi yet te onun la bir lik te
me lek ler gel me li de ğil miy di?" Böy le lik le ken di kav mi ni kü çüm -
se di on lar da ona bo yun eğ di ler. Ger çek ten on lar fa sık olan bir
ka vim di. So nun da Bizi öf ke len di rin ce Biz de on lar dan in ti kam
al dık böy le ce on la rı top lu ola rak su da boğ duk. Bu su ret le on la -
rı son ra dan ge le cek ler için bir se lef ve bir ör nek kıl dık. (43/46-
56)
Bun dan ön ce de bir reh ber (imam) ve bir rah met ola rak Mu -
sa'nın ki ta bı var. Bu da zul me den le ri uyar mak ve ih san da bu lu -
nan la ra bir müj de ol mak üze re (ken din den ön ce ki ki tap la rı)
doğ ru la yı cı ve Arap ça bir dil ile olan bir ki tap tır. (46/12)
De di ler ki: "Ey kav mi miz ger çek ten biz Mu sa'dan son ra in di ri len
ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yan bir ki tap din le dik; hak ka ve
doğ ru olan yo la yö nel tip-ilet mek te dir." (46/30)
Mu sa (ola yın)da da (dü şün dü rü cü ayet ler var dır). Ha ni Biz onu
açık bir de lil le Fi ra vun'a gön der miş tik; Fa kat o 'bü tün ki şi sel ve
as ke ri gü cüy le' yüz çe vir di ve: "(Bu) Ya bir bü yü cü ve ya bir de -
li dir" de di. Bu nun üze ri ne Biz onu ve or du la rı nı ya ka la yıp de ni -
ze at tık; (ki o) 'kı na na cak iş ler ya pı yor du.' (51/38-40)
Yok sa Mu sa'nın sa hi fe le rin de olan ken di si ne ha ber ve ril me di
mi? (53/36)
Ha ni Mu sa kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav mim ger çek ten be nim si -
zin için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi ol du ğu mu bil di ği niz hal de
ni çin ba na ezi yet edi yor su nuz?" İş te on lar eğ ri lip-sa pın ca Al lah
da on la rın kalp le ri ni eğ ril tip sap tır mış ol du. Al lah fa sık bir kav mi
hi da ye te er dir mez. (61/5)
Mu sa'nın ha be ri sa na gel di mi? Ha ni Rab bi ona kut sal va di Tu -
va'da ses len miş ti: "Fi ra vun'a git; çün kü o az dı." Ona de ki: "Te -
miz len mek is ter mi sin?" "Se ni Rab bi ne yö nel te yim böy le ce
(O'ndan) kork muş olur sun." (Mu sa) Ona bü yük mu ci ze yi gös-
ter di. Fa kat o ya lan la dı ve is yan et ti. Son ra (kar şı yön de) ça ba
har ca yıp sır tı nı dön dü. So nun da (yar dım cı güç le ri ni) top la dı
ses len di; De di ki: "Si zin en yü ce Rab bi niz be nim." Böy le lik le
Allah onu ahi ret ve dün ya aza bıy la ya ka la dı. Ger çek ten bun dan
'içi tit re ye rek kor ka cak' kim se için el bet te bir ib ret (ders) var dır.
(79/15-26)
İb ra him'in ve Mu sa'nın sa hi fe le rin de. (87/19)

MU Sİ BET
On la ra bir mu si bet isa bet et ti ğin de, der ler ki: "Biz Al lah'a ait
(kul lar)ız ve şüp he siz O'na dö nü cü le riz." (2/156)
İki mis li ne uğ rat tı ğı nız bir mu si bet si ze isa bet edin ce mi: "Bu
ne re den" de di niz? De ki: "O, si zin ken di niz den dir." Şüp he siz
Allah, her şe ye güç ye ti ren dir. (3/165)
Öy ley se, na sıl olur da, ken di el le ri nin sun duk la rı so nu cu, on la -
ra bir mu si bet isa bet eder, son ra sa na ge le rek: "Kuş ku suz, biz
iyi lik ten ve uz laş tır mak tan baş ka bir şey is te me dik" di ye Al lah'a
ye min eder ler? (4/62)
Şüp he siz içi niz den ağır dav ra nan lar var dır. Şa yet, si ze bir mu -
si bet isa bet ede cek ol sa: "Doğ ru su Al lah, ba na ni met ver di,
çün kü on lar la bir lik te ol ma dım" der. (4/72)
Ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve on la rın he va la rı na uy -
ma. Al lah'ın sa na in dir dik le ri nin bir kıs mın dan se ni şa şırt ma -
ma la rı için di ye on lar dan sa kın. Şa yet yüz çe vi rir ler se, bil ki,
Allah bir kı sım gü nah la rı ne de niy le on la ra bir mu si be ti tat tır mak
is te mek te dir. Şüp he siz, in san la rın ço ğu fa sık lar dır. (5/49)
Ey iman eden ler, siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, va si -
yet ha zır la nı şın da, ara nız da içi niz den ada let li iki ki şi yi (şa hid tu -
tun.) Ve ya yol cu luk ta olup si ze ölüm mu si be ti ge lip ça tar sa, siz-

363

Harun Yahya (Adnan Oktar)



den ol ma yan baş ka iki ki şi yi (şa hid tu tun. İki si ni) Şa yet kuş ku -
la na cak olur sa nız na maz dan son ra alı ko yar sı nız, on lar da (si -
ze): "Ak ra ba da hi ol sa onu (ye mi ni mi zi) hiç bir de ğe re de ğiş tir -
me ye ce ğiz ve Al lah'ın şa hid li ği ni giz le me ye ce ğiz. Ak si tak dir de
biz el bet te gü nah kar lar dan olu ruz." di ye Al lah adı na ye min et -
sin ler. (5/106)
(Bü tün bun lar,) Sa kin le rin den son ra yer yü zü ne mi ras çı olan la rı
doğ ru ya er dir me(ye ve ya or ta ya çı kar ma ya yet mez) mi? Eğer
Biz di le miş ol say dık on la ra gü nah la rı ne de niy le bir mu si bet isa-
bet et ti rir dik; ve kalp le ri ne dam ga lar vu rur duk da on lar böy le lik -
le işit me yen ler olur lar dı. (7/100)
Sa na iyi lik do ku nur sa, bu on la rı fe na laş tı rır, bir mu si bet isa bet
edin ce ise: "Biz ön ce den ted bi ri mi zi al mış tık" der ler ve se vinç
için de dö nüp gi der ler. (9/50)
On lar ki, Al lah anıl dı ğı za man kalp le ri ür pe rir; ken di le ri ne isa bet
eden mu si bet le re sab re den ler, na ma zı dos doğ ru kı lan lar ve rı -
zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eden ler dir. (22/35)
Ken di el le ri nin öne sür dük le ri do la yı sıy la, on la ra bir mu si bet
isa bet et ti ğin de: "Rab bi miz, bi ze de bir el çi gön der sey din de
böy le ce se nin ayet le ri ne uy say dık ve mü'min ler den ol say dık"
di ye cek ol ma sa lar dı (se ni gön der mez dik). (28/47)
Si ze isa bet eden her mu si bet, (an cak) el le ri ni zin ka zan dı ğı do -
la yı sıy la dır. (Al lah,) Ço ğu nu da af fe der. (42/30)
Yer yü zün de olan ve si zin ne fis le ri niz de mey da na ge len her han-
gi bir mu si bet yok tur ki, Biz onu ya rat ma dan ön ce, bir ki tap ta
(ya zı lı) ol ma sın. Şüp he siz bu, Al lah'a gö re pek ko lay dır. (57/22)
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir mu si bet (hiç kim se ye) isa bet et -
mez. Kim Al lah'a iman eder se, onun kal bi ni hi da ye te yö nel tir.
Al lah, her şe yi bi len dir. (64/11)

MUT LU LUK
Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır. Kim Al lah'a ve el çi si ne ita at eder se,
onu al tın dan ır mak lar akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re
so kar. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (4/13)
Eğer si ze Al lah'tan bir fazl (za fer) isa bet eder se, o za man da,
san ki onun la ara nız da hiç bir ya kın lık yok muş gi bi kuş ku suz
şöy le der; "Keş ke on lar la bir lik te ol say dım, böy le ce ben de bü -
yük 'kur tu luş ve mut lu lu ğa' er sey dim." (4/73)
Al lah de di ki: "Bu, doğ ru la ra, doğ ru söy le me le ri nin ya rar sağ la -
dı ğı gün dür. On lar için, için de ebe di ka la cak la rı, al tın dan ır mak-
lar akan cen net ler var dır. Al lah on lar dan ra zı ol du, on lar da
O'ndan ra zı ol muş lar dır. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu -
dur." (5/119)
O gün, kim on dan (azab tan) alı ko nur sa, el bet te, O, onu esir ge -
miş tir. İş te apa çık olan 'kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (6/16)
İman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da mal la rıy la ve can-
la rıy la cehd eden le rin Al lah Katında bü yük de re ce le ri var dır. İş -
te 'kur tu lu şa ve mut lu lu ğa' eren ler bun lar dır. (9/20)
Al lah, mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra için de ebe di kal-
mak üze re, al tın dan ır mak lar akan cen net ler ve Adn cen net le -
rin de gü zel mes ken ler va adet miş tir. Al lah'tan olan hoş nut luk ise
en bü yük tür. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (9/72)
Al lah on lar için, sü re siz ka la cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen-
net ler ha zır la dı. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/89)
Öne ge çen Mu ha cir ler ve En sar ile on la ra gü zel lik le uyan lar;
Allah on lar dan hoş nut ol muş tur, on lar da O'ndan hoş nut ol muş-
lar dır ve (Al lah) on la ra, için de ebe di ka la cak la rı, al tın dan ır mak-
lar akan cen net ler ha zır la mış tır. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu -
luk' bu dur. (9/100)
Hiç şüp he siz Al lah, mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut la ka

cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On -
lar Al lah yo lun da sa va şır lar, öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler; (bu,)
Tev rat'ta, İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri ne ger çek olan bir
va ad dir. Al lah'tan da ha çok ah di ne ve fa gös te re cek olan kim-
dir? Şu hal de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı se vi nip-müj de le -
şi niz. İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/111)
Müj de, dün ya ha ya tın da ve ahi ret te on la rın dır. Al lah'ın söz le ri
için de ği şik lik yok tur. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu dur.
(10/64)
(Kı ya me tin) Ge le ce ği gün de, O'nun iz ni ol mak sı zın, hiç kim se
söz söy le ye mez. Ar tık on lar dan ki mi 'bed baht ve mut suz', (ki mi
de) mut lu ve bah ti yar dır. (11/105)
Mut lu olan lar da, ar tık on lar cen net te dir ler. Rab bi nin di le me si
dı şın da gök ler ve yer sü rüp git tik çe, ora da sü re siz ka la cak lar -
dır. (Bu) ke sin ti si ol ma yan bir ih san dır. (11/108)
Al lah di le di ği ne rız kı ge niş le tir-ya yar ve da ral tır da. On lar ise
dün ya ha ya tı na se vin di ler. Oy sa ki dün ya ha ya tı, ahi ret te (ki sı -
nır sız mut lu luk ya nın da ge çi ci) bir me ta'dan baş ka sı de ğil dir.
(13/26)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, ne mut lu on la ra. Va rı la -
cak ye rin gü zel ola nı (on la rın dır). (13/29)
Bu gün ben, ger çek ten on la rın sab ret me le ri nin kar şı lı ğı nı ver-
dim. Şüp he siz on lar, 'kur tu lu şa ve mut lu lu ğa' eren ler dir."
(23/111)
Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder se ve Al lah'tan kor kup
O'ndan sa kı nır sa, iş te 'kur tu lu şa ve mut lu lu ğa' eren ler bun lar -
dır. (24/52)
Ger çek şu ki, bu gün cen net hal kı, 'se vinç ve mut lu luk do lu' bir
meş gu li yet için de dir ler. (36/55)
Şüp he siz, bu, asıl bü yük 'kur tu luş ve mut lu lu ğun' ta ken di si dir.
(37/60)
Ve on la rı kö tü lük ler den ko ru. O gün Sen, ki mi kö tü lük ler den ko -
ru muş san, ger çek ten ona rah met et miş sin. İş te bü yük 'kur tu luş
ve mut lu luk' bu dur. (40/9)
Ve iç le rin de 'se vinç ve mut lu luk için de' ya şa dık la rı ni met ler,
(44/27)
Se nin Rab bin den, bir fazl ve (lü tuf) ola rak. İş te bü yük 'mut lu luk
ve kur tu luş' bu dur. (44/57)
Ar tık iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra ge lin ce; Rab le ri on -
la rı ken di rah me ti ne so kar. İş te apa çık olan 'bü yük mut lu luk ve
kur tu luş' bu dur. (45/30)
(Bü tün bun lar,) Mü'min er kek le ri ve mü'min ka dın la rı, için de
ebe di ka lı cı lar ol mak üze re, al tın dan ır mak lar akan cen net le re
sok ma sı ve kö tü lük le ri ni ör tüp-ba ğış la ma sı için dir. İş te bu,
Allah Katında 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk'tur. (48/5)
Rab le ri nin ver dik le riy le 'se vinç li ve mut lu dur lar'. Rab le ri, ken di -
le ri ni 'çıl gın ca ya nan ce hen ne min' aza bın dan ko ru muş tur.
(52/18)
O gün, mü'min er kek ler ile mü'min ka dın la rı, nur la rı ön le rin de
ve sağ la rın da ko şar ken gö rür sün. "Bu gün si zin müj de niz, için-
de ebe di ka lı cı lar (ol du ğu nuz), al tın dan ır mak lar akan cen net -
ler dir." İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (57/12)
Ateş hal kı ile cen net hal kı bir ol maz. Cen net hal kı 'um duk la rı na
ka vu şup mut lu luk için de olan lar dır.' (59/20)
O da si zin gü nah la rı nı zı ba ğış lar, si zi alt la rın dan ır mak lar akan
cen net le re ve Adn cen net le rin de ki gü zel ko nak la ra yer leş ti rir.
İş te 'bü yük mut lu luk ve kur tu luş' bu dur. (61/12)
Si zi top lan ma gü nü için bir ara da top la ya ca ğı gün; iş te bu al -
dan ma (te ğa bün) gü nü dür. Kim Al lah'a iman edip sa lih bir
amel de bu lu nur sa (Al lah) onun kö tü lük le ri ni ör ter ve için de ebe -
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di ka lı cı lar ol mak üze re al tın dan ır mak lar akan cen net le re so -
kar. İş te bü yük 'mut lu luk ve kur tu luş (fevz)' bu dur. (64/9)
Ger çek şu ki, mut ta ki ler için 'bir kur tu luş ve mut lu luk' var dır.
(78/31)
Şüp he siz iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra ge lin ce; on lar
için al tın dan ır mak lar akan cen net ler var dır. İş te bü yük 'kur tu luş
ve mut lu luk' bu dur. (85/11)
O gün, öy le yüz ler de var dır ki, ni met te (en gin bir mut lu luk için-
de)dir ler. (88/8)

MUT SUZ LUK
(Kı ya me tin) Ge le ce ği gün de, O'nun iz ni ol mak sı zın, hiç kim se
söz söy le ye mez. Ar tık on lar dan ki mi 'bed baht ve mut suz', (ki mi
de) mut lu ve bah ti yar dır. (11/105)
Mut suz olan lar ateş te dir ler, on lar için ora da (ka hır la ve acıy la)
ne fes alıp ver me ler var dır. (11/106)
De miş ti ki: "Rab bim, şüp he siz be nim ke mik le rim gev şe di ve
baş, yaş lı lık ale viy le tu tuş tu; ben sa na dua et mek le mut suz ol -
ma dım." (19/4)
An ne me ita ti de. Ve be ni mut suz bir zor ba kıl ma dı." (19/32)
Siz den ve Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız dan ko pup-ay rı lı yo rum
ve Rab bi me dua edi yo rum. Umu lur ki, Rab bi me dua et mek le
mut suz ol ma ya ca ğım." (19/48)
Bu nun üze ri ne de dik ki: "Ey Adem, bu ger çek ten sa na ve eşi ne
düş man dır; sa kın si zi cen net ten sü rüp çı kar ma sın, son ra mut-
suz olur sun." (20/117)
De di ki: "Ki mi niz ki mi ni ze düş man ola rak, he pi niz or dan inin.
Ar tık si ze ben den bir yol gös te ri ci ge le cek tir; kim be nim hi da ye -
ti me uyar sa ar tık o şa şı rıp sap maz ve mut suz ol maz." (20/123)
De di ler ki: "Rab bi miz, mut suz lu ğu muz bi ze kar şı üs tün gel di,
biz sa pan bir top lu luk imi şiz." (23/106)
Al lah'tan 'İçi tit re ye rek kor kan' öğüt alır-dü şü nür. Mut suz-bed -
baht' olan on dan ka çı nır. (87/10-11)

MUT TA Kİ
Bu, ken di sin de şüp he ol ma yan, mut ta ki ler için yol gös te ri ci olan
bir ki tap tır. (2/2)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
On lar ha yır dan her ne ya par lar sa, el bet te on dan yok sun bı ra -
kıl maz lar. Al lah, mut ta ki le ri bi len dir. (3/115)
Rab bi niz den olan mağ fi ret ve eni gök ler le yer ka dar olan cen-
ne te (ka vuş mak için) ya rı şın; o, mut ta ki ler için ha zır lan mış tır.
(3/133)
Ken di le ri ne; "Eli ni zi (sa vaş tan) çe kin, na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin"
de nen le ri gör me din mi? Oy sa sa vaş üzer le ri ne ya zıl dı ğın da,
on lar dan bir grup, in san lar dan Al lah'tan kor kar gi bi- hat ta da ha
da şid det li bir kor kuy la- kor ku ya ka pı lı yor lar ve: "Rab bi miz, ne
di ye sa va şı üze ri mi ze yaz dın, bi zi ya kın bir za ma na er te le me li
de ğil miy din?" de di ler. De ki: "Dün ya nın me taı az dır, ahi ret, ise
mut ta ki ler için da ha ha yır lı dır ve siz 'bir hur ma çe kir de ğin de ki
ip-in ce bir ip lik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl ma ya cak sİ nız."
(4/77)

On la rın (pey gam ber le ri) ar dın dan yan la rın da ki Tev rat'ı doğ ru la -
yı cı ola rak Mer yem oğ lu İsa'yı gön der dik ve ona için de hi da yet
ve nur bu lu nan, önün de ki Tev rat'ı doğ ru la yan ve mut ta ki ler için
yol gös te ri ci ve öğüt olan İn cil'i ver dik. (5/46)
Mu sa kav mi ne: "Al lah'tan yar dım di le yin ve sab re din. Ger çek
şu ki, arz Al lah'ın dır; ona kul la rın dan di le di ği ni mi ras çı kı lar. En
gü zel so nuç mut ta ki ler için dir." de di. (7/128)
An cak müş rik ler den ken di le riy le ant laş ma im za la dık la rı nız dan
(ant laş ma dan) bir şe yi ek silt me yen ler ve si ze kar şı hiç kim se ye
yar dım et me yen ler baş ka; ar tık ant laş ma la rı nı, sü re si bi te ne
ka dar ta mam la yın. Şüp he siz, Al lah mut ta ki olan la rı se ver. (9/4)
Mes cid-i Ha ram ya nın da ken di le riy le an laş tık la rı nız dı şın da,
müş rik le rin Al lah Katında ve Re sû lü nün Katında na sıl bir ah di
ola bi lir? Şu hal de o (an laş ma lı olan lar), si ze kar şı (doğ ru) bir tu -
tum ta kın dık ça, siz de on la ra kar şı doğ ru bir tu tum ta kı nın. Şüp -
he siz Al lah, mut ta ki olan la rı se ver. (9/7)
Yok sa Biz, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı yer yü zün de
boz gun cu luk çı ka ran lar gi bi (bir) mi tu ta ca ğız? Ya da mut ta ki le -
ri fa cir ler gi bi (bir) mi tu ta ca ğız? (38/28)
Bu, bir zikr'dir. Şüp he siz mut ta ki ler için, el bet te va rı la cak gü zel
bir yer var dır. (38/49)
Doğ ru yu ge ti ren ve doğ ru la yan la ra ge lin ce; iş te on lar mut ta ki
(tak va sa hi bi) olan lar dır. (39/33)
Ve ya: "Ger çek ten Al lah ba na hi da yet ver sey di, el bet te mut ta ki -
ler den olur dum" di ye ce ği, (39/57)
Ve (da ha ni ce) çe ki ci-süs ler (de ve rir dik). Bü tün bun lar, yal nız -
ca dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Ahi ret ise, Rab bi nin Katında mut-
ta ki ler için dir. (43/35)
Mut ta ki ler ha riç ol mak üze re, o gün, dost la rın ki mi ki mi ne düş-
man dır. (43/67)
Mut ta ki le re ge lin ce; mu hak kak on lar, gü ven li bir ma kam da dır -
lar. (44/51)
Çün kü on lar, Al lah'tan (ge le cek) hiç bir şe yi sen den sa va maz lar.
Şüp he siz za lim ler, bir bir le ri nin ve li si dir ler. Al lah ise, mut ta ki le rin
ve li si dir. (45/19)
Cen net de, mut ta ki ler için, uzak ta de ğil dir, (o gün) ya kın laş tı rıl -
mış tır. (50/31)
Şüp he siz mut ta ki olan lar, cen net ler de ve pı nar lar da dır lar;
(51/15)
Hiç şüp he siz mut ta ki ler, cen net ler de ve ni met için de dir ler;
(52/17)
Hiç şüp he siz mut ta ki ler, cen net ler de ve ne hir (çev re sin)de dir -
ler. (54/54)
Doğ ru su, mut ta ki olan lar için Rab le ri Katında ni met ler le do na -
tıl mış cen net ler var dır. (68/34)
Çün kü o (Kur'an, Al lah'tan sa kı nan) mut ta ki ler için bir öğüt tür.
(69/48)
Şüp he siz mut ta ki olan lar, göl ge lik ler de ve pı nar-baş la rın da dır;
(77/41)
Ger çek şu ki, mut ta ki ler için 'bir kur tu luş ve mut lu luk' var dır.
(78/31)

MU VAH HİD (bkz. HA NİF)

MÜ HEY MİN
O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud dûs'tur; Se -
lam'dır; Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir; Ceb bar'dır; Mü te -
keb bir'dir.   Al lah, (müş rik le rin) şirk koş tuk la rın dan çok yü ce dir.
(59/23)
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MÜJ DE LEŞ ME
(Ey Mu ham med) iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı müj de -
le. Ger çek ten on lar için alt la rın dan ır mak lar akan cen net ler var-
dır. Ken di le ri ne rı zık ola rak bu ürün ler den her ye di ril di ğin de:
"Bu da ha ön ce de rı zık lan dı ğı mız dır" der ler. Bu, on la ra, (dün ya-
da ki ne) ben zer ola rak su nul muş tur. Ora da, on lar için ter te miz
eş ler var dır ve on lar ora da sü re siz ka la cak lar dır. (2/25)
De ki: "Cib ril'e kim düş man ise, (bil sin ki) ger çek ten onu (Ki ta -
bı), Al lah'ın iz niy le ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yı cı ve mü'min-
ler için hi da yet ve müj de ve ri ci ola rak se nin kal bi ne in di ren
O'dur. (2/97)
Şüp he siz Biz se ni bir müj de ci ve bir uya rı cı ola rak, hak (Kur'an)
ile gön der dik. Sen ce hen ne min hal kın dan so rum lu tu tul ma ya -
cak sın. (2/119)
An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar dan,
can lar dan ve ürün ler den ek silt mek le im ti han ede ce ğiz. Sa bır
gös te ren le ri müj de le. (2/155)
İn san lar tek bir üm met ti. Al lah, müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak
pey gam ber ler gön der di ve be ra ber le rin de, in san la rın an laş -
maz lı ğa düş tük le ri şey ler ko nu sun da, ara la rın da hü küm ver mek
üze re hak ki tap lar in dir di. Oy sa ken di le ri ne apa çık ayet ler gel-
dik ten son ra, bir bir le ri ne kar şı olan 'az gın lık ve kıs kanç lık la rı'
yü zün den an laş maz lı ğa dü şen ler, o, (Ki tap) ve ri len ler den baş-
ka sı de ğil dir. Böy le ce Al lah, iman eden le ri, hak kın da ay rı lı ğa
düş tük le ri ger çe ğe ken di iz niy le eriş tir di. Al lah, ki mi di ler se onu
doğ ru ya yö nel tir. (2/213)
Ka dın la rı nız si zin tar la nız dır; tar la nı za di le di ği niz gi bi va rın.
Ken di niz için (ge le ce ğe ha zır lık ola rak gü zel dav ra nış lar) tak-
dim edin. Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki el bet te O'na ka vu -
şu cu su nuz. İman eden le re müj de ver. (2/223)
Al lah'ın ayet le ri ni in kar eden ler, pey gam ber le ri hak sız ye re öl -
dü ren ler ve in san lar dan ada le ti em re den le ri öl dü ren ler; iş te on -
la ra acık lı bir aza bı müj de le. (3/21)
O mih rap ta na maz kı lar ken, me lek ler ona ses len di: "Al lah, sa -
na Yah ya'yı müj de ler. O, Al lah'tan olan bir ke li me yi (İsa'yı) doğ-
ru la yan, efen di, if fet li ve sa lih ler den bir pey gam ber dir." (3/39)
Ha ni Me lek ler, de di ler ki: "Mer yem, doğ ru su Al lah Ken din den
bir ke li me yi sa na müj de le mek te dir. Onun adı Mer yem oğ lu İsa
Me sih'tir. O, dün ya da ve ahi ret te 'seç kin, onur lu, say gın dır' ve
(Al lah'a) ya kın kı lı nan lar dan dır.." (3/45)
Al lah bu nu (yar dı mı) si ze an cak bir müj de ol sun ve kalp le ri niz
bu nun la tat min bul sun di ye yap tı. 'Yar dım ve za fer' (nus ret) an -
cak üs tün ve güç lü, hü küm ve hik met sa hi bi olan Al lah'ın
Katından dır. (3/126)
Al lah'ın Ken di faz lın dan on la ra ver dik le riy le se vinç için de dir ler.
On la ra ar ka la rın dan he nüz ulaş ma yan la ra müj de le me yi is ter ler
ki on la ra hiç bir kor ku yok tur, mah zun da ola cak de ğil ler dir.
(3/170)
On lar, Al lah'tan bir ni me ti, bir faz lı (bol lu ğu) ve ger çek ten
Allah'ın mü'min le rin ec ri ni bo şa çı kar ma dı ğı nı müj de le mek te dir -
ler. (3/171)
Mü na fık la ra müj de ver: On lar için ger çek ten acık lı bir azab var-
dır. (4/138)
El çi ler; müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak (gön de ril di). Öy le ki el çi -
ler den son ra in san la rın Al lah'a kar şı (sa vu na cak) de lil le ri ol ma -
sın. Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hik met ve hü küm sa hi bi dir.
(4/165)
Ey Ki tap Eh li, el çi le rin ara sı ke sil di ği dö nem de: "Bi ze müj de ci
de, bir uya rı cı da gel me di" de me ni ze (fır sat kal ma sın) di ye si ze
apa çık an la tan el çi miz gel di. Böy le ce müj de ci de, uya rı cı da

gel miş tir ar tık. Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (5/19)
Biz el çi le ri müj de ve ri ci ler ve uya rıp-kor ku tu cu lar ol mak tan baş -
ka (bir ne den le) gön der mi yo ruz. Şu hal de kim iman eder se ve
(dav ra nış la rı nı) dü zel tir se, ar tık on lar için kor ku yok tur, on lar
mah zun da ol ma ya cak lar dır. (6/48)
Rah me ti nin önün de rüz gar la rı bir müj de ola rak gön de ren O'dur.
Bun lar ağır ca bu lut la rı kal dı rıp yük len di ğin de, on la rı (ku rak lık -
tan) öl müş bir şeh re sü rük le yi ve ri riz ve bu nun la ora ya su in di ri -
riz de böy le lik le bü tün ürün ler den çı ka rı rız. İş te Biz, ölü le ri de
böy le di ril tip-çı ka rı rız. Ki ib ret ala sı nız. (7/57)
De ki: "Al lah'ın di le me si dı şın da ken dim için ya rar dan ve za rar -
dan (hiç bir şe ye) ma lik de ği lim. Eğer gay bı bi le bil sey dim mu -
hak kak ha yır dan yap tık la rı mı art tı rır dım ve ba na bir kö tü lük do -
kun maz dı. Ben, iman eden bir top lu luk için, bir uya rı cı ve bir
müj de ve ri ci den baş ka sı de ği lim." (7/188)
Al lah, bu nu, yal nız ca bir müj de ve kalb le ri ni zin tat min bul ma sı
için yap mış tı; (yok sa) Al lah'ın Katından baş ka sın da nus ret (za -
fer ve yar dım) yok tur. Hiç şüp he siz Al lah üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/10)
Ve bü yük Hacc (Hacc-ı Ek ber) gü nü, Al lah'tan ve Re sû lü'nden
in san la ra bir du yu ru: Ke sin ola rak Al lah, müş rik ler den uzak tır,
O'nun Re sû lü de… Eğer tev be eder se niz bu si zin için da ha ha -
yır lı dır; yok eğer yüz çe vi rir se niz, bi lin ki Al lah'ı el bet te aciz bı -
ra ka cak de ğil si niz. İn kar eden le ri acı bir azab la müj de le. (9/3)
Rab le ri on la ra Katından bir rah me ti, bir hoş nut lu ğu ve on lar
için, ken di si ne sü rek li bir ni met bu lu nan cen net le ri müj de ler.
(9/21)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, (Yahudi) bil gin le rin den ve
(Hıristiyan) ra hip le rin den ço ğu, in san la rın mal la rı nı hak sız lık la
yer ler ve Al lah'ın yo lun dan alı ko yar lar. Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti -
rip de Al lah yo lun da har ca ma yan lar... On la ra acı bir aza bı müj-
de le. (9/34)
Hiç şüp he siz Al lah, mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut la ka
cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On -
lar Al lah yo lun da sa va şır lar, öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler; (bu,)
Tev rat'ta, İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri ne ger çek olan bir
va ad dir. Al lah'tan da ha çok ah di ne ve fa gös te re cek olan kim-
dir? Şu hal de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı se vi nip-müj de le -
şi niz. İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/111)
Tev be eden ler, iba det eden ler, hamd eden ler, (İs lam uğ run da)
se ya hat eden ler, rü kû eden ler, sec de eden ler, iyi li ği em re den -
ler, kö tü lük ten sa kın dı ran lar ve Al lah'ın sı nır la rı nı ko ru yan lar;
sen (bü tün) mü'min le ri müj de le. (9/112)
Bir sû re in di ril di ğin de on lar dan ba zı sı: "Bu, han gi ni zin ima nı nı
art tır dı?" der. An cak iman eden le re ge lin ce; on la rın ima nı nı art-
tır mış tır ve on lar müj de leş mek te dir ler. (9/124)
İç le rin den bir ada ma: "İn san la rı uyar ve iman eden le re, mu hak -
kak ken di le ri için Rab le ri Katında 'ger çek bir ma kam' ol du ğu nu
müj de ver" di ye vah yet me miz, in san la ra şa şır tı cı mı gel di? İn kar
eden ler: "Ger çek ten bu, açık ça bir bü yü cü dür" de di ler. (10/2)
Müj de, dün ya ha ya tın da ve ahi ret te on la rın dır. Al lah'ın söz le ri
için de ği şik lik yok tur. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu dur.
(10/64)
Mu sa ve kar de şi ne (şöy le) vah yet tik: "Mı sır'da kav mi niz için ev -
ler ha zır la yın, ev le ri ni zi na maz kı lı nan (ve kıb le ye dö nük) yer ler
ya pın ve na ma zı dos doğ ru kı lın. Mü'min le ri de müj de le."
(10/87)
Öy le ki, Al lah'tan baş ka sı na iba det et me yin. Ger çek ten ben, si -
zi O'nun ta ra fın dan uya ran ve müj de le ye nim; (11/2)
An dol sun, el çi le ri miz İb ra him'e müj de ile gel dik le ri za man; "Se -
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lam" de di ler. O da: "Se lam" de di (ve) he men ge cik me den kı zar-
tıl mış bir bu za ğı ge tir di. (11/69)
Ka rı sı ayak tay dı, bu nun üze ri ne gül dü. Biz ona İs hak'ı, İs hak'ın
ar ka sın dan da Ya kub'u müj de le dik. (11/71)
İb ra him'den kor ku git ti ği ve ona müj de gel di ği za man, Lut kav -
mi ko nu sun da Bizim le çe ki şip-tar tış ma la ra gi ri yor(du). (11/74)
Bir yol cu-ka fi le si gel di, su cu la rı nı (ku yu ya su al mak için) gön-
der di ler. O da ko va sı nı sar kıt tı. "Hey müj de... Bu bir ço cuk." de -
di. Ve onu (ku yu dan çı ka rıp) 'ti ca ret ko nu su bir mal' ola rak sak-
la dı lar. Oy sa Al lah, yap mak ta ol duk la rı nı bi len di. (12/19)
Müj de ci ge lip de onu (göm le ği) onun yü zü ne sür dü ğü za man,
gö zü gö rür ola rak (sağ lı ğı na) dö nü ver di. (Ya kub) De di ki: "Ben,
si ze bil me di ği ni zi Al lah'tan ger çek ten bi li yo rum de me dim mi?"
(12/96)
De di ler ki: "Kork ma biz sa na bil gin bir ço cuk müj de le mek te yiz."
(15/53)
De di ki: "Ba na ih ti yar lık ge lip-çök müş ken mi müj de li yor su nuz?
Be ni ne ile müj de le mek te si niz?" (15/54)
De di ler ki: "Se ni ger çek le müj de le dik; öy ley se umut ke sen ler -
den ol ma." (15/55)
Şe hir hal kı bir bir le ri ne müj de ler ve re rek gel di. (15/67)
On lar dan bi ri ne kız (ço cuk) müj de len di ği za man içi öf key le-ta -
şa rak yü zü sim si yah ke si lir. (16/58)
Ken di si ne ve ri len müj de nin kö tü lü ğün den do la yı top lu luk tan
giz le nir; onu aşa ğı la na rak tu ta cak mı, yok sa top ra ğa gö me cek
mi? Bak, ver dik le ri hü küm ne kö tü dür? (16/59)
Her üm met için de ken di ne fis le rin den on la rın üze ri ne bir şa hid
ge tir di ği miz gün, se ni de on lar üze rin de bir şa hid ola rak ge ti re -
ce ğiz. Biz Ki ta bı sa na, her şe yin açık la yı cı sı, Müslüman la ra bir
hi da yet, bir rah met ve bir müj de ola rak in dir dik. (16/89)
De ki: "İman eden le ri sağ lam laş tır mak, Müslüman la ra bir müj -
de ve hi da yet ol mak üze re, onu (Kur'an'ı) hak ola rak Rab bin den
Ru hu'l-Ku düs in dir miş tir." (16/102)
Şüp he siz, bu Kur'an, en doğ ru yo la ile tir ve sa lih amel ler de bu -
lu nan mü'min le re, on lar için ger çek ten bü yük bir ecir ol du ğu nu
müj de ve rir. (17/9)
Biz onu (Kur'an'ı) hak ola rak in dir dik ve o hak ile in di; se ni de
yal nız ca bir müj de ve ri ci ve uya rıp-kor ku tu cu ola rak gön der dik.
(17/105)
Dos doğ ru (bir Ki tap tır) ki, Kendi Katından şid det li bir azab la
uya rıp-kor kut mak ve sa lih amel ler de bu lu nan mü'min le re müj de
ver mek için (onu in dir di); şüp he siz on la ra gü zel bir ecir var dır.
(18/2)
Biz el çi le ri, müj de ve ri ci ler ve uya rı cı lar ol mak dı şın da (baş ka
bir amaç la) gön der me yiz. İn kar eden ler ise, hak kı ba tıl ile ge -
çer siz kıl mak için mü ca de le edi yor lar. On lar be nim ayet le ri mi
ve uya rıl dık la rı nı (aza bı) alay ko nu su edin di ler. (18/56)
(Al lah bu yur du:) "Ey Ze ke ri ya, şüp he siz Biz se ni, adı Yah ya
olan bir ço cuk la müj de le mek te yiz; Biz bun dan ön ce ona hiç bir
adaş kıl ma mı şız." (19/7)
Biz bu nu (Kur'an'ı) se nin di lin le ko lay laş tır dık, tak va sa hip le ri ne
müj de ver men ve di re nen bir kav mi uya rıp-kor kut man için.
(19/97)
Biz her üm met için bir "Men sek" kıl dık, O'nun ken di le ri ne rı zık
ola rak ver di ği (kur ban lık) hay van lar üze ri ne Al lah'ın adı nı an -
sın lar di ye. İş te si zin ila hı nız bir tek ilah tır, ar tık yal nız ca O'na
tes lim olun. Sen al çak gö nül lü olan la ra müj de ver. (22/34)
On la rın et le ri ve kan la rı ke sin ola rak Al lah'a ulaş maz, an cak
O'na siz den tak va ula şır. İş te böy le, on la ra si zin için bo yun eğ -
dir miş tir; O'nun si ze hi da yet ver me si ne kar şı lık Al lah'ı tek bir et -

me niz için. Gü zel lik te bu lu nan la ra müj de ver. (22/37)
Me lek le ri gö re cek le ri gün, suç lu-gü nah kar la ra bir müj de yok tur.
Ve o gün (me lek ler on la ra) der ler ki: "(Si ze se vinç li ha ber) Ya -
sak tır, ya sak." (25/22)
Ve Ken di rah me ti nin önün de rüz gar la rı müj de ci ler ola rak gön-
de ren O'dur. Biz, gök ten ter te miz su in dir dik; (25/48)
Biz se ni yal nız ca bir müj de ve ri ci ve uya rıp-kor ku tu cu ola rak
gön der dik. (25/56)
Mü'min ler için bir hi da yet ve bir müj de dir. (27/2)
Ya da ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rı için de si ze yol gös te ren ve
rah me ti nin önün de rüz gar la rı müj de ve ri ci ler ola rak gön de ren
mi? Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah mı? Al lah, on la rın şirk koş-
tuk la rın dan yü ce dir. (27/63)
Bi zim el çi le ri miz İb ra him'e bir müj de ile gel dik le ri za man, de di -
ler ki: "Ger çek şu ki, biz bu ül ke nin hal kı nı yı kı ma uğ ra ta ca ğız.
Çün kü onun hal kı za lim ol du lar.” (29/31)
Si ze ken di rah me tin den tad dır ma sı, em riy le ge mi le ri yü rüt me si
ve O'nun faz lın dan (rız kı nı zı) ara ma nız ile umu lur ki şük ret me -
niz için, rüz gar la rı müj de ve ri ci ler ola rak gön der me si, O'nun
ayet le rin den dir. (30/46)
Ona ayet le ri miz okun du ğun da, san ki işit mi yor muş ve ku lak la -
rın da bir ağır lık var mış gi bi, bü yük lük tas la ya rak (müs tek bir ce)
sır tı nı çe vi rir. Ar tık sen ona acı bir azap ile müj de ver. (31/7)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz se ni bir şa hid, bir müj de ve ri ci ve
bir uya rı cı ola rak gön der dik. (33/45)
Mü'min le re müj de ver; ger çek ten on lar için Al lah'tan bü yük bir
fazl var dır. (33/47)
Şüp he siz Biz se ni, hak ile bir müj de ve ri ci ve bir uya rı cı ola rak
gön der dik. Hiç bir üm met yok tur ki, için de bir uya rı cı ge lip-geç -
miş ol ma sın. (35/24)
Sen an cak, zik re (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rah man olan
(Allah')a (kar şı) içi tit re ye rek kor ku du yan kim se yi uya rır sın. İş -
te böy le si ni, bir ba ğış lan ma ve üs tün bir ecir le müj de le. (36/11)
Biz de onu ha lim bir ço cuk la müj de le dik. (37/101)
Biz ona, sa lih ler den bir pey gam ber ola rak İs hak'ı da müj de le -
dik. (37/112)
Ta ğut'a kul luk et mek ten ka çı nan ve Al lah'a iç ten yö ne len ler ise;
on lar için bir müj de var dır, öy ley se kul la rı ma müj de ver. (39/17)
Bir müj de ve ri ci ve bir uya rı cı ola rak. Ama ço ğu yüz çe vir di ler.
Ar tık on lar din le mez ler. (41/4)
İş te Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı na böy le
müj de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı ya kın lık ta sev gi dı -
şın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum." Kim bir iyi lik ka za nır sa,
Biz on da ki iyi li ği art tı rı rız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, şük-
re de ne kar şı lı ğı nı ve ren dir. (42/23)
Oy sa on lar dan bi ri, O, Rah man (olan Al lah) için ver di ği ör nek ile
(kız ço cu ğu nun do ğu muy la) müj de len di ği za man, yü zü sim si -
yah ke sil miş ola rak kah rın dan yut kun duk ça yut ku nur. (43/17)
Ken di si ne Al lah'ın ayet le ri oku nur ken işi tir, son ra müs tek bir ce
(inat la bü yük lük tas la ya rak) san ki işit me miş gi bi ıs rar eder. Ar -
tık sen onu acı bir azab la müj de le. (45/8)
Bun dan ön ce de, bir reh ber (imam) ve bir rah met ola rak Mu -
sa'nın ki ta bı var. Bu da, zul me den le ri uyar mak ve ih san da bu -
lu nan la ra bir müj de ol mak üze re (ken din den ön ce ki ki tap la rı)
doğ ru la yı cı ve Arap ça bir dil ile olan bir ki tap tır. (46/12)
Şüp he siz, Biz se ni bir şa hid, bir müj de ve ri ci ve bir uya rı cı ola-
rak gön der dik. (48/8)
(On lar ye me yin ce) Bu nun üze ri ne içi ne bir tür kor ku düş tü.
"Kork ma" de di ler ve ona bil gin bir er kek ço cuk müj de si ni ver di -
ler. (51/28)
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O gün, mü'min er kek ler ile mü'min ka dın la rı, nur la rı ön le rin de
ve sağ la rın da ko şar ken gö rür sün. "Bu gün si zin müj de niz, için-
de ebe di ka lı cı lar (ol du ğu nuz), al tın dan ır mak lar akan cen net -
ler dir." İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (57/12)
Ha ni Mer yem oğ lu İsa da: "Ey İs ra ilo ğul la rı, ger çek ten ben, si -
zin için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi yim. Ben den ön ce ki Tev rat'ı
doğ ru la yı cı ve ben den son ra is mi "Ah med" olan bir el çi nin de
müj de le yi ci si yim" de miş ti. Fa kat o, on la ra apa çık bel ge ler le ge -
lin ce: "Bu, açık ça bir bü yü dür" de di ler. (61/6)
Ve se ve ce ği niz bir baş ka (ni met) da ha var: Al lah'tan 'yar dım ve
za fer (nus ret)' ve ya kın bir fe tih. Mü'min le ri müj de le. (61/13)
Bu du rum da sen, on la ra acı bir azab ile müj de ver. (84/24)

MÜ KA FAT
Bi lin ki, mal la rı nız ve ço cuk la rı nız an cak bir fit ne dir (im ti han ko -
nu su dur.) Al lah ya nın da ise bü yük bir mü ka fat var dır. (8/28)
On da ebe di ka lı cı dır lar. Şüp he siz Al lah, bü yük mü ka fat Katında
olan dır. (9/22)
De ki: "Bu mu da ha ha yır lı, yok sa tak va sa hip le ri ne va'de di len
ebe di cen net mi? Ki on lar için bir mü ka fat ve son du rak tır."
(25/15)
Çok geç me den, o iki (ka dın)dan bi ri, (uta na uta na) yü rü ye rek
ona gel di. "Ba bam, bi zim için sü rü le ri su la ma na kar şı lık sa na
mü ka fa at ver mek üze re se ni da vet et mek te dir." de di. Bu nun
üze ri ne ona ge lip de olup bi ten le ri an la tın ca o: "Kork ma" de di.
"Za lim ler top lu lu ğun dan kur tul muş ol dun." (28/25)
Çün kü Al lah, (sö zü ne bağ lı ka lıp doğ ru olan) sâ dık la rı sa da kat -
le rin den do la yı mü ka fat lan dı ra cak, mü na fık la rı da di ler se azab-
lan dı ra cak ve ya tev be (na sib edip tev be)le ri ni ka bul ede cek tir.
Şüp he siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (33/24)
Bi zim Katımız da si zi (bi ze) yak laş tı ra cak olan ne mal la rı nız, ne
de ev lat la rı nız dır; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar
baş ka. İş te on lar; on lar için yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze re kat
kat mü ka fa at var dır ve on lar yük sek köşk le rin de gü ven için de -
dir ler. (34/37)
Göz le ri miz önün de akıp-git mek tey di. (Ken di si ve ge tir dik le ri) İn -
kâr edil miş-nan kör lük edil miş olan (Nuh)a bir mü ka fat ol mak
üze re. (54/14)
Şüp he siz, bu, si zin için bir mü ka fat tır. Si zin ça ba-har ca ma nız
şük re de ğer (meş kur:mak bul) gö rül müş tür. (76/22)

MÜ MİN LER
On lar (mü'min ler ise) şüp he siz Rab le riy le kar şı la şa cak la rı nı ve
(yi ne) şüp he siz O'na dö ne cek le ri ni bi lir ler. (2/46)
De ki: "Cib ril'e kim düş man ise (bil sin ki) ger çek ten onu (Ki ta bı)
Al lah'ın iz niy le ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yı cı ve mü'min ler
için hi da yet ve müj de ve ri ci ola rak se nin kal bi ne in di ren O'dur."
(2/97)
Yok sa siz den ön ce ge lip-ge çen le rin ha li ba şı nı za gel me den
cen ne te gi re ce ği ni zi mi san dı nız? On la ra öy le bir yok sul luk öy -
le da ya nıl maz bir zor luk çat tı ve öy le si ne sar sıl dı lar ki so nun da
el çi be ra be rin de ki mü'min ler le; "Al lah'ın yar dı mı ne za man?" di -
yor du. Dik kat edin. Şüp he siz Al lah'ın yar dı mı pek ya kın dır.
(2/214)
El çi, ken di si ne Rab bin den in di ri le ne iman et ti mü'min ler de. Tü -
mü Al lah'a me lek le ri ne, ki tap la rı na ve el çi le ri ne inan dı. "O'nun
el çi le ri ara sın da hiç bi ri ni (di ğe rin den) ayır det me yiz. İşit tik ve ita -
at et tik. Rab bi miz ba ğış la ma nı (di le riz). Va rış an cak Sa nadır"
de di ler. (2/285)

Mü'min ler mü'min le ri bı ra kıp da ka fir le ri ve li ler edin me sin ler.
Kim böy le ya par sa Al lah'tan hiç bir şey (yar dım) yok tur. An cak
on lar dan ko run ma ga ye siy le sa kın ma(nız) baş ka. Al lah si zi
ken di sin den sa kın dı rır. Va rış Al lah'adır. (3/28)
Doğ ru su in san la rın İb ra him'e en ya kın ola nı ona uyan lar ve bu
pey gam ber ile iman eden ler dir. Al lah mü'min le rin ve li si dir.
(3/68)
Ha ni sen mü'min le ri sa vaş mak için el ve riş li yer le re yer leş tir mek
için evin den er ken den ay rıl mış tın. Al lah işi ten dir bi len dir.
(3/121)
O za man siz den iki grup ne re dey se 'çö zü lüp ge ri çe kil mek' is -
te miş ti. Oy sa Al lah on la rın (ve li si) yar dım cı sıy dı. Ar tık mü'min-
ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et me li dir. (3/122)
An dol sun ki Al lah mü'min le re iç le rin de ken di le rin den on la ra bir
pey gam ber gön der mek le lü tuf ta bu lun muş tur. (Ki O) On la ra
ayet le ri ni oku yor on la rı arın dı rı yor ve on la ra Ki ta bı ve hik me ti
öğ re ti yor. On dan ön ce ise on lar apa çık bir sa pık lık için dey di ler.
(3/164)
İki top lu lu ğun kar şı kar şı ya gel di ği gün si ze isa bet eden an cak
Al lah'ın iz niy le idi. (Bu Al lah'ın) mü'min le ri ayır det me si; (3/166)
On lar Al lah'tan bir ni me ti bir faz lı (bol lu ğu) ve ger çek ten Al lah'ın
mü'min le rin ec ri ni bo şa çı kar ma dı ğı nı müj de le mek te dir ler.
(3/171)
İş te bu şey tan an cak ken di dost la rı nı kor ku tur. Siz on lar dan
kork ma yın eğer mü'min ler se niz Ben'den kor kun. (3/175)
Al lah mur dar ola nı te miz olan dan ayırd edin ce ye ka dar,
mü'min le ri si zin ken di si üze rin de bu lun du ğu nuz du rum da bı ra -
ka cak de ğil dir. Al lah si zi gayb üze ri ne mut ta li kı la cak de ğil dir.
Ama Al lah el çi le rin den di le di ği ni se çer. Öy ley se siz de Al lah'a
ve el çi si ne iman edin. Eğer iman eder ve sa kı nır sa nız si zin için
bü yük bir ecir var dır. (3/179)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı fu huş ta bu lun ma yan if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra fu huş ya pa cak olur lar sa öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za -
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (4/25)
Ar tık sen, Al lah yo lun da sa vaş ken din den baş ka sıy la yü küm lü
tu tul ma ya cak sın. Mü'min le ri ha zır la yıp-teş vik et. Umu lur ki
Allah küf re den le rin ağır-bas kı la rı nı ge ri püs kür tür. Al lah 'kah re -
di ci bas kı sıy la' da ha zor lu acı so nuç lan dır ma sıy la da da ha zor-
lu dur. (4/84)
Bir mü'mi ne -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola-
rak ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o mü'min ol du ğu hal de si ze düş-
man olan bir top lu luk tan ise bu du rum da mü'min bir kö le yi öz -
gür lü ğe ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and -
laş ma olan bir top lu luk tan ise bu du rum da ai le si ne bir di yet öde-
mek ve bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir. (Di yet
ve kö le öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise ke sin ti -
siz ola rak iki ay oruç tut ma lı dır. Bu Al lah'tan bir tev be dir. Al lah
bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
Kim bir mü'mi ni ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se ce za sı
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için de ebe di kal mak üze re ce hen nem dir. Al lah ona ga zap lan -
mış onu la net le miş ve ona bü yük bir azab ha zır la mış tır. (4/93)
Ey iman eden ler, Al lah yo lun da adım at tı ğı nız (sa va şa çık tı ğı -
nız) za man ge rek li araş tır ma yı ya pın ve si ze (İs lam ge le ne ği ne
gö re) se lam ve re ne dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği ne is tek li çı ka rak:
"Sen mü'min de ğil sin" de me yin. Asıl çok ga ni met Al lah Katında -
dır bun dan ön ce siz de böy le idi niz; Al lah si ze lü tuf ta bu lun du.
Öy ley se iyi ce açık lık ka zan dı rın. Şüp he siz Al lah yap tık la rı nız -
dan ha be ri olan dır. (4/94)
Mü'min ler den özür ol mak sı zın otu ran lar ile Al lah yo lun da mal-
la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler eşit de ğil dir. Al lah mal la rıy la
ve can la rıy la cehd eden le ri (çaba harcayanları) otu ran la ra gö re
de re ce ola rak üs tün kıl mış tır. Tü mü ne gü zel li ği (cen ne ti) va'det-
miş tir; an cak Al lah cehd eden le ri (çaba harcayanları) otu ran la -
ra gö re bü yük bir ecir le üs tün kıl mış tır. (4/95)
Na ma zı bi tir di ği niz de Al lah'ı ayak tay ken otu rur ken ve yan ya -
tar ken zik re din. Ar tık 'gü ven li ğe ka vu şur sa nız' na ma zı dos doğ -
ru kı lın. Çün kü na maz mü'min ler üze rin de va kit le ri be lir len miş
bir farz dır. (4/103)
Kim ken di si ne 'dos doğ ru yol' apa çık bel li ol duk tan son ra el çi ye
mu ha le fet eder se ve mü'min le rin yo lun dan baş ka bir yo la uyar-
sa onu dön dü ğü şey de bı ra kı rız ve ce hen ne me so ka rız. Ne kö -
tü bir ya tak tır o!.. (4/115)
On lar mü'min le ri bı ra kıp ka fir le ri dost lar (ve li ler) edi nir ler. 'Kuv -
vet ve onu ru (iz ze ti)' on la rın ya nın da mı arı yor lar? Şüp he siz
'bü tün kuv vet ve onur' Al lah'ın dır. (4/139)
On lar si zi gö zet le yip-du ru yor lar. Si ze Al lah'tan bir fe tih (za fer ve
ga ni met) ge lir se: "Si zin le bir lik te de ğil miy dik?" der ler. Ama ka -
fir le re bir pay dü şer se: "Si ze üs tün lük sağ la ma dık mı mü'min-
ler den si ze (ge le cek teh li ke le ri) ön le me dik mi?" der ler. Al lah kı -
ya met gü nü ara nız da hük me de cek tir. Al lah ka fir le re mü'min le -
rin aley hin de ke sin lik le yol ver mez. (4/141)
Ey iman eden ler, mü'min le ri bı ra kıp ka fir le ri ve li ler (dost lar)
edin me yin. Ken di aley hi niz de Al lah'a apa çık olan ke sin bir de lil
ver mek is ter mi si niz? (4/144)
An cak tev be eden ler, ıs lah eden ler, Al lah'a sım sı kı sa rı lan lar ve
din le ri ni ka tık sız ola rak Al lah için (ha lis) kı lan lar baş ka; iş te on -
lar mü'min ler le be ra ber dir ler. Al lah mü'min le re bü yük bir ecir
ve re cek tir. (4/146)
An cak on lar dan ilim de de rin le şen ler ile mü'min ler sa na in di ri le -
ne ve sen den ön ce in di ri le ne ina nır lar. Na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar ze ka tı ve ren ler Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan lar; iş te bun-
lar Biz bun la ra bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/162)
Bu gün, si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. (Ken di le ri ne) Ki tap
ve ri len le rin ye me ği si ze he lal si zin de ye me ği niz on la ra he lal dir.
Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön ce (ken di le ri -
ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka dın lar da na mus lu fu -
huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -on la -
ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı lın -
dı.) Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa el bet te onun yap tı ğı bo -
şa çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (5/5)
Ey iman eden ler, içi niz den kim di nin den ge ri dö ner (ir ti dat
eder)se Al lah (ye ri ne) Ken di si nin on la rı sev di ği on la rın da Ken -
di si ne sev di ği mü'min le re kar şı al çak gö nül lü ka fir le re kar şı ise
'güç lü ve onur lu' Al lah yo lun da cehd eden (çaba harcayan) ve
kı na yı cı nın kı na ma sın dan kork ma yan bir top lu luk ge ti rir. Bu
Allah'ın bir faz lı dır onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me tiy le) ge niş
olan dır bi len dir. (5/54)
Si zin dos tu nuz (ve li niz) an cak Al lah O'nun el çi si rü ku' edi ci ler

ola rak na maz kı lan ve ze ka tı ve ren mü'min ler dir. (5/55)
An dol sun in san lar için de, mü'min le re en şid det li düş man ola-
rak, Yahudi le ri ve müş rik le ri bu lur sun. On lar dan iman eden le re
sev gi ba kı mın dan en ya kın ola rak da: "Hı ris ti yan la rız" di yen le ri
bu lur sun. Bu on lar dan (bir ta kım) pa paz ve ra hip le rin ol ma sı ve
on la rın ger çek te bü yük lük tas la ma ma la rı ne de niy le dir. (5/82)
"(Bu) Bir Ki tap'tır ki onun la uya rıp kor kut man için ve mü'min le -
re bir öğüt ol mak üze re sa na in di ril di. Öy ley se bun dan do la yı
göğ sün de bir sı kın tı ol ma sın." (7/2)
Sa na sa vaş-ga ni met le ri ni so rar lar. De ki: "Ga ni met ler Al lah'ın
ve Re sû lün dür. Bu na gö re eğer mü'min ise niz Al lah'tan kor kup-
sa kı nın ara nı zı dü zel tin ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at edin." (8/1)
Mü'min ler an cak o kim se ler dir ki Al lah anıl dı ğı za man yü rek le ri
ür pe rir. O'nun ayet le ri okun du ğun da iman la rı nı art tı rır ve yal nız-
ca Rab le ri ne te vek kül eder ler. (8/2)
On lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver-
dik le ri miz den in fak eder ler. (8/3)
İş te ger çek mü'min ler bun lar dır. Rab le ri Katında on lar için de re-
ce ler ba ğış lan ma ve üs tün bir rı zık var dır. (8/4)
Rab bin se ni evin den hak uğ run da (sa va şa) çı kar dı ğın da
mü'min ler den bir grup is tek siz di. (8/5)
On la rı siz öl dür me di niz ama on la rı Al lah öl dür dü; at tı ğın za man
da sen at ma dın ama Al lah at tı. Mü'min le ri Ken din den gü zel bir
im ti han la im ti han et mek için (yap tı.) Şüp he siz Al lah işi ten dir bi -
len dir. (8/17)
Eğer fe tih is ti yor idiy se niz (ey kâ fir ler) iş te si ze fe tih; ama eğer
(in kâr dan ve es ki yap tık la rı nız dan) vaz ge çer se niz bu si zin için
da ha ha yır lı dır. Yok ge ri dö ner se niz Biz de dö ne riz. Top lu lu ğu -
nuz çok da ol sa si ze bir şey sağ la ya maz. Çün kü Al lah mü'min-
ler le be ra ber dir. (8/19)
On lar se ni al dat mak is ter ler se, şüp he siz Al lah sa na ye ter. O se -
ni yar dı mıy la ve mü'min ler le des tek le di. (8/62)
Ey Pey gam ber, sa na ve se ni iz le yen mü'min le re Al lah ye ter.
(8/64)
Ey Pey gam ber mü'min le ri sa va şa kar şı ha zır la yıp-teş vik et.
Eğer içi niz de sab re den yir mi (ki şi) bu lu nur sa iki yüz (ki şi yi)
mağ lub ede bi lir ler. Ve eğer içi niz den yüz (sa bır lı ki şi) bu lu nur -
sa, bun lar da kâ fir ler den bi ni ni ye ner. Çün kü on lar (ger çe ği)
kav ra ma yan bir top lu luk tur. (8/65)
İman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da cehd eden ler ile
(hic ret eden le ri) ba rın dı ran lar ve yar dım eden ler iş te ger çek
mü'min olan lar bun lar dır. On lar için bir ba ğış lan ma ve üs tün bir
rı zık var dır. (8/74)
On lar (hiç) bir mü'mi ne kar şı ne 'ak ra ba lık bağ la rı nı' ne de 'söz-
leş me hü küm le ri ni' gö ze tip ta nır lar. İş te bun lar had di aş mak ta
olan lar dır. (9/10)
Yok sa siz içi niz den cehd eden le ri ve Al lah'tan ve Re sû lü'nden
ve mü'min ler den baş ka sır-dos tu edin me yen le ri Al lah 'bi lip (or -
ta ya) çı kar ma dan' bı ra kı lı ve re ce ği ni zi mi san dı nız? Al lah yap-
tık la rı nız dan ha ber dar dır. (9/16)
(Bun dan) Son ra Al lah el çi si ile mü'min le rin üze ri ne 'gü ven duy-
gu su ve hu zur' in dir di si zin gör me di ği niz or du la rı in dir di ve in kâr
eden le ri azab lan dır dı. Bu in kâr cı la rın ce za sı dır. (9/26)
De ki: "Al lah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da bi ze ke sin lik le hiç-
bir şey isa bet et mez. O bi zim mev la mız dır. Ve mü'min ler yal nız-
ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler." (9/51)
İç le rin den Pey gam be ri in ci ten ler ve: "O (her sö zü din le yen) bir
ku lak tır" di yen ler var dır. De ki: "O si zin için bir ha yır ku la ğı dır.
Al lah'a iman eder mü'min le re ina nıp-gü ve nir ve siz den iman
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eden ler için de bir rah met tir. Al lah'ın el çi si ne ezi yet eden ler...
On lar için acı bir azab var dır." (9/61)
Si zi hoş nut kıl mak için Al lah'a ye min eder ler; oy sa mü'min ise-
ler hoş nut kı lın ma ya Al lah ve el çi si da ha la yık tır. (9/62)
Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir ler. İyi -
li ği em re der kö tü lük ten sa kın dı rır lar na ma zı dos doğ ru kı lar lar
ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın
ken di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz Al lah üs tün ve
güç lü dür hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/71)
Al lah mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra için de ebe di kal-
mak üze re al tın dan ır mak lar akan cen net ler ve Adn cen net le -
rin de gü zel mes ken ler va adet miş tir. Al lah'tan olan hoş nut luk ise
en bü yük tür. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (9/72)
Sa da ka lar ko nu sun da mü'min ler den ek ba ğış lar da bu lu nan lar -
la emek le rin den (cehd le rin den) baş ka sı nı bu la ma yan la rı ya dır -
ga ya rak bun lar la alay eden ler; Al lah (asıl) on la rı alay ko nu su
kıl mış tır ve on lar için acı bir azab var dır. (9/79)
Ama Re sul ve onun la bir lik te olan mü'min ler mal la rıy la ve can-
la rıy la cehd et ti ler; iş te bü tün ha yır lar on la rın dır ve kur tu lu şa
eren ler on lar dır. (9/88)
De ki: "Ya pıp-edin. Al lah si zin ya pıp-et tik le ri ni zi (amel le ri ni zi)
gö re cek tir. O'nun el çi si ve mü'min ler de. Ya kın da gay bı ve mü -
şa he de edi le bi le ni Bi len'e dön dü rü le cek si niz ve O si ze yap tık -
la rı nı zı ha ber ve re cek tir." (9/105)
Za rar ver mek in kâ rı (pe kiş tir mek) mü'min le rin ara sı nı ayır mak
ve da ha ön ce Al lah'a ve el çi si ne kar şı sa va şa nı göz le mek için
mes cid edi nen ler ve: "Biz iyi lik ten baş ka bir şey is te me dik" di ye
ye min eden ler (var ya) Al lah on la rın şüp he siz ya lan cı ol duk la rı -
na şa hid lik et mek te dir. (9/107)
Hiç şüp he siz Al lah mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut la ka
cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On -
lar Al lah yo lun da sa va şır lar öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler; (bu) Tev -
rat'ta İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri ne ger çek olan bir va ad -
dir. Al lah'tan da ha çok ah di ne ve fa gös te re cek olan kim dir? Şu
hal de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı se vi nip-müj de le şi niz. İş -
te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/111)
Tev be eden ler, iba det eden ler, hamd eden ler, (İs lam uğ run da)
se ya hat eden ler, rü kû eden ler, sec de eden ler, iyi li ği em re den -
ler, kö tü lük ten sa kın dı ran lar ve Al lah'ın sı nır la rı nı ko ru yan lar;
sen (bü tün) mü'min le ri müj de le. (9/112)
Mü'min le rin tü mü nün öne fır la yıp çık ma la rı ge rek mez. Öy ley se,
on lar dan her bir top lu luk tan bir grup çık tı ğın da (bir grup da) din -
de de rin bir kav ra yış edin mek (ta fak kuh ta bu lun mak) ve ka vim -
le ri ken di le ri ne ge ri dön dü ğün de on la rı uya rıp kor kut mak için
(ge ri de ka la bi lir). Umu lur ki on lar da ka çı nıp-sa kı nır lar. (9/122)
An dol sun si ze içi niz den sı kın tı ya düş me niz, O'nun gü cü ne gi -
den si ze pek düş kün mü'min le re şef kat li ve esir ge yi ci olan bir
el çi gel miş tir. (9/128)
Ey in san lar Rab bi niz den si ze bir öğüt si ne ler de ola na bir şi fa ve
mü'min ler için bir hi da yet ve rah met gel di. (10/57)
Mu sa ve kar de şi ne (şöy le) vah yet tik: "Mı sır'da kav mi niz için ev -
ler ha zır la yın ev le ri ni zi na maz kı lı nan (ve kıb le ye dö nük) yer ler
ya pın ve na ma zı dos doğ ru kı lın. Mü'min le ri de müj de le."
(10/87)
Eğer Rab bin di le sey di yer yü zün de ki le rin tü mü top lu ca iman
eder di. Öy ley se on lar mü'min olun ca ya ka dar in san la rı sen mi
zor la ya cak sın? (10/99)
Son ra Biz el çi le ri mi zi ve iman eden le ri böy le kur ta rı rız; mü'min-
le ri kur tar ma mız Bizim üze ri mi ze bir hak tır. (10/103)

De ki: "Ey in san lar, eğer be nim di nim den ya na bir kuş ku için-
dey se niz ben si zin Al lah'tan baş ka iba det et tik le ri ni ze iba det et -
mi yo rum an cak ben si zin ha ya tı nı za son ve re cek olan Al lah'a
iba det ede rim. Ben mü'min ler den ol mak la em ro lun dum."
(10/104)
"Eğer mü'min se niz, Al lah'ın bı rak tı ğı (he lal iş ler den olan ka -
zanç) si zin için da ha ha yır lı dır. Ben si zin üze ri niz de bir gö zet le -
yi ci de ği lim." (11/86)
Sa na el çi le rin ha ber le rin den -kal bi ni sağ lam laş tı ra cak- doğ ru
ha ber ler ak ta rı yo ruz. Bun da sa na hak ve mü'min le re bir öğüt ve
uya rı gel miş tir. (11/120)
Re sul le ri on la ra de di ler ki: "Doğ ru su biz si zin gi bi yal nız ca bir
be şe riz an cak Al lah kul la rın dan di le di ği ne lü tuf ta bu lu nur.
Allah'ın iz ni ol mak sı zın si ze bir de lil ge tir me miz bi zim için ola-
cak şey de ğil. Mü'min ler an cak Al lah'a te vek kül et me li dir ler."
(14/11)
"Rab bi miz he sa bın ya pı la ca ğı gün be ni an ne-ba ba mı ve
mü'min le ri ba ğış la" (14/41)
Sa kın on lar dan ba zı la rı nı ya rar lan dır dı ğı mız şey le re gö zü nü
dik me on la ra kar şı hüz ne ka pıl ma mü'min ler için de (şef kat) ka -
nat la rı nı ger. (15/88)
Son ra (Al lah) kı ya met gü nü on la rı aşa ğı lık kı la cak ve di ye cek
ki: "Hak la rın da (mü'min le re kar şı) düş man ke sil di ği niz or tak la -
rım ha ni ne re de?" Ken di le ri ne ilim ve ri len ler de di ler ki: "Bu gün
ger çek ten aşa ğı lan ma ve kö tü lük ka fir le rin üs tü ne dir." (16/27)
Er kek ol sun, ka dın ol sun bir mü'min ola rak kim sa lih bir amel de
bu lu nur sa hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la ya şa tı rız ve
on la rın kar şı lı ğı nı yap tık la rı nın en gü ze liy le mu hak kak ve ri riz.
(16/97)
Şüp he siz bu Kur'an, en doğ ru yo la ile tir ve sa lih amel ler de bu -
lu nan mü'min le re on lar için ger çek ten bü yük bir ecir ol du ğu nu
müj de ve rir. (17/9)
Kim de ahi re ti is ter ve bir mü'min ola rak cid di bir ça ba gös te re -
rek ona ça lı şır sa iş te böy le le ri nin ça ba sı şük re şa yan dır.
(17/19)
Kur'an'dan mü'min ler için şi fa ve rah met olan şey le ri in di ri yo ruz.
Oy sa o za lim le re ka yıp lar dan baş ka sı nı art tır maz. (17/82)
Dos doğ ru (bir Ki tap tır) ki, Kendi Katından şid det li bir azab la
uya rıp-kor kut mak ve sa lih amel ler de bu lu nan mü'min le re müj de
ver mek için (onu in dir di); şüp he siz on la ra gü zel bir ecir var dır.
(18/2)
"Ço cu ğa ge lin ce onun an ne ve ba ba sı mü'min kim se ler di. Bun -
dan do la yı onun ken di le ri ne az gın lık ve in kâr zo ru nu kul lan ma -
sın dan en di şe edip-kork tuk." (18/80)
Kim de bir mü'min ola rak, sa lih olan amel ler de bu lu nur sa ar tık
o ne zu lüm den kork sun ne hak kı nın ek sik tu tul ma sın dan.
(20/112)
Ar tık kim bir mü'min ola rak sa lih amel ler de bu lu nur sa onun ça -
ba sı için (kar şı lık ola rak) küf ran (nan kör lük) yok tur. Şüp he siz
Biz onun ya zı cı la rı yız. (21/94)
Ken di le ri ne zul me dil me si do la yı sıy la, on la ra kar şı sa vaş açı la -
na (mü'min le re sa vaş ma) iz ni ve ril di. Şüp he siz Al lah on la ra yar-
dım et me ye güç ye ti ren dir. (22/39)
Mü'min ler ger çek ten fe lah bul muş tur; (23/1)
Zi na eden ka dın ve zi na eden er ke ğin her bi ri ne yü zer değ nek
(cel de) vu run. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız
on la ra Al lah'ın di ni(ni uy gu la ma) ko nu sun da si zi bir acı ma tut-
ma sın; on la ra uy gu la nan ce za ya mü'min ler den bir grup da şa -
hit bu lun sun. (24/2)
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Zi na eden er kek zi na eden ya da müş rik olan bir ka dın dan baş-
ka sı nı ni kah la ya maz; zi na eden ka dı nı da zi na eden ya da müş-
rik olan bir er kek ten baş ka sı ni kah la ya maz. Bu mü'min le re ha -
ram kı lın mış tır. (24/3)
Onu işit ti ği niz za man er kek mü'min ler ile ka dın mü'min le rin ken -
di ne fis le ri adı na ha yır lı bir zan da bu lu nup: "Bu açıkça uy du rul -
muş if ti ra bir söz dür" de me le ri ge rek mez miy di? (24/12)
Na mus sa hi bi bir şey den ha ber siz mü'min ka dın la ra (zi na su çu)
atan lar dün ya da ve ahi ret te la net len miş ler dir. Ve on lar için bü -
yük bir azab var dır. (24/23)
Mü'min le re söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka çın dır sın -
lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar. Bu on lar için da ha te miz dir. Ger çek -
ten Al lah yap tık la rın dan ha ber dâr dır." (24/30)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
Ara la rın da hük met me si için Al lah'a ve el çi si ne çağ rıl dık la rı za -
man mü'min olan la rın sö zü: "İşit tik ve ita at et tik" de me le ri dir. İş -
te fe la ha ka vu şan lar bun lar dır. (24/51)
Mü'min ler o kim se ler dir ki, Al lah'a ve Re sû lü'ne iman eden ler
onun la bir lik te top lu(mu il gi len di ren) bir iş üze rin de iken on dan
izin alın ca ya ka dar bı ra kıp-git me yen ler dir. Ger çek ten sen den
izin alan lar iş te on lar Al lah'a ve el çi si ne iman eden ler dir. Böy le -
lik le sen den ken di ba zı iş le ri için izin is te dik le ri za man di le dik -
le ri ne izin ver ve on lar için Al lah'tan ba ğış lan ma di le. Şüp he siz
Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (24/62)
"Ve ben mü'min olan la rı ko va cak de ği lim." (26/114)
Ve mü'min ler den sa na ta bi olan la ra (ko ru yu cu) ka nat la rı nı ger.
(26/215)
Mü'min ler için bir hi da yet ve bir müj de dir. (27/2)
Ve ger çek ten o mü'min ler için bir hi da yet ve bir rah met tir.
(27/77)
Mu sa'nın an ne si ise yü re ği boş luk için de sa bah la dı. Eğer
mü'min ler den ol ma sı için kal bi üze rin de (sab rı ve da ya nık lı lı ğı)
pe kiş tir me miş ol say dık ne re dey se onu(n du ru mu nu) açı ğa vu -
ra cak tı. (28/10)
Ken di el le ri nin öne sür dük le ri do la yı sıy la on la ra bir mu si bet isa-
bet et ti ğin de: "Rab bi miz bi ze de bir el çi gön der sey din de böy le -
ce se nin ayet le ri ne uy say dık ve mü'min ler den ol say dık" di ye cek
ol ma sa lar dı (se ni gön der mez dik). (28/47)
Bir kaç yıl için de. Bun dan ön ce de son ra da emir Al lah'ın dır. Ve
o gün mü'min ler se vi ne cek ler dir. (30/4)
Pey gam ber, mü'min ler için ken di ne fis le rin den da ha ev la dır ve
onun zev ce le ri de on la rın an ne le ri dir. Ra him sa hip le ri (ak ra ba -
lar) de Al lah'ın Ki ta bın da bir bir le ri ne öte ki mü'min ler den ve mu -
ha cir ler den da ha ya kın dır. An cak dost la rı nı za ma ruf üze re ya -
pa cak la rı nız baş ka; bun lar Ki tap ta ya zıl mış bu lun mak ta dır.
(33/6)
Mü'min ler (düş man) bir lik le ri ni gör dük le ri za man ise (kor ku ya

ka pıl ma dan) de di ler ki: "Bu Al lah'ın ve Re sû lü'nün bi ze va det ti -
ği şey dir; Al lah ve Re sû lü doğ ru söy le miş tir." Ve (bu) yal nız ca
on la rın iman la rı nı ve tes li mi yet le ri ni art tır dı. (33/22)
Mü'min ler den öy le er kek-adam lar var dır ki- Al lah ile yap tık la rı
ahi de sa da kat gös ter di ler; böy le ce on lar dan ki mi ada ğı nı ger-
çek leş tir di ki mi bek le mek te dir. On lar hiç bir de ğiş tir me ile (söz-
le ri ni) de ğiş tir me di ler. (33/23)
Al lah, in kâr eden le ri kin ve öf ke le riy le ge ri çe vir di on lar hiç bir
hay ra va ra ma dı lar. Sa vaş ta Al lah (yar dım cı ve za fer na sib edi -
ci ola rak) mü'min le re yet ti. Al lah, çok güç lü dür üs tün ve ga lib
olan dır. (33/25)
Şüp he siz Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar mü'min er -
kek ler ve mü'min ka dın lar gö nül den (Al lah'a) ita at eden er kek -
ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar sa dık olan er kek ler
ve sa dık olan ka dın lar sab re den er kek ler ve sab re den ka dın lar
say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la (Al lah'tan) kor-
kan ka dın lar sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka ve ren ka dın lar
oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar ırz la rı nı ko ru yan er -
kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar Al lah'ı çokça zik re den er -
kek ler ve (Al lah'ı çokça) zik re den ka dın lar; (iş te) bun lar için
Allah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la mış tır. (33/35)
Al lah ve Re sû lü bir işe hük met ti ği za man mü'min bir er kek ve
mü'min bir ka dın için o iş te ken di is tek le ri ne gö re seç me hak kı
yok tur. Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne is yan eder se ar tık ger çek ten o
apa çık bir sa pık lık la sap mış tır. (33/36)
Ha ni sen, Al lah'ın ken di si ne ni met ver di ği ve se nin de ken di si -
ne ni met ver di ğin ki şi ye: "Eşi ni ya nın da tut ve Al lah'tan sa kın"
di yor dun; in san lar dan çe ki ne rek Al lah'ın açı ğa vu ra ca ğı şe yi
ken di nef sin de sak lı tu tu yor dun; oy sa Al lah Ken di sin den çe kin -
me ne çok da ha la yık tı. Ar tık Zeyd on dan iliş ki si ni ke sin ce Biz
onu se nin le ev len dir dik; ki böy le lik le ev lat lık la rı nın ken di le rin -
den iliş ki le ri ni kes tik le ri (ka dın la rı bo şa dık la rı) za man on lar la
ev len me ko nu sun da mü'min ler üze ri ne bir güç lük ol ma sın.
Al lah'ın em ri ye ri ne ge ti ril miş tir. (33/37)
O'dur ki, si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar mak için si ze rah met et -
mek te; me lek le ri de (si ze dua et mek te dir). O mü'min le ri çok
esir ge yi ci dir. (33/43)
Mü'min le re müj de ver; ger çek ten on lar için Al lah'tan bü yük bir
fazl var dır. (33/47)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın la rı ni kah la yıp son ra on la ra do -
kun ma dan bo şar sa nız bu du rum da si zin için üzer le ri ne sa ya -
ca ğı nız bir id det yok tur. Ar tık (he men) on la rı ya rar lan dı rın (on -
la ra ye te cek bir mik tar ve rin) ve gü zel bir sal ma tar zıy la on la rı
sa lı ve rin. (33/49)
Mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra ir ti kab et me dik le ri (bir
suç) se be biy le ezi yet eden ler ise ger çek ten bir if ti ra ve açık bir
gü nah yük len miş ler dir. (33/58)
Ey Pey gam ber, eş le ri ne kız la rı na ve mü'min le rin ka dın la rı na
dış el bi se le rin den (cil bab la rın dan) üst le ri ne giy me le ri ni söy le;
on la rın (öz gür ve if fet li) ta nın ma sı ve ezi yet gör me me le ri için en
uy gun olan bu dur. Al lah çok ba ğış la yan dır çok esir ge yen dir.
(33/59)
Şun dan ki: Al lah mü na fık er kek le ri ve mü na fık ka dın la rı müş rik
er kek le ri ve müş rik ka dın la rı azab lan dı ra cak; mü'min er kek le rin
ve mü'min ka dın la rın tev be si ni ka bul ede cek tir. Al lah çok ba ğış-
la yan dır çok esir ge yen dir. (33/73)
Bu si zin ya lan la dı ğı nız (mü'mi ni ka fir den hak lı yı hak sız dan)
ayır ma gü nü dür. (37/21)
Şüp he siz o Bizim mü'min olan kul la rı mız dan dı. (37/132)
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Fi ra vun ai le sin den ima nı nı giz le mek te olan mü'min bir adam
de di ki: "Siz be nim Rab bim Al lah'tır di yen bir ada mı öl dü rü yor
mu su nuz? Oy sa o si ze Rab bi niz den apa çık bel ge ler le gel miş
bu lu nu yor. Bu na rağ men o eğer bir ya lan cı ise ya la nı ken di
aley hi ne dir; ve eğer doğ ru söz lü ise (o za man da) si ze va'det-
tik le ri nin bir kıs mı si ze isa bet eder. Şüp he siz Al lah öl çü yü ta şı -
ran çok ya lan söy le yen kim se yi hi da ye te er dir mez." (40/28)
Kim bir kö tü lük iş ler se, ken di mis lin den baş ka sıy la ce za gör-
mez; kim de -er kek ol sun di şi ol sun- bir mü'min ola rak sa lih bir
amel de bu lu nur sa iş te on lar için de he sap sız ola rak rı zık lan dı rıl -
mak üze re cen ne te gi rer ler. (40/40)
Şüp he siz mü'min ler için gök ler de ve yer de ayet ler var dır. (45/3)
Şu hal de bil; ger çek ten Al lah'tan baş ka ilah yok tur. Hem ken di
gü na hın hem mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar için mağ fi ret
di le. Al lah si zin dö nüp-do la şa ca ğı nız ye ri bi lir ko nak la ma ye ri -
ni zi de. (47/19)
Mü'min le rin kalp le ri ne iman la rı na iman ka tıp-art tır sın lar di ye
'gü ven duy gu su ve hu zur' in di ren O'dur. Gök le rin ve ye rin or du-
la rı Al lah'ın dır: Al lah bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/4)
(Bü tün bun lar) Mü'min er kek le ri ve mü'min ka dın la rı için de ebe -
di ka lı cı lar ol mak üze re al tın dan ır mak lar akan cen net le re sok-
ma sı ve kö tü lük le ri ni ör tüp-ba ğış la ma sı için dir. İş te bu Al lah
Katında 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk'tur. (48/5)
An dol sun Al lah, sa na o ağa cın al tın da bi at eder ler ken mü'min-
ler den ra zı ol muş tur kalp le rin de ola nı bil miş ve böy le ce üzer le -
ri ne 'gü ven duy gu su ve hu zur' in dir miş tir ve on la ra ya kın bir fet -
hi se vap (kar şı lık) ola rak ver miş tir. (48/18)
Al lah, ala ca ğı nız da ha bir çok ga ni met le ri si ze va'det ti bu nu si -
ze he men ce cik ver di ve in san la rın el le ri ni siz den çek ti ki (bu)
mü'min ler için bir ayet ol sun ve si zi dos doğ ru bir yo la yö nelt sin.
(48/20)
Ki on lar, in kâr et ti ler si zi Mes cid-i Ha ram'dan ve dur du rul mak ta
(bek le til mek te) olan he di ye le ri (kur ban la rı) yer le ri ne var mak tan
alı koy du lar. Eğer ken di le ri ni bil me di ği niz mü'min er kek ler ve
mü'min ka dın la rı bil gi siz lik do la yı sıy la dar ma da ğın edip de bu
yüz den si ze 'da ya nıl maz bir sı kın tı' do kun ma ya cak ol say dı (o
za man du rum fark lı olur du. Du ru mu nun böy le ol ma sı) Al lah'ın
di le di ği ni rah me ti ne sok ma sı için dir. Eğer (ka rı şık ya şa yan
mü'min ler) se çi lip ay rıl mış ol sa lar dı mu hak kak iç le rin den in kâr
eden le ri acı bir azab ile azab lan dı rır dık. (48/25)
Ha ni o in kâr eden ler, ken di kalp le rin de 'öf ke li soy ko ru yu cu lu -
ğu'nu (ha mi ye ti) ca hi li ye nin 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu nu' kı lıp-
kış kırt tık la rı za man he men Al lah; el çi si nin ve mü'min le rin üze ri -
ne '(kal bi tes kin eden) gü ven ve ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve
on la rı "tak va sö zü" üze rin de 'ka rar lı lık la ayak ta tut tu. Za ten on -
lar da bu na la yık ve ehil idi ler. Al lah her şe yi hak kıy la bi len dir.
(48/26)
Mü'min ler den iki top lu luk çar pı şa cak olur sa ara la rı nı bu lup-dü -
zel tin. Şa yet bi ri di ğe ri ne te ca vüz de bu lu na cak olur sa ar tık te -
ca vüz de bu lu nan la Al lah'ın em ri ne dö nün ce ye ka dar sa va şın;
eğer so nun da (Al lah'ın em ri ni ka bul edip) dö ner se bu du rum da
ada let le ara la rı nı bu lun ve (her ko nu da) adil dav ra nın. Şüp he -
siz Al lah adil olan la rı se ver. (49/9)
Mü'min ler an cak kar deş tir ler. Öy ley se kar deş le ri ni zin ara sı nı
bu lup-dü zel tin ve Al lah'tan kor kup-sa kı nın; umu lur ki esir ge nir -
si niz. (49/10)
Mü'min olan lar, an cak o kim se ler dir ki on lar Al lah'a ve Re sû -
lü'ne iman et ti ler son ra hiç bir kuş ku ya ka pıl ma dan Al lah yo lun -
da mal la rıy la ve can la rıy la cehd et ti ler. İş te on lar sa dık (doğ ru)

olan la rın ta ken di le ri dir. (49/15)
Bu ara da mü'min ler den or da kim var sa çı kar dık. (51/35)
Sen öğüt ve rip-ha tır lat; çün kü ger çek ten öğüt le-ha tır lat ma
mü'min le re ya rar sağ lar. (51/55)
O gün mü'min er kek ler ile mü'min ka dın la rı nur la rı ön le rin de ve
sağ la rın da ko şar ken gö rür sün. "Bu gün si zin müj de niz için de
ebe di ka lı cı lar (ol du ğu nuz) al tın dan ır mak lar akan cen net ler dir."
İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (57/12)
Şüp he siz 'giz li top lan tı la rın fı sıl daş ma la rı' (ku lis) iman eden le ri
üzün tü ye dü şür mek için an cak şey tan (ürü nü olan iş ler)dan dır.
Oy sa Al lah'ın iz ni ol mak sı zın o on la ra hiç bir şey le za rar ve re -
cek de ğil dir. Şu hal de mü'min ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et sin-
ler. (58/10)
Ki tap Eh lin den in kâr eden le ri ilk sür gün de yurt la rın dan çı ka ran
O'dur. On la rın çı ka cak la rı nı siz san ma mış tı nız on lar da ka le le -
ri nin ken di le ri ni Al lah'tan ko ru ya ca ğı nı san mış lar dı. Böy le ce
Allah(ın aza bı) da on la ra he sa ba kat ma dık la rı bir yön den gel di
yü rek le ri ne kor ku sal dı; öy le ki ev le ri ni ken di el le riy le ve
mü'min le rin el le riy le tah rip edi yor lar dı. Ar tık ey ba si ret sa hip le ri
ib ret alın. (59/2)
O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud dûs'tur; Se -
lam'dır; Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir; Ceb bar'dır; Mü te -
keb bir'dir. Al lah (müş rik le rin) şirk koş tuk la rın dan çok yü ce dir.
(59/23)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın lar hic ret ede rek si ze gel dik le ri
za man on la rı im ti han edin. Al lah on la rın iman la rı nı da ha iyi bi -
len dir. Şa yet (ger çek ten) mü'min ka dın lar ol duk la rı nı bi lip-öğ re -
nir se niz ar tık sa kın on la rı ka fir le re ge ri çe vir me yin. (Çün kü) Ne
bun lar on la ra he lal dir ne on lar bun la ra he lal dir. On la ra (ka fir ko -
ca la rı na ken di le ri için) har ca dık la rı nı ve rin. On la ra (hic ret eden
mü'min ka dın la ra) üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver di ği niz tak dir de
on la rı ni kah la ma nız da si ze bir güç lük yok tur. Ka fir (ka dın)la rın
is met le ri ni (ni kah la rı nı) tut ma yın ve (on lar için) har ca dık la rı nı zı
is te yin. On lar da (mü'min ka dın la ra) har ca dık la rı nı is te sin ler. Bu
Al lah'ın hük mü dür; si zin ara nız da hük me der. Al lah, bi len dir, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (60/10)
Ey Pey gam ber, mü'min ka dın lar, Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş-
ma mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek, ço cuk la rı nı öl dür -
me mek, el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma -
mak, (gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak)
ma'ruf (iyi gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek
üze re sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Allah, çok ba ğış la yan dır çok esir ge yen dir. (60/12)
Ve se ve ce ği niz bir baş ka (ni met) da ha var: Al lah'tan 'yar dım ve
za fer (nus ret)' ve ya kın bir fe tih. Mü'min le ri müj de le. (61/13)
Der ler ki, "An dol sun Me di ne'ye bir dö ne cek olur sak gü cü ve
onu ru çok olan düş kün ve za yıf ola nı el bet te ora dan sü rüp-çı -
ka ra cak tır." Oy sa iz zet (güç onur ve üs tün lük) Al lah'ın O'nun
Re sû lü'nün ve mü'min le rin dir. An cak mü na fık lar bil mi yor lar.
(63/8)
Al lah; O'ndan baş ka ilah yok tur. Öy ley se mü'min ler (yal nız ca)
Al lah'a te vek kül et sin ler. (64/13)
Eğer siz ler (Pey gam be rin iki eşi) Al lah'a tev be eder se niz (ne
gü zel); çün kü kalb le ri niz eğ ri lik gös ter di. Yok eğer ona kar şı bir-
bi ri ni ze des tek çi ol ma ya kal kı şır sa nız ar tık Al lah onun mev la sı -
dır; Cib ril ve mü'min le rin sa lih olan(lar)ı da. Bun la rın ar ka sın dan
me lek ler de onun des tek çi si dir ler. (66/4)
Bel ki onun Rab bi -eğer o si zi bo şa ya cak olur sa- ona ye ri ni ze
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siz ler den da ha ha yır lı Müs lü man mü'min gö nül den ita at eden
tev be eden iba det eden oruç tu tan dul ve ba ki re eş ler' ve rir.
(66/5)
Rab bim, be ni an ne mi ba ba mı mü'min ola rak evi me gi re ni iman
eden er kek le ri ve iman eden ka dın la rı ba ğış la. Za lim le re yı kım -
dan baş ka sı nı art tır ma. (71/28)
Ve mü'min le re yap tık la rı nı sey re di yor lar dı. (85/7)
Kah rol sun As hub-ı Uh dud, 'Tu tuş tu ru cu-yu kıt do lu o ateş', Ha -
ni ken di le ri (ateş hen de ği nin) çev re sin de otur muş lar dı. Ve mü -
min le re yap tık la rı nı sey re di yor lar dı. Ken di le ri on lar dan, yal nız -
ca 'üs tün ve güç lü olan,' öğü len Al lah'a iman et tik le rin den do la -
yı ih ti kam alı yor lar dı. Ki O (Al lah), gök le rin ve ye rin mül kü onun-
dur. Al lah, her şe yin üze ri ne şa hit olan dır. (85/4-9) 
Ger çek şu ki, mü'min er kek ler le mü'min ka dın la ra iş ken ce (fit -
ne) uy gu la yan lar son ra tev be et me yen ler; iş te on lar için ce hen -
nem aza bı var dır ve ya kı cı azab on la ra dır. (85/10)

MÜ NA FIK LAR
İn san lar dan öy le le ri var dır ki: "Biz Al lah'a ve ahi ret gü nü ne
iman et tik" der ler; oy sa inan mış de ğil ler dir. (2/8)
(Söz de) Al lah'ı ve iman eden le ri al da tır lar. Oy sa on lar yal nız ca
ken di le ri ni al da tı yor lar lar ve şu urun da de ğil ler. (2/9)
Kalp le rin de has ta lık var dır. Al lah da has ta lık la rı nı art tır mış tır.
Ya lan söy le mek te ol duk la rın dan do la yı on lar için acı bir azab
var dır. (2/10)
Ken di le ri ne: "Yer yü zün de fe sat çı kar ma yın" de nil di ğin de: "Biz
sa de ce ıs lah edi ci le riz" der ler. (2/11)
Bi lin ki; ger çek ten asıl fe sat çı lar bun lar dır ama şu urun da de ğil -
dir ler. (2/12)
Ve (yi ne) ken di le ri ne: "İn san la rın iman et ti ği gi bi siz de iman
edin" de nil di ğin de: "Dü şük akıl lı la rın iman et ti ği gi bi mi iman
ede lim?" der ler. Bi lin ki ger çek ten asıl dü şük-akıl lı lar ken di le ri -
dir; ama bil mez ler. (2/13)
İman eden ler le kar şı laş tık la rı za man: "İman et tik" der ler. Şey -
tan la rıy la baş ba şa kal dık la rın da ise der ler ki: "Şüp he siz si zin le
be ra be riz. Biz (on lar la) yal nız ca alay edi yo ruz." (2/14)
(Asıl) Al lah, on lar la alay eder ve taş kın lık la rı için de şaş kın ca
do laş ma la rı na (bel li bir) sü re ta nır. (2/15)
İş te bun lar, hi da ye te kar şı lık sa pık lı ğı sa tın al mış lar dır; fa kat bu
alış ve riş le ri bir ya rar sağ la ma mış; hi da ye ti de bul ma mış lar dır.
(2/16)
Bun la rın ör ne ği ateş ya kan ada mın ör ne ği ne ben zer; (ki onun
ate şi) çev re si ni ay dın lat tı ğı za man Al lah on la rın ay dın lı ğı nı gi -
de rir ve gö re mez bir şe kil de ka ran lık lar için de bı ra kı ve rir. (2/17)
Sa ğır dır lar, dil siz dir ler, kör dür ler. Bun dan do la yı dön mez ler.
(2/18)
Ya da (bun lar) ka ran lık lar, gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü
'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki yıl dı -
rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la ku -
lak la rı nı tı kar lar. Oy sa Al lah, ka fir le ri çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(2/19)
Ça kan şim şek ne re dey se göz le ri ni ka pı ve re cek; ön le ri ni her ay -
dın lat tı ğın da (bi raz) yü rür ler üzer le ri ne ka ran lık ba sı ve rin ce de
ka la ka lır lar. Al lah di le sey di işit me le ri ni de gör me le ri ni de gi de ri -
ve rir di. Şüp he siz Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (2/20)
Ki, (bun lar) Al lah'ın ah di ni onu ke sin ola rak onay la dık tan son ra
bo zar lar Al lah'ın ken di siy le bir leş ti ril me si ni em ret ti ği şe yi ke ser -
ler ve yer yü zün de boz gun cu luk çı ka rır lar. Kay ba uğ ra yan lar iş -
te bun lar dır. (2/27)

İn san lar dan öy le si var dır ki dün ya ha ya tı na iliş kin söz le ri se nin
ho şu na gi der ve kal bin de ki ne rağ men Al lah'ı şa hid ge ti rir; oy sa
o azı lı bir düş man dır. (2/204)
Ona: "Al lah'tan kork" de nil di ği za man bü yük lük gu ru ru onu gü -
na ha sü rük ler ku şa tır. Böy le si ne ce hen nem ye ter; ne kö tü bir
ya tak tır o. (2/206)
Sa na Ki ta bı in di ren O'dur. O'ndan Ki ta bın ana sı (te me li) olan bir
kı sım ayet ler muh kem'dir; di ğer le ri ise mü te şa bih tir. Kalp le rin de
bir kay ma olan lar fit ne çı kar mak ve ol ma dık yo rum la rı nı yap-
mak için on dan mü te şa bih ola nı na uyar lar. Oy sa onun te vi li ni
Al lah'tan baş ka sı bil mez. İlim de de rin le şen ler ise: "Biz ona
inan dık tü mü Rab bi mi zin Katından dır" der ler. Te miz akıl sa hip -
le rin den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (3/7)
Son ra ke de rin ar dın dan üze ri ni ze bir gü ven lik (duy gu su) in dir di
bir uyuk la ma ki içi niz den bir gru bu sa rı ve ri yor du. Bir grup da
can la rı der di ne düş müş tü; Al lah'a kar şı hak sız ye re ca hi li ye
zan nıy la zan la ra ka pı la rak: "Bu iş ten bi ze ne var ki?" di yor lar dı.
De ki: "Şüp he siz işin tü mü Al lah'ın dır." On lar sa na açık la ma -
dık la rı şe yi iç le rin de giz li tu tu yor lar "Bu iş ten bi ze bir şey ol say -
dı biz bu ra da öl dü rül mez dik" di yor lar. De ki: "Ev le ri niz de ol say -
dı nız da üzer le ri ne öl dü rül me si ya zıl mış olan lar yi ne dev ri le -
cek le ri yer le re gi de cek ti. (Bu nu) Al lah si ne le ri niz de ki ni de ne -
mek ve kalp le ri niz de ola nı arın dır mak için (yap tı). Al lah, si ne le -
rin özün de sak lı du ra nı bi len dir." (3/154)
Ey iman eden ler, in kâr eden ler ile yer yü zün de ge zip do la şır ken
ve ya sa vaş ta bu lun duk la rı sı ra da (ölen) kar deş le ri için: "Ya nı -
mız da ol sa lar dı öl mez ler di öl dü rül mez ler di" di yen ler gi bi ol ma -
yın. Al lah bu nu on la rın kalp le rin de onul maz bir has ret ola rak kıl -
dı. Di ril ten ve öl dü ren Al lah'tır. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(3/156)
İki top lu lu ğun kar şı kar şı ya gel di ği gün si ze isa bet eden an cak
Al lah'ın iz niy le idi. (Bu Allah'ın) mü'min le ri ayır det me si; (3/166)
Mü na fık lık ya pan la rı da, be lirt me si için di. On la ra: "Ge lin Al lah'ın
yo lun da sa va şın ya da sa vun ma ya pın" de nil di ğin de "Biz sa -
vaş ma yı bil sey dik el bet te si zi iz ler dik" de di ler. O gün on lar
iman dan çok küf re da ha ya kın dı lar. Kalp le rin de ol ma ya nı ağız-
la rıy la söy lü yor lar dı. Al lah on la rın giz li tut tuk la rı nı da ha iyi bi lir.
(3/167)
On lar ken di le ri otu rup kar deş le ri için: "Eğer bi ze ita at et se ler di
öl dü rül mez ler di" di yen ler dir. De ki: "Eğer doğ ru söz lü ler ise niz
ölü mü ken di niz den sa vın öy ley se." (3/168)
Sa na in di ri le ne ve sen den ön ce in di ri le ne ger çek ten inan dık la -
rı nı öne sü ren le ri gör me din mi? Bun lar ta ğut'un önün de mu ha -
ke me ol ma yı is te mek te dir ler; oy sa on lar onu red det mek le em -
ro lun muş lar dır. Şey tan da on la rı uzak bir sa pık lık la sa pıt mak is -
ter. (4/60)
On la ra: "Al lah'ın in dir di ği ne ve el çi ye ge lin" de nil di ğin de o mü -
na fık la rın sen den ka ça bil dik le rin ce kaç tık la rı nı gö rür sün. (4/61)
Öy ley se na sıl olur da, ken di el le ri nin sun duk la rı so nu cu on la ra
bir mu si bet isa bet eder son ra sa na ge le rek: "Kuş ku suz biz iyi-
lik ten ve uz laş tır mak tan baş ka bir şey is te me dik" di ye Al lah'a
ye min eder ler? (4/62)
İş te bun la rın, Al lah kalp le rin de ola nı bil mek te dir. O hal de sen
on lar dan yüz çe vir on la ra öğüt ver ve on la ra ne fis le ri ne iliş kin
açık ve et ki le yi ci söz söy le. (4/63)
Biz el çi ler den hiç kim se yi an cak Al lah'ın iz niy le ken di si ne ita at
edil me sin den baş ka bir şey le gön der me dik. On lar, ken di ne fis -
le ri ne zul met tik le rin de şa yet sa na ge lip Al lah'tan ba ğış la ma di -
le se ler di ve el çi de on lar için ba ğış la ma di le sey di el bet te Al lah'ı
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tev be le ri ka bul eden esir ge yen ola rak bu lur lar dı. (4/64)
Ha yır öy le de ğil; Rab bi ne an dol sun ara la rın da çe kiş tik le ri şey-
ler de se ni ha kem kı lıp, son ra se nin ver di ğin hük me iç le rin de
hiç bir sı kın tı duy mak sı zın tam bir tes li mi yet le tes lim ol ma dık ça
iman et miş ol maz lar. (4/65)
Eğer ger çek ten Biz on la ra: "Ken di ni zi öl dü rün ya da yurt la rı nız -
dan çı kın" di ye yaz mış ol say dık on lar dan az bir bö lü mü dı şın da
bu nu yap maz lar dı. On lar ken di le ri ne ve ri len öğü dü ye ri ne ge tir -
se ler di bu şüp he siz on lar için ha yır lı ve da ha sağ lam olur du.
(4/66)
Şüp he siz içi niz den ağır dav ra nan lar var dır. Şa yet si ze bir mu si-
bet isa bet ede cek ol sa: "Doğ ru su Al lah ba na ni met ver di çün kü
on lar la bir lik te ol ma dım" der. (4/72)
Eğer si ze Al lah'tan bir fazl (za fer) isa bet eder se o za man da
san ki onun la ara nız da hiç bir ya kın lık yok muş gi bi kuş ku suz
şöy le der; "Keş ke on lar la bir lik te ol say dım böy le ce ben de bü -
yük 'kur tu luş ve mut lu lu ğa' er sey dim." (4/73)
Ken di le ri ne; "Eli ni zi (sa vaş tan) çe kin na ma zı kı lın ze ka tı ve rin"
de nen le ri gör me din mi? Oy sa sa vaş üzer le ri ne ya zıl dı ğın da on -
lar dan bir grup in san lar dan Al lah'tan kor kar gi bi- hat ta da ha da
şid det li bir kor kuy la- kor ku ya ka pı lı yor lar ve: "Rab bi miz ne di ye
sa va şı üze ri mi ze yaz dın bi zi ya kın bir za ma na er te le me li de ğil
miy din?" de di ler. De ki: "Dün ya nın me taı az dır ahi ret ise mut ta -
ki ler için da ha ha yır lı dır ve siz 'bir hur ma çe kir de ğin de ki ip-in ce
bir ip lik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl ma ya cak sİ nız." (4/77)
Her ne re de olur sa nız ölüm si zi bu lur; yük sek çe yer ler de tah kim
edil miş şa to lar da ol sa nız bi le. On la ra bir iyi lik do kun sa: "Bu
Allah'tan dır" der ler; on la ra bir kö tü lük do kun sa: "Bu sen den dir"
der ler. De ki: "Tü mü Al lah'tan dır." Fa kat ne olu yor ki bu top lu lu -
ğa hiç bir sö zü an la ma ya ça lış mı yor lar? (4/78)
Kim Re sûl'e ita at eder se ger çek te Al lah'a ita at et miş olur. Kim
de yüz çe vi rir se Biz se ni on la rın üze ri ne ko ru yu cu gön der me -
dik. (4/80)
"Ta mam-ka bul" der ler. Ama ya nın dan çık tık la rı za man on lar -
dan bir grup ka ran lık lar da se nin söy le di ği nin ter si ni ku rar lar.
Allah ka ran lık lar da kur duk la rı nı ya zı yor. Sen de on lar dan yüz
çe vir ve Al lah'a te vek kül et. Ve kil ola rak Al lah ye ter. (4/81)
On lar hâ lâ Kur'an'ı iyi ce dü şün mü yor lar mı? Eğer o Al lah'tan
baş ka sı nın Katından ol say dı kuş ku suz için de bir çok ay kı rı lık lar
(çe liş ki ler ih ti laf lar) bu la cak lar dı. (4/82)
Ken di le ri ne gü ven ve ya kor ku ha be ri gel di ğin de onu yay gın laş -
tı rı ve rir ler. Oy sa bu nu pey gam be re ve ken di le rin den olan emir
sa hip le ri ne gö tür müş ol sa lar dı on lar dan 'so nuç-çı ka ra bi len ler'
onu bi lir ler di. Al lah'ın üze ri niz de ki faz lı ve rah me ti ol ma say dı
azı nız ha riç her hal de şey ta na uy muş tu nuz. (4/83)
Şu hal de mü na fık lar ko nu sun da iki ye bö lün me niz ne di ye? Oy -
sa Al lah on la rı ka zan dık la rı do la yı sıy la te pe tak lak et miş tir.
Allah'ın sap tır dı ğı nı hi da ye te er dir mek mi is ti yor su nuz? Al lah ki -
mi sap tı rır sa ar tık sen ona ke sin ola rak bir yol bu la maz sın.
(4/88)
On lar ken di le ri nin in kâ ra sap ma la rı gi bi si zin de in kâ ra sap ma -
nı zı is te di ler. Böy le lik le bir ola cak tı nız. Öy ley se Al lah yo lun da
hic ret edin ce ye ka dar on lar dan ve li ler (dost lar) edin me yin. Şa -
yet yi ne yüz çe vi rir ler se ar tık on la rı tu tun ve her ne re de ele ge -
çi rir se niz öl dü rün. On lar dan ne bir ve li (dost) edi nin ne de bir
yar dım cı. (4/89)
An cak si zin le ara la rın da and laş ma bu lu nan bir ka vi me sı ğı nan -
lar ya da hem si zin le hem ken di ka vim le riy le sa vaş mak (is te -
me yip bun)dan gö ğüs le ri ni sı kın tı ba sıp si ze ge len ler (do ku nul -

maz dır.) Al lah di le sey di on la rı üs tü nü ze sal dır tır böy le ce si zin le
çar pı şır lar dı. Eğer siz den uzak du rur (ge ri çe ki lir) si zin le sa vaş -
maz ve ba rış (şart la rın)ı si ze bı ra kır lar sa ar tık Al lah si zin için
on la rın aley hin de bir yol kıl ma mış tır. (4/90)
Di ğer le ri ni de siz den ve ken di ka vim le rin den gü ven de ol ma yı
is ti yor bu la cak sı nız. (Ama) Fit ne ye her ge ri çağ rı lış la rın da içi ne
ba şa şa ğı (ba lık la ma) da lar lar. Şa yet siz den uzak dur maz ba rış
(şart la rın)ı si ze bı rak maz ve el le ri ni çek mez ler se ar tık on la rı her
ne re de bu lur sa nız tu tun ve on la rı öl dü rün. İş te si ze on la rın
aley hin de apa çık olan 'des tek le yi ci bir de lil' kıl dık. (4/91)
On lar in san lar dan giz ler ler de Al lah'tan giz le mez ler. Oy sa O
ken di le ri söz den (plan ola rak) hoş nut ol ma ya ca ğı şe yi 'ge ce le -
ri dü zen le yip ku rar lar ken' on lar la be ra ber dir. Al lah yap tık la rı nı
ku şa tan dır. (4/108)
Eğer Al lah'ın faz lı ve rah me ti se nin üze rin de ol ma say dı on lar -
dan bir grup se ni de sap tır mak için ta sa rı kur muş tu. Oy sa on lar
an cak ken di ne fis le ri ni sap tı rır lar ve sa na hiç bir şey le za rar ve -
re mez ler. Al lah sa na Ki ta bı ve hik me ti in dir di ve sa na bil me dik -
le ri ni öğ ret ti. Al lah'ın üze ri niz de ki faz lı çok bü yük tür. (4/113)
On la rın 'giz li ce söy leş me le ri nin' ço ğun da ha yır yok. An cak bir
sa da ka ver me yi ve ya iyi lik te bu lun ma yı ya da in san la rın ara sı -
nı dü zelt me yi em re den le rin ki baş ka. Kim Al lah'ın rı za sı nı is te -
ye rek böy le ya par sa ar tık ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/114)
Kim ken di si ne 'dos doğ ru yol' apa çık bel li ol duk tan son ra el çi ye
mu ha le fet eder se ve mü'min le rin yo lun dan baş ka bir yo la uyar-
sa onu dön dü ğü şey de bı ra kı rız ve ce hen ne me so ka rız. Ne kö -
tü bir ya tak tır o!.. (4/115)
Ger çek şu iman edip son ra in kâ ra sa pan lar son ra yi ne iman
edip son ra in kâ ra sa pan lar son ra da in kâr la rı ar tan lar… Al lah
on la rı ba ğış la ya cak de ğil dir on la rı doğ ru yo la da ile te cek de ğil -
dir. (4/137)
Mü na fık la ra müj de ver: On lar için ger çek ten acık lı bir azab var-
dır. (4/138)
On lar mü'min le ri bı ra kıp ka fir le ri dost lar (ve li ler) edi nir ler. 'Kuv -
vet ve onu ru (iz ze ti)' on la rın ya nın da mı arı yor lar? Şüp he siz
'bü tün kuv vet ve onur' Al lah'ın dır. (4/139)
O si ze Ki tap ta: "Al lah'ın ayet le ri nin in kâr edil di ği ni ve on lar la
alay edil di ği ni işit ti ği niz de on lar bir baş ka sö ze da lıp ge çin ce ye
ka dar on lar la otur ma yın yok sa siz de on lar gi bi olur su nuz" di ye
in dir di. Doğ ru su Al lah mü na fık la rın ve ka fir le rin tü mü nü ce hen -
nem de top la ya cak olan dır. (4/140)
On lar si zi gö zet le yip-du ru yor lar. Si ze Al lah'tan bir fe tih (za fer ve
ga ni met) ge lir se: "Si zin le bir lik te de ğil miy dik?" der ler. Ama ka -
fir le re bir pay dü şer se: "Si ze üs tün lük sağ la ma dık mı mü'min-
ler den si ze (ge le cek teh li ke le ri) ön le me dik mi?" der ler. Al lah kı -
ya met gü nü ara nız da hük me de cek tir. Al lah ka fir le re mü'min le -
rin aley hin de ke sin lik le yol ver mez. (4/141)
Ger çek şu ki mü na fık lar (söz de) Al lah'ı al dat mak ta dır lar. Oy sa
O on la rı al da tan dır. Na ma za kalk tık la rı za man is tek siz ce kal-
kar lar. İn san la ra gös te riş ya par lar ve Al lah'ı an cak çok az anar-
lar. (4/142)
Ara da bo ca la yıp du rur lar. Ne on lar la ne bun lar la. Al lah ki mi
sap tı rır sa ar tık sen ona yol bu la maz sın. (4/143)
Ey iman eden ler mü'min le ri bı ra kıp ka fir le ri ve li ler (dost lar)
edin me yin. Ken di aley hi niz de Al lah'a apa çık olan ke sin bir de lil
ver mek is ter mi si niz? (4/144)
Ger çek ten mü na fık lar ate şin en al çak ta ba ka sın da dır lar. On la -
ra bir yar dım cı bu la maz sın. (4/145)
An cak tev be eden ler, ıs lah eden ler, Al lah'a sım sı kı sa rı lan lar ve
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din le ri ni ka tık sız ola rak Al lah için (ha lis) kı lan lar baş ka; iş te on -
lar mü'min ler le be ra ber dir ler. Al lah, mü'min le re bü yük bir ecir
ve re cek tir. (4/146)
Ey Pey gam ber, kalp le ri inan ma dı ğı hal de ağız la rıy la "İnan dık"
di yen ler le Yahudi ler'den kü für için de ça ba har ca yan lar se ni üz -
me sin. On lar ya la na ku lak tu tan lar sa na gel me yen di ğer top lu -
luk adı na ku lak tu tan lar (ha ber top la yan lar)dır. On lar ke li me le ri
yer le ri ne ko nul duk tan son ra sap tı rır lar "Si ze bu ve ri lir se onu
alın o ve ril mez se on dan ka çı nın" der ler. Al lah ki min fit ne(ye
düş me)si ni is ter se ar tık onun için sen Al lah'tan hiç bir şe ye ma -
lik ola maz sın. İş te on lar Al lah'ın kalp le ri ni arıt mak is te me dik le -
ri dir. Dün ya da on lar için bir aşa ğı lan ma ahi ret te on lar için bü yük
bir azab var dır. (5/41)
İş te kalp le rin de has ta lık olan la rı: "Za ma nın fe la ket le riy le aley hi -
mi ze dö nüp bi ze çarp ma sın dan kor ku yo ruz" di ye rek ara la rın da
ça ba lar yü rüt tük le ri ni gö rür sün. Umu lur ki Al lah, bir fe tih ve ya
Katından bir emir ge ti re cek de on lar ne fis le rin de giz li tut tuk la -
rın dan do la yı piş man ola cak lar dır. (5/52)
İman eden ler: "Olan ca ye min le riy le el bet te siz ler le bir lik ol duk -
la rı na iliş kin Al lah'a ye min eden ler bun lar mı dır? On la rın bü tün
ya pıp-et tik le ri bo şa çık mış tır böy le ce hüs ra na uğ ra yan lar ol -
muş lar dır." der ler. (5/53)
On lar hâ lâ ca hi li ye hük mü nü mü arı yor lar? Ke sin bil giy le ina-
nan bir top lu luk için hük mü Al lah'tan da ha gü zel olan kim dir?
(5/50)
Eğer ya kın bir ya rar ve or ta bir se fer ol say dı on lar mut la ka se -
ni iz ler ler di. Ama zor luk on la ra uzak gel di. "Eğer güç ye tir sey -
dik mu hak kak se nin le bir lik te (sa va şa) çı kar dık." di ye sa na
Allah adı na ye min ede cek ler. Ken di ne fis le ri ni he la ka sü rük lü -
yor lar. Al lah on la rın ger çek ten ya lan söy le dik le ri ni bi li yor. (9/42)
Al lah, se ni af fet sin; doğ ru söy le yen ler sa na açık ça bel li olun ca -
ya ve ya lan cı la rı da öğ re nin ce ye ka dar ni ye on la ra izin ver din?
(9/43)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden ler mal la rıy la ve can la rıy la
cehd et mek ten (ka çın mak için) sen den izin is te mez ler. Al lah
tak va sa hip le ri ni bi len dir. (9/44)
Sen den yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yan kalb le ri
kuş ku ya ka pı lıp kuş ku la rın da ka rar sız lı ğa dü şen ler izin is ter.
(9/45)
Eğer (sa va şa) çık mak is te se ler di her hal de ona bir ha zır lık ya -
par lar dı. An cak Al lah (sa va şa) gön de ril me le ri ni çir kin gör dü de
ayak la rı nı do la dı ve; "(On la ra) Siz de otu ran lar la bir lik te otu run"
de nil di. (9/46)
Si zin le bir lik te çık sa lar dı si ze 'kö tü lük ve za rar dan' baş ka bir
şey ila ve et mez ve ara nı za mut la ka fit ne sok mak üze re içi niz de
ça ba yü rü tür ler di. İçi niz de on la ra 'ha ber ta şı yan lar' var dır. Al lah
zul me den le ri bi lir. (9/47)
An dol sun da ha ön ce on lar fit ne ara mış lar dı. Ve sa na kar şı bir-
ta kım iş ler çe vir miş ler di. So nun da on lar is te me dik le ri hal de hak
gel di ve Al lah'ın em ri or ta ya çı kıp-üs tün lük sağ la dı. (9/48)
On lar dan bir kıs mı: "Ba na izin ver ve be ni fit ne ye kat ma" der.
Ha be rin ol sun on lar fit ne nin (ta) içi ne düş müş ler dir. Hiç şüp he -
siz ce hen nem o in kâr eden le ri mut la ka çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(9/49)
Sa na iyi lik do ku nur sa bu on la rı fe na laş tı rır bir mu si bet isa bet
edin ce ise: "Biz ön ce den ted bi ri mi zi al mış tık" der ler ve se vinç
için de dö nüp gi der ler. (9/50)
De ki: "Al lah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da bi ze ke sin lik le hiç-

bir şey isa bet et mez. O bi zim mev la mız dır. Ve mü'min ler yal nız-
ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler." (9/51)
De ki: "Siz bi zim için iki gü zel lik ten (şe hid lik ve ya za fer den) bi -
ri nin dı şın da baş ka sı nı mı bek li yor su nuz? Oy sa biz de Al lah'ın
ya Kendi Katından ve ya bi zim eli miz le si ze bir azab do kun du -
ra ca ğı nı bek li yo ruz. Öy ley se siz bek le ye du run kuş ku suz biz de
siz ler le bir lik te bek le yen le riz." (9/52)
De ki: "İs te ye rek ve ya is te mi ye rek in fak edin; siz den ke sin ola-
rak ka bul edil me ye cek tir. Çün kü siz bir fa sık lar top lu lu ğu ol du -
nuz." (9/53)
İn fak et tik le ri nin ken di le rin den ka bu lü nü en gel le yen şey Al lah'ı
ve el çi si ni ta nı ma ma la rı na ma za an cak is tek siz ce gel me le ri ve
hoş la rı na git mi yor ken in fak et me le ri dir. (9/54)
Şu hal de on la rın mal la rı ve ço cuk la rı se ni im ren dir me sin; Al lah
bun lar la an cak on la rı dün ya ha ya tın da azab lan dır mak ve can-
la rı nın in kâr için dey ken zor luk la çık ma sı nı is ter. (9/55)
Ger çek ten siz den ol duk la rı na da ir Al lah adı na ye min eder ler.
Oy sa on lar siz den de ğil dir ler. An cak on lar öd le ri ko pan bir top-
lu luk tur. (9/56)
Eğer on lar bir sı ğı nak ya da (ka la cak) ma ğa ra lar ve ya gi re bi le -
cek le ri bir yer bul sa lar dı hız la ora ya yö ne lip ko şar lar dı. (9/57)
On lar dan sa da ka lar ko nu sun da se ni ya dır ga ya cak lar var dır.
On dan ken di le ri ne ve ri lir se hoş la nır lar ken di le ri ne ve ril me di ği
za man bu se fer ga zab la nır lar. (9/58)
Eğer on lar Al lah'ın ve el çi si nin ver dik le ri ne hoş nut ol sa lar dı ve:
"Bi ze Al lah ye ter; Al lah pek ya kın da bi ze faz lın dan ve re cek
O'nun el çi si de. Biz ger çek ten an cak Al lah'a rağ bet eden le riz"
de se ler di (ya)!.. (9/59)
İç le rin den Pey gam be ri in ci ten ler ve: "O (her sö zü din le yen) bir
ku lak tır" di yen ler var dır. De ki: "O si zin için bir ha yır ku la ğı dır.
Al lah'a iman eder mü'min le re ina nıp-gü ve nir ve siz den iman
eden ler için bir rah met tir. Al lah'ın el çi si ne ezi yet eden ler... On -
lar için acı bir azab var dır." (9/61)
Bil mi yor lar mı kim Al lah'a ve el çi si ne kar şı koy ma ya ça lı şır sa
ger çek ten onun için on da ebe di kal mak üze re ce hen nem ate şi
var dır? İş te en bü yük aşa ğı lan ma bu dur. (9/63)
Mü na fık lar kalb le rin de ola nı ken di le ri ne ha ber ve re cek bir sû re -
nin aleyh le rin de in di ril me sin den çe ki ni yor lar. De ki: "Alay edin.
Şüp he siz Al lah ka çın mak ta ol duk la rı nı zı açı ğa çı ka ran dır."
(9/64)
On la ra so rar san an dol sun: "Biz dal mış oya la nı yor duk" der ler.
De ki: "Al lah ile O'nun ayet le riy le ve el çi siy le mi alay edi yor du -
nuz?" (9/65)
Özür be lirt me yi niz. Siz ima nı nız dan son ra in kâ ra sap tı nız. Siz -
den bir top lu lu ğu ba ğış la sak da bir top lu lu ğu nu zu ger çek ten
suç lu-gü nah kar ol ma la rı ne de niy le azab lan dı ra ca ğız. (9/66)
Mü na fık er kek ler ve mü na fık ka dın lar ba zı sı ba zı sın dan dır; kö -
tü lü ğü em re der ler iyi lik ten alı ko yar lar el le ri ni sım sı kı tu tar lar.
On lar Al lah'ı unut tu lar; O da on la rı unut tu. Şüp he siz mü na fık lar
fıs ka sa pan lar dır. (9/67)
Al lah er kek mü na fık la ra da ka dın mü na fık la ra da ve (bü tün) kâ -
fir le re için de ebe di kal mak üze re ce hen nem ate şi ni va det ti. Bu
on la ra ye ter. Al lah on la rı la net le miş tir ve on lar için sü rek li bir
azab var dır. (9/68)
Siz den ön ce ki (mü na fık lar ve kâ fir ler) gi bi. On lar siz den kuv vet
ba kı mın dan da ha güç lü mal ve ço cuk lar ba kı mın dan da ha çok-
tu lar. On lar ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya bak tı lar; siz de siz-
den ön ce ki le rin ken di pay la rıy la ya rar lan ma ya kal kış ma la rı gi bi
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ken di pay la rı nız la ya rar lan ma ya bak tı nız ve siz de (dün ya ya ve
zev ke) da lan lar gi bi dal dı nız. İş te on la rın dün ya da ahi ret te bü -
tün ya pıp-et tik le ri (amel le ri) bo şa çık mış tır ve iş te on lar kay ba
uğ ra yan lar dır. (9/69)
Ey Pey gam ber, kâ fir ler le ve mü na fık lar la cehd et ve on la ra kar -
şı sert ve cay dı rı cı dav ran. On la rın ba rın ma yer le ri ce hen nem -
dir ne kö tü bir ya tak tır o!.. (9/73)
Al lah'a and içi yor lar ki (o in kâr sö zü nü) söy le me di ler. Oy sa an -
dol sun on lar in kâr sö zü nü söy le miş ler dir ve İs lam lık la rın dan
son ra in kâ ra sap mış lar dır ve eri şe me dik le ri bir şe ye yel ten miş -
ler dir. Oy sa in ti ka ma kal kış ma la rı nın ken di le ri ni Al lah'ın ve el çi -
si nin bol ih sa nın dan zen gin kıl ma sın dan baş ka (bir ne de ni)
yok tu. Eğer tev be eder ler se ken di le ri için ha yır lı olur eğer yüz
çe vi rir ler se Al lah on la rı dün ya da da ahi ret te de acı bir azab la
azab lan dı rır. On lar için yer yü zün de bir ko ru yu cu-dost ve bir
yar dım cı yok tur. (9/74)
On lar dan ki mi de: "An dol sun eğer bi ze bol ih sa nın dan ve rir se
ger çek ten sa da ka ve re ce ğiz ve sa lih ler den ola ca ğız" di ye
Allah'a ah det miş tir. (9/75)
On la ra ken di bol ih sa nın dan ve rin ce ise onun la cim ri lik yap tı lar
ve yüz çe vir di ler; on lar böy le sırt dö nen ler dir. (9/76)
Böy le ce O da Al lah'a ver dik le ri sö zü tut ma ma la rı ve ya lan söy-
le me le ri ne de niy le ken di siy le kar şı la şa cak la rı gü ne ka dar kalp-
le rin de ni fa kı (so nuç ta kök lü bir duy gu ola rak) yer le şik kıl dı.
(9/77)
On lar bil mi yor lar mı ki el bet te Al lah on la rın giz li tut tuk la rı nı da
fı sıl daş tık la rı nı da bi li yor. Ger çek ten Al lah gay bın bil gi si ne sa -
hip olan dır. (9/78)
Sa da ka lar, ko nu sun da mü'min ler den ek ba ğış lar da bu lu nan lar -
la emek le rin den (cehd le rin den) baş ka sı nı bu la ma yan la rı ya dır -
ga ya rak bun lar la alay eden ler; Al lah (asıl) on la rı alay ko nu su
kıl mış tır ve on lar için acı bir azab var dır. (9/79)
Sen on lar için is ter ba ğış lan ma di le is ter sen di le me. On lar için
yet miş ke re ba ğış lan ma di le sen de Al lah on la rı ke sin lik le ba ğış-
la maz. Bu ger çek ten on la rın Al lah'a ve el çi si ne (kar şı) nan kör -
lük et me le ri do la yı sıy la dır. Al lah fa sık lar top lu lu ğu na hi da yet
ver mez. (9/80)
Al lah'ın el çi si ne mu ha lif ola rak (sa vaş tan) ge ri ka lan lar otu rup-
kal ma la rı na se vin di ler ve Al lah yo lun da mal la rıy la ve can la rıy la
cehd et me yi çir kin gö re rek: "Bu sı cak ta (sa va şa) çık ma yın" de di -
ler. De ki: "Ce hen nem ate şi nin sı cak lı ğı da ha şid det li dir." Bir kav-
ra yıp-an la sa lar dı. (9/81)
Öy ley se ka zan dık la rı nın ce za sı ola rak az gül sün ler çok ağ la -
sın lar. (9/82)
Bun dan böy le Al lah se ni on lar dan bir top lu lu ğun ya nı na dön dü -
rür de (yi ne sa va şa) çık mak için sen den izin is ter ler se de ki:
"Ke sin ola rak be nim le hiç bir za man (sa va şa) çı ka maz sı nız ve
ke sin ola rak be nim le bir düş ma na kar şı sa va şa maz sı nız. Çün -
kü siz otur ma yı ilk de fa hoş gör dü nüz; öy ley se ge ri de ka lan lar -
la bir lik te otu run." (9/83)
On lar dan ölen bi ri nin na ma zı nı hiç bir za man kıl ma me za rı ba -
şın da dur ma. Çün kü on lar Al lah'a ve el çi si ne (kar şı) in kâ ra sap-
tı lar ve fa sık kim se ler ola rak öl dü ler. (9/84)
On la rın mal la rı ve ev lat la rı se ni im ren dir me sin; Al lah bun lar la
an cak on la rı dün ya da azab lan dır mak ve can la rı nın on lar in kâr
için dey ken zor luk için de çık ma sı nı is ti yor. (9/85)
"Al lah'a iman edin O'nun el çi si ile cehde çı kın" di ye bir sû re in -
di ril di ği za man on lar dan ser vet sa hi bi olan lar sen den izin is te -
yip: "Bi zi bı ra kı ver otu ran lar la bir lik te ola lım" de di ler. (9/86)

(Sa vaş tan) Ge ri ka lan lar la bir lik te ol ma yı seç ti ler. On la rın kalb-
le ri mü hür len miş tir. Bun dan do la yı kav ra yıp-an la maz lar. (9/87)
Be de vi ler den özür be lir ten ler ken di le ri ne izin ve ril me si için gel-
di ler. Al lah'a ve el çi si ne ya lan söy le yen ler de otu rup kal dı. On -
lar dan in kâr eden le re pek acı bir azab isa bet ede cek tir. (9/90)
Yol, an cak o kim se ler aley hi ne dir ki zen gin ol duk la rı hal de (sa -
va şa çık ma mak için) sen den izin is ter ler ve bun lar ge ri de ka lan-
lar la bir lik te ol ma yı se çer ler. Al lah on la rın kalp le ri ni mü hür le -
miş tir. Bun dan do la yı on lar bil mez ler. (9/93)
On la ra ge ri dön dü ğü nüz de si ze özür be lirt ti ler. De ki: "Özür be -
lirt me yi niz si ze ke sin ola rak inan mı yo ruz. Al lah bi ze du ru mu nu -
zu ha ber ver miş tir. Yap tık la rı nı zı Al lah gö re cek tir O'nun el çi si
de. Son ra gay bı da mü şa he de edi le bi le ni de bi len'e dön dü rü le -
cek si niz ve O yap tık la rı nı zı si ze ha ber ve re cek tir." (9/94)
On la ra ge ri dön dü ğü nüz de ken di le rin den vaz geç me niz için
Allah'a and içe cek ler. Ar tık siz on la ra sırt çe vi rin. On lar ger çek -
ten pis tir ler. Ka zan mak ta ol duk la rı nın bir ce za sı ola rak ba rın ma
yer le ri ce hen nem dir. (9/95)
Ken di le rin den hoş nut ol ma nız için si ze ye min eder ler. Siz on lar-
dan hoş nut ol sa nız bi le şüp he siz Al lah fa sık lar top lu lu ğun dan
hoş nut ol maz. (9/96)
Be de vi ler in kâr ve ni fak ba kı mın dan da ha şid det li dir. Al lah'ın el -
çi si ne in dir di ği sı nır la rı bil me me ye de on lar da ha 'yat kın ve el -
ve riş li dir.' Al lah bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/97)
Be de vi ler den öy le le ri var dır ki in fak et ti ği ni bir ce re me sa yar ve
si zi fe la ket le rin sa rı ver me si ni bek ler. Kö tü fe la ket on la rı sar sın.
Al lah işi ten dir bi len dir. (9/98)
Be de vi ler den öy le le ri de var dır ki on lar Al lah'a ve ahi ret gü nü -
ne iman eder ve in fak et ti ği ni   Al lah Katında bir ya kın laş ma ya
ve el çi nin dua ve ba ğış la ma di lek le ri ne (bir yol) sa yar. Ha be ri -
niz ol sun bu ger çek ten on lar için bir ya kın laş ma dır. Al lah da on -
la rı ken di rah me ti ne so ka cak tır. Şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır
esir ge yen dir. (9/99)
Çev re niz de ki be de vi ler den mü na fık olan lar var dır ve Me di ne
hal kın dan da ni fa kı alış kan lı ğa çe vir miş olan lar var dır. Sen on -
la rı bil mez sin Biz on la rı bi li riz. Biz on la rı iki ke re azab lan dı ra ca -
ğız son ra on lar bü yük bir aza ba dön dü rü le cek ler. (9/101)
Di ğer le ri gü nah la rı nı iti raf et ti ler on lar sa lih bir ame li bir baş ka
kö tüy le ka rış tır mış lar dır. Umu lur ki Al lah tev be le ri ni ka bul eder.
Hiç şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (9/102)
On la rın mal la rın dan sa da ka al bu nun la on la rı te miz le miş arın-
dır mış olur sun. On la ra dua et. Doğ ru su se nin du an on lar için
'bir sü kû net ve hu zur dur.' Al lah işi ten dir bi len dir. (9/103)
On lar bil mi yor lar mı ki ger çek ten Al lah kul la rın dan tev be le ri ka -
bul ede cek ve sa da ka la rı ala cak olan O'dur. Şüp he siz tev be le -
ri ka bul eden esir ge yen O'dur. (9/104)
De ki: "Ya pıp-edin. Al lah si zin ya pıp-et tik le ri ni zi (amel le ri ni zi)
gö re cek tir. O'nun el çi si ve mü'min ler de. Ya kın da gay bı ve mü -
şa he de edi le bi le ni Bi len'e dön dü rü le cek si niz ve O si ze yap tık -
la rı nı zı ha ber ve re cek tir." (9/105)
Di ğer bir kıs mı Al lah'ın em ri için er te len miş ler dir. O bun la rı ya
azab lan dı ra cak ve ya tev be le ri ni ka bul ede cek tir. Al lah bi len dir
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/106)
Za rar ver mek in kâ rı (pe kiş tir mek) mü'min le rin ara sı nı ayır mak
ve da ha ön ce Al lah'a ve el çi si ne kar şı sa va şa nı göz le mek için
mes cid edi nen ler ve: "Biz iyi lik ten baş ka bir şey is te me dik" di ye
ye min eden ler (var ya) Al lah on la rın şüp he siz ya lan cı ol duk la rı -
na şa hid lik et mek te dir. (9/107)
On la rın kalb le ri par ça lan ma dık ça kur duk la rı bi na kalb le rin de bir
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şüp he ola rak sü rüp-gi de cek tir. Al lah bi len dir hü küm ve hik met
sa hi bi dir. (9/110)
Bir sû re in di ril di ğin de on lar dan ba zı sı: "Bu han gi ni zin ima nı nı
art tır dı?" der. An cak iman eden le re ge lin ce; on la rın ima nı nı art-
tır mış tır ve on lar müj de leş mek te dir ler. (9/124)
Kalb le rin de has ta lık olan la rın ise iğ renç lik le ri ne iğ renç lik (mur-
dar lık) ek le yip-art tır mış ve on lar kâ fir kim se ler ola rak öl müş ler -
dir. (9/125)
Gör mü yor lar mı ki ger çek ten on lar her yıl bir ve ya iki de fa be la -
ya çarp tı rı lı yor lar da son ra tev be et mi yor lar ve öğüt alıp (ders
çı ka rıp) dü şün mü yor lar. (9/126)
Bir sû re in di ril di ğin de ba zı sı ba zı sı na ba kar (ve): "Si zi bir kim se
gö rü yor mu?" (der.) Son ra sırt çe vi rir gi der ler. Ger çek ten on lar
kav ra ma yan bir top lu luk ol ma la rı do la yı sıy la Al lah on la rın kalb-
le ri ni çe vir miş tir. (9/127)
İn san lar dan ki mi Al lah'a bir ucun dan iba det eder eğer ken di si -
ne bir ha yır do ku nur sa bu nun la tat min bu lur ve eğer ken di si ne
bir fit ne isa bet ede cek olur sa yü zü üs tü dö nü ve rir. O dün ya yı
kay bet miş tir ahi re ti de. İş te bu apa çık bir ka yıp tır. (22/11)
(Ya da) Za ra rı ya ra rın dan da ha ya kın ola na ta par; ne kö tü yar-
dım cı ve ne kö tü yol daş tır. (22/13)
Doğ ru su uy du rul muş bir ya lan la ge len ler si zin içi niz den bir lik te
dav ra nan bir top lu luk tur; siz onu ken di niz için bir şer say ma yın
ak si ne o si zin için bir ha yır dır. On lar dan her bir ki şi ye ka zan dı -
ğı gü nah tan (bir ce za) var dır. On lar dan (if ti ra nın) bü yü ğü nü
yük le ne ne ise bü yük bir azab var dır. (24/11)
Ha ni mü na fık olan lar ve kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar: "Al lah
ve Re su lü bi ze boş bir al da nış tan baş ka bir şey va det me di" di -
yor lar dı. (33/12)
On lar dan bir grup da ha ni şöy le de miş ti: "Ey Yes rib (Me di ne)
hal kı ar tık si zin için (bu ra da) ka la cak yer yok şu hal de dö nün."
On lar dan bir top lu luk da: "Ger çek ten ev le ri miz açık tır" di ye
Pey gam ber den izin is ti yor du; oy sa on lar(ın ev le ri) açık de ğil di.
On lar yal nız ca kaç mak is ti yor lar dı. (33/13)
Eğer on la ra (şeh rin her) ya nın dan gi ril sey di son ra da ken di le -
rin den fit ne (ka rı şık lık çı kar ma la rı) is ten miş ol say dı hiç şüp he -
siz bu na ya na şır ve bun da pek az (za man) dı şın da (ka rar sız)
kal maz lar dı. (33/14)
Oy sa an dol sun da ha ön ce 'ar ka la rı nı dö nüp kaç ma ya cak la rı na'
da ir Al lah'a söz ver miş ler di; Al lah'a ve ri len söz (ahid) ise (ağır
bir) so rum lu luk tur. (33/15)
De ki: "Eğer ölüm den ve ya öl dü rül mek ten ka çı yor sa nız ka çış
si ze ke sin ola rak bir ya rar sağ la maz; böy le ol sa bi le pek az (bir
za man) dı şın da me ta la nıp-ya rar lan dı rıl maz sı nız." (33/16)
De ki: "Si ze bir kö tü lük is te ye cek ol sa si zi Al lah'tan ko ru ya cak
ve ya si ze bir rah met is te ye cek ol sa (bu na en gel ola cak) kim-
dir?" On lar ken di le ri için Al lah'ın dı şın da ne bir ve li ne bir yar-
dım cı bu la maz lar. (33/17)
Ger çek ten Al lah içi niz den alı ko yan la rı ve kar deş le ri ne: "Bi ze
ge lin" di yen le ri bi lir. Bun lar pek azı dı şın da zor lu-sa vaş la ra gel-
mez ler. (33/18)
(Gel dik le rin de de) Si ze kar şı 'cim ri ve ben cil dir ler.' Şa yet kor ku
ge le cek ol sa ölüm den do la yı üs tü ne bay gın lık çök müş kim se ler
gi bi göz le ri dö ne rek sa na bak mak ta ol duk la rı nı gö rür sün. Kor -
ku gi din ce de, hay ra kar şı ol duk ça düş kün lük gös te re rek si zi
kes kin dil le riy le (eleş ti rip in ci te rek) kar şı lar lar. İş te on lar iman
et me miş ler dir; böy le ce Al lah on la rın yap tık la rı nı bo şa çı kar mış -
tır. Bu Al lah'a gö re pek ko lay dır. (33/19)
On lar (mü na fık lar düş man) bir lik le ri nin git me dik le ri ni sa nı yor lar -

dı. Eğer (as ke ri) bir lik ler ge le cek ol sa çöl de be de vi-Arap lar ara-
sın da olup si zin ha ber le ri ni zi (or dan) sor ma yı cid den ar zu edi-
yor lar dı. Fa kat içi niz de ol sa lar dı an cak pek az sa va şır lar dı.
(33/20)
An dol sun si zin için Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü uman lar ve Al lah'ı
çok ça zik re den ler için Al lah'ın Re sû lü'nde gü zel bir ör nek var-
dır. (33/21)
Çün kü Al lah (sö zü ne bağ lı ka lıp doğ ru olan) sâ dık la rı sa da kat -
le rin den do la yı mü ka fa at lan dı ra cak mü na fık la rı da di ler se
azab lan dı ra cak ve ya tev be (na sib edip tev be)le ri ni ka bul ede-
cek tir. Şüp he siz Al lah çok ba ğış la yan dır çok esir ge yen dir.
(33/24)
Ka fir le re ve mü na fık la ra ita at et me ezi yet le ri ne al dır ma ve
Allah'a te vek kül et. Ve kil ola rak Al lah ye ter. (33/48)
An dol sun eğer mü na fık lar kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar ve
şe hir de kış kır tı cı lık ya pan (ya lan ha ber ya yan)lar (bu tu tum la rı -
na) bir son ver me ye cek olur lar sa ger çek ten se ni on la ra sal dır -
tı rız son ra ora da se nin le pek az (bir sü re) kom şu ka la bi lir ler.
(33/60)
La ne te uğ ra tıl mış lar ola rak; ne re de ele ge çi ril se ler ya ka la nır lar
ve öl dü rül dük çe (sü rek li) öl dü rü lür ler. (33/61)
(Bu) Da ha ön ce den ge lip-ge çen ler hak kın da (uy gu la nan)
Allah'ın sün ne ti dir. Al lah'ın sün ne tin de ke sin ola rak bir de ği şik -
lik bu la maz sın. (33/62)
İman eden ler der ler ki: "(Sa vaş iz ni için) Bir sû re in di ril me li de -
ğil miy di?" Fa kat için de sa vaş (kı tal) zik ri ge çen muh kem bir su -
re in di ril di ği za man kalp le rin de has ta lık olan la rın üze ri ne ölüm
bay gın lı ğı çök müş olan la rın ba kı şı gi bi sa na bak tık la rı nı gör-
dün. Oy sa on la ra ev la (olan): (47/20)
İta at ve ma ruf (gü zel) söz dü. Fa kat iş ke sin lik ve ka rar lı lık ge -
rek tir di ği za man şa yet Al lah'a sa da kat gös ter se ler di şüp he siz
on lar için da ha ha yır lı olur du. (47/21)
De mek 'iş ba şı na ge lip yö ne ti mi ele alır sa nız' he men yer yü zün -
de fe sad (boz gun cu luk) çı ka ra cak ve ak ra ba lık bağ la rı nı zı ko -
pa rıp par ça la ya cak sı nız öy le mi? (47/22)
İş te bun lar; Al lah on la rı la net le miş böy le ce (ku lak la rı nı) sa ğır -
laş tır mış ve ba si ret (göz)le ri ni de kör et miş tir. (47/23)
Öy le ol ma sa Kur'an'ı iyi den iyi ye dü şün mez ler miy di? Yok sa
bir ta kım kalp ler üze rin de ki lit ler mi vu rul muş? (47/24)
Şüp he siz ken di le ri ne hi da yet açık ça bel li ol duk tan son ra ge ri sin
ge ri (küf re) dö nen le ri şey tan kış kırt mış ve uzun emel le re kap tır-
mış tır. (47/25)
İş te böy le; çün kü ger çek ten on lar Al lah'ın in dir di ği ni çir kin kar-
şı la yan la ra de di ler ki: "Si ze ba zı iş ler de ita at ede ce ğiz." Oy sa
Al lah sak la dık la rı şey le ri (sır ola rak ko nuş tuk la rı nı) bi li yor.
(47/26)
Öy ley se me lek ler yüz le ri ne ve ar ka la rı na vu ra vu ra can la rı nı al -
dık la rı za man na sıl ola cak? (47/27)
İş te böy le; çün kü ger çek ten on lar Al lah'ı ga zab lan dı ran şe ye
uy du lar ve O'nu ra zı ede cek şey le ri çir kin kar şı la dı lar; bun dan
do la yı (Al lah) amel le ri ni bo şa çı kar dı. (47/28)
Yok sa kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar Al lah'ın kin le ri ni hiç (or ta-
ya) çı kar ma ya ca ğı nı mı san dı lar? (47/29)
Eğer Biz di ler sek sa na on la rı el bet te gös te ri riz böy le lik le on la rı
si ma la rın dan ta nır sın. An dol sun sen on la rı söz le rin söy le niş
tar zın dan da ta nır sın. Al lah amel le ri ni zi bi lir. (47/30)
An dol sun Biz siz den mü ca hid olan lar la sab re den le ri bi lin ce ye
(bel li edip or ta ya çı ka rın ca ya) ka dar de ne ye ce ğiz ve ha ber le ri -
ni zi sı na ya ca ğız (açık la ya ca ğız). (47/31)
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Şüp he siz in kar eden ler Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar ve ken di -
le ri ne hi da yet açık ça bel li ol duk tan son ra 'el çi ye kar şı ge lip zor-
luk çı ka ran lar' ke sin ola rak Al lah'a hiç bir şey le za rar ve re mez -
ler. (Al lah) On la rın amel le ri ni bo şa çı ka ra cak tır. (47/32)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan lar sa na di ye cek ler ki: "Bi zi mal la -
rı mız ve ai le le ri miz meş gul et ti. Bun dan do la yı bi zim için mağ fi -
ret di le." On lar kalp le rin de ol ma yan şe yi dil le riy le söy lü yor lar.
De ki: "Şim di Al lah si ze bir za rar is te ye cek ya da bir ya rar di le -
ye cek ol sa si zin için Al lah'a kar şı kim her han gi bir şey le güç ye -
ti re bi lir? Ha yır Al lah yap tık la rı nı zı ha ber alan dır." (48/11)
Ha yır siz Pey gam be rin ve mü'min le rin ai le le ri ne ebe di ola rak bir
da ha dön me ye cek le ri ni zan net ti niz; bu kalp le ri niz de çe ki ci kı -
lın dı ve kö tü bir zan ile zan da bu lun du nuz da yı kı ma uğ ra mış
bir top lu luk ol du nuz. (48/12)
(Sa vaş tan) Ge ri de bı ra kı lan lar siz ga ni met le ri al ma ya git ti ği niz

za man di ye cek ler dir ki: "Bi zi bı ra kın da si zi iz le ye lim." On lar
Allah'ın ke la mı nı de ğiş tir mek is ti yor lar. De ki: "Siz ke sin ola rak
bi zim izi miz den ge le mez si niz. Al lah da ha ev vel böy le bu yur du."
Bu nun üze ri ne: "Ha yır bi zi kıs ka nı yor su nuz" di ye cek ler. Ha yır
on lar pek az an la yan kim se ler dir. (48/15)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan la ra de ki: "Siz ya kın da zor lu sa -
vaş çı olan bir kav me çağ rı la cak sı nız; on lar la (ya) sa va şır sı nız
ya da (on lar) Müs lü man olur lar. Bu du rum da eğer ita at eder se -
niz Al lah si ze gü zel bir ecir ve rir; eğer bun dan ön ce sırt çe vir di -
ği niz gi bi (yi ne) sırt çe vi rir se niz si zi acı bir azab ile azab lan dı -
rır." (48/16)
O gün mü na fık er kek ler ile mü na fık ka dın lar iman eden le re der-
ler ki: "(Ne olur) Bi ze bir ba kın si zin nu ru nuz dan bi raz cık alıp-
ya rar la na lım." On la ra: "Ar ka nı za (dün ya ya) dö nün de bir nur
ara yıp-bul ma ya ça lı şın" de ni lir. Der ken ara la rın da ka pı sı olan
bir sur çe kil miş tir; onun iç ya nın da rah met dış ya nın da o yön-
den azab var dır. (57/13)
(Mü na fık lar) On la ra ses le nir ler: "Biz siz ler le bir lik te de ğil miy-
dik?" Der ler ki: "Evet an cak siz ken di ni zi fit ne ye dü şür dü nüz
(Müs lü man la rı acı la rın ve yı kım la rın sar ma sı nı) gö ze tip-bek le -
di niz (Al lah'a ve İs lam'a kar şı) kuş ku la ra ka pıl dı nız. Siz le ri ku -
run tu lar ya nıl tıp-al dat tı. So nun da Al lah'ın em ri (olan ölüm) ge li -
ver di; ve o al dal tı cı da si zi Al lah ile (Al lah'ın adı nı kul la na rak
hat ta ma sum ca siz den gö rü ne rek) al dat mış ol du." (57/14)
Ar tık bu gün siz den her han gi bir fid ye alın maz ve in kâr eden ler -
den de.. Ba rın ma ye ri niz ateş tir si zin ve li niz (si ze ya ra şan dost)
odur; o ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (57/15)
'Giz li top lan tı la rın fı sıl daş ma la rın dan' (ku lis) men' edi lip son ra
men' edil dik le ri şe ye dö nen le ri; gü nah düş man lık ve Pey gam -
ber'e is ya nı (ara la rın da) fı sıl da şan la rı gör mü yor mu sun? On lar
sa na gel dik le ri za man se ni Al lah'ın se lam la dı ğı bi çim de se lam -
lı yor lar. Ve ken di ken di le ri ne: "Söy le dik le ri miz do la yı sıy la Al lah
bi ze azab et se ya." der ler. On la ra ce hen nem ye ter; ora ya gi re -
cek ler dir. Ar tık o ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (58/8)
Ey iman eden ler ken di ara nız da giz li ko nuş ma lar da bu lu na ca -
ğı nız za man bun dan böy le gü nah düş man lık ve Pey gam ber'e
is ya nı fı sıl da şıp-ko nuş ma yın; bir ri (iyi li ği) ve tak va yı ko nu şun
ve hu zu run da top la na ca ğı nız Al lah'tan sa kı nın. (58/9)
Şüp he siz 'giz li top lan tı la rın fı sıl daş ma la rı' (ku lis) iman eden le ri
üzün tü ye dü şür mek için an cak şey tan (ürü nü olan iş ler)dan dır.
Oy sa Al lah'ın iz ni ol mak sı zın o on la ra hiç bir şey le za rar ve re -
cek de ğil dir. Şu hal de mü'min ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et sin-
ler. (58/10)
Al lah'ın ken di le ri ne kar şı ga zab lan dı ğı bir kav mi ve li (dost ve

müt te fik) edi nen le ri gör me din mi? On lar ne siz den dir ler ne on -
lar dan. Ken di le ri de (açık ça ger çe ği) bil dik le ri hal de ya lan üze -
re ye min edi yor lar. (58/14)
Al lah on la ra şid det li bir azab ha zır la mış tır. Doğ ru su on la rın
yap tık la rı ne kö tü dür. (58/15)
On lar ye min le ri ni bir si per edin di ler böy le ce Al lah'ın yo lun dan
alı koy du lar. Ar tık on lar için al çal tı cı bir azab var dır. (58/16)
Ne mal la rı ne ço cuk la rı on la ra Al lah'a kar şı hiç bir şey le ya rar
sağ la maz. On lar ate şin hal kı dır için de sü re siz ka la cak lar dır.
(58/17)
On la rın tü mü nü Al lah'ın di ril te ce ği gün siz le re ye min et tik le ri gi -
bi O'na da ye min ede cek ler dir ve ken di le ri nin bir şey üze ri ne ol -
duk la rı nı sa na cak lar dır. Dik kat edin; ger çek ten on lar ya lan söy-
le yen le rin ta ken di le ri dir. (58/18)
Şey tan on la rı sa rıp-ku şat mış tır; böy le lik le on la ra Al lah'ın zik ri ni
unut tur muş tur. İş te on lar şey ta nın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp-
he siz şey ta nın fır ka sı hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir.
(58/19)
Hiç şüp he siz Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı (on la rın koy duk la rı sı -
nır la rı ta nı ma yıp ken di le ri sı nır koy ma ya kal kış mak la) baş kal dı -
ran lar; iş te on lar en çok zil le te dü şen ler ara sın da olan lar dır.
(58/20)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar is ter ba ba la rı is ter ço -
cuk la rı is ter kar deş le ri is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol sun.
On lar öy le kim se ler dir ki (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış ve on -
la rı ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı alt la rın dan ır -
mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak ka la -
cak lar dır. Al lah on lar dan ra zı ol muş on lar da O'ndan ra zı ol -
muş lar dır. İş te on lar Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Allah'ın fır ka sı olan lar fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
Mü na fık lık eden le ri gör mü yor mu sun ki Ki tap Eh lin den in kâr
eden kar deş le ri ne der ler ki: "An dol sun eğer siz (yurt la rı nız dan)
çı ka rı la cak olur sa nız mut la ka biz de si zin le bir lik te çı ka rız ve si -
ze kar şı olan hiç kim se ye hiç bir za man ita at et me yiz. Eğer si ze
kar şı sa va şı lır sa el bet te si ze yar dım ede riz." Oy sa Al lah şa hid -
lik et mek te dir ki on lar ger çek ten ya lan cı dır lar. (59/11)
An dol sun (yurt la rın dan) çı ka rı la cak olur lar sa on lar la bir lik te çık-
maz lar. On la ra kar şı sa va şı lır sa da ken di le ri ne yar dım da bu lun-
maz lar; yar dım et se ler bi le (ar ka la rı na) dö nüp-ka çar lar. Son ra
ken di le ri ne yar dım edil mez. (59/12)
Her hal de iç le rin de 'deh şet ve yıl gın lık uyan dır ma ba kı mın dan'
siz Al lah'tan da ha çe tin si niz. Bu şüp he siz on la rın 'de rin bir kav-
ra yı şa sa hip ol ma ma la rı' do la yı sıy la böy le dir. (59/13)
On lar iyi ce ko run muş şe hir ler de ve ya du var ar ka sın da ol mak sı -
zın si zin le top lu bir hal de sa vaş maz lar. Ken di ara la rın da ki çar-
pış ma la rı ise pek şid det li dir. Sen on la rı bir lik sa nır sın oy sa kalp-
le ri pa ram par ça dır. Bu şüp he siz on la rın ak let me yen bir ka vim
ol ma la rı do la yı sıy la böy le dir. (59/14)
Şey ta nın du ru mu gi bi; çün kü in sa na "İn kâr et" de di in kâr edin-
ce de: "Ger çek şu ki ben sen den uza ğım. Doğ ru su ben alem le -
rin Rab bi olan Al lah'tan kor ka rım" de di. (59/16)
Mü na fık lar sa na gel dik le ri za man: "Biz ger çek ten şe ha det ede-
riz ki sen ke sin ola rak Al lah'ın el çi si sin" de di ler. Al lah da bi lir ki
sen el bet te O'nun el çi si sin. Al lah şüp he siz mü na fık la rın ya lan
söy le dik le ri ne şa hid lik eder. (63/1)
On lar ye min le ri ni bir si per edi nip Al lah'ın yo lun dan alı koy du lar.
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Doğ ru su ne kö tü şey ya pı yor lar. (63/2)
Bu on la rın iman et me le ri son ra in kâr et me le ri do la yı sıy la böy le -
dir. Böy le ce kalp le ri nin üze ri ni mü hür le miş tir ar tık on lar kav ra -
ya maz lar. (63/3)
Sen on la rı gör dü ğün za man cüs se li ya pı la rı be ğe ni ni ka zan -
mak ta dır. Ko nuş tuk la rı za man da on la rı din ler sin. (Oy sa) San ki
on lar (sü tun gi bi) da yan dı rıl mış ah şap-kü tük gi bi dir ler. (Bu da -
ya nık sız lık la rın dan do la yı da) Her çağ rı yı ken di le ri aley hin de
sa nır lar. On lar düş man dır lar bu yüz den on lar dan ka çı nıp-sa kı -
nın. Al lah on la rı kah ret sin; na sıl da çev ri li yor lar. (63/4)
On la ra: "Ge lin Al lah'ın Re sû lü si zin için mağ fi ret (ba ğış lan ma)
di le sin" de nil di ği za man baş la rı nı ya na çe vir di ler. Sen on la rın
bü yük lük tas la mış lar ola rak yüz çe vir mek te ol duk la rı nı gö rür -
sün. (63/5)
Se nin on lar adı na mağ fi ret di le men ile mağ fi ret di le me men on -
lar için bir dir. Al lah on la ra ke sin ola rak mağ fi ret et me ye cek tir.
Şüp he siz Al lah fa sık bir kav me hi da yet ver mez. (63/6)
On lar ki: "Al lah'ın Re sû lü ya nın da bu lu nan la ra hiç bir in fak (har-
ca ma)da bu lun ma yın so nun da da ğı lıp git sin ler" der ler. Oy sa
gök le rin ve ye rin ha zi ne le ri Al lah'ın dır. An cak mü na fık lar kav ra -
mı yor lar. (63/7)
Der ler ki "An dol sun Me di ne'ye bir dö ne cek olur sak gü cü ve
onu ru çok olan düş kün ve za yıf ola nı el bet te ora dan sü rüp-çı -
ka ra cak tır." Oy sa iz zet (güç onur ve üs tün lük) Al lah'ın O'nun
Re sû lü'nün ve mü'min le rin dir. An cak mü na fık lar bil mi yor lar.
(63/8)

MÜ REK KEP
De ki: "Rab bi min söz le ri(ni yaz mak) için de niz mü rek kep ol sa
ve yar dım için bir ben ze ri ni (bir o ka da rı nı) da hi ge tir sek, Rab -
bi min söz le ri tü ken me den ön ce, el bet te de niz tü ke ni ve rir di.
(18/109)

MÜS TAĞ Nİ
Kim cehd eder se (çaba harcarsa), yal nız ca ken di nef si için
cehd et miş olur. Şüp he siz Allah, alem ler den müs tağ ni dir. (29/6)
Bu, ken di le ri ne apa çık bel ge ler le el çi ler gel di ği hal de "bi zi bir
be şer mi hi da ye te ulaş tı ra cak?" de me le ri ve bu yüz den in kâr
edip sa pa rak yüz çe vir me le ri ne de niy le dir. Al lah da (on la ra kar -
şı) müs tağ ni ol du ğu nu (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma dı ğı nı) gös ter -
di. Al lah Ğa ni'dir, Ha mid'dir. (64/6)
Fa kat ken di ni müs tağ ni gö ren (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma dı ğı nı
sa nan) ise, İş te sen, on da 'yan kı uyan dır ma ya' ça lı şı yor sun.
Oy sa, onun te miz le nip-arın ma sın dan sa na ne? (80/5-7)
Kim de cim ri lik eder, ken di ni müs tağ ni gö rür se, Ve en gü zel ola -
nı ya lan sa yar sa, Biz de ona en zor lu ola nı (aza ba uğ ra ma sı nı)
ko lay laş tı ra ca ğız. (92/8-10)
Ha yır; ger çek ten in san, azar. Ken di ni müs tağ ni gör dü ğün den.
(96/6-7)

MÜŞ RİK
Ki tap Eh lin den olan ka fir ler ve müş rik ler, Rab bi niz den üze ri ni ze
bir hay rın in di ril me si ni ar zu et mez ler. Al lah ise, di le di ği ne rah-
me ti ni tah sis eder. Al lah bü yük fazl sa hi bi dir. (2/105)
De di ler ki: "Yahudi ve ya Hı ris ti yan olun ki hi da ye te ere si niz." De
ki: "Ha yır, (doğ ru yol) Ha nif (mu vah hid) olan İb ra him'in di ni(dir);
O müş rik ler den de ğil di." (2/135)
Müş rik ka dın la rı, iman edin ce ye ka dar ni kah la ma yın; iman
eden bir ca ri ye, -ho şu nu za git se de- müş rik bir ka dın dan da ha

ha yır lı dır. Müş rik er kek le ri de iman edin ce ye ka dar ni kah la ma -
yın; iman eden bir kö le, -ho şu nu za git se de- müş rik bir er kek -
ten da ha ha yır lı dır. On lar, ate şe ça ğı rır lar, Al lah ise Ken di iz niy-
le cen ne te ve mağ fi re te ça ğı rır. O, in san la ra ayet le ri ni açık lar.
Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (2/221)
İb ra him, ne Yahudi idi, ne de Hı ris ti yan dı: an cak, O ha nif (mu -
vah hid) bir Müs lü man dı, müş rik ler den de de ğil di. (3/67)
De ki: "Al lah doğ ru söy le di. Öy ley se Al lah'ı bir ta nı yan (Ha nif)ler
ola rak İb ra him'in di ni ne uyun. O, müş rik ler den de ğil di." (3/95)
An dol sun, in san lar için de, mü'min le re en şid det li düş man ola-
rak Yahudi le ri ve müş rik le ri bu lur sun. On lar dan, iman eden le re
sev gi ba kı mın dan en ya kın ola rak da: "Hı ris ti yan la rız" di yen le ri
bu lur sun. Bu, on lar dan (bir ta kım) pa paz ve ra hip le rin ol ma sı ve
on la rın ger çek te bü yük lük tas la ma ma la rı ne de niy le dir. (5/82)
De ki: "O, gök le ri ve ye ri ya ra tır ken ve O, (hep) bes le yen (hiç)
bes len mez ken, ben Al lah'tan baş ka sı nı mı ve li edi ne ce ğim?"
De ki: "Ba na ger çek ten Müs lü man olan la rın il ki ol mam em re dil -
di ve: Sa kın müş rik ler den ol ma." (de nil di.) (6/14)
(Bun dan) Son ra on la rın: "Rab bi miz olan Al lah'a and ol sun ki,
biz müş rik ler den de ğil dik" de me le rin den baş ka bir fit ne le ri ol -
ma dı (kal ma dı.) (6/23)
Ger çek şu ki, ben bir mu vah hid ola rak yü zü mü gök le ri ve ye ri
ya ra ta na çe vir dim. Ve ben müş rik ler den de ği lim." (6/79)
Rab bin den sa na vah ye di le ne uy. O'ndan baş ka ilah yok tur. Ve
müş rik ler den yüz çe vir. (6/106)
Üze rin de Al lah'ın is mi nin anıl ma dı ğı şe yi ye me yin; çün kü bu
fısk'tır (yol dan çı kış tır). Ger çek ten şey tan lar, si zin le mü ca de le
et me le ri için ken di dost la rı na giz li-çağ rı lar da bu lu nur lar. On lar -
la ita at eder se niz şüp he siz siz de müş rik ler si niz. (6/121)
Yi ne bu nun gi bi on la rın or tak la rı, müş rik ler den ço ğu na ço cuk la -
rı nı öl dür me yi süs lü gös ter di ler. Hem on la rı he la ke dü şür mek,
hem ken di aleyh le rin de din le ri ni kar ma ka rı şık kıl mak için. Al lah
di le sey di bu nu yap maz lar dı; sen on la rı ve düz mek te ol duk la rı
if ti ra la rı bı rak. (6/137)
De ki: "Rab bim ger çek ten be ni doğ ru yo la ilet ti, dim dik du ran bir
di ne, İb ra him'in ha nif (mu vah hid) di ni ne… O, müş rik ler den de -
ğil di." (6/161)
(Bu,) Müş rik ler den ken di le riy le ant laş ma im za la dık la rı nı za
Allah'tan ve Re sû lü'nden ke sin bir uya rı dır. (9/1)
Ve bü yük Hacc (Hacc-ı Ek ber) gü nü, Al lah'tan ve Re sû lü'nden
in san la ra bir du yu ru: Ke sin ola rak Al lah, müş rik ler den uzak tır,
O'nun Re sû lü de… Eğer tev be eder se niz bu si zin için da ha ha -
yır lı dır; yok eğer yüz çe vi rir se niz, bi lin ki Al lah'ı el bet te aciz bı -
ra ka cak de ğil si niz. İn kâr eden le ri acı bir azab la müj de le. (9/3)
An cak müş rik ler den ken di le riy le ant laş ma im za la dık la rı nız dan
(ant laş ma dan) bir şe yi ek silt me yen ler ve si ze kar şı hiç kim se ye
yar dım et me yen ler baş ka; ar tık ant laş ma la rı nı, sü re si bi te ne
ka dar ta mam la yın. Şüp he siz, Al lah mut ta ki olan la rı se ver. (9/4)
Ha ram ay lar (sü re ta nın mış dört ay) sıy rı lıp-bi tin ce (çı kın ca)
müş rik le ri bul du ğu nuz yer de öl dü rün, on la rı tu tuk la yın, ku şa tın
ve on la rın bü tün ge çit yer le ri ni ke sip-tu tun. Eğer tev be edip na -
maz kı lar lar sa ve ze ka tı ve rir ler se yol la rı nı açı ve rin. Ger çek ten
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (9/5)
Eğer müş rik ler den bi ri, sen den 'eman is ter se', ona eman ver;
öy le ki Al lah'ın sö zü nü din le miş ol sun, son ra onu 'gü ven lik için-
de ola ca ğı ye re ulaş tır.' Bu, on la rın el bet te bil me yen bir top lu -
luk ol ma la rı ne de niy le dir. (9/6)
Mes cid-i Ha ram ya nın da ken di le riy le an laş tık la rı nız dı şın da,
müş rik le rin Al lah Katında ve Re sû lü nün Katında na sıl bir ah di
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ola bi lir? Şu hal de o (an laş ma lı olan lar), si ze kar şı (doğ ru) bir tu -
tum ta kın dık ça, siz de on la ra kar şı doğ ru bir tu tum ta kı nın. Şüp -
he siz Al lah, mut ta ki olan la rı se ver. (9/7)
Ey iman eden ler, müş rik ler an cak bir pis lik tir ler; öy ley se bu yıl-
la rın dan son ra ar tık Mes cid-i Ha ram'a yak laş ma sın lar. Eğer ih -
ti yaç için de kal mak tan kor kar sa nız, Al lah di ler se si zi Ken di faz-
lın dan zen gin kı lar. Şüp he siz Al lah bi len dir, hü küm ve hik met
sa hi bi dir. (9/28)
Müş rik ler is te me se de O di ni (İs lam'ı) bü tün din le re üs tün kıl-
mak için el çi si ni hi da yet le ve hak din le gön de ren O'dur. (9/33)
Ger çek şu ki, Al lah Katında ay la rın sa yı sı, gök le ri ve ye ri ya rat -
tı ğı gün den be ri Al lah'ın ki ta bın da on iki dir. Bun lar dan dör dü
ha ram ay lar dır. İş te dos doğ ru olan he sab (din) bu dur. Öy ley se
bun lar da ken di ni ze zul met me yin ve on la rın siz ler le top lu ca sa -
vaş ma sı gi bi siz de müş rik ler le top lu ca sa vaş ma yın. Ve bi lin ki
Al lah, tak va sa hip le riy le be ra ber dir. (9/36)
Ken di le ri ne on la rın ger çek ten çıl gın ate şin ar ka daş la rı ol duk la -
rı açık lan dık tan son ra -ya kın la rı da hi ol sa- müş rik ler için ba ğış -
lan ma di le me le ri pey gam be re ve iman eden le re ya raş maz.
(9/113)
Ve: "Bir mu vah hid (ha nif) ola rak yü zü nü di ne doğ ru yö nelt ve
sa kın müş rik ler den ol ma," (10/105)
De ki: "Bu, be nim yo lum dur. Bir ba si ret üze re Al lah'a da vet ede-
rim; ben ve ba na uyan lar da. Ve Al lah'ı ten zih ede rim, ben müş-
rik ler den de ği lim." (12/108)
Öy ley se sen em ro lun du ğun şe yi açık ça söy le ve müş rik le re al -
dı rış et me. (15/94)
Ger çek şu ki, İb ra him (tek ba şı na) bir üm met ti; Al lah'a gö nül den
yö ne lip ita at eden bir mu vah hid di ve o müş rik ler den de ğil di.
(16/120)
Son ra sa na vah yet tik: "Ha nif (mu vah hid) olan İb ra him'in di ni ne
uy. O, müş rik ler den de ğil di." (16/123)
Zi na eden er kek, zi na eden ya da müş rik olan bir ka dın dan baş-
ka sı nı ni kah la ya maz; zi na eden ka dı nı da zi na eden ya da müş-
rik olan bir er kek ten baş ka sı ni kah la ya maz. Bu, mü'min le re ha -
ram kı lın mış tır. (24/3)
Sa na in di ril dik ten son ra, sa kın se ni Al lah'ın ayet le rin den alı koy -
ma sın lar. Sen Rab bi ne ça ğır ve sa kın müş rik ler den ol ma.
(28/87)
'Gö nül den ka tık sız bağ lı lar' ola rak, O'na yö ne lin ve O'ndan kor-
kup-sa kı nın, dos doğ ru na ma zı kı lın ve müş rik ler den ol ma yın.
(30/31)
(O müş rik ler ki,) Ken di din le ri ni fır ka la ra ayır mış ve ken di le ri de
par ça par ça ol muş lar dır; ki her grup ken di elin de kiy le övü nüp
se vinç duy mak ta dır. (30/32)
De ki: "Yer yü zün de ge zip do la şın, böy le ce da ha ön ce ki le rin na -
sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gö rün. On la rın ço ğu müş rik kim se ler -
di." (30/42)
Şun dan ki: Al lah, mü na fık er kek le ri ve mü na fık ka dın la rı, müş-
rik er kek le ri ve müş rik ka dın la rı azab lan dı ra cak; mü'min er kek -
le rin ve mü'min ka dın la rın tev be si ni ka bul ede cek tir. Al lah çok
ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (33/73)
De ki: "Ben an cak si zin ben ze ri niz olan bir be şe rim. Ba na yal-
nız ca, si zin ila hı nı zın bir tek ilah ol du ğu vah yo lu nur. Öy ley se
O'na yö ne lin ve O'ndan mağ fi ret di le yin. Vay ha li ne o müş rik le -
rin." (41/6)
O: "Di ni dos doğ ru ayak ta tu tun ve on da ay rı lı ğa düş me yin" di -
ye din den Nuh'a va si yet et ti ği ni ve sa na vah yet ti ği mi zi, İb ra -
him'e, Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi si zin için de teş ri' et -

ti (bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri ni ça ğır dı ğın şey, müş rik le re
ağır gel di. Al lah, di le di ği ni bu na se çer ve iç ten ken di si ne yö ne -
le ni hi da ye te er di rir. (42/13)
Bir de; kö tü bir zan ile zan da bu lu nan mü na fık er kek ler le mü na-
fık ka dın la rı ve müş rik er kek ler le müş rik ka dın la rı azab lan dır -
ma sı için. O kö tü lük çem be ri, te pe le ri ne in sin. Al lah, on la ra kar -
şı ga zab lan mış, on la rı la net le miş ve on la ra ce hen ne mi ha zır la -
mış tır. Va ra cak la rı yer ne kö tü dür. (48/6)
El çi le ri ni hi da yet ve hak din üze re gön de ren O'dur. Öy le ki onu
(hak din olan İs lam'ı) bü tün din le re kar şı üs tün kı la cak tır; müş-
rik ler hoş gör me se bi le. (61/9)
(Mü'mi ni müş rik ten, hak lı yı hak sız dan) Ayır ma gü nü için.
(77/13)
Ki tap eh lin den ve müş rik ler den in kâr eden ler, ken di le ri ne apa-
çık bir de lil ge lin ce ye ka dar, (bu lun duk la rı du rum dan) ko pup-
ay rı la cak de ğil ler di. (98/1)
Şüp he siz, ki tap eh lin den ve müş rik ler den in kâr eden ler, için de
sü rek li ka lı cı lar ol mak üze re ce hen nem ate şin de dir ler. İş te on -
lar, ya ra tıl mış la rın en kö tü le ri dir. (98/6)

MÜ TE KEB BİR
Mu sa de di ki: "Ger çek ten ben, he sap gü nü ne iman et me yen
her mü te keb bir den, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi ni ze sı ğı -
nı rım." (40/27)
Ki on lar, Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da ken di le ri ne gel miş bir de lil
bu lun mak sı zın mü ca de le edip du rur lar. (Bu,) Al lah Katında da,
iman eden ler Katında da bü yük bir öf ke (se be bi)dir. İş te Al lah,
her mü te keb bir zor ba nın kal bi ni böy le mü hür ler." (40/35)
İçin de ebe di ka lı cı lar ola rak ce hen ne min ka pı la rın dan gi rin. Ar -
tık mü te keb bir le rin ko nak la ma ye ri ne kö tü dür. (40/76)
Fi ra vun'dan. Çün kü, o, öl çü yü ta şı ran bir mü te keb bir di. (44/31)
O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud dûs'tür; Se -
lam'dır; Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir; Ceb bar'dır; Mü te -
keb bir'dir.   Al lah, (müş rik le rin) şirk koş tuk la rın dan çok yü ce dir.
(59/23)
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NA FA KA
Her ne yi na fa ka ola rak in fak eder ve adak ola rak ne yi adar sa -
nız, mu hak kak Al lah onu bi lir. Zul me den le rin yar dım cı la rı yok-
tur. (2/270)
Kü çük, bü yük in fak et ti le ri her na fa ka ve (Al lah yo lun da) aş tık -
la rı her va di, mut la ka Al lah'ın yap tık la rı nın da ha gü ze liy le on la -
ra kar şı lı ğı nı ver me si için, (bun lar) on lar adı na ya zıl mış tır.
(9/121)
(Bo şa dı ğı nız) Ka dın la rı, gü cü nüz ora nın da otur mak ta ol du ğu -
nuz ye rin bir ya nın da otur tun, on la ra 'dar lık ve sı kın tı ya dü şür -
mek ama cıy la' za rar ver me yin. Eğer on lar ha mi le ise ler, yük le -
ri ni bı ra kın ca ya (do ğum la rı nı ya pın ca ya) ka dar on la ra na fa ka
ve rin. Şa yet siz ler için (ço cu ğu) em zi rir ler se, on la ra üc ret le ri ni
öde yin. (Du rum ve iliş ki le ri ni zi) Ken di ara nız da ma ruf (gü zel lik -
le ve İs lam'a uy gun bir tarz) üze re gö rü şüp-ko nu şun. Eğer güç-
lük içi ne gi rer se niz, bu du rum da (ço cu ğu) onun (ba ba sı) için bir
baş ka sı em zi re bi lir. (65/6)
Ge niş-im kan la rı olan, na fa ka yı ge niş im kan la rı na gö re ver sin.
Rız kı kı sıt lı tu tu lan da, ar tık Al lah'ın ken di si ne ver di ği ka da rıy la
ver sin. Al lah, hiç bir nef se ona ver di ğin den baş ka sıy la yü küm lü -
lük koy maz. Al lah, bir güç lü ğün ar dın dan bir ko lay lı ğı kı lıp-ve -
re cek tir. (65/7)

NA MAZ
On lar, gay be ina nır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar ve ken di le ri ne
rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler. (2/3)
Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve rü ku eden ler le bir lik te
siz de rü ku edin. (2/43)
Sa bır ve na maz la yar dım di le yin. Bu, şüp he siz, hu şû du yan la -
rın dı şın da ki ler için ağır (bir yük)dır. (2/45)
Ha ni İs ra ilo ğul la rın dan, "Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin,
an ne ye-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re ve yok sul la ra iyi lik le dav-
ra nın, in san la ra gü zel söz söy le yin, na ma zı dos doğ ru kı lın ve
ze ka tı ve rin" di ye mi sak al mış tık. Son ra siz, pek azı nız ha riç,
dön dü nüz ve (hâ lâ) yüz çe vi ri yor su nuz. (2/83)
Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin; ön ce den ken di niz için ha -
yır ola rak ne yi tak dim eder se niz, onu Al lah Katında bu la cak sı -
nız. Şüp he siz Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (2/110)
Ha ni Evi (Ka'be'yi) in san lar için bir top lan ma ve gü ven lik ye ri kıl-
mış tık. "İb ra him'in ma ka mı nı na maz ye ri edi nin", İb ra him ve İs -
ma il'e de, "Evi mi, ta vaf eden ler, iti ka fa çe ki len ler ve rü ku ve
sec de eden ler için te miz le yin" di ye ahid ver dik. (2/125)
Ey iman eden ler, sa bır la ve na maz la yar dım di le yin. Ger çek ten
Al lah, sab re den ler le be ra ber dir. (2/153)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
Na maz la rı ve or ta na ma zı nı (üst le ri ne dü şe rek, ti tiz lik gös te re -
rek) ko ru yun ve Al lah'a gö nül den bo yun eği ci ler ola rak (na ma -
za) du run. (2/238)

İman edip gü zel amel ler de bu lu nan lar, na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar ve ze ka tı ve ren ler; şüp he siz on la rın ecir le ri Rab le ri nin
Katında dır. On la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak -
lar dır. (2/277)
O mih rap ta na maz kı lar ken, me lek ler ona ses len di: "Al lah, sa -
na Yah ya'yı müj de ler. O, Al lah'tan olan bir ke li me yi (İsa'yı) doğ-
ru la yan, efen di, if fet li ve sa lih ler den bir pey gam ber dir." (3/39)
Ey iman eden ler, sar hoş iken, ne de di ği ni zi bi lin ce ye ve cü nüp
iken de -yol cu luk ta ol ma nız ha riç- gu sül edin ce ye ka dar na ma -
za yak laş ma yın. Eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri niz
ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se niz ya hud ka dın la ra
do kun muş da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir top-
rak la te yem müm edin, (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze sü rün.
Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/43)
Ken di le ri ne; "Eli ni zi (sa vaş tan) çe kin, na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin"
de nen le ri gör me din mi? Oy sa sa vaş üzer le ri ne ya zıl dı ğın da, on -
lar dan bir grup, in san lar dan Al lah'tan kor kar gi bi- hat ta da ha da
şid det li bir kor kuy la- kor ku ya ka pı lı yor lar ve: "Rab bi miz, ne di ye
sa va şı üze ri mi ze yaz dın, bi zi ya kın bir za ma na er te le me li de ğil
miy din?" de di ler. De ki: "Dün ya nın me taı az dır, ahi ret, ise mut-
ta ki ler için da ha ha yır lı dır ve siz 'bir hur ma çe kir de ğin de ki ip-in -
ce bir ip lik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl ma ya cak sİ nız." (4/77)
Yer yü zün de adım at tı ğı nız da (yol cu lu ğa ya da sa va şa çık tı ğı -
nız da), ka fir le rin si ze bir kö tü lük yap ma la rın dan kor kar sa nız,
na ma zı kı salt ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Şüp he siz
ka fir ler, si zin apa çık düş man la rı nız dır. (4/101)
İç le rin de olup on la ra na ma zı kıl dır dı ğın da, on lar dan bir grup,
se nin le bir lik te dur sun ve si lah la rı nı (yan la rı na) al sın; böy le ce
on lar sec de et tik le rin de, ar ka la rı nız da ol sun lar. Na maz la rı nı kıl-
ma yan di ğer grup ge lip se nin le na maz kıl sın lar, on lar da 'ko run-
ma araç la rı nı' ve si lah la rı nı al sın lar. Küf re den ler, si ze apan sız
bir bas kın ya pa bil mek için, si zin si lah la rı nız dan ve em ti anız (er -
zak ve mü him ma tı nız)dan ay rıl mış ol ma nı zı is ter ler. Yağ mur
do la yı sıy la bir güç lü ğü nüz var sa ve ya has tay sa nız, si lah la rı nı zı
bı rak ma nız da si ze bir so rum lu luk yok tur. Ko run ma ted bir le ri ni zi
alın. Şüp he siz, Al lah ka fir ler için aşa ğı la tı cı bir azab ha zır la -
mış tır. (4/102)
Na ma zı bi tir di ği niz de, Al lah'ı ayak tay ken, otu rur ken ve yan ya -
tar ken zik re din. Ar tık 'gü ven li ğe ka vu şur sa nız' na ma zı dos doğ -
ru kı lın. Çün kü na maz, mü'min ler üze rin de va kit le ri be lir len miş
bir farz dır. (4/103)
Ger çek şu ki, mü na fık lar (söz de), Al lah'ı al dat mak ta dır lar. Oy sa
O, on la rı al da tan dır. Na ma za kalk tık la rı za man, is tek siz ce kal-
kar lar. İn san la ra gös te riş ya par lar ve Al lah'ı an cak çok az anar-
lar. (4/142)
An cak on lar dan ilim de de rin le şen ler ile mü'min ler, sa na in di ri le -
ne ve sen den ön ce in di ri le ne ina nır lar. Na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar, ze ka tı ve ren ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan lar; iş te
bun lar, Biz bun la ra bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/162)
Ey iman eden ler, na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın, baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da (yı ka yın.) Eğer cü nüp se niz te miz -
le nin (gu sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra
do kun muş sa nız da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir
top rak la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on -
dan sü rün. Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez, ama si zi te miz -
le mek ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu lur ki şük-
re der si niz. (5/6)
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An dol sun, Al lah İs ra ilo ğul la rın dan ke sin söz (mi sak) al mış tı. On -
lar dan oni ki gü ve ni lir- gö zet le yi ci gön der miş tik. Ve Al lah on la ra:
"Ger çek ten ben si zin le bir lik te yim. Eğer na ma zı kı lar, ze ka tı ve -
rir, el çi le ri me ina nır, on la rı sa vu nup-des tek ler se niz ve Al lah'a gü -
zel bir borç ve rir se niz, şüp he siz si zin kö tü lük le ri ni zi ör ter ve si zi
ger çek ten, al tın dan ır mak lar akan cen net le re so ka rım. Bun dan
son ra siz den kim in kar eder se, cid den düm düz bir yol dan sap-
mış tır." (5/12)
Si zin dos tu nuz (ve li niz), an cak Al lah, O'nun el çi si, rü ku' edi ci ler
ola rak na maz kı lan ve ze ka tı ve ren mü'min ler dir. (5/55)
On lar, siz bir bi ri ni zi na ma za ça ğır dı ğı nız da onu alay ve oyun
(ko nu su) edi nir ler. Bu, ger çek ten on la rın akıl er dir me yen bir
top lu luk ol ma la rın dan dır. (5/58)
Ger çek ten şey tan, iç ki ve ku mar la ara nı za düş man lık ve kin dü -
şür mek, si zi, Al lah'ı an mak tan ve na maz dan alı koy mak is ter.
Ar tık vaz geç ti niz de ğil mi? (5/91)
Ey iman eden ler, siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, va si -
yet ha zır la nı şın da, ara nız da içi niz den ada let li iki ki şi yi (şa hid tu -
tun.) Ve ya yol cu luk ta olup si ze ölüm mu si be ti ge lip ça tar sa, siz-
den ol ma yan baş ka iki ki şi yi (şa hid tu tun. İki si ni) Şa yet kuş ku -
la na cak olur sa nız na maz dan son ra alı ko yar sı nız, on lar da (si -
ze): "Ak ra ba da hi ol sa onu (ye mi ni mi zi) hiç bir de ğe re de ğiş tir -
me ye ce ğiz ve Al lah'ın şa hid li ği ni giz le me ye ce ğiz. Ak si tak dir de
biz el bet te gü nah kar lar dan olu ruz." di ye Al lah adı na ye min et -
sin ler. (5/106)
Bir de: "Na ma zı kı lın ve O'ndan kor kup-sa kı nın (di ye de em ro -
lun duk.) Hu zu ru na (gö tü rü lüp) top la na ca ğı nız O'dur. (6/72)
İş te bu (Kur'an), önün de ki le ri doğ ru la yı cı ve şe hir ler ana sı
(Mek ke) ile çev re sin de ki le ri uyar man için in dir di ği miz kut lu Ki -
tap tır. Ahi re te iman eden ler bu na ina nır lar. On lar na maz la rı nı
(özen le) ko ru yan lar dır. (6/92)
De ki: "Şüp he siz be nim na ma zım, iba det le rim, di ri mim ve ölü-
müm alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır." (6/162)
Ki ta ba sım sı kı sa rı lan lar ve na ma zı dos doğ ru kı lan lar, şüp he siz
Biz sa lih olan la rın ec ri ni kay bet me yiz. (7/170)
On lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver-
dik le ri miz den in fak eder ler. (8/3)
Ha ram ay lar (sü re ta nın mış dört ay) sıy rı lıp-bi tin ce (çı kın ca)
müş rik le ri bul du ğu nuz yer de öl dü rün, on la rı tu tuk la yın, ku şa tın
ve on la rın bü tün ge çit yer le ri ni ke sip-tu tun. Eğer tev be edip na -
maz kı lar lar sa ve ze ka tı ve rir ler se yol la rı nı açı ve rin. Ger çek ten
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (9/5)
Eğer on lar tev be edip na ma zı kı lar lar sa ve ze ka tı ve rir ler se, ar -
tık on lar si zin din de kar deş le ri niz dir. Bi len bir top lu luk için ayet-
le ri böy le bi rer bi rer açık la rız. (9/11)
Al lah'ın mes cid le ri ni, yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman
eden, na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve Al lah'tan baş ka -
sın dan kork ma yan lar ona ra bi lir. İş te, hi da ye te eren ler den ol -
duk la rı umu lan lar bun lar dır. (9/18)
İn fak et tik le ri nin ken di le rin den ka bu lü nü en gel le yen şey, Al lah'ı
ve el çi si ni ta nı ma ma la rı, na ma za an cak is tek siz ce gel me le ri ve
hoş la rı na git mi yor ken in fak et me le ri dir. (9/54)
Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir ler. İyi -
li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar,
ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın
ken di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz, Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/71)
On lar dan ölen bi ri nin na ma zı nı hiç bir za man kıl ma, me za rı ba -
şın da dur ma. Çün kü on lar, Al lah'a ve el çi si ne (kar şı) in kâ ra

sap tı lar ve fa sık kim se ler ola rak öl dü ler. (9/84)
Mu sa ve kar de şi ne (şöy le) vah yet tik: "Mı sır'da kav mi niz için ev ler
ha zır la yın, ev le ri ni zi na maz kı lı nan (ve kıb le ye dö nük) yer ler ya pın
ve na ma zı dos doğ ru kı lın. Mü'min le ri de müj de le." (10/87)
De di ler ki: "Ey Şu ayb, ata la rı mı zın tap tı ğı şey le ri bı rak ma mı zı
ya da mal la rı mız ko nu sun da di le di ği miz gi bi dav ran mak tan vaz-
geç me mi zi se nin na ma zın mı em re di yor? Çün kü sen, ger çek te
yu mu şak huy lu, ak lı ba şın da (re şid bir adam)sın." (11/87)
Gün dü zün iki ta ra fın da ve ge ce nin (gün dü ze) ya kın sa at le rin de
na ma zı kıl. Şüp he siz iyi lik ler, kö tü lük le ri gi de rir. Bu, öğüt alan-
la ra bir öğüt tür. (11/114)
Ve on lar-Rab le ri nin yü zü nü (hoş nut lu ğu nu) is te ye rek sab re der -
ler, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri -
miz den giz li ve açık in fak eder ler ve kö tü lü ğü iyi lik le sa var lar.
İş te on lar, bu yur dun (dün ya nın gü zel) so nu cu (ahi ret mut lu lu -
ğu) on lar için dir. (13/22)
İman et miş kul la rı ma söy le: "Alış-ve ri şin ve dost lu ğun ol ma dı ğı
o gün gel mez den ev vel, dos doğ ru na ma zı kıl sın lar ve ken di le -
ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak et sin ler."
(14/31)
Rab bi miz, ger çek ten ben, ço cuk la rım dan bir kıs mı nı Beyt-i Ha -
ram ya nın da eki ni ol ma yan bir va di ye yer leş tir dim; Rab bi miz,
dos doğ ru na ma zı kıl sın lar di ye (öy le yap tım), böy le lik le Sen, in -
san la rın bir kıs mı nın kalb le ri ni on la ra il gi du yar kıl ve on la rı bir-
ta kım ürün ler den rı zık lan dır. Umu lur ki şük re der ler." (14/37)
Rab bim, be ni na ma zı(nda) sü rek li kıl, so yum dan olan la rı da.
Rab bi miz, du amı ka bul bu yur." (14/40)
Gü ne şin sark ma sın dan ge ce nin ka rar ma sı na ka dar na ma zı kıl,
fe cir vak ti (na maz da oku nan) Kur'an'ı, iş te o, şa hid olu nan dır.
(17/78)
Ge ce nin bir kıs mın da kalk, sa na aid na fi le ola rak onun la
(Kur'an'la) na maz kıl. Umu lur ki Rab bin se ni övül müş bir ma ka -
ma ulaş tı rır. (17/79)
De ki: "Al lah, di ye ça ğı rın, 'Rah man' di ye ça ğı rın, ne ile ça ğı rır -
sa nız; so nun da en gü zel isim ler O'nun dur." Na ma zın da se si ni
çok yük selt me, çok da kıs ma, bu iki si ara sın da (or ta) bir yol be -
nim se. (17/110)
Ne re de olur sam (ola yım,) be ni kut lu kıl dı ve ha yat sür dü ğüm
müd det çe, ba na na ma zı ve ze ka tı va si yet (emr) et ti." (19/31)
Hal kı na, na ma zı ve ze ka tı em re di yor du ve o, Rab bi Katında
ken di sin den ra zı olu nan (bir in san)dı. (19/55)
Son ra on la rın ar ka sın dan öy le ne sil ler tü re di ki, na maz (kıl ma
du yar lı lı ğın)ı kay bet ti ler ve şeh vet le ri ne ka pı lıp-uy du lar. Böy le -
ce bun lar az gın lık la rı nın ce za sıy la kar şı la şa cak lar dır. (19/59)
Ger çek ten Ben, Ben Al lah'ım, Benden baş ka ilah yok tur; şu hal -
de Ba na iba det et ve Be ni zik ret mek için dos doğ ru na maz kıl."
(20/14)
Eh li ne (üm me ti ne) na ma zı em ret ve on da ka rar lı dav ran. Biz
sen den rı zık is te mi yo ruz, Biz sa na rı zık ve ri yo ruz. So nuç da
tak va nın dır. (20/132)
Ve on la rı, ken di em ri miz le hi da ye te yö nel ten ön der ler kıl dık ve
on la ra hay rı kap sa yan-fi il le ri, na maz kıl ma yı ve ze kat ver me yi
vah yet tik. On lar Bize iba det eden ler di. (21/73)
On lar ki, Al lah anıl dı ğı za man kalp le ri ür pe rir; ken di le ri ne isa bet
eden mu si bet le re sab re den ler, na ma zı dos doğ ru kı lan lar ve rı -
zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eden ler dir. (22/35)
On lar ki, yer yü zün de ken di le ri ni yer leş ti rir, ik ti dar sa hi bi kı lar sak,
dos doğ ru na ma zı kı lar lar, ze ka tı ve rir ler, ma'ru fu em re der ler,
mün ker den sa kın dı rır lar. Bü tün iş le rin so nu Al lah'a ait tir. (22/41)
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Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin. O, siz le ri seç miş ve din ko -
nu sun da si ze bir güç lük yük le me miş tir, ata nız İb ra him'in di -
ni(nde ol du ğu gi bi). O (Al lah) bun dan da ha ön ce de, bun da
(Kur'an'da) da si zi "Müs lü man lar" ola rak isim len dir di; el çi si zin
üze ri ni ze şa hid ol sun, siz de in san lar üze ri ne şa hid ler ola sı nız
di ye. Ar tık dos doğ ru na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a sa rı -
lın, si zin Mev la nız O'dur. İş te, ne gü zel mev la ve ne gü zel yar-
dım cı. (22/78)
On lar na maz la rın da hû şû için de olan lar dır; (23/2)
On lar, na maz la rı nı da (ti tiz lik le) ko ru yan lar dır. (23/9)
(Öy le) Adam lar ki, ne ti ca ret, ne alış-ve riş on la rı Al lah'ı zik ret -
mek ten, dos doğ ru na ma zı kıl mak tan ve ze ka tı ver mek ten 'tut-
ku ya kap tı rıp alı koy maz'; on lar, kalp le rin ve göz le rin in kı la ba
uğ ra ya ca ğı (deh şet ten al lak bul lak ola ca ğı) gün den kor kar lar.
(24/37)
Dos doğ ru na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin ve el çi ye ita at edin. Umu lur
ki, rah me te ka vuş tu rul muş olur su nuz. (24/56)
Ey iman eden ler, sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu ile siz den olup da
he nüz er gin lik ça ğı na er me miş olan (ço cuk)lar, (oda la rı nı za gir-
mek için şu) üç va kit te izin is te sin ler: Sa bah na ma zın dan ön ce,
öğ le yin üs tü nü zü çı kar dı ğı nız va kit ve yat sı na ma zın dan son ra.
(Bu) Üçü si zin için mah rem (va kit le ri)dir. Bun la rın dı şın da si ze
de, on la ra da bir sa kın ca yok tur; on lar ya nı nız da do la şa bi lir ler,
bir bi ri ni zin ya nın da ola bi lir si niz. İş te Al lah, si ze ayet le ri böy le
açık la mak ta dır. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(24/58)
Ki on lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ze ka tı ve rir ler ve on lar, ahi-
re te ke sin bil giy le iman eder ler. (27/3)
Sa na Ki tap'tan vah ye di le ni oku ve na ma zı dos doğ ru kıl. Ger -
çek ten na maz, çir kin utan maz lık lar (fah şa)dan ve kö tü lük ler den
alı ko yar. Al lah'ı zik ret mek ise mu hak kak en bü yük (iba det)tür.
Al lah, yap tık la rı nı zı bi lir. (29/45)
'Gö nül den ka tık sız bağ lı lar' ola rak, O'na yö ne lin ve O'ndan kor-
kup-sa kı nın, dos doğ ru na ma zı kı lın ve müş rik ler den ol ma yın.
(30/31)
On lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ze ka tı ve rir ler. Ve on lar ke sin
bir bil giy le ahi re te ina nır lar. (31/4)
Ey oğ lum, na ma zı dos doğ ru kıl, ma'ru fu em ret, mün ker den sa -
kın dır ve sa na isa bet eden (mu si bet ler)e kar şı sab ret. Çün kü
bun lar, az me dil me si ge re ken iş ler den dir. (31/17)
On la rın yan la rı (ge ce na ma zı na kalk mak için) ya tak la rın dan
uzak la şır. Rab le ri ne kor ku ve umut la dua eder ler ve ken di le ri ne
rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler. (32/16)
Ev le ri niz de va kar la-otu run (ev le ri ni zi ka rar gah edi nin), ilk ca hi li -
ye (ka dın la rı)nın süs le ri ni açı ğa vur ma sı gi bi, siz de süs le ri ni zi
açı ğa vur ma yın; na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin, Al lah'a ve
el çi si ne ita at edin. Ey Ehl-i Beyt, ger çek ten Al lah, siz den ki ri (gü -
nah ve çir kin li ği) gi der mek ve si zi ter te miz kıl mak is ter. (33/33)
Hiç bir gü nah kar bir baş ka gü nah ka rın gü na hı nı yük le ne mez.
Eğer yü kü ağır olan kim se (bir baş ka sı nı) onu ta şı ma ya ça ğır sa,
-bu, ya kın-ak ra ba sı da ol sa- ken di si ne on dan hiç bir şey yük le til -
mez. Sen, yal nız ca gayb ile Rab le rin den 'iç le ri tit re ye rek-kork -
mak ta' olan la rı ve dos doğ ru na ma zı kı lan la rı uya rır sın. Kim te -
miz le nip-arı nır sa, ar tık o, ken di nef si için te miz le nip-arın mış tır.
So nun da dö nüş Al lah'adır. (35/18)
Ger çek ten Al lah'ın Ki ta bı nı oku yan lar, na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak
eden ler; ke sin ola rak za ra ra uğ ra ma ya cak bir ti ca re ti uma bi lir -
ler. (35/29)

Rab le ri ne ica bet eden ler, na ma zı dos doğ ru kı lan lar, iş le ri ken -
di ara la rın da şu ra ile olan lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik -
le ri miz den in fak eden ler, (42/38)
Giz li ko nuş ma nız dan ön ce sa da ka ver mek ten ürk tü nüz mü?
Çün kü yap ma dı nız, Al lah si zin tev be le ri ni zi ka bul et ti. Şu hal de
na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a ve O'nun Re sû -
lü'ne ita at edin. Al lah, yap tık la rı nız dan ha ber dar dır. (58/13)
Ey iman eden ler, cu ma gü nü na maz için çağ rı ya pıl dı ğı za man,
he men Al lah'ı zik ret me ye ko şun ve alış-ve ri şi bı ra kın. Eğer bi -
lir se niz, bu si zin için da ha ha yır lı dır. (62/9)
Ar tık na ma zı kı lın ca, yer yü zün de da ğı lın. Al lah'ın faz lı nı is te -
yip-ara yın ve Al lah'ı çokça zik re din; umu lur ki fe la ha (kur tu lu şa
ve um duk la rı nı za) ka vuş muş olur su nuz. (62/10)
An cak na maz kı lan lar ha riç; (70/22)
Ki on lar, na maz la rın da sü rek li dir ler. (70/23)
Na maz la rı nı (ti tiz lik le) ko ru yan lar dır. (70/34)
Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz ek si ğin -
de, ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı ğı nı bi lir; se nin -
le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge -
ce yi ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya mayaca ğı nı -
zı bil di, böy le ce tev be ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal -
de Kur'an'dan ko lay ge le ni oku yun. Al lah siz den has ta lar ol du -
ğu nu, baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de
ge zip-do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar pı şa cak -
la rı nı bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko lay ge le ni oku-
yun. Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a gü zel bir
borç ve rin. Ha yır ola rak ken di ne fis le ri niz için ön ce den tak dim
et ti ği niz şey le ri da ha ha yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola-
rak Al lah Katında bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (73/20)
On lar: "Biz na maz kı lan lar dan de ğil dik" de di ler. (74/43)
Fa kat o, ne doğ ru la mış ne de na maz kıl mış tı. (75/31)
Ve Rab bi nin is mi ni zik re dip na maz kı lan. (87/15)
Na maz kıl dı ğı za man bir ku lu. (96/10)
Oy sa on lar, di ni yal nız ca O'na ha lis kı lan ha nif ler (Al lah'ı bir le -
yen ler) ola rak sa de ce Al lah'a kul luk et mek, na ma zı dos doğ ru
kıl mak ve ze ka tı ver mek ten baş ka sıy la em ro lun ma dı lar. İş te en
doğ ru (dim dik ve sa pa sağ lam) din bu dur. (98/5)
İş te (şu) na maz kı lan la rın vay ha li ne, (107/4)
Ki on lar, na maz la rın da ya nıl gı da dır lar, (107/5)
Şu hal de Rab bin için na maz kıl ve kur ban kes. (108/2)
Eğer kor kar sa nız ya ya ve ya bi nek te iken kı lın. Gü ven li ğe gir di -
ği niz de ise yi ne Al lah'ı bil me di ği niz şey le ri si ze öğ ret ti ği gi bi zik-
re din. (2/239)
On lar Rab le ri ne sec de ede rek ve kı ya ma du ra rak ge ce ler ler.
(Fur kan, 64)

NAN KÖR LÜK
Öy ley se (yal nız ca) Be ni anın Ben de si zi ana yım; ve (yal nız ca)
Ba na şük re din ve (sa kın) nan kör lük et me yin. (2/152)
Sen on lar için is ter ba ğış lan ma di le is ter sen di le me. On lar için
yet miş ke re ba ğış lan ma di le sen de Al lah on la rı ke sin lik le ba ğış-
la maz. Bu ger çek ten on la rın Al lah'a ve el çi si ne (kar şı) nan kör -
lük et me le ri do la yı sıy la dır. Al lah fa sık lar top lu lu ğu na hi da yet
ver mez. (9/80)
An dol sun Biz in sa na ta ra fı mız dan bir rah met tat tı rıp son ra bu -
nu ken di sin den çe kip-al sak kuş ku suz o (ar tık) umu du nu kes miş
bir nan kör dür. (11/9)
Böy le ce Biz se ni ken di sin den ön ce ni ce üm met ler ge lip-geç miş

383

Harun Yahya (Adnan Oktar)



olan bir üm me te (el çi ola rak) gön der dik; sa na vah yet tik le ri mi zi
on la ra oku ya sın di ye. Oy sa on lar Rah man'a nan kör lük edi yor -
lar. De ki: "O be nim Rab bim dir O'ndan baş ka ilah yok tur. Ben
O'na te vek kül et tim ve son dö nüş O'na dır." (13/30)
Si ze her is te di ği niz şe yi ver di. Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya
kal kı şır sa nız onu sa yıp-bi tir me ye güç ye ti re mez si niz. Ger çek
şu ki in san pek za lim dir pek nan kör dür. (14/34)
Rab bi niz şöy le bu yur muş tu: "An dol sun eğer şük re der se niz ger-
çek ten si ze art tı rı rım ve an dol sun eğer nan kör lük eder se niz
şüp he siz be nim aza bım pek şid det li dir." (14/7)
Al lah bir şeh ri ör nek ver di: (Hal kı) Gü ven lik ve hu zur için dey di
rız kı da her yer den bol bol gel mek tey di; fa kat Al lah'ın ni met le ri -
ne nan kör lük et ti böy le ce Al lah yap tık la rı na kar şı lık ola rak ona
aç lık ve kor ku el bi se si ni tat tır dı. (16/112)
Ken di le ri ne ver dik le ri mi ze kar şı nan kör lük et mek için. Öy ley se
ya rar la nın iler de bi le cek si niz. (16/55)
Çün kü sa çıp-sa vu ran lar şey ta nın kar deş le ri ol muş lar dır; şey tan
ise Rab bi ne kar şı nan kör dür. (17/27)
Si ze de niz de bir sı kın tı (teh li ke) do kun du ğu za man O'nun dı şın-
da tap tık la rı nız kay bo lur-gi der; fa kat ka ra ya (çı ka rıp) si zi kur ta -
rın ca (yi ne) sırt çe vi rir si niz. İn san pek nan kör dür. (17/67)
Ve ya si zi bir ke re da ha ona (de ni ze) gön de rip üze ri ni ze kı rıp
ge çi ren bir fır tı na sa la rak nan kör lük et me niz ne de niy le si zi ba -
tır ma sı na kar şı emin mi si niz? Son ra onun öcü nü Bize kar şı ala-
cak (kim se yi de) bu la maz sı nız. (17/69)
Ar tık kim bir mü'min ola rak sa lih amel ler de bu lu nur sa onun ça -
ba sı için (kar şı lık ola rak) küf ran (nan kör lük) yok tur. Şüp he siz
Biz onun ya zı cı la rı yız. (21/94)
Şüp he siz Al lah (müş rik le rin sal dı rı ve sin si tu zak la rı nı) iman
eden ler den uzak laş tır mak ta dır. Ger çek ten Al lah ha in ve nan kör
olan kim se yi sev mez. (22/38)
Si zi di ri tu tan son ra öl dü re cek son ra da di ril te cek olan O'dur.
Ger çek ten in san pek nan kör dür. (22/66)
An dol sun bu nu on la rın ara sın da öğüt alıp-dü şün sün ler di ye çe -
şit li bi çim ler de açık la dık. Ama in san la rın ço ğu nan kör lük edip
ayak di ret ti ler. (25/50)
"Ve sen ya pa ca ğın işi (ci na ye ti) de iş le din; sen nan kör ler den -
sin." (26/19)
Ken di ya nın da ki tap tan il mi olan bi ri de di ki: "Ben (gö zü nü açıp
ka pa ma dan) onu sa na ge ti re bi li rim." Der ken (Sü ley man) onu
ken di ya nın da du rur va zi yet te gö rün ce de di ki: "Bu Rab bi min
faz lın dan dır O'na şük re de cek mi yim yok sa nan kör lük ede cek
mi yim di ye be ni de ne mek te ol du ğu için (bu ola ğa nüs tü olay
ger çek leş ti). Kim şük re der se ar tık o ken di si için şük ret miş tir kim
nan kör lük eder se ger çek ten be nim Rab bim Ga ni (hiç bir şe ye
ve kim se ye ih ti ya cı ol ma yan)dır Ke rim olan dır." (27/40)
Ken di le ri ne ver di ği miz (ni met ler)e nan kör lük et sin ler ve ya rar la -
nıp-me ta lan sın lar di ye. An cak on lar ya kın da bi le cek ler dir.
(29/66)
Gör me di ler mi ki çev re le rin de in san lar ka pı lıp-yağ ma edi lir ken
Biz Ha rem (Mek ke'y)i gü ve ni lir (ve do ku nul maz) kıl dık? Yi ne de
on lar ba tı la ina nıp Al lah'ın ni met le ri ne nan kör lük mü edi yor lar?
(29/67)
Ken di le ri ne (ni met ola rak) ver dik le ri mi ze nan kör lük et sin ler di -
ye. Öy ley se me ta la nıp-ya rar la nın ar tık ya kın da bi le cek si niz.
(30/34)
An dol sun Biz bir rüz gar gön der sek de onu(n eki ni ni) sa rar mış
gör se ler mut la ka ar dın dan nan kör lük eder ler. (30/51)

On la rı ka ra göl ge ler gi bi dal ga lar sa rı ver di ği za man di ni yal nız -
ca O'na 'ha lis kı lan gö nül den bağ lı lar' ola rak Al lah'a yal va rıp ya -
ka rır lar (dua eder ler). Böy le ce on la rı ka ra ya çı ka rıp-kur ta rın ca
ar tık on lar dan bir kıs mı or ta yo lu tu tu yor. Bizim ayet le ri mi zi gad-
dar nan kör olan dan baş ka sı in kar et mez. (31/32)
Böy le lik le nan kör lük et me le ri do la yı sıy la on la rı ce za lan dır dık.
Biz (ni me te) nan kör lük eden den baş ka sı nı ce za lan dı rır mı yız?
(34/17)
İn kar eden le re ge lin ce on lar için de ce hen nem ate şi var dır. On -
lar için ne ka rar ve ri lir ki böy le ce ölü ver sin ler ne de ken di le ri ne
onun aza bın dan (bir şey) ha fif le ti lir. İş te Biz her nan kör ola nı
böy le ce za lan dı rı rız. (35/36)
Şa yet on lar sırt çe vi re cek olur lar sa ar tık Biz se ni on la rın üze ri -
ne bir gö zet le yi ci ola rak gön der miş de ği liz. Sa na dü şen yal nız -
ca teb liğ dir. Ger çek şu ki Biz in sa na ta ra fı mız dan bir rah met
tad dır dı ğı mız za man ona se vi nir. Eğer on la ra ken di el le ri nin
tak dim et tik le ri do la yı sıy la bir kö tü lük isa bet eder se bu du rum -
da in san bir nan kör ke si li ve rir. (42/48)
(Bu na rağ men) Ken di kul la rın dan O'na bir par ça kı lıp-ya kış tır dı -
lar. Doğ ru su in san açık ça bir nan kör dür. (43/15)
Siz iki niz (ey me lek ler) her inat çı nan kö rü atın ce hen ne min içi -
ne (50/24)
Göz le ri miz önün de akıp-git mek tey di. (Ken di si ve ge tir dik le ri) İn -
kâr edil miş-nan kör lük edil miş olan (Nuh)a bir mü ka fa at ol mak
üze re. (54/14)
Biz ona yo lu gös ter dik; (ar tık o) ya şük re di ci olur ya da nan kör.
(76/3)
Öy ley se Rab bi nin hük mü ne sa bır gös ter. On lar dan gü nah kar
ve ya nan kör ola na ita at et me. (76/24)
Kah ro la sı in san ne ka dar nan kör dür. (80/17)
Ter si ne o nan kör ler ya lan lı yor lar. (84/22)
Ger çek ten in san Rab bi ne kar şı nan kör dür. (100/6)

NAR
O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on -
dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler
tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark-
mış sal kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler -
den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün
ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina-
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (6/99)
As ma lı ve as ma sız bah çe le ri, hur ma la rı ve tad la rı fark lı ekin le -
ri, zey tin le ri ve nar la rı -bir bi ri ne ben zer ve ben zeş mez- ya ra tan
O'dur. Ürün ver di ğin de ürü nün den yi yin ve ha sad gü nü hak kı nı
ve rin; is raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez. (6/141)

NA SİB
(Hacc) iba det le ri ni zi bi tir di ği niz de, ar tık (ca hi li ye dö ne min de)
ata la rı nı zı an dı ğı nız gi bi, hat ta on dan da kuv vet li bir an ma ile
Al lah'ı anın. İn san lar dan öy le si var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün-
ya da ver" der; onun ahi ret te na si bi yok tur. (2/200)
İş te bun la rın ka zan dık la rı na kar şı lık na sib le ri var dır. Al lah, he -
sa bı pek se ri gö ren dir. (2/202)
İş te böy le ce Biz yer yü zün de Yu suf'a güç ve im kan (ik ti dar) ver-
dik. Öy le ki, ora da (Mı sır'da) di le di ği yer de ko nak la dı. Biz ki me
di ler sek rah me ti mi zi na sib ede riz ve iyi lik ya pan la rın ec ri ni kay -
ba uğ rat ma yız. (12/56)
Al lah, in kâr eden le ri kin ve öf ke le riy le ge ri çe vir di, on lar hiç bir
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hay ra va ra ma dı lar. Sa vaş ta Al lah (yar dım cı ve za fer na sib edi -
ci ola rak) mü'min le re yet ti. Al lah çok güç lü dür, üs tün ve ga lib
olan dır. (33/25)

Rab bim, be ni ba ğış la ve ben den son ra hiç kim se ye na sib ol ma-
yan bir mül kü ba na ar ma ğan et. Şüp he siz Sen, kar şı lık sız ar -
ma ğan eden sin." (38/35)
Kim ahi ret eki ni ni is ter se, Biz ona ken di eki nin de art tır ma lar ya -
pa rız. Kim dün ya eki ni ni is ter se, ona da on dan ve ri riz; an cak
onun ahi ret te bir na si bi yok tur. (42/20)

NE Bİ
Biz sen den ön ce hiç bir Re sul ve Ne bi gön der miş ol ma ya lım ki,
o bir di lek te bu lun du ğu za man, şey tan, onun di le di ği ne (bir kuş -
ku ve ya sap ma un su ru) ka tıp bı rak mış ol ma sın. Ama Al lah,
şey ta nın ka tıp-bı rak ma la rı nı gi de rir, son ra ken di ayet le ri ni sağ-
lam laş tı rıp-pe kiş ti rir. Al lah, ger çek ten bi len dir, hü küm ve hik met
sa hi bi dir. (22/52)

NE FİS
Ha ni Mu sa, kav mi ne: "Ey kav mim, ger çek ten siz, bu za ğı yı (tan -
rı) edin mek le ken di ni ze zul met ti niz. He men, ku sur suz ca ya ra -
tan (ger çek ilah)ını za tev be edip ne fis le ri ni zi öl dü rün: bu, ya ra -
tı cı nız Katında si zin için da ha ha yır lı dır" de miş ti. Bu nun üze ri ne
(Al lah) tev be le ri ni zi ka bul et ti. Şüp he siz O tev be le ri ka bul eden-
dir, esir ge yen dir. (2/54)
Bu lut la rı üze ri ni ze göl ge kıl dık ve si ze kud ret hel va sı ve bıl dır -
cın in dir dik. Si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te mi zin den yi yin
(de dik). On lar Bize zul met me di ler, an cak ken di ne fis le ri ne zul-
met ti ler. (2/57)
Al lah'ın kul la rın dan, di le di ği ne Ken di faz lın dan (pey gam ber li ği)
in dir me si ni 'kıs ka na rak ve hak ka baş kal dı ra rak' Al lah'ın in dir -
dik le ri ni ta nı ma mak la, ne fis le ri ni ne kö tü şe ye kar şı lık sat tı lar.
Böy le lik le ga zab üs tü ne ga za ba uğ ra dı lar. Ka fir ler için al çal tı cı
bir azab var dır. (2/90)
Ve on lar, Sü ley man'ın mül kü (nü büv ve ti) hak kın da şey tan la rın
an lat tık la rı na uy du lar. Sü ley man in kâr et me di; an cak şey tan lar
in kâr et ti. On lar, in san la ra sih ri ve Ba bil'de ki iki me le ğe Ha rut'a
ve Ma rut'a in di ri le ni öğ re ti yor lar dı. Oy sa o iki si: "Biz, yal nız ca bir
fit ne yiz, sa kın in kâr et me" de me dik çe hiç kim se ye (bir şey) öğ ret-
mez ler di. Fa kat on lar dan er kek le ka rı sı nın ara sı nı açan şe yi öğ -
re ni yor lar dı. Oy sa onun la Al lah'ın iz ni ol ma dık ça hiç kim se ye za -
rar ve re mez ler di. Bu na rağ men ken di le ri ne za rar ve re cek ve ya -
rar sağ la ma ya cak şe yi öğ re ni yor lar dı. An dol sun on lar, bu nu sa -
tın ala nın, ahi ret ten hiç bir pa yı ol ma dı ğı nı bil di ler; ken di ne fis le ri -
ni kar şı lı ğın da sat tık la rı şey ne kö tü; bir bil se ler di. (2/102)
Ki tap Eh lin den ço ğu, ken di le ri ne ger çek (hak) apa çık bel li ol duk-
tan son ra, ne fis le ri ni (ku şa tan) kıs kanç lık tan do la yı, ima nı nız -
dan son ra si zi in kâ ra dön dür mek ar zu su nu duy du lar. Fa kat,
Allah'ın em ri ge lin ce ye ka dar on la rı bı ra kın ve (on la ra ne söz le,
ne de ey lem le) iliş me yin. Hiç şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti -
ren dir. (2/109)
Oruç ge ce sin de ka dın la rı nı za yak laş mak si ze he lal kı lın dı. On -
lar, si zin ör tü le ri niz, siz de on la ra ör tü sü nüz. Al lah, ger çek ten si -
zin, ne fis le ri ni ze iha net et mek te ol du ğu nu zu bil di, tev be ni zi ka -
bul et ti ve si zi ba ğış la dı. Ar tık on la ra yak la şın ve Al lah'ın si zin
için yaz dık la rı nı di le yin. Fe cir vak ti, siz ce be yaz ip lik si yah ip lik -
ten ayırd edi lin ce ye ka dar yi yin, için, son ra ge ce ye ka dar oru cu
ta mam la yın. Mes cid ler de iti kaf ta ol du ğu nuz za man lar da on la ra

(ka dın la rı nı za) yak laş ma yın. Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır, (sa kın)
on la ra ya naş ma yın. İş te Al lah, in san la ra ayet le ri ni böy le ce açık-
lar; umu lur ki sa kı nır lar. (2/187)
Ki tap Eh lin den bir grup, si zi şa şır tıp sap tır ma yı ar zu la dı; fa kat
on lar an cak ken di ne fis le ri ni şa şır tıp-sap tı rır lar da şu uru na var-
maz lar. (3/69)
On la rın bu dün ya ha ya tın da ki har ca ma la rı ken di ne fis le ri ne zul-
met miş olan bir kav min eki ni ne isa bet eden ka vu ru cu so ğuk -
luk ta ki bir rüz ga ra ben zer ki onu (eki ni) he lak et miş tir. Al lah, on -
la ra zul met me di, fa kat on lar ken di ne fis le ri ne zul met mek te dir -
ler. (3/117)
Ve 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le ri ya da ne fis le ri ne zul met tik le -
ri za man, Al lah'ı ha tır la yıp he men gü nah la rın dan do la yı ba ğış -
lan ma is te yen ler dir. Al lah'tan baş ka gü nah la rı ba ğış la yan kim-
dir? Bir de on lar yap tık la rı (kö tü şey ler de) bi le bi le ıs rar et me -
yen ler dir. (3/135)
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir ne fis için öl mek yok tur. O, sü re si
be lir til miş bir ya zı dır. Kim dün ya nın ya ra rı nı (se va bı nı) is ter se
ona on dan ve ri riz, kim ahi ret se va bı nı is ter se ona da on dan ve -
ri riz. Biz şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re ce ğiz. (3/145)
Hiç bir pey gam be re, ema ne te iha net ya raş maz. Kim iha net
eder se, kı ya met gü nü iha net et ti ğiy le ge lir. Son ra her ne fis ne
ka zan dıy sa, (ona) ek sik siz ola rak öde nir. On lar hak sız lı ğa uğ -
ra tıl maz lar. (3/161)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Kı ya met gü nü el bet te ecir le ri niz ek -
sik siz ce öde ne cek tir. Kim ateş ten uzak laş tı rı lır ve cen ne te so -
ku lur sa, ar tık o ger çek ten kur tu lu şa er miş tir. Dün ya ha ya tı, al -
da tı cı me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (3/185)
Ey in san lar si zi tek bir ne fis ten ya ra tan, on dan eşi ni ya ra tan ve
her iki sin den bir çok er kek ve ka dın tü re tip-ya yan Rab bi niz den
kor kup-sa kı nın. Ve (yi ne) ken di siy le, bir bi ri niz le di lek leş ti ği niz
Al lah'tan ve ak ra ba lık (bağ la rı nı ko par mak)tan sa kı nın. Şüp he -
siz Al lah, si zin üze ri niz de gö ze ti ci dir. (4/1)
Ey iman eden ler, mal la rı nı zı, siz den kar şı lık lı an laş ma dan (do -
ğan) bir ti ca ret ten baş ka hak sız 'ne den ler ve yol lar la' (ba tıl ca)
ye me yin. Ve ken di ne fis le ri ni zi öl dür me yin. Şüp he siz, Al lah, si -
zi çok esir ge yen dir. (4/29)
İş te bun la rın, Al lah kalp le rin de ola nı bil mek te dir. O hal de sen,
on lar dan yüz çe vir, on la ra öğüt ver ve on la ra ne fis le ri ne iliş kin
açık ve et ki le yi ci söz söy le. (4/63)
Biz el çi ler den hiç kim se yi an cak Al lah'ın iz niy le ken di si ne ita at
edil me sin den baş ka bir şey le gön der me dik. On lar ken di ne fis -
le ri ne zul met tik le rin de şa yet sa na ge lip Al lah'tan ba ğış la ma di -
le se ler di ve el çi de on lar için ba ğış la ma di le sey di, el bet te Al lah'ı
tev be le ri ka bul eden, esir ge yen ola rak bu lur lar dı. (4/64)
Me lek ler ken di ne fis le ri ne zul me den le rin ha ya tı na son ve re cek -
le ri za man der ler ki: "Ner de idi niz?" On lar: "Biz, yer yü zün de za -
yıf bı ra kıl mış lar (müs taz'af lar) idik." der ler. (Me lek ler de:) "Hic -
ret et me niz için Al lah'ın ar zı ge niş de ğil miy di?" der ler. İş te on -
la rın ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü ya tak tır o? (4/97)
Ken di ne fis le ri ne iha net eden ler den ya na mü ca de le ye gi riş me.
Hiç şüp he siz Al lah, iha net te iler le miş gü nah ka rı sev mez.
(4/107)
Eğer Al lah'ın faz lı ve rah me ti se nin üze rin de ol ma say dı, on lar -
dan bir grup, se ni de sap tır mak için ta sa rı kur muş tu. Oy sa on -
lar, an cak ken di ne fis le ri ni sap tı rır lar ve sa na hiç bir şey le za rar
ve re mez ler. Al lah, sa na Ki ta bı ve hik me ti in dir di ve sa na bil me -
dik le ri ni öğ ret ti. Al lah'ın üze ri niz de ki faz lı çok bü yük tür. (4/113)
Eğer bir ka dın, ko ca sı nın nü şu zun dan ve ya on dan yüz çe vi rip
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uzak laş ma sın dan kor kar sa, ba rış ile ara la rı nı bu lup dü zelt mek -
te iki si için sa kın ca yok tur. Ba rış da ha ha yır lı dır. Ne fis ler ise
'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra' ha zır (el ve riş li) kı lın mış tır. Eğer
iyi lik ya par ve sa kı nır sa nız, şüp he siz, Al lah, yap tık la rı nız dan
ha be ri olan dır. (4/128)
İş te kalp le rin de has ta lık olan la rı: "Za ma nın, fe la ket le riy le aley-
hi mi ze dö nüp bi ze çarp ma sın dan kor ku yo ruz" di ye rek ara la rın -
da ça ba lar yü rüt tük le ri ni gö rür sün. Umu lur ki Al lah, bir fe tih ve -
ya Katından bir emir ge ti re cek de, on lar, ne fis le rin de giz li tut tuk-
la rın dan do la yı piş man ola cak lar dır. (5/52)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rın dan ke sin söz al mış (mi sak) ve on -
la ra el çi ler gön der miş tik. On la ra ne za man ne fis le ri nin ho şu na
git me yen bir şey le bir el çi gel diy se, bir bö lü mü nü ya lan la dı lar,
bir bö lü mü nü de öl dür dü ler. (5/70)
On lar dan ço ğu nun in kâ ra sa pan lar la dost luk lar kur duk la rı nı gö -
rür sün. Ken di le ri için ne fis le ri nin tak dim et ti ği şey ne kö tü dür.
Al lah on la ra ga zab lan dı ve on lar azab da ebe di ka la cak lar dır.
(5/80)
Ey iman eden ler, üze ri niz de ki (yü küm lü lük) ken di ne fis le ri niz dir.
Siz doğ ru yo la eri şir se niz, sa pan si ze za rar ve re mez. Tü mü nü -
zün dö nü şü Al lah'adır. O, si ze yap tık la rı nı zı ha ber ve re cek tir.
(5/105)
De ki: "Gök ler de ve yer de olan lar ki min dir?" De ki: "Al lah'ın dır."
O, rah me ti Ken di üze ri ne yaz dı. Si zi ken di sin de şüp he ol ma yan
kı ya met gü nün de el bet te top la ya cak tır. Ne fis le ri ni hüs ra na uğ -
ra tan lar, iş te on lar inan ma yan lar dır. (6/12)
On lar, hem on dan alı ko yar lar, hem ken di le ri ka çar lar. On lar,
yal nız ca ken di ne fis le rin den baş ka sı nı yı kı ma uğ rat maz lar ama
şu urun da de ğil dir ler. (6/26)
Din le ri ni bir oyun ve eğ len ce (ko nu su) edi nen le ri ve dün ya ha -
ya tı ken di le ri ni mağ rur kı lan la rı bı rak. Onun la (Kur'an'la) ha tır -
lat ki, bir ne fis, ken di ka zan dık la rıy la he la ke düş me sin; (böy le -
si nin) Al lah'tan baş ka ne bir ve li si, ne bir şe fa at çi si var dır; her
tür lü fid ye yi ver se de ka bul olun maz. İş te on lar, ka zan dık la rı
ne de niy le he la ke uğ ra yan lar dır; küf re sap tık la rın dan do la yı on -
lar için çıl gın ca kay nar su lar ve acık lı bir azab var dır. (6/70)
O, si zi tek bir ne fis ten ya ra tan dır. (Si zin için) Bir ka rar (ka lış) ve
ema net (ola rak ko nu luş) ye ri var dır. Kav ra ya bi len bir top lu luk
için ayet le ri bi rer bi rer açık la dık. (6/98)
Ey cin ve in san top lu lu ğu, içi niz den si ze ayet le ri mi ak ta rıp-oku -
yan ve si ze bu kar şı kar şı ya gel di ği niz gü nü nüz le si zi uya rıp-
kor ku tan el çi ler gel me di mi? On lar: "Ne fis le ri mi ze kar şı şe ha det
ede riz" der ler. Dün ya ha ya tı on la rı al dat tı ve ger çek ten ka fir ol -
duk la rı na da ir ken di ne fis le ri ne kar şı şe ha det et ti ler. (6/130)
De ki: "O, her şe yin Rab bi iken, ben Al lah'tan baş ka bir Rab mi
ara ya yım? hiç bir ne fis, ken di sin den baş ka sı nın aley hi ne (gü -
nah) ka zan maz. Gü nah kar olan bir baş ka sı nın gü nah yü kü nü
ta şı maz. So nun da dö nü şü nüz Rab bi ni ze dir. O, si ze hak kın da
an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri ha ber ve re cek tir." (6/164)
Ki min tar tı la rı ha fif ka lır sa, bun lar da ayet le ri mi ze zul me de gel -
dik le rin den do la yı ne fis le ri ni hüs ra na uğ ra tan lar dır. (7/9)
De di ler ki: "Rab bi miz, biz ne fis le ri mi ze zul met tik, eğer bi zi ba -
ğış la maz san ve esir ge mez sen, ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar -
dan ola ca ğız." (7/23)
Biz on la rı (İs ra ilo ğul la rı nı) ay rı ay rı oy mak lar ola rak on iki top lu-
luk (üm met) ola rak ayır dık. Kav mi ken di sin den su is te di ğin de
Mu sa'ya: "Asan'la ta şa vur" di ye vah yet tik. On dan on iki pı nar
sı zıp-fış kır dı; böy le ce her bir in san- top lu lu ğu su içe ce ği ye ri
öğ ren miş ol du. Üzer le ri ne bu lut la göl ge çek tik ve on la ra kud ret

hel va sı ile bıl dır cın in dir dik. (Son ra da şöy le de dik:) "Si ze rı zık
ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la rın dan yi yin." On lar Bize zul-
met me di, an cak ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (7/160)
Ha ni Rab bin, Adem oğul la rı nın sırt la rın dan zür ri yet le ri ni al mış
ve on la rı ken di ne fis le ri ne kar şı şa hid ler kıl mış tı: "Ben si zin
Rab bi niz de ğil mi yim?" (de miş ti de) on lar: "Evet (Rab bi miz sin),
şa hid ol duk" de miş ler di. (Bu,) Kı ya met gü nü: "Biz bun dan ha -
ber siz dik" de me me niz için dir. (7/172)
Ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve yal nız ca ken di ne fis le ri ne zul me -
den le rin ör ne ği ne kö tü dür. (7/177)
O, si zi tek bir ne fis ten ya rat tı ve ken di siy le du ru lup-ya tış ma sı
için on dan eşi ni var et ti. Onu (eşi ni) ör tüp-bü rü yün ce, o da bir
yük yük len di de bu nun la (bir sü re) ge zin di. Ni te kim ağır la şın ca,
iki si Rab le ri olan Al lah'a dua et ti ler: "Eğer bi ze sa lih (bir ço cuk)
ve rir sen, an dol sun şük re den ler den ola ca ğız." (7/189)
Oy sa (bu şirk koş tuk la rı güç ler ve nes ne ler) ne on la ra bir yar dı-
ma güç ye ti re bi lir, ne ken di ne fis le ri ne yar dım et me ğe. (7/192)
Eğer ya kın bir ya rar ve or ta bir se fer ol say dı, on lar mut la ka se -
ni iz ler ler di. Ama zor luk on la ra uzak gel di. "Eğer güç ye tir sey -
dik mu hak kak se nin le bir lik te (sa va şa) çı kar dık." di ye sa na
Allah adı na ye min ede cek ler. Ken di ne fis le ri ni he la ka sü rük lü -
yor lar. Al lah on la rın ger çek ten ya lan söy le dik le ri ni bi li yor. (9/42)
On la ra, ken di le rin den ön ce ki le rin; Nuh, Ad, Se mud kav mi nin,
İb ra him kav mi nin, Med yen aha li si nin ve yer le bir olan şe hir le rin
ha be ri gel me di mi? On la ra re sul le ri apa çık de lil ler ge tir miş ler di.
De mek ki Al lah, on la ra zul me di yor de ğil di, ama on lar ken di ne f-
is le ri ne zul me di yor lar dı. (9/70)
(Sa vaş tan) Ge ri bı ra kı lan üç (ki şi yi) de (ba ğış la dı). Öy le ki, bü -
tün ge niş li ği ne rağ men yer yü zü on la ra dar gel miş ti, ne fis le ri de
ken di le ri ne dar (sı kın tı lı) gel miş ti ve O'nun dı şın da (yi ne)
Allah'tan baş ka bir sı ğı na cak ol ma dı ğı nı iyi ce an la dı lar. Son ra
tev be et sin ler di ye on la rın tev be si ni ka bul et ti. Şüp he siz Al lah,
(yal nız ca) O, tev be le ri ka bul eden dir, esir ge yen dir. (9/118)
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re, Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), kâ fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
İş te ora da, her ne fis ön ce den yap tık la rıy la im ti ha na çe kil miş
ola cak ve on lar asıl-ger çek mev la la rı olan Al lah'a dön dü rü le -
cek ler. Ya lan ye re uy dur duk la rı da, ken di le rin den kay bo lup
uzak la şa cak lar. (10/30)
Şüp he siz Al lah, in san la ra hiç bir şey le zul met mez. An cak in san-
lar, ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar. (10/44)
Zul me den her ne fis, yer yü zün de ki le rin tü mü ne sa hip ol sa bu nu
(aza ba kar şı lık) mut la ka fid ye ola rak ve rir di. On lar aza bı gö rün -
ce piş man lık la rı nı giz ler ler, oy sa on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl ma dan
ara la rın da ada let le hük me dil miş tir. (10/54)
Ben si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum. Me lek ol du ğu mu söy le mi yo rum ve göz le ri ni zin aşa-
ğı lık gör dük le ri ne, Al lah ke sin ola rak bir ha yır ver mez de de mi -
yo rum. Ne fis le rin de ola nı Al lah da ha iyi bi lir. Bu du rum da (bu -
nun ak si ni ya par sam) ger çek ten o za man za lim ler de nim (de -
mek)dir." (11/31)
Biz on la ra zul met me dik, an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul met ti -
ler. Böy le ce Rab bi nin em ri gel di ği za man, Al lah'ı bı ra kıp da tap-
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tık la rı ilah la rı, on la ra hiç bir şey sağ la ya ma dı, 'he lak ve ka yıp la -
rı nı' art tır mak tan baş ka bir işe ya ra ma dı. (11/101)
(Yi ne de) Ben nef si mi te mi ze çı ka ra mam. Çün kü ger çek ten ne -
fis, -Rab bi min ken di si ni esir ge di ği dı şın da- var gü cüy le kö tü lü -
ğü em re den dir. Şüp he siz, be nim Rab bim, ba ğış la yan dır, esir-
ge yen dir." (12/53)
O'nun (in sa nın) önün den ve ar ka sın dan iz le yen le ri var dır, onu
Al lah'ın em riy le gö ze tip-ko ru mak ta dır lar. Ger çek ten Al lah, ken -
di ne fis (öz)le rin de ola nı de ğiş ti rip bo zun ca ya ka dar, bir top lu -
luk ta ola nı de ğiş ti rip-boz maz. Al lah bir top lu lu ğa kö tü lük is te di
mi, ar tık onu ge ri çe vir me ye hiç bir (bi çim de im kan) yok tur; on -
lar için O'ndan baş ka bir ve li yok tur. (13/11)
Siz, ken di ne fis le ri ne zul me den le rin yer leş tik le ri yer ler de otur-
muş tu nuz. On la ra ne yap tı ğı mız si ze açık lan mış tı ve si ze ör -
nek ler ver miş tik. (14/45)
Ki me lek ler, ken di ne fis le ri nin za lim le ri ola rak on la rın can la rı nı al -
dık la rın da, "Biz hiç bir kö tü lük yap mı yor duk" di ye tes lim olur lar.
Ha yır, şüp he siz Al lah, si zin ne ler yap tı ğı nı zı bi len dir. (16/28)
(Küf re sa pan lar) Ken di le ri ne me lek le rin gel me sin den ve ya Rab bi -
nin em ri nin gel me sin den baş ka bir şey mi göz lü yor lar? On lar dan
ön ce ki ler de öy le yap mış tı. Al lah on la ra zul met me di, fa kat on lar
ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (16/33)
Al lah si ze ken di ne fis le ri niz den eş ler ya rat tı ve si ze eş le ri niz den
ço cuk lar ve to run lar ya rat tı ve si zi gü zel şey ler den rı zık lan dır dı.
Şim di on lar, ba tı la mı ina nı yor lar ve Al lah'ın ni me ti ni in kar mı
edi yor lar? (16/72)
Her üm met için de ken di ne fis le rin den on la rın üze ri ne bir şa hid
ge tir di ği miz gün, se ni de on lar üze rin de bir şa hid ola rak ge ti re -
ce ğiz. Biz Ki ta bı sa na, her şe yin açık la yı cı sı, Müs lü man la ra bir
hi da yet, bir rah met ve bir müj de ola rak in dir dik. (16/89)
Yahudi olan la ra da, bun dan ön ce sa na ak tar dık la rı mı zı ha ram
kıl dık. Biz on la ra zul met me dik, an cak on lar ken di ne fis le ri ne
zul me di yor lar dı. (16/118)
Gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da da, ken di ne fis le ri nin ya ra tı lı şın -
da da Ben on la rı şa hid tut ma dım. Ben, sap tı rı cı la rı yar dım cı-
güç de edin me dim. (18/51)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Biz si zi, şer le de, ha yır la da de ne ye -
rek im ti han edi yo ruz ve siz Bize dön dü rü le cek si niz. (21/35)
Yok sa Bize kar şı ken di le ri ni, en gel le ye rek ko ru ya bi le cek ilah la -
rı mı var? On la rın ken di ne fis le ri ne bi le yar dı ma güç le ri yet mez
ve on lar Biz den ya kın lık bu la maz lar. (21/43)
Biz ise, kı ya met gü nü ne ait du yar lı te ra zi ler ko ya rız da ar tık,
hiç bir ne fis hiç bir şey le hak sız lı ğa uğ ra maz. Bir har dal ta ne si bi -
le ol sa ona (te ra zi ye) ge ti ri riz. He sap gö rü cü ler ola rak Biz ye te -
riz. (21/47)
Onun uğul tu su nu bi le duy maz lar. On lar ne fis le ri nin ar zu la dı ğı
(sa yı sız ni met) için de ebe di ka lı cı dır lar. (21/102)
Ki min tar tı sı ha fif ge lir se, iş te on lar da ken di ne fis le ri ni hüs ra na
uğ ra tan lar, ce hen nem de de ebe di ola rak ka la cak olan lar dır.
(23/103)
Onu işit ti ği niz za man, er kek mü'min ler ile ka dın mü'min le rin
ken di ne fis le ri adı na ha yır lı bir zan da bu lu nup: "Bu, açık ça uy -
du rul muş if ti ra bir söz dür" de me le ri ge rek mez miy di? (24/12)
O'nun dı şın da, hiç bir şe yi ya rat ma yan, üs te lik ken di le ri ya ra tıl -
mış olan, ken di ne fis le ri ne bi le ne za rar, ne ya rar sağ la ya ma -
yan, öl dür me ye, ya şat ma ya ve ye ni den di ril tip-yay ma ya güç le -
ri yet me yen bir ta kım ilah lar edin di ler. (25/3)
Bi ze ka vuş ma yı um ma yan lar, de di ler ki: "Bi ze me lek le rin in di -
ril me si ya da Rab bi mi zi gör me miz ge rek mez miy di?" An dol sun,

on lar ken di ne fis le rin de bü yük lü ğe ka pıl dı lar ve bü yük bir az -
gın lık la baş kal dır dı lar. (25/21)
İş te Biz, on la rın her bi ri ni ken di gü na hıy la ya ka la yı ver dik. Böy -
le ce on lar dan ki mi nin üs tü ne taş fır tı na sı gön der dik, ki mi ni şid-
det li bir çığ lık sa rı ver di, ki mi ni ye rin di bi ne ge çir dik, ki mi ni de
su da boğ duk. Al lah on la ra zul me di ci de ğil di, an cak on lar ken di
ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (29/40)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır; son ra Bize dön dü rü le cek si niz.
(29/57)
Ken di ne fis le ri ko nu sun da dü şün mü yor lar mı? Al lah, gök le ri,
ye ri ve bu iki si ara sın da olan la rı an cak hak ile ve be lir len miş bir
sü re (ecel) ola rak ya rat mış tır. Ger çek ten, in san lar dan ço ğu
Rab le ri ne ka vuş ma yı in kar edi yor lar. (30/8)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı? Böy le ce ken di le rin den ön -
ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler. On lar, güç ba kı -
mın dan ken di le rin den da ha üs tün idi ler, top ra ğı alt-üst et miş ler
(ek miş ler, ma den ler, su lar ara yıp çı kar mış lar) ve onu, ken di le -
ri nin imar et ti ğin den da ha çok imar et miş ler di. El çi le ri de, on la -
ra açık de lil ler le gel miş ti. De mek ki Al lah on la ra zul met mi yor du,
an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (30/9)
On da 'sü kun bu lup du rul ma nız' için, si ze ken di ne fis le ri niz den
eş ler ya rat ma sı ve ara nız da bir sev gi ve mer ha met kıl ma sı da,
O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka vim
için ger çek ten ayet ler var dır. (30/21)
Si ze ken di ne fis le ri niz den bir ör nek ver di: "Si ze rı zık ola rak ver-
di ği miz şey ler de, sağ el le ri ni zin ma lik ol duk la rı nız dan, si zin le
eşit olup ken di ken di niz den kork tu ğu nuz gi bi ken di le rin den de
kork tu ğu nuz (ve ya çe ki nip say gı duy du ğu nuz) or tak lar var mı -
dır? "İş te Biz, ak lı nı kul la na bi len bir ka vim için ayet le ri böy le bi -
rer bi rer açık la rız. (30/28)
Ar tık hiç bir ne fis, yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze re ken di le ri için
göz ler ay dın lı ğı ola rak ne le rin (sa yı sız ni met le rin) sak lan dı ğı nı bil-
mez. (32/17)
Pey gam ber, mü'min ler için ken di ne fis le rin den da ha ev la dır ve
onun zev ce le ri de on la rın an ne le ri dir. Ra him sa hip le ri (ak ra ba -
lar) de, Al lah'ın Ki ta bın da bir bir le ri ne öte ki mü'min ler den ve mu -
ha cir ler den da ha ya kın dır. An cak dost la rı nı za ma ruf üze re ya -
pa cak la rı nız baş ka; bun lar Ki tap ta ya zıl mış bu lun mak ta dır.
(33/6)
On lar ise: "Rab bi miz, se fer le ri mi zin ara sı nı aç (şe hir le ri miz bir-
bi ri ne çok ya kın dır) de di ler ve ken di ne fis le ri ne zul met miş ol du -
lar. Böy le ce Biz de on la rı ef sa ne ler(e ko nu olan bir halk) kıl dık
ve on la rı dar ma da ğın edip da ğıt tık. Şüp he siz bun da, çok sab-
re den ve çok şük re den her kes için ger çek ten ayet ler var dır.
(34/19)
Ye rin bi tir dik le rin den, ken di ne fis le rin den ve da ha bil me dik le ri
ni ce şey ler den bü tün çift le ri ya ra tan (Al lah çok) yü ce dir. (36/36)
Si zi tek bir ne fis ten ya rat tı, son ra on dan ken di eşi ni var et ti ve
si zin için da var lar dan se kiz çift in dir di. Si zi an ne le ri ni zin ka rın -
la rın da, üç ka ran lık için de, bir ya ra tı lış tan son ra (bir baş ka) ya -
ra tı lı şa (dö nüş tü rüp) ya rat mak ta dır. İş te Rab bi niz olan Al lah bu -
dur, mülk O'nun dur. O'ndan baş ka ilah yok tur. Bu na rağ men
na sıl çev ri li yor su nuz? (39/6)
Şüp he siz küf re den le re de (şöy le) ses le ni lir: "Al lah'ın ga zab lan -
ma sı, el bet te si zin ken di ne fis le ri ni ze ga zab lan ma nız dan da ha
bü yük tür. Çün kü siz, ima na çağ rıl dı ğı nız za man in kâr edi yor du -
nuz. (40/10)
Bu gün her bir ne fis, ken di ka zan dı ğıy la kar şı lık gö rür. Bu gün
zu lüm yok tur. Şüp he siz Al lah, he sa bı se ri gö ren dir. (40/17)
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Biz, dün ya ha ya tın da da, ahi ret te de si zin ve li le ri ni ziz. Or da ne f-
is le ri ni zin ar zu la dı ğı her şey si zin dir ve is te di ği niz her şey de si -
zin dir." (41/31)
Biz ayet le ri mi zi hem afak ta, hem ken di ne fis le rin de on la ra gös-
te re ce ğiz; öy le ki, şüp he siz onun hak ol du ğu ken di le ri ne açık ça
bel li ol sun. her şe yin üze rin de Rab bi nin şa hid ol ma sı yet mez
mi? (41/53)
O, gök le rin ve ye rin ya ra tı cı sı dır. Si ze ken di ne fis le ri niz den eş -
ler, da var lar dan da çift ler var et ti. Siz le ri bu tarz da tü re tip-ya yı -
yor. O'nun ben ze ri gi bi olan hiç bir şey yok tur. O, işi ten dir, gö -
ren dir. (42/11)
On la rı gö rür sün; zil let ten baş la rı ön le ri ne düş müş bir hal de, ona
(ate şe) su nu lur lar ken göz ucuy la sez dir me den ba kar lar. İman
eden ler de: "Ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar, kı ya met gü nü hem
ken di ne fis le ri ni, hem ya kın ak ra ba (ve ya yan daş)la rı nı da hüs-
ra na uğ rat mış lar dır" de di ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten za lim -
ler, ka lı cı bir azab için de dir ler. (42/45)
On la rın et ra fın da al tın tep si ler ve tes ti ler le do la şı lır; ora da ne f-
is le rin ar zu et ti ği ve göz le rin lez zet (zevk) al dı ğı her şey var. Ve
siz ora da sü re siz ka la cak sı nız." (43/71)
Al lah, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı; öy le ki, her ne fis ka zan-
dık la rıy la kar şı lık gör sün. On la ra zul me dil mez. (45/22)
Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et me sin,
bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar da ka dın lar la
(alay et me sin), bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar. Ken di ne f-
is le ri ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir-
bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la kab lar la' ça ğır ma yın. İman dan son ra fa -
sık lık ne kö tü bir isim dir. Kim tev be et mez se, iş te on lar, za lim
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/11)
(Ar tık) Her bir ne fis, ya nın da bir sü rü cü ve bir şa hid ile gel miş -
tir. (50/21)
Ve ken di ne fis le ri niz de de. Yi ne de gör mü yor mu su nuz?
(51/21)
Bu (put lar ise,) si zin ve ata la rı nı zın (ken di is tek ve ön gö rü nü ze
gö re) isim len dir di ği niz (key fi) isim ler den baş ka sı de ğil dir. Al lah,
on lar la il gi li 'hiç bir de lil' in dir me miş tir. On lar, yal nız ca zan na ve
ne fis le ri nin (al çak) he va (is tek ve tut ku) ola rak ar zu et tik le ri ne
uyu yor lar. Oy sa an dol sun, on la ra Rab le rin den yol gös te ri ci gel-
miş tir. (53/23)
Yer yü zün de olan ve si zin ne fis le ri niz de mey da na ge len her han-
gi bir mu si bet yok tur ki, Biz onu ya rat ma dan ön ce, bir ki tap ta
(ya zı lı) ol ma sın. Şüp he siz bu, Al lah'a gö re pek ko lay dır. (57/22)
Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima nı (gö nül -
le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden le ri se ver ler ve on la ra ve ri len
şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su) duy maz lar. Ken di -
le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz ne fis le ri ne
ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri ve ben cil tut ku la rın dan' ko run -
muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (59/9)
Ken di le ri Al lah'ı unut muş, böy le ce O da on la ra ken di ne fis le ri ni
unut tur muş olan lar gi bi ol ma yın. İş te on lar, fa sık olan la rın ta
ken di le ri dir. (59/19)
Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz ek si ğin -
de, ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı ğı nı bi lir; se nin -
le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge -
ce yi ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya mayaca ğı nı -
zı bil di, böy le ce tev be ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal -
de Kur'an'dan ko lay ge le ni oku yun. Al lah siz den has ta lar ol du -
ğu nu, baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de
ge zip-do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar pı şa cak -

la rı nı bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko lay ge le ni oku-
yun. Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a gü zel bir
borç ve rin. Ha yır ola rak ken di ne fis le ri niz için ön ce den tak dim
et ti ği niz şey le ri da ha ha yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola-
rak Al lah Katında bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (73/20)
Her ne fis, ka zan dık la rı na kar şı lık bir re hi ne dir. (74/38)
Ne fis ler, bir leş ti ği za man, (81/7)
(Ar tık her) Ne fis, ne yi ha zır la dı ğı nı bi lip-öğ ren miş tir. (81/14)
(Ar tık her) Ne fis ön ce den tak dim et tik le ri ni ve er te le dik le ri ni bi -
lip-öğ ren miş tir. (82/5)
Üze rin de gö zet le yi ci-ko ru yu cu bu lun ma yan hiç bir ne fis (kim se)
yok tur. (86/4)
Ey mut ma in (tat min bul muş) ne fis, (89/27)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe şe el çi -
ler gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel ge ler ver dik ve
onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek, si ze ne za man bir el çi
nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir şey le gel se, bü yük lük tas la ya rak
bir kıs mı nız onu ya lan la ya cak, bir kıs mı nız da onu öl dü re cek
mi si niz? (2/87)
Ken di nef si ni aşa ğı lık kı lan dan baş ka, İb ra him'in di nin den kim
yüz çe vi rir? An dol sun, Biz onu dün ya da seç tik, ger çek ten ahi-
ret te de O sa lih ler den dir. (2/130)
İn san lar dan öy le si var dır ki, Al lah'ın rı za sı nı ara(yıp ka zan)mak
ama cıy la nef si ni sa tın alır. Al lah, kul la rı na kar şı şef kat li olan dır.
(2/207)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni ta mam la mış lar sa,
on la rı ya gü zel lik le tu tun ya da gü zel lik le bı ra kın. Fa kat hak la rı -
nı ih lal edip za rar ver mek için on la rı (ya nı nız da) tut ma yın. Kim
böy le ya par sa ar tık o, ken di nef si ne zul met miş olur. Al lah'ın
ayet le ri ni oyun (ko nu su) edin me yin ve Al lah'ın si ze ver di ği ni -
me ti ve si ze öğüt ola rak in dir di ği Ki tab'ı ve hik me ti anın.
Allah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki, Al lah her şe yi bi len dir.
(2/231)
Al lah, hiç kim se ye güç ye ti re ce ğin den baş ka sı nı yük le mez. (Ki -
şi nin nef si nin) Ka zan dı ğı le hi ne, ka zan dır dık la rı aley hi ne dir.
"Rab bi miz, unut tuk la rı mız dan ve ya ya nıl dık la rı mız dan do la yı
bi zi so rum lu tut ma. Rab bi miz, bi ze, biz den ön ce ki le re yük le di -
ğin gi bi ağır yük yük le me. Rab bi miz, ken di si ne güç ye ti re me ye -
ce ği miz şe yi bi ze ta şıt ma. Bi zi af fet. Bi zi ba ğış la. Bi zi esir ge,
Sen bi zim mev la mız sın. Kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım
et." (2/286)
Ar tık on la rı, ken di sin de şüp he ol ma yan bir gün top la dı ğı mız da
ve her bir nef se -hak sız lı ğa uğ ra tıl mak sı zın- ka zan dı ğı tam ola-
rak öden di ğin de na sıl ola cak? (3/25)
Her bir nef sin ha yır dan yap tık la rı nı ha zır bul du ğu ve her ne kö tü-
lük iş le diy se onun la ken di si ara sın da uzak bir me sa fe ol ma sı nı
is te di ği o gü nü (dü şü nün). Al lah, si zi ken di sin den sa kın dı rır.
Allah, kul la rı na kar şı şef kat li olan dır. (3/30)
Kim kö tü lük iş ler ve ya nef si ne zul me dip son ra Al lah'tan ba ğış -
lan ma di ler se Al lah'ı ba ğış la yı cı ve mer ha met edi ci ola rak bu -
lur. (4/110)
Kim bir gü nah ka za nır sa, o an cak ken di nef si aley hin de onu ka -
zan mış tır. Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/111)
So nun da nef si ona kar de şi ni öl dür me yi (tah rik edip zevk li gös-
te re rek) ko lay laş tır dı; böy le ce onu öl dür dü, bu yüz den hüs ra na
uğ ra yan lar dan ol du. (5/30)
Bu ne den le, İs ra ilo ğul la rı na şu nu yaz dık: Kim bir nef si, bir baş -
ka nef se ya da yer yü zün de ki bir fe sa da kar şı lık ol mak sı zın (hak-
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sız ye re) öl dü rür se, san ki bü tün in san la rı öl dür müş gi bi olur. Kim
de onu (öl dü rül me si ne en gel ola rak) di ril tir se, bü tün in san la rı di -
rilt miş gi bi olur. An dol sun, el çi le ri miz on la ra apa çık bel ge ler le
gel miş ler dir. Son ra bu nun ar dın dan on lar dan bir ço ğu yer yü -
zün de öl çü yü ta şı ran lar dır. (5/32)
Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -o en gü zel
(şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak
ya pın. Hiç bir nef se, gü cü nün kal dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey
yük le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil olun.
Al lah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et -
ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz." (6/152)
On la ra ayet le ri miz apa çık bel ge ler ola rak okun du ğun da, Bizim -
le kar şı laş ma yı um ma yan lar, der ler ki: "Bun dan baş ka bir
Kur'an ge tir ve ya onu de ğiş tir." De ki: "Be nim onu ken di nef si -
min bir ön gör me si ola rak de ğiş tir mem be nim için ola cak şey de -
ğil dir. Ben, yal nız ca ba na vah yo lu na na uya rım. Eğer Rab bi me
is yan eder sem, ger çek ten ben, bü yük gü nün aza bın dan kor ka -
rım." (10/15)
De ki: "Ey in san lar, şüp he siz si ze Rab bi niz den hak gel miş tir.
Kim hi da yet bu lur sa, o an cak ken di nef si için hi da yet bul muş tur.
Kim sa par sa, o da, ken di aley hi ne sap mış tır. Ben si zin üze ri -
niz de bir ve kil de ği lim." (10/108)
Ve üze ri ne ya lan dan kan (sü rül müş) olan göm le ği ni ge tir di ler.
"Ha yır" de di. Nef si niz, si zi ya nıl tıp (böy le) bir işe sü rük le miş.
Bun dan son ra (ba na dü şen) gü zel bir sa bır dır. Si zin bu dü züp-
uy dur duk la rı nı za kar şı (ken di sin den) yar dım is te ne cek olan
Allah'tır." (12/18)
Şe hir de (bir ta kım) ka dın lar: "Aziz (Ve zir)'in ka rı sı ken di uşa ğı -
nın nef sin den mu rad al mak is ti yor muş. Öy le ki sev gi onun bağ-
rı na sin miş. Biz doğ ru su onu açık ça bir sa pık lık için de gö rü yo -
ruz." de di. (12/30)
Ka dın de di ki: "Be ni ken di siy le kı na dı ğı nız iş te bu dur. An dol sun
onun nef sin den ben mu rad is te dim, o ise (ken di ni) ko ru du. Ve
an dol sun, eğer o ken di si ne em ret ti ği mi yap ma ya cak olur sa,
mut la ka zin da na atı la cak ve el bet te kü çük dü şü rü len ler den ola-
cak." (12/32)
(Hü küm dar top la dı ğı o ka dın la ra:) "Yu suf'un nef sin den mu rad
al mak is te di ği niz de si zin du ru mu nuz ney di?" de di. On lar: "Al lah
için, ha şa" de di ler. "Biz on dan hiç bir kö tü lük gör me dik." Aziz
(Ve zir)in de ka rı sı de di ki: "İş te şu an da ger çek or ta ye re çık tı;
onun nef sin den ben mu rad al mak is te miş tim. O ise ger çek ten
doğ ru yu söy len ler den dir." (12/51)
Ba ba la rı nın ken di le ri ne em ret ti ği yer den (Mı sır'a) gir dik le rin de,
(bu,) -Ya kub'un nef sin de ki di le ği açı ğa çı kar ma sı dı şın da- on la -
ra Al lah'tan ge le cek olan hiç bir şe yi (gi der me yi) sağ la ma dı.
Ger çek ten o, ken di si ne öğ ret ti ği miz için bir ilim sa hi biy di. An cak
in san la rın ço ğu bil mez ler. (12/68)
(Şeh re dö nüp du ru mu ba ba la rı na ak ta rın ca o:) "Ha yır" de di.
"Nef si niz si zi ya nıl tıp (böy le) bir işe sü rük le miş. Bun dan son ra
(ba na dü şen) gü zel bir sa bır dır. Umu lur ki Al lah (pek ya kın bir
ge le cek te) on la rın tü mü nü ba na ge ti rir. Çün kü O, bi le nin, hü -
küm ve hik met sa hi bi ola nın ken di si dir." (12/83)
Her nef sin bü tün ka zan dık la rı üze rin de gö ze ti ci ola na mı (baş
kal dı rı lır?) On lar Al lah'a or tak lar koş tu lar. De ki: "Bun la rı ad lan -
dı rın (ba ka lım). Yok sa siz yer yü zün de bil me ye ce ği bir şe yi O'na
ha ber mi ve ri yor su nuz? Yok sa sö zün za hi ri ne (ve ya boş ve
süs lü ola nı na)mi (ka nı yor su nuz)? Ha yır, in kâr eden le re ken di
hi le li-dü zen le ri süs lü-çe ki ci gös te ril miş tir ve on lar (doğ ru) yol-
dan alı ko nul muş lar dır. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için hiç-
bir yol gös te ri ci yok tur. (13/33)

On lar dan ön ce ki ler de hi le li-dü zen ler kur muş lar dı; fa kat dü zen
ku ru cu lu ğun (ted bir le rin, kar şı lık ver me le rin) tü mü Al lah'a ait tir.
Her bir nef sin ne ka zan dı ğı nı O bi lir. Bu yur dun so nu ki min dir,
in kâr eden ler pek ya kın da bi le cek ler dir. (13/42)
(Bu azab,) Al lah'ın her nef si ken di ka zan dı ğıy la ce za lan dır ma -
sı için dir. Şüp he siz Al lah, he sa bı pek ça buk gö ren dir. (14/51)
O gün, her kes ken di nef si adı na mü ca de le eder ve her ke se
yap tı ğı nın kar şı lı ğı ek sik siz öde nir. On lar zul me uğ ra tıl maz lar.
(16/111)
Ken di ki ta bı nı oku; bu gün nef sin he sap so ru cu ola rak sa na ye -
ter." (17/14)
Kim hi da ye te erer se, ken di nef si için hi da ye te erer; kim de sa -
par sa ken di aley hi ne sa par. hiç bir gü nah kar, bir baş ka sı nın gü -
nah yü kü nü yük len mez. Biz, bir el çi gön de rin ce ye ka dar (hiç bir
top lu ma) azab ede cek de ği liz. (17/15)
Ken di nef si nin za li mi ola rak (böy le ce) ba ğı na gir di (ve): "Bu nun
son su za ka dar ku ru yup-yok ola ca ğı nı san mı yo rum" de di.
(18/35)
De di ki: "Ben on la rın gör me dik le ri ni gör düm, böy le ce el çi nin
izin den bir avuç alıp atı ver dim; böy le lik le ba na bu nu nef sim ho -
şa gi den (bir şey) gös ter di." (20/96)
Ve Kur'an'ı oku mak la da (em ro lun dum). Ar tık kim hi da ye te ge -
lir se, ken di nef si için hi da ye te gel miş tir; kim sa pa cak olur sa, de
ki: "Ben yal nız ca uya rı cı lar da nım." (27/92)
De di ki: "Rab bim, ger çek ten, ben ken di nef si me zul met tim, ar -
tık be ni ba ğış la." Böy le ce (Al lah) onu ba ğış la dı. Şüp he siz. O,
ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (28/16)
Kim cehd eder se (çaba harcarsa), yal nız ca ken di nef si için
çaba harcamış olur. Şüp he siz Al lah, alem ler den müs tağ ni dir.
(29/6)
Eğer Biz di le miş ol say dık, her bir nef se ken di hi da ye ti ni ve rir dik.
Fa kat ben den çı kan şu söz ger çek le şe cek tir: "An dol sun, ce -
hen ne mi cin ler den ve in san lar dan (İn kâr eden ler le) ta ma mıy la
dol du ra ca ğım." (32/13)
Ha ni sen, Al lah'ın ken di si ne ni met ver di ği ve se nin de ken di si -
ne ni met ver di ğin ki şi ye: "Eşi ni ya nın da tut ve Al lah'tan sa kın"
di yor dun; in san lar dan çe ki ne rek Al lah'ın açı ğa vu ra ca ğı şe yi
ken di nef sin de sak lı tu tu yor dun; oy sa  Al lah, Ken di sin den çe -
kin me ne çok da ha la yık tı. Ar tık Zeyd, on dan iliş ki si ni ke sin ce,
Biz onu se nin le ev len dir dik; ki böy le lik le ev lat lık la rı nın ken di le -
rin den iliş ki le ri ni kes tik le ri (ka dın la rı bo şa dık la rı) za man, on lar -
la ev len me ko nu sun da mü'min ler üze ri ne bir güç lük ol ma sın.
Al lah'ın em ri ye ri ne ge ti ril miş tir. (33/37)
De ki: "Eğer ben sa pa cak ol sam, ar tık ken di nef sim aley hi ne
sap mış olu rum; eğer hi da ye ti bu la cak ol sam, bu da Rab bi min
ba na vah yet mek te ol du ğu (Kur'an) sa ye sin de dir. Şüp he siz O,
işi ten dir, ya kın olan dır." (34/50)
Kö tü ola rak iş le dik le ri ken di si ne çe ki ci-süs lü kı lı nıp da onu gü -
zel gö ren mi (Al lah Katında ka bul gö re cek)? Ar tık şüp he siz
Allah, di le di ği ni sap tı rır, di le di ği ni hi da ye te eriş ti rir. Öy ley se, on -
la ra kar şı nef sin has ret le re ka pı lıp git me sin. Ger çek ten Al lah,
yap tık la rı nı bi len dir. (35/8)
hiç bir gü nah kar bir baş ka gü nah ka rın gü na hı nı yük le ne mez.
Eğer yü kü ağır olan kim se (bir baş ka sı nı) onu ta şı ma ya ça ğır -
sa, -bu, ya kın-ak ra ba sı da ol sa- ken di si ne on dan hiç bir şey
yük le til mez. Sen, yal nız ca gayb ile Rab le rin den 'iç le ri tit re ye -
rek-kork mak ta' olan la rı ve dos doğ ru na ma zı kı lan la rı uya rır sın.
Kim te miz le nip-arı nır sa, ar tık o, ken di nef si için te miz le nip arın-
mış tır. So nun da dö nüş Al lah'adır. (35/18)
Son ra Ki ta bı kul la rı mız dan seç tik le ri mi ze mi ras kıl dık. Ar tık on -
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lar dan ki mi ken di nef si ne zul me der, ki mi or ta bir yol da dır, ki mi
de Al lah'ın iz niy le ha yır lar da ya rı şır öne ge çer. İş te bu, bü yük
faz lın ken di si dir. (35/32)
Ona ve İs hak'a be re ket ler ver dik. İki si nin so yun dan, ih san da
bu lu nan (muh sin olan) da var, açık ça ken di nef si ne zul me den
de. (37/113)
Her bir nef se yap tı ğı nın tam kar şı lı ğı ve ril di. O, on la rın iş le dik -
le ri ni da ha iyi bi len dir. (39/70)
İş te siz ler böy le si niz; Al lah yo lun da in fak et me ye çağ rı lı yor su -
nuz; bu na rağ men ba zı la rı nız cim ri lik edi yor. Kim cim ri lik eder-
se, ar tık o, an cak ken di nef si ne cim ri lik eder. Al lah ise, Ğa niy
(hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır; fa kir olan siz ler si niz. Eğer siz
yüz çe vi re cek olur sa nız, siz den baş ka bir kav mi ge ti rip-de ğiş ti -
rir. Son ra on lar, si zin ben ze ri niz de ol maz lar. (47/38)
An dol sun, in sa nı Biz ya rat tık ve nef si nin ona ne ves ve se ler ver-
mek te ol du ğu nu bi li riz. Biz ona şah da ma rın dan da ha ya kı nız.
(50/16)
Öy ley se güç ye ti re bil di ği niz ka dar Al lah'tan kor kup-sa kı nın, din-
le yin ve ita at edin. Ken di nef si ni ze ha yır (en bü yük ya rar) ol mak
üze re in fak ta bu lu nun. Kim nef si nin ben cil-tut ku la rın dan (ya da
cim ri tu tu mun dan) ko ru nur sa; iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan -
lar dır. (64/16)
Ey Pey gam ber, ka dın la rı bo şa dı ğı nız za man, id det le ri sü re sin -
de (te miz len dik le rin de) bo şa yın ve id de ti sa yın. Rab bi niz
Allah'tan kor kun. On la rı ev le rin den çı kar ma yın, on lar da çık ma -
sın lar; an cak açık 'çir kin bir ha ya sız lık' gös ter me le ri du ru mu
baş ka. Bun lar Al lah'ın sı nır la rı dır. Kim Al lah'ın sı nır la rı nı çiğ ner-
se, ger çek te o, ken di nef si ne zul met miş olur. Sen bil mez sin;
ola bi lir ki Al lah, bu nun ar ka sın dan bir iş (du rum) oluş tu rur.
(65/1)
Ge niş-im kan la rı olan, na fa ka yı ge niş im kan la rı na gö re ver sin.
Rız kı kı sıt lı tu tu lan da, ar tık Al lah'ın ken di si ne ver di ği ka da rıy la
ver sin. Al lah, hiç bir nef se ona ver di ğin den baş ka sıy la yü küm lü -
lük koy maz. Al lah, bir güç lü ğün ar dın dan bir ko lay lı ğı kı lıp-ve -
re cek tir. (65/7)
Ve yi ne ha yır; ken di ni kı na yıp du ran nef se de and ede rim.
(75/2)
Ha yır; in san, ken di nef si ne kar şı bir ba si ret tir. (75/14)
Kim Rab bi nin ma ka mın dan kor kar ve nef si he va (is tek ve tut ku-
lar) dan sa kın dı rır sa, (79/40)
hiç bir nef sin bir baş ka nef se her han gi bir şe ye güç ye ti re me ye -
ce ği gün dür; o gün emir yal nız ca Al lah'ın dır. (82/19)
Nef se ve ona 'bir dü zen için de bi çim ve re ne', (91/7)

NE HİR
Ken di le rin den ön ce ni ce ne sil le ri yı kı ma uğ rat tı ğı mı zı gör mü -
yor lar mı? Biz, si zi yer le şik kıl ma dı ğı mız bir bi çim de on la rı yer-
yü zün de (bü yük bir güç ve ser vet le) yer le şik kıl dık; gök ten üzer-
le ri ne sa ğa nak (bol yağ mur lar) yağ dır dık, ne hir le ri de alt la rın -
dan akar yap tık. Ama gü nah la rı ne de niy le Biz on la rı yı kı ma uğ -
rat tık ve ar ka la rın dan baş ka ne sil ler (in şa edip) var et tik. (6/6)
Fi ra vun, ken di kav mi için de ba ğır dı; de di ki: "Ey kav mim, Mı -
sır'ın mül kü ve şu al tım da ak mak ta olan ne hir ler be nim de ğil
mi? Yi ne de gör me ye cek mi si niz?" (43/51)
Hiç şüp he siz mut ta ki ler, cen net ler de ve ne hir (çev re sin)de dir -
ler. (54/54)

NES HET MEK
Biz, da ha ha yır lı sı nı ve ya bir ben ze ri ni ge ti rin ce ye (ka dar) hiç-

bir aye ti nes het mez (hük mü nü yü rür lük ten kal dır maz) ve ya
unut tur ma yız. Bil mez mi sin ki Al lah, ger çek ten her şe ye güç ye -
ti ren dir. (2/106)

NE SİL
Ken di le rin den ön ce ni ce ne sil le ri yı kı ma uğ rat tı ğı mı zı gör mü -
yor lar mı? Biz, si zi yer le şik kıl ma dı ğı mız bir bi çim de on la rı yer-
yü zün de (bü yük bir güç ve ser vet le) yer le şik kıl dık; gök ten üzer-
le ri ne sa ğa nak (bol yağ mur lar) yağ dır dık, ne hir le ri de alt la rın -
dan akar yap tık. Ama gü nah la rı ne de niy le Biz on la rı yı kı ma uğ -
rat tık ve ar ka la rın dan baş ka ne sil ler (in şa edip) var et tik. (6/6)
An dol sun, siz den ön ce ki ne sil le ri, re sul le ri ken di le ri ne apa çık
de lil ler ge tir di ği hal de, zul met tik le ri ve iman et me ye cek ol duk la -
rı için yı kı ma uğ rat tık. İş te Biz, suç lu-gü nah kar olan bir top lu lu -
ğu böy le ce za lan dı rı rız. (10/13)
Bun lar, sa na doğ ru ha ber (kıs sa) ola rak ak tar dı ğı mız (geç miş -
te ki) ne sil le rin ha ber le ri dir. On lar dan ki mi ayak ta kal mış, (hâ lâ
iz le ri var, ki mi de) bi çil miş ekin (gi bi yer le bir edil miş, ka lın tı sı si -
lin miş) dir. (11/100)
On lar, zu lüm iş le mek te ler ken, ül ke le ri (ve ya ne sil le ri) ya ka la dı -
ğı za man... Rab bi nin ya ka la ma sı iş te böy le dir. Ger çek ten
O'nun ya ka la ma sı pek acı, pek şid det li dir. (11/102)
Siz den ön ce ki ne sil ler den on lar dan kur tar dı ğı mız dan pek azı
dı şın da yer yü zün de boz gun cu lu ğu ön le ye cek fa zi let sa hi bi ki şi -
ler bu lun ma lı de ğil miy di? Zul me den ler ise, için de bu lun duk la rı
re fa hın pe şi ne düş tü ler. On lar, suç lu-gü nah kar lar dı. (11/116)
İş te bun lar; ken di le ri ne Al lah'ın ni met ver di ği pey gam ber ler den -
dir; Adem'in so yun dan, Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mız (in san ne -
sil le rin)den, İb ra him ve İs ra il (Ya kup)in so yun dan, doğ ru yo la
eriş tir dik le ri miz den ve seç tik le ri miz den dir ler. On la ra Rah man
(olan Al lah')ın ayet le ri okun du ğun da, ağ la ya rak sec de ye ka pa -
nır lar. (19/58)
Son ra on la rın ar ka sın dan öy le ne sil ler tü re di ki, na maz (kıl ma
du yar lı lı ğın)ı kay bet ti ler ve şeh vet le ri ne ka pı lıp-uy du lar. Böy le -
ce bun lar az gın lık la rı nın ce za sıy la kar şı la şa cak lar dır. (19/59)
On lar dan ön ce ni ce in san- ne sil le ri ni yı kı ma uğ rat tık, on lar mal
(gi yim, ku şam ve tef riş) ba kı mın dan da, gös te riş ba kı mın dan da
da ha gü zel di ler. (19/74)
Biz, on lar dan ön ce ni ce in san- ne sil le ri ni yı kı ma uğ rat tık; (şim-
diy se) on lar dan hiç bi ri ni his se di yor ve ya on la rın fı sıl tı la rı nı du -
yu yor mu sun? (19/98)
(Fi ra vun) De di ki: "İlk çağ lar da ki ne sil le rin du ru mu ne dir öy ley -
se?" (20/51)
Ken di le rin den ön ce ki ne sil ler den ni ce le ri ni yı kı ma uğ rat ma mız,
on la rı doğ ru ya yö nelt me di mi? (Oy sa bu gün ken di le ri) on la rın
kal dık la rı yer ler de (ta ri hi ka lın tı la rı üze rin de) ge zi nip du ru yor lar.
Şüp he siz bun da sağ du yu sa hip le ri için ayet ler var dır. (20/128)
Son ra on la rın ar dın dan baş ka ne sil ler ya ra tıp-in şa et tik. (23/42)
Ad'ı, Se mud'u, Ress hal kı nı ve bun lar ara sın da bir çok ne sil le ri
(yok et tik). (25/38)
An dol sun, ilk ne sil le ri yı kı ma uğ rat tık tan son ra, Mu sa'ya, in san -
lar için (göz le ri hik met le açıp ay dın la ta cak) ba si ret ler, hi da yet
ve rah met ol mak üze re Ki tap ver dik. Umu lur ki, öğüt alıp-dü şü -
nür ler di ye. (28/43)
An cak Biz bir çok ne sil ler in şa et tik de on la rın üze rin de (ni ce)
ömür(ler) uza yıp geç ti. Ve sen Med yen hal kı için de ya şa yıp da
ayet le ri mi zi on lar dan oku ya rak öğ ren miş de ğil sin. An cak (bu
bil gi le ri sa na) gön de ren Biziz. (28/45)
De di ki: "Bu, ben de olan bir bil gi do la yı sıy la ba na ve ril miş tir."
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Bil mez mi, ki ger çek ten Al lah, ken di sin den ön ce ki ne sil ler den
kuv vet ba kı mın dan ken di sin den da ha güç lü ve in san-sa yı sı ba -
kı mın dan da ha çok olan kim se le ri yı kı ma uğ rat mış tır. Suç lu-gü -
nah kar lar dan ken di gü nah la rı so rul maz. (28/78)
Yurt la rın da ge zip do laş tık la rı ni ce ne sil le ri ken di le rin den ev vel
yı kı ma uğ rat mış ol ma mız, hâ lâ on la rı doğ ru yo la ile tip yö nelt -
me di mi? El bet te, bun da ayet ler var dır; yi ne de işit mi yor lar mı?
(32/26)
Gör mü yor lar mı, ken di le rin den ön ce ni ce ne sil le ri he lak et tik?
On lar, bir da ha ken di le ri ne dön me mek te dir ler. (36/31)
O kim se ki, an ne ve ba ba sı na: "Öf si ze, ben den ön ce ni ce ne -
sil ler ge lip geç miş ken, be ni (di ril ti lip) çı ka rı la ca ğım la mı teh dit
edi yor su nuz?" de di. O iki si (an ne ve ba ba sı) ise Al lah'a ya ka -
ra rak: "Ya zık lar sa na, iman et, şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır."
(der ler; fa kat) O: "Bu, geç miş le rin ma sal la rın dan baş ka sı de ğil -
dir" der. (46/17)
Biz bun lar dan ön ce ni ce ne sil ler yı kı ma uğ rat tık ki on lar, zor ba ca
ya ka la mak (ya kıp-yık mak, bas kı ve şid det le yö net mek, sin dir -
mek) ba kı mın dan ken di le rin den da ha üs tün dü ler; şe hir ler de (ye -
rin üs tü nü al tı na ge ti rip, sa yı sız ka zı, in şa at ve araş tır ma lar la her
ya nı) de lik-de şik et miş ler di. (Ama) ka ça cak bir yer var mı?
(50/36)

NESR
Ve de di ler ki: Ken di ilah la rı nı zı bı rak ma yın; bı rak ma yın ne
Vedd'i, ne Su va'ı, ne Ye ğus'u, ne Ye'uk'u ve ne de Nesr'i."
(71/23)

NE ŞE
Doğ ru su ge ce ne şe si (ge ce iba de ti, in sa nın iç dün ya sın da
uyan dır dı ğı) et ki ba kı mın dan da ha kuv vet li, oku mak ba kı mın -
dan da ha sağ lam dır. (73/6)
Doğ ru su, 'suç ve gü nah iş le yen ler,' ki mi iman eden le re gü lüp-
ge çer ler di. Yan la rı na var dık la rı za man, bir bir le ri ne kaş-göz
eder ler di. Ken di ya kın la rı na dön dük le ri za man ne şey le dö ner -
ler di. (83/29-31)

Nİ KAH
Müş rik ka dın la rı, iman edin ce ye ka dar ni kah la ma yın; iman
eden bir ca ri ye, -ho şu nu za git se de- müş rik bir ka dın dan da ha
ha yır lı dır. Müş rik er kek le ri de iman edin ce ye ka dar ni kah la ma -
yın; iman eden bir kö le, -ho şu nu za git se de- müş rik bir er kek -
ten da ha ha yır lı dır. On lar, ate şe ça ğı rır lar, Al lah ise Ken di iz niy-
le cen ne te ve mağ fi re te ça ğı rır. O, in san la ra ayet le ri ni açık lar.
Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (2/221)
Yi ne onu (ka dı nı üçün cü de fa) bo şar sa, (ka dın) onun dı şın da
bir baş ka ko cay la ni kah lan ma dık ça ona he lal ol maz. Eğer (bu
ko ca da) onu bo şar sa, on lar (ilk ko ca ile ka rı sı) Al lah'ın sı nır la -
rı nı ayak ta tu ta cak la rı nı sa nı yor lar sa, tek rar bir bir le ri ne dön me -
le rin de iki si için gü nah yok tur. İş te bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır;
bi len bir top lu luk için bun la rı (böy le) açık lar. (2/230)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni de ta mam la mış lar -
sa -bir bir le riy le ma ruf (bi li nen meş ru bi çim de) an laş tık la rı tak-
dir de- on la ra, ken di le ri ni ko ca la rı na ni kah la ma la rı na en gel çı -
kar ma yın. İş te, içi niz de Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re
bu nun la (böy le) öğüt ve ri lir. Bu, si zin için da ha ha yır lı ve da ha
te miz dir. Al lah, bi lir de siz bil mez si niz. (2/232)
(İd de ti bek le yen) Ka dın la rı ni kah la mak is te di ği ni zi (on la ra) sez-
dir me niz de ya da böy le bir is te ği gön lü nüz de sak la ma nız da si -

zin için bir sa kın ca yok tur. Ger çek te Al lah, si zin on la rı (kal bi niz -
den ge çi rip) ana ca ğı nı zı bi lir. Sa kın bi li nen (meş ru) söz ler dı -
şın da on lar la giz li ce va ad leş me yin; bek le me sü re si ta mam la -
nın ca ya ka dar ni kah ba ğı nı bağ la ma ya ke sin ka rar ver me yin.
Ve bi lin ki, el bet te Al lah kal bi niz den ge çe ni bil mek te dir. Ar tık
on dan ka çı nın. Ve bi lin ki, şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır, (kul la -
ra) yu mu şak dav ra nan dır. (2/235)
Eğer on la ra me hir tes bit eder de, el sür me den bo şar sa nız, bu
du rum da -ken di le ri ve ya ni kah ba ğı elin de ola nın ba ğış la ma sı
ha riç- tes bit et ti ği niz (mehr)in ya rı sı on la rın dır. Si zin (tü mü nü
ve ya faz la sı nı) ba ğış la ma nız tak va ya da ha ya kın dır. Ara nız da -
ki üs tün lü ğü (de re ce far kı nı) unut ma yın. Şüp he siz Al lah, yap-
mak ta ol duk la rı nı zı gö ren dir. (2/237)
Eğer ye tim (kız)lar ko nu sun da ada le ti ye ri ne ge ti re me ye ce ği -
niz den kor kar sa nız, bu du rum da, (on lar la de ğil) si ze he lal olan
(baş ka) ka dın lar dan iki şer, üçer, dör der ol mak üze re ni kah la -
yın. Şa yet ada le ti sağ la ya ma ya ca ğı nız dan kor kar sa nız, o za -
man bir (eş) ya da sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye) ile (ye ti -
nin). Bu sap ma ma nı za da ha ya kın dır. (4/3)
Ye tim le ri, ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin; şa yet ken di -
le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz mü, he men on la ra mal-
la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di ye is raf ile çar ça buk ye me yin. Zen -
gin olan if fet li ol ma ya ça lış sın, yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti -
ya ca ve ör fe uy gun) bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne ver-
di ği niz za man, on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He sap gö rü cü
ola rak Al lah ye ter. (4/6)
Ka dın lar dan ba ba la rı nı zın ni kah la dık la rı nı ni kah la ma yın. An cak
(ca hi li ye de) ge çen geç miş tir. Çün kü bu, 'çir kin bir ha ya sız lık' ve
'öf ke du yu lan bir iğ renç lik tir.' Ne kö tü bir yol du o!... (4/22)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler, o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı, fu huş ta bu lun ma yan, if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra, fu huş ya pa cak olur lar sa, öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za-
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu, siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/25)
Ka dın lar ko nu sun da sen den fet va is ter ler. De ki: "On la ra iliş kin
fet va yı si ze Al lah ve ri yor. (Bu fet va,) Ken di le ri ne ya zı lan (hak-
la rı ve ya mi ras)ı ver me di ği niz ve ken di le ri ni ni kah la ma yı is te di -
ği niz ye tim ka dın lar ve za yıf ço cuk lar (hak kın da) ile ye tim le re
kar şı ada le ti ayak ta tut ma nız ko nu sun da si ze Ki tap'ta okun-
mak ta olan lar dır. Ha yır adı na her ne ya par sa nız, şüp he siz
Allah onu bi lir. (4/127)
Zi na eden er kek, zi na eden ya da müş rik olan bir ka dın dan baş-
ka sı nı ni kah la ya maz; zi na eden ka dı nı da zi na eden ya da müş-
rik olan bir er kek ten baş ka sı ni kah la ya maz. Bu, mü'min le re ha -
ram kı lın mış tır. (24/3)
İçi niz de ev li ol ma yan la rı, kö le le ri niz den ve ca ri ye le ri niz den sa -
lih olan la rı ev len di rin. Eğer fa kir ise ler Al lah, Ken di faz lın dan
on la rı zen gin eder. Al lah ge niş (ni met sa hi bi)dir, bi len dir. Ni kah
(im ka nı) bu la ma yan lar, Al lah on la rı ken di faz lın dan zen gin leş ti -
rin ce ye ka dar if fet li dav ran sın lar. Sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu
(kö le ve ca ri ye ler den) mü ka te be is te yen le re -eğer on lar da bir
ha yır gö rü yor sa nız- mü ka te be ya pın. Ve Al lah'ın si ze ver di ği
ma lın dan on la ra ve rin. Dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ını el de et -
mek için -ırz la rı nı ko ru mak is ti yor lar sa- ca ri ye le ri ni zi fuh şa zor-
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la ma yın. Kim on la rı (fuh şa) zor lar sa, şüp he siz, on la rın (fuh şa)
zor lan ma la rın dan son ra Al lah (on la rı) ba ğış la yan dır, esir ge yen -
dir. (24/32-33)
(Ba ba la rı) De di ki: "Doğ ru su ben, se kiz yıl ba na hiz met et me ne
kar şı lık ol mak üze re, şu iki kı zım dan bi ri ni sa na ni kah la mak is -
ti yo rum; şa yet on (yıl)a ta mam la ya cak olur san, ar tık o da sen-
den. Ben sa na zor luk çı kar mak is te mem; be ni de in şa Al lah sa -
lih olan lar dan bu la cak sın." (28/27)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın la rı ni kah la yıp son ra on la ra do -
kun ma dan bo şar sa nız, bu du rum da si zin için üzer le ri ne sa ya -
ca ğı nız bir id det yok tur. Ar tık (he men) on la rı ya rar lan dı rın (on -
la ra ye te cek bir mik tar ve rin) ve gü zel bir sal ma tar zıy la on la rı
sa lı ve rin. (33/49)
Ey iman eden ler (rast ge le) Pey gam be rin ev le ri ne gir me yin, (Bir
baş ka iş için gir miş se niz il le de) ye mek vak ti ni bek le me yin.
(Ama ye me ğe) çağ rıl dı ğı nız za man gi rin, ye me ği yi yin ce da ğı -
lın ve (uzun) sö ze dal ma yın. Ger çek ten bu, pey gam be re ezi yet
ver mek te ve o da siz den utan mak ta dır; oy sa Al lah, hak (kı açık-
la mak)tan utan maz. On lar dan (pey gam be rin eş le rin den) bir şey
is te ye ce ği niz za man, per de ar ka sın dan is te yin. Bu, si zin kalp-
le ri niz için de, on la rın kalp le ri için de da ha te miz dir. Al lah'ın Re -
sû lü'ne ezi yet ver me niz ve on dan son ra eş le ri ni ni kah la ma nız
si ze ebe di ola rak (he lal) ol maz. Çün kü böy le yap ma nız, Al lah
Katında çok bü yük (bir gü nah)tır. (33/53)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın lar hic ret ede rek si ze gel dik le ri
za man, on la rı im ti han edin. Al lah, on la rın iman la rı nı da ha iyi bi -
len dir. Şa yet (ger çek ten) mü'min ka dın lar ol duk la rı nı bi lip-öğ re -
nir se niz, ar tık sa kın on la rı ka fir le re ge ri çe vir me yin. (Çün kü) Ne
bun lar on la ra he lal dir, ne on lar bun la ra he lal dir. On la ra (ka fir
ko ca la rı na ken di le ri için) har ca dık la rı nı ve rin. On la ra (hic ret
eden mü'min ka dın la ra) üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver di ği niz tak-
dir de on la rı ni kah la ma nız da si ze bir güç lük yok tur. Ka fir (ka -
dın)la rın is met le ri ni (ni kah la rı nı) tut ma yın ve (on lar için) har ca -
dık la rı nı zı is te yin. On lar da (mü'min ka dın la ra) har ca dık la rı nı is -
te sin ler. Bu, Al lah'ın hük mü dür; si zin ara nız da hük me der. Al lah,
bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (60/10)
Al lah, in kâr eden le re, Nuh'un eşi ni ve Lut'un eşi ni ör nek ver di.
İki si de, kul la rı mız dan sa lih olan iki ku lu mu zun ni kah la rı al tın -
day dı; an cak on la ra iha net et ti ler. Bun dan do la yı, (ko ca la rı)
ken di le ri ne Al lah'tan ge len hiç bir şey le ya rar sağ la ma dı lar. İki -
si ne de: "Ate şe di ğer gi ren ler le bir lik te gi rin" de nil di. (66/10)

Nİ MET
...Ken di le ri ne ni met ver dik le ri nin yo lu na,... (1/6)
Ey İs ra ilo ğul la rı, si ze ba ğış la dı ğım ni me ti mi ha tır la yın ve ah di -
me bağ lı ka lın, ki ben de ah di ni ze bağ lı ka la yım. Ve yal nız ca
ben den kor kun. (2/40)
Ey İs ra ilo ğul la rı, si ze ba ğış la dı ğım ni me ti mi ve si zi (bir dö nem)
alem le re mu hak kak üs tün kıl dı ğı mı ha tır la yın. (2/122)
Her ne re den çı kar san, yü zü nü Mes cid-i Ha ram yö nü ne çe vir.
(Siz de) Her ne re de olur sa nız yü zü nü zü onun yö nü ne çe vi rin.
Öy le ki, on lar dan zul me den le rin dı şın da in san la rın, si ze kar şı
bir de lil le ri ol ma sın. On lar dan kork ma yın, Ben den kor kun, üze-
ri niz de ki ni me ti mi ta mam la ya yım. Umu lur ki hi da ye te erer si niz.
(2/150)
İs ra ilo ğul la rı na sor, on la ra ni ce açık ayet(ler) ver dik. Ken di si ne
gel dik ten son ra kim Al lah'ın ni me ti ni de ğiş ti rir se, (bil sin ki) şüp-
he siz Al lah, ce za sı pek şid det li olan dır. (2/211)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni ta mam la mış lar sa,

on la rı ya gü zel lik le tu tun ya da gü zel lik le bı ra kın. Fa kat hak la rı -
nı ih lal edip za rar ver mek için on la rı (ya nı nız da) tut ma yın. Kim
böy le ya par sa ar tık o, ken di nef si ne zul met miş olur. Al lah'ın
ayet le ri ni oyun (ko nu su) edin me yin ve Al lah'ın si ze ver di ği ni -
me ti ve si ze öğüt ola rak in dir di ği Ki tab'ı ve hik me ti anın.
Allah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki, Al lah her şe yi bi len dir.
(2/231)
Al lah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp ay rıl ma yın. Ve
Allah'ın si zin üzeri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni siz düş man -
lar idi niz. O, kalp le ri ni zin ara sı nı uz laş tı rıp-ısın dır dı ve siz O'nun
ni me tiy le kar deş ler ola rak sa bah la dı nız. Yi ne siz, tam ateş çu -
ku ru nun kı yı sın day ken, ora dan si zi kur tar dı. Umu lur ki hi da ye -
te erer si niz di ye, Al lah, si ze ayet le ri ni böy le açık lar. (3/103)
On lar, Al lah'tan bir ni me ti, bir faz lı (bol lu ğu) ve ger çek ten
Allah'ın mü'min le rin ec ri ni bo şa çı kar ma dı ğı nı müj de le mek te dir -
ler. (3/171)
Bun dan do la yı, ken di le ri ne hiç bir kö tü lük do kun ma dan bir bol-
luk (fazl) ve Al lah'tan bir ni met le ge ri dön dü ler. On lar, Al lah'ın
rı za sı na uy du lar. Al lah, bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. (3/174)
Kim Al lah'a ve Re sul'e ita at eder se, iş te on lar Al lah'ın ken di le ri -
ne ni met ver di ği pey gam ber ler, doğ ru lar (ve doğ ru la yan lar), şe -
hid ler ve sa lih ler le be ra ber dir. Ne iyi ar ka daş tır on lar? (4/69)
Şüp he siz içi niz den ağır dav ra nan lar var dır. Şa yet, si ze bir mu -
si bet isa bet ede cek ol sa: "Doğ ru su Al lah, ba na ni met ver di,
çün kü on lar la bir lik te ol ma dım" der. (4/72)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
Ey iman eden ler, na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın, baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da (yı ka yın.) Eğer cü nüp se niz te miz -
le nin (gu sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra
do kun muş sa nız da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir
top rak la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on -
dan sü rün. Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez, ama si zi te miz -
le mek ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu lur ki şük-
re der si niz. (5/6)
Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ve: "İşit tik ve ita at et tik" de di ği niz -
de si zi, ken di siy le bağ la dı ğı sö zü nü (mi sa kı nı) anın. Al lah'tan
kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah, si ne le rin özün de ola nı bi len dir.
(5/7)
Ey iman eden ler, Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın; ha ni
bir top lu luk, si ze el le ri ni uzat ma ya yel ten miş ti de, (Al lah,) on la -
rın el le ri ni siz ler den ge ri püs kürt müş tü. Al lah'tan kor kup-sa kı -
nın. Mü'min ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler. (5/11)
Ha ni, Mu sa kav mi ne (şöy le) de miş ti: "Ey kav mim, Al lah'ın üze-
ri niz de ki ni me ti ni anın; içi niz den pey gam ber ler çı kar dı, siz den
yö ne ti ci ler kıl dı ve alem ler den hiç kim se ye ver me di ği ni si ze ver -
di." (5/20)
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Kor kan lar ara sın da olup da Al lah'ın ken di le ri ne ni met ver di ği iki
ki şi: "On la rın üze ri ne ka pı dan gi rin. Gi rer se niz, şüp he siz siz ler
ga lib si niz. Eğer mü'min ler den se niz, yal nız ca Al lah'a te vek kül
edin." de di. (5/23)
Eğer, Ki tap Eh li iman edip sa kın sa lar dı, el bet te on la rın kö tü lük -
le ri ni ör ter ve on la rı 'ni met ler le do na tıl mış' cen net le re so kar dık.
(5/65)
Ve eğer on lar Tev rat'ı, İn cil'i ve ken di le ri ne Rab le rin den in di ri -
le ni (Kur'an'ı) ayak ta tut sa lar dı, el bet te üst le rin den ve ayak la rı -
nın al tın dan (sa yı sız ni me ti) yi ye cek ler di. İç le rin de aşı rı ol ma -
yan (mu te dil) bir üm met var dır. On lar dan ço ğu nun yap tık la rı ise
ne kö tü dür! (5/66)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
Si zi uyar mak için ara nız dan bir adam ara cı lı ğıy la Rab bi niz den
si ze bir zikr'in gel me si ne mi şa şır dı nız? (Al lah'ın) Nuh kav min -
den son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zin ya ra tı lış ta ge li şi mi ni zi
art tır dı ğı nı (ve ya üs tün kıl dı ğı nı) ha tır la yın. Öy ley se Al lah'ın ni -
met le ri ni ha tır la yın, ki kur tu luş bu la sı nız." (7/69)
(Al lah'ın) Ad (kav min den) son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zi
yer yü zün de (güç ve ser vet le) yer leş tir di ği ni ha tır la yın. Ki onun
düz lük le rin de köşk ler ku ru yor, dağ lar dan ev ler yon tu yor du nuz.
Şu hal de Al lah'ın ni met le ri ni ha tır la yın, yer yü zün de boz gun cu -
lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (7/74)
Ne de ni şu: Bir ka vim (top lum), ken din de ola nı de ğiş ti rin ce ye
ka dar Al lah, ona ni met ola rak ba ğış la dı ğı nı de ğiş ti ri ci de ğil dir.
Al lah şüp he siz işi ten dir, bi len dir. (8/53)
Rab le ri on la ra Katından bir rah me ti, bir hoş nut lu ğu ve on lar
için, ken di si ne sü rek li bir ni met bu lu nan cen net le ri müj de ler.
(9/21)
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar da, Rab le ri on la rı
iman la rı do la yı sıy la al tın dan ır mak lar akan, ni met ler le do na tıl -
mış cen net le re yö nel tip-ile tir (hi da yet eder). (10/9)
Ve an dol sun, ken di si ne do ku nan bir sı kın tı dan son ra, ona bir
ni met tad dır sak, kuş ku suz; "Kö tü lük ler ben den gi di ver di" der.
Çün kü o, şı ma rık tır, bö bür le nen dir. (11/10)
Ey kav mim, Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be
edin. Üs tü nü ze gök ten sa ğa nak (yağ mur lar, bol ni met ler) yağ-
dır sın ve gü cü nü ze güç kat sın. Suç lu-gü nah kar lar ola rak yüz
çe vir me yin." (11/52)
Böy le ce Rab bin se ni seç kin kı la cak, söz le rin yo ru mun dan (kay-
nak la nan bir bil gi yi) sa na öğ re te cek ve da ha ön ce ata la rın İb ra -
him ve İs hak'a (ni me ti ni) ta mam la dı ğı gi bi se nin ve Ya kub ai le -
si nin üze rin de ki ni me ti ni ta mam la ya cak tır. El bet te Rab bin, bi -
len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (12/6)
Ha ni Mu sa kav mi ne şöy le de miş ti: "Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti -
ni ha tır la yın; ha ni O si zi Fi ra vun ai le sin den kur tar mış tı, on lar si -
zi en da ya nıl maz iş ken ce le re uğ ra tı yor, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi -
niz den bü yük bir sı nav var dır." (14/6)
Al lah'ın bu ni me ti ni in kâ ra de ğiş ti ren le ri ve ka vim le ri ni 'yı kım ve

azab' yur du na kon du ran la rı gör me din mi? (14/28)
Si ze her is te di ği niz şe yi ver di. Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya
kal kı şır sa nız, onu sa yıp-bi tir me ye güç ye ti re mez si niz. Ger çek
şu ki, in san pek za lim dir, pek nan kör dür. (14/34)
Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şa cak olur sa nız, onu bir
ge nel le me ya pa rak bi le sa ya maz sı nız. Ger çek ten Al lah, ba ğış -
la yan dır, esir ge yen dir. (16/18)
Ni met ola rak si ze ula şan ne var sa, Al lah'tan dır, son ra si ze bir
za rar do kun du ğun da (yi ne) an cak O'na yal var mak ta sı nız.
(16/53)
Al lah rı zık ta ki mi ni zi ki mi ni ze üs tün kıl dı; üs tün kı lı nan lar, rı zık -
la rı nı el le ri nin al tın da bu lu nan la ra on da eşit ola cak şe kil de çe -
vi rip-ve ri ci de ğil dir ler. Şim di Al lah'ın ni me ti ni in kar mı edi yor lar?
(16/71)
Al lah si ze ken di ne fis le ri niz den eş ler ya rat tı ve si ze eş le ri niz den
ço cuk lar ve to run lar ya rat tı ve si zi gü zel şey ler den rı zık lan dır dı.
Şim di on lar, ba tı la mı ina nı yor lar ve Al lah'ın ni me ti ni in kar mı
edi yor lar? (16/72)
Al lah, si zin için ya rat tı ğı şey ler den göl ge ler kıl dı. Dağ lar da da
si zin için ba rı nak lar-si per ler kıl dı, si zi sı cak tan ko ru ya cak el bi -
se ler, si zi sa va şı nız da (zor luk la ra kar şı) ko ru ya cak gi yim lik ler
de var et ti. İş te O, üze ri niz de ki ni me ti ni böy le ta mam la mak ta dır,
umu lur ki tes lim olur su nuz. (16/81)
On lar, Al lah'ın ni me ti ni bi li yor lar, son ra da in kar edi yor lar; on la -
rın ço ğu in kâr eden ler dir. (16/83)
Al lah bir şeh ri ör nek ver di: (Hal kı) Gü ven lik ve hu zur için dey di,
rız kı da her yer den bol bol gel mek tey di; fa kat Al lah'ın ni met le ri -
ne nan kör lük et ti, böy le ce Al lah yap tık la rı na kar şı lık ola rak, ona
aç lık ve kor ku el bi se si ni tat tır dı. (16/112)
Öy ley se Al lah'ın si zi rı zık lan dır dı ğı şey ler den he lal (ve) te miz
olan la rı nı yi yin; eğer O'na kul luk edi yor sa nız Al lah'ın ni me ti ne
şük re din. (16/114)
O'nun ni met le ri ne şük re di ciy di. (Al lah) Onu seç ti ve doğ ru yo la
ilet ti. (16/121)
İn sa na bir ni met ver di ği miz de sırt çe vi rir ve yan çi zer; ona bir
şer do kun du ğu za man da umut suz lu ğa ka pı lır. (17/83)
De di ki: "Rab bi min be ni ken di sin de sağ lam bir ik ti dar la yer le şik
kıl dı ğı (güç, ni met ve im kan), da ha ha yır lı dır. Ma dem öy le, ba -
na (in sa ni) güç le yar dım edin de, si zin le on lar ara sın da sa pa -
sağ lam bir en gel kı la yım." (18/95)
İş te bun lar; ken di le ri ne Al lah'ın ni met ver di ği pey gam ber ler den -
dir; Adem'in so yun dan, Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mız (in san ne -
sil le rin)den, İb ra him ve İs ra il (Ya kup)in so yun dan, doğ ru yo la
eriş tir dik le ri miz den ve seç tik le ri miz den dir ler. On la ra Rah man
(olan Al lah')ın ayet le ri okun du ğun da, ağ la ya rak sec de ye ka pa -
nır lar. (19/58)
Onun uğul tu su nu bi le duy maz lar. On lar ne fis le ri nin ar zu la dı ğı
(sa yı sız ni met) için de ebe di ka lı cı dır lar. (21/102)
Mülk, o gün yal nız ca Al lah'ın dır. O, ara la rın da hük me de cek tir.
Ar tık iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; ni met ler le do na tıl -
mış cen net ler için de dir ler. (22/56)
İş te (yer yü zü nün ha ki mi ye ti ne ve ahi re tin ni met le ri ne) va ris ola-
cak on lar dır. (23/10)
Ba na kar şı lü tuf-de di ğin ni met de, İs ra ilo ğul la rı nı kö le kıl man -
dan do la yı dır." (26/22)
Be ni ni met ler le-do na tıl mış cen ne tin mi ras çı la rın dan kıl,"
(26/85)
Sü ley man, Da vud'a mi ras çı ol du ve de di ki: "Ey in san lar, bi ze
kuş la rın ko nuş ma-di li öğ re til di ve bi ze her şey den (bol bir ni met)
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ve ril di. Ger çek ten bu, apa çık bir üs tün lük tür." (27/16)
(Sü ley man) Bu sö zü üze ri ne te bes süm edip gül dü ve de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
ve hoş nut ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı il ham et ve be -
ni rah me tin le sa lih kul la rın ara sı na kat." (27/19)
De di ki: "Rab bim, ba na ver di ğin ni met ler adı na, ar tık suç lu gü -
nah kar la ra des tek çi ol ma ya ca ğım." (28/17)
Gör me di ler mi ki, çev re le rin de in san lar ka pı lıp-yağ ma edi lir ken,
Biz Ha rem (Mek ke'y)i gü ve ni lir (ve do ku nul maz) kıl dık? Yi ne de
on lar, ba tı la ina nıp Al lah'ın ni met le ri ne nan kör lük mü edi yor lar?
(29/67)
(An cak) Ger çek ten iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ise;
on lar için ni met ler le-do na tıl mış cen net ler var dır. (31/8)
Gör mü yor mu su nuz ki, şüp he siz Al lah, gök ler de ve yer de olan-
la rı em ri ni ze ama de kıl mış, açık ve giz li si zin üze ri niz de ki ni -
met le ri ni ge niş le tip-ta mam la mış tır. (Bu na rağ men) İn san lar dan
öy le le ri var dır ki, hiç bir il me da yan ma dan, bir yol gös te ri ci ve
ay dın la tı cı bir ki tap ol ma dan Al lah hak kın da mü ca de le edip du -
rur. (31/20)
Gör mü yor mu sun ki, si ze ayet le rin den (ba zı la rı nı) gös ter me si
için, ge mi ler Al lah'ın ni me tiy le de niz de akıp git mek te dir! Hiç
şüp he siz bun da, çok sab re den, çok şük re den için ger çek ten
ayet ler var dır. (31/31)
Ar tık hiç bir ne fis, yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze re ken di le ri için
göz ler ay dın lı ğı ola rak ne le rin (sa yı sız ni met le rin) sak lan dı ğı nı
bil mez. (32/17)
Ey iman eden ler, Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni
si ze or du lar gel miş ti; böy le ce Biz de on la rın üze ri ne, bir rüz gar
ve si zin gör me di ği niz or du lar gön der miş tik. Al lah, yap tık la rı nı zı
gö ren dir. (33/9)
Ha ni sen, Al lah'ın ken di si ne ni met ver di ği ve se nin de ken di si -
ne ni met ver di ğin ki şi ye: "Eşi ni ya nın da tut ve Al lah'tan sa kın"
di yor dun; in san lar dan çe ki ne rek Al lah'ın açı ğa vu ra ca ğı şe yi
ken di nef sin de sak lı tu tu yor dun; oy sa Al lah, ken di sin den çe kin -
me ne çok da ha la yık tı. Ar tık Zeyd, on dan iliş ki si ni ke sin ce, Biz
onu se nin le ev len dir dik; ki böy le lik le ev lat lık la rı nın ken di le rin -
den iliş ki le ri ni kes tik le ri (ka dın la rı bo şa dık la rı) za man, on lar la
ev len me ko nu sun da mü'min ler üze ri ne bir güç lük ol ma sın.
Al lah'ın em ri ye ri ne ge ti ril miş tir. (33/37)
Ey in san lar, Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni anın. Gök ten ve yer-
den si zi rı zık lan dı ran Al lah'ın dı şın da bir baş ka ya ra tı cı var mı?
O'ndan baş ka ilah yok tur. Öy ley se na sıl olur da çev ri li yor su -
nuz? (35/3)
Ni met ler le do na tıl mış (na im) cen net ler de. (37/43)
Eğer Rab bi min ni me ti ol ma say dı, mu hak kak ben de (azab ye ri -
ne ge ti ri lip) ha zır bu lun du ru lan lar dan ola cak tım. (37/57)
İn sa na bir za rar do kun du ğu za man, gö nül den ka tık sız ca yö nel -
miş ola rak Rab bi ne dua eder. Son ra ona ken din den bir ni met
ver di ği za man, da ha ön ce O'na dua et ti ği ni unu tur ve O'nun yo -
lun dan sap tır mak ama cıy la Al lah'a eş ler koş ma ya baş lar. De ki:
"İn kâ rın la bi raz (dün ya zevk le rin den) ya rar lan; çün kü sen, ate-
şin hal kın dan sın." (39/8)
İn sa na bir za rar do kun du ğu za man, Bize dua eder; son ra ta ra -
fı mız dan ona bir ni met ih san et ti ği miz de, der ki: "Bu, ba na an -
cak bir bil gi(m) do la yı sıy la ve ril di." Ha yır; bu bir fit ne (ken di si ni
bir de ne me)dir. An cak ço ğu bil mi yor lar. (39/49)
İn sa na ni met ver di ği miz za man, yüz çe vi rir ve yan çi zer; ona bir
şer do kun du ğu za man ise, ar tık o, ge niş (kap sam lı ve de rin le -
me si ne) bir dua sa hi bi dir. (41/51)

On la rın sırt la rı na bi nip-doğ rul ma nız, son ra doğ rul du ğu nuz za -
man, Rab bi ni zin ni me ti ni zik ret me niz ve: "Bun la ra bi zim için bo -
yun eğ di ren  (Al lah) ne yü ce dir, yok sa biz bu nu (ken di hiz me ti -
mi ze) ya naş tı ra maz dık" de me niz için. (43/13)
O, yal nız ca bir kul dur; ken di si ne ni met ver dik ve onu İs ra ilo ğul -
la rı na bir ör nek kıl dık. (43/59)
Ve iç le rin de 'se vinç ve mut lu luk için de' ya şa dık la rı ni met ler,
(44/27)
Ken din den (bir ni met ola rak) gök ler de ve yer de olan la rın tü mü -
ne si zin için bo yun eğ dir di. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka -
vim için ger çek ten ayet ler var dır. (45/13)
Biz in sa na, 'an ne ve ba ba sı na' iyi lik le dav ran ma sı nı tav si ye et -
tik. An ne si onu güç lük le ta şı dı ve onu güç lük le do ğur du. Onun
(ha mi le lik te) ta şın ma sı ve süt ten ke sil me si, otuz ay dır. Ni ha yet
güç lü (er gin lik) ça ğı na erip kırk yıl (ya şın)a ula şın ca, de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
ve se nin ra zı ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı ba na il ham
et; be nim için so yum da sa la hı ver. Ger çek ten ben tev be edip
Sa na yö nel dim ve ger çek ten ben Müs lü man lar da nım." (46/15)
Öy le ki Al lah, se nin geç miş ve ge le cek (her) gü na hı nı ba ğış la -
sın, üze rin de ki ni me ti ni ta mam la sın ve se ni dos doğ ru bir yo la
yö nelt sin. (48/2)
Ve (da ha) baş ka (ni ce ni met ler de, ki,) siz he nüz on la ra güç ye -
tir miş de ğil si niz; (ama) ger çek ten Al lah, on la rı ku şat mış tır.
Allah, her şe ye güç ye ti ren dir. (48/21)
Al lah'tan bir fazl (bir ih san ve lü tuf) ve bir ni met ola rak. Al lah, bi -
len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (49/8)
Hiç şüp he siz mut ta ki ler, cen net ler de ve ni met için de dir ler;
(52/17)
Şu hal de sen, öğüt ve rip-ha tır lat; çün kü sen, Rab bi nin ni me tiy -
le ne ka hin sin, ne mec nun. (52/29)
Öy ley se, Rab bi nin han gi ni met le rin den şüp he edi yor sun?
(53/55)
Ta ra fı mız dan bir ni met ola rak. İş te Biz, şük re den le ri böy le ödül-
len di ri riz. (54/35)
Şu hal de Rab bi ni zin han gi ni met le ri ni ya lan la ya bi lir si niz?
(55/13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67,69, 71, 73, 75, 77)
Ni met ler le-do na tıl mış cen net ler için de; (56/12)
Ve rız kı nı zı (Kur'an'dan ya rar lan ma ni me ti ni bı ra kıp onu) mut la-
ka ya lan say mak tan iba ret mi kı lı yor su nuz? (56/82)
Bu du rum da ra hat lık, gü zel rı zık ve ni met ler le do na tıl mış cen-
net (onun dur). (56/89)
Sen, Rab bi nin ni me tiy le bir mec nun de ğil sin. (68/2)
Doğ ru su, mut ta ki olan lar için Rab le ri Katında ni met ler le do na -
tıl mış cen net ler var dır. (68/34)
Eğer Rab bin den bir ni met ona ulaş ma say dı, mut la ka ye ril miş
ve çıp lak bir du rum da (ka ra ya) atıl mış ola cak tı. (68/49)
On lar dan her bi ri, ni met ler le do na tıl mış cen ne te gi re ce ği ni mi
umu yor (ta mah edi yor)? (70/38)
Eğer on lar (in san lar ve cin ler), yol üze rin de 'dos doğ ru bir is ti -
ka met tut tur sa lar dı', mut la ka Biz on la ra bol mik tar da su içi rir
(tü ken mez bir rı zık ve ni met ve rir)dik. (72/16)
Ya lan la mak ta olan ni met (re fah ve ser vet) sa hip le ri ni sen ba na
bı rak ve on la ra az bir sü re ta nı. (73/11)
Her ne re ye bak san, bir ni met ve bü yük bir mülk gö rür sün.
(76/20)
Şüp he siz eb rar olan lar, el bet te ni met ler(le do na tıl mış cen net -
ler) için de dir ler. (82/13)
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Ger çek şu ki, eb rar olan lar, el bet te ni met ler için de dir ler. (83/22)
Ni me tin pa rıl tı lı-se vin ci ni sen on la rın yüz le rin de ta nır sın.
(83/24)
O gün, öy le yüz ler de var dır ki, ni met te (en gin bir mut lu luk için-
de)dir ler. (88/8)
Fa kat in san; ne za man Rab bi ken di si ni bir de ne me den ge çir se,
ona bir ke rem de bu lun sa, ni met ler ver se: "Rab bim ba na ik ram
et ti" der. (89/15)
Onun ya nın da hiç kim se nin kar şı lı ğı ve ri le cek bir ni me ti (bor cu)
yok tur. (92/19)
Rab bi nin ni me ti ni dur mak sı zın an lat. (93/11)
Son ra o gün, ni met ten sor gu ya çe ki le cek si niz. (102/8)

Nİ YET
Al lah, si zi ye min le ri niz de ki rast ge le söy le me le ri niz den boş
amaç sız söz ler den do la yı so rum lu tut maz; fa kat kalp le ri ni zin
ka zan dık la rın dan do la yı so rum lu tu tar. Al lah ba ğış la yan dır yu -
mu şak dav ra nan dır. (2/225)

NÖ BET
Ey iman eden ler, sab re din ve sa bır da ya rı şın, (sı nır lar da) nö -
bet le şin. Al lah'tan kor kun. Umu lur ki kur tu lur su nuz. (3/200)

NUH (A.S.) VE KAV Mİ
Nuh'a ve on dan son ra ki pey gam ber le re vah yet ti ği miz gi bi, sa -
na da vah yet tik. İb ra him'e, İs ma il'e, İs hak'a, Ya kub'a, to run la rı -
na, İsa'ya, Ey yub'a, Yu nus'a, Ha run'a ve Sü ley man'a da vah-
yet tik. Da vud'a da Ze bur ver dik. (4/163)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik, hep si ni hi da ye te eriş-
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u, Sü -
ley man'ı, Ey yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş-
tır dık. Biz, iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/84)
An dol sun Biz Nuh'u ken di kav mi ne (top lu mu na) gön der dik. De -
di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan baş ka ila hı -
nız yok tur. Doğ ru su ben, si zin için bü yük bir gü nün aza bın dan
kork mak ta yım." Kav mi min ön de ge len le ri: "Ger çek te biz se ni
açık ça bir 'şa şır mış lık ve sap mış lık' için de gö rü yo ruz" de di ler.
O: "Ey kav mim, ben de bir 'şa şır mış lık ve sap mış lık' yok tur; ama
ben alem le rin Rab bin den bir el çi yim." de di. "Si ze Rab bi min ri -
sa le ti ni teb liğ edi yo rum. (Ay rı ca) Si ze öğüt ve ri yor ve si zin bil-
me dik le ri ni zi ben Al lah'tan bi li yo rum. "Sa kı nıp rah me te ka vuş -
ma nız için, içi niz den si zi uya rıp kor ku ta cak bir adam ara cı lı ğı ile
bir zi kir (Ki tap) gel me si ne mi şaş tı nız?" Onu ya lan la dı lar. Biz de
onu ve ge mi de onun la bir lik te olan la rı kur tar dık, ayet le ri mi zi ya -
lan sa yan la rı su da-boğ duk. Çün kü on lar kör bir ka vim di. (7/59-
64)
"Si zi uyar mak için ara nız dan bir adam ara cı lı ğıy la Rab bi niz den
si ze bir zikr'in gel me si ne mi şa şır dı nız? (Al lah'ın) Nuh kav min -
den son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zin ya ra tı lış ta ge li şi mi ni zi
art tır dı ğı nı (ve ya üs tün kıl dı ğı nı) ha tır la yın. Öy ley se Al lah'ın ni -
met le ri ni ha tır la yın, ki kur tu luş bu la sı nız." (7/69)
On la ra, ken di le rin den ön ce ki le rin; Nuh, Ad, Se mud kav mi nin,
İb ra him kav mi nin, Med yen aha li si nin ve yer le bir olan şe hir le rin
ha be ri gel me di mi? On la ra re sul le ri apa çık de lil ler ge tir miş ler di.
De mek ki Al lah, on la ra zul me di yor de ğil di, ama on lar ken di ne f-
is le ri ne zul me di yor lar dı. (9/70)
On la ra Nuh'un ha be ri ni oku. Ha ni kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav-
mim, be nim ma ka mım ve Al lah'ın ayet le riy le ha tır lat ma la rım eğer
si ze ağır ge li yor sa ben, şüp he siz Al lah'a te vek kül et mi şim. Ar tık

siz or tak la rı nız la top la nıp ya pa ca ğı nız işi ka ra ra bağ la yın da işi-
niz si ze ör tü lü kal ma sın (ve ya ta sa ko nu su ol ma sın), son ra hak-
kım da ki hük mü nü zü -ba na sü re ta nı mak sı zın- ve rin. Eğer yüz
çe vi re cek olur sa nız, ben siz den bir kar şı lık is te me dim. Be nim ec -
rim, yal nız ca  Al lah'a ait tir. Ve ben, Müs lü man lar dan ol mak la em -
ro lun dum. Fa kat onu ya lan la dı lar; Biz de onu ve ge mi de onun la
bir lik te olan la rı kur tar dık ve on la rı ha li fe ler kıl dık. Ayet le ri mi zi ya -
lan la yan la rı da su da boğ duk. Uya rı lan la rın na sıl bir so nu ca uğ ra-
tıl dık la rı na bir bak. (10/71-73)
An dol sun, Biz Nuh'u kav mi ne gön der dik. (On la ra:) "Ben si zin
için an cak apa çık bir uya rıp-kor ku tu cu yum. Al lah'tan baş ka sı na
kul luk et me yin. Ben si ze (ge le cek olan) acı bir gü nün aza bın -
dan kor ka rım" (de di). Kav min den, ile ri ge len in kâr cı lar: "Biz se -
ni yal nız ca bi zim gi bi bir be şer den baş ka sı gör mü yo ruz; sa na,
sığ gö rüş lü olan en aşa ğı lık la rı mız dan baş ka sı nın uy du ğu nu
gör mü yo ruz ve si zin bi ze bir üs tün lü ğü nü zü de gör mü yo ruz.
Ak si ne, biz si zi ya lan cı lar sa nı yo ruz" de di. De di ki: "Ey Kav mim,
gö rü şü nüz ne dir söy le yin? Eğer ben Rab bim den apa çık bir bel -
ge üze rin de isem ve Rab bim ba na Kendi Katından bir rah met
ver miş de (bu,) si zin göz le ri niz den sak lı tu tul muş sa? Siz bu nu
is te mi yor ken biz si zi bu na zor la ya cak mı yız? Ey Kav mim, ben
siz den bu na kar şı lık bir mal is te mi yo rum. Be nim ec rim, yal nız -
ca Al lah'a ait tir. Ben iman eden le ri ko va cak de ği lim. On lar ger-
çek ten Rab le ri ne ka vu şa cak lar. An cak ben si zi, ca hil lik et mek -
te olan bir ka vim gö rü yo rum. "Ey kav mim, ben on la rı ko var sam,
Al lah'tan (ge le cek aza ba kar şı) ba na kim yar dım ede cek? Hiç
dü şün mez mi si niz? Ben si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de -
mi yo rum, gay bı da bil mi yo rum. Me lek ol du ğu mu söy le mi yo rum
ve göz le ri ni zin aşa ğı lık gör dük le ri ne, Al lah ke sin ola rak bir ha -
yır ver mez de de mi yo rum. Ne fis le rin de ola nı Al lah da ha iyi bi lir.
Bu du rum da (bu nun ak si ni ya par sam) ger çek ten o za man za -
lim ler de nim (de mek)dir." De di ler ki: "Ey Nuh, bi zim le çe ki şip-
dur dun, bu çe kiş me de ile ri de git tin. Eğer doğ ru söy lü yor san,
bi ze va adet ti ği ni ge tir (gö re lim.)" De di ki: "Eğer di ler se, onu si -
ze Al lah ge ti rir ve siz (O'nu) aciz bı ra ka cak de ğil si niz. Eğer
Allah si zi az dır ma yı di le miş se, ben si ze öğüt ver mek is te sem
de, öğü dü mün si ze ya ra rı ol maz. O si zin Rab bi niz dir ve O'na
dön dü rü le cek si niz." On lar: "Bu nu ken di si uy dur du" mu di yor lar?
De ki: "Eğer onu ben uy dur duy sam, gü na hım ba na ait tir. Ama
ben, siz le rin suç ola rak iş le mek te ol duk la rı nız dan uza ğım."
Nuh'a vah ye dil di: "Ger çek ten iman eden le rin dı şın da, ke sin ola-
rak kim se inan ma ya cak. Şu hal de on la rın iş le mek te ol duk la rın -
dan do la yı üzül me. Bi zim gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge -
mi yi imal et. Zul me den ler ko nu sun da ba na hi tap ta bu lun ma.
Çün kü on lar su da- bo ğu la cak lar dır." Ge mi yi ya pı yor du. Kav mi -
nin ile ri ge len le ri ken di si ne her uğ ra dı ğın da O'nun la alay edi yor -
du. O: "Eğer bi zim le alay eder se niz, alay et ti ği niz gi bi biz de siz-
ler le alay ede ce ğiz" de di. "Ar tık, iler de bi le cek si niz. Aşa ğı la tı cı
azab ki me ge le cek ve sü rek li azab ki min üs tü ne çö ke cek." So -
nun da em ri miz gel di ğin de ve tan dır fe ve ran et ti ği za man, de dik
ki: "Her bi rin den iki şer çift (hay van) ile aleyh le rin de söz geç miş
olan lar dı şın da, ai le ni ve iman eden le ri ona yük le." Za ten onun-
la bir lik te çok azın dan baş ka sı iman et me miş ti. De di ki: "Ona bi -
nin. Onun yüz me si de, de mir at ma sı (dur ma sı) da Al lah'ın adıy-
la dır. Şüp he siz, be nim Rab bim ba ğış la yan dır, esir ge yen dir."
(Ge mi) On lar la dağ lar gi bi dal ga(lar) için de yü zü yor ken Nuh, bir
ke na ra çe kil miş olan oğ lu na ses len di: "Ey oğ lum, bi zim le bir lik -
te bin ve kâ fir ler le bir lik te ol ma." (Oğ lu) De di ki: "Ben bir da ğa sı -
ğı na ca ğım, o be ni su dan ko rur." De di ki: "Bu gün Al lah'ın em rin -
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him'e, Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi si zin için de teş ri' et -
ti (bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri ni ça ğır dı ğın şey, müş rik le re
ağır gel di. Al lah, di le di ği ni bu na se çer ve iç ten ken di si ne yö ne -
le ni hi da ye te er di rir. (42/13)
On lar dan ön ce Nuh kav mi, Ress hal kı ve Se mud (kav mi) de ya -
lan la dı. (50/12)
Bun dan ön ce Nuh kav mi ni de (yı kı ma uğ rat tık). Çün kü on lar da
fa sık bir ka vim idi. (51/46)
Da ha ön ce Nuh kav mi ni de. Çün kü on lar, da ha za lim ve da ha
az gın dı lar. (53/52)
Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la mış tı; böy le ce ku lu -
muz (Nuh)u ya lan la dı lar ve: "De li dir" de di ler. O 'bas kı al tı na alı-
nıp en gel len miş ti.' So nun da Rab bi ne dua et ti: "Ger çek ten ben,
ye nik düş müş du rum da yım. Ar tık Sen (bu ka fir top lum dan) in ti -
kam al." Biz de 'bar dak tan bo şa nır ca sı na akan' bir su ile gö ğün
ka pı la rı nı aç tık. Ye ri de 'coş kun kay nak lar' ha lin de fış kırt tık.
Der ken su, tak dir edil miş bir işe kar şı (hük mü mü zü ger çek leş -
tir mek üze re) bir leş ti. Ve onu da tah ta lar ve çi vi ler(le in şa edil-
miş ge mi) üze rin de ta şı dık; Göz le ri miz önün de akıp-git mek tey -
di. (Ken di si ve ge tir dik le ri) İn kâr edil miş-nan kör lük edil miş olan
(Nuh)a bir mü ka fa at ol mak üze re. An dol sun, Biz bu nu bir ayet
ola rak bı rak tık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı? Şu hal de Be -
nim aza bım ve uya rıp-kor kut mam na sıl mış? (54/9-16)
An dol sun, Biz Nuh'u ve İb ra him'i (el çi ola rak) gön der dik, pey-
gam ber li ği ve ki ta bı on la rın soy la rın da kıl dık. Öy le iken, iç le rin -
de hi da ye ti ka bul eden ler var dır, on lar dan bir ço ğu da fa sık
olan lar dır. (57/26)
Al lah, in kâr eden le re, Nuh'un eşi ni ve Lut'un eşi ni ör nek ver di.
İki si de, kul la rı mız dan sa lih olan iki ku lu mu zun ni kah la rı al tın -
day dı; an cak on la ra iha net et ti ler. Bun dan do la yı, (ko ca la rı)
ken di le ri ne Al lah'tan ge len hiç bir şey le ya rar sağ la ma dı lar. İki -
si ne de: "Ate şe di ğer gi ren ler le bir lik te gi rin" de nil di. (66/10)
Şüp he siz, Biz Nuh'u; "Kav mi ni, on la ra acı bir azab gel me den
ev vel uyar" di ye ken di kav mi ne (pey gam ber ola rak) gön der dik.
O da de di ki: "Ey Kav mim, ger çek şu ki, ben si ze (gön de ril miş)
apa çık bir uya rı cı yım. Al lah'a kul luk edin, O'ndan kor kun ve ba -
na ita at edin. Ki gü nah la rı nı zı ba ğış la sın ve si zi adı ko nul muş
bir ece le ka dar er te le sin. El bet te Al lah'ın ece li gel di ği za man, o
er te len mez. Bir bil miş ol say dı nız." De di ki: "Rab bim, ger çek ten
kav mi mi ge ce ve gün düz da vet edip-dur dum. Fa kat da vet et -
mem, bir ka çış tan baş ka sı nı art tır ma dı. Doğ ru su ben, on la rı ba -
ğış la man için her da vet edi şim de, on lar par mak la rı nı ku lak la rı -
na tı ka dı lar, ör tü le ri ni baş la rı na çek ti ler ve bü yük lük tas la dık ça
bü yük lük gös te rip-di ret ti ler.' Son ra on la rı açık tan açı ğa da vet
et tim. Da ha son ra (da va mı) on la ra açık ça ilan et tim ve ken di le -
ri ne giz li giz li yol lar la ya naş mak is te dim. Bun dan böy le" de dim.
"Rab bi niz den mağ fi ret is te yin; çün kü ger çek ten O, çok ba ğış la -
yan dır. (Öy le ya pın ki,) Üze ri ni ze gök ten sa ğa nak (bol mik tar da
yağ mur) yağ dır sın. Si ze mal lar ve ço cuk lar la yar dım da bu lun -
sun. Si ze (ürün yük lü) bağ lar-bah çe ler ver sin, ır mak lar da ver-
sin. Si ze ne olu yor ki, Al lah'tan bir va ka rı um mu yor su nuz?" "Oy -
sa O, si zi ger çek ten ta vır ta vır ya rat mış tır. Gör mü yor mu su nuz;
Al lah, ye di gö ğü bir bir le riy le bir uyum (mu ta ba kat) için de ya rat -
mış tır? Ve ayı bun lar için de bir nur kıl mış, gü ne şi de (ay dın la tı -
cı ve ya kı cı) bir kan dil yap mış tır. Al lah, si zi yer den bir bit ki (gi bi)
bi tir di. Son ra si zi yi ne ora ya ge ri çe vi re cek ve si zi (di ril ti ci) bir çı -
ka rış la di ril tip-çı ka ra cak tır. Al lah, ye ri si zin için bir yay gı kıl dı.
Öy le ki, onun için de ge niş yol la rın da ge zip-do la şır sı nız, di ye."
Nuh: "Rab bim, ger çek ten on lar ba na is yan et ti ler; mal ve ço cuk -

la rı ken di si ne zi yan dan baş ka bir şe yi art tır ma yan kim se le re uy -
du lar. Ve bü yük bü yük hi le li-dü zen ler kur du lar. Ve de di ler ki:
Ken di ilah la rı nı zı bı rak ma yın; bı rak ma yın ne Vedd'i, ne Su va'ı,
ne Ye ğus'u, ne Ye'uk'u ve ne de Nesr'i.Böy le ce on lar, ço ğu kim-
se yi şa şır tıp-sap tır dı lar. Sen de o za lim le re sa pık lık tan baş ka sı -
nı art tır ma." Bun lar, ha ta la rı do la yı sıy la su da bo ğul du lar, son ra
ate şe so kul du lar. O za man da Al lah'ın dı şın da hiç bir yar dım cı
bu la ma dı lar. Nuh "Rab bim, yer yü zün de ka fir ler den yurt edi nen
hiç kim se yi bı rak ma." de di. "Çün kü Sen on la rı bı ra ka cak olur-
san, Se nin kul la rı nı şa şır tıp-sap tı rır lar ve on lar, kö tü lük ten sı nı rı
aşan (fa cir'den) ka fir den baş ka sı nı do ğur maz lar." "Rab bim, be -
ni, an ne mi, ba ba mı, mü'min ola rak evi me gi re ni, iman eden er -
kek le ri ve iman eden ka dın la rı ba ğış la. Za lim le re yı kım dan baş-
ka sı nı art tır ma." (71/1-28)

NUR
Al lah, iman eden le rin ve li si (dos tu ve des tek çi si)dir. On la rı ka -
ran lık lar dan nu ra çı ka rır; in kar eden le rin ve li le ri ise ta ğut'tur.
On la rı nur dan ka ran lık la ra çı ka rır lar. İş te on lar, ate şin hal kı dır -
lar, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/257)
Ey in san lar Rab bi niz den si ze 'ke sin bir ka nıt (bur han)' gel di ve
si ze apa çık bir nur (Kur'an) in dir dik. (4/174)
Ey Ki tap Eh li, Ki tap tan giz le mek te ol duk la rı nı zın ço ğu nu si ze
açık la yan ve bir ço ğun dan ge çi ve ren el çi miz gel di. Si ze
Allah'tan bir nur ve apa çık bir Ki tap gel di. (5/15)
Al lah, rı za sı na uyan la rı bu nun la kur tu luş yol la rı na ulaş tı rır ve
on la rı ken di iz niy le ka ran lık lar dan nu ra çı ka rır. On la rı dos doğ ru
yo la yö nel tip-ile tir. (5/16)
Ger çek şu ki, Biz Tev ra t’ı, için de bir hi da yet ve nur ola rak in dir -
dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler, Yahudi le re onun la hük me der -
ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük sek bil gin ler de (Ah -
bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö rev li kı lın dık la rın dan ve onun
üze ri ne şa hid ler ol duk la rın dan (onun la hük me der ler di.) Öy ley -
se in san lar dan kork ma yın, ben den kor kun ve ayet le ri mi az bir
de ğe re kar şı lık sat ma yın. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez -
se, iş te on lar, ka fir olan lar dır. (5/44)
On la rın (pey gam ber le ri) ar dın dan yan la rın da ki Tev rat'ı doğ ru la -
yı cı ola rak Mer yem oğ lu İsa'yı gön der dik ve ona için de hi da yet
ve nur bu lu nan, önün de ki Tev rat'ı doğ ru la yan ve mut ta ki ler için
yol gös te ri ci ve öğüt olan İn cil'i ver dik. (5/46)
Hamd, gök le ri ve ye ri ya ra tan, ka ran lık la rı ve ay dın lı ğı (nu ru) kı -
lan Al lah'adır. (Bun dan) Son ra bi le, in kar eden ler, Rab le ri ne (bir
ta kım var lık la rı ve güç le ri) denk tu tu yor lar. (6/1)
On lar: "Al lah, be şe re hiç bir şey in dir me miş tir" de mek le Al lah'ı,
kad ri nin hak kı nı ve re rek tak dir ede me di ler. De ki: "Mu sa'nın in -
san la ra bir nur ve hi da yet ola rak ge tir di ği ve si zin de (par ça par -
ça) ka ğıt lar üze rin de ya zı lı kı lıp (bir kıs mı nı) açık la dı ğı nız ve ço -
ğu nu gö zar dı et ti ği niz ki ta bı kim in dir di? Si zin ve ata la rı nı zın bil-
me di ği şey ler si ze öğ re til miş tir." De ki: "Al lah." Son ra On la rı bı -
rak, içi ne 'dal dık la rı saç ma uğ ra şı la rın da' oya la nıp-dur sun lar.
(6/91)
Ölü iken ken di si ni di rilt ti ği miz ve in san lar için de yü rü me si için
ken di si ne bir nur ver di ği miz kim se nin du ru mu, ka ran lık lar da ka -
lıp ora dan bir çı kış bu la mı ya nın du ru mu gi bi mi dir? İş te, ka fir le -
re yap mak ta ol duk la rı böy le 'süs lü ve çe ki ci' gös te ril miş tir.
(6/122)
On lar ki, yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği) ya zı lı bu -
la cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi ye (Re sul) uyar lar;
o, on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di yor, mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı -
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him'e, Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi si zin için de teş ri' et -
ti (bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri ni ça ğır dı ğın şey, müş rik le re
ağır gel di. Al lah, di le di ği ni bu na se çer ve iç ten ken di si ne yö ne -
le ni hi da ye te er di rir. (42/13)
On lar dan ön ce Nuh kav mi, Ress hal kı ve Se mud (kav mi) de ya -
lan la dı. (50/12)
Bun dan ön ce Nuh kav mi ni de (yı kı ma uğ rat tık). Çün kü on lar da
fa sık bir ka vim idi. (51/46)
Da ha ön ce Nuh kav mi ni de. Çün kü on lar, da ha za lim ve da ha
az gın dı lar. (53/52)
Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la mış tı; böy le ce ku lu -
muz (Nuh)u ya lan la dı lar ve: "De li dir" de di ler. O 'bas kı al tı na alı-
nıp en gel len miş ti.' So nun da Rab bi ne dua et ti: "Ger çek ten ben,
ye nik düş müş du rum da yım. Ar tık Sen (bu ka fir top lum dan) in ti -
kam al." Biz de 'bar dak tan bo şa nır ca sı na akan' bir su ile gö ğün
ka pı la rı nı aç tık. Ye ri de 'coş kun kay nak lar' ha lin de fış kırt tık.
Der ken su, tak dir edil miş bir işe kar şı (hük mü mü zü ger çek leş -
tir mek üze re) bir leş ti. Ve onu da tah ta lar ve çi vi ler(le in şa edil-
miş ge mi) üze rin de ta şı dık; Göz le ri miz önün de akıp-git mek tey -
di. (Ken di si ve ge tir dik le ri) İn kâr edil miş-nan kör lük edil miş olan
(Nuh)a bir mü ka fa at ol mak üze re. An dol sun, Biz bu nu bir ayet
ola rak bı rak tık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı? Şu hal de Be -
nim aza bım ve uya rıp-kor kut mam na sıl mış? (54/9-16)
An dol sun, Biz Nuh'u ve İb ra him'i (el çi ola rak) gön der dik, pey-
gam ber li ği ve ki ta bı on la rın soy la rın da kıl dık. Öy le iken, iç le rin -
de hi da ye ti ka bul eden ler var dır, on lar dan bir ço ğu da fa sık
olan lar dır. (57/26)
Al lah, in kâr eden le re, Nuh'un eşi ni ve Lut'un eşi ni ör nek ver di.
İki si de, kul la rı mız dan sa lih olan iki ku lu mu zun ni kah la rı al tın -
day dı; an cak on la ra iha net et ti ler. Bun dan do la yı, (ko ca la rı)
ken di le ri ne Al lah'tan ge len hiç bir şey le ya rar sağ la ma dı lar. İki -
si ne de: "Ate şe di ğer gi ren ler le bir lik te gi rin" de nil di. (66/10)
Şüp he siz, Biz Nuh'u; "Kav mi ni, on la ra acı bir azab gel me den
ev vel uyar" di ye ken di kav mi ne (pey gam ber ola rak) gön der dik.
O da de di ki: "Ey Kav mim, ger çek şu ki, ben si ze (gön de ril miş)
apa çık bir uya rı cı yım. Al lah'a kul luk edin, O'ndan kor kun ve ba -
na ita at edin. Ki gü nah la rı nı zı ba ğış la sın ve si zi adı ko nul muş
bir ece le ka dar er te le sin. El bet te Al lah'ın ece li gel di ği za man, o
er te len mez. Bir bil miş ol say dı nız." De di ki: "Rab bim, ger çek ten
kav mi mi ge ce ve gün düz da vet edip-dur dum. Fa kat da vet et -
mem, bir ka çış tan baş ka sı nı art tır ma dı. Doğ ru su ben, on la rı ba -
ğış la man için her da vet edi şim de, on lar par mak la rı nı ku lak la rı -
na tı ka dı lar, ör tü le ri ni baş la rı na çek ti ler ve bü yük lük tas la dık ça
bü yük lük gös te rip-di ret ti ler.' Son ra on la rı açık tan açı ğa da vet
et tim. Da ha son ra (da va mı) on la ra açık ça ilan et tim ve ken di le -
ri ne giz li giz li yol lar la ya naş mak is te dim. Bun dan böy le" de dim.
"Rab bi niz den mağ fi ret is te yin; çün kü ger çek ten O, çok ba ğış la -
yan dır. (Öy le ya pın ki,) Üze ri ni ze gök ten sa ğa nak (bol mik tar da
yağ mur) yağ dır sın. Si ze mal lar ve ço cuk lar la yar dım da bu lun -
sun. Si ze (ürün yük lü) bağ lar-bah çe ler ver sin, ır mak lar da ver-
sin. Si ze ne olu yor ki, Al lah'tan bir va ka rı um mu yor su nuz?" "Oy -
sa O, si zi ger çek ten ta vır ta vır ya rat mış tır. Gör mü yor mu su nuz;
Al lah, ye di gö ğü bir bir le riy le bir uyum (mu ta ba kat) için de ya rat -
mış tır? Ve ayı bun lar için de bir nur kıl mış, gü ne şi de (ay dın la tı -
cı ve ya kı cı) bir kan dil yap mış tır. Al lah, si zi yer den bir bit ki (gi bi)
bi tir di. Son ra si zi yi ne ora ya ge ri çe vi re cek ve si zi (di ril ti ci) bir çı -
ka rış la di ril tip-çı ka ra cak tır. Al lah, ye ri si zin için bir yay gı kıl dı.
Öy le ki, onun için de ge niş yol la rın da ge zip-do la şır sı nız, di ye."
Nuh: "Rab bim, ger çek ten on lar ba na is yan et ti ler; mal ve ço cuk -

la rı ken di si ne zi yan dan baş ka bir şe yi art tır ma yan kim se le re uy -
du lar. Ve bü yük bü yük hi le li-dü zen ler kur du lar. Ve de di ler ki:
Ken di ilah la rı nı zı bı rak ma yın; bı rak ma yın ne Vedd'i, ne Su va'ı,
ne Ye ğus'u, ne Ye'uk'u ve ne de Nesr'i.Böy le ce on lar, ço ğu kim-
se yi şa şır tıp-sap tır dı lar. Sen de o za lim le re sa pık lık tan baş ka sı -
nı art tır ma." Bun lar, ha ta la rı do la yı sıy la su da bo ğul du lar, son ra
ate şe so kul du lar. O za man da Al lah'ın dı şın da hiç bir yar dım cı
bu la ma dı lar. Nuh "Rab bim, yer yü zün de ka fir ler den yurt edi nen
hiç kim se yi bı rak ma." de di. "Çün kü Sen on la rı bı ra ka cak olur-
san, Se nin kul la rı nı şa şır tıp-sap tı rır lar ve on lar, kö tü lük ten sı nı rı
aşan (fa cir'den) ka fir den baş ka sı nı do ğur maz lar." "Rab bim, be -
ni, an ne mi, ba ba mı, mü'min ola rak evi me gi re ni, iman eden er -
kek le ri ve iman eden ka dın la rı ba ğış la. Za lim le re yı kım dan baş-
ka sı nı art tır ma." (71/1-28)

NUR
Al lah, iman eden le rin ve li si (dos tu ve des tek çi si)dir. On la rı ka -
ran lık lar dan nu ra çı ka rır; in kar eden le rin ve li le ri ise ta ğut'tur.
On la rı nur dan ka ran lık la ra çı ka rır lar. İş te on lar, ate şin hal kı dır -
lar, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/257)
Ey in san lar Rab bi niz den si ze 'ke sin bir ka nıt (bur han)' gel di ve
si ze apa çık bir nur (Kur'an) in dir dik. (4/174)
Ey Ki tap Eh li, Ki tap tan giz le mek te ol duk la rı nı zın ço ğu nu si ze
açık la yan ve bir ço ğun dan ge çi ve ren el çi miz gel di. Si ze
Allah'tan bir nur ve apa çık bir Ki tap gel di. (5/15)
Al lah, rı za sı na uyan la rı bu nun la kur tu luş yol la rı na ulaş tı rır ve
on la rı ken di iz niy le ka ran lık lar dan nu ra çı ka rır. On la rı dos doğ ru
yo la yö nel tip-ile tir. (5/16)
Ger çek şu ki, Biz Tev ra t’ı, için de bir hi da yet ve nur ola rak in dir -
dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler, Yahudi le re onun la hük me der -
ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük sek bil gin ler de (Ah -
bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö rev li kı lın dık la rın dan ve onun
üze ri ne şa hid ler ol duk la rın dan (onun la hük me der ler di.) Öy ley -
se in san lar dan kork ma yın, ben den kor kun ve ayet le ri mi az bir
de ğe re kar şı lık sat ma yın. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez -
se, iş te on lar, ka fir olan lar dır. (5/44)
On la rın (pey gam ber le ri) ar dın dan yan la rın da ki Tev rat'ı doğ ru la -
yı cı ola rak Mer yem oğ lu İsa'yı gön der dik ve ona için de hi da yet
ve nur bu lu nan, önün de ki Tev rat'ı doğ ru la yan ve mut ta ki ler için
yol gös te ri ci ve öğüt olan İn cil'i ver dik. (5/46)
Hamd, gök le ri ve ye ri ya ra tan, ka ran lık la rı ve ay dın lı ğı (nu ru) kı -
lan Al lah'adır. (Bun dan) Son ra bi le, in kar eden ler, Rab le ri ne (bir
ta kım var lık la rı ve güç le ri) denk tu tu yor lar. (6/1)
On lar: "Al lah, be şe re hiç bir şey in dir me miş tir" de mek le Al lah'ı,
kad ri nin hak kı nı ve re rek tak dir ede me di ler. De ki: "Mu sa'nın in -
san la ra bir nur ve hi da yet ola rak ge tir di ği ve si zin de (par ça par -
ça) ka ğıt lar üze rin de ya zı lı kı lıp (bir kıs mı nı) açık la dı ğı nız ve ço -
ğu nu gö zar dı et ti ği niz ki ta bı kim in dir di? Si zin ve ata la rı nı zın bil-
me di ği şey ler si ze öğ re til miş tir." De ki: "Al lah." Son ra On la rı bı -
rak, içi ne 'dal dık la rı saç ma uğ ra şı la rın da' oya la nıp-dur sun lar.
(6/91)
Ölü iken ken di si ni di rilt ti ği miz ve in san lar için de yü rü me si için
ken di si ne bir nur ver di ği miz kim se nin du ru mu, ka ran lık lar da ka -
lıp ora dan bir çı kış bu la mı ya nın du ru mu gi bi mi dir? İş te, ka fir le -
re yap mak ta ol duk la rı böy le 'süs lü ve çe ki ci' gös te ril miş tir.
(6/122)
On lar ki, yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği) ya zı lı bu -
la cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi ye (Re sul) uyar lar;
o, on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di yor, mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı -
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yor, te miz şey le ri he lal, mur dar şey le ri ha ram kı lı yor ve on la rın
ağır yük le ri ni, üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan lar,
des tek olup sa vu nan lar, yar dım eden ler ve onun la bir lik te in di -
ri len nu ru iz le yen ler; iş te kur tu lu şa eren ler bun lar dır. (7/157)
Ey iman eden ler, Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa nız, si ze doğ ru yu
yan lış tan ayı ran bir nur ve an la yış (fur kan) ve rir, kö tü lük le ri ni zi
ör ter ve si zi ba ğış lar. Al lah bü yük fazl sa hi bi dir. (8/29)
Ağız la rıy la Al lah'ın nu ru nu sön dür mek is ti yor lar. Oy sa ka fir ler
is te me se de Al lah, Ken di nu ru nu ta mam la mak tan baş ka sı nı is -
te mi yor. (9/32)
Gü ne şi bir ay dın lık, ayı bir nur kı lan ve yıl la rın sa yı sı nı ve he -
sa bı bil me niz için ona du rak lar tes bit eden O'dur. Al lah, bun la rı
an cak hak ile ya rat mış tır. O, bi len bir top lu luk için ayet le ri böy -
le bi rer bi rer açık la mak ta dır. (10/5)
De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki: "Al lah'tır." De ki:
"Öy ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi le ya rar da, za rar da sağ la -
ma ya güç ye ti re me yen bir ta kım ve li ler mi (tan rı lar) edin di niz?"
De ki: "Hiç gör me yen (a'ma) ile gö ren (ba si ret sa hi bi) eşit ola bi -
lir mi? Ve ya ka ran lık lar la nur eşit ola bi lir mi?" Yok sa Al lah'a,
O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan or tak lar bul du lar da, bu ya rat ma,
ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben zeş ti? De ki: "Al lah, her şe yin ya ra -
tı cı sı dır ve O, tek tir, kah re di ci olan dır." (13/16)
Elif, Lam, Ra. Bu bir Ki tap'tır ki, Rab bi nin iz niy le in san la rı ka -
ran lık lar dan nu ra, O güç lü ve öv gü ye la yık ola nın yo lu na çı kar -
man için sa na in dir dik. (14/1)
An dol sun Mu sa'yı: "Kav mi ni ka ran lık lar dan nu ra çı kar ve on la -
ra Al lah'ın gün le ri ni ha tır lat" di ye ayet le ri miz le gön der miş tik.
Şüp he siz bun da çok ça sab re den ve şük re den her kes için ger-
çek ten ayet ler var dır. (14/5)
Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li, için de
çe rağ bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır -
ça, san ki in cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait ol ma -
yan kut lu bir zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne -
re dey se ateş ona do kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur üs tü -
ne nur dur. Al lah, ki mi di ler se onu ken di nu ru na yö nel tip-ile tir.
Al lah in san lar için ör nek ler ve rir. Al lah, her şe yi bi len dir. (24/35)
(Bu nur,) Al lah'ın, on la rın yü cel til me si ne ve is mi nin zik re dil me -
si ne izin ver di ği ev ler de dir; on la rın için de sa bah ak şam O'nu
tes bih eder ler. (24/36)
Ya da (in kar eden le rin amel le ri) en gin bir de niz de ki ka ran lık la -
ra ben zer; onun üs tü nü bir dal ga kap lar, onun üs tün de bir dal -
ga, onun da üs tün de bir bu lut var dır. Bir kıs mı bir kıs mı üze rin -
de olan ka ran lık lar; eli ni çı kar dı ğın da onu bi le ne re dey se gö re -
me ye cek. Al lah ki me nur ver me miş se, ar tık onun için nur yok-
tur. (24/40)
Gök te burç lar kı lan, on la rın için de bir ay dın lık ve nur lu bir Ay
va re den (Al lah) ne yü ce dir. (25/61)
O'dur ki, si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar mak için si ze rah met et -
mek te; me lek le ri de (si ze dua et mek te dir). O, mü'min le ri çok
esir ge yi ci dir. (33/43)
Ve ken di iz niy le Al lah'a ça ğı ran ve nur sa çan bir çe rağ ola rak
(gön der dik). (33/46)
Al lah, ki min göğ sü nü İs lam'a aç mış sa, ar tık o, Rab bin den bir
nur üze ri ne dir, (öy le) de ğil mi? Fa kat Al lah'ın zik rin den (ya na)
kalp le ri ka tı laş mış olan la rın vay ha li ne. İş te on lar, apa çık bir sa -
pık lık için de dir ler. (39/22)
Yer, Rab bi'nin nu ruy la pa rıl da dı; (or ta ye re) ki tap kon du; pey-
gam ber ler ve şa hid ler ge ti ril di ve ara la rın da hak ile hü küm ve -
ril di, on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (39/69)

Böy le ce sa na em ri miz den bir ruh vah yet tik. Sen, ki tap ne dir,
iman ne dir bil mi yor dun. An cak Biz onu bir nur kıl dık; onun la kul-
la rı mız dan di le dik le ri mi zi hi da ye te er di ri riz. Şüp he siz sen, dos-
doğ ru olan bir yo la yö nel tip-ile ti yor sun. (42/52)
Bu (Kur'an), in san lar için ba si ret (nu ruy la Al lah'a yö nel ten
ayet)ler dir, ke sin bil giy le ina nan bir ka vim için de bir hi da yet ve
bir rah met tir. (45/20)
Si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar ma sı için ku lu na apa çık ayet ler in -
di ren O'dur. Şüp he siz Al lah, si ze kar şı el bet te şef kat li olan dır,
esir ge yen dir. (57/9)
O gün, mü'min er kek ler ile mü'min ka dın la rı, nur la rı ön le rin de
ve sağ la rın da ko şar ken gö rür sün. "Bu gün si zin müj de niz, için-
de ebe di ka lı cı lar (ol du ğu nuz), al tın dan ır mak lar akan cen net -
ler dir." İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (57/12)
O gün, mü na fık er kek ler ile mü na fık ka dın lar, iman eden le re
der ler ki: "(Ne olur) Bize bir ba kın, si zin nu ru nuz dan bi raz cık
alıp-ya rar la na lım." On la ra: "Ar ka nı za (dün ya ya) dö nün de bir
nur ara yıp-bul ma ya ça lı şın" de ni lir. Der ken ara la rın da ka pı sı
olan bir sur çe kil miş tir; onun iç ya nın da rah met, dış ya nın da o
yön den azab var dır. (57/13)
Al lah'a ve O'nun Re sû lü'ne iman eden ler; iş te on lar Rab le ri
Katında sıd dîk lar ve şe hid ler (ve ya şa hid)ler dir. On la rın ecir le ri
ve nur la rı var dır. İn kar edip ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ise; iş te
on lar da ce hen nem hal kı dır. (57/19)
Ey iman eden ler, Al lah'tan sa kı nıp-kor kun ve O'nun el çi si ne
iman edin, si ze Ken di rah me tin den iki kat (gü zel kar şı lık) ver sin.
Si ze ken di siy le yü rü ye ce ği niz bir nur kıl sın ve si ze mağ fi ret et -
sin. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (57/28)
On lar, Al lah'ın nu ru nu ağız la rıy la sön dür mek is ti yor lar. Oy sa
Allah, Ken di nu ru nu ta mam la yı cı dır; ka fir ler hoş gör me se bi le.
(61/8)
"Şu hal de Al lah'a, O'nun Re sû lü'ne ve in dir di ği miz nur (Kur'an)a
iman edin. Al lah yap tık la rı nız dan ha ber dar dır." (64/8)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı ka ran lık lar dan nu ra çı -
kar ma sı için Al lah'ın apa çık ayet le ri ni si ze oku yan bir el çi de
(gön der dik). Kim iman edip sa lih bir amel de bu lu nur sa, (Al lah)
onu için de sü re siz ka lı cı lar ol mak üze re al tın dan ır mak lar akan
cen net le re so kar. Al lah, ger çek ten ona ne gü zel bir rı zık ver-
miş tir. (65/11)
Ey iman eden ler, Al lah'a ke sin (na suh) bir tev be ile tev be edin.
Ola bi lir ki, Al lah si zin kö tü lük le ri ni zi ör ter ve al tın dan ır mak lar
akan cen net le re so kar. O gün Al lah, Pey gam be ri ve onun la bir-
lik te iman eden le ri kü çük dü şür me ye cek tir. Nur la rı, ön le rin de
ve sağ yan la rın da ko şar-pa rıl dar. Der ler ki: "Rab bi miz nu ru mu -
zu ta mam la, bi zi ba ğış la. Şüp he siz Sen, her şe ye güç ye ti ren -
sin." (66/8)
"Ve ayı bun lar için de bir nur kıl mış, gü ne şi de (ay dın la tı cı ve ya -
kı cı) bir kan dil yap mış tır." (71/16)
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ODA LAR
İş te on lar, sab ret me le ri ne kar şı lık (cen ne tin en göz de ye rin de)
oda lar la ödül len di ri lir ler ve or da esen lik di le ği ve se lam la kar şı -
la nır lar. (25/75)

ODUN
Ger çek ten siz de, Al lah'ın dı şın da tap tık la rı nız da ce hen ne min
odu nu su nuz, siz ona va ra cak sı nız. (21/98)
Zul me den ler ise, on lar da ce hen nem için odun ol muş lar dır.
(72/15)
Eşi de; odun ha ma lı (ve) (111/4)

OĞUL
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe şe el çi -
ler gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel ge ler ver dik ve
onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek, si ze ne za man bir el çi
nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir şey le gel se, bü yük lük tas la ya rak
bir kıs mı nız onu ya lan la ya cak, bir kıs mı nız da onu öl dü re cek
mi si niz? (2/87)
De di ler ki: "Al lah oğul edin di." O, (bu ya kış tır ma dan) yü ce dir.
Ha yır, gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur, tü mü O'na gö -
nül den bo yun eğ miş ler dir. (2/116)
Yok sa siz, Ya kub'un ölüm anın da, ora da şa hid ler miy di niz? O,
oğul la rı na: "Ben den son ra ki me iba det ede cek si niz?" de di ğin -
de, on lar: "Se nin ila hı na ve ata la rın İb ra him, İs ma il ve İs hak'ın
ila hı olan tek bir ila ha iba det ede ce ğiz; biz ler ona tes lim ol duk"
de miş ler di. (2/133)
İş te bu el çi ler; bir kıs mı nı bir kıs mı na üs tün kıl dık. On lar dan,
Allah'ın ken di le riy le ko nuş tu ğu ve de re ce ler le yük selt ti ği var dır.
Mer yem oğ lu İsa'ya apa çık bel ge ler ver dik ve O'nu Ru hu'l-Ku -
düs'le des tek le dik. Şa yet Al lah di le sey di, ken di le ri ne apa çık
bel ge ler gel dik ten son ra, on la rın pe şin den ge len (üm met)ler,
bir bir le ri ni öl dür mez di. An cak ih ti la fa düş tü ler; on lar dan ki mi
inan dı, ki mi in kâr et ti. Al lah di le sey di bir bir le ri ni öl dür mez ler di.
Ama Al lah di le di ği ni ya pan dır. (2/253)
Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal -
ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet
in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me -
ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Katında olan dır. (3/14)
De di ki: "Rab bim, ba na ger çek ten ih ti yar lık ulaş mış ken ve ka -
rım da kı sır ken na sıl bir oğ lum ola bi lir?" "Böy le dir" de di, "Al lah
di le di ği ni ya par." (3/40)
Ha ni Me lek ler, de di ler ki: "Mer yem, doğ ru su Al lah ken din den bir
ke li me yi sa na müj de le mek te dir. Onun adı Mer yem oğ lu İsa Me -
sih'tir. O, dün ya da ve ahi ret te 'seç kin, onur lu, say gın dır' ve
(Allah'a) ya kın kı lı nan lar dan dır.." (3/45)
Ar tık sa na ge len bun ca ilim den son ra, onun hak kın da se nin le
'çe ki şip-tar tış ma la ra gi ri şir ler se' de ki: "Ge lin, oğul la rı mı zı ve
oğul la rı nı zı, ka dın la rı mı zı ve ka dın la rı nı zı, ken di mi zi ve ken di -
ni zi ça ğı ra lım; son ra kar şı lık lı la net le şe lim de Al lah'ın la ne ti ni
ya lan söy le yen le rin üs tü ne kı la lım." (3/61)
Ço cuk la rı nız ko nu sun da Al lah, er ke ğe iki di şi nin his se si ka dar
tav si ye eder. Eğer on lar iki den çok ka dın ise (ölü nün) ge ri de bı -
rak tı ğı nın üç te iki si on la rın dır. Ka dın (ve ya kız) bir tek ise, bu
du rum da ya rı sı onun dur. (Öle nin) Bir ço cu ğu var sa, ge ri ye bı -
rak tı ğın dan an ne ve ba ba dan her bi ri için al tı da bir, ço cu ğu ol -

ma yıp da an ne ve ba ba ona mi ras çı ise, bu du rum da an ne si
için üç te bir var dır. Onun kar deş le ri var sa o za man an ne si için
al tı da bir'dir. (An cak bu hü küm ler, öle nin) Et ti ği va si yet ve ya
(var sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Ba ba la rı nız, oğul la rı -
nız, siz on la rın han gi le ri nin ya rar ba kı mın dan si ze da ha ya kın
ol du ğu nu bil mez si niz. (Bun lar) Al lah'tan bir farz dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/11)
Siz le re an ne le ri niz, kız la rı nız, kız kar deş le ri niz, ha la la rı nız, tey-
ze le ri niz, er kek kar deş le rin kız la rı, kız kar deş le rin kız la rı, si zi
em zi ren (süt) an ne le ri niz, süt kız kar deş le ri niz, ka dın la rı nı zın
an ne le ri ve ken di le riy le (ger de ğe) gir di ği niz ka dın la rı nız dan
olup ko ru yu cu lu ğu nuz al tın da bu lu nan üvey kız la rı nız -on lar la
ger de ğe gir me miş se niz, si ze bir sa kın ca yok tur-, si zin sül bü -
nüz den olan oğul la rı nı zın eş le ri ve iki kız kar de şi bir ara ya ge -
tir di ği niz (ev li lik) ha ram kı lın dı. An cak (ca hi li ye de) ge çen geç-
miş tir. Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/23)
Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem oğ lu Me sih İsa'yı ger çek ten
öl dür dük" de me le ri ne de niy le de (on la ra böy le bir ce za ver dik.)
Oy sa onu öl dür me di ler ve onu as ma dı lar. Ama on la ra (onun)
ben ze ri gös te ril di. Ger çek ten onun hak kın da an laş maz lı ğa dü -
şen ler, ke sin bir şüp he için de dir ler. On la rın bir zan na uy mak tan
baş ka bu na iliş kin hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu ke sin ola rak öl dür -
me di ler. (4/157)
Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin, Al lah'a kar -
şı ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu Me sih
İsa, an cak Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni)
Mer yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve
el çi si ne ina nı nız; "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın, si zin için
ha yır lı dır. Al lah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk sa hi bi ol mak tan
yü ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Ve kil ola rak
Al lah ye ter. (4/171)
An dol sun, "Şüp he siz, Al lah Mer yem oğ lu Me sih'tir." di yen ler
küf re düş müş tür. De ki: "O, eğer Mer yem oğ lu Me sih'i, onun an -
ne si ni ve yer yü zün de ki le rin tü mü nü he lak (yok) et mek is ter se,
Al lah'tan (bu nu ön le me ye) kim bir şe ye ma lik ola bi lir? Gök le rin,
ye rin ve bun lar ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü Al lah'ın dır; di le -
di ği ni ya ra tır. Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (5/17)
On la ra Adem'in iki oğ lu nun ger çek olan ha be ri ni oku: On lar
(Allah'a) yak laş tı ra cak bi rer kur ban sun muş lar dı. On lar dan bi ri -
nin ki ka bul edil miş, di ğe ri nin ki ka bul edil me miş ti. (Kur ba nı ka -
bul edil me yen) De miş ti ki: "Se ni mut la ka öl dü re ce ğim." (Öbü rü
de:) "Al lah, an cak kor kup-sa kı nan lar dan ka bul eder." (5/27)
On la rın (pey gam ber le ri) ar dın dan yan la rın da ki Tev rat'ı doğ ru la -
yı cı ola rak Mer yem oğ lu İsa'yı gön der dik ve ona için de hi da yet
ve nur bu lu nan, önün de ki Tev rat'ı doğ ru la yan ve mut ta ki ler için
yol gös te ri ci ve öğüt olan İn cil'i ver dik. (5/46)
An dol sun, "Şüp he siz Al lah, Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. Oy sa Me sih'in de di ği (şu dur:) "Ey İs ra ilo ğul la rı,
be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a iba det edin.
Çün kü O, ken di si ne or tak ko şa na şüp he siz cen ne ti ha ram kıl-
mış tır, onun ba rın ma ye ri ateş tir. Zul me den le re yar dım cı yok-
tur." (5/72)
Mer yem oğ lu Me sih, yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce de el çi ler
ge lip geç ti. Onun an ne si dos doğ ru dur, iki si de ye mek yer ler di.
Bir bak, on la ra ayet le ri na sıl açık lı yo ruz? (Yi ne) bir bak, on lar
ise na sıl da çev ri li yor lar? (5/75)
İs ra ilo ğul la rın dan in kâr eden le re, Da vud ve Mer yem oğ lu İsa di -
liy le la net edil miş tir. Bu, is yan et me le ri ve had di aş ma la rı ne de -
niy le dir. (5/78)
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Ha va ri ler: "Ey Mer yem oğ lu İsa, Rab bin bi ze gök ten bir sof ra in -
di re bi lir mi?" de miş ler di. O da: "Eğer inan mış lar sa nız Al lah'tan
kor kup-sa kı nın" de miş ti. (5/112)
Mer yem oğ lu İsa: "Al lah'ım, Rab bi miz, bi ze gök ten bir sof ra in -
dir, ön ce miz ve son ra mız için bir bay ram ve Senden de bir bel -
ge ol sun. Bi zi rı zık lan dır, Sen rı zık ve ri ci le rin en ha yır lı sı sın"
de miş ti. (5/114)
Al lah: "Ey Mer yem oğ lu İsa, in san la ra, be ni ve an ne ni Al lah'ı bı -
ra ka rak iki ilah edi nin, di ye sen mi söy le din?" de di ğin de: "Se ni
ten zih ede rim, hak kım ol ma yan bir sö zü söy le mek ba na ya kış -
maz. Eğer bu nu söy le dim se mut la ka sen onu bil miş sin dir. Sen
ben de ola nı bi lir sin, ama ben Sen'de ola nı bil mem. Ger çek ten,
gö rün me yen le ri (gayb le ri) bi len Sen'sin Sen." (5/116)
Cin le ri Al lah'a or tak koş tu lar. Oy sa on la rı O ya rat mış tır. Bir de
hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın O'na oğul lar ve kız lar ya kış tı rıp-
uy dur du lar. O ise ni te len di re gel dik le ri şey ler den yü ce dir, uzak-
tır. (6/100)
Ha ni Rab bin, Adem oğul la rı nın sırt la rın dan zür ri yet le ri ni al mış
ve on la rı ken di ne fis le ri ne kar şı şa hid ler kıl mış tı: "Ben si zin
Rab bi niz de ğil mi yim?" (de miş ti de) on lar: "Evet (Rab bi miz sin),
şa hid ol duk" de miş ler di. (Bu,) Kı ya met gü nü: "Biz bun dan ha -
ber siz dik" de me me niz için dir. (7/172)
Yahudi ler: "Üze yir Al lah'ın oğ lu dur" de di ler; Hı ris ti yan lar da:
"Me sih Al lah'ın oğ lu dur" de di ler. Bu, on la rın ağız la rıy la söy le -
me le ri dir; on lar, bun dan ön ce ki in kâr eden le rin söz le ri ni tak lid
edi yor lar. Al lah on la rı kah ret sin; na sıl da çev ri li yor lar? (9/30)
On lar, Al lah'ı bı ra kıp bil gin le ri ni ve ra hip le ri ni rab lar (ilah lar)
edin di ler ve Mer yem oğ lu Me sih'i de.. Oy sa on lar, tek olan bir
ilah'a iba det et mek ten baş ka bir şey le em ro lun ma dı lar. O'ndan
baş ka ilah yok tur. O, bun la rın şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce dir.
(9/31)
(Ge mi) On lar la dağ lar gi bi dal ga(lar) için de yü zü yor ken Nuh, bir
ke na ra çe kil miş olan oğ lu na ses len di: "Ey oğ lum, bi zim le bir lik -
te bin ve kâ fir ler le bir lik te ol ma." (11/42)
Nuh, Rab bi ne ses len di. De di ki: "Rab bim, şüp he siz be nim oğ -
lum ai lem den dir ve se nin va'din de doğ ru su hak tır. Sen ha kim -
le rin ha ki mi sin." (11/45)
(Ba ba sı) De miş ti ki: "Oğ lum, rü ya nı kar deş le ri ne an lat ma, yok -
sa sa na bir tu zak ku rar lar. Çün kü şey tan, in san için apa çık bir
düş man dır." (12/5)
Dö nün ba ba nı za ve de yin ki: '-Ey ba ba mız, se nin oğ lun ger çek-
ten hır sız lık et ti. Biz, bil di ği miz den baş ka sı na şa hit lik et me dik.
Biz gay bın kol la yı cı la rı de ği liz." (12/81)
Oğul la rım, gi din de Yu suf ile kar de şin den (du yar lı bir araş tır -
may la) bir ha ber ge ti rin ve Al lah'ın rah me tin den umut kes me -
yin. Çün kü kâ fir ler top lu lu ğun dan baş ka sı Al lah'ın rah me tin den
umut kes mez." (12/87)
Ba na mi ras çı ol sun. Ya kup oğul la rı na da mi ras çı ol sun. Rab -
bim, onu (ken di sin den) ra zı olu nan(lar dan) kıl." (19/6)
De di ki: "Rab bim, ka rım kı sır (bir ka dın) iken, be nim na sıl oğ -
lum ola bi lir? Ben de yaş lı lı ğın son ba sa ma ğın da yım." (19/8)
İş te Mer yem oğ lu İsa; hak kın da kuş ku ya düş tük le ri "Hak Söz".
(19/34)
De di ki: "Ey an ne min oğ lu, sa ka lı mı ve ba şı mı tu tup-yol ma.
Ben, se nin: "İs ra ilo ğul la rı ara sın da ay rı lık çı kar dın, sö zü mü
önem se me din" de men den en di şe edip kork tum." (20/94)
Biz, Mer yem'in oğ lu nu ve an ne si ni bir ayet kıl dık ve iki si ni ba -
rın ma ya el ve riş li ve akar su yu olan bir te pe de yer leş tir dik.
(23/50)

Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
Ha ni Luk man oğ lu na -öğüt ve re rek- de miş ti ki; "Ey oğ lum,
Allah'a şirk koş ma. Şüp he siz şirk, ger çek ten bü yük bir zu lüm -
dür." (31/13)
Ey oğ lum, (yap tı ğın iş) ger çek ten bir har dal ta ne si ağır lı ğın da
ol sa da, (bu,) is ter bir ka ya par ça sın dan ya da gök ler de ve ya
yer(in de rin lik le rin de) de bu lun sa bi le, Al lah onu ge ti rir (açı ğa
çı ka rır). Şüp he siz Al lah, la tif olan dır, (her şey den) ha ber dar dır."
(31/16)
Ey oğ lum, na ma zı dos doğ ru kıl, ma'ru fu em ret, mün ker den sa -
kın dır ve sa na isa bet eden (mu si bet ler)e kar şı sab ret. Çün kü
bun lar, az me dil me si ge re ken iş ler den dir. (31/17)
Ha ni Biz pey gam ber ler den ke sin söz le ri ni al mış tık; sen den,
Nuh'tan, İb ra him'den, Mu sa'dan ve Mer yem oğ lu İsa'dan. Biz
on lar dan sa pa sağ lam bir söz al mış tık. (33/7)
On lar için ba ba la rı, oğul la rı, kar deş le ri, er kek kar deş le ri nin
oğul la rı, kız kar deş le ri nin oğul la rı, ka dın la rı ve sağ el le ri nin ma -
lik ol du ğu (ca ri ye le ri) hak kın da bir sa kın ca yok tur. (Ey Müs lü -
man ka dın lar) Al lah'tan sa kı nın. Şüp he siz Al lah, her şe ye şa hid
olan dır. (33/55)
Ey adem oğul la rı, ben si ze and ver me dim mi ki: Şey ta na kul luk
et me yin, çün kü, o, si zin için apa çık bir düş man dır;" (36/60)
Böy le ce (ço cuk) onun ya nın da ko şa bi le cek ça ğa eri şin ce (İb ra -
him ona): "Oğ lum" de di. "Ger çek ten ben se ni rü yam da bo ğaz -
lı yor ken gör düm. Bir bak, sen ne dü şü nü yor sun." (Oğ lu İs ma il)
De di ki: "Ba ba cı ğım, em ro lun du ğun şe yi yap. İn şa Al lah, be ni
sab re den ler den bu la cak sın." (37/102)
Mer yem oğ lu (İsa) bir ör nek ola rak ve ri lin ce, se nin kav min he -
men on dan (ke yif le söz edip) kah ka ha lar la gü lü yor lar. (43/57)
Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise, Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır. (57/27)
Ha ni Mer yem oğ lu İsa da: "Ey İs ra ilo ğul la rı, ger çek ten ben, si -
zin için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi yim. Ben den ön ce ki Tev rat'ı
doğ ru la yı cı ve ben den son ra is mi "Ah med" olan bir el çi nin de
müj de le yi ci si yim" de miş ti. Fa kat o, on la ra apa çık bel ge ler le ge -
lin ce: "Bu, açık ça bir bü yü dür" de di ler. (61/6)
Ey iman eden ler, Al lah'ın yar dım cı la rı olun: Mer yem oğ lu
İsa'nın ha va ri le re: "Al lah'a (yö ne lir ken) be nim yar dım cı la rım
kim ler dir?" de me si gi bi. Ha va ri ler de de miş ler di ki: "Al lah'ın yar-
dım cı la rı biz le riz." Böy le ce İs ra ilo ğul la rın dan bir top lu luk iman
et miş, bir top lu luk da in kâr et miş ti. So nun da Biz iman eden le ri
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düş man la rı na kar şı des tek le dik, on lar da üs tün gel di ler. (61/14)
On lar bir bir le ri ne gös te ri lir ler. Bir suç lu-gü nah kar, o gü nün aza-
bı na kar şı lık ol mak üze re, oğul la rı nı fid ye ola rak ver mek is ter;
(70/11)

OK LAR
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
Ey iman eden ler, iç ki, ku mar, di ki li taş lar ve fal ok la rı an cak
şey ta nın iş le rin den olan pis lik ler dir. Öy ley se bun(lar)dan ka çı -
nın; umu lur ki kur tu lu şa erer si niz. (5/90)

ONAR MA
Şirk ko şan la rın, ken di in kâr la rı na biz zat ken di le ri şa hid ler iken,
Al lah'ın mes cid le ri ni onar ma la rı na (hak ve yet ki le ri) yok tur. İş te
bun lar, yap tık la rı bo şa git miş olan lar dır. Ve bun lar ateş te sü re -
siz ka la cak olan lar dır. (9/17)
Al lah'ın mes cid le ri ni, yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman
eden, na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve Al lah'tan baş ka -
sın dan kork ma yan lar ona ra bi lir. İş te, hi da ye te eren ler den ol -
duk la rı umu lan lar bun lar dır. (9/18)
Ha cı la ra su da ğıt ma yı ve Mes cid-i Ha ram'ı onar ma yı, Al lah'a ve
ahi ret gü nü ne iman eden ve Al lah yo lun da cehd ede nin (yap tık-
la rı) gi bi mi say dı nız? (Bun lar) Al lah Katında bir ol maz lar. Al lah
zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (9/19)

OR DU
Ta lut, or duy la bir lik te ay rıl dı ğın da de di ki: "Doğ ru su Al lah si zi
bir ır mak la im ti han ede cek tir. Kim bun dan içer se, ar tık o ben-
den de ğil dir ve kim de -eliy le bir avuç alan lar ha riç- onu tad-
maz sa ben den dir. Kü çük bir kıs mı ha riç (hep si su dan) iç ti. O,
ken di siy le be ra ber iman eden ler le (ır ma ğı) ge çin ce on lar (ge ri -
de ka lan lar): "Bu gün bi zim Ca lut'a ve or du su na kar şı (ko ya cak)
gü cü müz yok" de di ler. (O za man) Mu hak kak Al lah'a ka vu şa -
cak la rı nı uman lar (şöy le) de di ler: "Ni ce kü çük top lu luk, da ha
çok olan bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah sab-
re den ler le be ra ber dir." (2/249)
On lar, Ca lut ve or du su na kar şı mey da na (sa va şa) çık tık la rın da,
de di ler ki: "Rab bi miz, üze ri mi ze sa bır yağ dır, adım la rı mı zı sa bit
kıl (kay dır ma) ve kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım et."
(2/250)
Bi lin ki, 'ga ni met ola rak ele ge çir di ği niz' şey le rin beş te bi ri, mu -
hak kak Al lah'ın, Re sû lün, ya kın la rın, ye tim le rin, yok sul la rın ve
yol cu nun dur. Eğer Al lah'a, hak ile ba tı lın bir bi rin den ay rıl dı ğı
gün, iki or du nun kar şı kar şı ya gel di ği gün de (Be dir'de) ku lu mu -
za in dir di ği mi ze iman edi yor sa nız (ga ni me ti böy le bö lü şün).
Allah, her şe ye güç ye ti ren dir. (8/41)
Fi ra vun ai le si nin ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi. On lar,
Rab le ri nin ayet le ri ni ya lan la dı lar; Biz de gü nah la rı do la yı sıy la

on la rı he lak et tik. Fi ra vun or du su nu su da boğ duk. On la rın tü mü
zul me den kim se ler di. (8/54)
(Bun dan) Son ra Al lah, el çi si ile mü'min le rin üze ri ne 'gü ven duy-
gu su ve hu zur' in dir di, si zin gör me di ği niz or du la rı in dir di ve in -
kâr eden le ri azab lan dır dı. Bu, in kâr cı la rın ce za sı dır. (9/26)
Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na yar dım
et miş tir. Ha ni kâ fir ler iki den bi ri ola rak O'nu (Mek ke'den) çı kar -
mış lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du:
"Hüz ne ka pıl ma, el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce
Allah O'na 'hu zur ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti, O'nu si zin
gör me di ği niz or du lar la des tek le miş, in kâ ra eden le rin de ke li me -
si ni (in kâr çağ rı la rı nı) al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li me si, yü ce
olan dır. Al lah üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(9/40)
Fi ra vun ise, or du la rıy la peş le ri ne düş tü; su lar dan on la rı kap la -
yı ve ren kap la yı ver di. (20/78)
Böy le ce (Fi ra vun ve or du su) gü ne şin do ğuş vak ti on la rı iz le me -
ye ko yul du lar. (26/60)
Ve İb lis'in bü tün or du la rı da. (26/95)
Sü ley man'a cin ler den, in san lar dan ve kuş lar dan or du la rı top-
lan dı ve bun lar bö lük ler ha lin de da ğı tıl dı. (27/17)
Ni ha yet ka rın ca va di si ne gel dik le rin de, bir di şi ka rın ca de di ki:
"Ey ka rın ca top lu lu ğu, ken di yu va la rı nı za gi rin, Sü ley man ve or -
du la rı, far kın da ol mak sı zın si zi kı rıp-geç me sin." (27/18)
Sen on la ra dön, Biz on la ra öy le or du lar la ge li riz ki, on la rın kar -
şı koy ma la rı müm kün de ğil ve Biz on la rı or dan hor lan mış-aşa -
ğı lan mış ve kü çük dü şü rül müş ler ola rak sü rüp çı ka rı rız."
(27/37)
Ey iman eden ler, Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni
si ze or du lar gel miş ti; böy le ce Biz de on la rın üze ri ne, bir rüz gar
ve si zin gör me di ği niz or du lar gön der miş tik. Al lah, yap tık la rı nı zı
gö ren dir. (33/9)
Ken di sin den son ra ise, kav mi nin üze ri ne gök ten bir or du in dir -
me dik; in di re cek de de ğil dik. (36/28)
Ve hiç şüp he siz; Bizim or du la rı mız, üs tün ge le cek olan lar on lar-
dır. (37/173)
On lar, bu ra da (çe şit li) fır ka lar dan ol ma boz gu na uğ ra tıl mış bir
or du(dur lar). (38/11)
De ni zi dur gun ve açık bı rak. Çün kü su da bo ğu la cak bir or du -
dur." (44/24)
Mü'min le rin kalp le ri ne, iman la rı na iman ka tıp-art tır sın lar di ye,
'gü ven duy gu su ve hu zur' in di ren O'dur. Gök le rin ve ye rin or du-
la rı Al lah'ın dır: Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/4)
Gök le rin ve ye rin or du la rı Al lah'ın dır. Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (48/7)
Bu nun üze ri ne, Biz onu ve or du la rı nı ya ka la yıp de ni ze at tık; (ki
o,) 'kı na na cak iş ler ya pı yor du.' (51/40)
Rah ma na kar şı si ze yar dım ede cek olan kim miş? Şu si zin or -
du nuz mu? Ka fir ler yal nız ca bir gu rur (ke sin bir al da nış) için de -
dir ler. (67/20)
Or du la rın ha be ri sa na gel di mi? (85/17)

OR TA
Siz den sö zü sak lı tu tan da, onu açı ğa vu ran da, ge ce le yin giz-
le nen de ve gün dü zün or tak lık ta ge zen de (O'nun Katında bil -
me ba kı mın dan) bir dir. (13/10)
Der ken, ba kı ver di, onu 'çıl gın ca ya nan ate şin' tam or ta sın da
gör dü. (37/55)
Da vud'a gir dik le rin de, o, on lar dan ürk müş tü; de di ler ki: "Kork -
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ma, iki da va cı yız, bi ri miz di ğe ri mi ze hak sız lık ta bu lun du. Şim di
sen ara mız da hak ile hük met, ka ra rın da zul me sap ma ve bi zi
doğ ru yo lun or ta sı na yö nel tip-ilet." (38/22)
Bu nun la bir (düş man) top lu lu ğun or ta ye ri ne ka dar da lan la ra.
(100/5)
Al lah, di le di ği ni or ta dan kal dı rır ve bı ra kır. Ki ta bın ana sı O'nun
Katında dır. (13/39)
On lar, har ca dık la rı za man, ne is raf eder ler, ne kı sar lar; (har ca -
ma la rı,) iki si ara sın da or ta bir yol dur. (25/67)

OR TA (OR TA BİR ÜM MET)
Böy le ce Biz si zi, in san la ra şa hid (ve ör nek) ol ma nız için or ta bir
üm met kıl dık; Pey gam ber de üze ri niz de bir şa hid ol sun. Se nin
üze rin de bu lun du ğun (yö nü, Ka'be'yi) kıb le yap ma mız, el çi ye
uyan la rı, to puk la rı üze rin de ge ri sin ge ri dö nen ler den ayır det -
mek için dir. Doğ ru su (bu,) Al lah'ın hi da ye te ilet tik le ri nin dı şın da
ka lan lar için bü yük (bir yük)tür. Al lah, ima nı nı zı bo şa çı ka ra cak
de ğil dir. Şüp he siz, Al lah, in san la ra şef kat eden dir, esir ge yen -
dir. (2/143)
Eğer ya kın bir ya rar ve or ta bir se fer ol say dı, on lar mut la ka se -
ni iz ler ler di. Ama zor luk on la ra uzak gel di. "Eğer güç ye tir sey -
dik mu hak kak se nin le bir lik te (sa va şa) çı kar dık." di ye sa na
Allah adı na ye min ede cek ler. Ken di ne fis le ri ni he la ka sü rük lü -
yor lar. Al lah on la rın ger çek ten ya lan söy le dik le ri ni bi li yor. (9/42)
Yü rü yü şün de or ta bir yol tut, se sin den de (yük sek per de le ri) ek -
silt. Çün kü, ses le rin en çir kin ola nı ger çek ten eşek le rin se si dir."
(31/19)
On la rı ka ra göl ge ler gi bi dal ga lar sa rı ver di ği za man, di ni yal nız-
ca O'na 'ha lis kı lan gö nül den bağ lı lar' ola rak Al lah'a yal va rıp ya -
ka rır lar (dua eder ler). Böy le ce on la rı ka ra ya çı ka rıp-kur ta rın ca,
ar tık on lar dan bir kıs mı or ta yo lu tu tu yor. Bizim ayet le ri mi zi gad-
dar, nan kör olan dan baş ka sı in kar et mez. (31/32)
Son ra Ki ta bı kul la rı mız dan seç tik le ri mi ze mi ras kıl dık. Ar tık on -
lar dan ki mi ken di nef si ne zul me der, ki mi or ta bir yol da dır, ki mi
de Al lah'ın iz niy le ha yır lar da ya rı şır öne ge çer. İş te bu, bü yük
faz lın ken di si dir. (35/32)

OR TAK KOŞ MAK
İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı 'eş ve or tak' tu tan lar var dır
ki, on lar (bun la rı), Al lah'ı se ver gi bi se ver ler. İman eden le rin ise
Al lah'a olan sev gi le ri da ha güç lü dür. O zul me den ler, aza ba uğ -
ra ya cak la rı za man, mu hak kak bü tün kuv ve tin tü müy le Al lah'ın
ol du ğu nu ve Al lah'ın ve re ce ği aza bın ger çek ten şid det li ol du -
ğu nu bir bil se ler di. (2/165)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, bi zim le si zin ara nız da müş te rek (olan) bir
ke li me ye (tev hi de) ge lin. Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me ye lim,
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma ya lım ve Al lah'ı bı ra kıp bir kıs mı -
mız (di ğer) bir kıs mı mı zı Rab ler edin me ye lim." Eğer yi ne yüz
çe vi rir ler se, de yin ki: "Şa hid olun, biz ger çek ten Müs lü man la -
rız." (3/64)
Ken di si hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği şe yi Al lah'a or tak koş-
tuk la rın dan do la yı küf re den le rin kalp le ri ne kor ku sa la ca ğız. On -
la rın ba rın ma yer le ri ateş tir. Za lim le rin ko nak la ma ye ri ne kö tü -
dür. (3/151)
Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. An ne-
ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu ya,
uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el -
le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü, Al lah, her
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (4/36)

An dol sun, "Şüp he siz Al lah, Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. Oy sa Me sih'in de di ği (şu dur:) "Ey İs ra ilo ğul la rı,
be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a iba det edin.
Çün kü O, Ken di si ne or tak ko şa na şüp he siz cen ne ti ha ram kıl-
mış tır, onun ba rın ma ye ri ateş tir. Zul me den le re yar dım cı yok-
tur." (5/72)
Hem siz, Onun hak la rın da hiç bir de lil in dir me di ği şey le ri Al lah'a
or tak koş mak tan kork maz ken, ben na sıl si zin şirk koş tuk la rı -
nız dan kor ka rım? Şu hal de 'gü ven lik için de ol mak ba kı mın dan'
iki ta raf tan han gi si da ha hak sa hi bi dir? Eğer bi le bi lir se niz."
(6/81)
An dol sun, si zi ilk de fa ya rat tı ğı mız gi bi (bu gün de) 'te ker te ker,
ya pa yal nız ve ya lın (bir tarz da)' Bize gel di niz ve si ze lut fet tik le -
ri mi zi ar ka nız da bı rak tı nız. İçi niz den, ger çek ten or tak lar ol duk -
la rı nı san dı ğı nız şe fa at çi le ri ni zi şim di ya nı nız da gör mü yo ruz.
An dol sun, ara nız da ki (bağ lar) par ça la nıp-ko pa rıl mış tır ve hak-
la rın da zan lar bes le dik le ri niz siz ler den uzak laş mış tır. (6/94)
Cin le ri Al lah'a or tak koş tu lar. Oy sa on la rı O ya rat mış tır. Bir de
hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın O'na oğul lar ve kız lar ya kış tı rıp-
uy dur du lar. O ise ni te len di re gel dik le ri şey ler den yü ce dir, uzak-
tır. (6/100)
O'nun üre tip-tü ret ti ği ekin ve hay van lar dan Al lah için bir pay
ayır dı lar, son ra ken di zan la rın ca: "Bu Al lah'ın dır, bu da or tak la -
rı mı zın dır" de di ler. Ken di or tak la rı için olan (pay), Al lah ta ra fı na
geç mez, ama Al lah'a aid olan ken di or tak la rı nın ta ra fı na (pa yı -
na) ge çer. Ne kö tü hü küm ve ri yor lar? (6/136)
Yi ne bu nun gi bi on la rın or tak la rı, müş rik ler den ço ğu na ço cuk la -
rı nı öl dür me yi süs lü gös ter di ler. Hem on la rı he la ke dü şür mek,
hem ken di aleyh le rin de din le ri ni kar ma ka rı şık kıl mak için. Al lah
di le sey di bu nu yap maz lar dı; sen on la rı ve düz mek te ol duk la rı
if ti ra la rı bı rak. (6/137)
De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya yım:
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya iyi lik edin, yok-
sul luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin de, on la rın
da rı zık la rı nı Biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve
giz li ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma dı şın da, Al lah'ın
(öl dü rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te bun lar la
si ze tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (6/151)
O'nun hiç bir or ta ğı yok tur. Ben böy le em ro lun dum ve ben Müs -
lü man olan la rın il ki yim." (6/163)
Ama O, on la ra (Adem'in ço cuk la rı er kek ve ka dın la ra) sa lih (bir
ço cuk) ve rin ce, ken di le ri ne ver di ği şey ko nu sun da O'na or tak -
lar kıl ma ya baş la dı lar. Al lah, on la rın şirk koş tuk la rın dan yü ce -
dir. (7/190)
Ken di le ri ya ra tı lıp du rur ken, hiç bir şe yi ya ra ta mı yan şey le ri mi
or tak ko şu yor lar? (7/191)
On la rın yü rü ye cek ayak la rı var mı? Ya da tu ta cak la rı el le ri mi
var? Ve ya gö re cek göz le ri mi var? Yok sa işi te cek ku lak la rı mı
var? De ki: "Or tak koş tuk la rı nı zı ça ğı rın, son ra bir dü zen (tu zak)
ku run da ba na göz bi le aç tır ma yın." (7/195)
On la ra Nuh'un ha be ri ni oku. Ha ni kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav-
mim, be nim ma ka mım ve Al lah'ın ayet le riy le ha tır lat ma la rım
eğer si ze ağır ge li yor sa ben, şüp he siz Al lah'a te vek kül et mi şim.
Ar tık siz or tak la rı nız la top la nıp ya pa ca ğı nız işi ka ra ra bağ la yın
da işi niz si ze ör tü lü kal ma sın (ve ya ta sa ko nu su ol ma sın), son -
ra hak kım da ki hük mü nü zü -ba na sü re ta nı mak sı zın- ve rin.
(10/71)
De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki: "Al lah'tır." De ki:
"Öy ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi le ya rar da, za rar da sağ-
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la ma ya güç ye ti re me yen bir ta kım ve li ler mi (tan rı lar) edin di niz?"
De ki: "Hiç gör me yen (a'ma) ile gö ren (ba si ret sa hi bi) eşit ola-
bi lir mi? Ve ya ka ran lık lar la nur eşit ola bi lir mi?" Yok sa Al lah'a,
O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan or tak lar bul du lar da, bu ya rat ma,
ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben zeş ti? De ki: "Al lah, her şe yin Ya ra -
tı cı sı dır ve O, tek tir, kah re di ci olan dır." (13/16)
Her nef sin bü tün ka zan dık la rı üze rin de gö ze ti ci ola na mı (baş
kal dı rı lır?) On lar Al lah'a or tak lar koş tu lar. De ki: "Bun la rı ad lan -
dı rın (ba ka lım). Yok sa siz yer yü zün de bil me ye ce ği bir şe yi O'na
ha ber mi ve ri yor su nuz? Yok sa sö zün za hi ri ne (ve ya boş ve
süs lü ola nı na)mi (ka nı yor su nuz)? Ha yır, in kâr eden le re ken di
hi le li-dü zen le ri süs lü-çe ki ci gös te ril miş tir ve on lar (doğ ru) yol-
dan alı ko nul muş lar dır. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için hiç-
bir yol gös te ri ci yok tur. (13/33)
Ken di le ri ne ki tap ver dik le ri miz, sa na in di ri len do la yı sıy la se vi -
nir ler; fa kat (Müs lü man la rın aley hin de bir le şen) grup lar dan,
onun ba zı sı nı in kâr eden ler var dır. De ki: "Ben, yal nız ca  Al lah'a
kul luk et mek ve O'na or tak koş ma mak la em ro lun dum. Ben an -
cak O'na da vet ede rim ve son dö nü şüm O'na dır." (13/36)
İş hük me bağ la nıp-bi tin ce, şey tan der ki: "Doğ ru su, Al lah, si ze
ger çek olan va'di va'det ti, ben de si ze va ad de bu lun dum, fa kat
si ze ya lan söy le dim. Be nim si ze kar şı zor la yı cı bir gü cüm yok -
tu, yal nız ca si zi ça ğır dım, siz de ba na ica bet et ti niz. Öy ley se
be ni kı na ma yın, siz ken di ni zi kı na yın. Ben si zi kur ta cak de ği lim,
siz de be ni kur ta cak de ğil si niz. Doğ ru su da ha ön ce be ni or tak
koş ma nı zı da ta nı ma mış tım. Ger çek şu ki, za lim le re acı bir
azab var dır." (14/22)
Son ra (Al lah) kı ya met gü nü on la rı aşa ğı lık kı la cak ve di ye cek
ki: "Hak la rın da (mü'min le re kar şı) düş man ke sil di ği niz or tak la -
rım ha ni ne re de?" Ken di le ri ne ilim ve ri len ler, de di ler ki: "Bu gün,
ger çek ten aşa ğı lan ma ve kö tü lük ka fir le rin üs tü ne dir." (16/27)
Al lah, (ken di si ne or tak koş tu ğu nuz ilah lar ko nu sun da) hiç bir şe -
ye gü cü yet me yen ve baş ka sı nın mül kün de olan ile, ta ra fı mız -
dan ken di si ne gü zel bir rı zık ver di ği miz, böy le lik le on dan giz li
ve açık in fak eden kim se yi ör nek ola rak gös ter di; bun lar hiç eşit
olur mu? Hamd Al lah'ın dır; fa kat on la rın ço ğu bil mez ler. (16/75)
Onun zor la yı cı-gü cü an cak onu ve li edi nen ler le, onun la O'na
(Al lah'a) or tak ko şan lar üze rin de dir. (16/100)
De ki: "Ne ka dar kal dık la rı nı Al lah da ha iyi bi lir. Gök le rin ve ye -
rin gay bı O'nun dur. O, ne gü zel gör mek te ve ne gü zel işit mek -
te dir. O'nun dı şın da on la rın bir ve li si yok tur. Ken di hük mün de
hiç kim se yi or tak kıl maz." (18/26)
Fa kat, O Al lah be nim Rab bim dir ve ben Rab bi me hiç kim se yi
or tak koş mam." (18/38)
(Der ken) Onun ürün le ri (afet ler le) ku şa tı lı ver di. Ar tık o, uğ run da
har ca dık la rı na kar şı avuç la rı nı (esef le) oğuş tu ru yor du. O (ba -
ğın) çar dak la rı yı kıl mış du rum day dı, ken di si de şöy le di yor du:
"Keş ke Rab bi me hiç kim se yi or tak koş ma say dım." (18/42)
(Ka fir le re) "Be nim or tak la rım san dı ğı nız şey le ri ça ğı rın" di ye ce -
ği gün; iş te on la rı ça ğır mış lar dır, ama on lar, ken di le ri ne ce vap
ver me miş ler dir. Biz on la rın ara la rın da bir uçu rum koy duk.
(18/52)
De ki: "Şüp he siz ben, an cak si zin ben ze ri niz olan bir be şe rim;
yal nız ca ba na si zin ila hı nı zın tek bir ilah ol du ğu vah yo lu nu yor.
Kim Rab bi ne ka vuş ma yı umu yor sa, ar tık sa lih bir amel de bu -
lun sun ve Rab bi ne iba det te hiç kim se yi or tak tut ma sın."
(18/110)
Ha ni Biz İb ra him'e Evin (Ka be'nin) ye ri ni be lir tip ha zır la dı ğı mız
za man (şöy le em ret miş tik:) "Ba na hiç bir şe yi or tak koş ma, ta vaf

eden ler, kı yam eden ler, rü kua ve sü cu da va ran lar için Evi mi
ter te miz tut." (22/26)
Al lah'ı bir le yen (Ha nif)ler ola rak, O'na (hiç bir) or tak koş mak sı -
zın. Kim Al lah'a or tak ko şar sa, san ki o gök ten düş müş de onu
bir kuş ka pı ver miş ve ya rüz gar onu ıs sız bir ye re sü rük le yip at -
mış gi bi dir. (22/31)
Rab le ri ne or tak koş ma yan lar. (23/59)
Gay bı ve mü şa he de edi le bi le ni bi len dir; on la rın or tak koş tuk la -
rın dan yü ce dir. (23/92)
Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra
va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti -
dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi'
kı la cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le-
şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven -
li ğe çe vi re cek tir. On lar, yal nız ca ba na iba det eder ler ve ba na
hiç bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kâr eder se, iş -
te on lar fa sık tır. (24/55)
De di ki: "Hamd Al lah'ın dır ve se lam O'nun seç ti ği kul la rı nın üze-
ri ne dir. Al lah mı da ha ha yır lı yok sa on la rın or tak koş tuk la rı mı?"
(27/59)
O gün (Al lah) on la ra ses le ne rek: "Ba na or tak ola rak öne sür-
dük le ri niz ne re de?" der. (28/62)
De nir ki: "Or tak la rı nı zı ça ğı rın." Böy le lik le ça ğı rır lar, ama ken di -
le ri ne ce vap ver mez ler ve aza bı gö rür ler. Hi da yet bul muş ol sa -
lar dı ne olur du. (28/64)
Rab bin, di le di ği ni ya ra tır ve se çer; se çim on la ra ait de ğil dir.
Allah, on la rın or tak koş tuk la rın dan mü nez zeh tir, yü ce dir.
(28/68)
O gün (Al lah) on la ra ses le ne rek: "Ba na or tak ola rak öne sür-
dük le ri niz ne re de" der. (28/74)
Biz in sa na, an ne ve ba ba sı na (kar şı) gü zel li ği (il ke edin me si ni)
tav si ye et tik. Eğer on lar, hak kın da bil gin ol ma yan şey le ba na
or tak koş man için sa na kar şı ça ba har ca ya cak olur lar sa, bu du -
rum da, on la ra ita at et me. Dö nü şü nüz ba na dır. Ar tık yap tık la rı -
nı zı si ze ha ber ve re ce ğim. (29/8)
(Al lah'a eş koş tuk la rı) Or tak la rın dan ken di le ri ne şe fa at çi olan
yok tur; on lar, or tak la rı nı in kar edi yor lar. (30/13)
Si ze ken di ne fis le ri niz den bir ör nek ver di: "Si ze rı zık ola rak ver-
di ği miz şey ler de, sağ el le ri ni zin ma lik ol duk la rı nız dan, si zin le
eşit olup ken di ken di niz den kork tu ğu nuz gi bi ken di le rin den de
kork tu ğu nuz (ve ya çe ki nip say gı duy du ğu nuz) or tak lar var mı -
dır? "İş te Biz, ak lı nı kul la na bi len bir ka vim için ayet le ri böy le bi -
rer bi rer açık la rız. (30/28)
Yok sa Biz, on la ra is pat lı bir de lil in dir dik de, o mu O'na or tak
koş ma la rı nı söy lü yor? (30/35)
Al lah; si zi ya rat tı, son ra si ze rı zık ver di, son ra si zi öl dür mek te,
da ha son ra si zi di rilt mek te dir. Or tak la rı nız dan bun lar dan her-
han gi bi ri ni ya pa cak var mı? O, şirk koş tuk la rın dan mü nez zeh
ve yü ce dir. (30/40)
De ki: " Al lah'ın dı şın da (tan rı di ye) öne sür dük le ri ni zi ça ğı rın.
On la rın gök ler de ve yer de bir zer re ağır lı ğın ca bi le (hiç bir şe ye)
güç le ri yet mez; on la rın bu iki sin de hiç bir or tak lı ğı ol ma dı ğı gi bi,
O'nun bun lar dan hiç bir des tek çi ola nı da yok tur. (34/22)
De ki: "O'na (kul luk et me de) ek le mek te ol du ğu nuz or tak la rı ba -
na gös te rin. As la (on lar ona ger çek or tak ola maz lar); ha yır, O,
güç lü ve üs tün olan, hü küm ve hik met sa hi bi olan Al lah'tır."
(34/27)
De ki: "Siz, Al lah'ın dı şın da tap tı ğı nız or tak la rı nı zı gör dü nüz
mü? Ba na ha ber ve rin; yer den ne yi ya rat mış lar dır? Ya da on la -
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rın gök ler de bir or tak lı ğı mı var? Yok sa Biz on la ra bir ki tap ver-
mi şiz de on lar bun dan (do la yı) apa çık bir bel ge üze rin de mi dir -
ler? Ha yır, zul me den ler, bir bir le ri ne al dat ma dan baş ka sı nı va -
det mi yor lar. (35/40)
Al lah (or tak ko şan lar için) bir ör nek ver di: Ken di si hak kın da
uyum suz ve ge çim siz bu lu nan, sa hip le ri de çok or tak lı olan (kö -
le) bir adam ile yal nız ca bir ki şi ye tes lim ol muş bir adam. Bu iki-
si nin du ru mu bir olur mu? Hamd, Al lah'ın dır. Ha yır on la rın ço ğu
bil mi yor lar. (39/29)
Si zin (du ru mu nuz) böy le dir. Çün kü bir olan   Al lah'a ça ğı rıl dı ğı -
nız za man in kar et ti niz. O'na or tak ko şul du ğun da ina nıp-onay -
la dı nız. Ar tık hü küm, yü ce, bü yük olan Al lah'ın dır." (40/12)
Kı ya met-sa ati nin il mi O'na dön dü rü lür. O'nun il mi ol mak sı zın,
hiç bir mey ve to mur cu ğun dan çık maz, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. On la ra: "Be nim or tak la rım ne re de" di ye ses-
le ne ce ği gün, de di ler ki: "Sa na ar zet tik ki, biz den hiç bir şa hid
yok." (41/47)
Yok sa on la rın bir ta kım or tak la rı mı var ki, Al lah'ın izin ver me di -
ği şey le ri, din den ken di le ri ne teş ri' et ti ler (bir şe ri at kıl dı lar)?
Eğer o fa sıl ke li me si ol ma say dı, el bet te ara la rın da hü küm (ka -
rar) ve ri lir di. Ger çek ten za lim ler için acı bir azap var dır. (42/21)
De ki: "Gör dü nüz mü ha ber ve rin; Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız,
yer den ne yi ya rat mış lar, ba na gös te rin? Yok sa on la rın gök ler -
de bir or tak lı ğı mı var? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz, bun dan ön -
ce bir ki tap ya da bir ilim ka lın tı sı (ve ya bir eser) var sa, ba na ge -
ti rin." (46/4)
Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah(ı or tak) kıl ma yın. Ger çek ten si -
zi, O'ndan ya na açık ça uya rı yo rum. (51/51)
Ey Pey gam ber, mü'min ka dın lar, Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş-
ma mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek, ço cuk la rı nı öl dür -
me mek, el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma mak
(gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak),
ma'ruf (iyi, gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek
üze re, sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man, on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Allah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (60/12)
Yok sa on la rın or tak la rı mı var? Şu hal de eğer doğ ru söz lü kim-
se ler se, or tak la rı nı ge tir sin ler. (68/41)
O (Kur'an), 'ger çe ğe ve doğ ru ya' yö nel tip-ile ti yor. Bu yüz den
ona iman et tik. Bun dan böy le Rab bi mi ze hiç kim se yi or tak koş-
ma ya ca ğız." (72/2)
De ki: "Ben ger çek ten, yal nız ca Rab bi me dua edi yo rum ve O'na
hiç kim se yi (ve hiç bir şe yi) or tak koş mu yo rum." (72/20)

OR TAK OL MA
Bir de de di ler ki: "Bu hay van la rın ka rın la rın da olan, yal nız ca bi -
zim er kek le ri mi ze ait tir, eş le ri mi ze ise ha ram dır. Eğer o, ölü do -
ğar sa on lar da bun da or tak tır lar." Al lah, (bu) düz me le ri nin ce za-
sı nı ve re cek tir. Şüp he siz O, hü küm sa hi bi olan dır, bi len dir.
(6/139)
O'nun hiç bir or ta ğı yok tur. Ben böy le em ro lun dum ve ben Müs -
lü man olan la rın il ki yim." (6/163)
On la ra Nuh'un ha be ri ni oku. Ha ni kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav-
mim, be nim ma ka mım ve Al lah'ın ayet le riy le ha tır lat ma la rım
eğer si ze ağır ge li yor sa ben, şüp he siz Al lah'a te vek kül et mi şim.
Ar tık siz or tak la rı nız la top la nıp ya pa ca ğı nız işi ka ra ra bağ la yın
da işi niz si ze ör tü lü kal ma sın (ve ya ta sa ko nu su ol ma sın), son -
ra hak kım da ki hük mü nü zü -ba na sü re ta nı mak sı zın- ve rin.
(10/71)

De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki: "Al lah'tır." De ki:
"Öy ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi le ya rar da, za rar da sağ-
la ma ya güç ye ti re me yen bir ta kım ve li ler mi (tan rı lar) edin di niz?"
De ki: "Hiç gör me yen (a'ma) ile gö ren (ba si ret sa hi bi) eşit ola-
bi lir mi? Ve ya ka ran lık lar la nur eşit ola bi lir mi?" Yok sa Al lah'a,
O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan or tak lar bul du lar da, bu ya rat ma,
ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben zeş ti? De ki: "Al lah, her şe yin Ya ra -
tı cı sı dır ve O, tek tir, kah re di ci olan dır." (13/16)
Son ra (Al lah) kı ya met gü nü on la rı aşa ğı lık kı la cak ve di ye cek
ki: "Hak la rın da (mü'min le re kar şı) düş man ke sil di ği niz or tak la -
rım ha ni ne re de?" Ken di le ri ne ilim ve ri len ler, de di ler ki: "Bu gün,
ger çek ten aşa ğı lan ma ve kö tü lük ka fir le rin üs tü ne dir." (16/27)
O şirk ko şan lar, şirk koş tuk la rı nı gör dük le ri za man: "Rab bi miz,
se ni bı ra kıp bi zim tap tı ğı mız or tak la rı mız bun lar dır" di ye cek ler.
(On lar da bun la ra:) "Siz ger çek ten ya lan söy le yen ler si niz" di ye
sö zü (ge ri çe vi rip) fır la ta cak lar. (16/86)
On lar dan güç ye tir dik le ri ni se sin le sar sın tı ya uğ rat, at lı la rın ve
ya ya la rın la on la rın üs tü ne yay ga ra yı ko par, mal lar da ve ço cuk -
lar da on la ra or tak ol ve on la ra çe şit li va ad ler de bu lun." Şey tan,
on la ra al dat ma dan baş ka bir şey va det mez. (17/64)
Ve de ki: "Öv gü (hamd), ço cuk edin me yen, mülk te or ta ğı ol ma -
yan ve düş kün lük ten do la yı yar dım cı ya da (ih ti ya cı) bu lun ma -
yan Al lah'adır." Ve O'nu tek bir ede bil dik çe tek bir et. (17/111)
(Der ken) Onun ürün le ri (afet ler le) ku şa tı lı ver di. Ar tık o, uğ run da
har ca dık la rı na kar şı avuç la rı nı (esef le) oğuş tu ru yor du. O (ba -
ğın) çar dak la rı yı kıl mış du rum day dı, ken di si de şöy le di yor du:
"Keş ke Rab bi me hiç kim se yi or tak koş ma say dım." (18/42)
(Ka fir le re) "Be nim or tak la rım san dı ğı nız şey le ri ça ğı rın" di ye ce -
ği gün; iş te on la rı ça ğır mış lar dır, ama on lar, ken di le ri ne ce vap
ver me miş ler dir. Biz on la rın ara la rın da bir uçu rum koy duk.
(18/52)
Onu işim de or tak kıl," (20/32)
Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur; ço cuk edin me miş tir. O'na
mül kün de or tak yok tur, her şe yi ya rat mış, ona bir dü zen ver miş,
bel li bir öl çüy le tak dir et miş tir. (25/2)
O gün (Al lah) on la ra ses le ne rek: "Ba na or tak ola rak öne sür-
dük le ri niz ne re de?" der. (28/62)
De nir ki: "Or tak la rı nı zı ça ğı rın." Böy le lik le ça ğı rır lar, ama ken di -
le ri ne ce vap ver mez ler ve aza bı gö rür ler. Hi da yet bul muş ol sa -
lar dı ne olur du. (28/64)
O gün (Al lah) on la ra ses le ne rek: "Ba na or tak ola rak öne sür-
dük le ri niz ne re de" der. (28/74)
(Al lah'a eş koş tuk la rı) Or tak la rın dan ken di le ri ne şe fa at çi olan
yok tur; on lar, or tak la rı nı in kar edi yor lar. (30/13)
Si ze ken di ne fis le ri niz den bir ör nek ver di: "Si ze rı zık ola rak ver-
di ği miz şey ler de, sağ el le ri ni zin ma lik ol duk la rı nız dan, si zin le
eşit olup ken di ken di niz den kork tu ğu nuz gi bi ken di le rin den de
kork tu ğu nuz (ve ya çe ki nip say gı duy du ğu nuz) or tak lar var mı -
dır? "İş te Biz, ak lı nı kul la na bi len bir ka vim için ayet le ri böy le bi -
rer bi rer açık la rız. (30/28)
De ki: "Al lah'ın dı şın da (tan rı di ye) öne sür dük le ri ni zi ça ğı rın.
On la rın gök ler de ve yer de bir zer re ağır lı ğın ca bi le (hiç bir şe ye)
güç le ri yet mez; on la rın bu iki sin de hiç bir or tak lı ğı ol ma dı ğı gi bi,
O'nun bun lar dan hiç bir des tek çi ola nı da yok tur. (34/22)
De ki: "O'na (kul luk et me de) ek le mek te ol du ğu nuz or tak la rı ba -
na gös te rin. As la (on lar ona ger çek or tak ola maz lar); ha yır, O,
güç lü ve üs tün olan, hü küm ve hik met sa hi bi olan l lah'tır."
(34/27)
De ki: "Siz, Al lah'ın dı şın da tap tı ğı nız or tak la rı nı zı gör dü nüz
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mü? Ba na ha ber ve rin; yer den ne yi ya rat mış lar dır? Ya da on la -
rın gök ler de bir or tak lı ğı mı var? Yok sa Biz on la ra bir ki tap ver-
mi şiz de on lar bun dan (do la yı) apa çık bir bel ge üze rin de mi dir -
ler? Ha yır, zul me den ler, bir bir le ri ne al dat ma dan baş ka sı nı va -
det mi yor lar. (35/40)
Ar tık o gün on lar azab da or tak tır lar. (37/33)
De ki: "Gör dü nüz mü ha ber ve rin; Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız,
yer den ne yi ya rat mış lar, ba na gös te rin? Yok sa on la rın gök ler -
de bir or tak lı ğı mı var? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz, bun dan ön -
ce bir ki tap ya da bir ilim ka lın tı sı (ve ya bir eser) var sa, ba na ge -
ti rin." (46/4)
Yok sa on la rın or tak la rı mı var? Şu hal de eğer doğ ru söz lü kim-
se ler se, or tak la rı nı ge tir sin ler. (68/41)

OR TA YA ÇIK MAK
(Her şey) Açık ça or ta ya çık tık tan son ra bi le, san ki ken di le ri, göz
gö re gö re ölü me sü rük le ni yor lar mış gi bi, se nin le hak ko nu sun -
da tar tı şıp du ru yor lar dı. (8/6)
An dol sun, da ha ön ce on lar fit ne ara mış lar dı. Ve sa na kar şı bir-
ta kım iş ler çe vir miş ler di. So nun da on lar, is te me dik le ri hal de
hak gel di ve Al lah'ın em ri or ta ya çı kıp-üs tün lük sağ la dı. (9/48)
(Hü küm dar top la dı ğı o ka dın la ra:) "Yu suf'un nef sin den mu rad
al mak is te di ği niz de si zin du ru mu nuz ney di?" de di. On lar: "Al lah
için, ha şa" de di ler. "Biz on dan hiç bir kö tü lük gör me dik." Aziz
(Ve zir)in de ka rı sı de di ki: "İş te şu an da ger çek or ta ye re çık tı;
onun nef sin den ben mu rad al mak is te miş tim. O ise ger çek ten
doğ ru yu söy len ler den dir." (12/51)
Ki on lar, gök ler de ve yer de sak lı ola nı or ta ya çı ka ran ve si zin
giz le dik le ri ni zi ve açı ğa vur duk la rı nı zı bi len Al lah'a sec de et me -
sin ler di ye (yap mak ta dır lar)." (27/25)
İn san la rın ken di el le ri nin ka zan dı ğı do la yı sıy la, ka ra da ve de -
niz de fe sad or ta ya çık tı. Umu lur ki, dö ner ler di ye (Al lah) on la ra
yap tık la rı nın bir kıs mı nı ken di le ri ne tad dır mak ta dır. (30/41)
Böy le ce onun (Sü ley ma nın) ölü mü ne ka rar ver di ği miz za man,
ölü mü nü, on la ra, asa sı nı ye mek te olan bir ağaç kur dun dan
baş ka sı ha ber ver me di. Ar tık o, ye re yı kı lıp-dü şün ce, açık ça or -
ta ya çık tı ki, şa yet cin ler gay bı bil miş ol sa lar dı böy le si ne aşa ğı -
la nı cı bir azab için de ka lıp-ya şa maz lar dı. (34/14)
De ki: "Hak gel di; ba tıl ise ne (bir şey) or ta ya çı ka ra bi lir, ne ge -
ri ge ti re bi lir." (34/49)
O gün, or ta ye re çı kar lar. On lar dan hiç bir şey Al lah'a kar şı giz -
li kal maz. (Al lah so rar:) "Bu gün mülk ki min dir? Bir olan, Kah har
olan Al lah'ın dır." (40/16)
An dol sun, Biz siz den mü ca hid olan lar la sab re den le ri bi lin ce ye
(bel li edip or ta ya çı ka rın ca ya) ka dar, de ne ye ce ğiz ve ha ber le ri -
ni zi sı na ya ca ğız (açık la ya ca ğız). (47/31)
Eğer siz den on la rı(n tü mü nü) is te yip si zi çıp lak bı ra ka cak olur-
sa, cim ri lik eder si niz ve si zin kin le ri ni zi de or ta ya çı kar mış olur.
(47/37)
Onu Al lah'ın dı şın da or ta ya çı ka ra cak baş ka (hiç bir güç yok tur).
(53/58)
Sır la rın or ta ye re çı ka rı la ca ğı gün; (86/9)
Suç lu-gü nah kâr la rın yo lu apa çık or ta ya çık sın di ye, ayet le rim
Böy le ce onun (Sü ley ma nın) ölü mü ne ka rar ver di ği miz za man,
ölü mü nü, on la ra, asa sı nı ye mek te olan bir ağaç kur dun dan
baş ka sı ha ber ver me di. Ar tık o, ye re yı kı lıp-dü şün ce, açıkça or -
ta ya çık tı ki, şa yet cin ler gay bı bil miş ol sa lar dı böy le si ne aşa ğı -
la nı cı bir azab için de ka lıp-ya şa maz lar dı. (34/14)
izi iş te böy le bi rer bi rer açık lı yo ruz. (6/55)

O si ze şim şe ği kor ku ve umut ola rak gös te ren, (yağ mur yük lü)
ağır laş mış bu lut la rı (in şa edip) or ta ya çı ka ran dır. (13/12)

ORUÇ
Ey iman eden ler, siz den ön ce ki le re ya zıl dı ğı gi bi oruç si ze de
ya zıl dı (farz kı lın dı). Umu lur ki sa kı nır sı nız. (2/183)
(Oruç) Sa yı lı gün ler dir. Ar tık siz den kim has ta ya da yol cu luk ta
olur sa tu ta ma dı ğı gün ler sa yı sın ca baş ka gün ler de (tut sun).
Zor da ya na bi len le rin üze rin de bir yok su lu do yu ra cak ka dar fid -
ye (var dır). Kim gö nül den bir ha yır ya par sa bu da ken di si için
ha yır lı dır. Oruç tut ma nız -eğer bi lir se niz- si zin için da ha ha yır lı -
dır. (2/184)
Oruç ge ce sin de ka dın la rı nı za yak laş mak, si ze he lal kı lın dı. On -
lar si zin ör tü le ri niz siz de on la ra ör tü sü nüz. Al lah ger çek ten si -
zin ne fis le ri ni ze iha net et mek te ol du ğu nu zu bil di tev be ni zi ka bul
et ti ve si zi ba ğış la dı. Ar tık on la ra yak la şın ve Al lah'ın si zin için
yaz dık la rı nı di le yin. Fe cir vak ti siz ce be yaz ip lik si yah ip lik ten
ayırd edi lin ce ye ka dar yi yin için son ra ge ce ye ka dar oru cu ta -
mam la yın. Mes cid ler de iti kaf ta ol du ğu nuz za man lar da on la ra
(ka dın la rı nı za) yak laş ma yın. Bun lar Al lah'ın sı nır la rı dır (sa kın)
on la ra ya naş ma yın. İş te Al lah in san la ra ayet le ri ni böy le ce açık-
lar; umu lur ki sa kı nır lar. (2/187)
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız ar tık si ze ko lay ge len
kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı nı zı
traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti var -
sa onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver me si
ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız hac ca ka dar um re ile ya rar -
lan mak is te ye ne ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge re kir).
Bu la ma ya na da hacc'da üç gün dön dü ğü nüz de ye di (gün) ol -
mak üze re bun lar ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır. Bu ai le si
Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor kun ve bi lin
ki Al lah mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)
Bir mü'mi ne -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola-
rak ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o mü'min ol du ğu hal de si ze düş-
man olan bir top lu luk tan ise bu du rum da mü'min bir kö le yi öz -
gür lü ğe ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and -
laş ma olan bir top lu luk tan ise bu du rum da ai le si ne bir di yet öde-
mek ve bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir. (Di yet
ve kö le öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise ke sin ti -
siz ola rak iki ay oruç tut ma lı dır. Bu Al lah'tan bir tev be dir. Al lah
bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
Al lah, si zi ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den boş söz-
ler den' do la yı so rum lu tut maz an cak ye min le ri niz le bağ la dı ğı nız
söz ler den do la yı si zi so rum lu tu tar. Onun (ye mi nin) kef fa re ti ai -
le niz de ki le re ye dir dik le ri ni zin or ta la ma sın dan on yok su lu do yur -
mak ya da on la rı giy dir mek ve ya bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş -
tur mak tır. (Bun la ra im kan) Bu la ma yan (için) üç gün oruç (var-
dır.) Bu ye min et ti ği niz de (boz du ğu nuz) ye min le ri ni zin kef fa re ti -
dir. Ye min le ri ni zi ko ru yu nuz. Al lah si ze ayet le ri ni böy le açık lar
umu lur ki şük re der si niz. (5/89)
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se ce za sı hay van dan öl -
dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
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kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa Al lah on dan öc
ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır öc sa hi bi dir. (5/95)
Ar tık ye iç gö zün ay dın ol sun. Eğer her han gi bir be şer gö re cek
olur san de ki: "Ben Rah man'a oruç ada dım bu gün hiç kim sey le
ko nuş ma ya ca ğım." (19/26)
Şüp he siz Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar mü'min er -
kek ler ve mü'min ka dın lar gö nül den (Al lah'a) ita at eden er kek -
ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar sa dık olan er kek ler
ve sa dık olan ka dın lar sab re den er kek ler ve sab re den ka dın lar
say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la (Al lah'tan) kor-
kan ka dın lar sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka ve ren ka dın lar
oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar ırz la rı nı ko ru yan er -
kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar Al lah'ı çok ça zik re den er -
kek ler ve (Al lah'ı çokça) zik re den ka dın lar; (iş te) bun lar için
Allah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la mış tır. (33/35)
An cak bu na (im kan) bu la ma yan lar, (için de) bir bir le riy le te mas
et me den ön ce ke sin ti siz iki ay oruç (yük len miş tir); bu na güç ye -
ti re me yen ler alt mış yok su lu do yur sun. Bu (ko lay lık) Al lah'a ve
O'nun Re sû lü'ne iman et me niz do la yı sıy la dır. Bun lar Al lah'ın sı -
nır la rı dır. Ka fir ler için se acı bir azab var dır. (58/4)
Bel ki onun Rab bi -eğer o si zi bo şa ya cak olur sa- ona ye ri ni ze
siz ler den da ha ha yır lı Müs lü man mü'min gö nül den ita at eden
tev be eden iba det eden oruç tu tan dul ve ba ki re eş ler' ve rir.
(66/5)

OT LAK
Mey ve ler ve ot lak lık lar, (80/31)
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ÖÇ AL MAK
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se, ce za sı, hay van dan
öl dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da, Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa, Al lah on dan öc
ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, öc sa hi bi dir. (5/95)
Ve ya si zi bir ke re da ha ona (de ni ze) gön de rip üze ri ni ze kı rıp
ge çi ren bir fır tı na sa la rak nan kör lük et me niz ne de niy le si zi ba -
tır ma sı na kar şı emin mi si niz? Son ra onun öcü nü Bize kar şı ala-
cak (kim se yi de) bu la maz sı nız. (17/69)
An cak iman eden ler, sa lih amel ler de bu lu nan lar ve Al lah'ı çok -
ça zik re den ler ile zul me uğ ra tıl dık tan son ra za fer ka za nan lar
(ve ya öc le ri ni alan lar) baş ka. Zul met mek te olan lar, na sıl bir in -
kı la ba uğ ra yıp dev ri le cek le ri ni pek ya kın da bi le cek ler dir.
(26/227)
Biz, 'bir bi riy le yar dım la şıp öcü nü alan' bir top lu muz" mu di yor -
lar? (54/44)

ÖDÜL
Mu ham med, yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce ni ce el çi ler ge lip-
geç miş tir. Şim di o ölür se ya da öl dü rü lür se, siz to puk la rı nız
üze rin de ge ri sin ge ri ye mi dö ne cek si niz? İki to pu ğu üze rin de
ge ri sin ge ri dö nen kim se, Al lah'a ke sin lik le za rar ve re mez.
Allah, şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re cek tir. (3/144)
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir ne fis için öl mek yok tur. O, sü re si
be lir til miş bir ya zı dır. Kim dün ya nın ya ra rı nı (se va bı nı) is ter se
ona on dan ve ri riz, kim ahi ret se va bı nı is ter se ona da on dan ve -
ri riz. Biz şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re ce ğiz. (3/145)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik, hep si ni hi da ye te eriş-
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u, Sü -
ley man'ı, Ey yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş-
tır dık. Biz, iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/84)
Er gin lik ça ğı na eri şin ce, ken di si ne hü küm ve ilim ver dik. İş te
Biz, iyi lik ya pan la rı böy le ödül len di ri riz. (12/22)
Adn cen net le ri; ona gi rer ler, onun al tın dan ır mak lar akar, için de
on la rın her di le dik le ri şey var dır. İş te Al lah, tak va sa hip le ri ni
böy le ödül len di rir. (16/31)
İş te on lar, sab ret me le ri ne kar şı lık (cen ne tin en göz de ye rin de)
oda lar la ödül len di ri lir ler ve or da esen lik di le ği ve se lam la kar şı -
la nır lar. (25/75)
O, er gin lik ça ğı na ula şıp ol gun la şın ca, ona bir 'hü küm ve hik-
met' ve ilim ver dik. Biz iyi lik te bu lu nan la rı iş te böy le ödül len di ri -
riz. (28/14)
(Bu, Al lah'ın) Ken di faz lın dan iman edip sa lih amel ler de bu lu -
nan la rı ödül len dir me si için dir. Şüp he siz O, ka fir le ri sev mez.
(30/45)
(Çün kü O) İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı ödül len di re -
cek. İş te mağ fi ret ve üs tün rı zık on la rın dır. (34/4)
Ger çek ten Biz, ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. (37/80)
Ger çek ten sen, rü ya yı doğ ru la dın. Şüp he siz Biz, ih san da bu lu -
nan la rı böy le ödül len di ri riz." (37/105)
Biz, ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. (37/110)
Şüp he siz Biz, ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. (37/121,
131)

Rab le ri Katında di le ye cek le ri her şey on la rın dır. İş te bu, ih san da
bu lu nan la rın ödü lü dür. (39/34)
Gök ler de ve yer de olan lar Al lah'ın dır; öy le ki, kö tü lük te bu lu -
nan la rı, yap tık la rı do la yı sıy la ce za lan dı rır, gü zel dav ra nış ta bu -
lu nan la rı da da ha gü ze liy le ödül len di rir. (53/31)
Ta ra fı mız dan bir ni met ola rak. İş te Biz, şük re den le ri böy le ödül-
len di ri riz. (54/35)
Ve sab ret me le ri do la yı sıy la cen net le ve ipek le ödül len dir miş tir.
(76/12)
El bet te Biz, 'iyi ve gü zel' dav ra nan la rı iş te böy le ödül len di ri riz.
(77/44)
Rab le ri Katında on la rın ödül le ri, için de ebe di ka lı cı lar ol mak
üze re al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri dir. Al lah, on lar dan
ra zı ol muş tur, ken di le ri de O'ndan ra zı (hoş nut, mem nun) kal-
mış lar dır. İş te bu, Rab bin den 'içi tit re ye rek kor ku du yan kim se'
için dir. (98/8)

ÖF KE LEN MEK
Mu sa kav mi ne ol duk ça kız gın, üz gün ola rak dön dü ğün de on la -
ra: "Be ni ar kam dan, ne kö tü tem sil et ti niz? Rab bi ni zin em ri ni
ça buk laş tır dı nız, öy le mi?" de di. Lev ha la rı bı rak tı ve kar de şi ni
ba şın dan tu tup ken di si ne doğ ru çe ki yor du (ki Ha run ona:) "An -
nem oğ lu, bu top lu luk be ni za yıf lat tı (hır pa la yıp güç süz leş tir di)
ve ne re dey se be ni öl dür me ye gi riş ti ler. Ba ri sen düş man la rı se -
vin di re cek bir şey yap ma ve be ni bu za lim ler top lu lu ğuy la bir lik -
te kıl ma (say ma)" de di. (7/150)
Bu nun üze ri ne Mu sa, kav mi ne ol duk ça kız gın, üz gün ola rak
dön dü. De di ki: "Ey kav mim, Rab bi niz si ze gü zel bir va ad de bu -
lun ma dı mı? Si ze (ve ri len) söz (ya da sü re) pek uzun mu gel di?
Yok sa Rab bi niz den üze ri ni ze ka çı nıl maz bir ga za bın in me si ni
mi is te di niz de ba na ver di ği niz söz den cay dı nız?" (20/86)
Ba lık sa hi bi (Yu nus'u da); ha ni o, kız mış va zi yet te git miş ti ki;
bun dan do la yı ken di si ni sı kın tı ya dü şür me ye ce ği mi zi san mış tı.
(Ba lı ğın kar nın da ki) Ka ran lık lar için de: "Sen den baş ka ilah yok-
tur, sen yü ce sin, ger çek ten ben zul me den ler den ol dum" di ye
çağ rı da bu lun muş tu. (21/87)
On lar bol luk ta da dar lık ta da in fak eden ler öf ke le ri ni ye nen ler
ve in san lar (da ki hak la rın)dan ba ğış la ma ile (vaz) ge çen ler dir.
Al lah iyi lik ya pan la rı se ver. (3/134)
Mu sa ka ba ran öf ke si (ga za bı) ya tı şın ca Lev ha lar'ı al dı. (On lar -
dan bir) Nüs ha sın da "Rab le rin den kor kan lar için bir hi da yet ve
bir rah met var dır" (ya zı lıy dı.) (7/154)
Ve kalb le rin de ki öf ke yi gi der sin. Al lah di le di ği nin tev be si ni ka -
bul eder. Al lah bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/15)
Kim Al lah'ın ona dün ya da ve ahi ret te ke sin ola rak yar dım et me-
ye ce ği ni sa nı yor sa gö ğe bir araç uzat sın son ra ke si ver sin de bir
ba kı ver sin kur du ğu dü zen onun öf ke si ni gi de re bi le cek mi?
(22/15)
Al lah in kâr eden le ri kin ve öf ke le riy le ge ri çe vir di on lar hiç bir
hay ra va ra ma dı lar. Sa vaş ta Al lah (yar dım cı ve za fer na sib edi -
ci ola rak) mü'min le re yet ti. Al lah çok güç lü dür üs tün ve ga lib
olan dır. (33/25)
Sa de ce Al lah anıl dı ğı za man ahi re te inan ma yan la rın kal bi öf -
key le ka ba rır. Oy sa O'ndan baş ka la rı anıl dı ğın da he men se vin -
ce ka pı lır lar. (39/45)
Ki on lar Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da ken di le ri ne gel miş bir de lil
bu lun mak sı zın mü ca de le edip du rur lar. (Bu) Al lah Katında da
iman eden ler Katında da bü yük bir öf ke (se be bi)dir. İş te Al lah
her mü te keb bir zor ba nın kal bi ni böy le mü hür ler. (40/ 35)
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Mu ham med Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka fir -
le re kar şı zor lu ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On la rı rü -
ku eden ler sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar Al lah'tan bir
fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri sec -
de izin den yüz le rin de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur:
İn cil'de ki va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış der ken onu
kuv vet len dir miş der ken ka lın laş mış son ra sap la rı üze rin de doğ-
ru lup-boy at mış (ki bu) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu ör nek)
Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah iç le rin den iman edip
sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ fi ret ve bü yük bir ecir
va'det miş tir. (48/29)
Siz ler, iş te böy le si niz; on la rı se ver si niz, oy sa on lar si zi sev mez-
ler. Siz Ki ta bın tü mü ne ina nır sı nız, on lar si zin le kar şı laş tık la rın -
da "inan dık" der ler, ken di baş la rı na kal dık la rın da ise, si ze olan
kin ve öf ke le rin den do la yı par mak uç la rı nı ısı rır lar. De ki: "Kin
ve öf ke niz le ölün." Şüp he siz Al lah, si ne le rin özün de sak lı du ra -
nı bi len dir. (3/119)
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re,  Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), kâ fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
On lar dan bi ri ne kız (ço cuk) müj de len di ği za man içi öf key le-ta -
şa rak yü zü sim si yah ke si lir. (16/58)
(Ateş,) On la rı uzak bir yer den gör dü ğün de, on lar bu nun ga zab -
lı öf ke si ni ve uğul tu su nu işi tir ler. (25/12)
Ve el bet te Bize kar şı da bü yük bir öf ke bes le mek te dir ler."
(26/55)
De di ki: "Ger çek ten ben, si zin bu yap tı ğı nı za öf ke ile kar şı olan-
lar da nım." (26/168)
So nun da Bizi öf ke len di rin ce, Biz de on lar dan in ti kam al dık,
böy le ce on la rı top lu ola rak su da boğ duk. (43/55)
Ha ni o in kâr eden ler, ken di kalp le rin de, 'öf ke li soy ko ru yu cu lu -
ğu'nu (ha mi ye ti), ca hi li ye nin 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu nu' kı lıp-
kış kırt tık la rı za man, he men Al lah; el çi si nin ve mü'min le rin üze-
ri ne '(kal bi tes kin eden) gü ven ve ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve
on la rı "tak va sö zü" üze rin de 'ka rar lı lık la ayak ta tut tu." Za ten on -
lar da, bu na la yık ve ehil idi ler. Al lah, her şe yi hak kıy la bi len dir.
(48/26)
Öf ke si nin-şid de tin den ne re dey se pat la yıp par ça la na cak. Her
bir grup içi ne atıl dı ğın da, bek çi le ri on la ra so rar: "Si ze bir uya rı -
cı gel me di mi?" (67/8)

ÖĞ LE
Ey iman eden ler, sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu ile siz den olup da
he nüz er gin lik ça ğı na er me miş olan (ço cuk)lar, (oda la rı nı za gir-
mek için şu) üç va kit te izin is te sin ler: Sa bah na ma zın dan ön ce,
öğ le yin üs tü nü zü çı kar dı ğı nız va kit ve yat sı na ma zın dan son ra.
(Bu) Üçü si zin için mah rem (va kit le ri)dir. Bun la rın dı şın da si ze
de, on la ra da bir sa kın ca yok tur; on lar ya nı nız da do la şa bi lir ler,
bir bi ri ni zin ya nın da ola bi lir si niz. İş te Al lah, si ze ayet le ri böy le
açık la mak ta dır. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(24/58)
Hamd O'nun dur; gök ler de ve yer de, gü nün so nun da ve öğ le ye
er di ği niz va kit de. (30/18)

ÖĞÜT
Bu nu, hem çağ daş la rı na, hem son ra ge le cek olan la ra 'ib ret ve -
ri ci bir ce za', tak va sa hip le ri için de bir öğüt kıl dık. (2/66)
Müş rik ka dın la rı, iman edin ce ye ka dar ni kah la ma yın; iman
eden bir ca ri ye, -ho şu nu za git se de- müş rik bir ka dın dan da ha
ha yır lı dır. Müş rik er kek le ri de iman edin ce ye ka dar ni kah la ma -
yın; iman eden bir kö le, -ho şu nu za git se de- müş rik bir er kek -
ten da ha ha yır lı dır. On lar, ate şe ça ğı rır lar, Al lah ise Ken di iz niy-
le cen ne te ve mağ fi re te ça ğı rır. O, in san la ra ayet le ri ni açık lar.
Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (2/221)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni de ta mam la mış lar -
sa -bir bir le riy le ma ruf (bi li nen meş ru bi çim de) an laş tık la rı tak-
dir de- on la ra, ken di le ri ni ko ca la rı na ni kah la ma la rı na en gel çı -
kar ma yın. İş te, içi niz de Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re
bu nun la (böy le) öğüt ve ri lir. Bu, si zin için da ha ha yır lı ve da ha
te miz dir. Al lah, bi lir de siz bil mez si niz. (2/232)
Ki me di ler se hik me ti ona ve rir; şüp he siz ken di si ne hik met ve ri -
le ne bü yük bir ha yır da ve ril miş tir. Te miz akıl sa hip le rin den baş-
ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (2/269)
Fa iz (ri ba) yi yen ler, an cak şey tan çarp mış ola nın kal kı şı gi bi,
çar pıl mış ol mak tan baş ka (bir tarz da) kalk maz lar. Bu, on la rın:
"Alım-sa tım da an cak fa iz gi bi dir" de me le rin den do la yı dır. Oy sa
Al lah, alış ve ri şi he lal, fa izi ha ram kıl mış tır. Ki me Rab bin den bir
öğüt ge lir de (fa ize) bir son ve rir se, ar tık geç mi şi ken di si ne, işi
de Al lah'a ait tir. Kim (fa ize) ge ri dö ner se, ar tık on lar ate şin hal-
kı dır, ora da sü rek li ka la cak lar dır. (2/275)
Sa na Ki ta bı in di ren O'dur. O'ndan, Ki ta bın ana sı (te me li) olan
bir kı sım ayet ler muh kem'dir; di ğer le ri ise mü te şa bih tir. Kalp le -
rin de bir kay ma olan lar, fit ne çı kar mak ve ol ma dık yo rum la rı nı
yap mak için on dan mü te şa bih ola nı na uyar lar. Oy sa onun te vi -
li ni Al lah'tan baş ka sı bil mez. İlim de de rin le şen ler ise: "Biz ona
inan dık, tü mü Rab bi mi zin Katından dır" der ler. Te miz akıl sa hip-
le rin den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (3/7)
Bu (Kur'an) in san lar için bir be yan sa kı nan lar için de bir hi da yet
ve öğüt tür. (3/138)
Al lah'ın, ba zı sı nı ba zı sı na üs tün kıl ma sı ve on la rın ken di mal la -
rın dan har ca ma sı ne de niy le er kek ler, ka dın lar üze rin de 'so rum -
lu gö ze ti ci dir.' Sa li ha ka dın lar, gö nül den (Al lah'a), ita at eden ler,
Al lah na sıl ko ru duy sa gö rün me ye ni ko ru yan lar dır. Nü şu zun dan
kork tu ğu nuz ka dın la ra (ön ce) öğüt ve rin, (son ra on la rı) ya tak -
lar da yal nız bı ra kın, (bu da yet mez se ha fif çe) vu run. Si ze ita at
eder ler se aleyh le rin de bir yol ara ma yın. Doğ ru su Al lah yü ce dir,
bü yük tür. (4/34)
Şüp he siz Al lah, si ze ema net le ri eh li ne (sa hip le ri ne) tes lim et -
me ni zi ve in san lar ara sın da hük met ti ği niz de ada let le hük met -
me ni zi em re di yor. Bu nun la Al lah, si ze ne gü zel öğüt ve ri yor!..
Doğ ru su Al lah, işi ten dir, gö ren dir. (4/58)
İş te bun la rın, Al lah kalp le rin de ola nı bil mek te dir. O hal de sen,
on lar dan yüz çe vir, on la ra öğüt ver ve on la ra ne fis le ri ne iliş kin
açık ve et ki le yi ci söz söy le. (4/63)
On la rın (pey gam ber le ri) ar dın dan yan la rın da ki Tev rat'ı doğ ru la -
yı cı ola rak Mer yem oğ lu İsa'yı gön der dik ve ona için de hi da yet ve
nur bu lu nan, önün de ki Tev rat'ı doğ ru la yan ve mut ta ki ler için yol
gös te ri ci ve öğüt olan İn cil'i ver dik. (5/46)
Kav mi onun la çe ki şip-tar tış ma ya gir di. De di ki: "O be ni doğ ru
yo la er dir miş ken, siz be nim le  Al lah ko nu sun da çe ki şip-tar tış -
ma ya mı gi ri şi yor su nuz? Si zin O'na şirk koş tuk la rı nız dan ben
kork mu yo rum, an cak Al lah'ın be nim hak kım da bir şey di le me si
baş ka. Rab bim, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. Yi ne de
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öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?" (6/80)
İş te Al lah'ın hi da yet ver dik le ri bun lar dır; öy ley se sen de on la rın
bu hi da yet le ri ne uy. De ki: "Ben bu nun için siz den bir üc ret is -
te mi yo rum. O (Kur'an), alem le re bir 'öğüt ve ha tır lat ma dan' baş-
ka sı de ğil dir." (6/90)
Bu, Rab bi nin dos doğ ru yo lu dur. Öğüt alıp dü şün me si ni bi len bir
top lu luk için ayet le ri böy le bi rer bi rer açık la dık. (6/126)
Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -o en gü zel
(şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak
ya pın. Hiç bir nef se, gü cü nün kal dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey
yük le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil olun.
Al lah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et -
ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz." (6/152)
(Bu,) Bir Ki tap'tır ki onun la uyar man için ve mü'min le re bir öğüt
ol mak üze re sa na in di ril di. Öy ley se bun dan do la yı göğ sün de bir
sı kın tı ol ma sın. (7/2)
Rab bi niz den si ze in di ri le ne uyun, O'ndan baş ka ve li le re uy ma -
yın. Ne az öğüt alı yor su nuz? (7/3)
Ve: "Ger çek ten ben si ze öğüt ve ren ler de nim" di ye ye min de et -
ti. (7/21)
Ey Ade mo ğul la rı, Biz si zin çir kin yer le ri ni zi ör te cek bir el bi se ve
si ze 'süs ka zan dı ra cak bir gi yim' in dir dik (va ret tik). Tak va ile ku -
şa nıp-do nan mak ise, bu da ha ha yır lı dır. Bu, Al lah'ın ayet le rin -
den dir. Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (7/26)
Si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ edi yo rum. (Ay rı ca) Si ze öğüt ve -
ri yor ve si zin bil me dik le ri ni zi ben Al lah'tan bi li yo rum. (7/62)
Si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ edi yo rum. Ben si zin için gü ve ni -
lir bir öğüt çü yüm." (7/68)
O da on lar dan yüz çe vir di ve (şöy le) de di: "Ey kav mim, an dol -
sun si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ et tim ve si ze öğüt ver dim.
Ama siz, öğüt ve ren le ri sev mi yor su nuz." (7/79)
O da on lar dan yüz çe vir di ve (şöy le) de di: "Ey kav mim an dol -
sun, si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ et tim ve si ze öğüt ver dim.
Şim di ben, in kâ ra sa pan bir top lu lu ğa na sıl üzü le bi li rim?" (7/93)
An dol sun, Biz de Fi ra vun ai le (çev re)si ni bel ki öğüt alıp dü şü -
nür ler di ye yıl lar yı lı ku rak lı ğa ve ürün kıt lı ğı na uğ rat tık. (7/130)
Biz ona Lev ha lar'da her şey den bir öğüt ve her şe yin ye ter li bir
açık la ma sı nı yaz dık. (Ve:) "Şim di bun la ra sı kı ca sa rıl ve kav mi -
ne de em ret ki en gü ze liy le sa rıl sın lar. Si ze fa sık la rın yur du nu
pek ya kın da gös te re ce ğim" (de dik). (7/145)
On lar dan bir top lu luk: "Al lah'ın ken di le ri ni he lak et mek ve ya şid-
det li bir aza ba uğ rat mak is te di ği bir kav me ne di ye öğüt ve ri -
yor su nuz?" de di ğin de "Rab bi ni ze kar şı bir özür için ve bir ih ti -
mal sa kı na bi lir ler, di ye" de di ler. (7/164)
Gör mü yor lar mı ki, ger çek ten on lar her yıl, bir ve ya iki de fa be -
la ya çarp tı rı lı yor lar da son ra tev be et mi yor lar ve öğüt alıp (ders
çı ka rıp) dü şün mü yor lar. (9/126)
Şüp he siz si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan, son -
ra ar şa is ti va eden, iş le ri evi rip-çe vi ren Al lah'tır. Onun iz ni ol ma-
dık tan son ra, hiç kim se şe fa at çi ola maz. İş te Rab bi niz olan
Allah bu dur, öy ley se O'na kul luk edin. Yi ne de öğüt alıp dü şün -
me ye cek mi si niz? (10/3)
Ey in san lar, Rab bi niz den si ze bir öğüt, si ne ler de ola na bir şi fa
ve mü'min ler için bir hi da yet ve rah met gel di. (10/57)
Bu iki gru bun ör ne ği; kör ve sa ğır ile gö ren ve işi ten gi bi dir. Ör -
nek çe bun lar eşit olur mu? Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi -
si niz? (11/24)
Eğer Al lah si zi az dır ma yı di le miş se, ben si ze öğüt ver mek is te -
sem de, öğü dü mün si ze ya ra rı ol maz. O si zin Rab bi niz dir ve

O'na dön dü rü le cek si niz." (11/34)
De di ki: "Ey Nuh, ke sin lik le o se nin ai len den de ğil dir. Çün kü o,
sa lih ol ma yan bir iş (yap mış tır). Öy ley se hak kın da bil gin ol ma -
yan şe yi ben den is te me. Ger çek ten ben, ca hil ler den ol ma ya sın
di ye sa na öğüt ve ri yo rum." (11/46)
Gün dü zün iki ta ra fın da ve ge ce nin (gün dü ze) ya kın sa at le rin de
na ma zı kıl. Şüp he siz iyi lik ler, kö tü lük le ri gi de rir. Bu, öğüt alan-
la ra bir öğüt tür. (11/114)
Sa na el çi le rin ha ber le rin den -kal bi ni sağ lam laş tı ra cak- doğ ru
ha ber ler ak ta rı yo ruz. Bun da sa na hak ve mü'min le re bir öğüt ve
uya rı gel miş tir. (11/120)
Oy sa ki sen bu na kar şı on lar dan bir üc ret de is te mi yor sun. O,
alem ler için yal nız ca bir 'öğüt ve ha tır lat ma dır.' (12/104)
Pe ki, sa na Rab bin den in di ri le nin ger çek ten hak ol du ğu nu bi len
ki şi, o gör me yen (a'ma) gi bi mi dir? An cak te miz akıl sa hip le ri
öğüt alıp-dü şü ne bi lir ler. (13/19)
Rab bi nin iz niy le her za man ye mi şi ni ve rir. Al lah in san lar için ör -
nek ler ve rir; umu lur ki on lar öğüt alır-dü şü nür ler. (14/25)
İş te bu (Kur'an) uya rı lıp kor ku tul sun lar, ger çek ten O'nun yal nız -
ca bir tek ilah ol du ğu nu bil sin ler ve te miz akıl sa hip le ri iyi ce
öğüt alıp dü şün sün ler di ye bir bil di rip-du yur ma (bir be lağ)dır.
(14/52)
Yer de si zin için üre tip-tü ret ti ği çe şit li renk ler de ki le ri de (fay da -
nı za ver di). Şüp he siz bun da, öğüt alıp dü şü nen bir top lu luk için
ayet ler var dır. (16/13)
Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-dü şün mez
mi si niz? (16/17)
Şüp he siz Al lah, ada le ti, ih sa nı, ya kın la ra ver me yi em re der; çir-
kin utan maz lık lar dan (fah şa dan), kö tü lük ler den ve zor ba lık lar -
dan sa kın dı rır. Si ze öğüt ver mek te dir, umu lur ki öğüt alıp-dü şü -
nür sü nüz. (16/90)
Rab bi nin yo lu na hik met le ve gü zel öğüt le ça ğır ve on lar la en
gü zel bir bi çim de mü ca de le et. Şüp he siz se nin Rab bin yo lun -
dan sa pa nı bi len dir ve hi da ye te ere ni de bi len dir. (16/125)
An dol sun, Biz bu Kur'an'da çe şit li açık la ma lar yap tık, öğüt alıp-
dü şün sün ler di ye. Oy sa bu, on la rın da ha uzak laş ma la rın dan
baş ka sı nı art tır mı yor. (17/41)
Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri öğüt le ha tır la tıl dı ğı za man, sırt çe -
vi ren ve el le ri nin ön den gön der dik le ri (amel le ri)ni unu tan dan
da ha za lim kim dir? Biz ger çek ten, kalp le ri üze ri ne onu kav ra yıp
an la ma la rı nı en gel le yen bir per de (ger dik), ku lak la rı na bir ağır-
lık koy duk. Sen on la rı hi da ye te ça ğır san bi le, on lar son su za ka -
dar as la hi da yet bu la maz lar. (18/57)
De di ki: "Eğer ba na uya cak olur san, hiç bir şey hak kın da ba na
so ru sor ma, ben sa na öğüt le-an la tıp söz edin ce ye ka dar."
(18/70)
Sa na (Ey Mu ham med,) Zu'l-Kar neyn hak kın da so rar lar. De ki:
"Si ze, on dan 'öğüt ve ha tır lat ma ola rak' (ba zı bil gi ler) ve re ce -
ğim. (18/83)
'İçi tit re ye rek kor ku du yan la ra' an cak öğüt le-ha tır lat ma (ol sun
di ye in dir dik). (20/3)
Ona yu mu şak söz söy le yin, umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ve ya içi
tit rer-kor kar." (20/44)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ve Ha run'a, tak va sa hip le ri için bir ay -
dın lık ve bir öğüt (zi kir) ola rak, hak ile ba tı lı bir bi rin den ayı ran
(fur kan)ı ver dik. (21/48)
Al lah'ın dır" di ye cek ler. De ki: "Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek
mi si niz?" (23/85)
(Bu,) İn dir di ği miz ve (hü küm le ri ni) farz kıl dı ğı mız bir sû re dir.
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İçin de, umu lur ki öğüt alıp dü şü nür sü nüz di ye apa çık ayet ler in -
dir dik. (24/1)
Eğer iman eden ler den ise niz, bu nun gi bi si ne bir da ha dön me -
me niz için Al lah si ze öğüt ver mek te dir. (24/17)
Ey iman eden ler, ev le ri niz den baş ka ev le re, ya kın lık ku rup (izin
al ma dan) ve (ev hal kı na) se lam ver me den gir me yin. Bu si zin
için da ha ha yır lı dır; umu lur ki öğüt alıp dü şü nür sü nüz. (24/27)
An dol sun, si ze açık la yı cı ayet ler, siz den ön ce ge lip ge çen ler -
den bir ör nek ve tak va sa hip le ri için bir öğüt in dir dik. (24/34)
An dol sun bu nu, on la rın ara sın da öğüt alıp-dü şün sün ler di ye
çe şit li bi çim ler de açık la dık. Ama in san la rın ço ğu nan kör lük edip
ayak di ret ti ler. (25/50)
O, ge ce ile gün dü zü bir bi ri ar dın ca kı lan dır; öğüt alıp-dü şün mek
is te yen ler ya da şük ret mek is te yen ler için. (25/62)
De di ler ki: "Bi zim için far ket mez; öğüt ver sen de, öğüt ve ren ler -
den ol ma san da." (26/136)
Ya da sı kın tı ve ih ti yaç için de ola na, ken di si ne dua et ti ği za man
ica bet eden, kö tü lü ğü açıp gi de ren ve si zi yer yü zü nün ha li fe le -
ri kı lan mı? Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah mı? Ne az öğüt-alıp
dü şü nü yor su nuz. (27/62)
Biz, da ha ön ce ona süt ana la rı nı ha ram et miş tik. (Kız kar de şi:)
"Ben, si zin adı nı za onun ba kı mı nı üst le ne cek ve ona öğüt ve re-
cek (ve ya eği te cek) bir ai le yi si ze bil di re yim mi?" de di. (28/12)
Şeh rin öbür ya ka sın dan bir adam ko şa rak ge lip de di ki: "Ey Mu -
sa, ön de ge len ler, se ni öl dür mek ko nu sun da ara la rın da gö rüş -
mek te dir ler, ar tık sen çık git; ger çek ten ben sa na öğüt ve ren -
ler de nim." (28/20)
An dol sun, ilk ne sil le ri yı kı ma uğ rat tık tan son ra, Mu sa'ya, in san -
lar için (göz le ri hik met le açıp ay dın la ta cak) ba si ret ler, hi da yet
ve rah met ol mak üze re Ki tap ver dik. Umu lur ki, öğüt alıp-dü şü -
nür ler di ye. (28/43)
(Mu sa'ya) Ses len di ği miz za man da, sen Tur'un ya nın da de ğil -
din. An cak Rab bin den bir rah met ol mak üze re sen den ön ce
ken di le ri ne bir uya rı cı gel me miş olan bir kav mi uyar man için
(gön de ril din). Umu lur ki, öğüt alıp dü şü nür ler di ye. (28/46)
An dol sun, Biz öğüt alıp-dü şün sün ler di ye, sö zü bir bi ri ar dın ca
di zip-in dir dik. (28/51)
Ken di le ri ne okun mak ta olan Ki ta bı sa na in dir me miz on la ra yet-
mi yor mu? Şüp he siz, bun da iman eden bir ka vim için ger çek ten
bir rah met ve bir öğüt (zi kir) var dır. (29/51)
Al lah; gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da olan la rı al tı gün de ya rat tı,
son ra ar şa is ti va et ti. Si zin O'nun dı şın da bir yar dım cı nız ve şe -
fa at çi niz yok tur. Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?
(32/4)
De ki: "Si ze bir tek öğüt ve ri yo rum: "Al lah için iki şer iki şer ve te -
ker te ker kı yam et me niz, son ra dü şün me niz. Si zin sa hi bi niz
(ve ya ar ka da şı nız olan Pey gam ber)de hiç bir de li lik yok tur. O,
yal nız ca si zi, şid det li bir aza bın ön ce sin de uya ran dır." (34/46)
İçin de on lar (şöy le) çığ lık atar lar: "Rab bi miz, bi zi çı kar, yap tı ğı -
mız dan baş ka sa lih bir amel de bu lu na lım." Si ze or da (dün ya -
da), öğüt ala bi le cek ola nın öğüt ala bi le ce ği ka dar ömür ver me -
dik mi? Si ze uya ran da gel miş ti. Öy ley se (aza bı) ta dın; ar tık za -
lim ler için bir yar dım cı yok tur. (35/37)
De di ler ki: "Uğur suz lu ğu nuz, si zin le dir. Si ze öğüt ve ril di di ye mi
(uğur suz lu ğa uğ ra dı nız)? Ha yır, siz öl çü yü ta şı ran bir ka vim si -
niz." (36/19)
Biz ona (Pey gam be re) şi ir öğ ret me dik; (bu,) ona ya kış maz da.
O (ken di si ne in di ri len Ki tap), yal nız ca bir öğüt ve apa çık bir
Kur'an'dır. (36/69)
Ken di le ri ne öğüt ve ril di ğin de, öğüt al mı yor lar. (37/13)

Ken di le ri ne öğüt ve ril di ğin de, öğüt al mı yor lar. (37/13)
Hiç mi öğüt alıp-dü şün mü yor su nuz? (37/155)
(Bu Kur'an,) Ayet le ri ni, iyi den iyi ye dü şün sün ler ve te miz akıl
sa hip le ri öğüt al sın lar di ye sa na in dir di ği miz mü ba rek bir ki tap -
tır. (38/29)
Ka tı mız dan ona bir rah met ve te miz akıl sa hip le ri ne bir öğüt ol -
mak üze re ai le si ni ve on lar la bir lik te bir ben ze ri ni de ba ğış la dık.
(38/43)
Yok sa o, ge ce sa atin de kal kıp da sec de ede rek ve kı ya ma du -
ra rak gö nül den ita at (iba det) eden, ahi ret ten sa kı nan ve Rab bi -
nin rah me ti ni umud eden (gi bi) mi dir? De ki: "Hiç bi len ler le bil-
me yen ler bir olur mu? Şüp he siz, te miz akıl sa hip le ri öğüt alıp-
dü şü nür ler." (39/9)
Gör mü yor mu sun; ger çek ten Al lah, gök yü zün den su in dir di de
onu ye rin için de ki kay nak la ra yü rü tüp-ge çir di. Son ra onun la çe -
şit li renk ler de ekin ler çı ka rı yor. Son ra ku ru ma ya baş lar, böy le -
ce onu sa rar mış gö rür sün. Son ra da onu ku ru muş kı rın tı lar kı -
lı yor. Şüp he siz bun da, te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten öğüt
alı na cak bir ders (zikr) var dır. (39/21)
An dol sun, Biz bu Kur'an'da, bel ki öğüt alıp-dü şü nür ler di ye, in -
san lar için her bir ör nek ten ver dik. (39/27)
O, si ze ayet le ri ni gös te ri yor ve si zin için gök ten rı zık in di ri yor.
İç ten (Al lah'a) yö ne len den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (40/13)
Kör olan la (ba si ret le) gö ren bir ol maz; iman edip sa lih amel ler de
bu lu nan lar la kö tü lük ya pan da. Ne az öğüt alıp-dü şü nü yor su nuz.
(40/58)
On lar için öğüt alıp-dü şün mek ne re de? On la ra, açık la yan bir el -
çi gel miş ti. (44/13)
Bel ki on lar öğüt alıp-dü şü nür ler di ye, Biz onu (Kur'an'ı), se nin
di lin le ko lay laş tır dık. (44/58)
Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Al lah'ın bir ilim üze re
ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le di ği ve gö zü üs -
tü ne bir per de çek ti ği kim se yi gör dün mü? Ar tık Al lah'tan son ra
ona kim hi da yet ve re cek tir? Siz yi ne de öğüt alıp-dü şün mü yor
mu su nuz? (45/23)
Ar tık on lar, kı ya met-sa ati nin ken di le ri ne apan sız gel me sin den
baş ka sı nı mı göz lü yor lar? İş te onun işa ret le ri gel miş tir. Fa kat
ken di le ri ne gel dik ten son ra öğüt alıp-dü şün me le ri on la ra ne yi
sağ lar? (47/18)
Hiç şüp he siz, bun da, kal bi olan ya da bir şa hid ola rak ku lak ve -
ren kim se için el bet te bir öğüt (zi kir) var dır. (50/37)
Biz on la rın ne ler söy le dik le ri ni da ha iyi bi li riz. Sen on la rın üze-
rin de bir zor ba de ğil sin; şu hal de, Be nim ke sin teh di dim den kor-
kan la ra Kur'an ile öğüt ver. (50/45)
Ve Biz, her şe yi iki çift ya rat tık. Umu lur ki, öğüt alıp-dü şü nür sü -
nüz. (51/49)
Sen öğüt ve rip-ha tır lat; çün kü ger çek ten öğüt le-ha tır lat ma,
mü'min le re ya rar sağ lar. (51/55)
Şu hal de sen, öğüt ve rip-ha tır lat; çün kü sen, Rab bi nin ni me tiy -
le ne ka hin sin, ne mec nun. (52/29)
An dol sun, Biz bu nu bir ayet ola rak bı rak tık. Fa kat öğüt alıp-dü -
şü nen var mı? (54/15)
An dol sun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp dü şün mek) için ko lay laş tır -
dık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı? (54/17, 22, 32, 40)
An dol sun Biz si zin ben zer le ri ni zi yı kı ma uğ rat tık. Fa kat öğüt
alıp-dü şü nen var mı? (54/51)
An dol sun, ilk in şa (ya rat ma)yı bil di niz; ama öğüt alıp-dü şün me -
niz ge rek mez mi? (56/62)
Biz onu hem bir öğüt ve ha tır lat ma (ko nu su), hem ih ti ya cı olan-
la ra bir me ta kıl dık. (56/73)
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Ka dın la rı na "zı har"da bu lu nan lar, son ra söy le dik le rin den ge ri
dö nen le rin, bir bir le riy le te mas et me den ön ce bir kö le yi öz gür lü -
ğü ne ka vuş tur ma la rı ge re kir. İş te si ze bu nun la öğüt ve ril mek te -
dir. Al lah, yap tık la rı nı zı ha ber alan dır. (58/3)
Son ra (üç id det bek le me) sü re le ri ne ulaş tık la rı za man, ar tık on -
la rı ma ruf (bi li nen gü zel bir tarz) üze re tu tun, ya da ma ruf üze -
re on lar dan ay rı lın. İçi niz den ada let sa hi bi iki ki şi yi de şa hid tu -
tun. Şa hid li ği Al lah için dos doğ ru ye ri ne ge ti rin. İş te bu nun la,
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re öğüt ve ri lir. Kim
Allah'tan kor kup-sa kı nır sa, (Al lah) ona bir çı kış yo lu gös te rir;
(65/2)
Al lah, on lar için şid det li bir azab ha zır la mış tır; öy ley se ey iman
eden te miz akıl sa hip le ri, Al lah'tan kor kun. Doğ ru su Al lah, si ze
bir zi kir (uya ran, ha tır la tan ve öğüt ve ren Kur'an) in dir miş tir.
(65/10)
Öy le ki, onu siz le re bir ib ret (ha tır lat ma ve öğüt) kı la lım. 'Ger çe -
ği bel le yip kav ra ya bi len' kul lar da onu bel le yip-kav ra sın.'
(69/12)
Bir ka hi nin de sö zü de ğil dir. Ne az öğüt alıp-dü şü nü yor su nuz?
(69/42)
Çün kü o (Kur'an, Al lah'tan sa kı nan) mut ta ki ler için bir öğüt tür.
(69/48)
Şüp he siz, bu bir öğüt tür. Ar tık di le yen Rab bi ne bir yol bu la bi lir.
(73/19)
Biz o ate şin ko ru yu cu la rı nı me lek ler den baş ka sı nı kıl ma dık. Ve
on la rın sa yı sı nı in kâr eden ler için yal nız ca bir fit ne (ko nu su)
yap tık ki, ken di le ri ne ki tap ve ri len ler, ke sin bir bil giy le inan sın,
iman eden le rin de iman la rı art sın; ken di le ri ne ki tap ve ri len ler ve
iman eden ler (böy le ce) kuş ku ya ka pıl ma sın. Kalp le rin de bir
has ta lık olan lar ile ka fir ler de şöy le de sin: "Al lah, bu ör nek le ne -
yi an lat mak is te di?" İş te Al lah, di le di ği ni böy le şa şır tıp-sap tı rır,
di le di ği ni böy le hi da ye te er di rir. Rab bi nin or du la rı nı ken di sin den
baş ka (hiç kim se) bil mez. Bu ise, be şer (in san) için yal nız ca bir
öğüt tür. (74/31)
Bu na rağ men, bun la ra ne olu yor ki öğüt ten yüz çe vi rip du ru yor -
lar? (74/49)
Ger çek (şu ki), o (Kur'an,) el bet te bir öğüt tür. (74/54)
Ar tık kim di ler se, öğüt alıp-dü şü nür. (74/55)
Al lah di le me dik çe on lar öğüt al maz lar; tak va nın sa hi bi (onu ka -
bul et me ye ehil olan) O'dur, mağ fi re tin sa hi bi (ba ğış la ma ya ehil
olan da) O'dur. (74/56)
Şüp he siz, bu bir öğüt tür. Ar tık di le yen Rab bi ne bir yol bu la bi lir.
(76/29)
Zikr (vahy, öğüt) bı ra kan la ra; (77/5)
Ve ya öğüt ala cak; böy le lik le bu öğüt ken di si ne ya rar sağ la ya -
cak. (80/4)
Ha yır; çün kü o (Kur'an), bir öğüt tür. (80/11)
Şu hal de, eğer 'öğüt ve ha tır lat ma' bir ya rar sağ la ya cak sa, 'öğüt
ve rip ha tır lat.' (87/9)
Al lah'tan 'İçi tit re ye rek kor kan' öğüt alır-dü şü nür. (87/10)
Ar tık sen, öğüt ve rip-ha tır lat. Sen, yal nız ca bir öğüt ve ri ci-bir
ha tır la tı cı sın. (88/21)

ÖK SÜZ
Du var ise, şe hir de iki ök süz ço cu ğun du, al tın da on la ra ait bir
de fi ne var dı; ba ba la rı sa lih bi riy di. Rab bin di le di ki, on lar er gin -
lik ça ğı na eriş sin ler ve ken di de fi ne le ri ni çı kar sın lar; (bu,) Rab -
bin den bir rah met tir. Bun la rı ben, ken di işim (özel gö rü şüm) ola-
rak yap ma dım. İş te, se nin sa bır gös ter me ye güç ye ti re me di ğin
şey le rin yo ru mu." (18/82)

ÖL ÇEK
Eğer onu ba na ge tir me ye cek olur sa nız, ar tık be nim ka tım da si -
zin için bir öl çek (er zak) yok tur ve ba na da yak laş ma yın."
(12/60)
Böy le lik le ba ba la rı na dön dük le ri za man, de di ler ki: "Ey ba ba mız,
öl çek biz den en gel len di. Bu du rum da kar de şi mi zi bi zim le gön-
der de er za ğı ala lım. Onu mut la ka ko ru ya ca ğız." (12/63)
Er zak yük le ri ni açıp da ser ma ye le ri nin ken di le ri ne ge ri ve ril miş
ol du ğu nu gör dük le rin de, de di ler ki: "Ey Ba ba mız, da ha ne yi arı-
yo ruz, iş te ser ma ye miz bi ze ge ri ve ril miş; (bu nun la yi ne) ai le -
mi ze er zak ge ti ri riz, kar de şi mi zi ko ru ruz ve bir de ve yü kü nü de
ila ve ede riz. Bu (al dı ğı mız) az bir öl çek tir." (12/65)
Böy le ce onun (Yu suf'un) hu zu ru na gir dik le ri za man, de di ler ki:
"Ey Ve zir, bi ze ve ai le mi ze şid det li bir dar lık do kun du; öne mi ol -
ma yan bir ser ma ye ile gel dik. Bi ze ar tık (yi ne) öl çe ği tam ola rak
ver ve bi ze ila ve bir ba ğış ta bu lun. Şüp he siz Al lah, ta sad duk ta
bu lu nan la ra kar şı lı ğı nı ve rir." (12/88)

ÖL ÇÜ
Bu ne den le, İs ra ilo ğul la rı na şu nu yaz dık: Kim bir nef si, bir baş -
ka nef se ya da yer yü zün de ki bir fe sa da kar şı lık ol mak sı zın (hak-
sız ye re) öl dü rür se, san ki bü tün in san la rı öl dür müş gi bi olur. Kim
de onu (öl dü rül me si ne en gel ola rak) di ril tir se, bü tün in san la rı di -
rilt miş gi bi olur. An dol sun, el çi le ri miz on la ra apa çık bel ge ler le
gel miş ler dir. Son ra bu nun ar dın dan on lar dan bir ço ğu yer yü -
zün de öl çü yü ta şı ran lar dır. (5/32)
Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -o en gü zel
(şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak
ya pın. Hiç bir nef se, gü cü nün kal dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey
yük le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil olun.
Al lah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et -
ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz." (6/152)
Ger çek ten siz ka dın la rı bı ra kıp şeh vet le er kek le re yak la şı yor -
su nuz. Doğ ru su siz, öl çü yü aşan (az gın) bir ka vim si niz." (7/81)
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci -
ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı
olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü -
ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor -
sa nız." (7/85)
İn sa na bir za rar do kun du ğun da, yan ya tar ken, otu rur ken ya da
ayak tay ken Bize dua eder; za ra rı nı üs tün den kal dır dı ğı mız za -
man ise, san ki ken di si ne do ku nan za ra ra Bizi hiç ça ğır ma mış
gi bi dö ner-gi der. İş te, öl çü yü ta şı ran la ra yap mak ta ol duk la rı
böy le süs len miş tir. (10/12)
So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den (genç le rin -
den) baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin ken di le ri ni be la la -
ra çarp tır ma la rı kor ku suy la- iman eden ol ma dı. Çün kü Fi ra vun,
ger çek ten yer yü zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten öl çü yü
ta şı ran lar dan dı. (10/83)
Med yen (hal kı na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik). De di ki:
"Ey kav mim, Al lah'a iba det edin, O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Öl çü yü ve tar tı yı ek sik tut ma yın; ger çek ten si zi bir 'bol luk ve re -
fah (ha yır)' için de gö rü yo rum. Doğ ru su si zi çe pe çev re ku şa ta -
cak olan bir gü nün aza bın dan kor ku yo rum." (11/84)
Ey kav mim, öl çü yü ve tar tı yı -ada le ti gö ze te rek- tam tu tun ve in -
san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şü rüp- ek silt me yin ve yer yü zün -
de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (11/85)
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On la rın er zak yük le ri ni ha zır la yın ca de di ki: "Ba na ba ba nız dan
olan kar de şi ni zi ge ti rin. Gör mü yor mu su nuz, ben öl çü yü tam tu -
ta rım ve ben ko nuk se ver le rin en ha yır lı sı yım." (12/59)
Ye re (ge lin ce,) onu dö şe yip-yay dık, on da sar sıl maz-dağ lar bı -
rak tık ve on da her şey den öl çü sü be lir len miş ürün ler bi tir dik.
(15/19)
Hak lı bir ne den ol mak sı zın Al lah'ın ha ram kıl dı ğı bir kim se yi öl -
dür me yin. Kim maz lum ola rak öl dü rü lür se onun ve li si ne yet ki
ver mi şiz dir; o da öl dür me de öl çü yü aş ma sın. Çün kü o, ger çek -
ten yar dım gör müş tür. (17/33)
Ölç tü ğü nüz za man öl çü yü tam tu tun ve dos doğ ru bir tar tıy la tar-
tın; bu, da ha ha yır lı dır ve so nuç ba kı mın dan da ha gü zel dir.
(17/35)
İş te Biz öl çü süz ce dav ra nan la rı ve Rab bi nin ayet le ri ne inan ma -
yan la rı böy le ce za lan dı rı rız; ahi re tin aza bı ise ger çek ten da ha
şid det li ve da ha sü rek li dir. (20/127)
Son ra on la ra ver di ği miz sö ze sa dık kal dık, böy le ce on la rı ve di -
le dik le ri mi zi kur tar dık da öl çü süz dav ra nan la rı yı kı ma uğ rat tık.
(21/9)
Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur; ço cuk edin me miş tir. O'na
mül kün de or tak yok tur, her şe yi ya rat mış, ona bir dü zen ver miş,
bel li bir öl çüy le tak dir et miş tir. (25/2)
Ve öl çü süz ce dav ra nan la rın em ri ne ita at et me yin." (26/151)
Öl çü yü tam tu tun ve ek sil ten ler den ol ma yın." (26/181)
De di ler ki: "Uğur suz lu ğu nuz, si zin le dir. Si ze öğüt ve ril di di ye mi
(uğur suz lu ğa uğ ra dı nız)? Ha yır, siz öl çü yü ta şı ran bir ka vim si -
niz." (36/19)
(Ben den on la ra) De ki: "Ey ken di aleyh le rin de ol mak üze re öl -
çü yü ta şı ran kul la rım. Al lah'ın rah me tin den umut kes me yin.
Şüp he siz Al lah, bü tün gü nah la rı ba ğış lar. Çün kü O, ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir." (39/53)
Fi ra vun ai le sin den ima nı nı giz le mek te olan mü'min bir adam
de di ki: "Siz, be nim Rab bim Al lah'tır di yen bir ada mı öl dü rü yor
mu su nuz? Oy sa o, si ze Rab bi niz den apa çık bel ge ler le gel miş
bu lu nu yor. Bu na rağ men o eğer bir ya lan cı ise ya la nı ken di
aley hi ne dir; ve eğer doğ ru söz lü ise, (o za man da) si ze va'det-
tik le ri nin bir kıs mı si ze isa bet eder. Şüp he siz Al lah, öl çü yü ta şı -
ran, çok ya lan söy le yen kim se yi hi da ye te er dir mez." (40/28)
An dol sun, da ha ön ce Yu suf da si ze apa çık bel ge ler ge tir miş ti.
O za man si ze ge tir dik le ri hak kın da kuş ku ya ka pı lıp dur muş tu -
nuz. So nun da o, ve fat edin ce, de miş ti niz ki; "Al lah, on dan son -
ra ke sin ola rak bir el çi gön der mez." İş te Al lah, öl çü yü ta şı ran,
şüp he ci kim se yi böy le sap tı rır." (40/34)
İm ka nı yok; ger çek ten si zin be ni ken di si ne ça ğır mak ta ol du ğu -
nuz şe yin, dün ya da da, ahi ret te de çağ rı da bu lun ma (yet ki si,
gü cü, de ğe ri ve ba ğış la ma)sı yok tur. Şüp he siz, bizim dö nü şü -
müz Al lah'adır. Öl çü yü ta şı ran lar, on lar ate şin hal kı dır lar."
(40/43)
İş te bu, si zin yer yü zün de hak sız ye re şı ma rıp-az ma nız ve az -
gın ca öl çü yü ta şır ma nız do la yı sıy la dır. (40/75)
Siz öl çü yü ta şı ran bir ka vim si niz di ye, şim di o zik ri (öğüt ve ha -
tır lat ma do lu Kur'an'ı) siz den (uzak laş tı rıp) bir ya na mı bı ra ka -
lım? (43/5)
Fi ra vun'dan. Çün kü, o, öl çü yü ta şı ran bir mü te keb bir di. (44/31)
(Ki bu taş la rın her bi ri,) Rab bi nin Katında öl çü yü ta şı ran lar için
(her ke se ay rı ay rı) işa ret len miş tir." (51/34)
Ve onu he sa ba kat ma dı ğı bir yön den rı zık lan dı rır. Kim de
Allah'a te vek kül eder se, O, ona ye ter. El bet te Al lah, Ken di em -
ri ni ye ri ne ge ti rip-ger çek leş ti ren dir. Al lah, her şey için bir öl çü
kıl mış tır. (65/3)

Çün kü o, dü şün dü ve bir öl çü tes bit et ti. (74/18)
Kah ro la sı, na sıl bir öl çü koy du? (74/19)
Yi ne kah ro la sı, na sıl bir öl çü koy du? (74/20)
Gü müş ten bil lur kap lar ki, on la rı bel li bir öl çüy le tes bit et miş ler -
dir. (76/16)
Bir dam la su dan ya rat tı da onu 'bir öl çüy le bi çi me sok tu.'
(80/19)
Ek sik öl çüp tar tan la rın vay ha li ne, (83/1)

ÖL ÇÜ YÜ-TAR TI YI TAM TUT MA
Ye ti min ma lı na o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -o en gü zel
(şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak
ya pın. Hiç bir nef se gü cü nün kal dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey yük-
le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil olun.
Allah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et -
ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz. (6/152)
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim Al lah'a kul luk edin si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci -
ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun in san la rın (hak la rı olan
mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü ze ne
(ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk (fe sad)
çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır eğer ina nı yor sa nız."
(7/85)
Med yen (hal kı na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik). De di ki:
"Ey kav mim Al lah'a iba det edin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Öl çü yü ve tar tı yı ek sik tut ma yın; ger çek ten si zi bir 'bol luk ve re -
fah (ha yır)' için de gö rü yo rum. Doğ ru su si zi çe pe çev re ku şa ta -
cak olan bir gü nün aza bın dan kor ku yo rum." (11/84)
"Ey kav mim öl çü yü ve tar tı yı -ada le ti gö ze te rek- tam tu tun ve
in san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şü rüp- ek silt me yin ve yer yü -
zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (11/85)
"Ölç tü ğü nüz za man öl çü yü tam tu tun ve dos doğ ru bir tar tıy la
tar tın; bu da ha ha yır lı dır ve so nuç ba kı mın dan da ha gü zel dir."
(17/35)
Öl çü yü tam tu tun ve ek sil ten ler den ol ma yın. (26/181)
Dos doğ ru olan te ra zi ile tar tın. (26/182)
Sa kın mi zan da 'hak sız lık ve taş kın lık yap ma yın.' (55/8)
Tar tı yı ada let le tu tup-doğ rul tun ve tar tı yı nok san tut ma yın.
(55/9)
Ek sik öl çüp tar tan la rın vay ha li ne (83/1)
Ki on lar in san lar dan öl çe rek al dık la rın da nok san sız alır lar.
(83/2)

ÖL DÜR MEK
Na sıl olu yor da Al lah'ı in kâr edi yor su nuz? Oy sa ölü iken si zi O
di rilt ti; son ra si zi yi ne öl dü re cek, yi ne di ril te cek tir ve son ra O'na
dön dü rü le cek si niz. (2/28)
Ha ni Mu sa, kav mi ne: "Ey kav mim, ger çek ten siz, bu za ğı yı (tan -
rı) edin mek le ken di ni ze zul met ti niz. He men, ku sur suz ca ya ra -
tan (ger çek ilah)ını za tev be edip ne fis le ri ni zi öl dü rün: bu, ya ra -
tı cı nız Katında si zin için da ha ha yır lı dır" de miş ti. Bu nun üze ri ne
(Al lah) tev be le ri ni zi ka bul et ti. Şüp he siz O tev be le ri ka bul eden-
dir, esir ge yen dir. (2/54)
Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa, biz bir çe şit ye me ğe kat-
lan ma ya ca ğız, Rab bi ne yal var da, bi ze ye rin bi tir dik le rin den
bak la, acur, sar mı sak, mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man
Mu sa:) "Ha yır lı ola nı, şu de ğer siz, şey le mi de ğiş tir mek is ti yor -
su nuz? (Öy ley se) Mı sır'a inin, çün kü (ora da) ken di niz için is te -
di ği niz var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk
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(dam ga sı) vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu, kuş ku -
suz, Al lah'ın ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız
ye re öl dür me le rin den di. (Yi ne) bu, is yan et me le rin den ve sı nı rı
çiğ ne me le rin den di. (2/61)
Ha ni siz bir ki şi yi öl dür müş tü nüz ve bu ko nu da bir bi ri ni ze düş -
müş tü nüz. Oy sa Al lah, giz le dik le ri ni zi açı ğa çı ka ra cak tı. (2/72)
Son ra (yi ne) siz, bir bi ri ni zi öl dü rü yor, bir bö lü mü nü zü yurt la rın -
dan sü rüp-çı ka rı yor ve gü nah ve düş man lık la aleyh le rin de it ti -
fak lar ku ru yor ve si ze esir ola rak gel dik le rin de on lar la fid ye le şi -
yor du nuz. Oy sa on la rı çı kar ma nız, si ze ha ram kı lın mış tı. Yok -
sa siz, Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü mü nü in kâr mı
edi yor su nuz? Ar tık siz den böy le ya pan la rın dün ya ha ya tın da ki
ce za sı aşa ğı lık ol mak tan baş ka de ğil dir; kı ya met gü nün de de
aza bın en şid det li ola nı na uğ ra tı la cak lar dır. Al lah, yap tık la rı nız -
dan ga fil de ğil dir. (2/85)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe şe el çi -
ler gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel ge ler ver dik ve
onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek, si ze ne za man bir el çi
nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir şey le gel se, bü yük lük tas la ya rak
bir kıs mı nız onu ya lan la ya cak, bir kıs mı nız da onu öl dü re cek
mi si niz? (2/87)
On la ra: "Al lah'ın in dir dik le ri ne iman edin" de nil di ğin de: "Biz, bi -
ze in di ri le ne iman ede riz" der ler ve on dan son ra olan (Kur'an)ı
in kâr eder ler. Oy sa o (Kur'an), yan la rın da ki ni (Ki ta bı) doğ ru la -
yan bir ger çek tir. (On la ra) De ki: "Eğer ina nı yor idiy se niz, da ha
ön ce ne di ye Al lah'ın pey gam ber le ri ni öl dü rü yor du nuz?" (2/91)
Ve sa kın Al lah yo lun da öl dü rü len le re "ölü ler" de me yin; ha yır
on lar di ri dir ler. Fa kat siz bu nun şu urun da de ğil si niz. (2/154)
Ey iman eden ler, öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz
kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne, onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa, ar tık (ya pıl ma sı ge -
re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa, onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
On la rı, bul du ğu nuz yer de öl dü rün ve si zi çı kar dık la rı yer den siz
de on la rı çı ka rın. Fit ne, öl dür mek ten be ter dir. On lar, si ze kar şı
sa va şın ca ya ka dar siz, Mes cid-i Ha ram ya nın da on lar la sa vaş -
ma yın. Si zin le sa va şır lar sa siz de on lar la sa va şın. Ka fir le rin ce -
za sı iş te böy le dir. (2/191)
Böy le ce on la rı, Al lah'ın iz niy le ye nil gi ye uğ rat tı lar. Da vud Ca -
lut'u öl dür dü. Al lah da ona mülk ve hik met ver di; ona di le di ğin -
den öğ ret ti. Eğer Al lah'ın, in san la rın bir kıs mı ile bir kıs mı nı def'i
(en gel le me si) ol ma say dı, yer yü zü mut la ka fe sa da uğ rar dı. An -
cak Al lah, alem le re kar şı bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. (2/251)
İş te bu el çi ler; bir kıs mı nı bir kıs mı na üs tün kıl dık. On lar dan,
Allah'ın ken di le riy le ko nuş tu ğu ve de re ce ler le yük selt ti ği var dır.
Mer yem oğ lu İsa'ya apa çık bel ge ler ver dik ve O'nu Ru hu'l-Ku -
düs'le des tek le dik. Şa yet Al lah di le sey di, ken di le ri ne apa çık
bel ge ler gel dik ten son ra, on la rın pe şin den ge len (üm met)ler,
bir bir le ri ni öl dür mez di. An cak ih ti la fa düş tü ler; on lar dan ki mi
inan dı, ki mi in kâr et ti. Al lah di le sey di bir bir le ri ni öl dür mez ler di.
Ama Al lah di le di ği ni ya pan dır. (2/253)
Al lah, ken di si ne mülk ver di, di ye Rab bi ko nu sun da İb ra him'le
tar tış ma ya gi re ni gör me din mi? Ha ni İb ra him: "Be nim Rab bim
di ril tir ve öl dü rür" de miş ti; o da: "Ben de öl dü rür ve di ril ti rim" de -
miş ti. (O za man) İb ra him: "Şüp he yok, Al lah gü ne şi do ğu dan
ge ti rir, (ha di) sen de onu ba tı dan ge tir" de yin ce, o in kâr cı böy-

le ce afal la yıp kal mış tı. Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (2/258)
Al lah'ın ayet le ri ni in kâr eden ler, pey gam ber le ri hak sız ye re öl -
dü ren ler ve in san lar dan ada le ti em re den le ri öl dü ren ler; iş te on -
la ra acık lı bir aza bı müj de le. (3/21)
Her ne re de bu lu nur lar sa bu lun sun lar -Al lah'ın ipi ne ve in san la -
rın ipi ne (ah di ne) sı ğı nan lar baş ka- on la ra zil let (zor luk dam ga -
sı) vu rul muş tur. On lar, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar da üzer le -
ri ne aşa ğı lan ma (dam ga sı) vu rul du. Bu, Al lah'ın ayet le ri ni in kar
et me le ri ve pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me le ri ne de niy le dir.
(Yi ne) Bu, is yan et me le ri ve had di aş ma la rı do la yı sıy la dır.
(3/112)
Mu ham med, yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce ni ce el çi ler ge lip-
geç miş tir. Şim di o ölür se ya da öl dü rü lür se, siz to puk la rı nız
üze rin de ge ri sin ge ri ye mi dö ne cek si niz? İki to pu ğu üze rin de
ge ri sin ge ri dö nen kim se, Al lah'a ke sin lik le za rar ve re mez.
Allah, şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re cek tir. (3/144)
Son ra ke de rin ar dın dan üze ri ni ze bir gü ven lik (duy gu su) in dir -
di, bir uyuk la ma ki, içi niz den bir gru bu sa rı ve ri yor du. Bir grup
da, can la rı der di ne düş müş tü; Al lah'a kar şı hak sız ye re ca hi li ye
zan nıy la zan la ra ka pı la rak: "Bu iş ten bi ze ne var ki?" di yor lar dı.
De ki: "Şüp he siz işin tü mü Al lah'ın dır." On lar, sa na açık la ma -
dık la rı şe yi iç le rin de giz li tu tu yor lar, "Bu iş ten bi ze bir şey ol say-
dı, biz bu ra da öl dü rül mez dik" di yor lar. De ki: "Ev le ri niz de ol say-
dı nız da üzer le ri ne öl dü rül me si ya zıl mış olan lar, yi ne dev ri le -
cek le ri yer le re gi de cek ti. (Bu nu) Al lah, si ne le ri niz de ki ni de ne -
mek ve kalp le ri niz de ola nı arın dır mak için (yap tı). Al lah, si ne le -
rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (3/154)
Ey iman eden ler, in kâr eden ler ile yer yü zün de ge zip do la şır ken
ve ya sa vaş ta bu lun duk la rı sı ra da (ölen) kar deş le ri için: "Ya nı -
mız da ol sa lar dı, öl mez ler di, öl dü rül mez ler di" di yen ler gi bi ol ma -
yın. Al lah, bu nu on la rın kalp le rin de onul maz bir has ret ola rak
kıl dı. Di ril ten ve öl dü ren Al lah'tır. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(3/156)
An dol sun, eğer Al lah yo lun da öl dü rü lür ya da ölür se niz,
Allah'tan olan bir ba ğış lan ma ve rah met, on la rın bü tün top la -
mak ta ol duk la rın dan da ha ha yır lı dır. (3/157)
An dol sun, öl se niz de, öl dü rül se niz de şüp he siz Al lah'a (va rıp)
top la na cak sı nız. (3/158)
On lar, ken di le ri otu rup kar deş le ri için: "Eğer bi ze ita at et se ler di,
öl dü rül mez ler di" di yen ler dir. De ki: "Eğer doğ ru söz lü ler ise niz,
ölü mü ken di niz den sa vın öy ley se." (3/168)
Al lah yo lun da öl dü rü len le ri sa kın 'ölü ler' say ma yın. Ha yır, on lar,
Rab le ri Katında di ri dir ler, rı zık lan mak ta dır lar. (3/169)
An dol sun; "Ger çek, Al lah fa kir dir, biz ise zen gi niz" di yen le rin
söz le ri ni Al lah işit miş tir. On la rın bu söz le ri ni ve pey gam ber le ri
hak sız ye re öl dür me le ri ni ya za ca ğız ve: "Ya kı cı olan aza bı ta -
dın" di ye ce ğiz. (3/181)
Rab bi miz, biz: "Rab bi ni ze iman edin" di ye ima na çağ rı da bu lu -
nan bir ça ğı rı cı yı işit tik, he men iman et tik. Rab bi miz, bi zim gü -
nah la rı mı zı ba ğış la, kö tü lük le ri mi zi ört ve bi zi de iyi lik ya pan lar -
la bir lik te öl dür." (3/193)
Ni te kim Rab le ri on la ra (du ala rı nı ka bul ede rek) ce vab ver di:
"Şüp he siz Ben, er kek ol sun, ka dın ol sun, siz den bir iş te bu lu -
na nın işi ni bo şa çı kar mam. Si zin ki mi niz ki mi niz den dir. İş te, hic-
ret eden le rin, yurt la rın dan sü rü lüp-çı ka rı lan la rın ve yo lum da iş -
ken ce gö ren le rin, çar pı şıp öl dü rü len le rin, mut la ka kö tü lük le ri ni
ör te ce ğim ve on la rı, alt la rın dan ır mak lar akan cen net le re so ka -
ca ğım. (Bu,) Al lah Katından bir kar şı lık (se vap)tır. (O) Al lah,
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kar şı lı ğın (se va bın) en gü ze li O'nun Katında dır." (3/195)
Ey iman eden ler, mal la rı nı zı, siz den kar şı lık lı an laş ma dan (do -
ğan) bir ti ca ret ten baş ka hak sız 'ne den ler ve yol lar la' (ba tıl ca)
ye me yin. Ve ken di ne fis le ri ni zi öl dür me yin. Şüp he siz, Al lah, si -
zi çok esir ge yen dir. (4/29)
Eğer ger çek ten Biz, on la ra: "Ken di ni zi öl dü rün ya da yurt la rı -
nız dan çı kın" di ye yaz mış ol say dık, on lar dan az bir bö lü mü dı -
şın da, bu nu yap maz lar dı. On lar, ken di le ri ne ve ri len öğü dü ye ri -
ne ge tir se ler di, bu şüp he siz on lar için ha yır lı ve da ha sağ lam
olur du. (4/66)
Öy ley se, dün ya ha ya tı na kar şı lık ahi re ti sa tın alan lar, Al lah yo -
lun da sa vaş sın lar; kim Al lah yo lun da sa va şır ken, öl dü rü lür ya
da ga lip ge lir se ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/74)
On lar, ken di le ri nin in kâ ra sap ma la rı gi bi si zin de in kâ ra sap ma -
nı zı is te di ler. Böy le lik le bir ola cak tı nız. Öy ley se Al lah yo lun da
hic ret edin ce ye ka dar on lar dan ve li ler (dost lar) edin me yin. Şa -
yet yi ne yüz çe vi rir ler se, ar tık on la rı tu tun ve her ne re de ele ge -
çi rir se niz öl dü rün. On lar dan ne bir ve li (dost) edi nin, ne de bir
yar dım cı. (4/89)
Di ğer le ri ni de siz den ve ken di ka vim le rin den gü ven de ol ma yı
is ti yor bu la cak sı nız. (Ama) Fit ne ye her ge ri çağ rı lış la rın da içi ne
ba şa şa ğı (ba lık la ma) da lar lar. Şa yet siz den uzak dur maz, ba rış
(şart la rın)ı si ze bı rak maz ve el le ri ni çek mez ler se, ar tık on la rı
her ne re de bu lur sa nız tu tun ve on la rı öl dü rün. İş te si ze, on la rın
aley hin de apa çık olan 'des tek le yi ci bir de lil' kıl dık. (4/91)
Bir mü'mi ne, -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola rak
ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş man
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz gür lü ğe
ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and laş ma
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet öde mek ve
bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir. (Di yet ve kö le
öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise, ke sin ti siz ola rak
iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir. Al lah bi len dir,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
Kim bir mü'mi ni ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se ce za sı,
için de ebe di kal mak üze re ce hen nem dir. Al lah ona ga zap lan -
mış, onu la net le miş ve ona bü yük bir azab ha zır la mış tır. (4/93)
On la rın ken di söz le ri ni boz ma la rı, Al lah'ın ayet le ri ne kar şı in kâ -
ra sap ma la rı, pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me le ri ve: "Kalp -
le ri miz ör tü lü dür" de me le ri ne de niy le (on la rı la net le dik.) Ha yır;
Al lah, in kâr la rı do la yı sıy la ona (kalp le ri ne) dam ga vur muş tur.
On la rın azı dı şın da, inan maz lar. (4/155)
Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem oğ lu Me sih İsa'yı ger çek ten
öl dür dük" de me le ri ne de niy le de (on la ra böy le bir ce za ver dik.)
Oy sa onu öl dür me di ler ve onu as ma dı lar. Ama on la ra (onun)
ben ze ri gös te ril di. Ger çek ten onun hak kın da an laş maz lı ğa dü -
şen ler, ke sin bir şüp he için de dir ler. On la rın bir zan na uy mak tan
baş ka bu na iliş kin hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu ke sin ola rak öl dür -
me di ler. (4/157)
On la ra Adem'in iki oğ lu nun ger çek olan ha be ri ni oku: On lar
(Allah'a) yak laş tı ra cak bi rer kur ban sun muş lar dı. On lar dan bi ri -
nin ki ka bul edil miş, di ğe ri nin ki ka bul edil me miş ti. (Kur ba nı ka -
bul edil me yen) De miş ti ki: "Se ni mut la ka öl dü re ce ğim." (Öbü rü
de:) "Al lah, an cak kor kup-sa kı nan lar dan ka bul eder." (5/27)
Eğer be ni öl dür mek için eli ni ba na uza ta cak olur san, ben se ni
öl dür mek için eli mi sa na uza ta cak de ği lim. Çün kü ben, alem le -
rin Rab bi olan Al lah'tan kor ka rım." (5/28)

So nun da nef si ona kar de şi ni öl dür me yi (tah rik edip zevk li gös-
te re rek) ko lay laş tır dı; böy le ce onu öl dür dü, bu yüz den hüs ra na
uğ ra yan lar dan ol du. (5/30)
Bu ne den le, İs ra ilo ğul la rı na şu nu yaz dık: Kim bir nef si, bir baş -
ka nef se ya da yer yü zün de ki bir fe sa da kar şı lık ol mak sı zın (hak-
sız ye re) öl dü rür se, san ki bü tün in san la rı öl dür müş gi bi olur. Kim
de onu (öl dü rül me si ne en gel ola rak) di ril tir se, bü tün in san la rı di -
rilt miş gi bi olur. An dol sun, el çi le ri miz on la ra apa çık bel ge ler le
gel miş ler dir. Son ra bu nun ar dın dan on lar dan bir ço ğu yer yü -
zün de öl çü yü ta şı ran lar dır. (5/32)
Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı sa vaş açan la rın ve yer yü zün de boz-
gun cu lu ğa ça lı şan la rın ce za sı, an cak öl dü rül me le ri, asıl ma la rı
ya da el le riy le ayak la rı nın çap raz ca ke sil me si ve ya (bu lun duk -
la rı) yer den sü rül me le ri dir. Bu, dün ya da ki aşa ğı lan ma la rı dır,
ahi ret te on lar için bü yük bir azab var dır. (5/33)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rın dan ke sin söz al mış (mi sak) ve on -
la ra el çi ler gön der miş tik. On la ra ne za man ne fis le ri nin ho şu na
git me yen bir şey le bir el çi gel diy se, bir bö lü mü nü ya lan la dı lar,
bir bö lü mü nü de öl dür dü ler. (5/70)
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se, ce za sı, hay van dan
öl dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da, Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa, Al lah on dan öc
ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, öc sa hi bi dir. (5/95)
Si zi ge ce le yin öl dü ren (uyu tan) ve gün dü zün 'güç ye ti rip et ki le -
mek te (ya pıp ka zan mak ta) ol duk la rı nı zı' bi len, son ra adı ko nul -
muş ecel do lun ca ya ka dar on da si zi di ril ten (uyan dı ran) O'dur.
Son ra 'en son dö nü şü nüz' O'na dır. Son ra yap mak ta ol duk la rı -
nı zı si ze O ha ber ve re cek tir. (6/60)
Yi ne bu nun gi bi on la rın or tak la rı, müş rik ler den ço ğu na ço cuk la -
rı nı öl dür me yi süs lü gös ter di ler. Hem on la rı he la ke dü şür mek,
hem ken di aleyh le rin de din le ri ni kar ma ka rı şık kıl mak için. Al lah
di le sey di bu nu yap maz lar dı; sen on la rı ve düz mek te ol duk la rı
if ti ra la rı bı rak. (6/137)
Ço cuk la rı nı hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın akıl sız ca öl dü ren ler ile
Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le ri ne rı zık
ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ ra mış lar dır.
On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma -
mış lar dır. (6/140)
De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya yım:
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya iyi lik edin, yok-
sul luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin de, on la rın
da rı zık la rı nı Biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve
giz li ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma dı şın da, Al lah'ın
(öl dü rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te bun lar la
si ze tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (6/151)
Böy le lik le di şi de ve yi öl dür dü ler ve Rab le ri nin em ri ne kar şı çı -
kıp (Sa lih'e de şöy le) de di ler: "Ey Sa lih, eğer ger çek ten gön de -
ri len ler den (bir pey gam ber) isen, va adet ti ğin şe yi ge tir, ba ka -
lım." (7/77)
Oy sa sen, yal nız ca, bize gel di ğin de Rab bi mi zin ayet le ri ne inan-
ma mız dan baş ka bir ne den le biz den in ti kam al mı yor sun. "Rab -
bi miz, üs tü mü ze sa bır yağ dır ve bi zi Müs lü man ola rak öl dür."
(7/126)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri, de di ler ki: "Mu sa ve kav mi ni bu
top rak ta (Mı sır'da) boz gun cu luk çı kar ma la rı, se ni ve ilah la rı nı ter-
ket me le ri için mi (ser best) bı ra ka cak sın?" (Fi ra vun) De di ki: "Er -

414

KURAN FİHRİSTİ



kek ço cuk la rı nı öl dü re ce ğiz ve ka dın la rı nı sağ bı ra ka ca ğız. Hiç
şüp he siz biz, on la ra kar şı ka hir bir üs tün lü ğe sa hi biz." (7/127)
Ha ni si ze da ya nıl maz iş ken ce ler ya pan, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı öl dü ren Fi ra vun ai le sin den si zi kur tar -
mış tık. Bun da Rab bi niz den si zin için bü yük bir im ti han var dı."
(7/141)
Mu sa kav mi ne ol duk ça kız gın, üz gün ola rak dön dü ğün de on la -
ra: "Be ni ar kam dan, ne kö tü tem sil et ti niz? Rab bi ni zin em ri ni
ça buk laş tır dı nız, öy le mi?" de di. Lev ha la rı bı rak tı ve kar de şi ni
ba şın dan tu tup ken di si ne doğ ru çe ki yor du (ki Ha run ona:) "An -
nem oğ lu, bu top lu luk be ni za yıf lat tı (hır pa la yıp güç süz leş tir di)
ve ne re dey se be ni öl dür me ye gi riş ti ler. Ba ri sen düş man la rı se -
vin di re cek bir şey yap ma ve be ni bu za lim ler top lu lu ğuy la bir lik -
te kıl ma (say ma)" de di. (7/150)
De ki: "Ey in san lar, ben Al lah'ın si zin he pi ni ze gön der di ği bir el -
çi si (pey gam be ri)yim. Ki gök le rin ve ye rin mül kü yal nız O'nun -
dur. O'ndan baş ka ilah yok tur, O di ril tir ve öl dü rür. Öy ley se
Allah'a ve üm mi pey gam ber olan el çi si ne iman edin. O da
Allah'a ve O'nun söz le ri ne inan mak ta dır. Ona iman edin ki hi da-
ye te er miş olur su nuz. (7/158)
On la rı siz öl dür me di niz, ama on la rı Al lah öl dür dü; at tı ğın za -
man sen at ma dın, ama Al lah at tı. Mü'min le ri ken din den gü zel
bir im ti han la im ti han et mek için (yap tı.) Şüp he siz Al lah, işi ten -
dir, bi len dir. (8/17)
Ha ni o in kâr eden ler, se ni tu tuk la mak ya da öl dür mek ve ya sür-
gün et mek ama cıy la, tu zak ku ru yor lar dı. On lar bu tu za ğı ta sar -
lı yor lar ken, Al lah da bir dü zen (bir kar şı lık) ku ru yor du. Al lah, dü -
zen ku ru cu la rın (tu zak la rı na kar şı lık ve ren le rin) ha yır lı sı dır.
(8/30)
Ha ram ay lar (sü re ta nın mış dört ay) sıy rı lıp-bi tin ce (çı kın ca)
müş rik le ri bul du ğu nuz yer de öl dü rün, on la rı tu tuk la yın, ku şa tın
ve on la rın bü tün ge çit yer le ri ni ke sip-tu tun. Eğer tev be edip na -
maz kı lar lar sa ve ze ka tı ve rir ler se yol la rı nı açı ve rin. Ger çek ten
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (9/5)
Hiç şüp he siz Al lah, mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut la ka
cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On -
lar Al lah yo lun da sa va şır lar, öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler; (bu,)
Tev rat'ta, İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri ne ger çek olan bir
va ad dir. Al lah'tan da ha çok ah di ne ve fa gös te re cek olan kim-
dir? Şu hal de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı se vi nip-müj de le -
şi niz. İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/111)
Ger çek şu ki, gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır; di ril tir ve öl dü -
rür. Si zin Al lah'tan baş ka ve li niz ve yar dım cı nız yok tur. (9/116)
O, di ril tir ve öl dü rür. Ve O'na dön dü rü le cek si niz. (10/56)
Fa kat onu öl dür dü ler. (Sa lih) De di ki: "Yur du nuz da üç gün da -
ha ya rar la nın. Bu, ya lan lan ma ya cak bir va ad dir." (11/65)
Öl dü rün Yu suf'u ve ya onu bir ye re atıp-bı ra kın ki ba ba nı zın yü -
zü yal nız ca si ze (dö nük) kal sın. On dan son ra da sa lih bir top lu -
luk olur su nuz." (12/9)
İç le rin den bir söz cü de di ki: "Eğer (mut la ka bir şey) ya pa cak sa -
nız, öl dür me yin Yu suf'u, onu ku yu nun de rin lik le ri ne bı ra kı ve rin
de bir yol cu ka fi le si al sın." (12/10)
Şüp he siz Biz, ger çek ten Biz ya şa tır ve öl dü rü rüz ve va ris olan-
lar Biziz. (15/23)
Al lah si zi ya rat tı, son ra si zi öl dü rü yor, siz den ki mi de, bil dik ten
son ra bir şey bil me sin di ye, öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa)
ge ri çev ri lir. Şüp he siz, Al lah bi len dir, her şe ye güç ye ti ren dir.
(16/70)
Yok sul luk en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin; on la ra ve si ze

Biz rı zık ve ri riz. Şüp he siz, on la rı öl dür mek bü yük bir ha ta (suç
ve gü nah)dır. (17/31)
Hak lı bir ne den ol mak sı zın Al lah'ın ha ram kıl dı ğı bir kim se yi öl -
dür me yin. Kim maz lum ola rak öl dü rü lür se onun ve li si ne yet ki
ver mi şiz dir; o da öl dür me de öl çü yü aş ma sın. Çün kü o, ger çek -
ten yar dım gör müş tür. (17/33)
Böy le ce iki si (yi ne) yo la ko yul du lar. Ni te kim bir ço cuk la kar şı -
laş tı lar, o he men tu tup onu öl dü rü ver di. (Mu sa) De di ki: "Bir ca -
na kar şı lık ol mak sı zın, ter te miz bir ca nı mı öl dür dün? An dol sun,
sen kö tü bir iş yap tın." (18/74)
Ha ni kız kar de şin ge zi nip; "Onu(n ba kı mı nı) üst le ne cek bi ri ni si -
ze ha ber ve re yim mi?" de mek tey di. Böy le ce, se ni an ne ne ge ri
çe vir miş ol duk ki, gö zü ay dın ol sun ve hüz ne ka pıl ma sın. Sen
bir in san öl dür müş tün de, Biz se ni ta sa dan kur tar mış ve se ni
'esas lı bir de ne me den ge çi rip-de ne miş tik.' Med yen hal kı ara-
sın da da yıl lar ca kal mış tın, son ra bir ka der üze ri ne (bu ra ya)
gel din ey Mu sa." (20/40)
Al lah yo lun da hic ret edip öl dü rü len ve ya ölen le re ge lin ce mu -
hak kak Al lah, on la rı gü zel bir rı zık la rı zık lan dı ra cak tır. Şüp he siz
Al lah, rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır. (22/58)
Si zi di ri tu tan, son ra öl dü re cek, son ra da di ril te cek olan O'dur.
Ger çek ten in san pek nan kör dür. (22/66)
O, ya şa tan ve öl dü ren dir; ge ce ile gün dü zün ay kı rı lı ğı (ve ya ar -
dar da ge li şi) da O'nun (ka nu nu)dur. Yi ne de ak lı nı zı kul lan ma -
ya cak mı sı nız? (23/80)
O'nun dı şın da, hiç bir şe yi ya rat ma yan, üs te lik ken di le ri ya ra tıl -
mış olan, ken di ne fis le ri ne bi le ne za rar, ne ya rar sağ la ya ma -
yan, öl dür me ye, ya şat ma ya ve ye ni den di ril tip-yay ma ya güç le -
ri yet me yen bir ta kım ilah lar edin di ler. (25/3)
Ve on lar, Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah'a tap maz lar. Al lah'ın
ha ram kıl dı ğı ca nı hak sız ye re öl dür mez ler ve zi na et mez ler.
Kim bun la rı ya par sa 'ağır bir ce za ile' kar şı la şır. (25/68)
Üs te lik, on la rın ba na kar şı (da va sı nı sa vu na cak la rı bir ci na yet)
su çu(m) var; bun dan do la yı be ni öl dür me le rin den kor ku yo rum."
(26/14)
Be ni öl dü re cek, son ra di ril te cek olan da O'dur," (26/81)
Fi ra vun'un ka rı sı de di ki: "Be nim için de, se nin için de bir göz
be be ği; onu öl dür me yin; umu lur ki bi ze ya ra rı do ku nur ve ya onu
ev lat edi ni riz." Oy sa on lar (baş la rı na ge le cek le rin) şu urun da
de ğil ler di. (28/9)
So nun da iki si nin de düş ma nı olan (adam)ı ya ka la mak is ter ken
(adam ona) de di ki: "Ey Mu sa dün bi ri ni öl dür dü ğün gi bi, bu gün
de be ni mi öl dür mek is ti yor sun? Sen yer yü zün de yal nız ca bir
zor ba ol mak is ti yor sun, ıs lah edi ci ler den ol mak is te mi yor sun."
(28/19)
Şeh rin öbür ya ka sın dan bir adam ko şa rak ge lip de di ki: "Ey Mu -
sa, ön de ge len ler, se ni öl dür mek ko nu sun da ara la rın da gö rüş -
mek te dir ler, ar tık sen çık git; ger çek ten ben sa na öğüt ve ren -
ler de nim." (28/20)
De di ki: "Rab bim, ger çek ten on lar dan bir ki şi öl dür düm, be ni öl -
dür me le rin den kor ku yo rum." (28/33)
Bu nun üze ri ne kav mi nin (İb ra him'e) ce va bı yal nız ca: "Onu öl -
dü rün ya da ya kın" de mek ol du. Böy le ce Al lah onu ateş ten kur-
tar dı. Şüp he siz bun da, iman eden bir ka vim için ayet ler var dır.
(29/24)
Al lah; si zi ya rat tı, son ra si ze rı zık ver di, son ra si zi öl dür mek te,
da ha son ra si zi di rilt mek te dir. Or tak la rı nız dan bun lar dan her-
han gi bi ri ni ya pa cak var mı? O, şirk koş tuk la rın dan mü nez zeh
ve yü ce dir. (30/40)
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De ki: "Eğer ölüm den ve ya öl dü rül mek ten ka çı yor sa nız, ka çış si -
ze ke sin ola rak bir ya rar sağ la maz; böy le ol sa bi le, pek az (bir za -
man) dı şın da me ta la nıp-ya rar lan dı rıl maz sı nız." (33/16)
Ki tap eh lin den on la ra ar ka çı kan la rı da ka le le rin den in dir di ve
on la rın kalp le ri ne kor ku dü şür dü. Siz (on lar dan) bir kıs mı nı öl -
dü rü yor du nuz, bir kıs mı nı ise esir alı yor du nuz. (33/26)
La ne te uğ ra tıl mış lar ola rak; ne re de ele ge çi ril se ler ya ka la nır lar
ve öl dü rül dük çe (sü rek li) öl dü rü lür ler. (33/61)
De di ler ki: "Rab bi miz, bi zi iki ke re öl dür dün ve iki ke re di rilt tin;
biz de gü nah la rı mı zı iti raf et tik. Şim di çı kış için bir yol var mı?"
(40/11)
Böy le ce, o, Katımız dan ken di le ri ne bir hak ile gel di ği za man,
de di ler ki: "Onun la bir lik te iman eden le rin er kek ço cuk la rı nı öl -
dü rün; ka dın la rı nı ise sağ bı ra kın." An cak ka fir le rin hi le li-dü ze -
ni bo şa çık mak ta olan dan baş ka sı de ğil dir. (40/25)
Fi ra vun de di ki: "Bı ra kın be ni, Mu sa'yı öl dü re yim de o (git sin)
Rab bi ne yal va rıp-ya kar sın. Çün kü ben, si zin di ni ni zi de ğiş tir -
me sin den ya da yer yü zün de fe sat çı kar ma sın dan kor ku yo rum."
(40/26)
Fi ra vun ai le sin den ima nı nı giz le mek te olan mü'min bir adam
de di ki: "Siz, be nim Rab bim Al lah'tır di yen bir ada mı öl dü rü yor
mu su nuz? Oy sa o, si ze Rab bi niz den apa çık bel ge ler le gel miş
bu lu nu yor. Bu na rağ men o eğer bir ya lan cı ise ya la nı ken di
aley hi ne dir; ve eğer doğ ru söz lü ise, (o za man da) si ze va'det-
tik le ri nin bir kıs mı si ze isa bet eder. Şüp he siz Al lah, öl çü yü ta şı -
ran, çok ya lan söy le yen kim se yi hi da ye te er dir mez." (40/28)
Di ril ten ve öl dü ren O'dur. Bir işin ol ma sı na hük met ti mi, ona yal-
nız ca: "Ol" der, o da he men olu ve rir. (40/68)
O'ndan baş ka ilah yok tur; di ril tir ve öl dü rür. Si zin de Rab bi niz -
dir, geç miş ata la rı nı zın da Rab bi dir. (44/8)
De ki: "Al lah si zi di ril ti yor, son ra si zi öl dü rü yor, son ra ken di sin -
de hiç bir kuş ku ol ma yan kı ya met gü nü O si zi bir ara ya ge ti rip-
top la ya cak tır. An cak in san la rın ço ğu bil mez ler." (45/26)
Öy ley se, in kâr eden ler le (sa vaş sı ra sın da) kar şı kar şı ya gel di ği -
niz za man, he men bo yun la rı nı vu run; so nun da on la rı 'iyi ce boz-
gu na uğ ra tıp za fer ka za nın ca da' ar tık (esir ler için) ba ğı sım sı kı
tu tun. Bun dan son ra ya bir lü tuf ola rak (on la rı bı ra kın) ve ya bir
fid ye (kar şı lı ğı sa lı ve rin). Öy le ki sa vaş ağır lık la rı nı bı rak sın (so -
na er sin). İş te böy le; eğer Al lah di le miş ol say dı, el bet te on lar dan
in ti kam alır dı. An cak (sa vaş,) siz le ri bir bi ri niz le de ne me si için dir.
Al lah yo lun da öl dü rü len le rin ise; ke sin ola rak (Al lah,) amel le ri ni
gi de rip-bo şa çı kar maz. (47/4)
Ger çek şu ki, di ril ten ve öl dü ren Bi ziz, Biz. Ve dö nüş de Bi ze -
dir. (50/43)
Doğ ru su, öl dü ren ve di ril ten O'dur. (53/44)
Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur. Di ril tir ve öl dü rür. O, her şe -
ye güç ye ti ren dir. (57/2)
Ey Pey gam ber, mü'min ka dın lar, Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş-
ma mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek, ço cuk la rı nı öl dür -
me mek, el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma mak
(gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak),
ma'ruf (iyi, gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek
üze re, sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man, on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Allah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (60/12)
Son ra onu öl dür dü, böy le ce kab re göm dür dü. (80/21)
Han gi suç tan do la yı öl dü rül dü?" (81/9)
Fa kat, onu ya lan la dı lar, de ve yi ye re yı kıp öl dür dü ler. Rab le ri de
gü nah la rı do la yı sıy la 'on la rı yer le bir et ti, kı rıp ge çir di'; ora sı nı
da düm düz et ti. (91/14)

ÖL MEK
Ey iman eden ler, Al lah'tan na sıl kor kup-sa kın mak ge re ki yor sa
öy le ce kor kup-sa kı nın ve siz, an cak Müs lü man ol mak tan baş ka
(bir din ve tu tum üze rin de) öl me yin. (3/102)
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir ne fis için öl mek yok tur. O, sü re si
be lir til miş bir ya zı dır. Kim dün ya nın ya ra rı nı (se va bı nı) is ter se
ona on dan ve ri riz, kim ahi ret se va bı nı is ter se ona da on dan ve -
ri riz. Biz şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re ce ğiz. (3/145)
Ey iman eden ler, in kâr eden ler ile yer yü zün de ge zip do la şır ken
ve ya sa vaş ta bu lun duk la rı sı ra da (ölen) kar deş le ri için: "Ya nı -
mız da ol sa lar dı, öl mez ler di, öl dü rül mez ler di" di yen ler gi bi ol ma -
yın. Al lah, bu nu on la rın kalp le rin de onul maz bir has ret ola rak
kıl dı. Di ril ten ve öl dü ren Al lah'tır. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(3/156)
An dol sun, Ki tap eh lin den, öl me den ön ce ona inan ma ya cak
kim se yok tur. Kı ya met gü nü, o da on la rın aley hi ne şa hid ola-
cak tır. (4/159)
De ki: "Ba na vah yo lu nan lar için de, yi yen bir kim se nin yi ye ce ği
(şey ler) için, ölü eti, dö kü len kan, do muz eti -ki bu ger çek ten
mur dar dır- ya da Al lah'tan baş ka sı adı na ke sil miş bir fısk dı şın -
da, ha ram kı lın mış bir şey bul mu yo rum. Kim ka çı nıl maz bir ih -
ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa, -sal dır ma mak ve had di aş ma mak
şar tıy la- (bu sa yı lan lar dan öl me ye cek ka dar yi ye bi lir). Şüp he siz
se nin Rab bin ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/145)
Yut kun ma ya ça ba la ya cak ve bo ğa zın dan ge çir me yi ba şa ra -
mayacak, ona her yan dan ölüm ge le cek, oy sa öl me ye cek de.
Ar dın dan da ha ka tı bir azab ola cak. (14/17)
Sen, as la öl me yen ve da ima di ri olan (Al lah)a te vek kül et ve
O'nu hamd ile tes bih et. Kul la rı nın gü nah la rın dan O'nun ha ber -
dar ol ma sı ye ter. (25/58)
Al lah, öle cek le ri za man can la rı nı alır; öl me ye ni de uy ku sun da
(bir tür ölü me so kar). Böy le ce, ken di si hak kın da ölüm ka ra rı ve -
ril miş ola nı(n ru hu nu) tu tar, öbü rü sü nü ise adı ko nul muş bir
ece le ka dar sa lı ve rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka vim
için ger çek ten ayet ler var dır. (39/42)
An dol sun, öl se niz de, öl dü rül se niz de şüp he siz Al lah'a (va rıp)
top la na cak sı nız. (3/158)
Der ken do ğum san cı sı onu bir hur ma da lı na sü rük le di. De di ki:
"Keş ke bun dan ön ce öl sey dim de, ha fı za lar dan si li nip unu tu lu -
ver sey dim." (19/23)

ÖLÜ
Ya da (bun lar) ka ran lık lar, gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü,
'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki, yıl-
dı rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la
ku lak la rı nı tı kar lar. Oy sa Al lah ka fir le ri çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(2/19)
Na sıl olu yor da Al lah'ı in kâr edi yor su nuz? Oy sa ölü iken si zi O
di rilt ti; son ra si zi yi ne öl dü re cek, yi ne di ril te cek tir ve son ra O'na
dön dü rü le cek si niz. (2/28)
Son ra şük re de si niz di ye, si zi ölü mü nüz den son ra di rilt tik. (2/56)
Bu nun için de: "Ona (ce se de, kes ti ği niz ine ğin) bir par ça sıy la
vu run" de miş tik. Böy le ce, Al lah ölü le ri di ril tir ve si ze ayet le ri ni
gös te rir; ki akıl la na sı nız. (2/73)
De ki: "Eğer Al lah Katında ahi ret yur du, baş ka in san la rın de ğil
de, yal nız ca si zin ise, (ve) doğ ru söz lüy se niz, öy ley se he men
ölü mü di le yin." (2/94)
Yok sa siz, Ya kub'un ölüm anın da, ora da şa hid ler miy di niz? O,
oğul la rı na: "Ben den son ra ki me iba det ede cek si niz?" de di ğin -
de, on lar: "Se nin ila hı na ve ata la rın İb ra him, İs ma il ve İs hak'ın
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ila hı olan tek bir ila ha iba det ede ce ğiz; biz ler ona tes lim ol duk"
de miş ler di. (2/133)
Ve sa kın Al lah yo lun da öl dü rü len le re "ölü ler" de me yin; ha yır
on lar di ri dir ler. Fa kat siz bu nun şu urun da de ğil si niz. (2/154)
Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü zün
ard ar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen
ge mi ler de, Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün -
den son ra di rilt ti ği su da, her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da,
rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş
bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten
ayet ler var dır. (2/164)
O, si ze ölü yü (le şi)- ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı ke sin ola rak ha ram kıl dı. Fa kat kim
ka çı nıl maz ola rak muh taç ka lır sa, taş kın lık yap ma mak ve had -
di aş ma mak şar tıy la (öl me ye cek oran da yi ye bi lir), ona bir gü -
nah yok tur. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.
(2/173)
Siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, eğer ge ri de bir ha yır
bı rak mış sa, ana ya, ba ba ya ve ya kın ak ra ba ya bi li nen (uy gun,
meş ru) bir tarz da va si yet te bu lun ma sı -Al lah'a kar şı gel mek ten
sa kı nan la ra bir hak ola rak- si ze ya zıl dı (farz kı lın dı). (2/180)
Sa na ha ram olan ayı, on da sa vaş ma yı so rar lar. De ki: "On da
sa vaş mak bü yük (bir gü nah tır). An cak Al lah Katında, Al lah'ın
yo lun dan alı koy mak, onu in kâr et mek, Mes cid-i Ha ram'a en gel
ol mak ve hal kı nı ora dan çı kar mak da ha bü yük (bir gü nah tır).
Fit ne, ka til den be ter dir. Eğer güç ye ti rir ler se, si zi di ni niz den ge -
ri çe vi rin ce ye ka dar si zin le sa vaş ma yı sür dü rür ler; siz den kim
di nin den ge ri dö ner ve ka fir ola rak ölür se, ar tık on la rın bü tün iş -
le dik le ri (amel le ri) dün ya da da, ahi ret te de bo şa çık mış tır ve on -
lar ate şin hal kı dır, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/217)
İçi niz de ölüp de (ge ri de) eş ler bı ra kan lar, (ev le rin den) çı ka rıl -
mak sı zın, bir yı la ka dar ya rar lan ma la rı için eş le ri ne va si yet (bı -
rak sın lar). Ama on lar, (ken di lik le rin den) çı kar lar sa, ar tık on la rın
ma ruf (meş ru) ola rak ken di le ri için yap tık la rın dan do la yı si ze
so rum lu luk yok tur. Al lah güç lü ve üs tün olan dır. Hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (2/240)
Bin ler ce ki şi nin ölüm kor ku suy la yurt la rın dan çık tık la rı nı gör me-
din mi? Al lah on la ra: "Ölün" de di, son ra da on la rı di rilt ti. Şüp he -
siz Al lah, in san la ra kar şı fazl sa hi bi dir. An cak, in san la rın ço -
ğun lu ğu şük ret mez. (2/243)
Ya da al tı üs tü ne gel miş, ıs sız du ran bir şeh re uğ ra yan gi bi si ni
(gör me din mi?) De miş ti ki: "Al lah, bu ra sı nı ölü mün den son ra
na sıl di ril te cek miş?" Bu nun üze ri ne Al lah, onu yüz yıl ölü bı rak -
tı, son ra onu di rilt ti. (Ve ona) De di ki: "Ne ka dar kal dın?" O: "Bir
gün ve ya bir gün den az kal dım" de di. (Al lah ona:) "Ha yır, yüz
yıl kal dın, böy ley ken yi ye ce ği ne ve içe ce ği ne bak, he nüz bo zul-
ma mış; eşe ği ne de bir bak; (bu nu yap ma mız) se ni in san la ra ib -
ret-bel ge si kıl ma mız için dir. Ke mik le re de bir bak na sıl bir ara -
ya ge ti ri yo ruz, son ra da on la ra et giy di ri yo ruz?" de di. O, ken di -
si ne (bun lar) apa çık bel li ol duk tan son ra de di ki: "(Ar tık şim di)
Bi li yo rum ki ger çek ten Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir." (2/259)
Ha ni İb ra him: "Rab bim, ba na ölü le ri na sıl di rilt ti ği ni gös ter" de -
miş ti. (Al lah ona:) "İnan mı yor mu sun?" de yin ce, "Ha yır (inan-
dım), an cak kal bi min tat min ol ma sı için" de di. "Öy ley se, dört
kuş tut. On la rı ken di ne alış tır, son ra on la rı (par ça la yıp) her bir
par ça sı nı bir da ğın üze ri ne bı rak, son ra da on la rı ça ğır. Sa na
ko şa rak ge lir ler. Bil ki, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır,
hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/260)
Ge ce yi gün dü ze bağ la yıp-ka tar sın, gün dü zü de ge ce ye bağ la -

yıp-ka tar sın; di ri yi ölü den çı ka rır sın, ölü yü de di ri den çı ka rır sın.
Sen, di le di ği ne he sap sız rı zık ve rir sin." (3/27)
İs ra ilo ğul la rı na el çi kı la cak. (O, İs ra ilo ğul la rı na şöy le di ye cek:)
"Ger çek şu, ben si ze Rab bi niz den bir ayet le gel dim. Ben si ze
ça mur dan kuş bi çi min de bir şey oluş tu rur, içi ne üfü rü rüm, o da
he men ce cik Al lah'ın iz niy le kuş olu ve rir. Ve Al lah'ın iz niy le do -
ğuş tan kör ola nı, ala ca has ta lı ğı na tu tu la nı iyi leş ti rir ve ölü yü di -
ril ti rim. Ye dik le ri ni zi ve bi rik tir dik le ri ni zi si ze ha ber ve ri rim. Şüp -
he siz, eğer inan mış sa nız bun da si zin için ke sin bir ayet var dır."
(3/49)
Siz ler, iş te böy le si niz; on la rı se ver si niz, oy sa on lar si zi sev mez-
ler. Siz Ki ta bın tü mü ne ina nır sı nız, on lar si zin le kar şı laş tık la rın -
da "inan dık" der ler, ken di baş la rı na kal dık la rın da ise, si ze olan
kin ve öf ke le rin den do la yı par mak uç la rı nı ısı rır lar. De ki: "Kin
ve öf ke niz le ölün." Şüp he siz Al lah, si ne le rin özün de sak lı du ra -
nı bi len dir. (3/119)
An dol sun, siz onun la kar şı laş ma dan ön ce ölü mü te men ni edi-
yor du nuz. İş te onu gör dü nüz, ama ba kıp du ru yor su nuz. (3/143)
Mu ham med, yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce ni ce el çi ler ge lip-
geç miş tir. Şim di o ölür se ya da öl dü rü lür se, siz to puk la rı nız
üze rin de ge ri sin ge ri ye mi dö ne cek si niz? İki to pu ğu üze rin de
ge ri sin ge ri dö nen kim se, Al lah'a ke sin lik le za rar ve re mez.
Allah, şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re cek tir. (3/144)
An dol sun, eğer Al lah yo lun da öl dü rü lür ya da ölür se niz,
Allah'tan olan bir ba ğış lan ma ve rah met, on la rın bü tün top la -
mak ta ol duk la rın dan da ha ha yır lı dır. (3/157)
On lar, ken di le ri otu rup kar deş le ri için: "Eğer bi ze ita at et se ler di,
öl dü rül mez ler di" di yen ler dir. De ki: "Eğer doğ ru söz lü ler ise niz,
ölü mü ken di niz den sa vın öy ley se." (3/168)
Al lah yo lun da öl dü rü len le ri sa kın 'ölü ler' say ma yın. Ha yır, on lar,
Rab le ri Katında di ri dir ler, rı zık lan mak ta dır lar. (3/169)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Kı ya met gü nü el bet te ecir le ri niz ek -
sik siz ce öde ne cek tir. Kim ateş ten uzak laş tı rı lır ve cen ne te so -
ku lur sa, ar tık o ger çek ten kur tu lu şa er miş tir. Dün ya ha ya tı, al -
da tı cı me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (3/185)
Ka dın la rı nız dan fu huş ya pan la rın aley hin de ol mak üze re içi niz -
den dört şa hid tu tun. Eğer şe ha det eder ler se, on la rı, ölüm alıp
gö tü rün ce ye ve ya Al lah on la ra bir yol kı lın ca ya ka dar ev ler de
alı ko yun. (4/15)
Tev be; ne, kö tü lük le ri ya pıp-edip de on lar dan bi ri ne ölüm ça tın-
ca: "Ben şim di ger çek ten tev be et tim" di yen ler, ne de ka fir ola-
rak ölen ler için de ğil. Böy le le ri için acı bir azab ha zır la mı şız dır.
(4/18)
Her ne re de olur sa nız, ölüm si zi bu lur; yük sek çe yer ler de tah kim
edil miş şa to lar da ol sa nız bi le. On la ra bir iyi lik do kun sa: "Bu,
Allah'tan dır" der ler; on la ra bir kö tü lük do kun sa: "Bu sen den dir"
der ler. De ki: "Tü mü Al lah'tan dır." Fa kat, ne olu yor ki bu top lu -
lu ğa, hiç bir sö zü an la ma ya ça lış mı yor lar? (4/78)
Al lah yo lun da hic ret eden, yer yü zün de ba rı na cak çok yer de
bu lur, ge niş lik (ve bol luk) da. Al lah'a ve Re sû lü'ne hic ret et mek
üze re evin den çı kan, son ra ken di si ne ölüm ge len ki şi nin ec ri
şüp he siz Al lah'a düş müş tür. Al lah, ba ğış la yı cı dır, esir ge yi ci dir.
(4/100)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz -
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den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -
mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
Ey iman eden ler, siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, va si -
yet ha zır la nı şın da, ara nız da içi niz den ada let li iki ki şi yi (şa hid tu -
tun.) Ve ya yol cu luk ta olup si ze ölüm mu si be ti ge lip ça tar sa, siz-
den ol ma yan baş ka iki ki şi yi (şa hid tu tun. İki si ni) Şa yet kuş ku -
la na cak olur sa nız na maz dan son ra alı ko yar sı nız, on lar da (si -
ze): "Ak ra ba da hi ol sa onu (ye mi ni mi zi) hiç bir de ğe re de ğiş tir -
me ye ce ğiz ve Al lah'ın şa hid li ği ni giz le me ye ce ğiz. Ak si tak dir de
biz el bet te gü nah kar lar dan olu ruz." di ye Al lah adı na ye min et -
sin ler. (5/106)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
An cak din le yen ler ica bet eder. Ölü le ri (ise,) on la rı da Al lah di ril -
tir. Son ra O'na dön dü rü lür ler. (6/36)
O, kul la rı üze rin de kah re di ci (kah har) olan dır. Si ze ko ru yu cu lar
gön de ri yor. So nun da siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man,
el çi le ri miz onun 'ha ya tı na son ve rir ler.' On lar (bu iş te, ne ek sik
ne faz la) ku sur et mez ler. (6/61)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ken di si ne hiç-
bir şey vah yo lun ma mış ken "Ba na da vahy gel di" di yen ve
"Allah'ın in dir di ği nin bir ben ze ri ni de ben in di re ce ğim" di yen den
da ha za lim kim dir? Sen bu za lim le ri, ölü mün 'şid det li sar sın tı la -
rı' sı ra sın da me lek le rin el le ri ni uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu
kıs kıv rak ya ka la nış tan) çı ka rın, bu gün Al lah'a kar şı hak sız ola -
nı söy le di ği niz ve O'nun ayet le rin den bü yük le ne rek (yüz çe vir -
me niz) do la yı sıy la al çal tı cı bir azab la kar şı lık gö re cek si niz" (de -
dik le rin de) bir gör sen... (6/93)
Ta ne yi ve çe kir de ği ya ran şüp he siz Al lah'tır. O, di ri yi ölü den çı -
ka rır, ölü yü de di ri den çı ka rır. İş te Al lah bu dur. Öy ley se na sıl
olu yor da çev ri li yor su nuz? (6/95)
Ger çek şu ki, Biz on la ra me lek ler in dir sey dik, on lar la ölü ler ko -
nuş say dı ve her şe yi kar şı la rı na top la say dık, -Al lah'ın di le di ği dı -
şın da- yi ne on lar inan ma ya cak lar dı. An cak on la rın ço ğu ca hil lik
edi yor lar. (6/111)
Ölü iken ken di si ni di rilt ti ği miz ve in san lar için de yü rü me si için
ken di si ne bir nur ver di ği miz kim se nin du ru mu, ka ran lık lar da ka -
lıp ora dan bir çı kış bu la mı ya nın du ru mu gi bi mi dir? İş te, ka fir le -
re yap mak ta ol duk la rı böy le 'süs lü ve çe ki ci' gös te ril miş tir.
(6/122)
Bir de de di ler ki: "Bu hay van la rın ka rın la rın da olan, yal nız ca bi -
zim er kek le ri mi ze ait tir, eş le ri mi ze ise ha ram dır. Eğer o, ölü do -
ğar sa on lar da bun da or tak tır lar." Al lah, (bu) düz me le ri nin ce za-
sı nı ve re cek tir. Şüp he siz O, hü küm sa hi bi olan dır, bi len dir.
(6/139)
De ki: "Ba na vah yo lu nan lar için de, yi yen bir kim se nin yi ye ce ği
(şey ler) için, ölü eti, dö kü len kan, do muz eti -ki bu ger çek ten

mur dar dır- ya da Al lah'tan baş ka sı adı na ke sil miş bir fısk dı şın -
da, ha ram kı lın mış bir şey bul mu yo rum. Kim ka çı nıl maz bir ih -
ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa, -sal dır ma mak ve had di aş ma mak
şar tıy la- (bu sa yı lan lar dan öl me ye cek ka dar yi ye bi lir). Şüp he siz
se nin Rab bin ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/145)
De ki: "Şüp he siz be nim na ma zım, iba det le rim, di ri mim ve ölü-
müm alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır." (6/162)
Rah me ti nin önün de rüz gar la rı bir müj de ola rak gön de ren O'dur.
Bun lar ağır ca bu lut la rı kal dı rıp yük len di ğin de, on la rı (ku rak lık -
tan) öl müş bir şeh re sü rük le yi ve ri riz ve bu nun la ora ya su in di ri -
riz de böy le lik le bü tün ürün ler den çı ka rı rız. İş te Biz, ölü le ri de
böy le di ril tip-çı ka rı rız. Ki ib ret ala sı nız. (7/57)
(Her şey) Açık ça or ta ya çık tık tan son ra bi le, san ki ken di le ri, göz
gö re gö re ölü me sü rük le ni yor lar mış gi bi, se nin le hak ko nu sun -
da tar tı şıp du ru yor lar dı. (8/6)
De ki: "Gök ler den ve yer den siz le re rı zık ve ren kim dir? Ku lak -
la ra ve göz le re ma lik olan kim dir? Di ri yi ölü den çı ka ran ve ölü -
yü di ri den çı ka ran kim dir? Ve iş le ri evi rip-çe vi ren kim dir? On lar:
"Al lah" di ye cek ler dir. Öy ley se de ki: "Pe ki siz yi ne de kor kup-
sa kın ma ya cak mı sı nız? (10/31)
De ki: "Gök ler den ve yer den siz le re rı zık ve ren kim dir? Ku lak -
la ra ve göz le re ma lik olan kim dir? Di ri yi ölü den çı ka ran ve ölü -
yü di ri den çı ka ran kim dir? Ve iş le ri evi rip-çe vi ren kim dir? On lar:
"Al lah" di ye cek ler dir. Öy ley se de ki: "Pe ki siz yi ne de kor kup-
sa kın ma ya cak mı sı nız? (10/31)
O'nun ar şı su üze rin de iken amel ba kı mın dan han gi ni zin da ha
iyi ol du ğu nu de ne mek için gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan
O'dur. An dol sun on la ra: "Ger çek ten siz, ölüm den son ra yi ne di -
ril ti le cek si niz" der sen, in kâr eden ler mut la ka: "Bu, açık ça bir bü -
yü den baş ka sı de ğil dir" der ler. (11/7)
Eğer ken di siy le dağ la rın yü rü tül dü ğü, ye rin par ça lan dı ğı ve ya
ölü le rin ko nuş tu rul du ğu bir Kur'an ol say dı (yi ne bu Kur'an olur-
du). Ha yır, em rin tü mü Al lah'ın dır. İman eden ler hâ lâ an la ma dı -
lar mı ki, eğer Al lah di le miş ol say dı, in san la rın tü mü nü hi da ye -
te er dir miş olur du. İn kâr eden ler, Al lah'ın va'di ge lin ce ye ka dar,
yap tık la rı do la yı sıy la ya baş la rı na çe tin bir be la ça ta cak ve ya
yurt la rı nın ya kı nı na ine cek. Şüp he siz Al lah, ver di ği söz den
dön mez. (Ve ya mi adı nı şa şır maz.) (13/31)
Yut kun ma ya ça ba la ya cak ve bo ğa zın dan ge çir me yi ba şa ra -
mayacak, ona her yan dan ölüm ge le cek, oy sa öl me ye cek de.
Ar dın dan da ha ka tı bir azab ola cak. (14/17)
Ölü dür ler, di ri de ğil dir ler; ne za man di ri le cek le ri nin şu uru na va -
ra maz lar. (16/21)
Al lah gök ten su in dir di, ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt ti; işi-
te bi len bir top lu luk için bun da ger çek ten bir ayet var dır. (16/65)
O, si ze an cak ölü yü, ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı ha ram kıl dı. Fa kat kim mec bur ka lır -
sa, sal dır ma mak ve sı nı rı aş ma mak üze re (yi ye bi lir). Çün kü
ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (16/115)
Bu du rum da, Biz sa na, ha ya tın  da kat kat, ölü mün de kat kat
(acı sı nı) tat tı rır dık; son ra Bize kar şı bir yar dım cı bu la maz dın.
(17/75)
Biz on la rı, ye mek ye mez ce set ler kıl ma dık ve on lar ölüm süz
de ğil ler di. (21/8)
Sen den ön ce hiç bir be şe re ölüm süz lü ğü ver me dik; şim di sen
ölür sen on lar ölüm süz mü ka la cak lar? (21/34)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Biz si zi, şer le de, ha yır la da de ne ye -
rek im ti han edi yo ruz ve siz Bize dön dü rü le cek si niz. (21/35)
Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz, ger çek
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şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam la su dan, son ra
bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi çi mi bel li be lir siz bir çiğ-
nem et par ça sın dan; si ze (kud re ti mi zi) açık ça gös ter mek için.
Di le di ği mi zi, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo -
ruz. Son ra si zi be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı -
na eriş me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na
son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey bil me me
du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri
çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün, fa kat Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir, ka ba rır ve her gü -
zel çift ten (ürün ler) bi ti rir. (22/5)
İş te böy le; şüp he siz Al lah, hak kın Ken di si dir ve şüp he siz ölü le -
ri di ril tir ve ger çek ten her şe ye güç ye ti ren dir. (22/6)
O (bü tün ger çek), yal nız ca bi zim (ya şa mak ta ol du ğu muz bu)
dün ya ha ya tı mız dan iba ret tir; ölü rüz ve ya şa rız, biz di ril ti le cek ler
de ği liz." (23/37)
So nun da, on lar dan bi ri ne ölüm gel di ği za man, der ki: "Rab bim,
be ni ge ri çe vi rin." (23/99)
Onun la ölü bir bel de yi (top ra ğı) can lan dır mak ve ya rat tı ğı mız
hay van lar dan ve in san lar dan bir ço ğu nu onun la su la mak için.
(25/49)
Ölüm süz kı lın mak umu duy la sa nat ya pı la rı mı edi ni yor su nuz?"
(26/129)
Çün kü ger çek ten sen, ölü le re (söz) din le te mez sin ve ar ka sı nı
dö nüp ka çan sa ğır la ra da çağ rı yı işit ti re mez sin. (27/80)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır; son ra Bize dön dü rü le cek si niz.
(29/57)
An dol sun on la ra: "Gök ten su in di rip de ölü mün den son ra yer yü-
zü nü di ril ten kim dir?" di ye so ra cak olur san, şüp he siz: "Al lah" di -
ye cek ler. De ki: "Hamd Al lah'ın dır." Ha yır, on la rın ço ğu ak let -
mi yor lar. (29/63)
O ölü den di ri yi çı ka rır ve di ri den ölü yü çı ka rır, ölü mün den son -
ra da ye ri di ril tir. İş te siz de böy le çı ka rı la cak sı nız. (30/19)
Si ze bir kor ku ve umut (un su ru) ola rak şim şe ği gös ter me si ile
gök ten su in dir mek su re tiy le ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt-
me si de, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la -
na bi le cek bir ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (30/24)
Şim di Al lah'ın rah me ti nin eser le ri ne bak; ölü mün den son ra yer-
yü zü nü na sıl di rilt mek te dir? Şüp he siz O, ölü le ri de ger çek ten
di ril te cek tir. O, her şe ye güç ye ti ren dir. (30/50)
Şim di sen, ölü le re (söz) du yu ra maz sın ve ar ka la rı nı dö nüp gi -
den sa ğır la ra da çağ rı yı du yu ra maz sın. (30/52)
De ki: "Si ze ve kil kı lı nan ölüm me le ği, ha ya tı nı za son ve re cek,
son ra Rab bi ni ze dön dü rül müş ola cak sı nız." (32/11)
De ki: "Eğer ölüm den ve ya öl dü rül mek ten ka çı yor sa nız, ka çış
si ze ke sin ola rak bir ya rar sağ la maz; böy le ol sa bi le, pek az (bir
za man) dı şın da me ta la nıp-ya rar lan dı rıl maz sı nız." (33/16)
(Gel dik le rin de de) Si ze kar şı 'cim ri ve ben cil dir ler.' Şa yet kor ku
ge le cek ol sa, ölüm den do la yı üs tü ne bay gın lık çök müş kim se -
ler gi bi göz le ri dö ne rek sa na bak mak ta ol duk la rı nı gö rür sün.
Kor ku gi din ce, hay ra kar şı ol duk ça düş kün lük gös te re rek si zi
kes kin dil le riy le (eleş ti rip in ci te rek) kar şı lar lar. İş te on lar iman
et me miş ler dir; böy le ce Al lah on la rın yap tık la rı nı bo şa çı kar mış -
tır. Bu Al lah'a gö re pek ko lay dır. (33/19)
Böy le ce onun (Sü ley ma nın) ölü mü ne ka rar ver di ği miz za man,
ölü mü nü, on la ra, asa sı nı ye mek te olan bir ağaç kur dun dan
baş ka sı ha ber ver me di. Ar tık o, ye re yı kı lıp-dü şün ce, açık ça or -
ta ya çık tı ki, şa yet cin ler gay bı bil miş ol sa lar dı böy le si ne aşa ğı -
la nı cı bir azab için de ka lıp-ya şa maz lar dı. (34/14)

Al lah, rüz gar la rı gön de rir, on lar da bu lu tu kal dı rır, böy le ce Biz
onu ölü bir bel de ye sü rük le riz, onun la, ye ri ölü mün den son ra di -
ril ti riz. İş te (ölüm den son ra) di ri lip- ya yıl ma da böy le dir. (35/9)
Di ri olan lar la ölü ler de bir de ğil dir. Ger çek ten Al lah, di le di ği ne
işit ti rir; sen ise ka bir ler de olan la ra işit ti re cek de ğil sin. (35/22)
İn kar eden le re ge lin ce, on lar için de ce hen nem ate şi var dır. On -
lar için ne, ka rar ve ri lir, ki böy le ce ölü ver sin ler, ne de ken di le ri -
ne onun aza bın dan (bir şey) ha fif le ti lir. İş te Biz, her nan kör ola -
nı böy le ce za lan dı rı rız. (35/36)
Şüp he siz Biz, ölü le ri Biz di ril ti riz; on la rın ön den tak dim et tik le ri -
ni ve eser le ri ni Biz ya za rız. Biz her şe yi, apa çık bir ki tap ta tes bit
edip ko ru mu şuz. (36/12)
Ölü top rak ken di le ri için bir ayet tir; Biz onu di rilt tik, on dan ta ne -
ler çı kart tık, böy le lik le on dan ye mek te dir ler. (36/33)
Yal nız ca bi rin ci ölü mü müz den baş ka (öy le mi)? Ve biz aza ba
uğ ra tı la cak olan lar de ğil miy mi şiz?" (37/59)
Al lah, öle cek le ri za man can la rı nı alır; öl me ye ni de uy ku sun da
(bir tür ölü me so kar). Böy le ce, ken di si hak kın da ölüm ka ra rı ve -
ril miş ola nı(n ru hu nu) tu tar, öbü rü sü nü ise adı ko nul muş bir
ece le ka dar sa lı ve rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka vim
için ger çek ten ayet ler var dır. (39/42)
Al lah, öle cek le ri za man can la rı nı alır; öl me ye ni de uy ku sun da
(bir tür ölü me so kar). Böy le ce, ken di si hak kın da ölüm ka ra rı ve -
ril miş ola nı(n ru hu nu) tu tar, öbü rü sü nü ise adı ko nul muş bir
ece le ka dar sa lı ve rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka vim
için ger çek ten ayet ler var dır. (39/42)
O'nun ayet le rin den bi ri de, se nin ger çek ten yer yü zü nü hu şu için-
de (sol muş, boy nu bü kül müş ve kup ku ru) gör men dir. Ama Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man, dep re nir ve ka ba rır. Şüp -
he siz onu di ril ten, ölü le ri de el bet te di ril ti ci dir. Çün kü O, her şe ye
güç ye ti ren dir. (41/39)
Yok sa O'nun dı şın da bir ta kım ve li ler mi edin di ler? İş te Al lah;
ve li O'dur, ölü le ri di ril ten O'dur. O, her şe ye güç ye ti ren dir.
(42/9)
Ki O, bel li bir mik tar ile gök ten su in dir di de, onun la ölü bir mem-
le ke ti 'di rilt tik (ve her ya nı na ye ni den ha yat) yay dık'; siz de böy -
le (ka bir le ri niz den di ril ti lip) çı ka rı la cak sı nız. (43/11)
(Bü tün her şey) Bi zim yal nız ca ilk ölü mü müz dür; biz ye ni den di -
ril ti lip-kal dı rı la cak de ği liz." (44/35)
Or da, ilk ölü mün dı şın da baş ka ölüm tad maz lar. Ve (Al lah da)
on la rı ce hen nem aza bın dan ko ru muş tur. (44/56)
Ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin de (ve ya ay kı rı lı ğın da),
Allah'ın gök ten rı zık in di rip ölü mün den son ra yer yü zü nü di rilt -
me sin de ve rüz gar la rı (bel li bir dü zen için de) yö net me sin de ak -
lı nı kul la nan bir ka vim için ayet ler var dır. (45/5)
Yok sa kö tü lük le re ba tıp-ya ra alan lar, ken di le ri ni iman edip sa lih
amel ler de bu lu nan lar gi bi kı la ca ğı mı zı mı san dı lar? Ha yat la rı
ve ölüm le ri bir mi (ola cak)? Ne kö tü hü küm ve ri yor lar. (45/21)
De di ler ki: "(Bü tün olup bi ten,) Bu dün ya ha ya tı mız dan baş ka sı
de ğil dir, ölü rüz ve di ri li riz; bi zi "ke sin ti si ol ma yan za man' (deh-
rin akı şın)dan baş ka sı yı kı ma (he la ke) uğ rat mı yor." Oy sa on la -
rın bu nun la il gi li hiç bir bil gi le ri yok tur; yal nız ca zan ne di yor lar.
(45/24)
On lar gör mü yor lar mı ki, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve on la rı ya rat -
mak tan yo rul ma yan (Al lah), ölü le ri de di rilt me ye güç ye ti rir. Ha -
yır; ger çek ten O, her şe ye güç ye ti ren dir. (46/33)
İman eden ler, der ler ki: "(Sa vaş iz ni için) Bir sû re in di ril me li de -
ğil miy di?" Fa kat, için de sa vaş (kı tal) zik ri ge çen muh kem bir
su re in di ril di ği za man, kalp le rin de has ta lık olan la rın, üze ri ne
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ölüm bay gın lı ğı çök müş olan la rın ba kı şı gi bi sa na bak tık la rı nı
gör dün. Oy sa on la ra ev la (olan): (47/20)
Ey iman eden ler, zan dan çok ka çı nın; çün kü zan nın bir kıs mı
gü nah tır. Te ces süs et me yin (bir bi ri ni zin giz li yön le ri ni araş tır -
ma yın). Ki mi niz ki mi ni zin gıy be ti ni yap ma sın (ar ka sın dan çe kiş-
tir me sin.) Siz den bi ri niz, ölü kar de şi nin eti ni ye me yi se ver mi?
İş te, bun dan tik sin di niz. Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz
Allah, tev be le ri ka bul eden dir, çok esir ge yen dir. (49/12)
Kul la ra rı zık ol mak üze re. Ve onun la (o suy la) ölü bir şeh ri di -
rilt tik. İş te (ölüm den son ra) di ri liş de böy le dir. (50/11)
O, ölüm sar hoş lu ğu, bir ger çek ola rak ge lip de, (in sa na) "İş te
bu, se nin yan çi zip-kaç mak ta ol du ğun şey dir" (de nil di ği za man
da). (50/19)
Çev re le rin de ölüm süz lü ğe ulaş mış genç ler dö nüp do la şır;
(56/17)
Si zin ara nız da ölü mü tak dir eden Bi ziz ve Bi zim önü mü ze ge -
çil miş de ğil dir; (56/60)
(Mü na fık lar) On la ra ses le nir ler: "Biz siz ler le bir lik te de ğil miy-
dik?" Der ler ki: "Evet, an cak siz ken di ni zi fit ne ye dü şür dü nüz,
(Müs lü man la rı acı la rın ve yı kım la rın sar ma sı nı) gö ze tip-bek le -
di niz, (Al lah'a ve İs lam'a kar şı) kuş ku la ra ka pıl dı nız. Siz le ri ku -
run tu lar ya nıl tıp-al dat tı. So nun da Al lah'ın em ri (olan ölüm) ge li -
ver di; ve o al dal tı cı da si zi Al lah ile (Al lah'ın adı nı kul la na rak,
hat ta ma sum ca siz den gö rü ne rek) al dat mış ol du." (57/14)
Bi lin ki ger çek ten Al lah, ölü mün den son ra yer yü zü ne ha yat ve -
rir. Şüp he siz Biz, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız di ye si ze ayet-
le ri açık la dık. (57/17)
De ki: "Ey Yahudi olan lar, eğer siz, (bü tün) in san lar dan ay rı ola-
rak yal nız ca siz le rin ger çek ten Al lah'ın ve li le ri (dost ve sev gi li
kul la rı) ol du ğu nu zu öne sü rü yor sa nız, şu hal de ölü mü te men ni
edin; eğer doğ ru söz lü ise niz (bu nu çe kin me den ya pın)." (62/6)
De ki: "El bet te si zin ken di sin den kaç tı ğı nız ölüm, şüp he siz si -
zin le kar şı la şıp-bu lu şa cak tır. Son ra gay bı da, mü şa he de edi le -
bi le ni de bi len (Al lah)a dön dü rü le cek si niz; O da si ze yap tık la rı -
nı zı ha ber ve re cek tir." (62/8)
Siz den bi ri ni ze ölüm ge lip de: "Rab bim, be ni ya kın bir sü re ye
(ece le) ka dar ge cik tir sen ben de böy le ce sa da ka ver sem ve sa -
lih ler den ol sam" de mez den ön ce, si ze rı zık ola rak ver dik le ri -
miz den in fak edin. (63/10)
O, amel (dav ra nış ve ey lem) ba kı mın dan han gi ni zin da ha iyi
(ve gü zel) ola ca ğı nı de ne mek için ölü mü ve ha ya tı ya rat tı. O,
üs tün ve güç lü olan dır, çok ba ğış la yan dır. (67/2)
So nun da ya kîn (ke sin bir ger çek olan ölüm) ge lip bi ze çat tı."
(74/47)
(Öy ley se Al lah,) Ölü le ri di rilt me ye güç ye ti ren de ğil mi dir?
(75/40)
Di ri le re ve ölü le re. (77/26)
Son ra onun için de o, ne ölür, ne ya şar. (87/13)
Öy le ki (bu,) me za rı zi ya re ti ni ze (kab re gi di şi ni ze, ölü mü nü ze)
ka dar sür dü." (102/2)

ÖLÜM
Ya da (bun lar) ka ran lık lar gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü
'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki yıl dı -
rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la ku -
lak la rı nı tı kar lar. Oy sa Al lah ka fir le ri çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(2/19)
Son ra şük re de si niz di ye si zi ölü mü nüz den son ra di rilt tik. (2/56)
De ki: "Eğer Al lah Katında ahi ret yur du baş ka in san la rın de ğil

de yal nız ca si zin ise (ve) doğ ru söz lüy se niz öy ley se he men ölü -
mü di le yin." (2/94)
Oy sa on lar ön ce den el le ri nin tak dim et tik le rin den do la yı onu
(ölü mü) hiç bir za man ke sin ola rak di le mi ye cek ler dir. Al lah za -
lim le ri bi len dir. (2/95)
Yok sa siz Ya kub'un ölüm anın da ora da şa hid ler miy di niz? O
oğul la rı na: "Ben den son ra ki me iba det ede cek si niz?" de di ğin de
on lar: "Se nin ila hı na ve ata la rın İb ra him İs ma il ve İs hak'ın ila hı
olan tek bir ila ha iba det ede ce ğiz; biz ler ona tes lim ol duk" de -
miş ler di. (2/133)
Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da ge ce ile gün dü zün
ard ar da ge li şin de in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen ge -
mi ler de Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün den
son ra di rilt ti ği su da her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da rüz gar-
la rı es tir me sin de gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş bu lut la rı
evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten ayet ler
var dır. (2/164)
Siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man eğer ge ri de bir ha yır
bı rak mış sa ana ya ba ba ya ve ya kın ak ra ba ya bi li nen (uy gun
meş ru) bir tarz da va si yet te bu lun ma sı -Al lah'a kar şı gel mek ten
sa kı nan la ra bir hak ola rak- si ze ya zıl dı (farz kı lın dı). (2/180)
Bin ler ce ki şi nin ölüm kor ku suy la yurt la rın dan çık tık la rı nı gör me-
din mi? Al lah on la ra: "Ölün" de di son ra da on la rı di rilt ti. Şüp he -
siz Al lah in san la ra kar şı fazl sa hi bi dir. An cak in san la rın ço ğun -
lu ğu şük ret mez. (2/243)
Ya da al tı üs tü ne gel miş ıs sız du ran bir şeh re uğ ra yan gi bi si ni
(gör me din mi?) De miş ti ki: "Al lah bu ra sı nı ölü mün den son ra na -
sıl di ril te cek miş?" Bu nun üze ri ne Al lah onu yüz yıl ölü bı rak tı
son ra onu di rilt ti. (Ve ona) De di ki: "Ne ka dar kal dın?" O: "Bir
gün ve ya bir gün den az kal dım" de di. (Al lah ona:) "Ha yır yüz yıl
kal dın böy ley ken yi ye ce ği ne ve içe ce ği ne bak he nüz bo zul ma -
mış; eşe ği ne de bir bak; (bu nu yap ma mız) se ni in san la ra ib ret-
bel ge si kıl ma mız için dir. Ke mik le re de bir bak na sıl bir ara ya
ge ti ri yo ruz son ra da on la ra et giy di ri yo ruz?" de di. O ken di si ne
(bun lar) apa çık bel li ol duk tan son ra de di ki: "(Ar tık şim di) Bi li yo -
rum ki ger çek ten Al lah her şe ye güç ye ti ren dir." (2/259)
An dol sun siz onun la kar şı laş ma dan ön ce ölü mü te men ni edi-
yor du nuz. İş te onu gör dü nüz ama ba kıp du ru yor su nuz. (3/143)
On lar ken di le ri otu rup kar deş le ri için: "Eğer bi ze ita at et se ler di
öl dü rül mez ler di" di yen ler dir. De ki: "Eğer doğ ru söz lü ler ise niz
ölü mü ken di niz den sa vın öy ley se." (3/168)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Kı ya met gü nü el bet te ecir le ri niz ek -
sik siz ce öde ne cek tir. Kim ateş ten uzak laş tı rı lır ve cen ne te so -
ku lur sa, ar tık o ger çek ten kur tu lu şa er miş tir. Dün ya ha ya tı, al -
da tı cı me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (3/185)
Ka dın la rı nız dan fu huş ya pan la rın aley hin de ol mak üze re içi niz -
den dört şa hid tu tun. Eğer şe ha det eder ler se, on la rı ölüm alıp
gö tü rün ce ye ve ya Al lah on la ra bir yol kı lın ca ya ka dar ev ler de
alı ko yun. (4/15)
Tev be; ne kö tü lük le ri ya pıp-edip de on lar dan bi ri ne ölüm ça tın -
ca: "Ben şim di ger çek ten tev be et tim" di yen ler ne de ka fir ola-
rak ölen ler için de ğil. Böy le le ri için acı bir azab ha zır la mı şız dır.
(4/18)
Her ne re de olur sa nız ölüm si zi bu lur; yük sek çe yer ler de tah kim
edil miş şa to lar da ol sa nız bi le. On la ra bir iyi lik do kun sa: "Bu
Allah'tan dır" der ler; on la ra bir kö tü lük do kun sa: "Bu sen den dir"
der ler. De ki: "Tü mü Al lah'tan dır." Fa kat ne olu yor ki bu top lu lu -
ğa hiç bir sö zü an la ma ya ça lış mı yor lar? (4/78)
Al lah yo lun da hic ret eden, yer yü zün de ba rı na cak çok yer de
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bu lur ge niş lik (ve bol luk) da. Al lah'a ve Re sû lü'ne hic ret et mek
üze re evin den çı kan, son ra ken di si ne ölüm ge len ki şi nin ec ri
şüp he siz Al lah'a düş müş tür. Al lah ba ğış la yı cı dır, esir ge yi ci dir.
(4/100)
Ey iman eden ler, siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, va si -
yet ha zır la nı şın da ara nız da içi niz den ada let li iki ki şi yi (şa hid tu -
tun.) Ve ya yol cu luk ta olup si ze ölüm mu si be ti ge lip ça tar sa, siz-
den ol ma yan baş ka iki ki şi yi (şa hid tu tun. İki si ni) Şa yet kuş ku -
la na cak olur sa nız na maz dan son ra alı ko yar sı nız on lar da (si -
ze): "Ak ra ba da hi ol sa onu (ye mi ni mi zi) hiç bir de ğe re de ğiş tir -
me ye ce ğiz ve Al lah'ın şa hid li ği ni giz le me ye ce ğiz. Ak si tak dir de
biz el bet te gü nah kar lar dan olu ruz." di ye Al lah adı na ye min et -
sin ler. (5/106)
O kul la rı üze rin de kah re di ci (kah har) olan dır. Si ze ko ru yu cu lar
gön de ri yor. So nun da siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man
el çi le ri miz onun 'ha ya tı na son ve rir ler.' On lar (bu iş te ne ek sik
ne faz la) ku sur et mez ler. (6/61)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ken di si ne hiç-
bir şey vah yo lun ma mış ken "Ba na da vahy gel di" di yen ve
"Allah'ın in dir di ği nin bir ben ze ri ni de ben in di re ce ğim" di yen den
da ha za lim kim dir? Sen bu za lim le ri ölü mün 'şid det li sar sın tı la -
rı' sı ra sın da me lek le rin el le ri ni uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu
kıs kıv rak ya ka la nış tan) çı ka rın, bu gün Al lah'a kar şı hak sız ola -
nı söy le di ği niz ve O'nun ayet le rin den bü yük le ne rek (yüz çe vir -
me niz) do la yı sıy la al çal tı cı bir azab la kar şı lık gö re cek si niz" (de -
dik le rin de) bir gör sen... (6/93)
De ki: "Şüp he siz, be nim na ma zım, iba det le rim, di ri mim ve ölü-
müm alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır." (6/162)
(Her şey) Açık ça or ta ya çık tık tan son ra bi le san ki ken di le ri göz
gö re gö re ölü me sü rük le ni yor lar mış gi bi se nin le hak ko nu sun da
tar tı şıp du ru yor lar dı. (8/6)
O'nun ar şı su üze rin de iken amel ba kı mın dan han gi ni zin da ha
iyi ol du ğu nu de ne mek için gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan
O'dur. An dol sun on la ra: "Ger çek ten siz ölüm den son ra yi ne di -
ril ti le cek si niz" der sen in kâr eden ler mut la ka: "Bu açık ça bir bü -
yü den baş ka sı de ğil dir" der ler. (11/7)
Yut kun ma ya ça ba la ya cak ve bo ğa zın dan ge çir me yi ba şa ra -
mayacak, ona her yan dan ölüm ge le cek oy sa öl me ye cek de.
Ar dın dan da ha ka tı bir azab ola cak. (14/17)
Al lah gök ten su in dir di ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt ti; işi-
te bi len bir top lu luk için bun da ger çek ten bir ayet var dır. (16/65)
Bu du rum da Biz, sa na ha ya tın  da kat kat, ölü mün de kat kat
(acı sı nı) tat tı rır dık; son ra Bize kar şı bir yar dım cı bu la maz dın.
(17/75)
Biz on la rı ye mek ye mez ce set ler kıl ma dık ve on lar ölüm süz de -
ğil ler di. (21/8)
Sen den ön ce hiç bir be şe re ölüm süz lü ğü ver me dik; şim di sen
ölür sen on lar ölüm süz mü ka la cak lar? (21/34)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Biz si zi şer le de ha yır la da de ne ye rek
im ti han edi yo ruz ve siz Bize dön dü rü le cek si niz. (21/35)
So nun da on lar dan bi ri ne ölüm gel di ği za man der ki: "Rab bim
be ni ge ri çe vi rin." (23/99)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır; son ra Bize dön dü rü le cek si niz.
(29/57)
An dol sun on la ra: "Gök ten su in di rip de ölü mün den son ra yer yü-
zü nü di ril ten kim dir?" di ye so ra cak olur san şüp he siz: "Al lah" di -
ye cek ler. De ki: "Hamd Al lah'ın dır." Ha yır on la rın ço ğu ak let mi -
yor lar. (29/63)
O ölü den di ri yi çı ka rır ve di ri den ölü yü çı ka rır, ölü mün den son -

ra da ye ri di ril tir. İş te, siz de böy le çı ka rı la cak sı nız. (30/19)
Si ze bir kor ku ve umut (un su ru) ola rak şim şe ği gös ter me si ile
gök ten su in dir mek su re tiy le ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt-
me si de O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la na -
bi le cek bir ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (30/24)
Şim di Al lah'ın rah me ti nin eser le ri ne bak; ölü mün den son ra yer-
yü zü nü na sıl di rilt mek te dir? Şüp he siz O, ölü le ri de ger çek ten
di ril te cek tir. O her şe ye güç ye ti ren dir. (30/50)
De ki: "Si ze ve kil kı lı nan ölüm me le ği ha ya tı nı za son ve re cek,
son ra Rab bi ni ze dön dü rül müş ola cak sı nız." (32/11)
De ki: "Eğer ölüm den ve ya öl dü rül mek ten ka çı yor sa nız, ka çış
si ze ke sin ola rak bir ya rar sağ la maz; böy le ol sa bi le pek az (bir
za man) dı şın da me ta la nıp-ya rar lan dı rıl maz sı nız." (33/16)
(Gel dik le rin de de) Si ze kar şı 'cim ri ve ben cil dir ler.' Şa yet kor ku
ge le cek ol sa ölüm den do la yı üs tü ne bay gın lık çök müş kim se ler
gi bi göz le ri dö ne rek sa na bak mak ta ol duk la rı nı gö rür sün. Kor -
ku gi din ce hay ra kar şı ol duk ça düş kün lük gös te re rek si zi kes-
kin dil le riy le (eleş ti rip in ci te rek) kar şı lar lar. İş te on lar iman et -
me miş ler dir; böy le ce Al lah on la rın yap tık la rı nı bo şa çı kar mış tır.
Bu Al lah'a gö re pek ko lay dır. (33/19)
Böy le ce onun (Sü ley ma nın) ölü mü ne ka rar ver di ği miz za man,
ölü mü nü on la ra asa sı nı ye mek te olan bir ağaç kur dun dan baş-
ka sı ha ber ver me di. Ar tık o ye re yı kı lıp-dü şün ce açıkça or ta ya
çık tı ki şa yet cin ler gay bı bil miş ol sa lar dı, böy le si ne aşa ğı la nı cı
bir azab için de ka lıp-ya şa maz lar dı. (34/14)
Al lah rüz gar la rı gön de rir, on lar da bu lu tu kal dı rır, böy le ce Biz
onu ölü bir bel de ye sü rük le riz, onun la ye ri ölü mün den son ra di -
ril ti riz. İş te (ölüm den son ra) di ri lip- ya yıl ma da böy le dir. (35/9)
"Yal nız ca bi rin ci ölü mü müz den baş ka (öy le mi)? Ve biz aza ba
uğ ra tı la cak olan lar de ğil miy mi şiz?" (37/59)
Al lah öle cek le ri za man can la rı nı alır; öl me ye ni de uy ku sun da
(bir tür ölü me so kar). Böy le ce ken di si hak kın da ölüm ka ra rı ve -
ril miş ola nı(n ru hu nu) tu tar, öbü rü nü ise adı ko nul muş bir ece le
ka dar sa lı ve rir. Şüp he siz bun da dü şü ne bi len bir ka vim için ger-
çek ten ayet ler var dır. (39/42)
Ger çek şu ki, sen de öle cek sin, on lar da öle cek ler dir. (39/30)
Son ra şüp he siz siz ler, kı ya met gü nü Rab bi ni zin hu zu run da da -
va la şa cak sı nız. (39/31)
"(Bü tün her şey) Bi zim yal nız ca ilk ölü mü müz dür; biz ye ni den di -
ril ti lip-kal dı rı la cak de ği liz." (44/35)
Or da ilk ölü mün dı şın da baş ka ölüm tad maz lar. Ve (Al lah da)
on la rı ce hen nem aza bın dan ko ru muş tur. (44/56)
Ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin de (ve ya ay kı rı lı ğın da)
Allah'ın gök ten rı zık in di rip ölü mün den son ra yer yü zü nü di rilt -
me sin de ve rüz gar la rı (bel li bir dü zen için de) yö net me sin de ak -
lı nı kul la nan bir ka vim için ayet ler var dır. (45/5)
Yok sa kö tü lük le re ba tıp-ya ra alan lar ken di le ri ni iman edip sa lih
amel ler de bu lu nan lar gi bi kı la ca ğı mı zı mı san dı lar? Ha yat la rı
ve ölüm le ri bir mi (ola cak)? Ne kö tü hü küm ve ri yor lar. (45/21)
İman eden ler der ler ki: "(Sa vaş iz ni için) Bir sû re in di ril me li de -
ğil miy di?" Fa kat için de sa vaş (kı tal) zik ri ge çen muh kem bir su -
re in di ril di ği za man kalp le rin de has ta lık olan la rın üze ri ne ölüm
bay gın lı ğı çök müş olan la rın ba kı şı gi bi sa na bak tık la rı nı gör-
dün. Oy sa on la ra ev la (olan): (47/20)
Kul la ra rı zık ol mak üze re. Ve onun la (o suy la) ölü bir şeh ri di -
rilt tik. İş te (ölüm den son ra) di ri liş de böy le dir. (50/11)
O ölüm sar hoş lu ğu bir ger çek ola rak ge lip de (in sa na) "İş te bu
se nin yan çi zip-kaç mak ta ol du ğun şey dir" (de nil di ği za man da).
(50/19)
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Çev re le rin de ölüm süz lü ğe ulaş mış genç ler dö nüp do la şır;
(56/17)
Si zin ara nız da ölü mü tak dir eden Bi ziz ve Bi zim önü mü ze ge -
çil miş de ğil dir; (56/60)
Bi lin ki ger çek ten Al lah, ölü mün den son ra yer yü zü ne ha yat ve -
rir. Şüp he siz Biz, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız di ye si ze ayet-
le ri açık la dık. (57/17)
De ki: "Ey Yahudi olan lar eğer siz (bü tün) in san lar dan ay rı ola-
rak yal nız ca siz le rin ger çek ten Al lah'ın ve li le ri (dost ve sev gi li
kul la rı) ol du ğu nu zu öne sü rü yor sa nız şu hal de ölü mü te men ni
edin; eğer doğ ru söz lü ise niz (bu nu çe kin me den ya pın)." (62/6)
Oy sa on lar el le ri nin öne tak dim et tik le ri do la yı sıy la bu nu hiç bir
za man te men ni ede mez ler. Al lah za lim le ri bi len dir. (62/7)
De ki: "El bet te si zin ken di sin den kaç tı ğı nız ölüm şüp he siz si zin-
le kar şı la şıp-bu lu şa cak tır. Son ra gay bı da mü şa he de edi le bi le -
ni de bi len (Al lah)a dön dü rü le cek si niz; O da si ze yap tık la rı nı zı
ha ber ve re cek tir." (62/8)
Siz den bi ri ni ze ölüm ge lip de: "Rab bim be ni ya kın bir sü re ye
(ece le) ka dar ge cik tir sen ben de böy le ce sa da ka ver sem ve sa -
lih ler den ol sam" de mez den ön ce si ze rı zık ola rak ver dik le ri miz -
den in fak edin. (63/10)
O amel (dav ra nış ve ey lem) ba kı mın dan han gi ni zin da ha iyi (ve
gü zel) ola ca ğı nı de ne mek için ölü mü ve ha ya tı ya rat tı. O üs tün
ve güç lü olan dır, çok ba ğış la yan dır. (67/2)
Keş ke o (ölüm her şe yi) ke sip bi tir sey di. (69/27)
So nun da ya kîn (ke sin bir ger çek olan ölüm) ge lip bi ze çat tı.
(74/47)
(Ölüm kor ku sun dan) Ayak lar bir bi ri ne do laş tı ğın da; (75/29)
(Mal mülk ve ser vet te) Çok luk la övün mek, si zi 'tut kuy la oya la -
yıp ken di niz den ge çir di.' (102/1)
Öy le ki (bu) me za rı zi ya re ti ni ze (kab re gi di şi ni ze, ölü mü nü ze)
ka dar sür dü. (102/2)

ÖLÜM BAY GIN LI ĞI-SAR HOŞ LU ĞU
O, ölüm sar hoş lu ğu, bir ger çek ola rak ge lip de, (in sa na) "İş te
bu, se nin yan çi zip-kaç mak ta ol du ğun şey dir" (de nil di ği za man
da). (50/19)
(Gel dik le rin de de) Si ze kar şı 'cim ri ve ben cil dir ler.' Şa yet kor ku
ge le cek ol sa, ölüm den do la yı üs tü ne bay gın lık çök müş kim se -
ler gi bi göz le ri dö ne rek sa na bak mak ta ol duk la rı nı gö rür sün.
Kor ku gi din ce, hay ra kar şı ol duk ça düş kün lük gös te re rek si zi
kes kin dil le riy le (eleş ti rip in ci te rek) kar şı lar lar. İş te on lar iman
et me miş ler dir; böy le ce Al lah on la rın yap tık la rı nı bo şa çı kar mış -
tır. Bu Al lah'a gö re pek ko lay dır. (33/19)
İman eden ler, der ler ki: "(Sa vaş iz ni için) Bir sû re in di ril me li de -
ğil miy di?" Fa kat, için de sa vaş (kı tal) zik ri ge çen muh kem bir
su re in di ril di ği za man, kalp le rin de has ta lık olan la rın, üze ri ne
ölüm bay gın lı ğı çök müş olan la rın ba kı şı gi bi sa na bak tık la rı nı
gör dün. Oy sa on la ra ev la (olan): İta at ve ma ruf (gü zel) söz dü.
Fa kat iş, ke sin lik ve ka rar lı lık ge rek tir di ği za man, şa yet Al lah'a
sa da kat gös ter se ler di, şüp he siz on lar için da ha ha yır lı olur du.
(47/20-21)

ÖN DER
Ve eğer ant laş ma lar dan son ra, yi ne ye min le ri ni bo zar lar sa ve
di ni ni ze hınç bes le yip-sal dı rır lar sa, bu du rum da küf rün ön der le -
riy le çar pı şın. Çün kü on lar, ye min le ri ol ma yan kim se ler dir; bel -
ki ca yar lar. (9/12)

Rab bin den apa çık bir de lil üze rin de bu lu nan, onu yi ne on dan
bir şa hid iz le yen ve on dan ön ce bir ön der ve rah met ola rak Mu -
sa'nın ki ta bı (ken di si ni doğ ru la mak ta) bu lu nan kim se, (ar tık on -
lar) gi bi mi dir? İş te on lar, bu na (Kur'an'a) ina nır lar. Grup lar dan
bi ri onu in kâr eder se, ateş ona va ade di len yer dir. Öy ley se, bun-
dan kuş ku da ol ma, çün kü o, Rab bin den olan bir hak tır. An cak
in san la rın ço ğun lu ğu inan maz lar. (11/17)
O, kı ya met gü nü kav mi nin ön der li ği ne ge çer, böy le ce on la rı
ate şe gö tür müş olur. So nun da var dık la rı yer, ne kö tü bir yer dir..
(11/98)
İn kâr eden ler der ler ki: "Ona Rab bin den bir ayet (mu ci ze) in di -
ril sey di ya." Sen, yal nız ca bir uya rı cı sın ve her top lu luk için bir
hi da yet ön de ri sin. (13/7)
Ve on la rı, ken di em ri miz le hi da ye te yö nel ten ön der ler kıl dık ve
on la ra hay rı kap sa yan-fi il le ri, na maz kıl ma yı ve ze kat ver me yi
vah yet tik. On lar Bize iba det eden ler di. (21/73)
Ve on lar: "Rab bi miz, bi ze eş le ri miz den ve so yu muz dan, gö zün
ay dın lı ğı ola cak (ço cuk lar) ar ma ğan et ve bi zi tak va sa hip le ri ne
ön der kıl," di yen ler dir. (25/74)
Biz ise, yer yü zün de güç ten dü şü rü len le re lü tuf ta bu lun mak, on -
la rı ön der ler yap mak ve mi ras çı lar kıl mak is ti yo ruz. (28/5)
Biz, on la rı ate şe ça ğı ran ön der ler kıl dık; kı ya met gü nü yar dım
gör mez ler. (28/41)
Ve on la rın için den, sab ret tik le ri za man em ri miz le doğ ru yo la ile-
tip-yö nel ten ön der ler kıl dık; on lar Bizim ayet le ri mi ze ke sin bil-
giy le ina nı yor lar dı. (32/24)

ÖRF
Ey iman eden ler, öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz
kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne, onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa, ar tık (ya pıl ma sı ge -
re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa, onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
Em zir me yi ta mam la mak is te yen ler için an ne ler ço cuk la rı nı iki
tam yıl em zi rir ler. On la rın (an ne le rin) yi ye ce ği, gi ye ce ği bi li nen
(örf)e uy gun ola rak, ço cuk ken di si nin ola na (ba ba ya) ait tir. Kim -
se ye güç ye ti re ce ği nin dı şın da (yük ve so rum lu luk) tek lif edil-
mez. An ne, ço cu ğu, ço cuk ken di si nin olan ba ba da ço cu ğu do -
la yı sıy la za ra ra uğ ra tıl ma sın; mi ras çı üze rin de (ki so rum lu luk
ve gö rev) de bu nun gi bi dir. Eğer (an ne ve ba ba) ara la rın da rı -
za ile ve da nı şa rak (ço cu ğu iki yıl ta mam lan ma dan) süt ten ayır-
ma yı is ter ler se, iki si için de bir güç lük yok tur. Ve eğer ço cuk la -
rı nı zı (bir süt an ne ye) em zirt mek is ter se niz, ve re ce ği ni zi ör fe
uy gun ola rak öde dik ten son ra si ze bir so rum lu luk yok tur.
Allah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki, Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(2/233)
Ken di le ri ne el sür me di ği niz, me hir le ri ni tes bit et me di ği niz ka -
dın la rı bo şa ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. On la rı ya rar -
lan dı rın, zen gin olan ken di gü cü, dar da olan da ken di gü cü ora-
nın da, ma ruf (meş ru ve ör fe uy gun) bir şe kil de ya rar lan dır sın.
(Bu,) iyi lik eden ler üze rin de bir hak tır. (2/236)
Ye tim le ri, ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin; şa yet ken di -
le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz mü, he men on la ra mal-
la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di ye is raf ile çar ça buk ye me yin. Zen -
gin olan if fet li ol ma ya ça lış sın, yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti -
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ya ca ve ör fe uy gun) bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne ver-
di ği niz za man, on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He sap gö rü cü
ola rak Al lah ye ter. (4/6)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler, o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı, fu huş ta bu lun ma yan, if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra, fu huş ya pa cak olur lar sa, öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za-
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu, siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/25)

ÖR TÜ
De di ler ki: "Bi zim kalp le ri miz ör tü lü dür." Ha yır; Al lah, in kâr la rın -
dan do la yı on la rı la net le miş tir. Bun dan do la yı pek azı iman
eder. (2/88)
Oruç ge ce sin de ka dın la rı nı za yak laş mak si ze he lal kı lın dı. On -
lar, si zin ör tü le ri niz, siz de on la ra ör tü sü nüz. Al lah, ger çek ten
si zin, ne fis le ri ni ze iha net et mek te ol du ğu nu zu bil di, tev be ni zi
ka bul et ti ve si zi ba ğış la dı. Ar tık on la ra yak la şın ve Al lah'ın si -
zin için yaz dık la rı nı di le yin. Fe cir vak ti, siz ce be yaz ip lik si yah
ip lik ten ayırd edi lin ce ye ka dar yi yin, için, son ra ge ce ye ka dar
oru cu ta mam la yın. Mes cid ler de iti kaf ta ol du ğu nuz za man lar da
on la ra (ka dın la rı nı za) yak laş ma yın. Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır,
(sa kın) on la ra ya naş ma yın. İş te Al lah, in san la ra ayet le ri ni böy-
le ce açık lar; umu lur ki sa kı nır lar. (2/187)
Ey Ki tap Eh li, ne den hak kı ba tıl ile ör tü yor ve bil di ği niz hal de
hak kı giz li yor su nuz? (3/71)
On la rın ken di söz le ri ni boz ma la rı, Al lah'ın ayet le ri ne kar şı in kâ -
ra sap ma la rı, pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me le ri ve: "Kalp -
le ri miz ör tü lü dür" de me le ri ne de niy le (on la rı la net le dik.) Ha yır;
Al lah, in kâr la rı do la yı sıy la ona (kalp le ri ne) dam ga vur muş tur.
On la rın azı dı şın da, inan maz lar. (4/155)
On lar dan se ni din le yen ler var dır; oy sa Biz, onu kav ra yıp an la -
ma la rı na (bir en gel ola rak) kalp le ri üze ri ne kat kat ör tü ler ve ku -
lak la rın da bir ağır lık kıl dık. On lar, han gi 'apa çık-bel ge yi' gör se -
ler, yi ne ona inan maz lar. Öy le ki, o in kâr et mek te olan lar, sa na
gel dik le rin de, se nin le tar tış ma ya gi re rek: "Bu, ön ce ki le rin uy dur -
ma ma sal la rın dan baş ka bir şey de ğil dir" der ler. (6/25)
Ge ce, üs tü nü ör tüp bü rü yün ce bir yıl dız gör müş ve de miş ti ki:
"Bu be nim rab bim dir." Fa kat (yıl dız) kay bo lu ve rin ce: "Ben kay-
bo lup-gi den le ri sev mem" de miş ti. (6/76)
Şey tan, ken di le rin den 'ör tü lüp giz le nen çir kin yer le ri ni' açı ğa çı -
kar mak için on la ra ves ve se ver di ve de di ki: "Rab bi ni zin si ze bu
ağa cı ya sak la ma sı, yal nız ca, si zin iki me lek ol ma ma nız ve ya
ebe di ya şa yan lar dan kı lın ma ma nız için dir." (7/20)
On lar için ce hen nem den ya tak lar ve üst le ri ne ör tü ler var dır. Biz
zul me sa pan la rı iş te böy le ce za lan dı rı rız. (7/41)
O, si zi tek bir ne fis ten ya rat tı ve ken di siy le du ru lup-ya tış ma sı
için on dan eşi ni var et ti. Onu (eşi ni) ör tüp-bü rü yün ce, o da bir
yük yük len di de bu nun la (bir sü re) ge zin di. Ni te kim ağır la şın ca,
iki si Rab le ri olan Al lah'a dua et ti ler: "Eğer bi ze sa lih (bir ço cuk)
ve rir sen, an dol sun şük re den ler den ola ca ğız." (7/189)
On la ra Nuh'un ha be ri ni oku. Ha ni kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav-
mim, be nim ma ka mım ve Al lah'ın ayet le riy le ha tır lat ma la rım
eğer si ze ağır ge li yor sa ben, şüp he siz Al lah'a te vek kül et mi şim.
Ar tık siz or tak la rı nız la top la nıp ya pa ca ğı nız işi ka ra ra bağ la yın

da işi niz si ze ör tü lü kal ma sın (ve ya ta sa ko nu su ol ma sın), son -
ra hak kım da ki hük mü nü zü -ba na sü re ta nı mak sı zın- ve rin.
(10/71)
Ha be ri niz ol sun; ger çek ten on lar, on dan giz len mek için gö ğüs -
le ri ni bü ker (Hak'tan ka çı nıp yan çi zer)ler. (Yi ne) Ha be ri niz ol -
sun; on lar, ör tü le ri ne bü rün dük le ri za man, O, giz li tut tuk la rı nı
da, açı ğa vur duk la rı nı da bi lir. Çün kü O, si ne le rin özün de sak lı
du ra nı bi len dir. (11/5)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
Biz ön le rin de bir sed, ar ka la rın da bir sed çek tik. Böy le lik le on -
la rı ör tü ver dik, ar tık gör mez ler. (36/9)
De di ler ki: "Bi zi ken di si ne ça ğır dı ğın şe ye kar şı kalb le ri miz bir
ör tü için de dir, ku lak la rı mız da bir ağır lık, bi zim le se nin aran da
bir per de var dır. Ar tık sen, (ya pa bi le ce ği ni) yap, biz de ger çek -
ten ya pı yo ruz." (41/5)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan ve Mu ham med'e in di ri len
(Kur'an)a -ki o Rab le rin den bir hak tır- İman eden le rin (Al lah),
kö tü lük le ri ni ör tüp-ba ğış la mış, du rum la rı nı dü zel tip-ıs lah et miş -
tir. (47/2)
(Bü tün bun lar,) Mü'min er kek le ri ve mü'min ka dın la rı, için de
ebe di ka lı cı lar ol mak üze re, al tın dan ır mak lar akan cen net le re
sok ma sı ve kö tü lük le ri ni ör tüp-ba ğış la ma sı için dir. İş te bu, Al lah
Katında 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk'tur. (48/5)
An dol sun, sen bun dan gaf let için dey din; iş te Biz de se nin üze-
rin de ki ör tü yü açıp-kal dır dık. Ar tık bu gün gö rüş-gü cün kes kin -
dir." (50/22)
Doğ ru su ben, on la rı ba ğış la man için her da vet edi şim de, on lar
par mak la rı nı ku lak la rı na tı ka dı lar, ör tü le ri ni baş la rı na çek ti ler ve
bü yük lük tas la dık ça bü yük lük gös te rip-di ret ti ler.' (71/7)
Ey ör tü sü ne bü rü nen, (73/1)
Ey bü rü nüp ör tü nen, (74/1)
Yıl dız lar 'ör tü lüp (ışık la rı) si lin di ği' za man, (77/8)
Ge ce yi bir ör tü yap tık. (78/10)
Ve onu (is yan la, gü nah la, bo zul ma lar la) ör tüp-sa ran da el bet te
yı kı ma uğ ra mış tır. (91/10)

ÖRÜM CEK
Al lah'ın dı şın da baş ka ve li ler edi nen le rin ör ne ği, ken di ne ev
edi nen örüm cek ör ne ği ne ben zer. Ger çek şu ki, ev le rin en da -
ya nık sız ola nı örüm cek evi dir; bir bil se ler di. (29/41)

ÖV GÜ
Elif, Lam, Ra. Bu bir Ki tap'tır ki, Rab bi nin iz niy le in san la rı ka -
ran lık lar dan nu ra, O güç lü ve öv gü ye la yık ola nın yo lu na çı kar -
man için sa na in dir dik. (14/1)
Ye di gök, yer ve bun la rın için de ki ler O'nu tes bih eder; O'nu öv -
gü ile tes bih et me yen hiç bir şey yok tur, an cak siz on la rın tes-
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bih le ri ni kav ra mı yor su nuz. Şüp he siz O, ha lim olan dır, ba ğış la -
yan dır. (17/44)
Si zi ça ğı ra ca ğı gün, O'na öv güy le ica bet ede cek ve (dün ya da)
pek az bir sü re kal dı ğı nı zı sa na cak sı nız. (17/52)
Ve de ki: "Öv gü (hamd), ço cuk edin me yen, mülk te or ta ğı ol ma -
yan ve düş kün lük ten do la yı yar dım cı ya da (ih ti ya cı) bu lun ma yan
Al lah'adır." Ve O'nu tek bir ede bil dik çe tek bir et. (17/111)

ÖVÜL MEK
Ey iman eden ler, ka zan dık la rı nı zın iyi ola nın dan ve si zin için
yer den bi tir dik le ri miz den in fak edin. Ken di ni zin göz yum ma dan
ala ma ya ca ğı nız ba ya ğı şey le ri ver me ye kal kış ma yın ve bi lin ki,
şüp he siz Al lah, hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır, övül me ye la yık
olan dır. (2/267)
Ge tir dik le riy le se vi nen ve yap ma dık la rı şey ler ne de niy le övül-
mek ten hoş la nan la rı (ka zanç lı) say ma; on la rı azap tan kur tul -
muş ola rak say ma. On lar için acı bir azap var dır. (3/188)
De di ler ki: "Al lah'ın em ri ne mi şa şı yor sun? Al lah'ın rah me ti ve
be re ket le ri si zin üze ri niz de dir, ey ev hal kı şüp he siz O, övül me -
ye la yık olan dır, Me cid'tir." (11/73)
Mu sa de miş ti ki: "Eğer siz ve yer yü zün de ki le rin tü mü in kâr ede-
cek ol sa nız bi le şüp he siz Al lah hiç bir şe ye muh taç de ğil dir, övül -
müş tür." (14/8)
Ge ce nin bir kıs mın da kalk, sa na aid na fi le ola rak onun la
(Kur'an'la) na maz kıl. Umu lur ki Rab bin se ni övül müş bir ma ka -
ma ulaş tı rır. (17/79)
On lar, sö zün en gü ze li ne ile til miş ler dir ve övü len doğ ru yo la ile-
til miş ler dir. (22/24)
Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Şüp he siz Al lah, hiç-
bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan (Ga ni)dır, övül me ye la yık olan dır.
(22/64)
Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise, Rab bin den sa na in di ri le nin hak-
kın ta ken di si ol du ğu nu ve üs tün, güç lü, övül me ye la yık olan
(Al lah)ın yo lu na yö nel tip- ilet ti ği ni gö rü yor lar. (34/6)
Ba tıl, ona önün den de, ar dın dan da ge le mez. (Çün kü Kur'an,)
Hü küm ve hik met sa hi bi, çok övü len (Al lah)tan in di ril me dir.
(41/42)

ÖZ GÜR
Ey iman eden ler, öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz
kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne, onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa, ar tık (ya pıl ma sı ge -
re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa, onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
Ha ni İm ran'ın ka rı sı: "Rab bim, kar nım da ola nı, 'her tür lü ba ğım-
lı lık tan öz gür lü ğe ka vuş tu rul muş ola rak' Sa na ada dım, ben den
ka bul et. Şüp he siz işi ten bi len Sen sin Sen" de miş ti. (3/35)
Sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) dı şın da ki ka dın lar dan
'ev li ve öz gür' olan lar la da (ev len me niz ha ram dır.) Bun lar,
Allah'ın üze ri ni ze yaz dı ğı dır. Bun la rın dı şın da ka la nı if fet le ri ni
ko ru yup fu huş ta bu lun ma mak üze re mal la rı nız la (me hir ve re -
rek) ev le ne cek ka dın ara ma nız si ze he lal kı lın dı. Öy ley se on lar-
dan han gi şey le (ve ya ne ka dar) ya rar lan dıy sa nız, on la ra üc ret
(me hir)le ri ni tes bit edil di ği mik ta rıy la öde yin. Mik ta rın tes bi tin -
den son ra, kar şı lık lı hoş nud ol du ğu nuz bir şey ko nu sun da üs tü-

nü ze bir so rum lu luk yok tur. Şüp he siz Al lah, bi len dir, hü küm ve
hik met sa hi bi olan dır. (4/24)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler, o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı, fu huş ta bu lun ma yan, if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra, fu huş ya pa cak olur lar sa, öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za-
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu, siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/25)
Bir mü'mi ne, -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola rak
ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş man
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz gür lü ğe
ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and laş ma
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet öde mek ve
bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir. (Di yet ve kö le
öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise, ke sin ti siz ola rak
iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir. Al lah bi len dir,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
Bu gün si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. (Ken di le ri ne) Ki tap ve -
ri len le rin ye me ği si ze he lal, si zin de ye me ği niz on la ra he lal dir.
Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön ce (ken di le ri -
ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka dın lar da, na mus lu, fu -
huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -on la -
ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı lın dı.)
Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa, el bet te onun yap tı ğı bo şa
çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (5/5)
Al lah si zi, ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den, boş
söz ler den' do la yı so rum lu tut maz, an cak ye min le ri niz le bağ la -
dı ğı nız söz ler den do la yı si zi so rum lu tu tar. Onun (ye mi nin) kef-
fa re ti, ai le niz de ki le re ye dir dik le ri ni zin or ta la ma sın dan on yok su -
lu do yur mak ya da on la rı giy dir mek ve ya bir kö le yi öz gür lü ğü ne
ka vuş tur mak tır. (Bun la ra im kan) Bu la ma yan (için) üç gün oruç
(var dır.) Bu, ye min et ti ği niz de (boz du ğu nuz) ye min le ri ni zin kef-
fa re ti dir. Ye min le ri ni zi ko ru yu nuz. Al lah, si ze ayet le ri ni böy le
açık lar, umu lur ki şük re der si niz. (5/89)
Ka dın la rı na "zı har"da bu lu nan lar, son ra söy le dik le rin den ge ri
dö nen le rin, bir bir le riy le te mas et me den ön ce bir kö le yi öz gür lü -
ğü ne ka vuş tur ma la rı ge re kir. İş te si ze bu nun la öğüt ve ril mek te -
dir. Al lah, yap tık la rı nı zı ha ber alan dır. (58/3)
Bir boy nu çöz mek (bir kö le ye öz gür lük ver mek)tir; (90/13)
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PA PAZ
An dol sun, in san lar için de, mü'min le re en şid det li düş man ola-
rak Yahudi le ri ve müş rik le ri bu lur sun. On lar dan, iman eden le re
sev gi ba kı mın dan en ya kın ola rak da: "Hı ris ti yan la rız" di yen le ri
bu lur sun. Bu, on lar dan (bir ta kım) pa paz ve ra hip le rin ol ma sı ve
on la rın ger çek te bü yük lük tas la ma ma la rı ne de niy le dir. (5/82)

PAR MAK
Ya da (bun lar) ka ran lık lar, gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü,
'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki, yıl-
dı rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la
ku lak la rı nı tı kar lar. Oy sa Al lah ka fir le ri çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(2/19)
Siz ler, iş te böy le si niz; on la rı se ver si niz, oy sa on lar si zi sev mez-
ler. Siz Ki ta bın tü mü ne ina nır sı nız, on lar si zin le kar şı laş tık la rın -
da "inan dık" der ler, ken di baş la rı na kal dık la rın da ise, si ze olan
kin ve öf ke le rin den do la yı par mak uç la rı nı ısı rır lar. De ki: "Kin
ve öf ke niz le ölün." Şüp he siz Al lah, si ne le rin özün de sak lı du ra -
nı bi len dir. (3/119)
Rab bin me lek le re vah yet miş ti ki: "Şüp he siz ben si zin le yim,
iman eden le re sağ lam lık ka tın, in kâr eden le rin kalb le ri ne aman-
sız bir kor ku sa la ca ğım. Öy ley se (ey Müs lü man lar,) vu run bo -
yun la rı nın üs tü ne, vu run on la rın bü tün par mak la rı na." (8/12)
Doğ ru su ben, on la rı ba ğış la man için her da vet edi şim de, on lar
par mak la rı nı ku lak la rı na tı ka dı lar, ör tü le ri ni baş la rı na çek ti ler ve
bü yük lük tas la dık ça bü yük lük gös te rip-di ret ti ler.' (71/7)
Evet; onun par mak uç la rı nı da hi der le yip-(ye ni den) dü ze ne
koy ma ya güç ye ti ren le riz. (75/4)

PA ZAR
De di ler ki: "Bu el çi ye ne olu yor ki, ye mek ye mek te ve pa zar lar -
da do laş mak ta dır? Ona, ken di siy le bir lik te uya rı cı ola cak bir
me lek in di ril me si ge rek mez miy di?" (25/7)
Sen den ön ce gön der dik le ri miz den, ger çek ten ye mek yi yen ve
pa zar lar da ge zen (el çi)ler den baş ka sı nı gön der miş de ği liz. Biz,
si zin ki mi ni zi ki mi için de ne me (fit ne ko nu su) yap tık. Sab re de -
cek mi si niz? Se nin Rab bin gö ren dir. (25/20)

PER DE
Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin
üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (2/7)
Kur'an oku du ğun za man se nin le ahi re te inan ma yan lar ara sın da
gö rün mez bir per de kıl dık. (17/45)
Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri öğüt le ha tır la tıl dı ğı za man, sırt çe -
vi ren ve el le ri nin ön den gön der dik le ri (amel le ri)ni unu tan dan
da ha za lim kim dir? Biz ger çek ten, kalp le ri üze ri ne onu kav ra yıp
an la ma la rı nı en gel le yen bir per de (ger dik), ku lak la rı na bir ağır-
lık koy duk. Sen on la rı hi da ye te ça ğır san bi le, on lar son su za ka -
dar as la hi da yet bu la maz lar. (18/57)
Ki on lar, Be ni zik ret me (ko nu sun)da göz le ri bir per de için dey di.
(Kur'an'ı) din le me ye kat la na maz lar dı. (18/101)
Son ra on lar dan ya na (ken di ni giz le yen) bir per de çek miş ti. Böy -
le ce ona ru hu muz (Cib ril'i) gön der miş tik, o da, düz gün bir be şer
kı lı ğın da gö rün müş tü. (19/17)
Yü rü yü şün de or ta bir yol tut, se sin den de (yük sek per de le ri) ek -
silt. Çün kü, ses le rin en çir kin ola nı ger çek ten eşek le rin se si dir."
(31/19)

Ey iman eden ler (rast ge le) Pey gam be rin ev le ri ne gir me yin, (Bir
baş ka iş için gir miş se niz il le de) ye mek vak ti ni bek le me yin.
(Ama ye me ğe) çağ rıl dı ğı nız za man gi rin, ye me ği yi yin ce da ğı -
lın ve (uzun) sö ze dal ma yın. Ger çek ten bu, pey gam be re ezi yet
ver mek te ve o da siz den utan mak ta dır; oy sa Al lah, hak (kı açık-
la mak)tan utan maz. On lar dan (pey gam be rin eş le rin den) bir şey
is te ye ce ği niz za man, per de ar ka sın dan is te yin. Bu, si zin kalp-
le ri niz için de, on la rın kalp le ri için de da ha te miz dir. Al lah'ın Re -
sû lü'ne ezi yet ver me niz ve on dan son ra eş le ri ni ni kah la ma nız
si ze ebe di ola rak (he lal) ol maz. Çün kü böy le yap ma nız, Al lah
Katında çok bü yük (bir gü nah)tır. (33/53)
(Şim di) Ken di le riy le is tek duy duk la rı şey ler ara sın da per de çe -
kil miş tir; da ha ön ce ben zer le ri ne ya pıl dı ğı gi bi. Çün kü on lar,
kuş ku ve ri ci bir te red düt için de idi ler. (34/54)
O da de miş ti ki: "Ger çek ten ben, mal (ve ya at) sev gi si ni Rab bi -
mi zik ret mek ten do la yı ter cih et tim." So nun da bu at lar (koş tu lar
ve toz) per de si nin ar ka sı na sak lan dı lar. (38/32)
De di ler ki: "Bi zi ken di si ne ça ğır dı ğın şe ye kar şı kalb le ri miz bir
ör tü için de dir, ku lak la rı mız da bir ağır lık, bi zim le se nin aran da
bir per de var dır. Ar tık sen, (ya pa bi le ce ği ni) yap, biz de ger çek -
ten ya pı yo ruz." (41/5)
Ken di siy le Al lah'ın ko nuş ma sı, bir be şer için ola cak (şey) de ğil -
dir; an cak bir vahy ile ya da per de ar ka sın dan ve ya bir el çi gön-
de rip ken di iz niy le di le di ği ne vah yet me si (du ru mu) baş ka. Ger -
çek ten O, yü ce olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (42/51)
Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Al lah'ın bir ilim üze re
ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le di ği ve gö zü üs -
tü ne bir per de çek ti ği kim se yi gör dün mü? Ar tık Al lah'tan son ra
ona kim hi da yet ve re cek tir? Siz yi ne de öğüt alıp-dü şün mü yor
mu su nuz? (45/23)
Ha yır; ger çek ten on lar, Rab le rin den per de le ne rek-yok sun tu tul -
muş lar dır. (83/15)

PEY GAM BER LER
An dol sun Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe şe el çi ler
gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel ge ler ver dik ve
onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek si ze ne za man bir el çi
nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir şey le gel se bü yük lük tas la ya rak
bir kıs mı nız onu ya lan la ya cak bir kıs mı nız da onu öl dü re cek mi -
si niz? (2/87)
İş te bu el çi ler; bir kıs mı nı bir kıs mı na üs tün kıl dık. On lar dan
Allah'ın ken di le riy le ko nuş tu ğu ve de re ce ler le yük selt ti ği var dır.
Mer yem oğ lu İsa'ya apa çık bel ge ler ver dik ve O'nu Ru hu'l-Ku -
düs'le des tek le dik. Şa yet Al lah di le sey di, ken di le ri ne apa çık
bel ge ler gel dik ten son ra on la rın pe şin den ge len (üm met)ler bir-
bir le ri ni öl dür mez di. An cak ih ti la fa düş tü ler; on lar dan ki mi inan-
dı ki mi in kâr et ti. Al lah di le sey di bir bir le ri ni öl dür mez ler di. Ama
Al lah di le di ği ni ya pan dır. (2/253)
El çi ken di si ne Rab bin den in di ri le ne iman et ti mü'min ler de. Tü -
mü Al lah'a me lek le ri ne Ki tap la rı na ve el çi le ri ne inan dı. "O'nun
el çi le ri ara sın da hiç bi ri ni (di ğe rin den) ayır det me yiz. İşit tik ve ita -
at et tik. Rab bi miz ba ğış la ma nı (di le riz). Va rış an cak Sa nadır"
de di ler. (2/285)
Mu ham med yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce ni ce el çi ler ge lip-
geç miş tir. Şim di o ölür se ya da öl dü rü lür se siz to puk la rı nız üze-
rin de ge ri sin ge ri ye mi dö ne cek si niz? İki to pu ğu üze rin de ge ri -
sin ge ri dö nen kim se, Al lah'a ke sin lik le za rar ve re mez. Al lah,
şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re cek tir. (3/144)
Al lah, mur dar ola nı, te miz olan dan ayırd edin ce ye ka dar
mü'min le ri, si zin ken di si üze rin de bu lun du ğu nuz du rum da bı ra -

425

Harun Yahya (Adnan Oktar)



ka cak de ğil dir. Al lah si zi gayb üze ri ne mut ta li kı la cak de ğil dir.
Ama Al lah, el çi le rin den di le di ği ni se çer. Öy ley se siz de Al lah'a
ve el çi si ne iman edin. Eğer iman eder ve sa kı nır sa nız, si zin için
bü yük bir ecir var dır. (3/179)
"Al lah bi ze ate şin yi ye ce ği bir kur ban ge tir me dik çe hiç bir el çi ye
inan ma ma mız ko nu sun da and ver di" di yen le re de ki: "Şüp he siz
ben den ön ce ni ce el çi ler apa çık bel ge ler ve söy le dik le ri niz le
gel di; eğer, siz doğ ru idiy se niz, o hal de on la rı ne di ye öl dür dü -
nüz?" (3/183)
Eğer se ni ya lan lar lar sa, sen den ön ce apa çık bel ge ler, Ze bur lar
ve ay dın lık ki tap la ge len el çi le ri de ya lan la mış lar dır. (3/184)
"Rab bi miz, el çi le ri ne va'det tik le ri ni bi ze ver, kı ya met gü nün de
de bi zi 'hor ve aşa ğı lık' kıl ma. Şüp he siz Sen va'di ne mu ha le fet
et me yen sin." (3/194)
Ey iman eden ler, Al lah'a, el çi si ne, el çi si ne in dir di ği ki ta ba ve
bun dan ön ce in dir di ği ki ta ba, iman edin. Kim Al lah'ı, me lek le ri -
ni, ki tap la rı nı, el çi le ri ni ve ahi ret gü nü nü in kar eder se, şüp he siz
uzak bir sa pık lık la sa pıt mış tır. (4/136)
Al lah'a ve Re sû lü'ne ina nan lar ve on lar dan hiç bi ri ara sın da ay -
rım yap ma yan lar, iş te on la ra ecir le ri ve ri le cek tir. Al lah ba ğış la -
yan dır esir ge yen dir. (4/152)
Ve ger çek ten sa na da ha ön ce den hi ka ye le ri ni an lat tı ğı mız el çi -
le re, an lat ma dı ğı mız el çi le re (vah yet tik). Al lah, Mu sa ile de ko -
nuş tu. (4/164)
El çi ler; müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak (gön de ril di). Öy le ki el çi -
ler den son ra in san la rın Al lah'a kar şı (sa vu na cak) de lil le ri ol ma -
sın. Al lah, üs tün ve güç lü olan dır hik met ve hü küm sa hi bi dir.
(4/165)
Ey Ki tap Eh li, el çi le rin ara sı ke sil di ği dö nem de: "Bi ze müj de ci
de bir uya rı cı da gel me di" de me ni ze (fır sat kal ma sın) di ye si ze
apa çık an la tan el çi miz gel di. Böy le ce müj de ci de, uya rı cı da
gel miş tir ar tık. Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (5/19)
Bu ne den le, İs ra ilo ğul la rı na şu nu yaz dık: Kim bir nef si, bir baş -
ka nef se ya da yer yü zün de ki bir fe sa da kar şı lık ol mak sı zın
(hak sız ye re) öl dü rür se, san ki bü tün in san la rı öl dür müş gi bi
olur. Kim de onu (öl dü rül me si ne en gel ola rak) di ril tir se, bü tün
in san la rı di rilt miş gi bi olur. An dol sun, el çi le ri miz on la ra apa çık
bel ge ler le gel miş ler dir. Son ra bu nun ar dın dan on lar dan bir ço -
ğu yer yü zün de öl çü yü ta şı ran lar dır. (5/32)
Mer yem oğ lu Me sih, yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce de el çi ler
ge lip geç ti. Onun an ne si dos doğ ru dur, iki si de ye mek yer ler di.
Bir bak, on la ra ayet le ri na sıl açık lı yo ruz? (Yi ne) bir bak, on lar
ise na sıl da çev ri li yor lar? (5/75)
Al lah, el çi le ri top la ya ca ğı gün, şöy le di ye cek: "Si ze ve ri len ce -
vap ne dir?" On lar da: "Bi zim bil gi miz yok tur; şüp he siz gö rün -
me yen le ri (gayb le ri) bi len Sensin Sen." (5/109)
An dol sun, sen den ön ce ki el çi ler de ala ya alın dı da ala ya al dık -
la rı şey, on lar dan mas ka ra lık ya pan la rı çe pe çev re ku şa tı ver di.
(6/10)
An dol sun, sen den ön ce de el çi ler ya lan lan dı; on la ra yar dı mı -
mız ge lin ce ye ka dar ya lan lan dık la rı ve ezi ye te uğ ra tıl dık la rı şe -
ye sab ret ti ler. Al lah'ın söz le ri ni (va'dle ri ni) de ğiş ti re bi le cek yok-
tur. An dol sun, gön de ri len le rin ha ber le rin den bir bö lü mü sa na
da gel di. (6/34)
On la ra ne za man bir ayet gel se, der ler ki: "Al lah'ın el çi le ri ne ve -
ri le nin bir ben ze ri bi ze de ve ri le ne ka dar biz ke sin ola rak inan-
ma ya ca ğız." Al lah, el çi li ği ni ne re ye ve re ce ği ni da ha iyi bi lir. Bu,
suç lu-gü nah kar la ra, kur duk la rı hi le li-dü zen le ri ne de niy le şid det -
li bir azab ve Al lah Katında bir kü çük lük isa bet ede cek tir.
(6/124)

Ey cin ve in san top lu lu ğu, içi niz den si ze ayet le ri mi ak ta rıp-oku -
yan ve si ze bu kar şı kar şı ya gel di ği niz gü nü nüz le si zi uya rıp-
kor ku tan el çi ler gel me di mi? On lar: "Ne fis le ri mi ze kar şı şe ha det
ede riz" der ler. Dün ya ha ya tı on la rı al dat tı ve ger çek ten ka fir ol -
duk la rı na da ir ken di ne fis le ri ne kar şı şe ha det et ti ler. (6/130)
Ey Ade mo ğul la rı, içi niz den si ze ayet le ri mi ha ber ve ren el çi ler
gel di ğin de, kim sa kı nır sa ve (dav ra nış la rı nı) dü zel tir se iş te on -
lar için kor ku yok tur, on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (7/35)
Biz on la rın gö ğüs le rin de, kin den ne var sa çe kip al mı şız. Alt la -
rın dan ır mak lar akar. Der ler ki: "Bi zi bu na ulaş tı ran Al lah'a
hamd ol sun. Eğer Al lah bi ze hi da yet ver me sey di biz doğ ru ya
er me ye cek tik. An dol sun, Rab bi mi zin el çi le ri hak ile gel di ler."
On la ra: "İş te bu yap tık la rı nı za kar şı lık ola rak mi ras çı kı lın dı ğı -
nız cen net tir" di ye ses le ni le cek. (7/43)
On lar, onun te vi lin den baş ka sı na bak maz lar mı? Onun te vi li nin
ge le ce ği gün, da ha ön ce onu unu tan lar, di ye cek ler ki: "Ger çek -
ten Rab bi mi zin el çi le ri bi ze hak kı ge tir miş ler di. Şim di bi ze şe fa -
at ede cek şe fa at çi ler var mı dır? Ve ya ge ri çev ril sek de iş le dik -
le ri miz den baş ka sı nı yap sak." Ger çek şu ki on lar, ken di le ri ni
hüs ra na uğ rat mış lar dır, uy dur mak ta ol duk la rı şey ler de ken di -
le rin den uzak la şıp kay bol muş lar dır. (7/53)
İş te bu ül ke ler, sa na on la rın 'ha ber le rin den ak tar ma lar ya pı yo -
ruz.' Ger çek ten on la ra el çi le ri apa çık bel ge ler le gel miş ler di.
Ama da ha ön ce den ya lan la ma la rı ne de niy le iman eder ol ma dı -
lar. İş te Al lah in kâr eden le rin kalp le ri ni böy le dam ga lar. (7/101)
On la ra, ken di le rin den ön ce ki le rin; Nuh, Ad, Se mud kav mi nin,
İb ra him kav mi nin, Med yen aha li si nin ve yer le bir olan şe hir le rin
ha be ri gel me di mi? On la ra re sul le ri apa çık de lil ler ge tir miş ler di.
De mek ki Al lah, on la ra zul me di yor de ğil di ama on lar ken di ne f-
is le ri ne zul me di yor lar dı. (9/70)
An dol sun, siz den ön ce ki ne sil le ri, re sul le ri ken di le ri ne apa çık
de lil ler ge tir di ği hal de, zul met tik le ri ve iman et me ye cek ol duk la -
rı için yı kı ma uğ rat tık. İş te, Biz suç lu-gü nah kar olan bir top lu lu -
ğu böy le ce za lan dı rı rız. (10/13)
Son ra onun ar dın dan ken di ka vim le ri ne (baş ka) el çi ler gön der -
dik; on la ra apa çık bel ge ler ge tir miş ler di. Ama da ha ön ce onu
ya lan la ma la rı ne de niy le inan ma dı lar. İş te Biz, had di aşan la rın
kalb le ri ni böy le mü hür le riz. (10/74)
Son ra Biz, el çi le ri mi zi ve iman eden le ri böy le kur ta rı rız; mü'min-
le ri kur tar ma mız Bizim üze ri mi ze bir hak tır. (10/103)
İş te Ad (hal kı): Rab le ri nin ayet le ri ni ta nı ma yıp red det ti ler. O'nun
el çi le ri ne is yan et ti ler ve her inat çı zor ba nın em ri ar dın ca yü rü -
dü ler. (11/59)
Sa na, el çi le rin ha ber le rin den -kal bi ni sağ lam laş tı ra cak- doğ ru
ha ber ler ak ta rı yo ruz. Bun da sa na hak ve mü'min le re bir öğüt ve
uya rı gel miş tir. (11/120)
Öy le ki el çi ler, umut la rı nı ke sip de ar tık on la rın ger çek ten ya lan-
la dık la rı nı san dık la rı bir sı ra da on la ra yar dı mı mız gel miş tir; Biz
ki mi di ler sek o kur tul muş tur. Suç lu-gü nah kar lar top lu lu ğun dan
zor lu aza bı mız ke sin ola rak ge ri çev ril me ye cek tir. (12/110)
An dol sun, sen den ön ce ki el çi ler le de alay edil di bu nun üze ri ne
Ben de o in kâ ra sa pan la ra bir sü re ta nı dım son ra on la rı (kıs kıv-
rak) ya ka la yı ver dim. İş te na sıl dı so nuç lan dır ma? (13/32)
An dol sun, sen den ön ce de el çi ler gön der dik on la ra eş ler ve ço -
cuk lar ver dik. Al lah'ın iz ni ol mak sı zın (hiç) bir el çi ye her han gi
bir aye ti (mu ci ze yi) ge tir mek ola cak iş de ğil di. Her ecel (tes bit
edil miş sü re) için bir ki tap (ya zı hü küm son) var dır. (13/38)
Siz den ön ce ki le rin Nuh kav mi nin, Ad ve Se mud ile on lar dan
son ra ge len le rin, ha be ri si ze gel me di mi? Ki on la rı, Al lah'tan
baş ka sı bil mez. El çi le ri on la ra apa çık de lil ler le gel miş ler di de,
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el le ri ni ağız la rı na gö tü rüp (öf ke le rin den ısır dı lar) ve de di ler ki:
"Tar tış ma sız biz si zin ken di siy le gön de ril di ği niz şey le ri in kâr et -
tik ve bi zi ken di si ne ça ğır dı ğı nız şey den de ger çek ten kuş ku
ve ri ci bir te red düt için de yiz." (14/9)
Re sul le ri de di ki: "Al lah hak kın da mı şüp he (edi yor su nuz)? O
gök le ri ve ye ri ya ra tan dır; O si zi gü nah la rı nı zı ba ğış la mak için
da vet et mek te ve si zi adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te li yor."
De di ler ki: "Siz bi zim ben ze ri miz olan bi rer be şer den baş ka sı
de ğil si niz. Siz bi zi, ba ba la rı mı zın tap tık la rın dan çe vi rip-en gel le -
mek is ti yor su nuz, öy ley se bi ze apa çık bir de lil ge ti rin." (14/10)
Re sul le ri on la ra de di ler ki: "Doğ ru su biz si zin gi bi yal nız ca bir
be şe riz, an cak Al lah kul la rın dan di le di ği ne lü tuf ta bu lu nur.
Allah'ın iz ni ol mak sı zın si ze bir de lil ge tir me miz bi zim için ola-
cak şey de ğil. Mü'min ler, an cak Al lah'a te vek kül et me li dir ler."
(14/11)
İn kâr eden ler, re sul le ri ne de di ler ki: "Mu hak kak (ya) si zi ken di
top ra ğı mız dan sü re ce ğiz ve ya di ni mi ze ge ri dö ne cek si niz."
Böy le lik le Rab le ri ken di le ri ne vah yet ti ki: "Şüp he siz biz, zul me -
den le ri he lak ede ce ğiz." (14/13)
Aza bın ken di le ri ne ge le ce ği gün (ile) in san la rı uya rıp-kor kut ki
(o gün) zul me den ler şöy le di ye cek ler: "Bi zi ya kın bir sü re ye ka -
dar er te le ki Se nin çağ rı na ce vap ve re lim ve el çi le re uya lım."
Oy sa da ha ön ce ken di niz için hiç ze val yok tur di ye and içen ler
siz ler de ğil miy di niz? (14/44)
Al lah'ı, sa kın el çi le ri ne ver di ği söz den dö nen san ma. Ger çek ten
Al lah aziz dir in ti kam sa hi bi dir. (14/47)
Şirk koş mak ta olan lar de di ler ki: "Eğer Al lah di le sey di O'nun dı -
şın da hiç bir şe ye kul luk et mez dik biz de ata la rı mız da; ve
O'nsuz hiç bir şe yi ha ram kıl maz dık." On lar dan ön ce ki ler de
böy le yap mış tı. Şu hal de el çi le re dü şen apa çık bir teb liğ den
baş ka sı mı? (16/35)
Ne re dey se se ni (bu) yer den (yur dun dan) çı kar mak için te dir gin
ede cek ler di; bu du rum da ken di le ri de sen den son ra az bir sü re-
den baş ka ka la maz lar. (17/76)
(Bu,) Sen den ön ce gön der di ği miz re sul le ri mi zin bir sün ne ti dir.
Sün ne ti miz de bir de ği şik lik bu la maz sın. (17/77)
İş te, in kâr et me le ri ayet le ri mi ve el çi le ri mi alay ko nu su edin me -
le rin den do la yı on la rın ce za sı ce hen nem dir. (18/106)
An dol sun sen den ön ce ki el çi ler le de alay edil di, fa kat iç le rin den
kü çük dü şü ren le ri o ala ya al dık la rı (azap) sa rıp-ku şa tı ver di.
(21/41)
Al lah me lek ler den el çi ler se çer ve in san lar dan da. Şüp he siz
Allah, işi ten dir gö ren dir. (22/75)
Son ra bir bi ri pe şi sı ra el çi le ri mi zi gön der dik; her üm me te ken di
el çi si gel di ğin de onu ya lan la dı lar. Böy le ce Biz de on la rı (yı kı ma
uğ ra tıp yok et me de) ki mi ni ki mi nin izin de yü rüt tük ve on la rı (ta -
ri hin an la tıp ak tar dı ğı) bir olay kıl dık. İman et me yen ka vim için
yı kım ol sun. (23/44)
Ey el çi ler gü zel ve te miz olan şey ler den yi yin ve sa lih amel ler -
de bu lu nun; çün kü ger çek ten ben yap mak ta ol duk la rı nı zı bi li yo -
rum. (23/51)
Nuh'un kav mi de el çi le ri ya lan lan dık la rın da on la rı su da boğ duk
ve in san lar için bir ayet kıl dık. Biz zul me den le re acık lı bir azab
ha zır la dık. (25/37)
Bi zim el çi le ri miz, İb ra him'e bir müj de ile gel dik le ri za man de di -
ler ki: "Ger çek şu ki biz bu ül ke nin hal kı nı yı kı ma uğ ra ta ca ğız.
Çün kü onun hal kı za lim ol du lar." (29/31)
El çi le ri miz Lut'a gel dik le ri za man, o bun lar do la yı sıy la kö tü leş ti
ve içi da ral dı. De di ler ki: "Kor ku ya düş me ve hüz ne ka pıl ma.

Ka rın dı şın da se ni ve ai le ni mu ha kak kur ta ra ca ğız. O ise ar ka -
da ka la cak tır." (29/33)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı? Böy le ce ken di le rin den ön -
ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler. On lar, güç ba kı -
mın dan ken di le rin den da ha üs tün idi ler, top ra ğı alt-üst et miş ler
(ek miş ler ma den ler su lar ara yıp çı kar mış lar) ve onu ken di le ri -
nin imar et ti ğin den da ha çok imar et miş ler di. El çi le ri de on la ra
açık de lil ler le gel miş ti. De mek ki Al lah on la ra zul met mi yor du,
an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (30/9)
An dol sun, Biz sen den ön ce ken di ka vim le ri ne el çi ler gön der dik
de on la ra apa çık bel ge ler ge tir di ler; böy le ce Biz de suç lu gü -
nah kar lar dan in ti kam al dık. İman eden le re yar dım et mek ise
Bizim üze ri miz de bir hak tır. (30/47)
Ken di le rin den ön ce ki ler de ya lan la dı. Oy sa bun lar, öbür le ri ne
ver dik le ri mi zin on da bi ri ne bi le ula şa ma mış lar dı. Bu na rağ men
(şı ma ra rak) el çi le ri mi ya lan la dı lar; an cak be nim de (on la rı) in -
ka rım (yı kı ma uğ rat mam) na sıl ol du? (34/45)
Hamd gök le ri ve ye ri ya ra tan iki şer, üçer ve dör der ka nat lı me -
lek le ri el çi ler kı lan Al lah'ın dır; O ya rat ma da di le di ği ni art tı rır.
Şüp he siz  Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (35/1)
Eğer se ni ya lan lı yor lar sa, sen den ön ce ki el çi ler de ya lan lan dı.
(En so nun da bü tün) İş ler Al lah'a dön dü rü lür. (35/4)
Eğer se ni ya lan lı yor lar sa, sen den ön ce ki ler de ya lan lan dı; el çi -
le ri ise; ken di le ri ne apa çık ayet ler sa hi fe ler ve ay dın la tı cı ki tap -
lar ge tir miş ler di. (35/25)
Hep si de el çi le ri ya lan la dı lar. (38/14)
İn kâr eden ler, ce hen ne me bö lük bö lük sev ke dil di ler. So nun da
ora ya gel dik le ri za man ka pı la rı açıl dı ve on la ra (ce hen ne min)
bek çi le ri de di ki: "Si ze Rab bi ni zin ayet le ri ni oku yan ve bu gün le
kar şı la şa ca ğı nı zı (söy le yip) si zi uya ran el çi ler gel me di mi?" On -
lar: "Evet," de di ler. An cak azab ke li me si kâ fir le rin üze ri ne hak
ol du. (39/71)
Çün kü ger çek ten on lar, Re sul le ri ken di le ri ne apa çık bel ge ler
ge ti rir di; fa kat on lar in kâr eder ler di. Bu yüz den, Al lah on la rı
(azab la) ya ka la yı ver di. Şüp he siz O kuv vet li olan dır ce za lan dır -
ma sı şid det li dir. (40/22)
(Bek çi ler:) "Si ze ken di Re sul le ri niz açık bel ge ler le gel mez miy -
di?" de di ler. On lar: "Evet" de di ler. (Bek çi ler:) "Şu hal de siz dua
edin" de di ler. Oy sa ka fir le rin du ası, çık maz da ol mak tan baş ka -
sı de ğil dir. (40/50)
Şüp he siz, Biz el çi le ri mi ze ve iman eden le re dün ya ha ya tın da
ve şa hid le rin (şa hid lik için) du ra cak la rı gün el bet te yar dım ede-
ce ğiz. (40/51)
Ki on lar, Ki ta bı ve el çi le ri miz le gön der di ği miz şey le ri ya lan la dı -
lar. Ar tık ya kın da bi le cek ler dir. (40/70)
An dol sun Biz sen den ön ce el çi ler gön der dik; on lar dan ki mi ni
sa na ak ta rıp-an lat tık ve ki mi ni an lat ma dık. Her han gi bir el çi ye
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın bir aye ti ge tir mek ola cak şey de ğil dir.
Al lah'ın em ri gel di ği za man hak ile hü küm ve ri lir ve iş te bu ra da
(hak kı) ip tal et mek te (is tek li) olan lar hüs ra na uğ ra mış lar dır.
(40/78)
Re sul le ri ken di le ri ne apa çık bel ge ler ge tir di ği za man, on lar
yan la rın da olan ilim den do la yı se vi nip-bö bür len di ler de, ken di -
si ni alay ko nu su edin dik le ri şey, on la rı sa rıp-ku şa tı ver di.
(40/83)
On la ra "Yal nız ca Al lah'a kul luk edin" di ye ön le rin den ve ar ka la -
rın dan el çi ler ge lin ce de di ler ki: "Eğer di le sey di Rab bi miz me -
lek ler in di rir di. Bun dan do la yı biz, si zin ken di siy le gön de ril di ği -
niz şe yi in kâr edi ci le riz." (41/14)
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Sa na söy le nen şey ler, sen den ön ce ki el çi le re söy le nen den
baş ka sı de ğil dir. Şüp he siz, Rab bin, hem el bet te mağ fi ret sa hi -
bi dir, hem de acı bir azab sa hi bi dir. (41/43)
Sen den ön ce gön der di ği miz el çi le ri miz den sor: Biz Rah man'ın
dı şın da ta pı la cak bir ta kım ilah lar kıl dık mı (hiç)? (43/45)
De ki: "Ben el çi ler den bir tü re di de ği lim ba na ve si ze ne ya pı la -
ca ğı nı da bi le mi yo rum. Ben yal nız ca ba na vah ye dil mek te ola na
uyu yo rum ve ben apa çık bir uya rı cı dan baş ka sı de ği lim." (46/9)
Ar tık sen sab ret; Re sul ler den azim sa hip le ri nin sab ret tik le ri gi -
bi, On lar için de ace le et me. On lar teh dit edil dik le ri şe yi (aza bı)
gör dük le ri gün, san ki gün dü zün yal nız ca bir sa ati ka dar ya şa -
mış(ola cak)lar dır. (Bu) Bir teb liğ dir. Ar tık fa sık olan bir ka vim -
den baş ka sı yı kı ma uğ ra tı lır mı? (46/35)
Al lah'a ve O'nun Re sû lü'ne iman eden ler; iş te on lar Rab le ri
Katında sıd dîk lar ve şe hid ler (ve ya şa hid)ler dir. On la rın ecir le ri
ve nur la rı var dır. İn kâr edip ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ise; iş te
on lar da ce hen nem hal kı dır. (57/19)
Rab bi niz den olan bir mağ fi re te ve cen ne te (ka vuş mak için) 'ça -
ba gös te rip-ya rı şın' ki (o cen net) ge niş li ği gök ile ye rin ge niş li ği
gi bi olup Al lah'a ve Re sû lü'ne iman eden ler için ha zır lan mış tır.
İş te bu Al lah'ın faz lı dır ki onu di le di ği ne ve rir. Al lah bü yük fazl
sa hi bi dir. (57/21)
An dol sun, Biz el çi le ri mi zi apa çık bel ge ler le gön der dik ve in san -
lar ada le ti ayak ta tut sun lar di ye on lar la bir lik te ki ta bı ve mi za nı
in dir dik. Ve ken di si ne çe tin bir sert lik ve in san lar için (çe şit li) ya -
rar lar bu lu nan de mi ri de in dir dik; öy le ki Al lah Ken di si ne ve el -
çi le ri ne gayb ile (gör me dik le ri hal de) kim le rin yar dım ede ce ği ni
bil sin (or ta ya çı kar sın). Şüp he siz Al lah, bü yük kuv vet sa hi bi dir
üs tün olan dır. (57/25)
Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi, bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır. (57/27)
Al lah yaz mış tır: "An dol sun ben ga lip ge le ce ğim ve el çi le rim de."
Ger çek ten Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir güç lü ve üs tün olan-
dır. (58/21)
On lar dan Al lah'ın el çi si ne ver di ği "fey'e" ge lin ce ki siz bu na kar -
şı (bu nu el de et mek için) ne at ne de ve sür dü nüz. An cak Al lah,
el çi le ri ni di le dik le ri nin üs tü ne mu sal lat kı lar. Al lah, her şe ye güç
ye ti ren dir. (59/6)
Ül ke ler den ni ce le ri var dır ki Rab le ri nin ve O'nun el çi le ri nin em -
ri ne kar şı ge lip az mış lar böy le ce Biz de on la rı çe tin bir he sa ba
çek mi şiz ve on la rı ben ze ri gö rül me dik bir azab la azab lan dır mı -
şız. (65/8)

PEY GAM BER LE Rİ HA TIR LA MAK
Sen on la rın söy le dik le ri ne kar şı sab ret ve Bizim güç sa hi bi ku -
lu muz Da vud'u ha tır la; çün kü o yö ne len bi riy di. (38/17)
Güç ve ba si ret sa hi bi olan kul la rı mız; İb ra him'i, İs hak'ı ve Ya -
kub'u ha tır la. (38/45)
İs ma il'i , El ye sa'ı ve Zül kifl'i de ha tır la. Hep si de ha yır lı olan lar -
dan dır.(38/48)

PI NAR
(Yi ne) Ha tır la yın; Mu sa kav mi için su ara mış tı, o za man Biz

ona: "Asa nı ta şa vur" de miş tik de on dan oni ki pı nar fış kır mış tı,
böy le ce her kes içe ce ği ye ri bil miş ti. Al lah'ın ver di ği rı zık tan yi -
yin, için ve yer yü zün de boz gun cu luk (fe sad) ya pa rak ka rı şık lık
çı kar ma yın. (2/60)
Biz on la rı (İs ra ilo ğul la rı nı) ay rı ay rı oy mak lar ola rak on iki top lu-
luk (üm met) ola rak ayır dık. Kav mi ken di sin den su is te di ğin de
Mu sa'ya: "Asan'la ta şa vur" di ye vah yet tik. On dan on iki pı nar
sı zıp-fış kır dı; böy le ce her bir in san- top lu lu ğu su içe ce ği ye ri
öğ ren miş ol du. Üzer le ri ne bu lut la göl ge çek tik ve on la ra kud ret
hel va sı ile bıl dır cın in dir dik. (Son ra da şöy le de dik:) "Si ze rı zık
ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la rın dan yi yin." On lar Bize zul-
met me di, an cak ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (7/160)
Ger çek ten tak va sa hi bi olan lar, cen net ler de ve pı nar baş la rın -
da dır. (15/45)
De di ler ki: "Bi ze yer den pı nar lar fış kırt ma dık ça sa na ke sin lik le
inan ma yız." (17/90)
Böy le lik le Biz on la rı (Fi ra vun ve kav mi ni) bah çe ler den ve pı nar-
lar dan sü rüp çı kar dık; (26/57)
Bah çe ler ve pı nar lar da." (26/134)
Bah çe le rin, pı nar la rın için de," (26/147)
Biz, ora da hur ma lık lar dan ve üzüm-bağ la rın dan bah çe ler kıl dık
ve iç le rin de pı nar lar fış kırt tık: (36/34)
On lar ni ce bah çe ler ve pı nar lar ter ket miş ler di; (44/25)
Cen net ler de ve pı nar lar da, (44/52)
Şüp he siz mut ta ki olan lar, cen net ler de ve pı nar lar da dır lar;
(51/15)
İki sin de de ak mak ta olan iki pı nar var dır. (55/50)
İç le rin de dur mak sı zın fış kı rıp-akan iki pı nar var dır. (55/66)
Bir pı nar ki ora da "sel se bil" ola rak ad lan dı rı lır. (76/18)
Şüp he siz mut ta ki olan lar, göl ge lik ler de ve pı nar-baş la rın da dır;
(77/41)

PİS LİK
Ey iman eden ler, iç ki, ku mar, di ki li taş lar ve fal ok la rı an cak
şey ta nın iş le rin den olan pis lik ler dir. Öy ley se bun(lar)dan ka çı -
nın; umu lur ki kur tu lu şa erer si niz. (5/90)
Al lah, ki mi hi da ye te er dir mek is ter se, onun göğ sü nü İs lam'a
açar; ki mi sap tır mak is ter se, onun göğ sü nü, san ki gö ğe yük se -
li yor muş gi bi dar ve sı kın tı lı kı lar. Al lah, iman et me yen le rin üs -
tü ne iş te böy le pis lik çö ker tir. (6/125)
Ha ni ken di sin den bir gü ven lik ola rak si zi bir uyuk la ma bü rü yor -
du. Si zi ken di siy le ter te miz kıl mak, siz den şey ta nın pis lik le ri ni
gi der mek, kalb le ri ni zin üs tün de (gü ven ve ka rar lı lık duy gu su nu)
pe kiş tir mek ve bu nun la ayak la rı nı zı (arz üze rin de) sağ lam laş -
tır mak için si ze gök ten su in di ri yor du. (8/11)
Ey iman eden ler, müş rik ler an cak bir pis lik tir ler; öy ley se bu yıl-
la rın dan son ra ar tık Mes cid-i Ha ram'a yak laş ma sın lar. Eğer ih -
ti yaç için de kal mak tan kor kar sa nız, Al lah di ler se si zi ken di faz-
lın dan zen gin kı lar. Şüp he siz Al lah bi len dir, hü küm ve hik met
sa hi bi dir. (9/28)
On la ra ge ri dön dü ğü nüz de ken di le rin den vaz geç me niz için
Allah'a and içe cek ler. Ar tık siz on la ra sırt çe vi rin. On lar ger çek -
ten pis tir ler. Ka zan mak ta ol duk la rı nın bir ce za sı ola rak, ba rın -
ma yer le ri ce hen nem dir. (9/95)
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın, hiç kim se için iman et me (im ka nı) yok-
tur. O, akıl er di re me yen le rin üze ri ne iğ renç bir pis lik kı lar.
(10/100)
İş te böy le; kim Al lah'ın ha ram kıl dık la rı nı (gö ze tip hü küm le ri ni)
yü cel tir se, Rab bi nin Katında ken di si için ha yır lı dır. Si ze (hak la -
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rın da ya sak lar) oku nan lar dı şın da ki hay van lar he lal kı lın dı. Öy -
ley se iğ renç bir pis lik olan put lar dan ka çı nın, ya lan söz söy le -
mek ten de ka çı nın. (22/30)
Pis lik ten ka çı nıp-uzak laş. (74/5)

PİŞ MAN LIK
Der ken, Al lah, ona, ye ri eşi ye rek kar de şi nin ce se di ni na sıl gö -
me ce ği ni gös te ren bir kar ga gön der di. "Ba na ya zık lar ol sun"
de di. "Şu kar ga ka dar olup da kar de şi min ce se di ni göm mek ten
aciz mi yim?" Ar tık o, piş man ol muş tu. (5/31)
İş te kalp le rin de has ta lık olan la rı: "Za ma nın, fe la ket le riy le aley-
hi mi ze dö nüp bi ze çarp ma sın dan kor ku yo ruz" di ye rek ara la rın -
da ça ba lar yü rüt tük le ri ni gö rür sün. Umu lur ki Al lah, bir fe tih ve -
ya Katından bir emir ge ti re cek de, on lar, ne fis le rin de giz li tut tuk-
la rın dan do la yı piş man ola cak lar dır. (5/52)
Ne za man ki (yap tık la rın dan do la yı piş man lık du yup, baş la rı)
el le ri ara sı na dü şü rül dü ve ken di le ri nin ger çek ten şa şı rıp-sap -
tık la rı nı gö rün ce: "Eğer Rab bi miz bi ze mer ha met et mez ve bi zi
ba ğış la maz sa ke sin ola rak hüs ra na uğ ra yan lar dan ola ca ğız"
de di ler. (7/149)
Zul me den her ne fis, yer yü zün de ki le rin tü mü ne sa hip ol sa bu nu
(aza ba kar şı lık) mut la ka fid ye ola rak ve rir di. On lar aza bı gö rün -
ce piş man lık la rı nı giz ler ler, oy sa on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl ma dan
ara la rın da ada let le hük me dil miş tir. (10/54)
(Al lah) De di ki: "Az bir sü re (bek le), on lar ger çek ten piş man ola-
cak lar." (23/40)
So nun da onu (yi ne de) kes ti ler, an cak piş man ol du lar."
(26/157)
Za'fa uğ ra tı lan lar da bü yük lük tas la yan la ra: "Ha yır, siz ge ce ve
gün düz hi le li dü zen ler (ku rup) bi zim Al lah'ı in kar et me mi zi ve
O'na eş ler koş ma mı zı bi ze em re di yor du nuz" de di ler. Aza bı gör-
dük le rin de piş man lık la rı nı sak lar lar; biz de in kâr eden le rin bo -
yun la rı na hal ka lar ge çir dik. On lar, yap tık la rın dan baş ka sıy la mı
ce za lan dı rı la cak lar dı? (34/33)
Ey iman eden ler, eğer bir fa sık, si ze bir ha ber ge ti rir se, onu 'et-
raf lı ca araş tı rın'. Yok sa ce ha let so nu cu, bir kav me kö tü lük te bu -
lu nur su nuz da, son ra iş le dik le ri ni ze piş man olur su nuz. (49/6)

PLAN
Fi ra vun: "Ben si ze izin ver me den ön ce O'na iman et ti niz, öy le
mi? Mut la ka bu, hal kı bur dan sü rüp-çı kar mak ama cıy la şe hir de
plan la dı ğı nız bir tu zak tır. Öy ley se siz (bu na kar şı lık ne ya pa ca -
ğı mı) bi le cek si niz." (7/123)
Böy le ce (Yu suf) kar de şi nin ka bın dan ön ce on la rın kab la rı nı
(yok la ma ya) baş la dı, son ra onu kar de şi nin ka bın dan çı kar dı.
İş te Biz Yu suf için böy le bir plan dü zen le dik. (Yok sa) Hü küm da -
rın di nin de (yü rür lük te ki ka nu na gö re) kar de şi ni (ya nın da) alı ko-
ya maz dı. An cak Al lah'ın di le me si baş ka. Biz di le di ği mi zi de re -
ce ler le yük sel ti riz. Ve her bil gi sa hi bi nin üs tün de da ha iyi bir bi -
len var dır. (12/76)
Doğ ru su on lar, hi le li bir dü zen plan la yıp ku ru yor lar; (86/15)
On la rın 'ta sar la dık la rı plan la rı nı' bo şa çı kar ma dı mı? (105/2)

PO TA
Po ta gi bi; ka rın lar da kay nar-du rur; (44/45)

PUT
Ha ni İb ra him, ba ba sı Azer'e (şöy le) de miş ti: "Sen put la rı ilah lar

mı edi ni yor sun? Doğ ru su, ben se ni ve kav mi ni apa çık bir sa pık-
lık için de gö rü yo rum." (6/74)
İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik. Put la rı önün de bel bü küp
eğil mek te olan bir top lu lu ğa rast la dı lar. Mu sa'ya de di ler ki: "Ey
Mu sa, on la rın ilah la rı (var; on la rın ki) gi bi, sen de bi ze bir ilah
yap." O: "siz ger çek ten ca hil lik et mek te olan bir ka vim si niz" de -
di. (7/138)
Ha ni İb ra him şöy le de miş ti: "Bu şeh ri gü ven li kıl, be ni ve ço cuk-
la rı mı put la ra kul luk et mek ten uzak tut." (14/35)
An dol sun Al lah'a, siz ler ar ka nı zı dö nüp git tik ten son ra, ben si -
zin put la rı nı za mu hak kak bir tu zak ku ra ca ğım." (21/57)
İş te böy le; kim Al lah'ın ha ram kıl dık la rı nı (gö ze tip hü küm le ri ni)
yü cel tir se, Rab bi nin Katında ken di si için ha yır lı dır. Si ze (hak la -
rın da ya sak lar) oku nan lar dı şın da ki hay van lar he lal kı lın dı. Öy -
ley se iğ renç bir pis lik olan put lar dan ka çı nın, ya lan söz söy le -
mek ten de ka çı nın. (22/30)
De miş ler di ki: "Put la ra ta pı yo ruz, bu nun için sü rek li on la rın
önün de bel bü küp eği li yo ruz." (26/71)
Siz yal nız ca Al lah'tan baş ka bir ta kım put la ra ta pı yor ve bir ta kım
ya lan lar uy du ru yor su nuz. Ger çek şu ki, si zin Al lah'tan baş ka
tap tık la rı nız, si ze rı zık ver me ye güç ye ti re mez ler; öy ley se rız kı
Al lah'ın Katında ara yın, O'na kul luk edin ve O'na şük re din. Siz
O'na dön dü rü le cek si niz." (29/17)
(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı bı ra kıp dün ya ha ya tın -
da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı (ilah lar) edin di niz. Son -
ra kı ya met gü nü, ki mi niz ki mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki -
mi niz ki mi ni ze la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir
ve hiç bir yar dım cı nız yok tur." (29/25)
Gör dü nüz mü-ha ber ve rin; Lat ve Uz za'yı. Ve üçün cü (put) olan
Me nat'ı(n her han gi bir güç le ri var mı)? (53/19-20)
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RA HİM LER
Bo şan mış ka dın lar ken di ken di le ri ne üç 'ay ha li ve te miz len me
sü re si' bek ler ler. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nı yor lar sa
Allah'ın ra him le rin de ya rat tı ğı nı sak la ma la rı on la ra he lal ol maz.
Ko ca la rı, bu sü re için de ba rış mak is ter ler se, on la rı ge ri al ma da
(baş ka la rın dan) da ha çok hak sa hi bi dir ler. On la rın le hi ne de,
aleyh le rin de ki ma ruf hak ka denk bir hak var dır. Yal nız er kek ler
için on lar üze rin de bir de re ce var. Al lah Aziz'dir. Ha kim'dir.
(2/228)
Se kiz çift; ko yun dan iki, ke çi den de iki. De ki: "İki er ke ği mi ha -
ram kıl dı? Yok sa iki di şi yi mi, ya da o iki di şi nin ra him le ri nin,
ken di si ni kap sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz
ba na bir ilim le ha ber ve rin." (6/143)
De ve den iki, sı ğır dan da iki. De ki: "İki er ke ği mi ha ram kıl dı?
Yok sa iki di şi yi mi ya da o iki di şi nin ra him le ri nin, ken di si ni kap-
sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Yok sa Al lah, bun la rı siz le re tav si ye et ti ği
za man şa hid miy di niz?" hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın in san la rı
sap tır mak için Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha
za lim kim dir? Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (6/144)
Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz, ger çek
şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam la su dan, son ra
bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi çi mi bel li be lir siz bir çiğ-
nem et par ça sın dan; si ze (kud re ti mi zi) açıkça gös ter mek için.
Di le di ği mi zi, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo -
ruz. Son ra si zi be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı -
na eriş me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na
son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey bil me me
du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri
çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün, fa kat Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir, ka ba rır ve her gü -
zel çift ten (ürün ler) bi ti rir. (22/5)
Kı ya met sa ati nin bil gi si, şüp he siz Al lah'ın Katında dır. Yağ mu ru
yağ dı rır; ra him ler de ola nı bi lir. Hiç kim se, ya rın ne ka za na ca ğı -
nı bil mez. Hiç kim se de, han gi yer de öle ce ği ni bil mez. Hiç şüp-
he siz Al lah bi len dir, ha ber dâr dır. (31/34)
Şim di (ra him le re) dök mek te ol du ğu nuz me ni yi gör dü nüz mü?
(56/58)

RA HİP
An dol sun, in san lar için de, mü'min le re en şid det li düş man ola-
rak Yahudi le ri ve müş rik le ri bu lur sun. On lar dan, iman eden le re
sev gi ba kı mın dan en ya kın ola rak da: "Hı ris ti yan la rız" di yen le ri
bu lur sun. Bu, on lar dan (bir ta kım) pa paz ve ra hip le rin ol ma sı ve
on la rın ger çek te bü yük lük tas la ma ma la rı ne de niy le dir. (5/82)
On lar, Al lah'ı bı ra kıp bil gin le ri ni ve ra hip le ri ni rab lar (ilah lar)
edin di ler ve Mer yem oğ lu Me sih'i de.. Oy sa on lar, tek olan bir
ilah'a iba det et mek ten baş ka bir şey le em ro lun ma dı lar. O'ndan
baş ka ilah yok tur. O, bun la rın şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce dir.
(9/31)
Ey iman eden ler, ger çek şu ki, (Yahudi) bil gin le rin den ve (Hı ris -
ti yan) ra hip le rin den ço ğu, in san la rın mal la rı nı hak sız lık la yer ler
ve Al lah'ın yo lun dan alı ko yar lar. Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti rip de
Al lah yo lun da har ca ma yan lar... On la ra acı bir aza bı müj de le.
(9/34)

RAH MAN
Rah man (olan Al lah) ar şa is ti va et miş tir. (20/5)
An dol sun, Ha run bun dan ön ce on la ra: "Ey kav mim, ger çek ten
siz bu nun la fit ne ye dü şü rül dü nüz (de nen di niz). Si zin asıl Rab -
bi niz Rah man (olan Al lah)dır; şu hal de ba na uyun ve em ri me
ita at edin" de miş ti. (20/90)
O gün, ken di sin den sap ma im ka nı ola ma yan ça ğı rı cı ya uya-
cak lar. Rah man (olan Al lah)a kar şı ses ler kı sıl mış tır; ar tık bir hı -
rıl tı dan baş ka bir şey işi te mez sin. (20/108)
O gün, Rah man (olan Al lah)'ın ken di si ne izin ver di ği ve sö zün -
den hoş nut ol du ğu kim se den baş ka sı nın şe fa ati bir ya rar sağ-
la maz. (20/109)
"Rah man (olan Al lah) ço cuk edin di" de di ler. O, (bu ya kış tır ma -
dan) yü ce dir. Ha yır, on lar (me lek ler) ik ra ma la yık gö rül müş kul-
lar dır. (21/26)
İn kar eden ler se ni gör dük le rin de, se ni yal nız ca alay-ko nu su
edi yor lar (ve:) "Si zin ilah la rı nı zı di li ne do la yan bu mu?" (der ler.)
Oy sa Rah man (olan Al lah)ın sö zü nü (Ki ta bı nı) in kar eden ler
ken di le ri dir. (21/36)
De ki: "Ge ce ve gün düz si zi Rah man (olan Al lah)tan kim ko ru -
ya bi lir?" Ha yır, on lar Rab le ri ni zi kir den yüz çe vi ren ler dir.
(21/42)
(Re su lul lah) De di ki: "Rab bim, hak ile hük met. Bizim Rab bi miz,
si zin her tür lü ni te len dir me le ri ni ze kar şı yar dı mı na sı ğı nı lan
Rah man (olan Al lah)dır." (21/112)
İş te o gün, ger çek mülk, Rah man (olan Al lah)ın dır. İn kar eden-
ler için ol duk ça zor lu bir gün dür. (25/26)
O, gök le ri ve ye ri ve iki si nin ara sın da ki le ri al tı gün de ya ra tan ve
son ra ar şa is ti va eden dir. Rah man (olan Al lah)dır. Bu nu (bun-
dan) ha be ri ola na sor. (25/59)
On la ra: "Rah man (olan Al lah)a sec de edin" de nil di ği za man,
"Rah man da ney miş? Biz se nin bi ze em ret ti ği ne mi sec de ede-
cek mi şiz?" der ler ve (bu,) on la rın nef re ti ni art tı rır. (25/60)
O Rah man (olan Al lah)ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak gö nül -
lü ola rak yü rür ler ve ca hil ler ken di le riy le mu ha tap ol duk la rı za -
man "Se lam" der ler. (25/63)
On la ra Rah man (olan Al lah)dan ye ni bir uya rı gel me yi ver sin,
hiç tar tış ma sız on dan yüz çe vi rir ler. (26/5)
"Ger çek şu ki, bu, Sü ley man'dan dır ve 'Şüp he siz Rah man ve
Ra him olan Al lah'ın adıy la' (baş la mak ta)dır." (27/30)
Sen an cak, zik re (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rah man olan
(Allah')a (kar şı) içi tit re ye rek kor ku du yan kim se yi uya rır sın. İş -
te böy le si ni, bir ba ğış lan ma ve üs tün bir ecir le müj de le. (36/11)
De di ler ki: "Siz, bi zim ben ze ri miz olan bir be şer den baş ka sı de -
ğil si niz, Rah man (olan Al lah) da her han gi bir şey in dir miş de ğil -
dir. Siz, yal nız ca ya lan söy lü yor su nuz." (36/15)
"Ben, O'ndan baş ka ilah lar edi nir mi yim ki, Rah man (olan
Allah), ba na bir za rar di le ye cek ol sa, ne on la rın şe fa ati ba na bir
şey le ya rar sağ lar, ne de on lar be ni kur ta ra bi lir ler." (36/23)
De miş ler dir ki: "Ey vah lar bi ze, uy ku ya-bı ra kıl dı ğı mız yer den bi -
zi kim di ril tip-kal dır dı? Bu, Rah man (olan Al lah)ın va'det ti ği dir,
(de mek ki) gön de ri len (el çi)ler doğ ru söy le miş".(36/52)
Oy sa on lar dan bi ri, O, Rah man (olan Al lah) için ver di ği ör nek ile
(kız ço cu ğu nun do ğu muy la) müj de len di ği za man, yü zü sim si -
yah ke sil miş ola rak kah rın dan yut kun duk ça yut ku nur. (43/17)
On lar, ki Rah ma nın kul la rı olan me lek le ri di şi ler kıl dı lar. Ken di -
le ri ya ra tı lış la rı na şa hit mi ol du lar? On la rın şa hit lik le ri ya zı la cak
ve (bun dan do la yı) so rum lu tu tu la cak lar. (43/19)
De di ler ki: "Eğer Rah man di le miş ol say dı, biz on la ra iba det et -
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mez dik." On la rın bun dan ya na hiç bir bil gi le ri yok tur. On lar, yal-
nız ca 'zan ve tah min le ya lan söy lü yor lar.'(43/20)
Eğer in san lar (Al lah'a kar şı is yan da bir le şip) tek bir üm met ola-
cak ol ma say dı, Rah man'ı (Al lah'ı) in kar eden le rin ev le ri ne gü -
müş ten ta van lar ve üze rin de çı kıp-yük se le cek le ri mer di ven ler
ya par dık. (43/33)
Kim Rah man (olan Al lah)ın zik ri ni gör mez lik ten ge lir se, Biz bir
şey ta na onun 'üze ri ni ka buk la bağ lat tı rı rız'; ar tık bu, onun bir
ya kın dos tu dur. (43/36)
Sen den ön ce gön der di ği miz el çi le ri miz den sor: Biz, Rah man
(olan Al lah)ın dı şın da ta pı la cak bir ta kım ilah lar kıl dık mı (hiç)?
(43/45)
De ki: "Eğer Rah man (olan Al lah)'ın ço cu ğu ol say dı, ona ta pan-
la rın il ki ben olur dum." (43/81)
Gör me di ği hal de Rah man'a kar şı 'içi tit re ye rek kor ku du yan' ve
'iç ten Al lah'a yö nel miş' bir kalb ile ge len için dir. (50/33)
O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Gay bı da, mü şa he de edi-
le bi le ni de bi len dir. Rah man, Ra him olan O'dur. (59/22)
O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum' (mu ta ba kat) için de ye di gök ya -
rat mış olan dır. Rah man (olan Al lah)ın ya rat ma sın da hiç bir 'çe-
liş ki ve uy gun suz luk' (te fa vüt) gö re mez sin. İş te gö zü(nü) çe vi -
rip-gez dir; her han gi bir çat lak lık (bo zuk luk ve çar pık lık) gö rü yor
mu sun? (67/3)
On lar, üst le rin de di zi di zi ka nat açıp ka pa ya rak uçan kuş la rı
gör mü yor lar mı? On la rı Rah man (olan Al lah')tan baş ka sı (boş-
luk ta) tut mu yor. Şüp he siz O, her şe yi hak kıy la gö ren dir. (67/19)
Rah ma na kar şı si ze yar dım ede cek olan kim miş? Şu si zin or -
du nuz mu? Ka fir ler yal nız ca bir gu rur (ke sin bir al da nış) için de -
dir ler. (67/20)
De ki: "O (Al lah) Rah man olan (esir ge yen ko ru yan)dır; biz O'na
iman et tik ve O'na te vek kül et tik. Ar tık siz ki min açık bir sap mış-
lık için de ol du ğu nu pek ya kın da bi le cek si niz." (67/29)
Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da bu lu nan la rın Rab bi Rah man
olan (Al lah); O'na hi tap et me ye güç ye ti re mez ler. (78/37)
Ruh ve me lek le rin saf lar ha lin de du ra cak la rı gün; Rah man'ın
ken di le ri ne izin ver dik le ri dı şın da olan lar ko nuş maz lar. (Ko nu -
şa cak olan da,) Doğ ru yu söy le ye cek tir. (78/38)

RAH MET
Siz ise, bun dan son ra da yüz çe vir di niz. Eğer Al lah'ın üze ri niz -
de ki faz lı (lü tuf ve ih sa nı) ve rah me ti ol ma say dı, siz ger çek ten
hüs ra na uğ ra yan lar dan olur du nuz. (2/64)
Ki tap Eh lin den olan ka fir ler ve müş rik ler, Rab bi niz den üze ri ni ze
bir hay rın in di ril me si ni ar zu et mez ler. Al lah ise, di le di ği ne rah-
me ti ni tah sis eder. Al lah bü yük fazl sa hi bi dir. (2/105) 
Rab le rin den ba ğış lan ma (sa lat) ve rah met bun la rın üze ri ne dir
ve hi da ye te eren ler de bun lar dır. (2/157)
Ey iman eden ler, öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz
kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne, onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa, ar tık (ya pıl ma sı ge -
re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa, onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
Şüp he siz iman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da cehd
eden ler; iş te on lar, Al lah'ın rah me ti ni uma bi lir ler. Al lah ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir. (2/218)
On la ra pey gam ber le ri de di ki: "Al lah si ze Ta lut'u (me lik ola rak)

gön der di." On lar: "Biz hü küm dar lı ğa, ona gö re da ha çok hak
sa hi biy ken ve ona bir mal (ser vet) bol lu ğu ve ril me miş ken, na sıl
bi zi (yö net mek üze re) hü küm dar lık (mülk) onun ola bi lir?" de di -
ler. O şöy le) de miş ti: "Doğ ru su Al lah si ze onu seç ti ve onun bil -
gi ve be de nî gü cü nü art tır dı. Al lah, ki me di ler se mül kü nü ve rir;
Al lah (rah me ti ve gü cü) ge niş olan dır, bi len dir." (2/247)
Şey tan, si zi fa kir lik le kor ku tu yor ve si ze çir kin -ha ya sız lı ğı em -
re di yor. Al lah ise, si ze Ken di sin den ba ğış la ma ve bol ih san
(fazl) va de di yor. Al lah (rah me tiy le) ge niş olan dır, bi len dir.
(2/268)
"Rab bi miz, bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra kalp le ri mi zi kay dır ma
ve Katından bi ze bir rah met ba ğış la. Şüp he siz, ba ğı şı en çok
olan Sen sin Sen." (3/8)
"Ve si zin di ni ni ze uyan lar dan baş ka sı na ina nıp gü ven me yin."
De ki: "Şüp he siz doğ ru yol Al lah'ın dos doğ ru yo lu dur. Si ze ve -
ri le nin bir ben ze ri bi ri ne (İs lam pey gam be ri ne) ve ri li yor ya da
Rab bi ni zin Katında on lar (Müslüman lar) si ze kar şı de lil ler ge ti -
ri yor lar, di ye mi (bu te la şı nız?) De ki: "Şüp he siz 'lu tuf ve ih san
(fazl)' Al lah'ın elin de dir, onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me ti) ge -
niş olan dır, bi len dir." (3/73)
O, ki me di ler se rah me ti ni tah sis eder, Al lah bü yük 'lütuf ve ih -
san (fazl)' sa hi bi dir. (3/74)
Yüz le ri ağa ran lar ise, ar tık on lar Al lah'ın rah me ti için de dir ler,
için de de te mel li ka la cak lar dır. (3/107)
An dol sun, eğer Al lah yo lun da öl dü rü lür ya da ölür se niz,
Allah'tan olan bir ba ğış lan ma ve rah met, on la rın bü tün top la -
mak ta ol duk la rın dan da ha ha yır lı dır. (3/157)
Al lah'tan bir rah met do la yı sıy la, on la ra yu mu şak dav ran dın.
Eğer ka ba, ka tı yü rek li ol say dın on lar çev ren den da ğı lır gi der -
ler di. Öy ley se on la rı ba ğış la, on lar için ba ğış lan ma di le ve iş ko -
nu sun da on lar la mü şa ve re et. Eğer az me der sen ar tık Al lah'a
te vek kül et. Şüp he siz Al lah, te vek kül eden le ri se ver. (3/159)
Ken di le ri ne gü ven ve ya kor ku ha be ri gel di ğin de, onu yay gın -
laş tı rı ve rir ler. Oy sa bu nu pey gam be re ve ken di le rin den olan
emir sa hip le ri ne gö tür müş ol sa lar dı, on lar dan 'so nuç-çı ka ra bi -
len ler,' onu bi lir ler di. Al lah'ın üze ri niz de ki faz lı ve rah me ti ol ma -
say dı, azı nız ha riç her hal de şey ta na uy muş tu nuz. (4/83)
(On la ra) Ken din den de re ce ler, ba ğış lan ma ve rah met (ver miş -
tir.) Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/96)
Eğer Al lah'ın faz lı ve rah me ti se nin üze rin de ol ma say dı, on lar -
dan bir grup, se ni de sap tır mak için ta sa rı kur muş tu. Oy sa on -
lar, an cak ken di ne fis le ri ni sap tı rır lar ve sa na hiç bir şey le za rar
ve re mez ler. Al lah, sa na Ki ta bı ve hik me ti in dir di ve sa na bil me -
dik le ri ni öğ ret ti. Al lah'ın üze ri niz de ki faz lı çok bü yük tür. (4/113)
Eğer iki si ay rı la cak olur lar sa, Al lah her bi ri ne 'ge niş lik (rı zık ve
ih san) kay nak la rın dan' ka zan dı rır (ih ti yaç lar dan ko rur.) Al lah,
(rah me tiy le) ge niş olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/130)
İş te Al lah'a iman eden ler ve O'na sa rı lan lar, on la rı ken di sin den
olan bir rah me tin ve bir faz lın içi ne yer leş ti re cek tir ve on la rı
Ken di si ne va ran dos doğ ru bir yo la yö nel tip-ile te cek tir. (4/175)
Ey iman eden ler, içi niz den kim di nin den ge ri dö ner (ir ti dat
eder)se, Al lah (ye ri ne) ken di si nin on la rı sev di ği, on la rın da ken-
di si ni sev di ği mü'min le re kar şı al çak gö nül lü, ka fir le re kar şı ise
'güç lü ve onur lu,' Al lah yo lun da cehd eden (çaba harcayan) ve
kı na yı cı nın kı na ma sın dan kork ma yan bir top lu luk ge ti rir. Bu,
Allah'ın bir faz lı dır, onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me tiy le) ge niş
olan dır, bi len dir. (5/54)
De ki: "Gök ler de ve yer de olan lar ki min dir?" De ki: "Al lah'ın dır."
O, rah me ti Ken di üze ri ne yaz dı. Si zi ken di sin de şüp he ol ma yan
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kı ya met gü nün de el bet te top la ya cak tır. Ne fis le ri ni hüs ra na uğ -
ra tan lar, iş te on lar inan ma yan lar dır. (6/12)
Bi zim ayet le ri mi ze iman eden ler sa na gel dik le rin de, on la ra de
ki: "Se lam ol sun si ze. Rab bi niz rah me ti ken di üze ri ne yaz dı ki,
içi niz den kim bir ce ha let so nu cu bir kö tü lük iş ler son ra tev be
eder ve (ken di ni) ıs lah eder se şüp he siz, O, ba ğış la yan dır, esir-
ge yen dir." (6/54)
Rab bin, hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan rah met sa hi bi dir. Di ler se
si zi gi de rir ve di ler se, si zi bir baş ka kav min so yun dan (in şa
edip) var et ti ği gi bi ye ri ni ze bir baş ka sı nı ge ti rir. (6/133)
Şa yet se ni ya lan la ya cak olur lar sa, de ki: "Rab bi niz ge niş rah-
met sa hi bi dir. O'nun şid det li çarp ma sı, suç lu-gü nah kar lar top lu -
lu ğun dan ge ri çev ri le mez." (6/147)
Son ra Biz Mu sa'ya, iyi lik ya pan la rın üze rin de (ni me ti mi zi) ta -
mam la mak, her şe yi ay rı ay rı açık la mak ve bir hi da yet ve rah-
met ola rak Ki ta bı ver dik. Umu lur ki Rab le ri ne ka vu şa cak la rı na
ina nır lar. (6/154)
Ya da: "Ki tap bi ze de in di ril sey di, el bet te on lar dan da ha çok
doğ ru yol da olur duk" de me me niz (için) iş te si ze Rab bi niz den
apa çık bir bel ge, bir hi da yet ve bir rah met gel miş tir. Al lah'ın
ayet le ri ni ya lan la yan dan ve (in san la rı) on dan alı ko yup-çe vi ren -
den da ha za lim kim dir? Ayet le ri miz den alı ko yup-çe vi ren le re, bu
'en gel le me ve çe vir me le rin den' do la yı pek çe tin bir azab la kar-
şı lık ve re ce ğiz. (6/157)
"Ken di le ri ne Al lah'ın bir rah met eriş tir me ye ce ği ne ye min et ti ği -
niz kim se ler bun lar mıy dı? (Cen net te ki le re de) Gi rin cen ne te.
Si zin için kor ku yok tur ve mah zun ol ma ya cak sı nız." (7/49)
An dol sun, Biz on la ra bir Ki tap ge tir dik; iman ede cek bir top lu lu -
ğa bir hi da yet ve bir rah met ol mak üze re bir bil gi ye da ya na rak
onu çe şit li bi çim ler de açık la dık. (7/52)
Dü ze ne ko nul ma sı (ıs lah)ın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın; O'na kor ka rak ve umut ta şı ya rak dua edin.
Doğ ru su Al lah'ın rah me ti iyi lik ya pan la ra pek ya kın dır. (7/56)
Rah me ti nin önün de rüz gar la rı bir müj de ola rak gön de ren O'dur.
Bun lar ağır ca bu lut la rı kal dı rıp yük len di ğin de, on la rı (ku rak lık -
tan) öl müş bir şeh re sü rük le yi ve ri riz ve bu nun la ora ya su in di ri -
riz de böy le lik le bü tün ürün ler den çı ka rı rız. İş te Biz, ölü le ri de
böy le di ril tip-çı ka rı rız. Ki ib ret ala sı nız. (7/57)
"Sa kı nıp rah me te ka vuş ma nız için, içi niz den si zi uya rıp kor ku -
ta cak bir adam ara cı lı ğı ile bir zi kir (Ki tap) gel me si ne mi şaş tı -
nız?" (7/63)
Böy le ce onu ve onun la bir lik te olan la rı Katımız dan bir rah met
ile kur tar dık. Ayet le ri mi zi ya lan sa ya rak inan ma mış olan la rın
kö kü nü ku rut tuk. (7/72)
(Mu sa yal va rıp) De di ki: "Rab bim, be ni ve kar de şi mi ba ğış la, bi -
zi rah me ti ne kat. Sen mer ha met eden le rin en mer ha met li ola nı-
sın." (7/151)
Mu sa ka ba ran öf ke si (ga za bı) ya tı şın ca Lev ha lar'ı al dı. (On lar -
dan bir) Nüs ha sın da "Rab le rin den kor kan lar için bir hi da yet ve
bir rah met var dır" (ya zı lıy dı.) (7/154)
Bi ze bu dün ya da da, ahi ret te de iyi lik yaz, şüp he siz ki biz Sa na
yö nel dik. De di ki: "Aza bı mı di le di ği me isa bet et ti ri rim, rah me tim
ise her şe yi ku şat mış tır; onu kor kup-sa kı nan la ra, ze ka tı ve ren -
le re ve Bizim ayet le ri mi ze iman eden le re ya za ca ğım." (7/156)
On la ra bir ayet ge tir me di ğin za man: "Sen onu (in me yen aye ti)
der le yip-top la sa na" der ler. De ki: "Ben, yal nız ca ba na Rab bim -
den vah yo lu na na uya rım. Bu, Rab bi niz den olan ba si ret ler dir;
iman ede cek bir top lu luk için bir hi da yet ve bir rah met tir."
(7/203)

Rab le ri on la ra Katından bir rah me ti, bir hoş nut lu ğu ve on lar
için, ken di si ne sü rek li bir ni met bu lu nan cen net le ri müj de ler.
(9/21)
İç le rin den Pey gam be ri in ci ten ler ve: "O (her sö zü din le yen) bir
ku lak tır" di yen ler var dır. De ki: "O si zin için bir ha yır ku la ğı dır.
Al lah'a iman eder, mü'min le re ina nıp-gü ve nir ve siz den iman
eden ler için bir rah met tir. Al lah'ın el çi si ne ezi yet eden ler... On -
lar için acı bir azab var dır." (9/61)
Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir ler. İyi -
li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar,
ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın
ken di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz, Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/71)
Be de vi ler den öy le le ri de var dır ki, on lar Al lah'a ve ahi ret gü nü -
ne iman eder ve in fak et ti ği ni Al lah Katında bir ya kın laş ma ya ve
el çi nin dua ve ba ğış la ma di lek le ri ne (bir yol) sa yar. Ha be ri niz
ol sun, bu ger çek ten on lar için bir ya kın laş ma dır. Al lah da on la -
rı Ken di rah me ti ne so ka cak tır. Şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (9/99)
İn san la ra, şid det li bir sı kın tı do kun duk tan son ra, bir rah met do -
kun dur du ğu muz za man, ayet le ri miz ko nu sun da hi le li bir dü zen
kur mak (bir ent ri ka çe vir mek) on lar için (bir alış kan lık ve kö tü bir
edi nim)dir. De ki: "Dü zen kur ma da (kar şı lık ver me de) Al lah da -
ha hız lı dır. Şüp he siz, Bizim el çi le ri miz, si zin 'ge liş tir mek te ol du -
ğu nuz dü zen le ri' yaz mak ta dır lar." (10/21)
Ey in san lar, Rab bi niz den si ze bir öğüt, si ne ler de ola na bir şi fa
ve mü'min ler için bir hi da yet ve rah met gel di. (10/57)
De ki: "Al lah'ın bol ih sa nıy la (faz lıy la) ve rah me tiy le, yal nız bun-
lar la se vin sin ler. Bu, on la rın top la yıp yığ mak ta ol duk la rın dan
ha yır lı dır." (10/58)
"Ve bi zi, ka fir ler top lu lu ğun dan rah me tin le kur tar." (10/86)
An dol sun, Biz in sa na ta ra fı mız dan bir rah met tat tı rıp son ra bu -
nu ken di sin den çe kip-al sak, kuş ku suz o, (ar tık) umu du nu kes-
miş bir nan kör dür. (11/9)
Rab bin den apa çık bir de lil üze rin de bu lu nan, onu yi ne on dan
bir şa hid iz le yen ve on dan ön ce bir ön der ve rah met ola rak Mu -
sa'nın ki ta bı (ken di si ni doğ ru la mak ta) bu lu nan kim se, (ar tık on -
lar) gi bi mi dir? İş te on lar, bu na (Kur'an'a) ina nır lar. Grup lar dan
bi ri onu in kar eder se, ateş ona va ade di len yer dir. Öy ley se, bun-
dan kuş ku da ol ma, çün kü o, Rab bin den olan bir hak tır. An cak
in san la rın ço ğun lu ğu inan maz lar. (11/17)
De di ki: "Ey Kav mim, gö rü şü nüz ne dir söy le yin? Eğer ben Rab -
bim den apa çık bir bel ge üze rin de isem ve Rab bim ba na Kendi
Katından bir rah met ver miş de (bu,) si zin göz le ri niz den sak lı tu -
tul muş sa? Siz bu nu is te mi yor ken biz si zi bu na zor la ya cak mı -
yız?" (11/28)
Em ri miz gel di ği za man, ta ra fı mız dan bir rah met ile Hud'u ve
O'nun la bir lik te iman eden le ri kur tar dık. On la rı şid det li-ağır bir
azab tan kur tar dık. (11/58) 
Ve bu dün ya da da, kı ya met gü nün de de la ne te ta bi tu tul du lar.
Ha be ri niz ol sun; ger çek ten Ad (hal kı), Rab le ri ne (kar şı) in kar
et ti ler. Ha be ri niz ol sun; Hud kav mi Ad'a (Al lah'ın rah me tin den)
uzak lık (ve ril di). (11/60)
De di ki: "Ey kav mim, gö rü şü nüz ne dir söy ler mi si niz? Eğer ben
Rab bim den apa çık bir bel ge üze rin dey sem ve ba na ta ra fın dan
bir rah met ver miş se, bu du rum da O'na is yan ede cek olur sam
Al lah'a kar şı ba na kim yar dım ede cek tir? Şu hal de kay bı mı art-
tır mak tan baş ka ba na (hiç bir ya rar) sağ la ma ya cak sı nız."
(11/63)
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Em ri miz gel di ği za man, ta ra fı mız dan bir rah met le Sa lih'i ve
O'nun la bir lik te iman eden le ri o gü nün aşa ğı la tı cı aza bın dan
kur tar dık. Doğ ru su se nin Rab bin, güç lü olan dır, aziz olan dır.
(11/66)
San ki ora da hiç re fah için de ya şa ma mış lar gi bi. Ha be ri niz ol -
sun; Se mud (hal kı) ger çek ten Rab le ri ne (kar şı) in kar et miş ler -
di. Ha be ri niz ol sun; Se mud (hal kı na Al lah'ın rah me tin den)
uzak lık (ve ril di.) (11/68)
De di ler ki: "Al lah'ın em ri ne mi şa şı yor sun? Al lah'ın rah me ti ve
be re ket le ri si zin üze ri niz de dir, ey ev hal kı şüp he siz O, övül me -
ye la yık olan dır, Me cid'tir." (11/73)
Em ri miz gel di ği za man, ta ra fı mız dan bir rah met le Şu ayb'ı ve
O'nun la bir lik te iman eden le ri kur tar dık; o zul me den le ri da ya nıl -
maz bir ses sa rı ver di de ken di yurt la rın da di züs tü çök müş ola-
rak sa bah la dı lar. (11/94)
San ki ora da hiç re fah için de ya şa ma mış lar gi bi. Ha be ri niz ol -
sun; Se mud (hal kı na) na sıl bir uzak lık ve ril diy se Med yen (hal-
kı na da Al lah'ın rah me tin den öy le) bir uzak lık (ve ril di). (11/95)
Rab bi nin rah met et tik le ri dı şın da. On la rı bu nun için ya rat tı. Böy -
le ce Rab bi nin (şu) sö zü ta mam la nıp ger çek leş miş tir: "An dol -
sun, ce hen ne mi cin ler den ve in san lar dan, (ka fir le rin) tü müy le
dol du ra ca ğım." (11/119)
İş te böy le ce Biz yer yü zün de Yu suf'a güç ve im kan (ik ti dar) ver-
dik. Öy le ki, ora da (Mı sır'da) di le di ği yer de ko nak la dı. Biz ki me
di ler sek rah me ti mi zi na sib ede riz ve iyi lik ya pan la rın ec ri ni kay -
ba uğ rat ma yız. (12/56)
"Oğul la rım, gi din de Yu suf ile kar de şin den (du yar lı bir araş tır -
may la) bir ha ber ge ti rin ve Al lah'ın rah me tin den umut kes me -
yin. Çün kü ka fir ler top lu lu ğun dan baş ka sı Al lah'ın rah me tin den
umut kes mez." (12/87)
An dol sun, on la rın kıs sa la rın da te miz akıl sa hip le ri için ib ret ler
var dır. (Bu Kur'an) dü züp uy du ru la cak bir söz de ğil dir, an cak
ken din den ön ce ki le rin doğ ru la yı cı sı, her şe yin 'çe şit li bi çim ler de
açık la ma sı' ve iman ede cek bir top lu luk için bir hi da yet ve rah-
met tir. (12/111)
Biz Ki tab'ı an cak, hak kın da ih ti la fa düş tük le ri şe yi on la ra açık-
la man ve ina nan bir kav me rah met ve hi da yet ol ma sı dı şın da
(baş ka bir amaç la) in dir me dik. (16/64)
Her üm met için de ken di ne fis le rin den on la rın üze ri ne bir şa hid
ge tir di ği miz gün, se ni de on lar üze rin de bir şa hid ola rak ge ti re -
ce ğiz. Biz Ki ta bı sa na, her şe yin açık la yı cı sı, Müslüman la ra bir
hi da yet, bir rah met ve bir müj de ola rak in dir dik. (16/89)
Eğer Rab bin den um mak ta ol du ğun bir rah me ti bek ler ken (dar-
lık ta ol du ğun dan) on la ra sırt çe vi re cek olur san, bu du rum da on -
la ra yu mu şak söz söy le. (17/28)
On la rın tap tık la rı da, -han gi si da ha ya kın dır di ye- Rab le ri ne
(yak laş mak için) bir ve si le arı yor lar. O'nun rah me ti ni umu yor lar
ve aza bın dan kor ku yor lar. Şüp he siz se nin Rab bi nin aza bı kor-
kunç tur. (17/57)
Kur'an'dan mü'min ler için şi fa ve rah met olan şey le ri in di ri yo ruz.
Oy sa o, za lim le re ka yıp lar dan baş ka sı nı  art tır maz. (17/82)
(Vah yi sen de bı ra kan) Rab bin rah me tin den baş ka (sı de ğil dir).
Şüp he siz O'nun lüt fu se nin üze rin de çok bü yük tür. (17/87)
De ki: "Eğer siz Rab bi min rah met ha zi ne le ri ne ma lik ol say dı nız,
bu du rum da har ca ma en di şe siy le ger çek ten (cim ri lik edip eli-
niz de) tu tar dı nız. İn san pek cim ri dir. (17/100)
O genç ler, ma ğa ra ya sı ğın dık la rı za man, de miş ler di ki: "Rab bi -
miz, Katından bi ze bir rah met ver ve işi miz den bi ze doğ ru yu ko -
lay laş tır (bi zi ba şa rı lı kıl). (18/10)

(İç le rin den bi ri de miş ti ki:)"Ma dem ki siz on lar dan ve Al lah'tan
baş ka tap tık la rın dan ko pup-ay rıl dı nız, o hal de, (dağ la ra çe ki lip)
ma ğa ra ya sı ğı nın da Rab bi niz si ze rah me tin den (bol ca bir mik-
ta rı nı) yay sın ve işi niz den si ze bir ya rar ko lay laş tır sın." (18/16)
Se nin Rab bin rah met sa hi bi (ve) ba ğış la yı cı dır. Eğer, ka zan -
dık la rın dan do la yı on la rı (azab la) ya ka la say dı, şüp he siz on la ra
aza bı (bir an ön ce) ça buk laş tı rır dı. Ha yır, on lar için bir bu luş ma
za ma nı var dır, onun dı şın da as la baş ka bir sı ğı nak bu la ma ya -
cak lar dır. (18/58)
Der ken, Katımız dan ken di si ne bir rah met ver di ği miz ve ta ra fı -
mız dan ken di si ne bir ilim öğ ret ti ği miz kul la rı mız dan bir ku lu bul-
du lar. (18/65)
"Du var ise, şe hir de iki ök süz ço cu ğun du, al tın da on la ra ait bir
de fi ne var dı; ba ba la rı sa lih bi riy di. Rab bin di le di ki, on lar er gin -
lik ça ğı na eriş sin ler ve ken di de fi ne le ri ni çı kar sın lar; (bu,) Rab -
bin den bir rah met tir. Bun la rı ben, ken di işim (özel gö rü şüm) ola-
rak yap ma dım. İş te, se nin sa bır gös ter me ye güç ye ti re me di ğin
şey le rin yo ru mu." (18/82)
De di ki: "Bu be nim Rab bim den bir rah met tir. Rab bi min va'di
gel di ği za man, O, bu nu düm düz eder; Rab bi min va'di hak tır."
(18/98)
(Bu,) Rab bi nin, ku lu Ze ke ri ya'ya rah me ti nin zik ri dir. (19/2)
"İş te böy le" de di. "Rab bin, de di ki: -Bu be nim için ko lay dır. Onu
in san la ra bir ayet ve biz den bir rah met kıl mak için (bu ço cuk
ola cak tır)." Ve iş de olup bit miş ti. (19/21)
On la ra rah me ti miz den ar ma ğan(lar) ba ğış la dık ve on lar için yü -
ce bir doğ ru luk di li ver dik. (19/50)
Ona rah me ti miz den kar de şi Ha run'u da bir pey gam ber ola rak
ar ma ğan et tik. (19/53)
Onu rah me ti mi ze sok tuk, çün kü o, sa lih ler den di. (21/75)
Böy le ce onun du ası na ica bet et tik. Ken di sin den o der di gi der -
dik; ona Katımız dan bir rah met ve iba det eden ler için bir zi kir ol -
mak üze re ai le si ni ve on lar la bir lik te bir ka tı nı da ha ver dik.
(21/84)
On la rı rah me ti mi ze sok tuk, şüp he siz on lar sa lih kim se ler di.
(21/86)
Biz se ni alem ler için yal nız ca bir rah met ola rak gön der dik.
(21/107)
Eğer Al lah'ın si zin üze ri niz de faz lı ve rah me ti ol ma say dı ve
Allah ger çek ten tev be le ri ka bul eden hü küm ve hik met sa hi bi
ol ma say dı (ne ya par dı nız)? (24/10)
Eğer Al lah'ın dün ya da ve ahi ret te si zin üze ri niz de faz lı ve rah-
me ti ol ma say dı, içi ne dal dı ğı nız de di ko du dan do la yı si ze bü yük
bir azab do ku nur du. (24/14)
Eğer Al lah'ın si zin üze ri niz de faz lı ve rah me ti ol ma say dı ve
Allah ger çek ten Ra uf (şef kat eden ve) Ra him ol ma say dı (ne ya -
par dı nız)? (24/20)
Ey iman eden ler, şey ta nın adım la rı na uy ma yın. Kim şey ta nın
adım la rı na uyar sa, (bil sin ki) ger çek ten o (şey tan) çir kin utan-
maz lık la rı ve kö tü lü ğü em re der. Eğer Al lah'ın üze ri niz de faz lı ve
rah me ti ol ma say dı, siz den hiç bi ri ebe di ola rak te mi ze çı ka -
maz dı. An cak Al lah, di le di ği ni te mi ze çı ka rır. Al lah, işi ten dir, bi -
len dir. (24/21)
Dos doğ ru na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin ve el çi ye ita at edin. Umu lur
ki, rah me te ka vuş tu rul muş olur su nuz. (24/56)
Ve Ken di rah me ti nin önün de rüz gar la rı müj de ci ler ola rak gön-
de ren O'dur. Biz, gök ten ter te miz su in dir dik; (25/48)
(Sü ley man) Bu sö zü üze ri ne te bes süm edip gül dü ve de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
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ve hoş nut ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı il ham et ve be -
ni rah me tin le sa lih kul la rın ara sı na kat." (27/19)
Ya da ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rı için de si ze yol gös te ren ve
rah me ti nin önün de rüz gar la rı müj de ve ri ci ler ola rak gön de ren
mi? Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah mı? Al lah, on la rın şirk koş-
tuk la rın dan yü ce dir. (27/63)
Ve ger çek ten o, mü'min ler için bir hi da yet ve bir rah met tir.
(27/77)
An dol sun, ilk ne sil le ri yı kı ma uğ rat tık tan son ra, Mu sa'ya, in san -
lar için (göz le ri hik met le açıp ay dın la ta cak) ba si ret ler, hi da yet
ve rah met ol mak üze re Ki tap ver dik. Umu lur ki, öğüt alıp-dü şü -
nür ler di ye. (28/43)
(Mu sa'ya) Ses len di ği miz za man da, sen Tur'un ya nın da de ğil -
din. An cak Rab bin den bir rah met ol mak üze re sen den ön ce
ken di le ri ne bir uya rı cı gel me miş olan bir kav mi uyar man için
(gön de ril din). Umu lur ki, öğüt alıp dü şü nür ler di ye. (28/46)
Ken di rah me tin den ol mak üze re O, si zin için, din len me niz ve
O'nun faz lın dan (ge çi mi ni zi) ara ma nız için ge ce yi ve gün dü zü
var et ti. Umu lur ki şük re der si niz. (28/73)
Ki ta bın sa na (kal bi ne vahy ile) bı ra kı la ca ğı nı umud et mez din;
(bu,) Rab bin den an cak bir rah met tir. Öy ley se sa kın ka fir le re ar -
ka ol ma. (28/86)
Al lah'ın ayet le ri ni ve O'na ka vuş ma yı 'yok sa yıp in kar eden ler';
iş te on lar, be nim ah me tim den umut kes miş ler dir; ve iş te on lar,
acı azab on la rın dır. (29/23)
Ken di le ri ne okun mak ta olan Ki ta bı sa na in dir me miz on la ra yet-
mi yor mu? Şüp he siz, bun da iman eden bir ka vim için ger çek ten
bir rah met ve bir öğüt (zi kir) var dır. (29/51)
İn san la ra bir za rar do kun du ğu za man, 'gö nül den ka tık sız bağ lı -
lar' ola rak, Rab le ri ne dua eder ler; son ra ken din den on la ra bir
rah met tad dı rın ca he men ce cik bir grup Rab le ri ne şirk ko şar lar.
(30/33)
Biz in san la ra bir rah met tad dır dı ğı mız za man, onun la se vi nir ler;
ken di el le ri nin tak dim et ti ği do la yı sıy la on la ra bir kö tü lük isa bet
et ti ğin de, he men umut suz lu ğa ka pı lır lar. (30/36)
Si ze ken di rah me tin den tad dır ma sı, em riy le ge mi le ri yü rüt me si
ve O'nun faz lın dan (rız kı nı zı) ara ma nız ile umu lur ki şük ret me -
niz için, rüz gar la rı müj de ve ri ci ler ola rak gön der me si, O'nun
ayet le rin den dir. (30/46)
Şim di Al lah'ın rah me ti nin eser le ri ne bak; ölü mün den son ra yer-
yü zü nü na sıl di rilt mek te dir? Şüp he siz O, ölü le ri de ger çek ten
di ril te cek tir. O, her şe ye güç ye ti ren dir. (30/50)
Muh sin olan la ra bir hi da yet ve bir rah met tir. (31/3)
De ki: "Si ze bir kö tü lük is te ye cek ol sa si zi Al lah'tan ko ru ya cak,
ve ya si ze bir rah met is te ye cek ol sa (bu na en gel ola cak) kim-
dir?" On lar, ken di le ri için Al lah'ın dı şın da ne bir ve li, ne bir yar-
dım cı bu la maz lar. (33/17)
O'dur ki, si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar mak için si ze rah met et -
mek te; me lek le ri de (si ze dua et mek te dir). O, mü'min le ri çok
esir ge yi ci dir. (33/43)
Al lah, in san lar için rah me tin den her ne yi aça cak ol sa, ar tık onu
kı sıp-tu ta cak yok tur; her ne yi kı sar-tu tar sa, ar tık onu da on dan
son ra sa lı ve re cek yok tur. O, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (35/2)
An cak Biz den bir rah met ol ma sı ve (on la rı) be lir li bir za ma na
ka dar ya rar lan dır ma mız baş ka. (36/44)
Ka tı mız dan ona bir rah met ve te miz akıl sa hip le ri ne bir öğüt ol -
mak üze re ai le si ni ve on lar la bir lik te bir ben ze ri ni de ba ğış la dık.
(38/43)

Yok sa o, ge ce sa atin de kal kıp da sec de ede rek ve kı ya ma du -
ra rak gö nül den ita at (iba det) eden, ahi ret ten sa kı nan ve Rab bi -
nin rah me ti ni umud eden (gi bi) mi dir? De ki: "Hiç bi len ler le bil-
me yen ler bir olur mu? Şüp he siz, te miz akıl sa hip le ri öğüt alıp-
dü şü nür ler." (39/9)
An dol sun, on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye so ra cak ol -
san, el bet te "Al lah" di ye cek ler. De ki: "Gör dü nüz mü-ha ber ve -
rin; Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız, eğer Al lah ba na bir za rar di le -
ye cek ol sa, O'nun za ra rı nı kal dı ra bi lir ler mi? Ya da ba na bir
rah met ver me yi is te se, O'nun rah me ti ni tu tup-ön le ye bi le cek ler
mi" De ki: "Al lah, ba na ye ter. Te vek kül ede cek olan lar, O'na te -
vek kül et sin ler." (39/38)
(Ben den on la ra) De ki: "Ey ken di aleyh le rin de ol mak üze re öl -
çü yü ta şı ran kul la rım. Al lah'ın rah me tin den umut kes me yin.
Şüp he siz Al lah, bü tün gü nah la rı ba ğış lar. Çün kü O, ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir." (39/53)
Arş'ı yük len mek te olan lar ve çev re sin de bu lu nan lar, Rab le ri ni
hamd ile tes bih et mek te, O'na iman et mek te ve iman eden le re
mağ fi ret di le mek te dir ler: "Rab bi miz, rah met ve ilim ba kı mın dan
her şe yi ku şa tıp-sar dın, tev be eden ler ve se nin yo lu na ta bi
olan la ra mağ fi ret et ve on la rı ce hen nem aza bın dan ko ru."
(40/7)
"Ve on la rı kö tü lük ler den ko ru. O gün Sen, ki mi kö tü lük ler den
ko ru muş san, ger çek ten ona rah met et miş sin. İş te bü yük 'kur tu -
luş ve mut lu luk' bu dur. (40/9)
Oy sa ona do ku nan bir za rar dan son ra ta ra fı mız dan bir rah met
tad dır sak, mut la ka: "Bu be nim (hak kım)dır. Ve ben kı ya met-sa -
ati nin ko pa ca ğı nı da san mı yo rum; eğer Rab bi me dön dü rül sem
bi le, mu hak kak O'nun Katında be nim için da ha gü zel ola nı var-
dır." der. Ama an dol sun Biz, o ka fir le re yap tık la rı nı ha ber ve re -
ce ğiz ve an dol sun on la ra, en ka ba bir azab tan tad dı ra ca ğız.
(41/50)
Eğer Al lah di le sey di, on la rı her hal de tek bir üm met kı lar dı. An -
cak O, di le di ği ni ken di rah me ti ne so kar. Za lim le re ge lin ce; on -
lar için ne bir ve li var dır, ne bir yar dım cı (bu lur sun). (42/8)
O'dur ki, on lar umut la rı nı kes tik ten son ra yağ mu ru in di rir ve
rah me ti ni se rip-ya yar. O, Ve li'dir, Ha mid'dir. (42/28)
Şa yet on lar, sırt çe vi re cek olur lar sa, ar tık Biz se ni on la rın üze-
ri ne bir gö zet le yi ci ola rak gön der miş de ği liz. Sa na dü şen, yal-
nız ca teb liğ dir. Ger çek şu ki, Biz in sa na ta ra fı mız dan bir rah met
tad dır dı ğı mız za man, ona se vi nir. Eğer on la ra ken di el le ri nin
tak dim et tik le ri do la yı sıy la bir kö tü lük isa bet eder se, bu du rum -
da in san bir nan kör ke si li ve rir. (42/48)
Se nin Rab bi nin rah me ti ni on lar mı pay laş tı rı yor lar? Dün ya ha -
ya tın da ma işet le ri ni ara la rın da Biz pay laş tır dık ve on lar dan bir
bö lü mü (di ğer) bir bö lü mü nü 'tes hir et me si için, bir bö lü mü nü bir
bö lü mü üze rin de de re ce ler le yük selt tik. Rab bi nin rah me ti; top-
la yıp-yığ dık la rın dan da ha ha yır lı dır. (43/32)
Rab bin den bir rah met ola rak. Şüp he siz O, işi ten dir, bi len dir.
(44/6)
An cak Al lah'ın rah met et ti ği baş ka. Şüp he siz O, üs tün ve güç lü
olan dır, esir ge yen dir. (44/42)
Bu (Kur'an), in san lar için ba si ret (nu ruy la Al lah'a yö nel ten
ayet)ler dir, ke sin bil giy le ina nan bir ka vim için de bir hi da yet ve
bir rah met tir. (45/20)
Ar tık iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra ge lin ce; Rab le ri on -
la rı ken di rah me ti ne so kar. İş te apa çık olan 'bü yük mut lu luk ve
kur tu luş' bu dur. (45/30)
Bun dan ön ce de, bir reh ber (imam) ve bir rah met ola rak Mu -
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sa'nın ki ta bı var. Bu da, zul me den le ri uyar mak ve ih san da bu -
lu nan la ra bir müj de ol mak üze re (ken din den ön ce ki ki tap la rı)
doğ ru la yı cı ve Arap ça bir dil ile olan bir ki tap tır. (46/12)
Ki on lar, in kar et ti ler, si zi Mes cid-i Ha ram'dan ve dur du rul mak -
ta (bek le til mek te) olan he di ye le ri (kur ban la rı), yer le ri ne var mak-
tan alı koy du lar. Eğer ken di le ri ni bil me di ği niz mü'min er kek ler ve
mü'min ka dın la rı, bil gi siz lik do la yı sıy la dar ma da ğın edip de bu
yüz den si ze 'da ya nıl maz bir sı kın tı' do kun ma ya cak ol say dı (o
za man du rum fark lı olur du. Du ru mu nun böy le ol ma sı,) Al lah'ın
di le di ği ni rah me ti ne sok ma sı için dir. Eğer (ka rı şık ya şa yan
mü'min ler), se çi lip ay rıl mış ol sa lar dı, mu hak kak iç le rin den in kar
eden le ri acı bir azab ile azab lan dı rır dık. (48/25)
Ve gök ten mü ba rek (be re ket ve rah met yük lü) su in dir dik; böy-
le ce onun la bah çe ler ve bi çi le cek ta ne ler bi tir dik. (50/9)
O gün, mü na fık er kek ler ile mü na fık ka dın lar, iman eden le re
der ler ki: "(Ne olur) Bize bir ba kın, si zin nu ru nuz dan bi raz cık
alıp-ya rar la na lım." On la ra: "Ar ka nı za (dün ya ya) dö nün de bir
nur ara yıp-bul ma ya ça lı şın" de ni lir. Der ken ara la rın da ka pı sı
olan bir sur çe kil miş tir; onun iç ya nın da rah met, dış ya nın da o
yön den azab var dır. (57/13)
Ey iman eden ler, Al lah'tan sa kı nıp-kor kun ve O'nun el çi si ne
iman edin, si ze ken di rah me tin den iki kat (gü zel kar şı lık) ver sin.
Si ze ken di siy le yü rü ye ce ği niz bir nur kıl sın ve si ze mağ fi ret et -
sin. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (57/28)
Böy le ce ken di gü nah la rı nı iti raf et ti ler. Çıl gın ca ya nan ate şin
hal kı na (Al lah'ın rah me tin den) uzak lık ol sun. (67/11)
Di le di ği ni ken di rah me ti ne so kar. Za lim le re ise, on lar için acı bir
azab ha zır la mış tır. (76/31)

RA KİM SA HİP LE Rİ
Sen, yok sa Kehf ve Ra kim Eh li ni Bizim şa şı la cak ayet le ri miz -
den mi san dın? (18/9)

RA MA ZAN
Ra ma zan ayı... İn san lar için hi da yet olan ve doğ ru yo lu ve (hak
ile ba tı lı bir bi rin den) ayı ran, apa çık bel ge le ri (kap sa yan) Kur'an
on da in di ril miş tir. Öy ley se siz den kim bu aya şa hid olur sa ar tık
onu tut sun. Kim has ta ya da yol cu luk ta olur sa, tut ma dı ğı gün ler
sa yı sın ca di ğer gün ler de (tut sun). Al lah si ze ko lay lık di ler zor-
luk di le mez. (Bu ko lay lık) sa yı yı ta mam la ma nız ve si zi doğ ru
yo la (hi da ye te) ulaş tır ma sı na kar şı lık Al lah'ı bü yük ta nı ma nız
için dir. Umu lur ki şük re der si niz. (2/185)

REH BER
(Ki o,) Te miz akıl sa hip le ri için bir hi da yet reh be ri ve bir zi kir dir.
(40/54)
Bun dan ön ce de, bir reh ber (imam) ve bir rah met ola rak Mu -
sa'nın ki ta bı var. Bu da, zul me den le ri uyar mak ve ih san da bu -
lu nan la ra bir müj de ol mak üze re (ken din den ön ce ki ki tap la rı)
doğ ru la yı cı ve Arap ça bir dil ile olan bir ki tap tır. (46/12)

RENK
(Bu se fer) de di ler ki: "Rab bi ne adı mı za yal var da, bi ze ren gi ni
bil dir sin." O: "(Rab bim) di yor ki: O, ba kan la rın içi ni fe rah la tan
sa rı bir inek tir" de di. (2/69)
Yer de si zin için üre tip-tü ret ti ği çe şit li renk ler de ki le ri de (fay da -
nı za ver di). Şüp he siz bun da, öğüt alıp dü şü nen bir top lu luk için
ayet ler var dır. (16/13)

Son ra mey ve le rin tü mün den ye, böy le ce Rab bi nin sa na ko lay -
laş tır dı ğı yol lar da yü rü-uçu ver. On la rın ka rın la rın dan tür lü renk-
ler de şer bet ler çı kar, on da in san lar için bir şi fa var dır. Şüp he siz
dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten bun da bir ayet var dır.
(16/69)
Gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sı ile dil le ri ni zin ve renk le ri ni zin ay rı
ol ma sı, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, alim ler için ger-
çek ten ayet ler var dır. (30/22)
Al lah'ın gök yü zün den su in dir di ği ni gör me din mi? Böy le ce Biz
onun la, renk le ri de ği şik olan mey ve ler çı kar dık. Dağ lar dan da
be yaz, kır mı zı renk le ri de ği şik ve si yah yol lar (kıl dık). (35/27)
İn san lar dan, hay van lar dan ve da var lar dan da renk le ri böy le de -
ği şik olan lar var dır. Kul la rı için de ise Al lah'tan an cak alim olan-
lar 'iç le ri tit re ye rek-kor kar'. Şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan-
dır, ba ğış la yan dır. (35/28)
Gör mü yor mu sun; ger çek ten Al lah, gök yü zün den su in dir di de
onu ye rin için de ki kay nak la ra yü rü tüp-ge çir di. Son ra onun la çe -
şit li renk ler de ekin ler çı ka rı yor. Son ra ku ru ma ya baş lar, böy le -
ce onu sa rar mış gö rür sün. Son ra da onu ku ru muş kı rın tı lar kı -
lı yor. Şüp he siz bun da, te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten öğüt
alı na cak bir ders (zikr) var dır. (39/21)
Dağ lar da (et ra fa uçuş muş) ren ga renk yün gi bi ola cak. (70/9)
Ve dağ la rın 'et ra fa sa çıl mış' renk li yün ler gi bi ola cak la rı (gün),
(101/5)

RESS HAL KI
Ad'ı, Se mud'u, Ress hal kı nı ve bun lar ara sın da bir çok ne sil le ri
(yok et tik). (25/38)
On lar dan ön ce Nuh kav mi, Ress hal kı ve Se mud (kav mi) de ya -
lan la dı. (50/12)

RI ZIK
On lar, gay be ina nır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar ve ken di le ri ne
rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler. (2/3)
O, si zin için yer yü zü nü bir dö şek, gök yü zü nü bir bi na kıl dı. Ve
gök ten yağ mur in di re rek bu nun la si zin için (çe şit li) ürün ler den
rı zık çı kar dı. Öy ley se (bü tün bun la rı) bi le bi le Al lah'a eş ler koş-
ma yın. (2/22)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı müj de le. Ger çek ten on -
lar için alt la rın dan ır mak lar akan cen net ler var dır. Ken di le ri ne
rı zık ola rak bu ürün ler den her ye di ril di ğin de: "Bu da ha ön ce de
rı zık lan dı ğı mız dır" der ler. Bu, on la ra, (dün ya da ki ne) ben zer
ola rak su nul muş tur. Ora da, on lar için ter te miz eş ler var dır ve
on lar ora da sü re siz ka la cak lar dır. (2/25)
Bu lut la rı üze ri ni ze göl ge kıl dık ve si ze kud ret hel va sı ve bıl dır -
cın in dir dik. Si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te mi zin den yi yin
(de dik). On lar Bize zul met me di ler, an cak ken di ne fis le ri ne zul-
met ti ler. (2/57)
(Yi ne) Ha tır la yın; Mu sa kav mi için su ara mış tı, o za man Biz
ona: "Asa nı ta şa vur" de miş tik de on dan oni ki pı nar fış kır mış tı,
böy le ce her kes içe ce ği ye ri bil miş ti. Al lah'ın ver di ği rı zık tan yi -
yin, için ve yer yü zün de boz gun cu luk (fe sad) ya pa rak ka rı şık lık
çı kar ma yın. (2/60)
Ha ni İb ra him: "Rab bim, bu şeh ri bir gü ven lik ye ri kıl ve hal kın -
dan Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan la rı ürün ler le rı zık lan dır"
de miş ti de (Al lah: "Sa de ce ina nan la rı de ğil) in kâr ede ni de az
bir sü re ya rar lan dı rır, son ra onu ate şin aza bı na uğ ra tı rım; ne
kö tü bir dö nüş tür o" de miş ti. (2/126)

435

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Ey iman eden ler si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la -
rın dan yi yin ve yal nız ca O'na kul luk edi yor sa nız, (yi ne yal nız ca)
Al lah'a şük re din. (2/172)
İn kar eden le re dün ya ha ya tı çe ki ci kı lın dı (süs len di). On lar,
iman eden ler den ki mi le riy le alay eder ler. Oy sa kor kup sa kı nan -
lar, kı ya met gü nü on la rın üs tün de dir. Al lah, di le di ği ne he sap sız
rı zık ve rir. (2/212)
Ey iman eden ler, hiç bir alış-ve ri şin, hiç bir dost lu ğun ve hiç bir
şe fa atin ol ma dı ğı gün gel mez den ev vel, si ze rı zık ola rak ver dik-
le ri miz den in fak edin. Kâ fir ler... On lar zul me den ler dir. (2/254)
Ge ce yi gün dü ze bağ la yıp-ka tar sın, gün dü zü de ge ce ye bağ la -
yıp-ka tar sın; di ri yi ölü den çı ka rır sın, ölü yü de di ri den çı ka rır sın.
Sen, di le di ği ne he sap sız rı zık ve rir sin." (3/27)
Bu nun üze ri ne Rab bi onu gü zel bir ka bul le ka bul et ti ve onu gü -
zel bir bit ki gi bi ye tiş tir di. Ze ke ri ya'yı on dan so rum lu kıl dı. Ze ke -
ri ya her ne za man mih ra ba gir diy se, ya nın da bir yi ye cek bul du:
"Mer yem, bu sa na ne re den gel di?" de yin ce, "Bu, Al lah
Katından dır. Şüp he siz Al lah, di le di ği ne he sap sız rı zık ve ren dir"
de di. (3/37)
Al lah yo lun da öl dü rü len le ri sa kın 'ölü ler' say ma yın. Ha yır, on lar,
Rab le ri Katında di ri dir ler, rı zık lan mak ta dır lar. (3/169)
Al lah'ın si zin için (ken di le riy le ha ya tı nı zı) ka im (ge çi mi ni zi sağ-
la ma ya des tek le yi ci bir araç) kıl dı ğı mal la rı nı zı dü şük akıl lı la ra
ver me yin; bun lar la on la rı rı zık lan dı rıp giy di rin ve on la ra gü zel
(ma ruf) söz söy le yin. (4/5)
(Mi ra sı) Bö lüş me sı ra sın da ya kın lar, ye tim ler ve yok sul lar da
ha zır olur sa, on la rı on dan rı zık lan dı rın ve on la ra gü zel (ma ruf)
söz söy le yin. (4/8)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina na rak Al lah'ın ken di le ri ne ver di ği rı -
zık tan in fak et se ler di, aleyh le ri ne mi olur du? Al lah, on la rı iyi bi -
len dir. (4/39)
Al lah'ın si ze rı zık ola rak ver dik le rin den he lal ve te miz ola rak yi -
yin. Ken di si ne inan mak ta ol du ğu nuz Al lah'tan kor kup-sa kı nın.
(5/88)
Mer yem oğ lu İsa: "Al lah'ım, Rab bi miz, bi ze gök ten bir sof ra in -
dir, ön ce miz ve son ra mız için bir bay ram ve Senden de bir bel -
ge ol sun. Bi zi rı zık lan dır, Sen rı zık ve ri ci le rin en ha yır lı sı sın"
de miş ti. (5/114)
Ço cuk la rı nı hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın akıl sız ca öl dü ren ler ile
Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le ri ne rı zık
ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ ra mış lar dır.
On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma -
mış lar dır. (6/140)
Hay van lar dan yük ta şı yan ve (yün le rin den, tüy le rin den) dö şek
ya pı lan la rı da (ya ra tan O'dur). Al lah'ın si ze rı zık ola rak ver dik -
le rin den yi yin ve şey ta nın adım la rı na uy ma yın. Çün kü o, si zin
için apa çık bir düş man dır. (6/142)
De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya yım:
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya iyi lik edin, yok-
sul luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin de, on la rın
da rı zık la rı nı Biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve
giz li ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma dı şın da, Al lah'ın
(öl dü rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te bun lar la
si ze tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (6/151)
De ki: "Al lah'ın kul la rı için çı kar dı ğı ziy ne ti ve te miz rı zık la rı kim
ha ram kıl mış tır?" De ki: "Bun lar, dün ya ha ya tın da iman eden ler
için dir, kı ya met gü nü ise yal nız ca on la rın dır." Bi len bir top lu luk
için ayet le ri böy le bi rer bi rer açık la rız. (7/32)
Ate şin hal kı cen net hal kı na ses le nir: "Bi ze bi raz su dan ya da

Allah'ın si ze ver di ği rı zık tan ak ta rın." Der ler ki: "Doğ ru su Al lah,
bun la rı in kâr eden le re ha ram (ya sak) kıl mış tır." (7/50)
Biz on la rı (İs ra ilo ğul la rı nı) ay rı ay rı oy mak lar ola rak on iki top lu-
luk (üm met) ola rak ayır dık. Kav mi ken di sin den su is te di ğin de
Mu sa'ya: "Asan'la ta şa vur" di ye vah yet tik. On dan on iki pı nar
sı zıp-fış kır dı; böy le ce her bir in san- top lu lu ğu su içe ce ği ye ri
öğ ren miş ol du. Üzer le ri ne bu lut la göl ge çek tik ve on la ra kud ret
hel va sı ile bıl dır cın in dir dik. (Son ra da şöy le de dik:) "Si ze rı zık
ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la rın dan yi yin." On lar Bize zul-
met me di, an cak ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (7/160)
On lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver-
dik le ri miz den in fak eder ler. (8/3)
İş te ger çek mü'min ler bun lar dır. Rab le ri Katında on lar için de re-
ce ler, ba ğış lan ma ve üs tün bir rı zık var dır. (8/4)
Ha tır la yın; ha ni siz ler sa yı ca az dı nız ve yer yü zün de za yıf bı ra -
kıl mış tı nız, in san la rın si zi ka pıp-ya ka la ma sın dan kor ku yor du -
nuz. İş te O, si zi (yer le şik kı lıp) ba rın dı ran dı, si zi yar dı mıy la des-
tek le di ve si ze te miz şey ler den rı zık lar ver di. Ki şük re de si niz.
(8/26)
İman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da cehd eden ler ile
(hic ret eden le ri) ba rın dı ran lar ve yar dım eden ler, iş te ger çek
mü'min olan lar bun lar dır. On lar için bir ba ğış lan ma ve üs tün bir
rı zık var dır. (8/74)
De ki: "Gök ler den ve yer den siz le re rı zık ve ren kim dir? Ku lak -
la ra ve göz le re ma lik olan kim dir? Di ri yi ölü den çı ka ran ve ölü -
yü di ri den çı ka ran kim dir? Ve iş le ri evi rip-çe vi ren kim dir? On lar:
"Al lah" di ye cek ler dir. Öy ley se de ki: "Pe ki siz yi ne de kor kup-
sa kın ma ya cak mı sı nız? (10/31)
De ki: "Al lah'ın si zin için in dir di ği si zin bir kıs mı nı ha ram ve he -
lal kıl dı ğı nız rı zık tan, ha ber var mı? Söy ler mi si niz?" De ki:
"Allah mı si ze izin ver di, yok sa Al lah hak kın da ya lan uy du rup if -
ti ra mı edi yor su nuz?" (10/59)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rı nı, hoş la rı na gi de cek gü zel bir yer de
yer leş tir dik ve te miz şey ler den ken di le ri ne rı zık ver dik. Ken di le -
ri ne ilim ge lin ce ye ka dar an laş maz lı ğa düş me di ler. Şüp he siz
Rab bin, ara la rın da an laş maz lı ğa düş tük le ri şey ko nu sun da kı -
ya met gü nü hü küm ve re cek tir. (10/93)
Yer yü zün de hiç bir can lı yok tur ki, rız kı Al lah'a ait ol ma sın.
Onun ka rar (yer le şik) ye ri ni de ve ge çi ci bu lun du ğu ye ri de bi lir.
(Bun la rın) Tü mü apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır. (11/6)
De di ki: "Ey kav mim gö rü şü nüz ne dir söy ler mi si niz? Ya ben
Rab bim den apa çık bir bel ge üze rin de isem ve O da be ni ken di-
sin den gü zel bir rı zık ile rı zık lan dır mış sa? Ben, si ze ya sak la dı -
ğım şey le re (ken dim sa hip len mek su re tiy le) si ze ay kı rı düş mek
is te mi yo rum. Be nim is te di ğim, gü cüm ora nın da yal nız ca ıs lah
et mek tir. Be nim ba şa rım an cak Al lah ile dir; O'na te vek kül et tim
ve O'na iç ten yö ne lip-dö ne rim." (11/88)
De di ki: "Si ze rı zık la na ca ğı nız bir ye mek ge le cek ol sa, ben mut-
la ka si ze da ha gel me den ön ce onun ne ol du ğu nu ha ber ve ri rim.
Bu, rab bi min ba na öğ ret tik le rin den dir. Doğ ru su ben, Al lah'a
iman et me yen, ahi re ti de ta nı ma yan la rın ta ken di le ri olan bir
top lu lu ğun di ni ni ter ket tim." (12/37)
Ve on lar-Rab le ri nin yü zü nü (hoş nut lu ğu nu) is te ye rek sab re der -
ler, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri -
miz den giz li ve açık in fak eder ler ve kö tü lü ğü iyi lik le sa var lar.
İş te on lar, bu yur dun (dün ya nın gü zel) so nu cu (ahi ret mut lu lu -
ğu) on lar için dir. (13/22)
Al lah di le di ği ne rız kı ge niş le tir-ya yar ve da ral tır da. On lar ise
dün ya ha ya tı na se vin di ler. Oy sa ki dün ya ha ya tı, ahi ret te (ki sı -
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nır sız mut lu luk ya nın da ge çi ci) bir me ta'dan baş ka sı de ğil dir.
(13/26)
İman et miş kul la rı ma söy le: "Alış-ve ri şin ve dost lu ğun ol ma dı ğı
o gün gel mez den ev vel, dos doğ ru na ma zı kıl sın lar ve ken di le -
ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak et sin ler."
(14/31)
Al lah, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve gök ten su in di rip onun la si ze rı -
zık ola rak tür lü ürün ler çı ka ran dır. Ve onun em riy le ge mi le ri, de -
niz de yüz me le ri için si ze, em re ama de kı lan dır. Ir mak la rı da si -
zin için em re ama de kı lan dır. (14/32)
Rab bi miz, ger çek ten ben, ço cuk la rım dan bir kıs mı nı Beyt-i Ha -
ram ya nın da eki ni ol ma yan bir va di ye yer leş tir dim; Rab bi miz,
dos doğ ru na ma zı kıl sın lar di ye (öy le yap tım), böy le lik le Sen, in -
san la rın bir kıs mı nın kalb le ri ni on la ra il gi du yar kıl ve on la rı bir-
ta kım ürün ler den rı zık lan dır. Umu lur ki şük re der ler." (14/37)
Ve or da siz ler için ve ken di si ne rı zık ve ri ci ler ol ma dı ğı nız kim-
se ler (var lık lar ve can lı lar) için ge çim lik ler kıl dık. (15/20)
Ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den, hiç bir şey bil me yen le -
re pay lar ayı rı yor lar. An dol sun Al lah'a kar şı düz mek te ol duk la -
rı nız dan do la yı mut la ka sor gu ya çe ki le cek si niz. (16/56)
Hur ma lık la rın ve üzüm lük le rin mey ve le rin den kur duk la rı çar-
dak lar da hem sar hoş luk ve ri ci iç ki, hem gü zel bir rı zık edin mek-
te si niz. Şüp he siz ak lı nı kul la na bi len bir top lu luk için, ger çek ten
bun da bir ayet var dır. (16/67)
Al lah rı zık ta ki mi ni zi ki mi ni ze üs tün kıl dı; üs tün kı lı nan lar, rı zık -
la rı nı el le ri nin al tın da bu lu nan la ra on da eşit ola cak şe kil de çe -
vi rip-ve ri ci de ğil dir ler. Şim di Al lah'ın ni me ti ni in kar mı edi yor lar?
(16/71)
Al lah si ze ken di ne fis le ri niz den eş ler ya rat tı ve si ze eş le ri niz den
ço cuk lar ve to run lar ya rat tı ve si zi gü zel şey ler den rı zık lan dır dı.
Şim di on lar, ba tı la mı ina nı yor lar ve Al lah'ın ni me ti ni in kar mı
edi yor lar? (16/72)
Al lah'ın dı şın da, ken di le ri için gök ler den ve yer den hiç bir rız ka,
hiç bir şe ye ma lik ol ma yan ve bu na güç le ri yet me yen şey le re mi
ta pı yor lar? (16/73)
Al lah, (Ken di si ne or tak koş tu ğu nuz ilah lar ko nu sun da) hiç bir
şe ye gü cü yet me yen ve baş ka sı nın mül kün de olan ile, ta ra fı -
mız dan ken di si ne gü zel bir rı zık ver di ği miz, böy le lik le on dan
giz li ve açık in fak eden kim se yi ör nek ola rak gös ter di; bun lar hiç
eşit olur mu? Hamd Al lah'ın dır; fa kat on la rın ço ğu bil mez ler.
(16/75)
Al lah bir şeh ri ör nek ver di: (Hal kı) Gü ven lik ve hu zur için dey di,
rız kı da her yer den bol bol gel mek tey di; fa kat Al lah'ın ni met le ri -
ne nan kör lük et ti, böy le ce Al lah yap tık la rı na kar şı lık ola rak, ona
aç lık ve kor ku el bi se si ni tat tır dı. (16/112)
Öy ley se Al lah'ın si zi rı zık lan dır dı ğı şey ler den he lal (ve) te miz
olan la rı nı yi yin; eğer O'na kul luk edi yor sa nız Al lah'ın ni me ti ne
şük re din. (16/114)
Şüp he siz se nin Rab bin, rız kı di le di ği ne -ge niş le tir- ya yar ve da -
ral tır. Ger çek ten O, kul la rın dan ha be ri olan dır, gö ren dir. (17/30)
Yok sul luk en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin; on la ra ve si ze
Biz rı zık ve ri riz. Şüp he siz, on la rı öl dür mek bü yük bir ha ta (suç
ve gü nah)dır. (17/31)
An dol sun, Biz Ade moğ lu nu yü celt tik; on la rı ka ra da ve de niz de
(çe şit li araç lar la) ta şı dık, te miz, gü zel şey ler den rı zık lan dır dık
ve ya rat tık la rı mı zın bir ço ğun dan üs tün kıl dık. (17/70)
Böy le ce, ara la rın da bir sor gu la ma yap sın lar di ye on la rı di rilt tik
(uyan dır dık). İç le rin den bir söz cü de di ki: "Ne ka dar kal dı nız?"
De di ler ki: "Bir gün ve ya gü nün bir (kaç sa at lik) kıs mı ka dar kal-

dık." De di ler ki: "Ne ka dar kal dı ğı nı zı Rab bi niz da ha iyi bi lir;
şim di bi ri ni zi bu pa ra nız la şeh re gön de rin de, han gi yi ye cek te -
miz se bak sın, si ze on dan bir rı zık ge tir sin; an cak ol duk ça na zik
dav ran sın ve sa kın si zi kim se ye sez dir me sin." (18/19)
On da 'boş bir söz' işit mez ler; sa de ce se lam (ı işi tir ler). Sa bah
ak şam, on la rın rı zık la rı or da (bu lun mak ta)dır. (19/62)
Si ze, rı zık ola rak ver dik le ri miz den te miz olan la rın dan yi yin, bu
ko nu da az gın lık yap ma yın, yok sa ga za bım üze ri ni ze ka çı nıl -
maz ola rak iner: be nim ga za bım, ki min üze ri ne iner se, mu hak -
kak o, te pe tak lak düş müş tür. (20/81)
On lar dan ba zı grup la ra, ken di le ri ni de ne mek için ya rar lan dır dı -
ğı mız dün ya ha ya tı nın sü sü ne gö zü nü dik me. Se nin Rab bi nin
rız kı da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. (20/131)
Eh li ne (üm me ti ne) na ma zı em ret ve on da ka rar lı dav ran. Biz
sen den rı zık is te mi yo ruz, Biz sa na rı zık ve ri yo ruz. So nuç da
tak va nın dır. (20/132)
Ken di le ri için bir ta kım ya rar la ra şa hid ol sun lar ve ken di le ri ne rı -
zık ola rak ver di ği (kur ban lık) hay van lar üze ri ne bel li gün ler de
(kur ban adar ken) Al lah'ın adı nı an sın lar. Ar tık bun lar dan yi yin
ve zor luk çe ken yok su lu da do yu run. (22/28)
Biz her üm met için bir "Men sek" kıl dık, O'nun ken di le ri ne rı zık
ola rak ver di ği (kur ban lık) hay van lar üze ri ne Al lah'ın adı nı an -
sın lar di ye. İş te si zin ila hı nız bir tek ilah tır, ar tık yal nız ca O'na
tes lim olun. Sen al çak gö nül lü olan la ra müj de ver. (22/34)
On lar ki, Al lah anıl dı ğı za man kalp le ri ür pe rir; ken di le ri ne isa bet
eden mu si bet le re sab re den ler, na ma zı dos doğ ru kı lan lar ve rı -
zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eden ler dir. (22/35)
Bu na gö re, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, on lar için bir
ba ğış lan ma (mağ fi ret) ve üs tün bir rı zık var dır. (22/50)
Al lah yo lun da hic ret edip öl dü rü len ve ya ölen le re ge lin ce mu -
hak kak Al lah, on la rı gü zel bir rı zık la rı zık lan dı ra cak tır. Şüp he siz
Al lah, rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır. (22/58)
Yok sa sen on lar dan ha raç mı is ti yor sun? İş te Rab bi nin ha ra cı
(dün ya ve ahi ret ar ma ğa nı) da ha ha yır lı dır. O, rı zık ve ren le rin
en ha yır lı sı dır. (23/72)
Kö tü ka dın lar, kö tü er kek le re; kö tü er kek ler, kö tü ka dın la ra; iyi
ve te miz er kek ler, iyi ve te miz ka dın la ra (ya ra şır). Bun lar, on la -
rın de mek te ol duk la rın dan uzak tır lar. Bun lar için bir ba ğış lan ma
ve ke rim (üs tün) bir rı zık var dır. (24/26)
Çün kü Al lah, yap tık la rı nın en gü ze liy le kar şı lık ve re cek ve on -
la ra ken di faz lın dan art tı ra cak tır. Al lah, di le di ği ni he sap sız rı zık-
lan dı rır. (24/38)
Ya da hal kı sü rek li ya rat mak ta olan, son ra onu ia de ede cek
olan ve si zi gök ten ve yer den rı zık lan dı ran mı? Al lah ile be ra -
ber baş ka bir ilah mı? De ki: "Eğer doğ ru söy lü yor ise niz, ke sin-
ka nıt (bur han)ını zı ge ti ri niz." (27/64)
İş te on lar; sab ret me le ri do la yı sıy la ecir le ri iki de fa ve ri lir ve on -
lar kö tü lü ğü iyi lik le uzak laş tı rıp ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le -
ri miz den in fak eder ler. (28/54)
De di ler ki: "Eğer se nin le bir lik te hi da ye te uya cak olur sak, ye ri -
miz den (yur du muz dan ve ko nu mu muz dan) çe ki lip-ko par tı lı rız."
Oy sa Biz on la rı, Ken di Katımız dan bir rı zık ola rak her şe yin ürü-
nü nün ak ta rı lıp top lan dı ğı, gü ven li bir ha rem'de yer le şik kıl ma -
dık mı? Fa kat on la rın ço ğu bil mi yor lar. (28/57)
Dün, onun ye rin de ol ma yı di le yen ler, sa bah la dık la rın da: "Vay,
de mek ki Al lah, kul la rın dan di le di ği nin rız kı nı ge niş le tip-yay -
mak ta ve kı sıp-da ralt mak ta dır. Eğer Al lah, bi ze lüt fet miş ol ma -
say dı, bi zi de şüp he siz ba tı rır dı. Vay, de mek ger çek ten in kâr
eden ler fe lah bu la maz" de me ye baş la dı lar. (28/82)
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Siz yal nız ca Al lah'tan baş ka bir ta kım put la ra ta pı yor ve bir ta kım
ya lan lar uy du ru yor su nuz. Ger çek şu ki, si zin Al lah'tan baş ka
tap tık la rı nız, si ze rı zık ver me ye güç ye ti re mez ler; öy ley se rız kı
Al lah'ın Katında ara yın, O'na kul luk edin ve O'na şük re din. Siz
O'na dön dü rü le cek si niz." (29/17)
Ken di rız kı nı ta şı ya ma yan ni ce can lı var dır ki onu ve si zi Al lah
rı zık lan dı rır. O, işi ten dir, bi len dir. (29/60)
Al lah, kul la rın dan di le di ği ne rız kı ya yıp-ge niş le tir, (ve) kı sar da.
Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir. (29/62)
Ge ce le yin ve gün dü zün uyu ma nız ile O'nun faz lın dan (ge çi mi -
ni zi te min için rız kı nı zı) ara ma nız, O'nun ayet le rin den dir. Şüp -
he siz işi te bi len bir ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (30/23)
Si ze ken di ne fis le ri niz den bir ör nek ver di: "Si ze rı zık ola rak ver-
di ği miz şey ler de, sağ el le ri ni zin ma lik ol duk la rı nız dan, si zin le
eşit olup ken di ken di niz den kork tu ğu nuz gi bi ken di le rin den de
kork tu ğu nuz (ve ya çe ki nip say gı duy du ğu nuz) or tak lar var mı -
dır? "İş te Biz, ak lı nı kul la na bi len bir ka vim için ayet le ri böy le bi -
rer bi rer açık la rız. (30/28)
Gör mü yor lar mı ki, Al lah, di le di ği ne rız kı ya yıp-ge niş le tir ve kı -
sar da. Şüp he siz bun da, iman eden bir ka vim için ger çek ten
ayet ler var dır. (30/37)
Al lah; si zi ya rat tı, son ra si ze rı zık ver di, son ra si zi öl dür mek te,
da ha son ra si zi di rilt mek te dir. Or tak la rı nız dan bun lar dan her-
han gi bi ri ni ya pa cak var mı? O, şirk koş tuk la rın dan mü nez zeh
ve yü ce dir. (30/40)
On la rın yan la rı (ge ce na ma zı na kalk mak için) ya tak la rın dan
uzak la şır. Rab le ri ne kor ku ve umut la dua eder ler ve ken di le ri ne
rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler. (32/16)
Ama siz den kim Al lah'a ve Re sû lü'ne gö nül den -ita at eder ve
sa lih bir amel de bu lu nur sa, ona ec ri ni iki kat ve ri riz. Ve Biz ona
üs tün bir rı zık da ha zır la mı şız dır. (33/31)
(Çün kü O) İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı ödül len di re -
cek. İş te mağ fi ret ve üs tün rı zık on la rın dır. (34/4)
An dol sun, Se be' (hal kı)nın otur du ğu yer ler de de bir ayet var dır.
(Ev le ri) Sağ dan ve sol dan iki bah çe liy di. (On la ra de miş tik ki:)
"Rab bi ni zin rız kın dan yi yin ve O'na şük re din. Gü zel bir şe hir ve
ba ğış la yan bir Rabb(iniz var)." (34/15)
De ki: "Si zi gök ler den ve yer den rı zık lan dı ran kim?" De ki:
"Allah, ger çek ten ya biz, ya da siz her hal de bir hi da yet üze rin -
de yiz ve ya apa çık bir sa pık lık ta." (34/24)
De ki: "Şüp he siz be nim Rab bim rız kı di le di ği ne ge niş le tir-ya yar
ve kı sar da. An cak in san la rın ço ğu bil mi yor lar." (34/36)
De ki: "Şüp he siz be nim Rab bim, kul la rın dan rız kı di le di ği ne ge -
niş le tip-ya yar ve ona kı sar da. Her ne yi in fak eder se niz, O
(Allah), ye ri ne bir baş ka sı nı ve rir; O, rı zık ve ren le rin en ha yır lı -
sı dır." (34/39)
Ey in san lar, Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni anın. Gök ten ve yer-
den si zi rı zık lan dı ran Al lah'ın dı şın da bir baş ka ya ra tı cı var mı?
O'ndan baş ka ilah yok tur. Öy ley se na sıl olur da çev ri li yor su -
nuz? (35/3)
Ger çek ten Al lah'ın Ki ta bı nı oku yan lar, na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak
eden ler; ke sin ola rak za ra ra uğ ra ma ya cak bir ti ca re ti uma bi lir -
ler. (35/29)
Ve on la ra: "Si ze Al lah'ın rı zık ola rak ver dik le rin den in fak edin"
de nil di ği za man, o in kâr eden ler iman eden le re de di ler ki:
"Allah'ın, eğer di le miş ol say dı ye di re ce ği kim se yi biz mi ye di re -
cek mi şiz? Ger çek ten siz, apa çık bir şaş kın lık için de si niz."
(36/47)

İş te on lar; on lar için bi li nen bir rı zık var dır. (37/41)
Şüp he siz bu, Bi zim rız kı mız dır, bi tip tü ken me si de yok. (38/54)
On lar bil mi yor lar mı ki, ger çek ten Al lah, di le di ği ne rız kı ge niş le -
tip-ya yar ve (di le di ği ne) kı sar da. Şüp he siz bun da, iman eden
bir ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (39/52)
O, si ze ayet le ri ni gös te ri yor ve si zin için gök ten rı zık in di ri yor.
İç ten (Al lah'a) yö ne len den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (40/13)
Kim bir kö tü lük iş ler se, ken di mis lin den baş ka sıy la ce za gör-
mez; kim de -er kek ol sun, di şi ol sun- bir mü'min ola rak sa lih bir
amel de bu lu nur sa, iş te on lar, için de he sap sız ola rak rı zık lan dı -
rıl mak üze re cen ne te gi rer ler." (40/40)
Al lah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök yü zü nü bir bi na kıl dı; si -
zi su ret len dir di, su re ti ni zi de en gü zel (bir bi çim ve in ce lik te) kıl -
dı ve si ze gü zel-te miz şey ler den rı zık ver di. İş te si zin Rab bi niz
Al lah bu dur. Alem le rin Rab bi Al lah ne yü ce dir. (40/64)
Or da (yer de) onun üs tün de sar sıl maz dağ lar var et ti, on da be -
re ket ler ya rat tı ve is te yip-ara yan lar için eşit ol mak üze re or da ki
rı zık la rı dört gün de tak dir et ti. (41/10)
Gök le rin ve ye rin anah tar la rı O'nun dur. O, di le di ği ne rız kı ge -
niş le tip-ya yar ve kı sar da. Çün kü O, her şe yi bi len dir. (42/12)
Al lah, kul la rı na kar şı lü tuf sa hi bi dir; di le di ği ni rı zık lan dı rır. O,
kuv vet li dir, aziz dir. (42/19)
Eğer Al lah, kul la rı için rız kı (sı nır sız ca) ge niş tu tup-yay say dı,
ger çek ten yer yü zün de azar lar dı. An cak O, di le di ği mik tar ile in -
di rir. Çün kü O, kul la rın dan ha be ri olan dır, gö ren dir. (42/27)
Rab le ri ne ica bet eden ler, na ma zı dos doğ ru kı lan lar, iş le ri ken -
di ara la rın da şu ra ile olan lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik -
le ri miz den in fak eden ler, (42/38)
Ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin de (ve ya ay kı rı lı ğın da),
Allah'ın gök ten rı zık in di rip ölü mün den son ra yer yü zü nü di rilt -
me sin de ve rüz gar la rı (bel li bir dü zen için de) yö net me sin de ak -
lı nı kul la nan bir ka vim için ayet ler var dır. (45/5)
An dol sun, Biz İs ra ilo ğul la rı na Ki tap, hü küm ve pey gam ber lik
ver dik, on la rı te miz ve gü zel şey ler le rı zık lan dır dık ve on la rı
alem le re üs tün kıl dık. (45/16)
Kul la ra rı zık ol mak üze re. Ve onun la (o suy la) ölü bir şeh ri di -
rilt tik. İş te (ölüm den son ra) di ri liş de böy le dir. (50/11)
Gök te rız kı nız var dır ve si ze va'do lun mak ta olan da. (51/22)
Ben, on lar dan bir rı zık is te mi yo rum ve on la rın be ni do yu rup-
bes le me le ri ni de is te mi yo rum. (51/57)
Hiç şüp he siz, rı zık ve ren O, me tin kuv vet sa hi bi olan Al lah'tır.
(51/58)
Ve rız kı nı zı (Kur'an'dan ya rar lan ma ni me ti ni bı ra kıp onu) mut la-
ka ya lan say mak tan iba ret mi kı lı yor su nuz? (56/82)
Bu du rum da ra hat lık, gü zel rı zık ve ni met ler le do na tıl mış cen-
net (onun dur). (56/89)
Oy sa on lar (ken di le ri ni tü müy le Al lah'a ve İs lam'a tes lim et me -
yen ler) bir ti ca ret ya da bir eğ len ce gör dük le ri za man, (he men)
ona sö kün et ti ler ve se ni ayak ta bı rak tı lar. De ki: "Al lah'ın
Katında bu lu nan, eğ len ce den ve ti ca ret ten da ha ha yır lı dır.
Allah, rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır." (62/11)
Siz den bi ri ni ze ölüm ge lip de: "Rab bim, be ni ya kın bir sü re ye
(ece le) ka dar ge cik tir sen ben de böy le ce sa da ka ver sem ve sa -
lih ler den ol sam" de mez den ön ce, si ze rı zık ola rak ver dik le ri -
miz den in fak edin. (63/10)
Ve onu he sa ba kat ma dı ğı bir yön den rı zık lan dı rır. Kim de
Allah'a te vek kül eder se, O, ona ye ter. El bet te Al lah, Ken di em -
ri ni ye ri ne ge ti rip-ger çek leş ti ren dir. Al lah, her şey için bir öl çü
kıl mış tır. (65/3)
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Ge niş-im kan la rı olan, na fa ka yı ge niş im kan la rı na gö re ver sin.
Rız kı kı sıt lı tu tu lan da, ar tık Al lah'ın ken di si ne ver di ği ka da rıy la
ver sin. Al lah, hiç bir nef se ona ver di ğin den baş ka sıy la yü küm lü -
lük koy maz. Al lah, bir güç lü ğün ar dın dan bir ko lay lı ğı kı lıp-ve -
re cek tir. (65/7)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı ka ran lık lar dan nu ra çı -
kar ma sı için Al lah'ın apa çık ayet le ri ni si ze oku yan bir el çi de
(gön der dik). Kim iman edip sa lih bir amel de bu lu nur sa, (Al lah)
onu için de sü re siz ka lı cı lar ol mak üze re al tın dan ır mak lar akan
cen net le re so kar. Al lah, ger çek ten ona ne gü zel bir rı zık ver-
miş tir. (65/11)
Si zin için, yer yü zü ne bo yun eğ di ren O'dur. Şu hal de onun
omuz la rın da yü rü yün ve O'nun rız kın dan yi yin. So nun da gi diş
O'na dır. (67/15)
Eğer O, rız kı nı tut sa (ver me se), rız kı nı zı ve re cek olan kim miş?
Ha yır; on lar, bir az gın lık ve nef ret için de inat la di re ni yor lar.
(67/21)
Eğer on lar (in san lar ve cin ler), yol üze rin de 'dos doğ ru bir is ti -
ka met tut tur sa lar dı', mut la ka Biz on la ra bol mik tar da su içi rir
(tü ken mez bir rı zık ve ni met ve rir)dik. (72/16)
Ama ne za man onu de ne ye rek, rız kı nı kıs sa, he men: "Rab bim
ba na iha net et ti" der. (89/16)

Rİ SA LET
Si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ edi yo rum. (Ay rı ca) Si ze öğüt ve -
ri yor ve si zin bil me dik le ri ni zi ben Al lah'tan bi li yo rum. (7/62)
Si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ edi yo rum. Ben si zin için gü ve ni -
lir bir öğüt çü yüm." (7/68)
O da on lar dan yüz çe vir di ve (şöy le) de di: "Ey kav mim, an dol -
sun si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ et tim ve si ze öğüt ver dim.
Ama siz, öğüt ve ren le ri sev mi yor su nuz." (7/79)
O da on lar dan yüz çe vir di ve (şöy le) de di: "Ey kav mim an dol -
sun, si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ et tim ve si ze öğüt ver dim.
Şim di ben, in kâ ra sa pan bir top lu lu ğa na sıl üzü le bi li rim?" (7/93)
(Al lah:) "Ey Mu sa" de di. "Sa na ver di ğim ri sa le tim le ve se nin le
ko nuş mam la se ni in san lar üze rin de seç kin kıl dım. Sa na ver dik -
le ri mi al ve şük re den ler den ol." (7/144)
Ki on lar (o pey gam ber ler) Al lah'ın ri sa le ti ni teb liğ eden ler,
O'ndan iç le ri tit re ye rek-kor kan lar ve Al lah'ın dı şın da hiç kim se -
den kork ma yan lar dır. He sap gö rü cü ola rak Al lah ye ter. (33/39)
Öy le ki on la rın, Rab le rin den ge len ri sa le ti (in san la ra gön de ri -
len le ri) teb liğ et tik le ri ni bil sin. (Al lah,) on la rın nez din de olan la rı
sa rıp-ku şat mış ve her şe yi sa yı ola rak da sa yıp-tes bit et miş tir.
(72/28)

RUH
Ona, bir bi çim ver di ğim de ve ona ru hum dan üfür dü ğüm de he -
men ona sec de ede rek (ye re) ka pa nın. (15/29)
Kul la rın dan di le dik le ri ne, me lek le ri em rin den olan ruh ile in di rir:
Ben den baş ka ilah yok tur, şu hal de ben den kor kup-sa kı nın di -
ye uya rın. (16/2)
Sa na ruh'tan so rar lar; de ki: "Ruh Rab bi min em rin den dir, si ze
ilim den yal nız ca az bir şey ve ril miş tir." (17/85)
Son ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu' ve ona ru hun dan üf le di. Si -
zin için de ku lak göz ler ve gö nül ler var et ti. Ne az şük re di yor -
su nuz? (32/9)
Onu bir bi çi me so kup, ona ru hum dan üf le di ğim za man, siz
onun için he men sec de ye ka pa nın.(38/72)
İm ran'ın kı zı Mer yem'i de. Ki o ken di ır zı nı ko ru muş tu. Böy le ce

Biz ona ru hu muz dan üf le dik. O da Rab bi nin ke li me le ri ni ve ki -
tap la rı nı tas dik et ti. O, (Rab bi ne) gö nül den bağ lı olan lar dan dı.
(66/12)

RUH BAN LIK
Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır. (57/27)

RU HU'L KU DÜS
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe şe el çi -
ler gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel ge ler ver dik ve
onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek, si ze ne za man bir el çi
nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir şey le gel se, bü yük lük tas la ya rak
bir kıs mı nız onu ya lan la ya cak, bir kıs mı nız da onu öl dü re cek
mi si niz? (2/87)
İş te bu el çi ler; bir kıs mı nı bir kıs mı na üs tün kıl dık. On lar dan,
Allah'ın ken di le riy le ko nuş tu ğu ve de re ce ler le yük selt ti ği var dır.
Mer yem oğ lu İsa'ya apa çık bel ge ler ver dik ve O'nu Ru hu'l-Ku -
düs'le des tek le dik. Şa yet Al lah di le sey di, ken di le ri ne apa çık
bel ge ler gel dik ten son ra, on la rın pe şin den ge len (üm met)ler,
bir bir le ri ni öl dür mez di. An cak ih ti la fa düş tü ler; on lar dan ki mi
inan dı, ki mi in kâr et ti. Al lah di le sey di bir bir le ri ni öl dür mez ler di.
Ama Al lah di le di ği ni ya pan dır. (2/253)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -
yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
De ki: "İman eden le ri sağ lam laş tır mak, Müs lü man la ra bir müj -
de ve hi da yet ol mak üze re, onu (Kur'an'ı) hak ola rak Rab bin den
Ru hu'l-Ku düs in dir miş tir." (16/102)
Son ra on lar dan ya na (ken di ni giz le yen) bir per de çek miş ti. Böy -
le ce ona ru hu muz (Cib ril'i) gön der miş tik, o da, düz gün bir be şer
kı lı ğın da gö rün müş tü. (19/17)
Ir zı nı ko ru yan (Mer yem); Biz ona Ken di ru hu muz dan üf le dik,
onu ve ço cu ğu nu in san lı ğa bir ayet kıl dık. (21/91)
Onu Ru hu'l-emin in dir di. (26/193)
Son ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu' ve ona ru hun dan üf le di. Si -
zin için de ku lak, göz ler ve gö nül ler var et ti. Ne az şük re di yor -
su nuz? (32/9)
Onu bir bi çi me so kup, ona ru hum dan üf le di ğim za man siz onun
için he men sec de ye ka pa nın." (38/72)
Al lah, öle cek le ri za man can la rı nı alır; öl me ye ni de uy ku sun da
(bir tür ölü me so kar). Böy le ce, ken di si hak kın da ölüm ka ra rı ve -
ril miş ola nı(n ru hu nu) tu tar, öbü rü sü nü ise adı ko nul muş bir
ece le ka dar sa lı ve rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka vim
için ger çek ten ayet ler var dır. (39/42)
De re ce le ri yük sel ten Arş'ın sa hi bi (Al lah), 'top lan ma ve bu luş -
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ma' gü nü ile uya rıp-kor kut mak için, ken di em rin den olan ru hu
kul la rın dan di le di ği ne in di rir. (40/15)
İm ran'ın kı zı Mer yem'i de. Ki o ken di ır zı nı ko ru muş tu. Böy le ce
Biz ona ru hu muz dan üf le dik. O da Rab bi nin ke li me le ri ni ve ki -
tap la rı nı tas dik et ti. O, (Rab bi ne) gö nül den bağ lı olan lar dan dı.
(66/12)

RUM
Rum (or du la rı) ye nil gi ye uğ ra dı. Ya kın bir yer de. Ama on lar ye -
nil gi le rin den son ra ye ne cek ler dir. Bir kaç yıl için de. Bun dan ön -
ce de son ra da emir Al lah'ın dır. Ve o gün mü'min ler se vi ne cek -
ler dir. (30, 2-4)

RÜ KU
Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve rü ku eden ler le bir lik te
siz de rü ku edin. (2/43)
Ha ni Evi (Ka'be'yi) in san lar için bir top lan ma ve gü ven lik ye ri kıl-
mış tık. "İb ra him'in ma ka mı nı na maz ye ri edi nin", İb ra him ve İs -
ma il'e de, "Evi mi, ta vaf eden ler, iti ka fa çe ki len ler ve rü ku ve
sec de eden ler için te miz le yin" di ye ahid ver dik. (2/125)
Mer yem, Rab bi ne gö nül den ita at te bu lun, sec de et ve rü ku
eden ler le bir lik te rü ku et." (3/43)
Si zin dos tu nuz (ve li niz), an cak Al lah, O'nun el çi si, rü ku' edi ci ler
ola rak na maz kı lan ve ze ka tı ve ren mü'min ler dir. (5/55)
Ha ni Biz İb ra him'e Evin (Ka be'nin) ye ri ni be lir tip ha zır la dı ğı mız
za man (şöy le em ret miş tik:) "Ba na hiç bir şe yi or tak koş ma, ta vaf
eden ler, kı yam eden ler, rü kua ve sü cu da va ran lar için Evi mi
ter te miz tut." (22/26)
Ey iman eden ler, rü ku edin, sec de ye va rın, Rab bi ni ze iba det
edin ve ha yır iş le yin, umu lur ki kur tu luş bu lur su nuz. (22/77)
(Da vud) De di ki: "An dol sun se nin ko yu nu nu, ken di ko yun la rı na
(kat mak) is te mek le sa na zul met miş tir. Doğ ru su, (emek ve ma li
güç le ri ni) bir leş ti rip ka tan (or tak)lar dan ço ğu, bir bir le ri ne kar şı
te ca vüz eder ler; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar
baş ka. On lar da ne ka dar az dır." Da vud, ger çek ten Bizim onu
im ti han et ti ği mi zi san dı, böy le ce Rab bin den ba ğış lan ma di le di
ve rü ku ede rek ye re ka pan dı ve (bi ze gö nül den) yö ne lip-dön dü.
(38/24)
Mu ham med, Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka -
fir le re kar şı zor lu, ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On la rı,
rü ku eden ler, sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar, Al lah'tan bir
fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri, sec -
de izin den yüz le rin de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur:
İn cil'de ki va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış, der ken
onu kuv vet len dir miş, der ken ka lın laş mış, son ra sap la rı üze rin -
de doğ ru lup-boy at mış (ki bu,) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu ör -
nek,) Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah, iç le rin den
iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ fi ret ve bü yük bir
ecir va'det miş tir. (48/29)
On la ra: "Rü ku edin" de nil di ği za man, rü ku et mez ler. (77/48)

RÜŞD
An dol sun, bun dan ön ce İb ra him'e rüş dü nü ver miş tik ve Biz onu
(doğ ru yu seç me ye te ne ğin de ol du ğu nu) bi len ler dik. (21/51)

RÜ YA
Ha ni Yu suf ba ba sı na: "Ba ba cı ğım ger çek ten ben (rü yam da)
on bir yıl dız, gü ne şi ve ayı gör düm; ba na sec de et mek te ler ken
gör düm" de miş ti. (12/4)

(Ba ba sı) De miş ti ki: "Oğ lum, rü ya nı kar deş le ri ne an lat ma, yok -
sa sa na bir tu zak ku rar lar. Çün kü şey tan, in san için apa çık bir
düş man dır." (12/5)
Onun la bir lik te iki genç de zin da na gir miş ti. Bi ri: "Ben (rü yam -
da) ken di mi şa rap sı kı yor ken gör düm." de di. Öbü rü: "Ben de
ken di mi ba şı mın üs tün de ek mek ta şı yor ken gör düm; kuş da on -
dan ye mek tey di" de di. "Bu nun yo ru mun dan bi ze ha ber ver.
Doğ ru su biz se ni, iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/36)
Hü küm dar:" Ben (rü yam da) ye di be si li inek gö rü yo rum, on la rı
ye di za yıf inek yi yor; bir de ye di ye şil ba şak ve di ğer le ri ise kup-
ku ru. Ey ön de ge len (ka hin-bil gin ler) eğer rü ya yo rum lu yor sa -
nız be nim bu rü ya mı çö zü ve rin" de di. (12/43)
De di ler ki: "(Bun lar) Kar ma ka rı şık düş ler dir. Biz böy le düş le rin
yo ru mu nu bi len ler de ği liz." (12/44)
O iki ki şi den kur tul muş ola nı ni ce za man son ra ha tır la dı ve:
"Ben bu nun yo ru mu nu si ze ha ber ve ri rim he men be ni (zin da na)
gön de rin" de di. (12/45)
(Zin da na gi dip:) "Yu suf ey doğ ru (söz lü in san).. Ye di be si li ine -
ği ye di za yıf (ine ğin) ye di ği ve ye di ye şil ba şak la di ğer le ri ku ru
olan (rü ya) ko nu sun da bi ze fet va ver. Uma rım ki in san la ra da
(se nin söy le dik le rin le) dö ne rim bel ki on lar (bu nun an la mı nı) öğ -
ren miş olur lar." (12/46)
De di ki: "Siz ye di yıl ön ce le ri (ek ti ği niz) gi bi ekin ekin ye di ği ni -
zin az bir kıs mı dı şın da (ka la nı nı) biç tik le ri ni zi ba şa ğın da bı ra -
kın." (12/47)
"Son ra bu nun ar ka sın dan (ku rak lı ğı) zor lu ye di yıl ge le cek tir,
sak la dı ğı nız az bir mik tar dı şın da da ha ön ce bi rik tir di ği ni zi yi yip
bi ti re cek tir." (12/48)
"Son ra bu nun ar ka sın dan bir yıl ge le cek tir ki in san lar, on da bol
bol yağ mu ra ka vuş tu ru la cak ve on da sı kıp-sa ğa cak lar." (12/49)
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam bu da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti, çün -
kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı -
nı aç tık tan son ra (O) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab -
bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden di. Ger çek ten bi -
len hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)
Ha ni Biz sa na: "Mu hak kak Rab bin in san la rı çe pe çev re ku şat -
mış tır" de miş tik. Sa na gös ter di ği miz o rü ya yı, in san la rı de ne -
mek için yap tık Kur'an'da la net len miş ağa cı da. Biz on la rı kor-
ku tu yo ruz. Fa kat (bu) on lar da bü yük bir az gın lık tan baş ka bir
şey art tır mı yor. (17/60)
"Ger çek ten sen rü ya yı doğ ru la dın. Şüp he siz Biz ih san da bu lu -
nan la rı böy le ödül len di ri riz." (37/105)
An dol sun, Al lah el çi si nin gör dü ğü rü ya nın hak ol du ğu nu doğ ru -
la dı. Eğer Al lah di ler se mut la ka siz Mes cid-i Ha ram'a gü ven
için de saç la rı nı zı tı raş et miş (ki mi niz de) kı salt mış ola rak (ve)
kor ku suz ca gi re cek si niz. Fa kat Al lah si zin bil me di ği ni zi bil di
böy le ce bun dan ön ce si ze ya kın bir fe tih (na sib) kıl dı. (48/27)

RÜZ GAR
Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü zün
ard ar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen
ge mi ler de, Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün -
den son ra di rilt ti ği su da, her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da,
rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş
bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten
ayet ler var dır. (2/164)
On la rın bu dün ya ha ya tın da ki har ca ma la rı ken di ne fis le ri ne zul-
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met miş olan bir kav min eki ni ne isa bet eden ka vu ru cu so ğuk -
luk ta ki bir rüz ga ra ben zer ki onu (eki ni) he lak et miş tir. Al lah, on -
la ra zul met me di, fa kat on lar ken di ne fis le ri ne zul met mek te dir -
ler. (3/117)
Rah me ti nin önün de rüz gar la rı bir müj de ola rak gön de ren O'dur.
Bun lar ağır ca bu lut la rı kal dı rıp yük len di ğin de, on la rı (ku rak lık -
tan) öl müş bir şeh re sü rük le yi ve ri riz ve bu nun la ora ya su in di ri -
riz de böy le lik le bü tün ürün ler den çı ka rı rız. İş te Biz, ölü le ri de
böy le di ril tip-çı ka rı rız. Ki ib ret ala sı nız. (7/57)
Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki siz ge mi de bu -
lun du ğu nuz za man, on lar da gü zel bir rüz gar la onu yüz dü rür -
ler ken ve (tam) bu nun la se vin mek te ler ken, ona çıl gın ca bir rüz-
gar ge lip ça tar ve her yan dan dal ga lar on la rı ku şa tı ve rir; on lar
ar tık bu (dal ga lar la) ger çek ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken,
din de O'na 'gö nül den ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)' ola rak Al lah'a
dua et me ye baş lar lar: "An dol sun eğer bun dan bi zi kur ta ra cak
olur san, mu hak kak Sa na şük re den ler den ola ca ğız." (10/22)
Rab le ri ni in kâr eden le rin du ru mu şu dur: On la rın yap tık la rı, fır tı -
na lı bir gün de rüz ga rın şid det le sa vur du ğu bir kül gi bi dir. Ka -
zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez ler. İş te uzak bir sa -
pık lık (için de ol mak) bu dur. (14/18)
Ve aşı la yı cı lar ola rak rüz gar la rı gön der dik, böy le ce gök ten su
in dir dik de siz le ri su la dık. Oy sa siz onun ha zi ne-ko ru yu cu la rı
de ğil si niz. (15/22)
On la ra, dün ya ha ya tı nın ör ne ği ni ver; gök ten in dir di ği miz su ya
ben zer, onun la yer yü zü nün bit ki le ri bir bi ri ne ka rış tı, böy le ce
rüz gar la rın sa vur du ğu ça lı-çır pı olu ver di. Al lah, her şe yin üze rin-
de güç ye ti ren dir. (18/45)
Sü ley man için de, fır tı na bi çi min de esen rüz ga ra (bo yun eğ dir -
dik) ki, ken di em riy le, için de be re ket ler kıl dı ğı mız ye re akıp gi -
der di. Biz her şe yi bi len le riz. (21/81)
Al lah'ı bir le yen (Ha nif)ler ola rak, O'na (hiç bir) or tak koş mak sı -
zın. Kim Al lah'a or tak ko şar sa, san ki o gök ten düş müş de onu
bir kuş ka pı ver miş ve ya rüz gar onu ıs sız bir ye re sü rük le yip at -
mış gi bi dir. (22/31)
Ve Ken di rah me ti nin önün de rüz gar la rı müj de ci ler ola rak gön-
de ren O'dur. Biz, gök ten ter te miz su in dir dik; (25/48)
Ya da ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rı için de si ze yol gös te ren ve
rah me ti nin önün de rüz gar la rı müj de ve ri ci ler ola rak gön de ren
mi? Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah mı? Al lah, on la rın şirk koş-
tuk la rın dan yü ce dir. (27/63)
Si ze Ken di rah me tin den tad dır ma sı, em riy le ge mi le ri yü rüt me si
ve O'nun faz lın dan (rız kı nı zı) ara ma nız ile umu lur ki şük ret me -
niz için, rüz gar la rı müj de ve ri ci ler ola rak gön der me si, O'nun
ayet le rin den dir. (30/46)
Al lah, rüz gar la rı gön de rir, böy le ce bir bu lut kal dı rır da onu na sıl
di ler se gök te ya yıp-da ğı tır ve onu par ça par ça kı lar; ni ha yet
onun ara sın dan yağ mu run akıp çık tı ğı nı gö rür sün. So nun da
ken di kul la rın dan di le di ği ne ve rin ce, he men se vin ce ka pı lı ve rir -
ler. (30/48)
An dol sun, Biz bir rüz gar gön der sek de onu(n eki ni ni) sa rar mış
gör se ler, mut la ka ar dın dan nan kör lük eder ler. (30/51)
Ey iman eden ler, Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni
si ze or du lar gel miş ti; böy le ce Biz de on la rın üze ri ne, bir rüz gar
ve si zin gör me di ği niz or du lar gön der miş tik. Al lah, yap tık la rı nı zı
gö ren dir. (33/9)
Sü ley man için de, sa bah gi di şi bir ay, ak şam dö nü şü bir ay
(me sa fe) olan rüz ga ra (bo yun eğ dir dik); eri miş ba kır ma de ni ni
ona sel gi bi akıt tık. Onun eli al tın da Rab bi nin iz niy le iş gö ren bir

kı sım cin ler var dı. On lar dan kim Bizim em ri miz den çı kıp-sa pa -
cak ol sa, ona çıl gın ate şin aza bın dan tad dı rır dık. (34/12)
Al lah, rüz gar la rı gön de rir, on lar da bu lu tu kal dı rır, böy le ce Biz
onu ölü bir bel de ye sü rük le riz, onun la, ye ri ölü mün den son ra di -
ril ti riz. İş te (ölüm den son ra) di ri lip- ya yıl ma da böy le dir. (35/9)
Böy le ce rüz ga rı onun buy ru ğu al tı na ver dik. Onun em riy le di le -
di ği yö ne yu mu şak ça eser di. (38/36)
Eğer di le ye cek ol sa, rüz ga rı dur du rur, böy le ce onun üs tün de
ka la ka lır lar. Şüp he siz, bun da çok ça sab re den, çok ça şük re den
kim se için ger çek ten ayet ler var dır. (42/33)
Ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin de (ve ya ay kı rı lı ğın da),
Allah'ın gök ten rı zık in di rip ölü mün den son ra yer yü zü nü di rilt -
me sin de ve rüz gar la rı (bel li bir dü zen için de) yö net me sin de ak -
lı nı kul la nan bir ka vim için ayet ler var dır. (45/5)
Der ken, onu (aza bı) va di le ri ne doğ ru yö ne le rek ge len bir bu lut
şek lin de gör dük le ri za man, "Bu bi ze yağ mur yağ dı ra cak bir bu -
lut tur" de di ler. Ha yır, o, ken di si için ace le et ti ği niz şey dir. Bir
rüz gar; on da acı bir azab var dır. (46/24)
Ad (kav min)de de (ayet ler var dır). Ha ni on la rın üze ri ne kök le ri -
ni ke sen (akim) bir rüz gar gön der dik. (51/41)
Yok sa gök te ola nın üze ri ni ze 'taş yağ dı ran (fır tı na lı) bir rüz gar'
gön der me ye ce ğin den emin mi si niz? Siz o tak dir de Be nim uyar-
mam na sıl mış bi lip-öğ re ne cek si niz. (67/17)
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SA AT
Al lah'a ka vuş ma yı ya lan sa yan lar, doğ ru su hüs ra na uğ ra mış -
lar dır. Öy le ki, sa at (kı ya met gü nü) apan sız on la ra ge li ve rin ce,
gü nah la rı nı sırt la rı na yük le ne rek: "On da (dün ya da) so rum suz -
ca yap tık la rı mız dan do la yı ya zık lar ol sun bi ze…" der ler. Dik kat
edin, o iş le yip-yük len dik le ri ne kö tü dür. (6/31)
De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç; eğer si ze Al lah'ın aza bı ge lir se ya
da sa at (kı ya met) ge lip ça tar sa, Al lah'tan baş ka sı nı mı ça ğı ra -
cak sı nız? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz (ça ğı rın ba ka lım.)" (6/40)
Her üm met için bir ecel var dır. On la rın ecel le ri ge lin ce, ne bir
sa at er te le ne bi lir ler ne de öne alı na bi lir ler (tam za ma nın da çö -
ker ler.) (7/34)
Sa atin (kı ya me tin) ne za man de mir ata ca ğı nı (ger çek le şe ce ği -
ni) so rar lar. De ki: "Onun il mi yal nız ca Rab bi min Katında dır.
Onun sü re si ni O'ndan baş ka sı açık la ya maz. O, gök ler de ve
yer de ağır laş tı. O, si ze apan sız bir ge liş ten baş ka sı de ğil dir."
San ki sen, on dan tü müy le ha ber dar mış sın gi bi sa na so rar lar.
De ki: "Onun il mi yal nız ca Al lah'ın Katında dır. An cak in san la rın
ço ğu bil mez ler." (7/187)
An dol sun Al lah, Pey gam be rin, Mu ha cir le rin ve En sa rın üze ri ne
tev be ih san et ti. Ki on lar -iç le rin de bir bö lü mü nün kal bi ner dey -
se kay mak üze rey ken- ona güç lük sa atin de ta bi ol du lar. Son ra
on la rın tev be le ri ni ka bul et ti. Çün kü O, on la ra (kar şı) çok şef-
kat li dir, çok esir ge yi ci dir. (9/117)
Gün dü zün bir sa atin den baş ka san ki hiç ömür sür me miş ler gi -
bi on la rı bir ara da top la ya ca ğı gün, on lar bir bir le ri ni ta nı mış ola-
cak lar. Al lah'a ka vuş ma yı ya lan la yan lar ger çek ten hüs ra na uğ -
ra mış lar dır. On lar hi da ye te er miş (kim se ler) de ğil di. (10/45)
De ki: "Al lah'ın di le me si dı şın da, ken dim için za rar dan ve ya rar-
dan (hiç bir şe ye) ma lik de ği lim. Her üm me tin bir ece li var dır.
On la rın ecel le ri ge lin ce, ar tık ne bir sa at er te le ne bi lir ler, ne öne
alı na bi lir ler. (10/49)
Gün dü zün iki ta ra fın da ve ge ce nin (gün dü ze) ya kın sa at le rin de
na ma zı kıl. Şüp he siz iyi lik ler, kö tü lük le ri gi de rir. Bu, öğüt alan-
la ra bir öğüt tür. (11/114)
Biz, gök le ri, ye ri ve her iki si nin ara sın da ki le ri ni hak kın dı şın da
(her han gi bir amaç la) ya rat ma dık. Hiç şüp he siz o sa at de yak-
la şa rak-gel mek te dir; öy ley se (on la ra kar şı) gü zel dav ra nış lar la
dav ran. (15/85)
Eğer Al lah, in san la rı zu lüm le ri ne de niy le sor gu ya çe ke cek ol -
say dı, onun üs tün de (yer yü zün de) can lı lar dan hiç bir şey bı rak -
maz dı; an cak on la rı adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te le mek -
te dir. On la rın ecel le ri ge lin ce ne bir sa at er te le ne bi lir ler, ne de
öne alı na bi lir ler. (16/61)
Gök le rin ve ye rin gay bı Al lah'a ait tir. (Kı ya met) Sa atin(in) em ri
de yal nız ca (sü rat li) göz açıp ka pa ma gi bi dir ve ya da ha ya kın -
dır. Şüp he siz, Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (16/77)
Böy le ce, ara la rın da bir sor gu la ma yap sın lar di ye on la rı di rilt tik
(uyan dır dık). İç le rin den bir söz cü de di ki: "Ne ka dar kal dı nız?"
De di ler ki: "Bir gün ve ya gü nün bir (kaç sa at lik) kıs mı ka dar kal-
dık." De di ler ki: "Ne ka dar kal dı ğı nı zı Rab bi niz da ha iyi bi lir;
şim di bi ri ni zi bu pa ra nız la şeh re gön de rin de, han gi yi ye cek te -
miz se bak sın, si ze on dan bir rı zık ge tir sin; an cak ol duk ça na zik
dav ran sın ve sa kın si zi kim se ye sez dir me sin." (18/19)
De ki: "Kim sa pık lık için dey se, Rah man , ona sü re ta nı dık ça ta -
nır; ken di le ri ne va'de di le ni -ya aza bı ve ya kı ya met sa ati ni- gör-

dük le ri za man ar tık ki min ye ri (ma kam, mev ki) da ha kö tü, ki min
as ke ri- gü cü da ha za yıf mış, öğ re ne cek ler dir. (19/75)
On lar, Rab le ri ne kar şı gayb ile (O'nu gör me dik le ri hal de) bir
haş yet için de dir ler ve on lar, kı ya met sa atin den 'iç le ri tit re mek te
olan lar dır.' (21/49)
Ey in san lar, Rab bi niz den kor kup-sa kı nın, çün kü kı ya met sa ati -
nin sar sın tı sı bü yük bir şey dir. (22/1)
Ha yır, on lar kı ya met-sa ati ni ya lan la dı lar; Biz kı ya met sa ati ni
ya lan sa yan la ra çıl gın ca ya nan bir ateş ha zır la dık. (25/11)
Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı gün, suç lu-gü nah kar lar, tek bir sa a-
tin dı şın da (dün ya ha ya tı) ya şa ma dık la rı na and içer ler. İş te on -
lar böy le çev ri li yor lar dı. (30/55)
Kı ya met sa ati nin bil gi si, şüp he siz Al lah'ın Katında dır. Yağ mu ru
yağ dı rır; ra him ler de ola nı bi lir. Hiç kim se, ya rın ne ka za na ca ğı -
nı bil mez. Hiç kim se de, han gi yer de öle ce ği ni bil mez. Hiç şüp-
he siz Al lah bi len dir, ha ber dâr dır. (31/34)
Yok sa o, ge ce sa atin de kal kıp da sec de ede rek ve kı ya ma du -
ra rak gö nül den ita at (iba det) eden, ahi ret ten sa kı nan ve Rab bi -
nin rah me ti ni umud eden (gi bi) mi dir? De ki: "Hiç bi len ler le bil-
me yen ler bir olur mu? Şüp he siz, te miz akıl sa hip le ri öğüt alıp-
dü şü nür ler." (39/9)
Ar tık sen sab ret; Re sul ler den azim sa hip le ri nin sab ret tik le ri gi -
bi, On lar için de ace le et me. On lar, teh dit edil dik le ri şe yi (aza -
bı) gör dük le ri gün, san ki gün dü zün yal nız ca bir sa ati ka dar ya -
şa mış(ola cak)lar dır. (Bu,) Bir teb liğ dir. Ar tık fa sık olan bir ka -
vim den baş ka sı yı kı ma uğ ra tı lır mı? (46/35)
Sa at (kı ya met vak ti) ya kın laş tı ve ay ya rıl dı. (54/1)
Da ha doğ ru su on la ra va'de di len (asıl azab) (kı ya met) sa ati dir.
O sa at, 'kur tu luş ol ma yan da ha kor kunç bir be la' ve da ha acı-
dır. (54/46)

SA BA ME Lİ KE Sİ
Der ken uzun za man geç me den gel di ve de di ki: "Se nin ku şa ta -
ma dı ğın (öğ re ne me di ğin) şe yi ben ku şat tım ve sa na Sa ba'dan
ke sin bir ha ber ge tir dim." (27/22)
"Ger çek ten ben, on la ra hük met mek te olan bir ka dın bul dum ki
ona her şey den (bol ca) ve ril miş tir ve bü yük bir tah tı var." (27/23)
"Onu ve kav mi ni Al lah'ı bı ra kıp da gü ne şe sec de et mek te ler ken
bul dum, şey tan on la ra yap tık la rı nı süs le miş tir, böy le ce on la rı
(doğ ru) yol dan alı koy muş tur; bun dan do la yı on lar hi da yet bul-
mu yor lar." (27/24)
"Ki on lar gök ler de ve yer de sak lı ola nı or ta ya çı ka ran ve si zin
giz le dik le ri ni zi ve açı ğa vur duk la rı nı zı bi len Al lah'a sec de et me -
sin ler di ye (yap mak ta dır lar)." (27/25)
O Al lah O'ndan baş ka ilah yok tur bü yük Arş'ın Rab bi dir. (27/26)
(Sü ley man:) "Du rup bek le ye ce ğiz, doğ ru yu mu söy le din, yok sa
ya lan cı lar dan mı ol dun?" de di. (27/27)
"Bu mek tu bum la git, onu ken di le ri ne bı rak, son ra on lar dan (bi -
raz) uzak laş, böy le lik le bir ba kı ver ne ye baş vu ra cak lar?"
(27/28)
(Hüd hüd'ün mek tu bu gö tü rüp bı rak ma sın dan son ra Sa ba me li -
ke si Bel kıs:) De di ki: "Ey ön de ge len ler ger çek ten ba na ol duk -
ça önem li bir mek tup bı ra kıl dı." (27/29)
"Ger çek şu ki bu Sü ley man'dan dır ve 'Şüp he siz Rah man ve
Ra him olan Al lah'ın adıy la' (baş la mak ta)dır." (27/30)
"(İçin de de:) "Ba na kar şı bü yük lük gös ter me yin ve ba na Müs lü -
man ola rak ge lin" di ye (ya zıl mak ta dır). (27/31)
De di ki: "Ey ön de ge len ler, bu işim de ba na gö rüş be lir tin, siz
(her şe ye) şa hid lik et me dik çe ben hiç bir iş te ke sin (ka rar ve ren
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bi ri) de ği lim." (27/32)
De di ler ki: "Biz kuv vet sa hi bi yiz ve zor lu sa vaş çı la rız. İş ko nu -
sun da ka rar se nin dir, ar tık sen bak ne yi em re der sen (biz uy gu -
la rız)." (27/33)
De di ki: "Ger çek ten hü küm dar lar bir ül ke ye gir dik le ri za man,
ora sı nı boz gu na uğ ra tır lar ve hal kın dan onur sa hi bi olan la rı hor
ve aşa ğı lık kı lar lar; iş te on lar böy le ya par lar." (27/34)
"Ben on la ra bir he di ye gön de re yim de bir ba ka yım el çi ler ney le
dö ner ler." (27/35)
(El çi he di ye ler le) Sü ley man'a gel di ği za man: "Siz ler ba na mal
ile yar dım da mı bu lun mak is ti yor su nuz? Al lah'ın ba na ver di ği si -
ze ver di ğin den da ha ha yır lı dır; ha yır siz he di ye niz le se vi nip
öğü ne bi lir si niz" de di. (27/36)
"Sen on la ra dön, Biz on la ra öy le or du lar la ge li riz ki on la rın kar -
şı koy ma la rı müm kün de ğil ve Biz on la rı or dan hor lan mış-aşa -
ğı lan mış ve kü çük dü şü rül müş ler ola rak sü rüp çı ka rı rız."
(27/37)
(El çi nin git me sin den son ra Sü ley man:) "Ey ön de ge len ler, on lar
ba na tes lim ol muş (Müs lü man)lar ola rak gel me den ön ce, siz-
den kim onun tah tı nı ba na ge ti re bi lir?" de di. (27/38)
Cin ler den if rit: "Sen da ha ma ka mın dan kalk ma dan, ben onu sa -
na ge ti re bi li rim, ben ger çek ten bu na kar şı ke sin ola rak gü ve ni -
lir bir gü ce sa hi bim." de di. (27/39)
Ken di ya nın da ki tap tan il mi olan bi ri de di ki: "Ben (gö zü nü açıp
ka pa ma dan) onu sa na ge ti re bi li rim." Der ken (Sü ley man) onu
ken di ya nın da du rur va zi yet te gö rün ce de di ki: "Bu Rab bi min
faz lın dan dır O'na şük re de cek mi yim yok sa nan kör lük ede cek
mi yim di ye be ni de ne mek te ol du ğu için (bu ola ğa nüs tü olay
ger çek leş ti). Kim şük re der se ar tık o ken di si için şük ret miş tir kim
nan kör lük eder se ger çek ten be nim Rab bim Ga ni (hiç bir şe ye
ve kim se ye ih ti ya cı ol ma yan)dır Ke rim olan dır." (27/40)
De di ki: "Onun tah tı nı de ği şik li ğe uğ ra tın, bir ba ka lım doğ ru ola -
nı bu la bi le cek mi yok sa bul ma yan lar dan mı ola cak?" (27/41)
Böy le ce (Bel kıs) gel di ği za man ona: "Se nin tah tın böy le mi?"
de nil di. De di ki: "Tıp kı ken di si. Bize on dan ön ce ilim ve ril miş ti
ve biz Müs lü man ol muş tuk." (27/42)
Al lah'tan baş ka tap mak ta ol du ğu şey ler onu (Müs lü man ol mak -
tan) alı koy muş tu. Ger çek te o, in kâr eden bir ka vim den di.
(27/43)
Ona: "Köş ke gir" de nil di. Onu gö rün ce de rin bir su san dı ve
(ete ği ni çe ke rek) ayak la rı nı aç tı. (Sü ley man:) De di ki: "Ger çek -
te bu say dam cam dan ol ma dü zel til miş bir köşk-ze min dir." De -
di ki: "Rab bim, ger çek ten ben ken di me zul met tim; (ar tık) ben
Sü ley man'la bir lik te alem le rin Rab bi olan Al lah'a tes lim ol dum."
(27/44)

SA BAH
(Ze ke ri ya) "Rab bim, ba na bir ala met (ayet) ver." de di. "Sa na
ala met, işa ret leş me dı şın da, in san lar la üç gün ko nuş ma man dır.
Rab bi ni çok ça zik ret ve ak şam sa bah O'nu tes bih et." de di.
(3/41)
Al lah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp ay rıl ma yın. Ve
Allah'ın si zin üzerinizdeki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni siz düş man -
lar idi niz. O, kalp le ri ni zin ara sı nı uz laş tı rıp-ısın dır dı ve siz O'nun
ni me tiy le kar deş ler ola rak sa bah la dı nız. Yi ne siz, tam ateş çu -
ku ru nun kı yı sın day ken, ora dan si zi kur tar dı. Umu lur ki hi da ye -
te erer si niz di ye, Al lah, si ze ayet le ri ni böy le açık lar. (3/103)
Sa bah ak şam -O'nun yü zü nü (rı za sı nı) di le ye rek- Rab le ri ne
dua eden le ri kov ma. On la rın he sa bın dan se nin üze rin de bir şey

(yü küm lü lük), se nin he sa bın dan da bir şey (yü küm lü lük) yok tur
ki on la rı kov man ge rek sin. Yok sa za lim ler den olur sun. (6/52)
O sa ba hı ya rıp çı ka ran dır. Ge ce yi bir sü kun (din len me), gü neş
ve ay'ı bir he sap (ile) kıl dı. Bu, üs tün ve güç lü olan, bi len
Allah'ın tak di ri dir. (6/96)
Bu nun üze ri ne on la rı da ya nıl maz bir sar sın tı tut tu da, ken di
yurt la rın da diz üs tü çök müş ola rak sa bah la dı lar. (7/91)
Rab bi ni, sa bah ak şam, yük sek ol ma yan bir ses le, ken di ken di -
ne, ür per tiy le, yal va ra yal va ra ve için için zik ret. Gaf le te ka pı -
lan lar dan ol ma. (7/205)
O zul me den le ri da ya nıl maz bir ses sa rı ver di de ken di yurt la rın -
da di züs tü çök müş ola rak sa bah la dı lar. (11/67)
(El çi ler) De di ler ki: "Ey Lut, biz Rab bi nin el çi le ri yiz. On lar sa na
ke sin ola rak ula şa maz lar. Ge ce nin bir par ça sın da ai len le bir lik -
te yü rü (yo la çık). Sa kın, hiç bi ri niz dö nüp ar ka sı na bak ma sın;
fa kat se nin ka rın baş ka. Çün kü on la ra isa bet ede cek olan, ona
da isa bet ede cek tir. On la ra va'do lu nan (azab) sa bah vak ti dir.
Sa bah da ya kın de ğil mi?" (11/81)
Em ri miz gel di ği za man, ta ra fı mız dan bir rah met le Şu ayb'ı ve
O'nun la bir lik te iman eden le ri kur tar dık; o zul me den le ri da ya nıl -
maz bir ses sa rı ver di de ken di yurt la rın da di züs tü çök müş ola-
rak sa bah la dı lar. (11/94)
Gök ler de ve yer de her ne var sa -is te ye rek de ol sa, is te me ye rek
de ol sa- Al lah'a sec de eder. Sa bah ak şam göl ge le ri de (O'na
sec de eder). (13/15)
Ve on la ra şu em ri ver dik: "Sa ba ha çı kar lar ken on la rın ar ka sı
mut la ka ke si le cek tir." (15/66)
Der ken, sa bah vak ti ne gir dik le rin de, on la rı o da ya nıl maz-çığ lık
ya ka la yı ver di. (15/83)
Ak şam la rı ge ti rir, sa bah la rı gö tü rür ken on lar da si zin için bir gü -
zel lik var dır. (16/6)
Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua
eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is te-
ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni Bizi zik ret mek ten
gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di 'is tek ve tut ku la rı na (he va sı na)'
uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de ne ita at et me. (18/28)
Böy le lik le (Ze ke ri ya) mes cid ten kav mi nin kar şı sı na çı kıp on la ra
(şu an lam la rı) işa ret et ti: "Sa bah ak şam tes bih edin." (19/11)
On da 'boş bir söz' işit mez ler; sa de ce se lam (ı işi tir ler). Sa bah
ak şam, on la rın rı zık la rı or da (bu lun mak ta)dır. (19/62)
(Bu nur,) Al lah'ın, on la rın yü cel til me si ne ve is mi nin zik re dil me -
si ne izin ver di ği ev ler de dir; on la rın için de sa bah ak şam O'nu
tes bih eder ler. (24/36)
Ey iman eden ler, sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu ile siz den olup da
he nüz er gin lik ça ğı na er me miş olan (ço cuk)lar, (oda la rı nı za gir-
mek için şu) üç va kit te izin is te sin ler: Sa bah na ma zın dan ön ce,
öğ le yin üs tü nü zü çı kar dı ğı nız va kit ve yat sı na ma zın dan son ra.
(Bu) Üçü si zin için mah rem (va kit le ri)dir. Bun la rın dı şın da si ze
de, on la ra da bir sa kın ca yok tur; on lar ya nı nız da do la şa bi lir ler,
bir bi ri ni zin ya nın da ola bi lir si niz. İş te Al lah, si ze ayet le ri böy le
açık la mak ta dır. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(24/58)
Ve de di ler ki: "Bu, geç miş le rin uy dur du ğu ma sal lar dır, bir baş-
ka sı na yaz dır mış olup ken di si ne sa bah ak şam okun mak ta dır."
(25/5)
Mu sa'nın an ne si ise, yü re ği boş luk için de sa bah la dı. Eğer
mü'min ler den ol ma sı için kal bi üze rin de (sab rı ve da ya nık lı lı ğı)
pe kiş tir me miş ol say dık, ne re dey se onu(n du ru mu nu) açı ğa vu -
ra cak tı. (28/10)
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Böy le ce şe hir de kor ku için de (çev re yi) gö zet le ye rek sa bah la dı.
Der ken, bir de bak tı ki, dün ken di sin den yar dım is te yen (ki şi,
bu gün de) ken di si ne yar dım için ba ğı rı yor. Mu sa, ona de di ki:
"Sen açıkça bir az gın sın." (28/18)
Dün, onun ye rin de ol ma yı di le yen ler, sa bah la dık la rın da: "Vay,
de mek ki Al lah, kul la rın dan di le di ği nin rız kı nı ge niş le tip-yay -
mak ta ve kı sıp-da ralt mak ta dır. Eğer Al lah, bi ze lüt fet miş ol ma -
say dı, bi zi de şüp he siz ba tı rır dı. Vay, de mek ger çek ten in kâr
eden ler fe lah bu la maz" de me ye baş la dı lar. (28/82)
An cak onu ya lan la dı lar; bu nun üze ri ne on la rı aman sız bir sar-
sın tı ya ka la yı ver di, böy le lik le ken di yurt la rın da diz üs tü çök müş
ola rak sa bah la dı lar. (29/37)
Öy ley se ak şa ma gir di ği niz va kit de, sa ba ha er di ği niz va kit de
Al lah'ı tes bih edip (yü cel tin). (30/17)
Ve O'nu sa bah ve ak şam tes bih edin. (33/42)
Sü ley man için de, sa bah gi di şi bir ay, ak şam dö nü şü bir ay
(me sa fe) olan rüz ga ra (bo yun eğ dir dik); eri miş ba kır ma de ni ni
ona sel gi bi akıt tık. Onun eli al tın da Rab bi nin iz niy le iş gö ren bir
kı sım cin ler var dı. On lar dan kim Bizim em ri miz den çı kıp-sa pa -
cak ol sa, ona çıl gın ate şin aza bın dan tad dı rır dık. (34/12)
Siz on la rın üs tün den mu hak kak ge çip gi di yor su nuz; sa bah vak -
ti. (37/137)
Fa kat (azab) on la rın sa ha sı na in di ği za man uya rı lıp-kor ku tu -
lan la rın sa ba hı ne kö tü olur. (37/177)
Doğ ru su Biz dağ la ra bo yun eğ dir dik, ak şam ve sa bah ken di siy -
le bir lik te (Al lah'ı) tes bih eder ler di. (38/18)
Ateş; sa bah ak şam, ona su nu lur lar. Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı
gün: "Fi ra vun çev re si ni, aza bın en şid det li ola nı na so kun" (de -
ne cek). (40/46)
Şu hal de sen sab ret. Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır. Gü na hın
için mağ fi ret di le; ak şam ve sa bah Rab bi ni hamd ile tes bih et.
(40/55)
İş te bu si zin zan nı nız; Rab bi niz hak kın da bes le di ği niz-zan nı nız,
si zi bir yı kı ma uğ rat tı, böy le lik le hüs ra na uğ ra yan kim se ler ola-
rak sa bah la dı nız." (41/23)
Ki Al lah'a ve Re sû lü'ne iman et me niz, O'nu sa vu nup-des tek le -
me niz, O'nu en iç ten bir say gıy la-yü celt me niz ve sa bah ak şam
O'nu (Al lah'ı) tes bih et me niz için. (48/9)
An dol sun on la rı bir sa bah vak ti er ken den, üzer le rin de ka ra rı nı
kıl mış bir azab ya ka la yıp-bas tı rı ver di. (54/38)
Ger çek şu ki, Biz o bah çe sa hip le ri ne be la ver di ği miz gi bi, bun-
la ra da be la ver dik. Ha ni on lar, sa bah vak ti (er ken den ve kim-
se ye ha ber ver me den) onu (bah çe yi) mut la ka dev şi re cek le ri ne
da ir and iç miş ler di. (68/17)
Ni ha yet sa bah vak ti bir bir le ri ne ses len di ler. (68/21)
Ağar dı ğı za man sa ba ha, (74/34)
Ve sa bah, ak şam Rab bi nin adı nı zik ret. (76/25)
Ve ne fes al ma ya baş la dı ğı za man, sa ba ha; (81/18)
Sa bah vak ti bas kın ya pan la ra. (100/3)
De ki: Sa ba hın Rab bi ne sı ğı nı rım. (113/1)

SA BIR
Sa bır ve na maz la yar dım di le yin. Bu, şüp he siz, hu şû du yan la -
rın dı şın da ki ler için ağır (bir yük)dır. (2/45)
Ey iman eden ler, sa bır la ve na maz la yar dım di le yin. Ger çek ten
Al lah, sab re den ler le be ra ber dir. (2/153)
An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar dan,
can lar dan ve ürün ler den ek silt mek le im ti han ede ce ğiz. Sa bır
gös te ren le ri müj de le. (2/155)

On lar, Ca lut ve or du su na kar şı mey da na (sa va şa) çık tık la rın da,
de di ler ki: "Rab bi miz, üze ri mi ze sa bır yağ dır, adım la rı mı zı sa bit
kıl (kay dır ma) ve kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım et."
(2/250)
Ey iman eden ler, sab re din ve sa bır da ya rı şın, (sı nır lar da) nö -
bet le şin. Al lah'tan kor kun. Umu lur ki kur tu lur su nuz. (3/200)
Oy sa sen, yal nız ca, bi ze gel di ğin de Rab bi mi zin ayet le ri ne inan-
ma mız dan baş ka bir ne den le biz den in ti kam al mı yor sun. "Rab -
bi miz, üs tü mü ze sa bır yağ dır ve bi zi Müs lü man ola rak öl dür."
(7/126)
Şim di, Al lah siz den (yü kü nü zü) ha fif let ti ve siz de bir za'f ol du -
ğu nu bil di. Siz den yüz sa bır lı (ki şi) bu lu nur sa, (on la rın) iki yü zü-
nü boz gu na uğ ra tır; eğer siz den bin (ki şi) olur sa, Al lah'ın iz niy -
le (on la rın) iki bi ni ni ye ner. Al lah, sab re den ler le be ra ber dir.
(8/66)
Ve üze ri ne ya lan dan kan (sü rül müş) olan göm le ği ni ge tir di ler.
"Ha yır" de di. Nef si niz, si zi ya nıl tıp (böy le) bir işe sü rük le miş.
Bun dan son ra (ba na dü şen) gü zel bir sa bır dır. Si zin bu dü züp-
uy dur duk la rı nı za kar şı (ken di sin den) yar dım is te ne cek olan
Allah'tır." (12/18)
(Şeh re dö nüp du ru mu ba ba la rı na ak ta rın ca o:) "Ha yır" de di.
"Nef si niz si zi ya nıl tıp (böy le) bir işe sü rük le miş. Bun dan son ra
(ba na dü şen) gü zel bir sa bır dır. Umu lur ki Al lah (pek ya kın bir
ge le cek te) on la rın tü mü nü ba na ge ti rir. Çün kü O, bi le nin, hü -
küm ve hik met sa hi bi ola nın ken di si dir." (12/83)
De di ki: "İş te bu, be nim le se nin aran da ay rıl ma (za ma nı)mız.
Sa na, üze rin de sa bır gös ter me ye güç ye ti re me ye ce ğin bir yo -
ru mu ha ber ve re ce ğim. (18/78)
Du var ise, şe hir de iki ök süz ço cu ğun du, al tın da on la ra ait bir
de fi ne var dı; ba ba la rı sa lih bi riy di. Rab bin di le di ki, on lar er gin -
lik ça ğı na eriş sin ler ve ken di de fi ne le ri ni çı kar sın lar; (bu,) Rab -
bin den bir rah met tir. Bun la rı ben, ken di işim (özel gö rü şüm) ola-
rak yap ma dım. İş te, se nin sa bır gös ter me ye güç ye ti re me di ğin
şey le rin yo ru mu." (18/82)
Şu hal de on la rın söy le dik le ri ne kar şı sa bır lı ol, gü ne şin do ğu -
şun dan ve ba tı şın dan ön ce Rab bi ni hamd ile tes bih et (yü celt).
Ge ce nin bir bö lü mün de ve gün dü zün uç la rın da da tes bih te bu -
lun ki hoş nut ola bi le sin. (20/130)
Şu hal de, gü zel bir sa bır (gös te re rek) sab ret. (70/5)
Öy ley se, Rab bi nin hük mü ne sa bır gös ter. On lar dan gü nah kar
ve ya nan kör ola na ita at et me. (76/24)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
Ta lut, or duy la bir lik te ay rıl dı ğın da de di ki: "Doğ ru su Al lah si zi
bir ır mak la im ti han ede cek tir. Kim bun dan içer se, ar tık o ben-
den de ğil dir ve kim de -eliy le bir avuç alan lar ha riç- onu tad-
maz sa ben den dir. Kü çük bir kıs mı ha riç (hep si su dan) iç ti. O,
ken di siy le be ra ber iman eden ler le (ır ma ğı) ge çin ce on lar (ge ri -
de ka lan lar): "Bu gün bi zim Ca lut'a ve or du su na kar şı (ko ya cak)
gü cü müz yok" de di ler. (O za man) Mu hak kak Al lah'a ka vu şa -
cak la rı nı uman lar (şöy le) de di ler: "Ni ce kü çük top lu luk, da ha
çok olan bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah sab-
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re den ler le be ra ber dir." (2/249)
Sab re den ler, doğ ru olan lar, gö nül den bo yun eğen ler, in fak
eden ler ve 'se her va kit le rin de' ba ğış lan ma di le yen ler dir. (3/17)
Si ze bir iyi lik do ku nun ca ta sa la nır lar, si ze bir kö tü lük isa bet et -
ti ğin dey se bu na se vi nir ler. Eğer siz sab re der ve sa kı nır sa nız,
on la rın 'hi le li dü zen le ri' si ze hiç bir za rar ve re mez. Şüp he siz,
Allah, yap mak ta ol duk la rı nı ku şa tan dır. (3/120)
Evet, eğer sab re der se niz, sa kı nır sa nız ve on lar da ani den üs -
tü nü ze çul la nı ve rir ler se, Rab bi niz si ze me lek ler den ni şan lı beş
bin ki şiy le yar dım ulaş tı ra cak tır. (3/125)
Yok sa siz, Al lah, içi niz den cehd eden le ri be lir tip-ayır det me den
ve sab re den le ri de be lir tip-ayır det me den cen ne te gi re ce ği ni zi
mi san dı nız? (3/142)
Ni ce pey gam ber le bir lik te bir çok Rab ba ni (bil gin)ler sa va şa gir-
di ler de, Al lah yo lun da ken di le ri ne isa bet eden (güç lük ve mih-
net)den do la yı ne gev şek lik gös ter di ler, ne bo yun eğ di ler. Al lah,
sab re den le ri se ver. (3/146)
An dol sun, mal la rı nız la ve can la rı nız la im ti han edi le cek si niz ve
siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den ve şirk koş mak ta
olan lar dan el bet te çok ezi yet ve ri ci (söz ler) işi te cek si niz. Eğer
sab re der ve sa kı nır sa nız (bu) emir le re olan azim den dir. (3/186)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler, o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı, fu huş ta bu lun ma yan, if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra, fu huş ya pa cak olur lar sa, öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za-
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu, siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/25)
An dol sun sen den ön ce de el çi ler ya lan lan dı; on la ra, yar dı mı -
mız ge lin ce ye ka dar ya lan lan dık la rı ve ezi ye te uğ ra tıl dık la rı şe -
ye sab ret ti ler. Al lah'ın söz le ri ni (va'dle ri ni) de ğiş ti re bi le cek yok-
tur. An dol sun, gön de ri len le rin ha ber le rin den bir bö lü mü sa na
da gel di. (6/34)
Mu sa kav mi ne: "Al lah'tan yar dım di le yin ve sab re din. Ger çek
şu ki, arz Al lah'ın dır; ona kul la rın dan di le di ği ni mi ras çı kı lar. En
gü zel so nuç mut ta ki ler için dir." de di. (7/128)
Ken di si ne be re ket ler kıl dı ğı mız ye rin do ğu su na da, ba tı sı na da
o hor kı lı nıp-za yıf bı ra kı lan la rı (müs taz'af la rı) mi ras çı lar kıl dık.
Rab bi nin İs ra ilo ğul la rı na olan o gü zel sö zü (va adi), sab ret me le -
ri do la yı sıy la ta mam lan dı (ye ri ne gel di). Fi ra vun ve kav mi nin
yap mak ta ol duk la rı ve yük selt tik le ri ni (köşk le ri ni, sa ray la rı nı) da
yer le bir et tik. (7/137)
Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at edin ve çe ki şip bir bi ri ni ze düş me yin,
çö zü lüp yıl gın la şır sı nız, gü cü nüz gi der. Sab re din. Şüp he siz
Allah, sab re den ler le be ra ber dir. (8/46)
Sa na vah yo lu na na uy ve Al lah hük mü nü ve rin ce ye ka dar sab-
ret. O, hük me den le rin en ha yır lı sı dır. (10/109)
Sab re den ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar baş ka. İş te, ba ğış -
lan ma ve bü yük ecir bun la rın dır. (11/11)
Bun lar: Sa na vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir. Bun la rı sen
ve kav min bun dan ön ce bil mi yor dun. Şu hal de sab ret. Şüp he -
siz (gü zel olan) so nuç tak va sa hip le ri nin dir. (11/49)
Ve sab ret. Ger çek ten Al lah, iyi lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez.
(11/115)
Sen ger çek ten Yu suf mu sun, sen sin öy le mi?" de di ler. "Ben Yu -
suf'um" de di. "Ve bu da kar de şim dir. Doğ ru su Al lah bi ze lü tuf -

da bu lun du. Ger çek şu ki, kim sa kı nır ve sab re der se, şüp he siz
Al lah, iyi lik te bu lu nan la rın kar şı lı ğı nı bo şa çı kar maz." (12/90)
Ve on lar-Rab le ri nin yü zü nü (hoş nut lu ğu nu) is te ye rek sab re der -
ler, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri -
miz den giz li ve açık in fak eder ler ve kö tü lü ğü iyi lik le sa var lar.
İş te on lar, bu yur dun (dün ya nın gü zel) so nu cu (ahi ret mut lu lu -
ğu) on lar için dir. (13/22)
Sab ret ti ği ni ze kar şı lık se lam si ze. (Dün ya) Yur dun(un) so nu ne
gü zel." (13/24)
An dol sun Mu sa'yı: "Kav mi ni ka ran lık lar dan nu ra çı kar ve on la -
ra Al lah'ın gün le ri ni ha tır lat" di ye ayet le ri miz le gön der miş tik.
Şüp he siz bun da çok ça sab re den ve şük re den her kes için ger-
çek ten ayet ler var dır. (14/5)
Bi ze ne olu yor ki, Al lah'a te vek kül et me ye lim? Bi ze doğ ru olan
yol la rı O gös ter miş tir. Ve el bet te bi ze yap tı ğı nız iş ken ce le re
kar şı sab re de ce ğiz. Te vek kül eden ler Al lah'a te vek kül et me li -
dir ler." (14/12)
On la rın tü mü-top la nıp (kı ya met te) Al lah'ın hu zu ru na çık tı lar da
za yıf lar (müs taz'af lar) bü yük lük tas la yan la ra (müs tek bir le re)
de di ki: "Şüp he siz, biz si ze tâ bi idik; şim di siz, biz den Al lah'ın
aza bın dan her han gi bir şe yi ön le ye bi li yor mu su nuz?" De di ler ki:
"Eğer Al lah bi ze doğ ru yo lu gös ter sey di biz de siz le re doğ ru yo -
lu gös te rir dik. Şim di ya kın sak da, sab ret sek de far ket mez, bi -
zim için ka ça cak bir yer yok tur." (14/21)
On lar sab re den ler ve Rab le ri ne te vek kül eden ler dir. (16/42)
Si zin ya nı nız da olan tü ke nir, Al lah'ın Katında olan ise ka lı cı dır.
Sab re den le rin kar şı lı ğı nı yap tık la rı nın en gü ze liy le Biz mu hak -
kak ve re ce ğiz. (16/96)
Son ra ger çek ten Rab bin, iş ken ce ye uğ ra tıl dık tan son ra hic ret
eden le rin, ar dın dan cehd edip sab re den le rin (des tek çi si dir).
Şüp he siz se nin Rab bin, bun dan son ra da ger çek ten ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir. (16/110)
Eğer ce za ve re cek se niz, si ze ve ri len ce za nın mis liy le ce za ve -
rin ve eğer sab re der se niz, an dol sun bu, sab re den ler için da ha
ha yır lı dır. (16/126)
Sab ret; se nin sab rın an cak Al lah(ın yar dı mı) ile dir. On lar için
hüz ne ka pıl ma ve kur mak ta ol duk la rı hi le li-dü zen ler den do la yı
sı kın tı ya düş me. (16/127)
Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua
eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is te-
ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni Bizi zik ret mek ten
gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di 'is tek ve tut ku la rı na (he va sı na)'
uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de ne ita at et me. (18/28)
De di ki: "Ger çek ten sen, be nim le bir lik te ol ma sab rı nı gös ter -
me ye güç ye ti re mez sin." (18/67)
(Böy ley ken) "Özü nü kav ra ma ya ku şa tı cı ola ma dı ğın şe ye na sıl
sab re de bi lir sin?" (18/68)
Mu sa:) "İn şa Al lah, be ni sab re den (bi ri ola rak) bu la cak sın. hiç bir
iş te sa na kar şı gel me ye ce ğim" de di. (18/69)
De di ki: "Ger çek ten be nim le bir lik te ol ma sab rı nı gös ter me ye
ke sin lik le güç ye ti re me ye ce ği ni ben sa na söy le me dim mi?"
(18/72)
De di ki: "Ger çek te be nim le bir lik te ol ma sab rı nı gös ter me ye ke -
sin lik le güç ye ti re me ye ce ği ni ben sa na söy le me dim mi?"
(18/75)
İs ma il, İd ris ve Zü'l-Kifl, hep si sab re den ler den di. (21/85)
On lar ki, Al lah anıl dı ğı za man kalp le ri ür pe rir; ken di le ri ne isa bet
eden mu si bet le re sab re den ler, na ma zı dos doğ ru kı lan lar ve rı -
zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eden ler dir. (22/35)
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Bu gün ben, ger çek ten on la rın sab ret me le ri nin kar şı lı ğı nı ver-
dim. Şüp he siz on lar, 'kur tu lu şa ve mut lu lu ğa' eren ler dir."
(23/111)
Sen den ön ce gön der dik le ri miz den, ger çek ten ye mek yi yen ve
pa zar lar da ge zen (el çi)ler den baş ka sı nı gön der miş de ği liz. Biz,
si zin ki mi ni zi ki mi için de ne me (fit ne ko nu su) yap tık. Sab re de -
cek mi si niz? Se nin Rab bin gö ren dir. (25/20)
İş te on lar, sab ret me le ri ne kar şı lık (cen ne tin en göz de ye rin de)
oda lar la ödül len di ri lir ler ve or da esen lik di le ği ve se lam la kar şı -
la nır lar. (25/75)
İş te on lar; sab ret me le ri do la yı sıy la ecir le ri iki de fa ve ri lir ve on -
lar kö tü lü ğü iyi lik le uzak laş tı rıp ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le -
ri miz den in fak eder ler. (28/54)
Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise: "Ya zık lar ol sun si ze, Al lah'ın se -
va bı, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan kim se için da ha ha -
yır lı dır; bu na da sab re den ler den baş ka sı ka vuş tu rul maz" de di -
ler. (28/80)
Ki on lar, sab re den ler ve Rab le ri ne te vek kül eden ler dir. (29/59)
Öy ley se sen sab ret; şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; ke sin bil giy -
le inan ma yan lar sa kın se ni te la şa kap tı rıp-ha fif li ğe (ve ya gev-
şek li ğe) sü rük le me sin ler. (30/60)
Ey oğ lum, na ma zı dos doğ ru kıl, ma'ru fu em ret, mün ker den sa -
kın dır ve sa na isa bet eden (mu si bet ler)e kar şı sab ret. Çün kü
bun lar, az me dil me si ge re ken iş ler den dir. (31/17)
Gör mü yor mu sun ki, si ze ayet le rin den (ba zı la rı nı) gös ter me si
için, ge mi ler Al lah'ın ni me tiy le de niz de akıp git mek te dir! Hiç
şüp he siz bun da, çok sab re den, çok şük re den için ger çek ten
ayet ler var dır. (31/31)
Ve on la rın için den, sab ret tik le ri za man em ri miz le doğ ru yo la ile-
tip-yö nel ten ön der ler kıl dık; on lar Bi zim ayet le ri mi ze ke sin bil-
giy le ina nı yor lar dı. (32/24)
Şüp he siz, Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar, mü'min
er kek ler ve mü'min ka dın lar, gö nül den (Al lah'a) ita at eden er -
kek ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar, sa dık olan er -
kek ler ve sa dık olan ka dın lar, sab re den er kek ler ve sab re den
ka dın lar, say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la
(Al lah'tan) kor kan ka dın lar, sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka
ve ren ka dın lar, oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar, ırz la -
rı nı ko ru yan er kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar, Al lah'ı çok -
ça zik re den er kek ler ve (Al lah'ı çok ça) zik re den ka dın lar; (iş te)
bun lar için Al lah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la mış tır.
(33/35)
On lar ise: "Rab bi miz, se fer le ri mi zin ara sı nı aç (şe hir le ri miz bir-
bi ri ne çok ya kın dır) de di ler ve ken di ne fis le ri ne zul met miş ol du -
lar. Böy le ce Biz de on la rı ef sa ne ler(e ko nu olan bir halk) kıl dık
ve on la rı dar ma da ğın edip da ğıt tık. Şüp he siz bun da, çok sab-
re den ve çok şük re den her kes için ger çek ten ayet ler var dır.
(34/19)
Böy le ce (ço cuk) onun ya nın da ko şa bi le cek ça ğa eri şin ce (İb ra -
him ona): "Oğ lum" de di. "Ger çek ten ben se ni rü yam da bo ğaz -
lı yor ken gör düm. Bir bak, sen ne dü şü nü yor sun." (Oğ lu İs ma il)
De di ki: "Ba ba cı ğım, em ro lun du ğun şe yi yap. İn şa Al lah, be ni
sab re den ler den bu la cak sın." (37/102)
Sen on la rın söy le dik le ri ne kar şı sab ret ve Bizim güç sa hi bi ku -
lu muz Da vud'u ha tır la; çün kü o, (her tu tum ve dav ra nı şın da
Allah'a) yö ne len bi riy di. (38/17)
Ve eli ne bir des te (sap) al, böy le ce onun la vur ve an dı nı boz -
ma." Ger çek ten, Biz onu sab re di ci bul duk. O, ne gü zel kul du.
Çün kü o, (da ima Al lah'a) yö ne lip-dö nen bi riy di. (38/44)

De ki: "Ey iman eden kul la rım, Rab bi niz den sa kı nın. Bu dün ya -
da iyi lik eden ler için bir iyi lik var dır. Al lah'ın arz'ı ge niş tir. An cak
sab re den le re ecir le ri he sap sız ca öde nir." (39/10)
Şu hal de sen sab ret. Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır. Gü na hın
için mağ fi ret di le; ak şam ve sa bah Rab bi ni hamd ile tes bih et.
(40/55)
Şu hal de sen sab ret, hiç şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. So nun -
da ya on la ra va'det ti ği miz (azab)in bir kıs mı nı sa na gös te re ce -
ğiz ya da se nin ha ya tı na son ve re ce ğiz. Ni ha yet on lar Bize dön-
dü rü le cek ler. (40/77)
Şim di eğer sab re de bi lir ler se, ar tık on lar için ko nak la ma ye ri
ateş tir. Ve eğer on lar hoş nut ol ma (dün ya)ya dön mek is ter ler -
se, ar tık hoş nut ola cak lar dan de ğil dir ler. (41/24)
Bu na da, sab re den ler den baş ka sı ka vuş tu ru la maz. Ve bu na,
bü yük bir pay sa hi bi olan lar dan baş ka sı da ka vuş tu ru la maz.
(41/35)
Eğer di le ye cek ol sa, rüz ga rı dur du rur, böy le ce onun üs tün de
ka la ka lır lar. Şüp he siz, bun da çok ça sab re den, çok ça şük re den
kim se için ger çek ten ayet ler var dır. (42/33)
Ar tık sen sab ret; Re sul ler den azim sa hip le ri nin sab ret tik le ri gi -
bi, On lar için de ace le et me. On lar, teh dit edil dik le ri şe yi (aza -
bı) gör dük le ri gün, san ki gün dü zün yal nız ca bir sa ati ka dar ya -
şa mış(ola cak)lar dır. (Bu,) Bir teb liğ dir. Ar tık fa sık olan bir ka -
vim den baş ka sı yı kı ma uğ ra tı lır mı? (46/35)
An dol sun, Biz siz den mü ca hid olan lar la sab re den le ri bi lin ce ye
(bel li edip or ta ya çı ka rın ca ya) ka dar, de ne ye ce ğiz ve ha ber le ri -
ni zi sı na ya ca ğız (açık la ya ca ğız). (47/31)
Eğer ger çek ten, yan la rı na çı kın ca ya ka dar sab ret miş ol sa lar dı,
her hal de (bu,) ken di le ri için da ha ha yır lı olur du. Al lah, çok ba -
ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (49/5)
Öy ley se sen, on la rın de dik le ri ne kar şı lık sab ret ve Rab bi ni gü -
ne şin do ğu şun dan ön ce ve ba tı şın dan ön ce hamd ile tes bih et.
(50/39)
Gi rin ona; ar tık is ter sab re din, is ter sab ret me yin. Si zin için bir-
dir. Siz an cak, yap tık la rı nız la ce za lan dı rı lı yor su nuz." (52/16)
Ar tık, Rab bi nin hük mü ne sab ret; çün kü ger çek ten sen, Bizim
göz le ri mi zin önün de sin. Ve her kal kı şın da Rab bi ni hamd ile tes-
bih et. (52/48)
Ger çek şu ki Biz, bir fit ne (im ti han ve de ne me ko nu su) ola rak o
di şi de ve yi ken di le ri ne gön de re niz. Şu hal de sen on la rı göz le -
yip-bek le ve sab ret. (54/27)
Şim di sen, Rab bi nin hük mü ne sab ret ve ba lık sa hi bi (Yu nus) gi -
bi ol ma; ha ni o, içi ka hır do lu ola rak (Rab bi ne) çağ rı da bu lun -
muş tu. (68/48)
On la rın de me le ri ne kar şı sen sab ret ve on lar dan gü zel bir ay rıl-
ma tar zıy la (dü şün ce ve ey lem ba kı mın dan kök lü bir tu tum) ile
ko pup-ay rıl. (73/10)
Rab bin için sab ret. (74/7)
Ve sab ret me le ri do la yı sıy la cen net le ve ipek le ödül len dir miş tir.
(76/12)
Son ra iman eden ler den, sab rı bir bir le ri ne tav si ye eden ler den,
mer ha me ti bir bir le ri ne tav si ye eden ler den ol mak. (90/17)
An cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, bir bir le ri ne hak kı
tav si ye eden ler ve bir bir le ri ne sab rı tav si ye eden ler baş ka.
(103/3)

SA Bİİ
Şüp he siz, iman eden ler(le) Yahudi ler, Hı ris ti yan lar ve sa bi -
iler(den kim) Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eder ve sa lih amel-
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ler de bu lu nur sa, ar tık on la rın Al lah Katında ecir le ri var dır. On -
la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (2/62)
Ger çek şu ki, iman eden ler le Yahudi ler, sa bi îler ve Hı ris ti yan -
lar dan Al lah'a, ahi ret gü nü ne ina nan ve sa lih amel ler de bu lu -
nan lar; on lar için kor ku yok tur, on lar mah zun da ol ma ya cak lar -
dır. (5/69)
Ger çek ten iman eden ler, Yahudi ler, yıl dı za ta pan lar (Sa bii), Hı -
ris ti yan lar ate şe ta pan lar (Me cu si) ve şirk ko şan lar; şüp he siz
Al lah, kı ya met gü nü ara la rı nı ayı ra cak tır. Doğ ru su Al lah, her şe -
yin üze rin de şa hid olan dır. (22/17)

SA DA KA
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man, has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız, ar tık si ze ko lay ge -
len kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı -
nı zı traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti
var sa, onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver-
me si ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız, hac ca ka dar um re ile
ya rar lan mak is te ye ne, ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge -
re kir). Bu la ma ya na da, hacc'da üç gün, dön dü ğü nüz de ye di
(gün) ol mak üze re, bun lar, ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır.
Bu, ai le si Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor-
kun ve bi lin ki Al lah, mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)
Gü zel bir söz ve ba ğış la ma, pe şin den ezi yet ge len bir sa da ka -
dan da ha ha yır lı dır. Al lah hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır, yu mu-
şak dav ra nan dır. (2/263)
Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in san la -
ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi min net ve ezi-
yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru -
mu, üze rin de top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer;
üze ri ne sağ nak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir.
On lar ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede-
mez)ler. Al lah, kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (2/264)
Sa da ka la rı açık ta ve rir se niz ne iyi; fa kat giz le yip fa kir le re ve rir -
se niz bu, si zin için da ha ha yır lı dır. O, gü nah la rı nız dan bir kıs-
mı nı ba ğış lar. Al lah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (2/271)
Al lah, fa izi yok eder de, sa da ka la rı art tı rır. Al lah, gü nah kar kâ -
fir le rin hiç bi ri ni sev mez. (2/276)
Eğer (borç lu) zor luk için dey se, ona el ve riş li bir za ma na ka dar
sü re (ve rin). (Bor cu) Sa da ka ola rak ba ğış la ma nız ise, si zin için
da ha ha yır lı dır; eğer bi lir se niz. (2/280)
Bir mü'mi ne, -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola-
rak ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş-
man olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz -
gür lü ğe ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and -
laş ma olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet
öde mek ve bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir.
(Di yet ve kö le öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise,
ke sin ti siz ola rak iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
On la rın 'giz li ce söy leş me le ri nin' ço ğun da ha yır yok. An cak bir
sa da ka ver me yi ve ya iyi lik te bu lun ma yı ya da in san la rın ara sı -
nı dü zelt me yi em re den le rin ki baş ka. Kim Al lah'ın rı za sı nı is te -
ye rek böy le ya par sa, ar tık ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/114)
Biz on da, on la rın üze ri ne yaz dık: Can'a can, gö ze göz, bu ru na
bu run, ku la ğa ku lak, di şe diş ve (bü tün) ya ra la ra (kar şı lık da) kı -

sas var dır. Ama kim bu nu sa da ka ola rak ba ğış lar sa o ken di si
için bir kef fa ret tir. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez se, iş te
on lar, za lim olan lar dır. (5/45)
On lar dan sa da ka lar ko nu sun da se ni ya dır ga ya cak lar var dır.
On dan ken di le ri ne ve ri lir se hoş la nır lar, ken di le ri ne ve ril me di ği
za man bu se fer ga zab la nır lar. (9/58)
Sa da ka lar, -Al lah'tan bir farz ola rak- yal nız ca fa kir ler, düş kün -
ler, (ze kat) işin de gö rev li olan lar, kalb le ri ısın dı rı la cak lar, kö le -
ler, borç lu lar, Al lah yo lun da (olan lar) ve yol da kal mış(lar) için dir.
Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/60)
On lar dan ki mi de: "An dol sun, eğer bi ze bol ih sa nın dan ve rir se
ger çek ten sa da ka ve re ce ğiz ve sa lih ler den ola ca ğız" di ye
Allah'a ah det miş tir. (9/75)
Sa da ka lar ko nu sun da, mü'min ler den ek ba ğış lar da bu lu nan lar -
la emek le rin den (cehd le rin den) baş ka sı nı bu la ma yan la rı ya dır -
ga ya rak bun lar la alay eden ler; Al lah (asıl) on la rı alay ko nu su
kıl mış tır ve on lar için acı bir azab var dır. (9/79)
On la rın mal la rın dan sa da ka al, bu nun la on la rı te miz le miş, arın-
dır mış olur sun. On la ra dua et. Doğ ru su, se nin du an, on lar için
'bir sü kû net ve hu zur dur.' Al lah işi ten dir, bi len dir. (9/103)
On lar bil mi yor lar mı ki, ger çek ten Al lah kul la rın dan tev be le ri ka -
bul ede cek ve sa da ka la rı ala cak olan O'dur. Şüp he siz, tev be le -
ri ka bul eden, esir ge yen O'dur. (9/104)
Mü'min ler den öy le er kek-adam lar var dır ki- Al lah ile yap tık la rı
ahi de sa da kat gös ter di ler; böy le ce on lar dan ki mi ada ğı nı ger-
çek leş tir di, ki mi bek le mek te dir. On lar hiç bir de ğiş tir me ile (söz-
le ri ni) de ğiş tir me di ler. (33/23)
Çün kü Al lah, (sö zü ne bağ lı ka lıp doğ ru olan) sâ dık la rı sa da kat -
le rin den do la yı mü ka fa at lan dı ra cak, mü na fık la rı da di ler se
azab lan dı ra cak ve ya tev be (na sib edip tev be)le ri ni ka bul ede-
cek tir. Şüp he siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(33/24)
Şüp he siz, Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar, mü'min
er kek ler ve mü'min ka dın lar, gö nül den (Al lah'a) ita at eden er -
kek ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar, sa dık olan er -
kek ler ve sa dık olan ka dın lar, sab re den er kek ler ve sab re den
ka dın lar, say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la
(Al lah'tan) kor kan ka dın lar, sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka
ve ren ka dın lar, oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar, ırz la -
rı nı ko ru yan er kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar, Al lah'ı çok -
ça zik re den er kek ler ve (Al lah'ı çokça) zik re den ka dın lar; (iş te)
bun lar için Al lah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la mış tır.
(33/35)
İta at ve ma ruf (gü zel) söz dü. Fa kat iş, ke sin lik ve ka rar lı lık ge -
rek tir di ği za man, şa yet Al lah'a sa da kat gös ter se ler di, şüp he siz
on lar için da ha ha yır lı olur du. (47/21)
Ger çek şu ki, sa da ka ve ren er kek ler ile sa da ka ve ren ka dın lar
ve Al lah'a gü zel bir borç ve ren ler; on lar için kat kat art tı rı lır ve
'ke rim (üs tün ve onur lu)' olan ecir de on la rın dır. (57/18)
Ey iman eden ler, Pey gam ber'e giz li bir şey ar ze de ce ği niz za -
man, giz li ko nuş ma nız dan ön ce bir sa da ka ve rin. Bu, si zin için
da ha ha yır lı ve da ha te miz dir. Şa yet (bu na im kan) bu la maz sa -
nız, ar tık şüp he siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(58/12)
Giz li ko nuş ma nız dan ön ce sa da ka ver mek ten ürk tü nüz mü?
Çün kü yap ma dı nız, Al lah si zin tev be le ri ni zi ka bul et ti. Şu hal de
na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a ve O'nun Re sû -
lü'ne ita at edin. Al lah, yap tık la rı nız dan ha ber dar dır. (58/13)
Siz den bi ri ni ze ölüm ge lip de: "Rab bim, be ni ya kın bir sü re ye
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(ece le) ka dar ge cik tir sen ben de böy le ce sa da ka ver sem ve sa -
lih ler den ol sam" de mez den ön ce, si ze rı zık ola rak ver dik le ri -
miz den in fak edin. (63/10)

SA DIK
An dol sun, Al lah si ze ver di ği sö zün de sa dık kal dı; siz, O'nun iz -
niy le on la rı kı rıp-ge çi ri yor du nuz. Öy le ki sev di ği niz (za fer)i si ze
gös ter dik ten son ra, siz yıl gın lık gös ter di niz, is yan et ti niz ve emir
hak kın da çe kiş ti niz. Siz den ki mi niz dün ya yı, ki mi niz ahi re ti is ti -
yor du. Son ra (Al lah) de ne mek için si zi on dan çe vir di. Ama (yi -
ne de) si zi ba ğış la dı. Al lah mü'min le re kar şı fazl (ve ih san) sa -
hi bi olan dır. (3/152)
Son ra on la ra ver di ği miz sö ze sa dık kal dık, böy le ce on la rı ve di -
le dik le ri mi zi kur tar dık da, öl çü süz dav ra nan la rı yı kı ma uğ rat tık.
(21/9)
Çün kü Al lah, (sö zü ne bağ lı ka lıp doğ ru olan) sâ dık la rı sa da kat -
le rin den do la yı mü ka fa at lan dı ra cak, mü na fık la rı da di ler se
azab lan dı ra cak ve ya tev be (na sib edip tev be)le ri ni ka bul ede-
cek tir. Şüp he siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(33/24)
Şüp he siz, Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar, mü'min
er kek ler ve mü'min ka dın lar, gö nül den (Al lah'a) ita at eden er -
kek ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar, sa dık olan er -
kek ler ve sa dık olan ka dın lar, sab re den er kek ler ve sab re den
ka dın lar, say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la
(Al lah'tan) kor kan ka dın lar, sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka
ve ren ka dın lar, oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar, ırz la -
rı nı ko ru yan er kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar, Al lah'ı çok -
ça zik re den er kek ler ve (Al lah'ı çokça) zik re den ka dın lar; (iş te)
bun lar için Al lah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la mış tır.
(33/35)
(On lar da) De di ler ki: "Bi ze olan va'din de sa dık ka lan ve bi zi bu
ye re mi ras çı kı lan Al lah'a hamd ol sun ki, cen net ten di le di ği miz
yer de ko nak la ya bi li riz. (Sa lih) Amel ler de bu lu nan la rın ec ri ne
gü zel dir. (39/74)
Mü'min olan lar, an cak o kim se ler dir ki, on lar, Al lah'a ve Re sû -
lü'ne iman et ti ler, son ra hiç bir kuş ku ya ka pıl ma dan Al lah yo lun -
da mal la rıy la ve can la rıy la cehd et ti ler. İş te on lar, sa dık (doğ ru)
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/15)
(Bun dan baş ka bu mal lar,) Hic ret eden fa kir le re dir ki, on lar,
Allah'tan bir fazl (lü tuf ve ih san) ara yıp, Al lah'a ve O'nun Re sû -
lü'ne yar dım eder ler ken yurt la rın dan ve mal la rın dan sü rü lüp-çı -
ka rıl mış lar dır. İş te bun lar, sa dık olan lar bun lar dır. (59/8)

SA FA VE MER VE
Şüp he siz, 'Sa fa' ile 'Mer ve' Al lah'ın işa ret le rin den dir. Böy le ce
kim Evi (Ka'be'yi) hac ce der ve ya um re ya par sa, ar tık bu iki si ni
ta vaf et me sin de ken di si için bir sa kın ca yok tur. Kim de gö nül -
den bir ha yır ya par sa (kar şı lı ğı nı alır). Şüp he siz Al lah, şük rün
kar şı lı ğı nı ve ren dir, bi len dir. (2/158)

SAF HA
Onu bir Kur'an ola rak, in san la ra du ra du ra oku man için (bö lüm
bö lüm) ayır dık ve onu saf ha saf ha bir in dir me ile in dir dik.
(17/106)
Ger çek şu ki, Kur'an'ı se nin üze ri ne 'saf ha lar ha lin de bir in dir -
me tar zıy la (ten zil)' in di ren Biziz, Biz. (76/23)

SAĞ
Eğer ye tim (kız)lar ko nu sun da ada le ti ye ri ne ge ti re me ye ce ği -
niz den kor kar sa nız, bu du rum da, (on lar la de ğil) si ze he lal olan
(baş ka) ka dın lar dan iki şer, üçer, dör der ol mak üze re ni kah la -
yın. Şa yet ada le ti sağ la ya ma ya ca ğı nız dan kor kar sa nız, o za -
man bir (eş) ya da sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye) ile (ye ti -
nin). Bu sap ma ma nı za da ha ya kın dır. (4/3)
Sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) dı şın da ki ka dın lar dan
'ev li ve öz gür' olan lar la da (ev len me niz ha ram dır.) Bun lar,
Allah'ın üze ri ni ze yaz dı ğı dır. Bun la rın dı şın da ka la nı if fet le ri ni
ko ru yup fu huş ta bu lun ma mak üze re mal la rı nız la (me hir ve re -
rek) ev le ne cek ka dın ara ma nız si ze he lal kı lın dı. Öy ley se on lar-
dan han gi şey le (ve ya ne ka dar) ya rar lan dıy sa nız, on la ra üc ret
(me hir)le ri ni tes bit edil di ği mik ta rıy la öde yin. Mik ta rın tes bi tin -
den son ra, kar şı lık lı hoş nud ol du ğu nuz bir şey ko nu sun da üs tü-
nü ze bir so rum lu luk yok tur. Şüp he siz Al lah, bi len dir, hü küm ve
hik met sa hi bi olan dır. (4/24)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler, o za man sağ  el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le -
ri niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı, fu huş ta bu lun ma yan, if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra, fu huş ya pa cak olur lar sa, öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za-
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu, siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/25)
Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. An ne-
ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu ya,
uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el -
le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü, Al lah, her
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (4/36)
"Son ra mu hak kak ön le rin den, ar ka la rın dan, sağ la rın dan ve sol-
la rın dan so ku la ca ğım. On la rın ço ğu nu şük re di ci bul ma ya cak -
sın." (7/17)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri, de di ler ki: "Mu sa ve kav mi ni
bu top rak ta (Mı sır'da) boz gun cu luk çı kar ma la rı, se ni ve ilah la rı -
nı ter ket me le ri için mi (ser best) bı ra ka cak sın?" (Fi ra vun) De di
ki: "Er kek ço cuk la rı nı öl dü re ce ğiz ve ka dın la rı nı sağ bı ra ka ca -
ğız. Hiç şüp he siz Biz, on la ra kar şı ka hir bir üs tün lü ğe sa hi biz."
(7/127)
"Ha ni si ze da ya nıl maz iş ken ce ler ya pan, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek  ço cuk la rı nı zı öl dü ren Fi ra vun ai le sin den si zi kur tar -
mış tık. Bun da Rab bi niz den si zin için bü yük bir im ti han var dı."
(7/141)
Ha ni Mu sa kav mi ne şöy le de miş ti: "Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti -
ni ha tır la yın; ha ni O si zi Fi ra vun ai le sin den kur tar mış tı, on lar si -
zi en da ya nıl maz iş ken ce le re uğ ra tı yor, ka dın la rı nı zı sağ bı ra -
kıp er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi -
niz den bü yük bir sı nav var dır." (14/6)
Al lah'ın her han gi bir şey den ya rat tı ğı na bak mı yor lar mı? Onun
göl ge le ri kü çü le rek sağ dan ve sol dan Al lah'a sec de eder va zi -
yet te dö ner. (16/48)
Her in san-gru bu nu imam la rıy la ça ğı ra ca ğı mız gün, ar tık ki min
ki ta bı sağ eli ne ve ri lir se, on lar ki tap la rı nı oku ya cak lar ve on lar,
bir 'hur ma çe kir de ğin de ki ip lik çik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl -
maz lar. (17/71)
(On la ra bak tı ğın da) Gö rür sün ki, gü neş doğ du ğun da ma ğa ra la -
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rı na sağ yan dan yö ne lir, bat tı ğın da on la rı sol yan dan ke ser-ge -
çer di ve on lar da onun (ma ğa ra nın) ge niş boş lu ğun da lar dı. Bu,
Al lah'ın ayet le rin den dir. Al lah, ki me hi da yet ve rir se, iş te hi da yet
bu lan odur, ki mi sap tı rır sa onun için as la doğ ru-yo lu gös te ri ci
bir ve li bu la maz sın. (18/17)
Sen on la rı uya nık sa nır sın, oy sa on lar (de rin bir uy ku da) uyuş-
muş lar dır. Biz on la rı sağ ya na ve sol ya na çe vi ri yor duk. Kö pek -
le ri de iki ko lu nu uzat mış ya tı yor du. On la rı gör müş ol say dın,
ge ri dö nüp on lar dan ka çar dın, on lar dan içi ni kor ku kap lar dı.
(18/18)
Ona, Tur'un sağ ya nın dan ses len dik ve onu (ken di siy le) giz li ce
söy leş mek için ya kın laş tır dık. (19/52)
"Sağ elin de ki ne dir ey Mu sa?" (20/17)
"Sağ elin de ki ni atı ver, on la rın yap tık la rı nı yu ta cak tır; çün kü on -
la rın yap tık la rı yal nız ca bir bü yü cü hi le si dir. Bü yü cü ise ne re ye
var sa kur tu la maz." (20/69)
Ey İs ra ilo ğul la rı, an dol sun, si zi düş man la rı nız dan kur tar dık.
Tur'un sağ ya nın da si zin le va ad leş tik ve üze ri ni ze kud ret hel va-
sıy la bıl dır cın in dir dik. (20/80)
An cak eş le ri ya da sağ el le ri nin sa hip ol duk la rı na kar şı (tu tum -
la rı) ha riç; bu ko nu da kı nan mış de ğil ler dir. (23/6)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
Ni kah (im ka nı) bu la ma yan lar, Al lah on la rı ken di faz lın dan zen-
gin leş ti rin ce ye ka dar if fet li dav ran sın lar. Sağ el le ri ni zin ma lik ol -
du ğu (kö le ve ca ri ye ler den) mü ka te be is te yen le re -eğer on lar -
da bir ha yır gö rü yor sa nız- mü ka te be ya pın. Ve Al lah'ın si ze ver-
di ği ma lın dan on la ra ve rin. Dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ını el de
et mek için -ırz la rı nı ko ru mak is ti yor lar sa- ca ri ye le ri ni zi fuh şa
zor la ma yın. Kim on la rı (fuh şa) zor lar sa, şüp he siz, on la rın (fuh -
şa) zor lan ma la rın dan son ra Al lah (on la rı) ba ğış la yan dır, esir ge-
yen dir. (24/33)
Ey iman eden ler, sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu ile siz den olup da
he nüz er gin lik ça ğı na er me miş olan (ço cuk)lar, (oda la rı nı za gir-
mek için şu) üç va kit te izin is te sin ler: Sa bah na ma zın dan ön ce,
öğ le yin üs tü nü zü çı kar dı ğı nız va kit ve yat sı na ma zın dan son ra.
(Bu) Üçü si zin için mah rem (va kit le ri)dir. Bun la rın dı şın da si ze
de, on la ra da bir sa kın ca yok tur; on lar ya nı nız da do la şa bi lir ler,
bir bi ri ni zin ya nın da ola bi lir si niz. İş te Al lah, si ze ayet le ri böy le
açık la mak ta dır. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(24/58)
Der ken ora ya gel di ğin de, o kut lu yer de ki va di nin sağ ya nın da
olan bir ağaç tan: "Ey Mu sa, Alem le rin Rab bi olan Al lah Be nim;"
di ye ses le nil di. (28/30)
Bun dan ön ce sen hiç ki tap oku yan de ğil din ve onu sağ elin le de
yaz mı yor dun. Böy le ol say dı, ba tıl da olan lar kuş ku ya ka pı lır lar -
dı. (29/48)
Si ze ken di ne fis le ri niz den bir ör nek ver di: "Si ze rı zık ola rak ver-

di ği miz şey ler de, sağ el le ri ni zin ma lik ol duk la rı nız dan, si zin le
eşit olup ken di ken di niz den kork tu ğu nuz gi bi ken di le rin den de
kork tu ğu nuz (ve ya çe ki nip say gı duy du ğu nuz) or tak lar var mı -
dır? "İş te Biz, ak lı nı kul la na bi len bir ka vim için ayet le ri böy le bi -
rer bi rer açık la rız. (30/28)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz sa na üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver-
di ğin eş le ri ni ve Al lah'ın sa na ga ni met ola rak ver dik le ri (sa vaş
esir le ri)nden sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) ile se nin le bir lik-
te hic ret eden am ca nın kız la rı nı, ha la nın kız la rı nı, da yı nın kız-
la rı nı ve tey ze nin kız la rı nı he lal kıl dık; bir de, ken di si ni pey gam-
be re hi be eden ve pey gam be rin ken di si ni al mak is te di ği mü'min
bir ka dı nı da, -mü'min ler için ol mak sı zın yal nız ca sa na has ol -
mak üze re- (se nin için he lal kıl dık). Biz, ken di eş le ri ve sağ el -
le ri nin ma lik ol du ğu (ca ri ye le ri) ko nu sun da on lar (mü'min ler)
üze ri ne ne yi farz kıl dı ğı mı zı bil dik (si ze bil dir dik). Böy le lik le se -
nin için hiç bir güç lük ol ma sın. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir-
ge yen dir. (33/50)
Bun dan son ra (baş ka) ka dın lar ve bun la rı baş ka eş ler le de ğiş -
tir mek -gü zel lik le ri se nin ho şu na git se bi le- sa na he lal ol maz;
an cak sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) baş ka. Al lah her şe yi
gö zet le yip de net le yen dir. (33/52)
On lar için ba ba la rı, oğul la rı, kar deş le ri, er kek kar deş le ri nin
oğul la rı, kız kar deş le ri nin oğul la rı, ka dın la rı ve sağ el le ri nin ma -
lik ol du ğu (ca ri ye le ri) hak kın da bir sa kın ca yok tur. (Ey
Müslüman ka dın lar) Al lah'tan sa kı nın. Şüp he siz Al lah, her şe ye
şa hid olan dır. (33/55)
An dol sun, Se be' (hal kı)nın otur du ğu yer ler de de bir ayet var dır.
(Ev le ri) Sağ dan ve sol dan iki bah çe liy di. (On la ra de miş tik ki:)
"Rab bi ni zin rız kın dan yi yin ve O'na şük re din. Gü zel bir şe hir ve
ba ğış la yan bir Rabb(iniz var)." (34/15)
"Ger çek ten siz ler bi ze sağ dan (sağ du yu dan ve hak tan) ya na
ge lip ya na şı yor du nuz." der ler. (37/28)
Der ken on la rın üs tü ne yü rü yüp sağ eliy le bir dar be in dir di.
(37/93)
On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler. Oy sa kı ya met
gü nü yer, bü tü nüy le O'nun avu cu (kab za sı)nda dır; gök ler de
sağ eliy le dü rü lüp-bü kül müş tür. O, şirk koş tuk la rın dan mü nez -
zeh ve yü ce dir. (39/67)
Böy le ce, o, Katımız dan ken di le ri ne bir hak ile gel di ği za man, de -
di ler ki: "Onun la bir lik te iman eden le rin er kek ço cuk la rı nı öl dü rün;
ka dın la rı nı ise sağ bı ra kın." An cak ka fir le rin hi le li-dü ze ni bo şa çık-
mak ta olan dan baş ka sı de ğil dir. (40/25)
Onun sa ğın da ve so lun da otu ran iki ya zı cı kay de der ler ken
(50/17)
Ey iman eden ler, Al lah'a ke sin (na suh) bir tev be ile tev be edin.
Ola bi lir ki, Al lah si zin kö tü lük le ri ni zi ör ter ve al tın dan ır mak lar
akan cen net le re so kar. O gün Al lah, Pey gam be ri ve onun la bir-
lik te iman eden le ri kü çük dü şür me ye cek tir. Nur la rı, ön le rin de
ve sağ yan la rın da ko şar-pa rıl dar. Der ler ki: "Rab bi miz nu ru mu -
zu ta mam la, bi zi ba ğış la. Şüp he siz Sen, her şe ye güç ye ti ren -
sin." (66/8)
Ar tık ki ta bı sağ-eli ne ve ri len ki şi, der ki: "Alın, ki ta bı mı oku yun."
(69/19)
Mu hak kak onun sağ-eli ni (bü tün güç ve kud re ti ni) çe kip-alı ve rir -
dik. (69/45)
An cak ken di eş le ri ya da sağ el le ri nin ma lik ol du ğu baş ka; çün -
kü on lar (bun lar dan do la yı) kı nan maz lar. (70/30)
Sağ yan dan ve sol yan dan bö lük ler ha lin de. (70/37)
An cak As hab-ı Ye min (sağ eh li) ha riç. (74/39)
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Ar tık ki min ki ta bı sağ ya nın dan ve ri lir se, (84/7) 
İş te bun lar, sağ ya nın adam la rı dır (As hab-ı Mey me ne). (90/18)

SAĞ DU YU
Yi yin ve hay van la rı nı zı ot la tın. Şüp he siz, bun da sağ du yu sa hip-
le ri için el bet te ayet ler var dır. (20/54)
Ken di le rin den ön ce ki ne sil ler den ni ce le ri ni yı kı ma uğ rat ma mız,
on la rı doğ ru ya yö nelt me di mi? (Oy sa bu gün ken di le ri) on la rın
kal dık la rı yer ler de (ta ri hi ka lın tı la rı üze rin de) ge zi nip du ru yor lar.
Şüp he siz bun da sağ du yu sa hip le ri için ayet ler var dır. (20/128)

SA ĞIR
Sa ğır dır lar, dil siz dir ler, kör dür ler. Bun dan do la yı dön mez ler.
(2/18)
İn kar eden le rin ör ne ği ba ğı rıp ça ğır ma dan baş ka bir şey işit me-
yip (duy du ğu ve ya ba ğır dı ğı şe yin an la mı nı bil me yen ve sü rek -
li) hay kı ran (bir hay van)ın ör ne ği gi bi dir. On lar, sa ğır dır lar, dil-
siz dir ler, kör dür ler; bun dan do la yı akıl er di re mez ler. (2/171)
Bir fit ne ol ma ya cak san dı lar, kör leş ti ler, sa ğır laş tı lar. Son ra
Allah, tev be le ri ni ka bul et ti, (yi ne) on lar dan ço ğun lu ğu kör leş ti -
ler, sa ğır laş tı lar. Al lah yap mak ta ol duk la rı nı gö ren dir. (5/71)
Bi zim ayet le ri mi zi ya lan sa yan lar ka ran lık lar için de sa ğır dır lar,
dil siz dir ler. Al lah, ki mi di ler se onu şa şır tıp-sap tı rır, ki mi di ler se
de onu dos doğ ru yol üze rin de kı lar. (6/39)
Ger çek şu ki, Al lah Katında, yer de de be le nen le rin en kö tü sü,
(bir tür lü) akıl er dir mez olan sa ğır lar ve dil siz ler dir. (8/22)
Bu iki gru bun ör ne ği; kör ve sa ğır ile gö ren ve işi ten gi bi dir. Ör -
nek çe bun lar eşit olur mu? Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi -
si niz? (11/24)
Al lah, ki mi hi da ye te er di rir se, iş te o, hi da yet bul muş tur, ki mi
sap tı rır sa on lar için O'nun dı şın da as la ve li ler bu la maz sın. Kı -
ya met gü nü, Biz on la rı yü zü ko yun kör ler, dil siz ler ve sa ğır lar
ola rak haş re de riz. On la rın ba rın ma yer le ri ce hen nem dir; ate şi
sü kun bul duk ça, çıl gın ale vi ni on la ra art tı rı rız. (17/97)
De ki: "Ben si zi yal nız ca vahy ile uya rıp-kor ku tu yo rum. An cak
sa ğır olan lar, uya rıl dık la rın da çağ rı yı işit mez ler." (21/45)
On lar, ken di le ri ne Rab le ri nin ayet le ri ha tır la tıl dı ğı za man, onun
üs tün de sa ğır ve kör ler ola rak ka pa nıp kal ma yan lar dır. (25/73)
Çün kü ger çek ten sen, ölü le re (söz) din le te mez sin ve ar ka sı nı
dö nüp ka çan sa ğır la ra da çağ rı yı işit ti re mez sin. (27/80)
Şim di sen, ölü le re (söz) du yu ra maz sın ve ar ka la rı nı dö nüp gi -
den sa ğır la ra da çağ rı yı du yu ra maz sın. (30/52)
Öy ley se sa ğır olan la ra sen mi din le te cek sin ve ya kör olan ve
açık ça bir sa pık lık için de bu lu na nı hi da ye te er di re cek sin?
(43/40)
İş te bun lar; Al lah on la rı la net le miş, böy le ce (ku lak la rı nı) sa ğır -
laş tır mış ve ba si ret (göz)le ri ni de kör et miş tir. (47/23)

SAĞA NAK
Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in san la -
ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi min net ve ezi-
yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru -
mu, üze rin de top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer;
üze ri ne sağ anak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve -
rir. On lar ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede-
mez)ler. Al lah, kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (2/264)
Yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı is te mek ve ken di le rin de ola nı kök leş -
ti rip- güç len dir mek için mal la rı nı in fak eden le rin ör ne ği, yük sek -
çe bir te pe de bu lu nan, sağ anak yağ mur al dı ğın da ürün le ri ni iki

kat ve ren bir bah çe nin ör ne ği ne ben zer ki ona sağ nak yağ mur
isa bet et me se de bir çi sin ti si (var dır). Al lah, yap tık la rı nı zı gö -
ren dir. (2/265)

SA Hİ FE
Bi zim, gö ğü ki ta bın sa hi fe le ri ni kat lar gi bi kat la ya ca ğı mız gün,
ilk ya rat ma ya baş la dı ğı mız gi bi, yi ne onu (es ki du ru mu na) ia de
ede ce ğiz. Bu, Bizim üze ri miz de bir va id dir. El bet te, Biz ya pı cı -
la rız. (21/104)
Eğer se ni ya lan lı yor lar sa, sen den ön ce ki ler de ya lan lan dı; el çi -
le ri ise; ken di le ri ne apa çık ayet ler, sa hi fe ler ve ay dın la tı cı ki tap-
lar ge tir miş ler di. (35/25)
Yok sa Mu sa'nın sa hi fe le rin de olan ken di si ne ha ber ve ril me di
mi? (53/36)
Ha yır; her bi ri, ken di si ne açıl mış sa hi fe le rin ve ril me si ni is ter.
(74/52)
O (Kur'an), 'şe ref li-üs tün' sa hi fe ler de dir. (80/13)
Sa hi fe ler (amel def ter le ri) açıl dı ğı za man, (81/10)
Şüp he siz bu, ön ce ki sa hi fe ler de var dır; (87/18)
İb ra him'in ve Mu sa'nın sa hi fe le rin de. (87/19)
(O de lil de) Al lah'tan gön de ril miş-bir el çi (ki,) ter te miz sa hi fe le ri
oku mak ta dır; (98/2)

SAH TE PEY GAM BER LER
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ken di si ne hiç-
bir şey vah yo lun ma mış ken "Ba na da vahy gel di" di yen ve
"Allah'ın in dir di ği nin bir ben ze ri ni de ben in di re ce ğim" di yen den
da ha za lim kim dir? Sen bu za lim le ri ölü mün 'şid det li sar sın tı la -
rı' sı ra sın da me lek le rin el le ri ni uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu
kıs kıv rak ya ka la nış tan) çı ka rın bu gün Al lah'a kar şı hak sız ola nı
söy le di ği niz ve O'nun ayet le rin den bü yük le ne rek (yüz çe vir me -
niz) do la yı sıy la al çal tı cı bir azab la kar şı lık gö re cek si niz" (de dik -
le rin de) bir gör sen... (6/93)

SA LAT
Şüp he siz, Al lah ve me lek le ri Pey gam be re sa lat eder ler. Ey
iman eden ler, siz de ona sa lat edin ve tam bir tes li mi yet le ona
se lam ve rin. (33/56)

SA LİH (A.S) VE SE MUD KAV Mİ
Se mud (top lu mu na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik. Sa lih:) "Ey
kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci ze) gel miş tir: Al lah'ın
bu di şi de ve si si ze bir bel ge dir; onu sa lı ve rin de Al lah'ın ar zın -
da ot la sın, ona bir kö tü lük le do kun ma yın, son ra si zi acı bir azab
ya ka lar" de di. (7/73)
"(Al lah'ın) Ad (kav min den) son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zi
yer yü zün de (güç ve ser vet le) yer leş tir di ği ni ha tır la yın. Ki onun
düz lük le rin de köşk ler ku ru yor, dağ lar dan ev ler yon tu yor du nuz.
Şu hal de Al lah'ın ni met le ri ni ha tır la yın, yer yü zün de boz gun cu -
lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (7/74)
Kav mi nin ön de ge len le rin den bü yük lük tas la yan lar (müs tek bir -
ler), iç le rin den iman edip de on lar ca za yıf bı ra kı lan la ra (müs-
taz'af la ra) de di ler ki: "Sa lih'in ger çek ten Rab bi ta ra fın dan gön-
de ril di ği ni bi li yor mu su nuz?" On lar: "Biz ger çek ten onun la gön-
de ri le ne ina nan la rız." de di ler." (7/75)
Bü yük lük tas la yan lar (müs tek bir ler de şöy le) de di: "Biz de, ger-
çek ten si zin inan dı ğı nı zı ta nı ma yan la rız." (7/76)
Böy le lik le di şi de ve yi öl dür dü ler ve Rab le ri nin em ri ne kar şı çı -
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kıp (Sa lih'e de şöy le) de di ler: "Ey Sa lih, eğer ger çek ten gön de -
ri len ler den (bir pey gam ber) isen, va adet ti ğin şe yi ge tir, ba ka -
lım." (7/77)
Bu nun üze ri ne on la rı da ya nıl maz bir sar sın tı tut tu da ken di yurt-
la rın da diz üs tü çö ke kal dı lar." (7/78)
O da on lar dan yüz çe vir di ve (şöy le) de di: "Ey kav mim, an dol -
sun si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ et tim ve si ze öğüt ver dim.
Ama siz, öğüt ve ren le ri sev mi yor su nuz." (7/79)
On la ra, ken di le rin den ön ce ki le rin; Nuh, Ad, Se mud kav mi nin,
İb ra him kav mi nin, Med yen aha li si nin ve yer le bir olan şe hir le rin
ha be ri gel me di mi? On la ra re sul le ri apa çık de lil ler ge tir miş ler di.
De mek ki Al lah, on la ra zul me di yor de ğil di, ama on lar ken di
ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (9/70)
Se mud (hal kı na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik). De di ki: "Ey
kav mim, Al lah'a iba det edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
O si zi yer den (top rak tan) ya rat tı ve on da ömür ge çi ren ler kıl dı.
Öy ley se O'ndan ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be edin.
Şüp he siz be nim Rab bim, ya kın olan dır, (du ala rı) ka bul eden-
dir." (11/61)
De di ler ki: "Ey Sa lih, bun dan ön ce sen içi miz de ken di sin den (iyi-
lik ler ve ya rar lı lık lar) umu lan bi riy din. Ata la rı mı zın tap tı ğı şey le re
tap mak tan sen bi zi en gel le ye cek mi sin? Doğ ru su biz, se nin bi zi
da vet et ti ğin şey den kuş ku ve ri ci bir te red düt için de yiz." (11/62)
De di ki: "Ey kav mim, gö rü şü nüz ne dir söy ler mi si niz? Eğer ben
Rab bim den apa çık bir bel ge üze rin dey sem ve ba na ta ra fın dan
bir rah met ver miş se, bu du rum da O'na is yan ede cek olur sam
Al lah'a kar şı ba na kim yar dım ede cek tir? Şu hal de kay bı mı art-
tır mak tan baş ka ba na (hiç bir ya rar) sağ la ma ya cak sı nız."
(11/63)
"Ey kav mim, si ze iş te bir ayet ola rak Al lah'ın de ve si; onu ser-
best bı ra kın, Al lah'ın ar zın da ye sin. Ona kö tü lük (ver mek ni ye -
ti)yle do kun ma yın. Yok sa si zi ya kın bir azab sa rı ve rir." (11/64)
Fa kat onu öl dür dü ler. (Sa lih) De di ki: "Yur du nuz da üç gün da -
ha ya rar la nın. Bu, ya lan lan ma ya cak bir va ad dir." (11/65)
Em ri miz gel di ği za man, ta ra fı mız dan bir rah met le Sa lih'i ve
O'nun la bir lik te iman eden le ri o gü nün aşa ğı la tı cı aza bın dan
kur tar dık. Doğ ru su se nin Rab bin, güç lü olan dır, aziz olan dır."
(11/66)
O zul me den le ri da ya nıl maz bir ses sa rı ver di de ken di yurt la rın -
da di züs tü çök müş ola rak sa bah la dı lar." (11/67)
San ki ora da hiç re fah için de ya şa ma mış lar gi bi. Ha be ri niz ol -
sun; Se mud (hal kı) ger çek ten Rab le ri ne (kar şı) in kâr et miş ler -
di. Ha be ri niz ol sun; Se mud (hal kı na Al lah'ın rah me tin den)
uzak lık (ve ril di.) (11/68)
"Ey kav mim, ba na kar şı ge li şi niz, sa kın Nuh kav mi nin ya da
Hud kav mi nin ve ya Sa lih kav mi nin baş la rı na ge len le rin bir ben-
ze ri ni si ze de isa bet et tir me sin. Üs te lik Lut kav mi si ze pek uzak
de ğil." (11/89)
San ki ora da hiç re fah için de ya şa ma mış lar gi bi. Ha be ri niz ol -
sun; Se mud (hal kı na) na sıl bir uzak lık ve ril diy se Med yen (hal-
kı na da Al lah'ın rah me tin den öy le) bir uzak lık (ve ril di). (11/95)
Siz den ön ce ki le rin, Nuh kav mi nin, Ad ve Se mud ile on lar dan
son ra ge len le rin ha be ri si ze gel me di mi? Ki on la rı, Al lah'tan
baş ka sı bil mez. El çi le ri on la ra apa çık de lil ler le gel miş ler di de,
el le ri ni ağız la rı na gö tü rüp (öf ke le rin den ısır dı lar) ve de di ler ki:
"Tar tış ma sız, biz si zin ken di siy le gön de ril di ği niz şey le ri in kâr et -
tik ve bi zi ken di si ne ça ğır dı ğı nız şey den de ger çek ten kuş ku
ve ri ci bir te red düt için de yiz." (14/9)
Bi zi ayet (mu ci ze)ler gön der mek ten, ön ce ki le rin onu ya lan la -

ma sın dan baş ka bir şey alı koy ma dı. Se mud'a di şi de ve yi gö rü -
nür (bir mu ci ze) ola rak gön der dik, fa kat on lar bu nun la (onu bo -
ğaz la mak la) zul met miş ol du lar. Oy sa Biz ayet le ri an cak kor kut -
mak için gön de ri riz. (17/59)
Eğer se ni ya lan lı yor lar sa, on lar dan ön ce Nuh, Ad, Se mud kav -
mi de ya lan la mış tı. (22/42)
Ad'ı, Se mud'u, Ress hal kı nı ve bun lar ara sın da bir çok ne sil le ri
(yok et tik). (25/38)
Se mud (kav mi) de, gön de ri len (el çi)le ri ya lan la dı. (26/141)
Ha ni on la ra kar deş le ri Sa lih: "Sa kın maz mı sı nız? de miş ti.
(26/142)
"Ger çek şu ki, ben si ze gön de ril miş gü ve ni lir bir el çi yim."
(26/143)
"Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve ba na ita at edin." (26/144)
"Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi yo rum; (26/145)
"Siz bu ra da gü ven lik için de mi bı ra kı la cak sı nız?" (26/146)
"Bah çe le rin, pı nar la rın için de," (26/147)
"Ekin ler ve yu mu şak to mur cuk lu göz alı cı hur ma lık lar ara sın -
da?" (26/148)
"Dağ lar dan us ta lık la zevk li ev ler yon tu yor su nuz." (26/149)
"Ar tık Al lah'tan sa kı nın ve ba na ita at edin." (26/150)
"Ve öl çü süz ce dav ra nan la rın em ri ne ita at et me yin." (26/151) 
"Ki on lar, yer yü zün de boz gun cu luk çı ka rı yor ve dir lik-dü zen lik
kur mu yor lar (ıs lah et mi yor lar)." (26/152)
De di ler ki: "Sen an cak bü yü len miş ler den sin." (26/153)
"Sen yal nız ca bi zim ben ze ri miz olan bir be şer den baş ka sı de -
ğil sin; eğer doğ ru söz lü isen, bu du rum da bir ayet (mu ci ze) ge -
tir-gö re lim." (26/154)
De di ki: "İş te, bu bir di şi de ve dir; su iç me hak kı (bir gün) onun,
bel li bir gü nün su iç me hak kı da si zin dir." (26/155)
"Ona bir kö tü lük le do kun ma yın, son ra bü yük bir gü nün aza bı si -
zi ya ka lar." (26/156)
"So nun da onu (yi ne de) kes ti ler, an cak piş man ol du lar."
(26/157)
Böy le ce azab on la rı ya ka la dı. Ger çek ten, bun da bir ayet var dır,
ama on la rın ço ğu iman et miş de ğil dir ler." (26/158)
Ve şüp he siz, se nin Rab bin, güç lü ve üs tün olan dır, esir ge yen -
dir. (26/159)
An dol sun, Biz Se mud (kav mi ne de) kar deş le ri Sa lih'i: "Yal nız ca
Al lah'a kul luk edin" di ye (de mek üze re) gön der dik. Bir de ne
gör sün, on lar bir bir le ri ne düş man ke sil miş iki grup tur. De di ki:
"Ey kav mim, ne den iyi lik ten ön ce kö tü lük ko nu sun da ace le dav-
ra nı yor su nuz? Al lah'tan ba ğış lan ma di le me niz ge rek mez mi?
Umu lur ki esir ge nir si niz." De di ler ki: "Se nin ve se nin le bir lik te
olan lar yü zün den uğur suz lu ğa uğ ra dık." De di ki: "Si zin uğur-
suz lu ğu nuz (ba şı nı za ge len ler) Al lah Katında (ya zı lı)dır. Ha yır,
siz de nen mek te olan bir ka vim si niz." Şe hir de do kuz lu bir çe te
var dı, yer yü zün de boz gun çı ka rı yor lar ve dir lik-dü zen lik bı rak -
mı yor lar dı. Ken di ara la rın da Al lah adı na and içe rek, de di ler ki:
"Ge ce mut la ka ona ve ai le si ne bir bas kın dü zen le ye lim, son ra
ve li si ne: Ai le si nin yok olu şu na biz şa hid ol ma dık ve ger çek ten
biz ler doğ ru yu söy le yen le riz, di ye lim." On lar hi le li bir dü zen kur -
du. Biz de (on la rın hi le si ne kar şı) on la rın far kın da ol ma dı ğı bir
dü zen kur duk. Ar tık sen, on la rın kur duk la rı hi le li-dü ze nin uğ ra -
dı ğı so na bir bak; Biz, on la rı ve ka vim le ri ni top lu ca yer le bir et -
tik. İş te, zul met me le ri do la yı sıy la en ka za dö nüş müş ıpıs sız ev -
le ri. Şüp he siz bi len bir ka vim için bun da bir ayet var dır. İman
eden le ri ve sa kı nan la rı da kur tar dık. (27/45-53)
Ad'ı ve Se mud'u da (yı kı ma uğ rat tık). Ger çek şu ki, ken di otur-
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duk la rı yer ler den si ze (du rum la rı) bel li ol mak ta dır. Ken di yap tık-
la rı nı şey tan süs le yip-çe ki ci kıl dı, böy le ce on la rı yol dan alı koy -
du. Oy sa on lar gö re bi len kim se ler di. (29/38)
Se mud, Lut kav mi ile Ey ke hal kı da. İş te on lar (Al lah'a kar şı is -
yan da bir le şen ve güç top la yan) fır ka lar(dı). Hep si de el çi le ri
ya lan la dı lar, böy le ce azab la-so nuç lan dır mam (on la ra) hak ol -
du. (38/13-14)
"Nuh kav mi, Ad, Se mud ve on lar dan son ra ge len le rin du ru mu -
na ben zer (bir gün). Al lah, kul lar için zu lüm is te mez." (40/31)
Bu du rum da eğer on lar yüz çe vi rir ler se, ar tık de ki: "Ben si zi, Ad
ve Se mud (ka vim le ri nin) yıl dı rı mı na ben zer bir yıl dı rım la uyar-
dım."
On la ra "Yal nız ca Al lah'a kul luk edin" di ye ön le rin den ve ar ka la -
rın dan el çi ler ge lin ce, de di ler ki: "Eğer di le sey di Rab bi miz me -
lek ler in di rir di. Bun dan do la yı biz, si zin ken di siy le gön de ril di ği -
niz şe yi in kâr edi ci le riz." (41/13-14)
Se mud'a ge lin ce; Biz on la ra doğ ru yo lu gös ter dik, fa kat on lar
kör lü ğü hi da ye te ter cih et ti ler. Böy le ce ka zan dık la rı şey ler yü -
zün den on la rı al çal tı cı aza bın yıl dı rı mı ya ka la yı ver di.
İman eden le ri ve sa kı nan la rı ise kur tar dık. (41/17-18)
On lar dan ön ce Nuh kav mi, Ress hal kı ve Se mud (kav mi) de ya -
lan la dı. (50/12)
Se mud (kav min)de de (ayet ler var dır). Ha ni on la ra: "Bel li bir sü -
re ye ka dar ya rar la nın" den miş ti.
An cak Rab le ri nin em ri ne baş kal dır dı lar; böy le ce ba kıp-du rur -
lar ken, on la rı yıl dı rım çar pıp-ya ka la dı.
Ar tık ne aya ğa kalk ma ya güç ye ti re bil di ler, ne yar dım bu la bil di -
ler. (51/43-45)
Se mud'u da. Böy le lik le (o halk lar dan kim se yi) bı rak ma dı.
(53/51)
Se mud (kav mi) de uya rı la rı ya lan la dı.
De di ler ki: "Biz den bi ri olan bir be şe re mi uya ca ğız? Bu du rum -
da ger çek ten biz bir sa pık lık (de la let) ve çıl gın lık için de kal mış
olu ruz."
"Zikr (vahy) içi miz den ona mı bı ra kıl dı? Ha yır, o çok ya lan söy-
le yen, ken di ni be ğen miş bir şı ma rık tır."
On lar ya rın, ki min çok ya lan söy le yen, ken di ni be ğen miş bir şı -
ma rık ol du ğu nu bi lip-öğ re ne cek ler dir.
Ger çek şu ki Biz, bir fit ne (im ti han ve de ne me ko nu su) ola rak o
di şi de ve yi ken di le ri ne gön de re niz. Şu hal de sen on la rı göz le -
yip-bek le ve sab ret.
"Ve on la ra, su yun ara la rın da ke sin ola rak pay edil di ği ni ha ber
ver. Su alış sı ra sı (ki min se, o) ha zır bu lun sun." 
Der ken ar ka daş la rı nı ça ğır dı lar, o da bı ça ğı nı ka pıp 'hay va nı
aya ğın dan bi çip ye re de vir di.'
Şu hal de Be nim aza bım ve uyar mam na sıl mış?
Çün kü Biz on la rın üze ri ne bir tek çığ lık gön der dik. Böy le ce on -
lar, ağıl da ki ça lı-çır pı olan ku ru ot gi bi olu ver di ler. (54/23-31)
Se mud ve Ad (top lum la rı), kâ ria'yı ya lan say dı lar.
Bu ne den le Se mud (hal kı), kor kunç bir ses le he lak edil di. (69/4-
5)
Or du la rın ha be ri sa na gel di mi?
Fi ra vun ve Se mud (or du la rı nın)? (85/17-18)
Ve va di ler de ka ya la rı oyup bi çen Se mud'a? (89/9)
Se mud (hal kı) az gın lı ğı do la yı sıy la ya lan la dı;
En 'zor lu bed baht la rı' ayak lan dı ğın da,
Al lah'ın el çi si on la ra de di ki: "Al lah'ın (de ne me için si ze gön der-
di ği) de ve si ne ve onun su iç me-sı ra sı na dik kat edin."

Fa kat, onu ya lan la dı lar, de ve yi ye re yı kıp öl dür dü ler. Rab le ri de
gü nah la rı do la yı sıy la 'on la rı yer le bir et ti, kı rıp ge çir di'; ora sı nı
da düm düz et ti.
(Al lah, as la) Bu nun so nu cun dan kork maz. (91/11-15)

SA Mİ Rİ
De di ki: "Biz sen den son ra kav mi ni de ne me (fit ne)den ge çir dik
Sa mi ri on la rı şa şır tıp-sap tır dı." (20/85)
Bu nun üze ri ne Mu sa kav mi ne ol duk ça kız gın üz gün ola rak dön -
dü. De di ki: "Ey kav mim Rab bi niz si ze gü zel bir va ad de bu lun -
ma dı mı? Si ze (ve ri len) söz (ya da sü re) pek uzun mu gel di?
Yok sa Rab bi niz den üze ri ni ze ka çı nıl maz bir ga za bın in me si ni
mi is te di niz de ba na ver di ği niz söz den cay dı nız?" (20/86)
De di ler ki: "Biz sa na ver di ği miz söz den ken di li ği miz den dön me-
dik an cak o kav min (Mı sır hal kı nın) süs eş ya la rın dan bir ta kım
yük ler yük len miş tik on la rı (ate şe) at tık böy le ce Sa mi ri de at tı."
(20/87)
Böy le ce on la ra bö ğü ren bir bu za ğı hey ke li dö küp çı kar dı "İş te
si zin ve ila hı nız Mu sa'nın ila hı bu dur; fa kat (Mu sa) unut tu" de -
di ler. (20/88)
Onun ken di le ri ne bir söz le ce vap ver me di ği ni ve on la ra bir za -
rar ve ya fay da sağ la ma ya gü cü ol ma dı ğı nı gör mü yor lar mı?
(20/89)
An dol sun Ha run bun dan ön ce on la ra: "Ey kav mim ger çek ten
siz bu nun la fit ne ye dü şü rül dü nüz (de nen di niz). Si zin asıl Rab -
bi niz Rah man'dır; şu hal de ba na uyun ve em ri me ita at edin" de -
miş ti. (20/90)
De miş ler di ki: "Mu sa bi ze ge ri ge lin ce ye ka dar ona (bu za ğı ya)
kar şı bel bü küp önün de eğil mek ten ke sin lik le ay rıl ma ya ca ğız."
(20/91)
(Mu sa da ge lin ce:) "Ey Ha run" de miş ti. "On la rın sap tık la rı nı
gör dü ğün za man se ni (On la ra mü da ha le et mek ten) alı ko yan
ney di?" (20/92)
"Ni ye ba na uy ma dın em ri me baş mı kal dır dın?" (20/93)
De di ki: "Ey an ne min oğ lu sa ka lı mı ve ba şı mı tu tup-yol ma. Ben
se nin: "İs ra ilo ğul la rı ara sın da ay rı lık çı kar dın sö zü mü önem se -
me din" de men den en di şe edip kork tum." (20/94)
(Mu sa) De di ki: "Ya se nin ama cın ne dir ey Sa mi ri?" (20/95)
De di ki: "Ben on la rın gör me dik le ri ni gör düm böy le ce el çi nin
izin den bir avuç alıp atı ver dim; böy le lik le ba na bu nu nef sim ho -
şa gi den (bir şey) gös ter di." (20/96)
De di ki: "Hay di çe kip git ar tık se nin ha yat ta (ha ket ti ğin ce za:
"Ba na do ku nul ma sın") de yip ye rin men dir." Ve şüp he siz se nin
için ken di sin den as la ka çı na ma ya ca ğın (azab do lu) bir bu luş ma
za ma nı var dır. Üs tü ne ka pa nıp bel bü ke rek önün de eğil di ğin
ila hı na bir bak; biz onu mut la ka ya ka ca ğız son ra dar ma da ğın
edip de niz de sa vu ra ca ğız." (20/97)
"Si zin ila hı nız yal nız ca Al lah'tır ki O'nun dı şın da ilah yok tur. O
ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır." (20/98)

SA NAT
Ölüm süz kı lın mak umu duy la sa nat ya pı la rı mı edi ni yor su nuz?"
(26/129)
Dağ la rı gö rür sün de, don muş sa nır sın; oy sa on lar bu lut la rın sü -
rük len me si gi bi sü rük le nir ler. her şe yi 'sa pa sağ lam ve yer li ye -
rin de ya pan' Al lah'ın sa na tı (ya pı sı)dır (bu). Şüp he siz O, iş le -
dik le ri niz den ha ber dâr dır. (27/88)
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SA PIK
İş te bun lar, hi da ye te kar şı lık sa pık lı ğı sa tın al mış lar dır; fa kat bu
alış ve riş le ri bir ya rar sağ la ma mış; hi da ye ti de bul ma mış lar dır.
(2/16)
On lar, hi da ye te kar şı lık sa pık lı ğı, ba ğış lan ma ya kar şı lık aza bı
sa tın al mış lar dır. Ate şe kar şı ne ka dar da ya nık lı dır lar! (2/175)
Din de zor la ma (ve bas kı) yok tur. Şüp he siz, doğ ru luk (rüşd) sa -
pık lık tan apa çık ay rıl mış tır. Ar tık kim ta ğu tu ta nı ma yıp Al lah'a
ina nır sa, o, sa pa sağ lam bir kul pa ya pış mış tır; bu nun kop ma sı
yok tur. Al lah, işi ten dir, bi len dir. (2/256)
Doğ ru su, iman la rın dan son ra in kâr eden ler, son ra in kâr la rı nı
art tı ran lar; bun la rın tev be le ri ke sin lik le ka bul edil mez. İş te bun-
lar, sa pık la rın ta ken di le ri dir. (3/90)
An dol sun ki Al lah, mü'min le re, iç le rin de ken di le rin den on la ra bir
pey gam ber gön der mek le lü tuf ta bu lun muş tur. (Ki O) On la ra
ayet le ri ni oku yor, on la rı arın dı rı yor ve on la ra Ki ta bı ve hik me ti
öğ re ti yor. On dan ön ce ise on lar apa çık bir sa pık lık için dey di ler.
(3/164)
Ken di le ri ne ki tap tan bir pay ve ri len le rin sa pık lı ğı sa tın al dık la rı -
nı ve si zin de yo lu sa pıt ma nı zı is te dik le ri ni gör me din mi? (4/44)
Sa na in di ri le ne ve sen den ön ce in di ri le ne ger çek ten inan dık la -
rı nı öne sü ren le ri gör me din mi? Bun lar, ta ğut'un önün de mu ha -
ke me ol ma yı is te mek te dir ler; oy sa on lar onu red det mek le em -
ro lun muş lar dır. Şey tan da on la rı uzak bir sa pık lık la sa pıt mak is -
ter. (4/60)
Hiç şüp he siz, Al lah, Ken di si ne şirk ko şan la rı ba ğış la maz. Bu -
nun dı şın da ka lan lar ise, (on lar dan) di le di ği ni ba ğış lar. Kim
Allah'a şirk ko şar sa el bet te o uzak bir sa pık lık la sap mış tır.
(4/116)
Ey iman eden ler, Al lah'a, el çi si ne, el çi si ne in dir di ği ki ta ba ve
bun dan ön ce in dir di ği ki ta ba iman edin. Kim Al lah'ı, me lek le ri ni,
ki tap la rı nı, el çi le ri ni ve ahi ret gü nü nü in kar eder se, şüp he siz
uzak bir sa pık lık la sa pıt mış tır. (4/136)
Şüp he siz, in kâr eden ler ve Al lah yo lun dan alı ko yan lar ger çek -
ten uzak bir sa pık lık la sap mış lar dır. (4/167)
Ha ni İb ra him, ba ba sı Azer'e (şöy le) de miş ti: "Sen put la rı ilah lar
mı edi ni yor sun? Doğ ru su, ben se ni ve kav mi ni apa çık bir sa pık-
lık için de gö rü yo rum." (6/74)
Ki mi ne hi da yet ver di, ki mi de sa pık lı ğı ha ket ti. Çün kü bun lar,
Al lah'ı bı ra kıp şey tan la rı ve li edin miş ler di. Ve ger çek ten on la rı
doğ ru yol da say mak ta dır lar. (7/30)
(Şey tan'ın) Kar deş le ri ise, on la rı sa pık lı ğa sü rük ler ler, son ra
peş le ri ni bı rak maz lar. (7/202)
Bir top lu lu ğa Al lah, hi da yet ver dik ten son ra, kor kup-sa kı na cak -
la rı şey le ri ken di le ri ne açık la yın ca ya ka dar, on la rı sa pık lı ğa sü -
rük le ye cek de ğil dir. Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir. (9/115)
İş te bu, si zin ger çek Rab bi niz olan Al lah'tır. Öy ley se hak tan
son ra sa pık lık tan baş ka ne var? Pe ki, na sıl hâ lâ çev ri li yor su -
nuz? (10/32)
Şe hir de (bir ta kım) ka dın lar: "Aziz (Ve zir)'in ka rı sı ken di uşa ğı -
nın nef sin den mu rad al mak is ti yor muş. Öy le ki sev gi onun bağ-
rı na sin miş. Biz doğ ru su onu açık ça bir sa pık lık için de gö rü yo -
ruz." de di. (12/30)
Hak olan çağ rı (dua, iba det) yal nız ca O'na (olan)dır. On la rın
Allah'tan baş ka ça ğır dık la rı ise, on la ra hiç bir şey le ce vap ve re -
mez ler. (On la rın du ru mu) yal nız ca, ağ zı na gel sin di ye, iki avu-
cu nu su ya uza tan(ın bo şu na bek le me si) gi bi dir. Oy sa ona gel-
mez. İn kâr eden le rin du ası, sa pık lık için de ol mak tan baş ka sı
de ğil dir. (13/14)

On lar, dün ya ha ya tı nı ahi re te ter cih eder ler. Al lah'ın yo lun dan
alı ko yar lar ve onu çar pıt mak is ter ler (ve ya on da çar pık lık arar-
lar). İş te on lar, uzak bir sa pık lık için de dir ler. (14/3)
Rab le ri ni in kâr eden le rin du ru mu şu dur: On la rın yap tık la rı, fır tı -
na lı bir gün de rüz ga rın şid det le sa vur du ğu bir kül gi bi dir. Ka -
zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez ler. İş te uzak bir sa -
pık lık (için de ol mak) bu dur. (14/18)
An dol sun, Biz her üm me te: "Al lah'a kul luk edin ve ta ğut tan ka -
çı nın" (di ye teb liğ et me si için) bir el çi gön der dik. Böy le lik le, on -
lar dan ki mi ne Al lah hi da yet ver di, on lar dan ki mi nin üze ri ne sa -
pık lık hak ol du. Ar tık, yer yü zün de do la şın da ya lan la yan la rın
uğ ra dık la rı so nu cu gö rün. (16/36)
Kim bun da (dün ya da) kör ise, O, ahi ret te de kör dür ve yol ba kı-
mın dan da ha 'şaş kın bir sa pık tır.' (17/72)
Bi ze ge le cek le ri gün, ne ler işi te cek ler, ne ler gö re cek ler. Ama
bu gün o za lim ler apa çık bir sa pık lık için de dir ler. (19/38)
De ki: "Kim sa pık lık için dey se, Rah man, ona sü re ta nı dık ça ta -
nır; ken di le ri ne va'de di le ni -ya aza bı ve ya kı ya met sa ati ni- gör-
dük le ri za man ar tık ki min ye ri (ma kam, mev ki) da ha kö tü, ki min
as ke ri- gü cü da ha za yıf mış, öğ re ne cek ler dir. (19/75)
De di ki: "An dol sun, siz ve ata la rı nız apa çık bir sa pık lık için de si -
niz." (21/54)
Al lah'tan baş ka, ken di si ne ne za ra rı do ku nan, ne ya ra rı olan
şey le re ya ka rır. İş te bu, en uzak bir sa pık lık tır. (22/12)
Se ni gör dük le ri za man, se ni yal nız ca alay ko nu su edin mek te -
dir ler: "Al lah'ın, el çi ola rak gön der di ği bu mu?" Eğer on la ra kar -
şı ka rar lı lık gös ter me sey dik, ne re dey se bi zi ilah la rı mız dan sap-
tı ra cak tı." Aza bı gö re cek le ri za man, kim yol ba kı mın dan da ha
sa pık mış, öğ re ne cek ler dir. (25/41-42)
"An dol sun Al lah'a, biz ger çek ten apa çık bir sa pık lık için dey mi -
şiz." (26/97)
(On lar mı) Yok sa, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve si ze gök ten su in -
di ren mi? Ki onun la (o suy la) gö nül alı cı bah çe ler bi tir dik, si zin
için se bir ağa cı nı bi tir mek (bi le) müm kün de ğil dir. Al lah ile be -
ra ber baş ka bir ilah mı? Ha yır, on lar sa pık lık ta de vam eden bir
ka vim dir. (27/60)
Ve sen kör le ri düş tük le ri sa pık lık tan çe kip hi da ye te er di ri ci de -
ğil sin; sen an cak, ayet le ri mi ze iman eden le re (söz) din le te bi lir -
sin, iş te Müs lü man olan lar bun lar dır. (27/81)
Bu na rağ men sa na ica bet et me ye cek olur lar sa, ar tık bil ki, on -
lar, ger çek ten ken di he va (is tek ve tut ku)la rı na uy mak ta dır lar.
Oy sa Al lah'tan bir kı la vuz (doğ ru yol gös te ri ci) ol mak sı zın, ken -
di is tek ve tut ku la rı na (he va sı na) uyan dan da ha sa pık kim dir?
Şüp he siz Al lah, zul me den bir kav me hi da yet ver mez. (28/50)
Şüp he siz, sa na Kur'an'ı farz kı lan, se ni dö nü le cek ye re el bet te
dön dü re cek tir. De ki: "Rab bim, hi da yet le ge le ni de, açık ça bir
sa pık lık için de ola nı da da ha iyi bil mek te dir." (28/85)
Ve sen ken di sa pık lık la rı için de kör olan la rı da doğ ru ya ile ti ci
de ğil sin. Sen yal nız ca, Bizim ayet le ri mi ze iman eden le re du yu -
ra bi lir sin ki on lar Müs lü man lar dır. (30/53)
Bu, Al lah'ın ya rat ma sı dır. Şu hal de, O'nun dı şın da olan la rın ya -
rat tık la rı nı ba na gös te rin. Ha yır, zul me den ler, açıkça bir sa pık -
lık için de dir ler. (31/11)
Al lah ve Re sû lü, bir işe hük met ti ği za man, mü'min bir er kek ve
mü'min bir ka dın için o iş te ken di is tek le ri ne gö re seç me hak kı
yok tur. Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne is yan eder se, ar tık ger çek ten
o, apa çık bir sa pık lık la sap mış tır. (33/36)
Al lah'a kar şı ya lan mı dü züp uy du ru yor, yok sa ken di sin de bir
de li lik mi var?" Ha yır, ahi re te inan ma yan lar, azab ta ve uzak bir
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sa pık lık için de dir ler. (34/8)
De ki: "Si zi gök ler den ve yer den rı zık lan dı ran kim?" De ki:
"Allah, ger çek ten ya biz, ya da siz her hal de bir hi da yet üze rin -
de yiz ve ya apa çık bir sa pık lık ta." (34/24)
O du rum da ise, ger çek ten ben apa çık bir sa pık lık için de ol muş
olu rum." (36/24)
Çün kü on lar, ata la rı nı sa pık kim se ler ola rak bul muş lar dı.
(37/69)
Al lah, ki min göğ sü nü İs lam'a aç mış sa, ar tık o, Rab bin den bir
nur üze ri ne dir, (öy le) de ğil mi? Fa kat Al lah'ın zik rin den (ya na)
kalp le ri ka tı laş mış olan la rın vay ha li ne. İş te on lar, apa çık bir sa -
pık lık için de dir ler. (39/22)
De ki: "Gör dü nüz mü ha ber ve rin; eğer o (Kur'an) Al lah
Katından ise, son ra siz onu in kâr et miş se niz (bu du rum da) uzak
bir ay rı lık için de olan dan da ha sa pık kim dir?" (41/52)
On da ace le eden ler, (ger çek te) ona inan ma yan lar dır. İman
eden ler ise, ona kar şı bir kor ku için de dir ler ve onun ger çek ten
hak ol du ğu nu bi lir ler. Ha be ri niz ol sun; kı ya met-sa ati ko nu sun -
da tar tı şan lar, ger çek te uzak bir sa pık lık için de dir ler. (42/18)
Öy ley se sa ğır olan la ra sen mi din le te cek sin ve ya kör olan ve
açık ça bir sa pık lık için de bu lu na nı hi da ye te er di re cek sin?
(43/40)
Kim Al lah'a da vet ede ne ica bet et mez se, ar tık o, yer yü zün de
(Al lah'ı aciz bı ra ka cak de ğil dir ve onun O'ndan baş ka) ve li le ri
yok tur. İş te on lar, apa çık bir sa pık lık için de dir ler." (46/32)
Onun ya kın-dos tu (sap tı rı cı) de di ki: "Rab bi miz, ben onu kış kır -
tıp-az dır dım. An cak ken di si (hak tan) uzak bir sa pık lık için dey -
di." (50/27)
De di ler ki: "Biz den bi ri olan bir be şe re mi uya ca ğız? Bu du rum -
da ger çek ten biz bir sa pık lık (de la let) ve çıl gın lık için de kal mış
olu ruz." (54/24)
Son ra ger çek ten siz, ey sa pık olan ya lan la yı cı lar, (56/51)
Ve eğer o, ya lan la yan sa pık lar dan ise, Ar tık (onun için) ala bil -
di ği ne kay nar su dan bir şö len var dır. (56/92-93)
O, üm mî ler için de, ken di le rin den olan ve on la ra ayet le ri ni oku-
yan, on la rı arın dı rıp-te miz le yen ve on la ra ki tap ve hik me ti öğ re-
ten bir el çi gön de ren dir. Oy sa on lar, bun dan ön ce ger çek ten
açık ça bir sa pık lık için de idi ler. (62/2)
Böy le ce on lar, ço ğu kim se yi şa şır tıp-sap tır dı lar. Sen de o za -
lim le re sa pık lık tan baş ka sı nı art tır ma." (71/24)

SA RAY
(Hal kı) Zul me di yor ken yı kı ma uğ rat tı ğı mız ni ce ül ke ler var dır

ki, şim di on la rın alt la rı üst le ri ne gel miş ıpıs sız dur mak ta, kul la -
nı la maz du rum da ki ku yu la rı (ter ke dil miş bu lun mak ta), yük sek
sa ray la rı (çın çın öt mek te dir). (22/45)
Ger çek ten o, san ki her bi ri sa ray olan bir kı vıl cım sa çar. (77/32)

SAR HOŞ LUK
Ey iman eden ler, sar hoş iken, ne de di ği ni zi bi lin ce ye ve cü nüp
iken de -yol cu luk ta ol ma nız ha riç- gu sül edin ce ye ka dar na ma -
za yak laş ma yın. Eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri niz
ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se niz ya hud ka dın la ra
do kun muş da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir top-
rak la te yem müm edin, (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze sü rün.
Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/43)
Öm rü ne an dol sun ki, on lar, sar hoş luk la rı için de kör-ser sem di -
ler. (15/72)
Hur ma lık la rın ve üzüm lük le rin mey ve le rin den kur duk la rı çar-

dak lar da hem sar hoş luk ve ri ci iç ki, hem gü zel bir rı zık edin mek-
te si niz. Şüp he siz ak lı nı kul la na bi len bir top lu luk için, ger çek ten
bun da bir ayet var dır. (16/67)
Onu gör dü ğü nüz gün, her em zik li ken di em zir di ği ni unu tup ge -
çe cek ve her ge be ken di yü kü nü dü şü re cek tir. İn san la rı da sar-
hoş ol muş gö rür sün, oy sa on lar sar hoş de ğil ler dir. An cak
Allah'ın aza bı pek şid det li dir. (22/2)
O, ölüm sar hoş lu ğu, bir ger çek ola rak ge lip de, (in sa na) "İş te
bu, se nin yan çi zip-kaç mak ta ol du ğun şey dir" (de nil di ği za man
da). (50/19)

SAR MI SAK
Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa, biz bir çe şit ye me ğe kat-
lan ma ya ca ğız, Rab bi ne yal var da, bi ze ye rin bi tir dik le rin den
bak la, acur, sar mı sak, mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man
Mu sa:) "Ha yır lı ola nı, şu de ğer siz, şey le mi de ğiş tir mek is ti yor -
su nuz? (Öy ley se) Mı sır'a inin, çün kü (ora da) ken di niz için is te -
di ği niz var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk
(dam ga sı) vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu, kuş ku -
suz, Al lah'ın ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız
ye re öl dür me le rin den di. (Yi ne) bu, is yan et me le rin den ve sı nı rı
çiğ ne me le rin den di. (2/61)

SARP
Onu ala bil di ği ne sarp bir yo ku şa sü re ce ğim. (74/17)
An cak o, sarp yo ku şa gö ğüs ger me di. (90/11)
Sarp yo ku şun ne ol du ğu nu sa na öğ re ten ne dir? (90/12)

SA VAŞ
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile; zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
Si zin le sa va şan la ra kar şı Al lah yo lun da sa va şın, (an cak) aşı rı
git me yin. El bet te Al lah aşı rı gi den le ri sev mez. (2/190)
On la rı, bul du ğu nuz yer de öl dü rün ve si zi çı kar dık la rı yer den siz
de on la rı çı ka rın. Fit ne, öl dür mek ten be ter dir. On lar, si ze kar şı
sa va şın ca ya ka dar siz, Mes cid-i Ha ram ya nın da on lar la sa vaş -
ma yın. Si zin le sa va şır lar sa; siz de on lar la sa va şın. Ka fir le rin
ce za sı iş te böy le dir. (2/191)
(Yer yü zün de) Fit ne kal ma yın ca ya ka dar on lar la sa va şın. Eğer
vaz ge çer ler se, ar tık zu lüm ya pan lar dan baş ka sı na kar şı düş-
man lık yok tur. (2/193)
Sa vaş ho şu nu za git me di ği hal de üze ri ni ze ya zıl dı (farz kı lın dı).
Olur ki ho şu nu za git me yen bir şey, si zin için ha yır lı dır ve olur ki,
sev di ği niz şey de si zin için bir şer dir. Al lah bi lir de siz bil mez si -
niz. (2/216)
Sa na ha ram olan ayı, on da sa vaş ma yı so rar lar. De ki: "On da
sa vaş mak bü yük (bir gü nah tır). An cak Al lah Katında, Al lah'ın
yo lun dan alı koy mak, onu in kâr et mek, Mes cid-i Ha ram'a en gel
ol mak ve hal kı nı ora dan çı kar mak da ha bü yük (bir gü nah tır).
Fit ne, ka til den be ter dir. Eğer güç ye ti rir ler se, si zi di ni niz den ge -
ri çe vi rin ce ye ka dar si zin le sa vaş ma yı sür dü rür ler; siz den kim
di nin den ge ri dö ner ve ka fir ola rak ölür se, ar tık on la rın bü tün iş -
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le dik le ri (amel le ri) dün ya da da, ahi ret te de bo şa çık mış tır ve on -
lar ate şin hal kı dır, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/217)
Al lah yo lun da sa va şın ve bi lin ki, şüp he siz Al lah işi ten dir, bi len -
dir. (2/244)
Mu sa'dan son ra İs ra ilo ğul la rı nın ön de ge len le ri ni gör me din mi?
Ha ni, pey gam ber le rin den bi ri ne: "Bi ze bir me lik gön der de Al lah
yo lun da sa va şa lım" de miş ler di, O: "Ya üze ri ni ze sa vaş ya zıl dı -
ğı hal de sa vaş ma ya cak olur sa nız?" de miş ti. "Bi ze ne olu yor ki
Al lah yo lun da sa vaş ma ya lım? Ki biz yur du muz dan çı ka rıl dık ve
ço cuk la rı mız dan (uzak laş tı rıl dık.)" de miş ler di. Ama on la ra sa -
vaş ya zıl dı ğı (ön gö rül dü ğü) za man, az bir kıs mı ha riç yüz çe vir-
di ler. Al lah za lim le ri bi lir. (2/246)
Şa yet böy le yap maz sa nız, Al lah'a ve Re su lü ne kar şı sa vaş aç -
tı ğı nı zı bi lin. Eğer tev be eder se niz, ar tık ser ma ye le ri niz si zin dir.
(Böy le ce) Ne zul met miş olur su nuz, ne zul me uğ ra tıl mış olur su -
nuz. (2/279)
On lar si ze eza dan baş ka ke sin lik le bir za rar ve re mez ler. Eğer
si zin le sa va şır lar sa si ze ar ka la rı nı dö nüp ka çar lar. Son ra ken-
di le ri ne yar dım da edil mez. (3/111)
Ha ni sen, mü'min le ri sa vaş mak için el ve riş li yer le re yer leş tir -
mek için evin den er ken den ay rıl mış tın. Al lah işi ten dir, bi len dir.
(3/121)
Ni ce pey gam ber le bir lik te bir çok Rab ba ni (bil gin)ler sa va şa gir-
di ler de, Al lah yo lun da ken di le ri ne isa bet eden (güç lük ve mih-
net)den do la yı ne gev şek lik gös ter di ler, ne bo yun eğ di ler. Al lah,
sab re den le ri se ver. (3/146)
Ey iman eden ler, in kâr eden ler ile yer yü zün de ge zip do la şır ken
ve ya sa vaş ta bu lun duk la rı sı ra da (ölen) kar deş le ri için: "Ya nı -
mız da ol sa lar dı, öl mez ler di, öl dü rül mez ler di" di yen ler gi bi ol ma -
yın. Al lah, bu nu on la rın kalp le rin de onul maz bir has ret ola rak
kıl dı. Di ril ten ve öl dü ren Al lah'tır. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(3/156)
Mü na fık lık ya pan la rı da be lirt me si için di. On la ra: "Ge lin, Al lah'ın
yo lun da sa va şın ya da sa vun ma ya pın" de nil di ğin de, "Biz sa -
vaş ma yı bil sey dik el bet te si zi iz ler dik" de di ler. O gün on lar,
iman dan çok küf re da ha ya kın dı lar. Kalp le rin de ol ma ya nı ağız-
la rıy la söy lü yor lar dı. Al lah, on la rın giz li tut tuk la rı nı da ha iyi bi lir.
(3/167)
Ey iman eden ler, (düş man la rı nı za kar şı) ted bi ri ni zi alın da sa -
va şa bö lük bö lük çı kın ya da top lu ca çı kın. (4/71)
Öy ley se, dün ya ha ya tı na kar şı lık ahi re ti sa tın alan lar, Al lah yo -
lun da sa vaş sın lar; kim Al lah yo lun da sa va şır ken, öl dü rü lür ya
da ga lip ge lir se ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/74)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da ve: "Rab bi miz, bi zi hal kı za lim
olan bu ül ke den çı kar, bi ze Katından bir ve li (ko ru yu cu sa hib)
gön der, bi ze Katından bir yar dım eden yol la" di yen er kek ler, ka -
dın lar ve ço cuk lar dan za yıf bı ra kıl mış lar adı na sa vaş mı yor su -
nuz? (4/75)
İman eden ler Al lah yo lun da sa va şır lar; in kar eden ler ise ta ğut
yo lun da sa va şır lar öy ley se şey ta nın dost la rıy la sa va şın. Hiç
şüp he siz, şey ta nın hi le li-dü ze ni pek za yıf tır. (4/76)
Ken di le ri ne; "Eli ni zi (sa vaş tan) çe kin, na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin"
de nen le ri gör me din mi? Oy sa sa vaş üzer le ri ne ya zıl dı ğın da,
on lar dan bir grup, in san lar dan Al lah'tan kor kar gi bi- hat ta da ha
da şid det li bir kor kuy la- kor ku ya ka pı lı yor lar ve: "Rab bi miz, ne
di ye sa va şı üze ri mi ze yaz dın, bi zi ya kın bir za ma na er te le me li
de ğil miy din?" de di ler. De ki: "Dün ya nın me taı az dır, ahi ret, ise
mut ta ki ler için da ha ha yır lı dır ve siz 'bir hur ma çe kir de ğin de ki
ip-in ce bir ip lik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl ma ya cak sİ nız."
(4/77)

Ar tık sen Al lah yo lun da sa vaş, ken din den baş ka sıy la yü küm lü
tu tul ma ya cak sın. Mü'min le ri ha zır la yıp-teş vik et. Umu lur ki
Allah, küf re den le rin ağır-bas kı la rı nı ge ri püs kür tür. Al lah, 'kah-
re di ci bas kı sıy la' da ha zor lu, acı so nuç lan dır ma sıy la da da ha
zor lu dur. (4/84)
An cak si zin le ara la rın da and laş ma bu lu nan bir ka vi me sı ğı nan -
lar ya da hem si zin le, hem ken di ka vim le riy le sa vaş mak (is te -
me yip bun)dan gö ğüs le ri ni sı kın tı ba sıp si ze ge len ler (do ku nul -
maz dır.) Al lah di le sey di, on la rı üs tü nü ze sal dır tır, böy le ce si zin -
le çar pı şır lar dı. Eğer siz den uzak du rur (ge ri çe ki lir), si zin le sa -
vaş maz ve ba rış (şart la rın)ı si ze bı ra kır lar sa, ar tık Al lah, si zin
için on la rın aley hin de bir yol kıl ma mış tır. (4/90)
Yer yü zün de adım at tı ğı nız da (yol cu lu ğa ya da sa va şa çık tı ğı -
nız da), ka fir le rin si ze bir kö tü lük yap ma la rın dan kor kar sa nız,
na ma zı kı salt ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Şüp he siz
ka fir ler, si zin apa çık düş man la rı nız dır. (4/101)
De di ler ki: "Ey Mu sa; biz, on lar dur du ğu sü re ce hiç bir za man
ora ya gir me ye ce ğiz. Sen ve Rab bin git, iki niz sa va şın. Biz bur -
da du ra ca ğız." (5/24)
Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı sa vaş açan la rın ve yer yü zün de boz-
gun cu lu ğa ça lı şan la rın ce za sı, an cak öl dü rül me le ri, asıl ma la rı
ya da el le riy le ayak la rı nın çap raz ca ke sil me si ve ya (bu lun duk -
la rı) yer den sü rül me le ri dir. Bu, dün ya da ki aşa ğı lan ma la rı dır,
ahi ret te on lar için bü yük bir azab var dır. (5/33)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır,
na sıl di ler se in fak eder. An dol sun, Rab bin den sa na in di ri len,
on lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz
de on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık
ve kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev-
len dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu -
ğa ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
Sa na sa vaş-ga ni met le ri ni so rar lar. De ki: "Ga ni met ler Al lah'ın
ve Re sû lün dür. Bu na gö re, eğer mü'min ise niz Al lah'tan kor-
kup-sa kı nın, ara nı zı dü zel tin ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at edin."
(8/1)
Kim on la ra böy le bir gün de -yi ne sa vaş mak için bir ya na çe ki -
len ya da bir baş ka bö lü ğe ka tıl mak için yer tu ta nın dı şın da- ar -
ka sı nı çe vi rir se, ger çek ten o, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra mış tır ve
onun ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü bir ya tak tır o. (8/16)
Fit ne kal ma yın ca ya ve di nin hep si Al lah'ın olun ca ya ka dar on -
lar la sa va şın. Şa yet vaz ge çe cek olur lar sa, şüp he siz Al lah, yap-
tık la rı nı gö ren dir. (8/39)
Bun dan do la yı, sa vaş ta on la rı ya ka lar san, öy le dar ma da ğın et
ki, on lar la ar ka la rın dan ge le cek olan lar(ı cay dır). Umu lur ki ib -
ret alır lar. (8/57)
Ey Pey gam ber, mü'min le ri sa va şa kar şı ha zır la yıp-teş vik et.
Eğer içi niz de sab re den yir mi (ki şi) bu lu nur sa, iki yüz (ki şi yi)
mağ lub ede bi lir ler. Ve eğer içi niz den yüz (sa bır lı ki şi) bu lu nur -
sa, kâ fir ler den bi ni ni ye ner. Çün kü on lar (ger çe ği) kav ra ma yan
bir top lu luk tur. (8/65)
Ye min le ri ni bo zan, el çi yi (yur dun dan) sür me ye ça ba la yan ve si -
zin le ilk de fa (sa va şa) baş la yan bir top lu luk la sa vaş maz mı sı -
nız? Kor ku yor mu su nuz on lar dan? Eğer ina nı yor sa nız, ken di -
sin den kork ma nı za Al lah da ha la yık tır. (9/13)
Ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan-
ma yan, Al lah'ın ve Re sû lü'nün ha ram kıl dı ğı nı ha ram ta nı ma -
yan ve hak di ni (İs lam'ı) din edin me yen ler le, kü çük dü şü rü lüp
ciz ye yi ken di el le riy le ve rin ce ye ka dar sa va şın. (9/29)
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Ger çek şu ki, Al lah Katında ay la rın sa yı sı, gök le ri ve ye ri ya rat -
tı ğı gün den be ri Al lah'ın ki ta bın da on iki dir. Bun lar dan dör dü
ha ram ay lar dır. İş te dos doğ ru olan he sab (din) bu dur. Öy ley se
bun lar da ken di ni ze zul met me yin ve on la rın siz ler le top lu ca sa -
vaş ma sı gi bi siz de müş rik ler le top lu ca sa va şın. Ve bi lin ki
Allah, tak va sa hip le riy le be ra ber dir. (9/36)
Ey iman eden ler, ne ol du ki si ze, Al lah yo lun da sa va şa ku şa nın
de nil di ği za man, yer(iniz)de ağır la şıp kal dı nız? Ahi ret ten (ca -
yıp) dün ya ha ya tı na mı ra zı ol du nuz? Ama ahi ret te ki ne (gö re),
bu dün ya ha ya tı nın ya ra rı pek az dır. (9/38)
Eğer sa va şa ku şa nıp-çık maz sa nız, O si zi pek acı bir azab la
azab lan dı ra cak ve ye ri ni ze bir baş ka top lu lu ğu ge ti rip de ğiş ti re -
cek tir. Siz O'na hiç bir şey le za rar ve re mez si niz. Al lah, her şe ye
güç ye ti ren dir. (9/39)
Ha fif ve ağır sa va şa ku şa nıp çı kın ve Al lah yo lun da mal la rı nız -
la ve can la rı nız la cehd edin (çaba harcayın). Eğer bi lir se niz, bu
si zin için da ha ha yır lı dır. (9/41)
Bun dan böy le, Al lah se ni on lar dan bir top lu lu ğun ya nı na dön dü-
rür de, (yi ne sa va şa) çık mak için sen den izin is ter ler se, de ki:
"Ke sin ola rak be nim le hiç bir za man (sa va şa) çı ka maz sı nız ve
ke sin ola rak be nim le bir düş ma na kar şı sa va şa maz sı nız. Çün -
kü siz otur ma yı ilk de fa hoş gör dü nüz; öy ley se ge ri de ka lan lar -
la bir lik te otu run." (9/83)
Za rar ver mek, in kâ rı (pe kiş tir mek), mü'min le rin ara sı nı ayır mak
ve da ha ön ce Al lah'a ve el çi si ne kar şı sa va şa nı göz le mek için
mes cid edi nen ler ve: "Biz iyi lik ten baş ka bir şey is te me dik" di ye
ye min eden ler (var ya,) Al lah on la rın şüp he siz ya lan cı ol duk la -
rı na şa hid lik et mek te dir. (9/107)
Hiç şüp he siz Al lah, mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut la ka
cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On -
lar Al lah yo lun da sa va şır lar, öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler; (bu,)
Tev rat'ta, İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri ne ger çek olan bir
va ad dir. Al lah'tan da ha çok ah di ne ve fa gös te re cek olan kim-
dir? Şu hal de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı se vi nip-müj de le -
şi niz. İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/111)
Ey iman eden ler, in kâr eden ler den si ze en ya kın olan lar la sa -
va şın; siz de 'bir güç ve cay dı rı cı lık' gör sün ler. Ve bi lin ki ger çek-
ten Al lah tak va sa hip le riy le be ra ber dir. (9/123)
Al lah, si zin için ya rat tı ğı şey ler den göl ge ler kıl dı. Dağ lar da da
si zin için ba rı nak lar-si per ler kıl dı, si zi sı cak tan ko ru ya cak el bi -
se ler, si zi sa va şı nız da (zor luk la ra kar şı) ko ru ya cak gi yim lik ler
de var et ti. İş te O, üze ri niz de ki ni me ti ni böy le ta mam la mak ta dır,
umu lur ki tes lim olur su nuz. (16/81)
Ken di le ri ne zul me dil me si do la yı sıy la, on la ra kar şı sa vaş açı la -
na (mü'min le re, sa vaş ma) iz ni ve ril di. Şüp he siz Al lah, on la ra
yar dım et me ye güç ye ti ren dir. (22/39)
De di ler ki: "Biz kuv vet sa hi bi yiz ve zor lu sa vaş çı la rız. İş ko nu -
sun da ka rar se nin dir, ar tık sen bak, ne yi em re der sen (biz uy gu-
la rız). (27/33)
On lar (mü na fık lar, düş man) bir lik le ri nin git me dik le ri ni sa nı yor -
lar dı. Eğer (as ke ri) bir lik ler ge le cek ol sa, çöl de be de vi-Arap lar
ara sın da olup si zin ha ber le ri ni zi (or dan) sor ma yı cid den ar zu
edi yor lar dı. Fa kat içi niz de ol sa lar dı an cak pek az sa va şır lar dı.
(33/20)
Al lah, in kâr eden le ri kin ve öf ke le riy le ge ri çe vir di, on lar hiç bir
hay ra va ra ma dı lar. Sa vaş ta Al lah (yar dım cı ve za fer na sib edi -
ci ola rak) mü'min le re yet ti. Al lah çok güç lü dür, üs tün ve ga lib
olan dır. (33/25)

Öy ley se, in kâr eden ler le (sa vaş sı ra sın da) kar şı kar şı ya gel di -
ği niz za man, he men bo yun la rı nı vu run; so nun da on la rı 'iyi ce
boz gu na uğ ra tıp za fer ka za nın ca da' ar tık (esir ler için) ba ğı
sım sı kı tu tun. Bun dan son ra ya bir lü tuf ola rak (on la rı bı ra kın)
ve ya bir fid ye (kar şı lı ğı sa lı ve rin). Öy le ki sa vaş ağır lık la rı nı bı -
rak sın (so na er sin). İş te böy le; eğer Al lah di le miş ol say dı, el bet-
te on lar dan in ti kam alır dı. An cak (sa vaş,) siz le ri bir bi ri niz le de -
ne me si için dir. Al lah yo lun da öl dü rü len le rin ise; ke sin ola rak
(Al lah,) amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar maz. (47/4)
İman eden ler, der ler ki: "(Sa vaş iz ni için) Bir sû re in di ril me li de -
ğil miy di?" Fa kat, için de sa vaş (kı tal) zik ri ge çen muh kem bir
su re in di ril di ği za man, kalp le rin de has ta lık olan la rın, üze ri ne
ölüm bay gın lı ğı çök müş olan la rın ba kı şı gi bi sa na bak tık la rı nı
gör dün. Oy sa on la ra ev la (olan): İta at ve ma ruf (gü zel) söz dü.
Fa kat iş, ke sin lik ve ka rar lı lık ge rek tir di ği za man, şa yet Al lah'a
sa da kat gös ter se ler di, şüp he siz on lar için da ha ha yır lı olur du.
(47/20-21)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan la ra de ki: "Siz ya kın da zor lu sa -
vaş çı olan bir kav me çağ rı la cak sı nız; on lar la (ya) sa va şır sı nız
ya da (on lar) Müs lü man olur lar. Bu du rum da eğer ita at eder se -
niz, Al lah, si ze gü zel bir ecir ve rir; eğer bun dan ön ce sırt çe vir -
di ği niz gi bi (yi ne) sırt çe vi rir se niz, si zi acı bir azab ile azab lan dı -
rır." (48/16)
Ka fir olan lar, si zin le sa vaş mış ol sa lar dı, ar ka la rı nı dö nüp ka çar-
lar dı; son ra, ne bir ve li (ko ru yu cu dost), ne bir yar dım cı bu la -
maz lar dı. (48/22)
Mü'min ler den iki top lu luk çar pı şa cak olur sa, ara la rı nı bu lup-dü -
zel tin. Şa yet bi ri di ğe ri ne te ca vüz de bu lu na cak olur sa, ar tık te -
ca vüz de bu lu nan la, Al lah'ın em ri ne dö nün ce ye ka dar sa va şın;
eğer so nun da (Al lah'ın em ri ni ka bul edip) dö ner se, bu du rum da
ada let le ara la rı nı bu lun ve (her ko nu da) adil dav ra nın. Şüp he -
siz Al lah, adil olan la rı se ver. (49/9)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da in fak et mi yor su nuz? Oy sa gök-
le rin ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. İçi niz den, fe tih ten ön ce in fak
eden ve sa va şan lar (baş ka sıy la) bir ol maz. İş te on lar, de re ce
ola rak son ra dan in fak eden ve sa va şan lar dan da ha bü yük tür.
Al lah, her bi ri ne en gü zel ola nı va'det miş tir. Al lah, yap tık la rı nız -
dan hâ ber dar dır. (57/10)
Mü na fık lık eden le ri gör mü yor mu sun ki, Ki tap Eh lin den in kâr
eden kar deş le ri ne der ler ki: "An dol sun, eğer siz (yurt la rı nız dan)
çı ka rı la cak olur sa nız, mut la ka biz de si zin le bir lik te çı ka rız ve
si ze kar şı olan hiç kim se ye, hiç bir za man ita at et me yiz. "Eğer
si ze kar şı sa va şı lır sa el bet te si ze yar dım ede riz." Oy sa Al lah,
şa hid lik et mek te dir ki on lar, ger çek ten ya lan cı dır lar. (59/11)
An dol sun, (yurt la rın dan) çı ka rı la cak olur lar sa on lar la bir lik te
çık maz lar. On la ra kar şı sa va şı lır sa da, ken di le ri ne yar dım da
bu lun maz lar; yar dım et se ler bi le (ar ka la rı na) dö nüp-ka çar lar.
Son ra ken di le ri ne yar dım edil mez. (59/12)
On lar, iyi ce ko run muş şe hir ler de ve ya du var ar ka sın da ol mak -
sı zın si zin le top lu bir hal de sa vaş maz lar. Ken di ara la rın da ki
çar pış ma la rı ise pek şid det li dir. Sen on la rı bir lik sa nır sın, oy sa
kalp le ri pa ram par ça dır. Bu, şüp he siz on la rın ak let me yen bir ka -
vim ol ma la rı do la yı sıy la böy le dir. (59/14)
Al lah, si zin le din ko nu sun da sa vaş ma yan, si zi yurt la rı nız dan
sü rüp-çı kar ma yan la ra iyi lik yap ma nız dan ve on la ra ada let li
dav ran ma nız dan si zi sa kın dır maz. Çün kü Al lah, ada let ya pan -
la rı se ver. (60/8)
Al lah, an cak din ko nu sun da si zin le sa va şan la rı, si zi yurt la rı nız -
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dan sü rüp-çı ka ran la rı ve sü rü lüp-çı ka rıl ma nız için ar ka çı kan la -
rı dost edin me niz den sa kın dı rır. Kim on la rı dost edi nir se, ar tık
on lar za lim le rin ta ken di le ri dir. (60/9)

SA VAŞ MA MA İZ Nİ ALAN LAR
Al lah'a ve el çi si ne kar şı 'iç ten bağ lı ka lıp hay ra ça ğı ran lar' ol -
duk la rı sü re ce güç süz-za yıf la ra has ta la ra ve in fak et mek için bir
şey bu la ma yan la ra bir so rum lu luk (gü nah) yok tur. İyi lik eden le -
rin aley hin de de bir yol yok tur. Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir.
(9/91)
Bir de (sa va şa ka tı la bi le cek le ri bir bi ne ğe) bin dir men için sa na
her ge liş le rin de "Si zi bin di re cek bir şey bu la mı yo rum" de di ğin
ve in fak ede cek bir şey bu la ma yıp hü zün le rin den do la yı göz le -
rin den yaş lar bo şa na bo şa na ge ri dö nen ler üze rin de de (so -
rum lu luk) yok tur. (9/92)
Kör ola na güç lük yok tur, to pal ola na güç lük yok tur has ta ola na
da güç lük yok tur; Si zin için de ge rek ken di ev le ri niz den ge rek -
se ba ba la rı nı zın ev le rin den, an ne le ri ni zin ev le rin den, er kek kar-
deş le ri ni zin ev le rin den, kız kar deş le ri ni zin ev le rin den, am ca la -
rı nı zın ev le rin den, ha la la rı nı zın ev le rin den, da yı la rı nı zın ev le -
rin den, tey ze le ri ni zin ev le rin den, anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz
(yer ler den) ya da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç-
lük yok tur. Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü nah
yok tur. Ev le re gir di ği niz va kit Al lah ta ra fın dan kut lu gü zel bir ya -
şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te Al lah, si ze ayet-
le ri böy le açık lar umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız. (24/61)
Kör ola na güç lük (so rum lu luk) yok tur, to pal ola na güç lük yok tur,
has ta ola na da güç lük yok tur. Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at
eder se (Al lah) onu al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar.
Kim de sırt çe vi rir se onu acı bir azab ile azab lan dı rır. (48/17)

SA VAŞ TA NA MAZ
Yer yü zün de adım at tı ğı nız da (yol cu lu ğa ya da sa va şa çık tı ğı -
nız da), ka fir le rin si ze bir kö tü lük yap ma la rın dan kor kar sa nız,
na ma zı kı salt ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Şüp he siz
ka fir ler, si zin apa çık düş man la rı nız dır. (4/101)
İç le rin de olup on la ra na ma zı kıl dır dı ğın da on lar dan bir grup se -
nin le bir lik te dur sun ve si lah la rı nı (yan la rı na) al sın; böy le ce on -
lar sec de et tik le rin de ar ka la rı nız da ol sun lar. Na maz la rı nı kıl ma -
yan di ğer grup ge lip se nin le na maz kıl sın lar on lar da 'ko run ma
araç la rı nı' ve si lah la rı nı al sın lar. Küf re den ler si ze apan sız bir
bas kın ya pa bil mek için si zin si lah la rı nız dan ve em ti anız (er zak
ve mü him ma tı nız)dan ay rıl mış ol ma nı zı is ter ler. Yağ mur do la -
yı sıy la bir güç lü ğü nüz var sa ve ya has tay sa nız si lah la rı nı zı bı -
rak ma nız da si ze bir so rum lu luk yok tur. Ko run ma ted bir le ri ni zi
alın. Şüp he siz Al lah ka fir ler için aşa ğı la tı cı bir azab ha zır la mış -
tır. (4/102)
Na ma zı bi tir di ği niz de Al lah'ı ayak tay ken otu rur ken ve yan ya -
tar ken zik re din. Ar tık 'gü ven li ğe ka vu şur sa nız' na ma zı dos doğ -
ru kı lın. Çün kü na maz mü'min ler üze rin de va kit le ri be lir len miş
bir farz dır. (4/103)

SA VAŞ TA TAK TİK VE TED BİR LER
Ey iman eden ler, (düş man la rı nı za kar şı) ted bi ri ni zi alın da sa -
va şa bö lük bö lük çı kın ya da top lu ca çı kın. (4/71)
Ey iman eden ler, Al lah yo lun da adım at tı ğı nız (sa va şa çık tı ğı -
nız) za man ge rek li araş tır ma yı ya pın ve si ze (İs lam ge le ne ği ne
gö re) se lam ve re ne dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği ne is tek li çı ka rak:
"Sen mü'min de ğil sin" de me yin. Asıl çok ga ni met Al lah Katında -

dır bun dan ön ce siz de böy le idi niz; Al lah si ze lü tuf ta bu lun du.
Öy ley se iyi ce açık lık ka zan dı rın. Şüp he siz Al lah yap tık la rı nız -
dan ha be ri olan dır. (4/94)
İç le rin de olup on la ra na ma zı kıl dır dı ğın da, on lar dan bir grup se -
nin le bir lik te dur sun ve si lah la rı nı (yan la rı na) al sın; böy le ce on -
lar sec de et tik le rin de ar ka la rı nız da ol sun lar. Na maz la rı nı kıl ma -
yan di ğer grup ge lip se nin le na maz kıl sın lar on lar da 'ko run ma
araç la rı nı' ve si lah la rı nı al sın lar. Küf re den ler, si ze apan sız bir
bas kın ya pa bil mek için si zin si lah la rı nız dan ve em ti anız (er zak
ve mü him ma tı nız)dan ay rıl mış ol ma nı zı is ter ler. Yağ mur do la -
yı sıy la bir güç lü ğü nüz var sa ve ya has tay sa nız si lah la rı nı zı bı -
rak ma nız da si ze bir so rum lu luk yok tur. Ko run ma ted bir le ri ni zi
alın. Şüp he siz Al lah ka fir ler için aşa ğı la tı cı bir azab ha zır la mış -
tır. (4/102)
Ey iman eden ler top lu ola rak kâ fir ler le kar şı laş tı ğı nız za man
on la ra ar ka çe vir me yin (sa vaş tan kaç ma yın). (8/15)
Kim on la ra, böy le bir gün de -yi ne sa vaş mak için bir ya na çe ki -
len ya da bir baş ka bö lü ğe ka tıl mak için yer tu ta nın dı şın da- ar -
ka sı nı çe vi rir se ger çek ten o, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra mış tır ve
onun ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü bir ya tak tır o. (8/16)
Eğer bir kav min iha net ede ce ğin den ke sin ola rak kor kar san,
sen de açık ve adil bir tu tum la (on lar la olan an laş ma met ni ni ve
dip lo ma tik iliş ki yi) at. Ger çek ten Al lah, iha net eden le ri sev mez.
(8/58)
On la ra kar şı gü cü nü zün yet ti ği ka dar kuv vet ve be si li at lar ha -
zır la yın. Bu nun la, Al lah'ın düş ma nı ve si zin düş ma nı nı zı ve
bun la rın dı şın da si zin bil me yip Al lah'ın bil di ği di ğer (düş man la -
rı) kor ku tup-cay dı ra sı nız. Al lah yo lun da her ne in fak eder se niz,
si ze 'ek sik siz ola rak öde nir' ve siz hak sız lı ğa uğ ra tıl maz sı -
nız.(8/60)
Eğer on lar ba rı şa eği lim gös te rir ler se, sen de ona eği lim gös ter
ve Al lah'a te vek kül et. Çün kü O, işi ten dir, bi len dir. (8/61)
Eğer (sa va şa) çık mak is te se ler di, her hal de ona bir ha zır lık ya -
par lar dı. An cak Al lah, (sa va şa) gön de ril me le ri ni çir kin gör dü de
ayak la rı nı do la dı ve; "(On la ra) Siz de otu ran lar la bir lik te otu run"
de nil di. (9/46)
Al lah si zin için ya rat tı ğı şey ler den göl ge ler kıl dı. Dağ lar da da si -
zin için ba rı nak lar-si per ler kıl dı, si zi sı cak tan ko ru ya cak el bi se -
ler si zi sa va şı nız da (zor luk la ra kar şı) ko ru ya cak gi yim lik ler de
var et ti. İş te O, üze ri niz de ki ni me ti ni böy le ta mam la mak ta dır,
umu lur ki tes lim olur su nuz. (16/81)
Ve si zin için ona, zor lu-sa va şı nız da si zi ko ru sun di ye '(ma de ni)
gi yim-sa na tı nı' öğ ret tik. Bu na rağ men siz şük re den ler mi si niz?
(21/80)

SA VAŞ TAN KA ÇAN LAR
VE BOZ GUN CU LAR
Şüp he siz içi niz den ağır dav ra nan lar var dır. Şa yet si ze bir mu si-
bet isa bet ede cek ol sa: "Doğ ru su Al lah ba na ni met ver di, çün -
kü on lar la bir lik te ol ma dım" der. (4/72)
Eğer si ze Al lah'tan bir fazl (za fer) isa bet eder se o za man da
san ki onun la ara nız da hiç bir ya kın lık yok muş gi bi kuş ku suz
şöy le der; "Keş ke on lar la bir lik te ol say dım, böy le ce ben de bü -
yük 'kur tu luş ve mut lu lu ğa' er sey dim." (4/73)
An cak si zin le ara la rın da and laş ma bu lu nan bir ka vi me sı ğı nan -
lar ya da hem si zin le hem ken di ka vim le riy le sa vaş mak (is te -
me yip bun)dan gö ğüs le ri ni sı kın tı ba sıp si ze ge len ler (do ku nul -
maz dır.) Al lah di le sey di on la rı üs tü nü ze sal dır tır böy le ce si zin le
çar pı şır lar dı. Eğer siz den uzak du rur (ge ri çe ki lir) si zin le sa vaş -
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maz ve ba rış (şart la rın)ı si ze bı ra kır lar sa ar tık Al lah si zin için
on la rın aley hin de bir yol kıl ma mış tır. (4/90)
Di ğer le ri ni de siz den ve ken di ka vim le rin den gü ven de ol ma yı
is ti yor bu la cak sı nız. (Ama) Fit ne ye her ge ri çağ rı lış la rın da içi ne
ba şa şa ğı (ba lık la ma) da lar lar. Şa yet siz den uzak dur maz, ba rış
(şart la rın)ı si ze bı rak maz ve el le ri ni çek mez ler se ar tık on la rı her
ne re de bu lur sa nız tu tun ve on la rı öl dü rün. İş te si ze on la rın
aley hin de apa çık olan 'des tek le yi ci bir de lil' kıl dık. (4/91)
Ey iman eden ler, top lu ola rak kâ fir ler le kar şı laş tı ğı nız za man,
on la ra ar ka çe vir me yin (sa vaş tan kaç ma yın). (8/15)
Kim on la ra böy le bir gün de -yi ne sa vaş mak için bir ya na çe ki -
len ya da bir baş ka bö lü ğe ka tıl mak için yer tu ta nın dı şın da- ar -
ka sı nı çe vi rir se ger çek ten o, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra mış tır ve
onun ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü bir ya tak tır o. (8/16)
Ey iman eden ler, ne ol du ki si ze Al lah yo lun da sa va şa ku şa nın
de nil di ği za man yer(iniz)de ağır la şıp kal dı nız? Ahi ret ten (ca yıp)
dün ya ha ya tı na mı ra zı ol du nuz? Ama ahi ret te ki ne (gö re) bu
dün ya ha ya tı nın ya ra rı pek az dır. (9/38)
Eğer sa va şa ku şa nıp-çık maz sa nız, O si zi pek acı bir azab la
azab lan dı ra cak ve ye ri ni ze bir baş ka top lu lu ğu ge ti rip de ğiş ti re -
cek tir. Siz O'na hiç bir şey le za rar ve re mez si niz. Al lah, her şe ye
güç ye ti ren dir. (9/39)
Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na yar dım
et miş tir. Ha ni kâ fir ler iki den bi ri ola rak O'nu (Mek ke'den) çı kar -
mış lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du:
"Hüz ne ka pıl ma, el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce
Allah O'na 'hu zur ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti O'nu si zin
gör me di ği niz or du lar la des tek le miş in kâ ra eden le rin de ke li me -
si ni (in kâr çağ rı la rı nı) al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li me si yü ce
olan dır. Al lah üs tün ve güç lü dür hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(9/40)
Ha fif ve ağır sa va şa ku şa nıp çı kın ve Al lah yo lun da mal la rı nız -
la ve can la rı nız la cehd edin (çaba harcayın). Eğer bi lir se niz bu
si zin için da ha ha yır lı dır. (9/41)
Eğer ya kın bir ya rar ve or ta bir se fer ol say dı on lar mut la ka se -
ni iz ler ler di. Ama zor luk on la ra uzak gel di. "Eğer güç ye tir sey -
dik mu hak kak se nin le bir lik te (sa va şa) çı kar dık." di ye sa na
Allah adı na ye min ede cek ler. Ken di ne fis le ri ni he la ka sü rük lü -
yor lar. Al lah on la rın ger çek ten ya lan söy le dik le ri ni bi li yor. (9/42)
Al lah se ni af fet sin; doğ ru söy le yen ler sa na açık ça bel li olun ca -
ya ve ya lan cı la rı da öğ re nin ce ye ka dar ni ye on la ra izin ver din?
(9/43)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden ler mal la rıy la ve can la rıy la
cehd et mek ten (ka çın mak için) sen den izin is te mez ler. Al lah
tak va sa hip le ri ni bi len dir. (9/44)
Sen den yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yan kalb le ri
kuş ku ya ka pı lıp kuş ku la rın da ka rar sız lı ğa dü şen ler izin is ter.
(9/45)
Eğer (sa va şa) çık mak is te se ler di her hal de ona bir ha zır lık ya -
par lar dı. An cak Al lah (sa va şa) gön de ril me le ri ni çir kin gör dü de
ayak la rı nı do la dı ve; "(On la ra) Siz de otu ran lar la bir lik te otu run"
de nil di. (9/46)
Si zin le bir lik te çık sa lar dı si ze 'kö tü lük ve za rar dan' baş ka bir
şey ila ve et mez ve ara nı za mut la ka fit ne sok mak üze re içi niz de
ça ba yü rü tür ler di. İçi niz de on la ra 'ha ber ta şı yan lar' var dır. Al lah
zul me den le ri bi lir. (9/47)
An dol sun da ha ön ce on lar fit ne ara mış lar dı. Ve sa na kar şı bir-
ta kım iş ler çe vir miş ler di. So nun da on lar is te me dik le ri hal de hak
gel di ve Al lah'ın em ri or ta ya çı kıp-üs tün lük sağ la dı. (9/48)

On lar dan bir kıs mı: "Ba na izin ver ve be ni fit ne ye kat ma" der.
Ha be rin ol sun on lar fit ne nin (ta) içi ne düş müş ler dir. Hiç şüp he -
siz ce hen nem o in kâr eden le ri mut la ka çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(9/49)
Sa na iyi lik do ku nur sa bu on la rı fe na laş tı rır, bir mu si bet isa bet
edin ce ise: Biz ön ce den ted bi ri mi zi al mış tık der ler ve se vinç
için de dö nüp gi der ler. (9/50)
De ki: "Al lah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da bi ze ke sin lik le hiç-
bir şey isa bet et mez. O bi zim mev la mız dır. Ve mü'min ler yal nız-
ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler." (9/51)
De ki: "Siz bi zim için iki gü zel lik ten (şe hid lik ve ya za fer den) bi -
ri nin dı şın da baş ka sı nı mı bek li yor su nuz? Oy sa biz de Al lah'ın
ya Ken di Katından ve ya bi zim eli miz le si ze bir azab do kun du -
ra ca ğı nı bek li yo ruz. Öy ley se siz bek le ye du run kuş ku suz biz de
siz ler le bir lik te bek le yen le riz." (9/52)
De ki: "İs te ye rek ve ya is te mi ye rek in fak edin; siz den ke sin ola-
rak ka bul edil me ye cek tir. Çün kü siz bir fa sık lar top lu lu ğu ol du -
nuz." (9/53)
Ger çek ten, siz den ol duk la rı na da ir Al lah adı na ye min eder ler.
Oy sa on lar, siz den de ğil dir ler. An cak on lar öd le ri ko pan bir top-
lu luk tur. (9/56)
Eğer on lar bir sı ğı nak ya da (ka la cak) ma ğa ra lar ve ya gi re bi le -
cek le ri bir yer bul sa lar dı hız la ora ya yö ne lip ko şar lar dı. (9/57)
Al lah'ın el çi si ne mu ha lif ola rak (sa vaş tan) ge ri ka lan lar otu rup-
kal ma la rı na se vin di ler ve Al lah yo lun da mal la rıy la ve can la rıy la
cehd et me yi çir kin gö re rek: "Bu sı cak ta (sa va şa) çık ma yın" de di -
ler. De ki: "Ce hen nem ate şi nin sı cak lı ğı da ha şid det li dir." Bir kav-
ra yıp-an la sa lar dı. (9/81)
Öy ley se ka zan dık la rı nın ce za sı ola rak az gül sün ler çok ağ la -
sın lar. (9/82)
Bun dan böy le Al lah se ni on lar dan bir top lu lu ğun ya nı na dön dü -
rür de (yi ne sa va şa) çık mak için sen den izin is ter ler se de ki:
"Ke sin ola rak be nim le hiç bir za man (sa va şa) çı ka maz sı nız ve
ke sin ola rak be nim le bir düş ma na kar şı sa va şa maz sı nız. Çün -
kü siz otur ma yı ilk de fa hoş gör dü nüz; öy ley se ge ri de ka lan lar -
la bir lik te otu run." (9/83)
On lar dan ölen bi ri nin na ma zı nı hiç bir za man kıl ma, me za rı ba -
şın da dur ma. Çün kü on lar Al lah'a ve el çi si ne (kar şı) in kâ ra sap-
tı lar ve fa sık kim se ler ola rak öl dü ler. (9/84)
Ken di le rin den hoş nut ol ma nız için si ze ye min eder ler. Siz on lar-
dan hoş nut ol sa nız bi le şüp he siz Al lah fa sık lar top lu lu ğun dan
hoş nut ol maz. (9/96)
Ey iman eden ler Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni
si ze or du lar gel miş ti; böy le ce biz de on la rın üze ri ne bir rüz gar
ve si zin gör me di ği niz or du lar gön der miş tik. Al lah yap tık la rı nı zı
gö ren dir. (33/9)
Ha ni on lar, si ze hem üs tü nüz den hem alt ta ra fı nız dan gel miş -
ler di; göz ler kay mış yü rek ler han çe re ye ge lip da yan mış tı ve siz
Al lah hak kın da (bir ta kım) zan lar da bu lu nu yor du nuz. (33/10)
İş te ora da iman eden ler sı nan mış ve şid det li bir sar sın tıy la sar-
sın tı ya uğ ra tıl mış lar dı. (33/11)
Ha ni mü na fık olan lar ve kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar: "Al lah
ve Re su lü bi ze boş bir al da nış tan baş ka bir şey va det me di" di -
yor lar dı. (33/12)
On lar dan bir grup da ha ni şöy le de miş ti: "Ey Yes rib (Me di ne)
hal kı, ar tık si zin için (bu ra da) ka la cak yer yok şu hal de dö nün."
On lar dan bir top lu luk da: "Ger çek ten ev le ri miz açık tır" di ye
Pey gam ber den izin is ti yor du; oy sa on lar(ın ev le ri) açık de ğil di.
On lar, yal nız ca kaç mak is ti yor lar dı. (33/13)
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Eğer on la ra (şeh rin her) ya nın dan gi ril sey di son ra da ken di le -
rin den fit ne (ka rı şık lık çı kar ma la rı) is ten miş ol say dı, hiç şüp he -
siz bu na ya na şır ve bun da pek az (za man) dı şın da (ka rar sız)
kal maz lar dı. (33/14)
Oy sa an dol sun, da ha ön ce 'ar ka la rı nı dö nüp kaç ma ya cak la rı -
na' da ir Al lah'a söz ver miş ler di; Al lah'a ve ri len söz (ahid) ise
(ağır bir) so rum lu luk tur. (33/15)
De ki: "Eğer ölüm den ve ya öl dü rül mek ten ka çı yor sa nız, ka çış
si ze ke sin ola rak bir ya rar sağ la maz; böy le ol sa bi le pek az (bir
za man) dı şın da me ta la nıp-ya rar lan dı rıl maz sı nız." (33/16)
De ki: "Si ze bir kö tü lük is te ye cek ol sa si zi, Al lah'tan ko ru ya cak
ve ya si ze bir rah met is te ye cek ol sa (bu na en gel ola cak) kim-
dir?" On lar ken di le ri için Al lah'ın dı şın da ne bir ve li ne bir yar-
dım cı bu la maz lar. (33/17)
Ger çek ten Al lah, içi niz den alı ko yan la rı ve kar deş le ri ne: "Bi ze
ge lin" di yen le ri bi lir. Bun lar pek azı dı şın da zor lu-sa vaş la ra gel-
mez ler. (33/18)
(Gel dik le rin de de) Si ze kar şı 'cim ri ve ben cil dir ler.' Şa yet kor ku
ge le cek ol sa ölüm den do la yı üs tü ne bay gın lık çök müş kim se ler
gi bi göz le ri dö ne rek sa na bak mak ta ol duk la rı nı gö rür sün. Kor -
ku gi din ce hay ra kar şı ol duk ça düş kün lük gös te re rek, si zi kes-
kin dil le riy le (eleş ti rip in ci te rek) kar şı lar lar. İş te on lar iman et -
me miş ler dir; böy le ce Al lah on la rın yap tık la rı nı bo şa çı kar mış tır.
Bu, Al lah'a gö re pek ko lay dır. (33/19)
On lar (mü na fık lar düş man) bir lik le ri nin git me dik le ri ni sa nı yor lar -
dı. Eğer (as ke ri) bir lik ler ge le cek ol sa çöl de be de vi-Arap lar ara-
sın da olup si zin ha ber le ri ni zi (or dan) sor ma yı cid den ar zu edi-
yor lar dı. Fa kat içi niz de ol sa lar dı an cak pek az sa va şır lar dı.
(33/20)

SAY GI
Ha ni Me lek ler, de di ler ki: "Mer yem, doğ ru su Al lah Ken din den
bir ke li me yi sa na müj de le mek te dir. Onun adı Mer yem oğ lu İsa
Me sih'tir. O, dün ya da ve ahi ret te 'seç kin, onur lu, say gın dır' ve
(Al lah'a) ya kın kı lı nan lar dan dır.." (3/45)
Şüp he siz, Ki tap Eh lin den, Al lah'a; si ze in di ri le ne ve ken di le ri ne
in di ri le ne -Al lah'a de rin say gı gös te ren ler ola rak- ina nan lar var-
dır. On lar, Al lah'ın ayet le ri ne kar şı lık ola rak az bir de ğe ri sa tın
al maz lar. İş te bun la rın Rab le ri Katında ecir le ri var dır. Şüp he siz
Al lah, he sa bı çok ça buk gö ren dir. (3/199)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na, ha ram olan ay'a, kur ban lık
hay van la ra, (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz,
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın, gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
Ve on lar Al lah'ın ulaş tı rıl ma sı nı em ret ti ği şe yi ulaş tı rır lar. Rab -
le rin den iç le ri say gı ile tit rer, kö tü he sap tan kor kar lar. (13/21)
Onun du ası na ica bet et tik, ken di si ne Yah ya'yı ar ma ğan et tik,
eşi ni de do ğur ma ya el ve riş li kıl dık. Ger çek ten on lar ha yır lar da
ya rı şır lar dı, uma rak ve kor ka rak Bi ze dua eder ler di. Bi ze de rin
say gı gös te rir ler di. (21/90)
Ger çek ten, Rab le ri ne olan haş yet le rin den do la yı say gıy la kor-
kan lar, (23/57)
(De ki:) "Ben, an cak bu şeh rin Rab bi ne iba det et mek le em ro -
lun dum ki, O, bu ra sı nı kut lu ve say gı de ğer kıl dı. her şey O'nun -

dur. Ve Müs lü man lar dan ol mak la em ro lun dum." (27/91)
Si ze ken di ne fis le ri niz den bir ör nek ver di: "Si ze rı zık ola rak ver-
di ği miz şey ler de, sağ el le ri ni zin ma lik ol duk la rı nız dan, si zin le
eşit olup ken di ken di niz den kork tu ğu nuz gi bi ken di le rin den de
kork tu ğu nuz (ve ya çe ki nip say gı duy du ğu nuz) or tak lar var mı -
dır? "İş te Biz, ak lı nı kul la na bi len bir ka vim için ayet le ri böy le bi -
rer bi rer açık la rız. (30/28)
Şüp he siz, Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar, mü'min
er kek ler ve mü'min ka dın lar, gö nül den (Al lah'a) ita at eden er -
kek ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar, sa dık olan er -
kek ler ve sa dık olan ka dın lar, sab re den er kek ler ve sab re den
ka dın lar, say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la
(Al lah'tan) kor kan ka dın lar, sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka
ve ren ka dın lar, oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar, ırz la -
rı nı ko ru yan er kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar, Al lah'ı çok -
ça zik re den er kek ler ve (Al lah'ı çokça) zik re den ka dın lar; (iş te)
bun lar için Al lah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la mış tır.
(33/35)
Ki Al lah'a ve Re sû lü'ne iman et me niz, O'nu sa vu nup-des tek le -
me niz, O'nu en iç ten bir say gıy la-yü celt me niz ve sa bah ak şam
O'nu (Al lah'ı) tes bih et me niz için. (48/9)
İman eden le rin, Al lah'ın ve hak tan in miş ola nın zik ri için kalp le -
ri nin 'say gı ve kor ku ile yu mu şa ma sı' za ma nı gel me di mi? On -
lar, bun dan ön ce ken di le ri ne ki tap ve ril miş, son ra üzer le rin den
uzun bir sü re geç miş, böy le ce kalp le ri de ka tı laş mış bu lu nan lar
gi bi ol ma sın lar. On lar dan ço ğu fa sık olan lar dı. (57/16)
Şa yet Biz bu Kur'an'ı bir da ğın üze ri ne in dir miş ol say dık, an dol-
sun onu Al lah kor ku sun dan say gı ile baş eğ miş, par ça par ça ol -
muş gö rür dün. İş te Biz, bel ki dü şü nür ler di ye, in san la ra böy le
ör nek ler ve ri riz. (59/21)

SEC DE
Ve me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. İb lis ha riç (hep si)
sec de et ti ler. O ise, di ret ti ve ki bir len di, (böy le ce) ka fir ler den ol -
du. (2/34)
Ve ha tır la yın, de miş tik ki: "Şu şeh re gi rin ve ora da is te di ği niz
yer de bol bol yi yin, yal nız ca sec de ede rek ka pı sın dan gi rer ken
'di le ği miz ba ğış lan ma dır' de yin; (biz de) ha ta la rı nı zı ba ğış la ya -
lım; iyi lik ya pan la rın (ecir le ri ni) art tı ra ca ğız." (2/58)
Ha ni Evi (Ka'be'yi) in san lar için bir top lan ma ve gü ven lik ye ri kıl-
mış tık. "İb ra him'in ma ka mı nı na maz ye ri edi nin", İb ra him ve İs -
ma il'e de, "Evi mi, ta vaf eden ler, iti ka fa çe ki len ler ve rü ku ve
sec de eden ler için te miz le yin" di ye ahid ver dik. (2/125)
Mer yem, Rab bi ne gö nül den ita at te bu lun, sec de et ve rü ku
eden ler le bir lik te rü ku et." (3/43)
On la rın hep si bir de ğil dir. Ki tap Eh li'nden bir top lu luk var dır ki,
ge ce vak tin de ayak ta du rup Al lah'ın ayet le ri ni oku ya rak sec de -
ye ka pa nır lar. (3/113)
İç le rin de olup on la ra na ma zı kıl dır dı ğın da, on lar dan bir grup,
se nin le bir lik te dur sun ve si lah la rı nı (yan la rı na) al sın; böy le ce
on lar sec de et tik le rin de, ar ka la rı nız da ol sun lar. Na maz la rı nı kıl-
ma yan di ğer grup ge lip se nin le na maz kıl sın lar, on lar da 'ko run-
ma araç la rı nı' ve si lah la rı nı al sın lar. Küf re den ler, si ze apan sız
bir bas kın ya pa bil mek için, si zin si lah la rı nız dan ve em ti anız (er -
zak ve mü him ma tı nız)dan ay rıl mış ol ma nı zı is ter ler. Yağ mur
do la yı sıy la bir güç lü ğü nüz var sa ve ya has tay sa nız, si lah la rı nı zı
bı rak ma nız da si ze bir so rum lu luk yok tur. Ko run ma ted bir le ri ni zi
alın. Şüp he siz, Al lah ka fir ler için aşa ğı la tı cı bir azab ha zır la -
mış tır. (4/102)
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Ke sin söz ver me le ri do la yı sıy la Tur'u üst le ri ne yük selt tik ve on -
la ra: "Bu ka pı dan sec de ede rek gi rin" de dik ve on la ra: "Cu mar -
te sin de had di aş ma yın" da de dik. Ve on lar dan ke sin bir söz al -
dık. (4/154)
An dol sun, Biz si zi ya rat tık, son ra si ze su ret (bi çim-şe kil) ver dik,
son ra me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. On lar da İb lis'in dı -
şın da sec de et ti ler; o, sec de eden ler den ol ma dı. (7/11)
(Al lah) De di: "Sa na em ret ti ğim de, se ni sec de et mek ten alı ko -
yan ney di?" (İb lis) De di ki: "Ben on dan ha yır lı yım; be ni ateş ten
ya rat tın, onu ise ça mur dan ya rat tın." (7/12)
Ve si hir baz lar sec de ye ka pan dı lar. (7/120)
On la ra: "Bu şe hir de otu run, on dan is te di ği niz yer den ye yin, 'di-
le ği miz ba ğış lan ma dır' de yin ve ka pı sın dan sec de ede rek gi rin,
(biz de) ha ta la rı nı zı ba ğış la ya lım. İyi lik ya pan la rın (ar ma ğan la -
rı nı) art tı ra ca ğız" de nil di ğin de, (7/161)
Şüp he siz Rab bi nin Katında olan lar, O'na iba det et mek ten bü -
yük len mez ler; O'nu tes bih eder ler ve yal nız O'na sec de eder ler.
(7/206)
Tev be eden ler, iba det eden ler, hamd eden ler, (İs lam uğ run da)
se ya hat eden ler, rü kû eden ler, sec de eden ler, iyi li ği em re den -
ler, kö tü lük ten sa kın dı ran lar ve Al lah'ın sı nır la rı nı ko ru yan lar;
sen (bü tün) mü'min le ri müj de le. (9/112)
Ha ni Yu suf ba ba sı na: "Ba ba cı ğım, ger çek ten ben (rü yam da)
on bir yıl dız, gü ne şi ve ayı gör düm; ba na sec de et mek te ler ken
gör düm" de miş ti. (12/4)
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam, bu, da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti, çün -
kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı -
nı aç tık tan son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab -
bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden dir. Ger çek ten bi -
len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)
Gök ler de ve yer de her ne var sa -is te ye rek de ol sa, is te me ye rek
de ol sa- Al lah'a sec de eder. Sa bah ak şam göl ge le ri de (O'na
sec de eder). (13/15)
Ona bir bi çim ver di ğim de ve ona ru hum dan üfür dü ğüm de he -
men ona sec de ede rek (ye re) ka pa nın." (15/29)
Böy le ce me lek le rin tü mü, top lu ca sec de et ti. (15/30)
An cak İb lis, sec de eden ler le bir lik te ol mak tan ka çı nıp-da yat tı.
(15/31)
De di ki: "Ey İb lis, sa na ne olu yor, sec de eden ler le bir lik te ol ma -
dın?" (15/32)
De di ki: "Ben, ku ru bir ça mur dan, şe kil len miş bir bal çık tan ya -
rat tı ğın be şe re sec de et mek için var de ği lim." (15/33)
Sen Rab bi ni hamd ile tes bih et ve sec de eden ler den ol. (15/98)
Al lah'ın her han gi bir şey den ya rat tı ğı na bak mı yor lar mı? Onun
göl ge le ri kü çü le rek sağ dan ve sol dan Al lah'a sec de eder va zi -
yet te dö ner. (16/48)
Gök ler de ve yer de olan ne var sa, can lı lar ve me lek ler Al lah'a
sec de eder ler ve on lar bü yük lük tas la maz lar. (16/49)
Ha ni, me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik. İb lis'in dı şın da
(hep si) sec de et miş ler di. De miş ti ki: "Bir ça mur ola rak ya rat tı ğın
kim se ye ben sec de eder mi yim?" (17/61)
De ki: "İs ter ona ina nın, is ter inan ma yın: O, da ha ön ce ken di le -
ri ne ilim ve ri len le re okun du ğu za man, çe ne le ri nin üs tü ne ka pa -
na rak sec de eder ler." (17/107)
Ha ni me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik; İb lis'in dı şın da
(di ğer le ri) sec de et miş ler di. O cin ler den di, böy le lik le Rab bi nin
em rin den dı şa rı çık mış tı. Bu du rum da Be ni bı ra kıp onu ve onun

so yu nu ve li ler mi edi ne cek si niz? Oy sa on lar si zin düş man la rı -
nız dır. (Bu,) Za lim ler için ne ka dar kö tü bir (ter cih) de ğiş tir me -
dir. (18/50)
İş te bun lar; ken di le ri ne Al lah'ın ni met ver di ği pey gam ber ler den -
dir; Adem'in so yun dan, Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mız (in san ne -
sil le rin)den, İb ra him ve İs ra il (Ya kup)in so yun dan, doğ ru yo la
eriş tir dik le ri miz den ve seç tik le ri miz den dir ler. On la ra Rah man
(olan Al lah')ın ayet le ri okun du ğun da, ağ la ya rak sec de ye ka pa -
nır lar. (19/58)
Bu nun üze ri ne bü yü cü ler, sec de ye ka pan dı lar: "Ha run'un ve
Mu sa'nın Rab bi ne iman et tik" de di ler. (20/70)
Ha ni Biz me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik, İb lis'in dı şın-
da (di ğer le ri) sec de et miş ler di, o, ayak di re miş ti. (20/116)
Gör me din mi ki, ger çek ten, gök ler de ve yer de olan lar, Gü neş,
Ay, yıl dız lar, dağ lar, ağaç lar, hay van lar ve in san lar dan bir ço ğu
Al lah'a sec de et mek te dir ler. Bir ço ğu üze ri ne azab hak ol muş -
tur. Al lah ki mi aşa ğı lık kı lar sa, ar tık onun için bir yü cel ti ci yok-
tur. Şüp he siz Al lah, di le di ği ni ya par. (22/18)
Ey iman eden ler, rü ku edin, sec de ye va rın, Rab bi ni ze iba det
edin ve ha yır iş le yin, umu lur ki kur tu luş bu lur su nuz. (22/77)
On la ra: "Rah man'a sec de edin" de nil di ği za man, "Rah man da
ney miş? Biz se nin bi ze em ret ti ği ne mi sec de ede cek mi şiz?"
der ler ve (bu,) on la rın nef re ti ni art tı rır. (25/60)
On lar, Rab le ri ne sec de ede rek ve kı ya ma du ra rak ge ce ler ler.
(25/64)
Anın da bü yü cü ler sec de ye ka pan dı lar. (26/46)
Sec de eden ler ara sın da dö nüp do laş ma nı da. (26/219)
Onu ve kav mi ni, Al lah'ı bı ra kıp da gü ne şe sec de et mek te ler ken
bul dum, şey tan on la ra yap tık la rı nı süs le miş tir, böy le ce on la rı
(doğ ru) yol dan alı koy muş tur; bun dan do la yı on lar hi da yet bul-
mu yor lar." (27/24)
Ki on lar, gök ler de ve yer de sak lı ola nı or ta ya çı ka ran ve si zin
giz le dik le ri ni zi ve açı ğa vur duk la rı nı zı bi len Al lah'a sec de et me -
sin ler di ye (yap mak ta dır lar)." (27/25)
Bi zim ayet le ri mi ze, an cak ken di le ri ne ha tır la tıl dı ğı za man, he -
men sec de ye ka pa nan lar, Rab le ri ni hamd ile tes bih eden ler ve
bü yük lük tas la ma yan (müs tek bir ol ma yan)lar iman eder.
(32/15)
Onu bir bi çi me so kup, ona ru hum dan üf le di ğim za man siz onun
için he men sec de ye ka pa nın." (38/72)
Me lek le rin hep si top lu ca sec de et ti; (38/73)
(Al lah) De di ki: "Ey İb lis, iki elim le ya rat tı ğı ma se ni sec de et -
mek ten alı ko yan ney di? Bü yük len din mi, yok sa yük sek te olan-
lar dan mı ol dun?" (38/75)
Yok sa o, ge ce sa atin de kal kıp da sec de ede rek ve kı ya ma du -
ra rak gö nül den ita at (iba det) eden, ahi ret ten sa kı nan ve Rab bi -
nin rah me ti ni umud eden (gi bi) mi dir? De ki: "Hiç bi len ler le bil-
me yen ler bir olur mu? Şüp he siz, te miz akıl sa hip le ri öğüt alıp-
dü şü nür ler." (39/9)
Ge ce, gün düz, gü neş ve ay O'nun ayet le rin den dir. Siz gü ne şe
de, aya da sec de et me yin. Al lah'a sec de edin, ki bun la rı ken di -
si ya rat mış tır. Eğer O'na iba det ede cek se niz. (41/37)
Mu ham med, Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka -
fir le re kar şı zor lu, ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On la rı,
rü ku eden ler, sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar, Al lah'tan bir
fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri, sec -
de izin den yüz le rin de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur:
İn cil'de ki va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış, der ken
onu kuv vet len dir miş, der ken ka lın laş mış, son ra sap la rı üze rin -
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de doğ ru lup-boy at mış (ki bu,) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu ör -
nek,) Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah, iç le rin den
iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ fi ret ve bü yük bir
ecir va'det miş tir. (48/29)
Ge ce nin bir bö lü mün de ve sec de le rin ar ka sın dan da O'nu tes-
bih et. (50/40)
He men, Al lah'a sec de edin ve (yal nız ca O'na) kul luk edin.
(53/62)
Bit ki ve ağaç (O'na) sec de et mek te dir ler. (55/6)
Aya ğın üs tün den (ör tü nün) açı la ca ğı ve on la rın sec de ye çağ rı -
la cak la rı gün, ar tık güç ye ti re mez ler. (68/42)
Göz le ri 'kor ku dan ve deh şet ten dü şük', ken di le ri ni de zil let sa -
rıp-ku şat mış. Oy sa on lar, (da ha ön ce) sa pa sağ lam iken sec de -
ye da vet edi lir ler di. (68/43)
Ge ce nin bir bö lü mün de O'na sec de et ve ge ce le yin uzun uza-
dı ya O'nu tes bih et. (76/26)
Ken di le ri ne Kur'an okun du ğun da sec de et mi yor lar. (84/21)
Ha yır; ona bo yun eğ me (Rab bi ne) Sec de et ve ya kın laş.
(96/19)

SE DİR
An cak on lar yüz çe vir di ler, böy le ce Biz de on la ra Arim se li ni
gön der dik. Ve on la rın iki bah çe si ni, bu ruk ye miş li, acı ıl gın lı ve
için de az bir şey de se dir ağa cı olan iki bah çe ye dö nüş tür dük.
(34/16)

SE FER
Eğer ya kın bir ya rar ve or ta bir se fer ol say dı, on lar mut la ka se -
ni iz ler ler di. Ama zor luk on la ra uzak gel di. "Eğer güç ye tir sey -
dik mu hak kak se nin le bir lik te (sa va şa) çı kar dık." di ye sa na
Allah adı na ye min ede cek ler. Ken di ne fis le ri ni he la ka sü rük lü -
yor lar. Al lah on la rın ger çek ten ya lan söy le dik le ri ni bi li yor. (9/42)
On lar ise: "Rab bi miz, se fer le ri mi zin ara sı nı aç (şe hir le ri miz bir-
bi ri ne çok ya kın dır) de di ler ve ken di ne fis le ri ne zul met miş ol du -
lar. Böy le ce Biz de on la rı ef sa ne ler(e ko nu olan bir halk) kıl dık
ve on la rı dar ma da ğın edip da ğıt tık. Şüp he siz bun da, çok sab-
re den ve çok şük re den her kes için ger çek ten ayet ler var dır.
(34/19)

SE HER
Sab re den ler, doğ ru olan lar, gö nül den bo yun eğen ler, in fak
eden ler ve 'se her va kit le rin de' ba ğış lan ma di le yen ler dir. (3/17)
On lar, se her va kit le rin de is tiğ far eder ler di. (51/18)
Biz de on la rın üze ri ne taş yağ dı ran bir ka sır ga gön der dik. Yal -
nız Lut ai le si ni (bu azab tan ay rı tut tuk;) on la rı se her vak ti kur-
tar dık; (54/34)

SEL
(Al lah) Gök ten bir su in dir di de de re ler ken di mik ta rın ca çağ la -
yıp ak tı. Sel de yü ze vu ran bir kö pük yük len di. Bir süs ve ya bir
me ta sağ la mak için ateş te üze ri ne ya kıp-erit tik le ri şey ler (ma -
den ler)de de bu nun gi bi bir kö pük (ar tık) var dır. İş te Al lah, hak
ile ba tı la böy le ör nek ler ve rir. Kö pü ğe ge lin ce, o atı lır gi der, in -
san la ra ya rar sağ la ya cak şey ise, yer yü zün de ka lır. İş te Al lah
ör nek le ri böy le ver mek te dir. (13/17)
Sü ley man için de, sa bah gi di şi bir ay, ak şam dö nü şü bir ay
(me sa fe) olan rüz ga ra (bo yun eğ dir dik); eri miş ba kır ma de ni ni
ona sel gi bi akıt tık. Onun eli al tın da Rab bi nin iz niy le iş gö ren bir
kı sım cin ler var dı. On lar dan kim Bizim em ri miz den çı kıp-sa pa -

cak ol sa, ona çıl gın ate şin aza bın dan tad dı rır dık. (34/12)
An cak on lar yüz çe vir di ler, böy le ce Biz de on la ra Arim se li ni
gön der dik. Ve on la rın iki bah çe si ni, bu ruk ye miş li, acı ıl gın lı ve
için de az bir şey de se dir ağa cı olan iki bah çe ye dö nüş tür dük.
(34/16)

SE LAM
Bir se lam la se lam lan dı ğı nız da, siz on dan da ha gü ze liy le se lam
ve rin ya da ay nıy la kar şı lık ve rin. Şüp he siz, Al lah her şe yin he -
sa bı nı tam ola rak ya pan dır. (4/86)
Ey iman eden ler, Al lah yo lun da adım at tı ğı nız (sa va şa çık tı ğı -
nız) za man ge rek li araş tır ma yı ya pın ve si ze (İs lam ge le ne ği ne
gö re) se lam ve re ne, dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği ne is tek li çı ka rak:
"Sen mü'min de ğil sin" de me yin. Asıl çok ga ni met, Al lah
Katında dır, bun dan ön ce siz de böy le idi niz; Al lah si ze lü tuf ta
bu lun du. Öy ley se iyi ce açık lık ka zan dı rın. Şüp he siz Al lah, yap-
tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (4/94)
Bi zim ayet le ri mi ze iman eden ler sa na gel dik le rin de, on la ra de
ki: "Se lam ol sun si ze. Rab bi niz rah me ti ken di üze ri ne yaz dı ki,
içi niz den kim bir ce ha let so nu cu bir kö tü lük iş ler son ra tev be
eder ve (ken di ni) ıs lah eder se şüp he siz, O, ba ğış la yan dır, esir-
ge yen dir." (6/54)
İki ta raf ara sın da bir en gel ve burç lar (A'raf) üs tün de hep si ni
yüz le rin den ta nı yan adam lar var dır. Cen ne te gi re cek le re: "Se -
lam si ze" der ler, ki bun lar, he nüz gir me yen fa kat (gir me yi) 'şid-
det le ar zu edip uman lar dır.' (7/46)
Ora da ki du ala rı: "Al lah'ım, Sen ne yü ce sin"dir ve ora da ki dir lik
te men ni le ri: "Se lam"dır; du ala rı nın so nu da: "Ger çek ten, hamd
alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır." (10/10)
"Ey Nuh" de nil di. "Sa na ve se nin le bir lik te olan üm met ler üze ri -
ne Biz den se lam ve be re ket ler le (ge mi den) in. (Siz den tü re ye -
cek di ğer kâ fir) Üm met le ri de ya rar lan dı ra ca ğız, son ra on la ra
Biz den acı bir azab do ku na cak tır." (11/48)
An dol sun, el çi le ri miz İb ra him'e müj de ile gel dik le ri za man; "Se -
lam" de di ler. O da: "Se lam" de di (ve) he men ge cik me den kı zar-
tıl mış bir bu za ğı ge tir di. (11/69)
Sab ret ti ği ni ze kar şı lık se lam si ze. (Dün ya) Yur dun(un) so nu ne
gü zel." (13/24)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, Rab le ri nin iz niy le al tın -
dan ır mak lar akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re ko nul -
muş lar dır. Ora da bir bir le ri ne olan dir lik te men ni le ri: "Se lam"dır.
(14/23)
Ya nı na gir dik le rin de "Se lam" de miş ler di. O da: "Biz siz den
kork mak ta yız" de miş ti. (15/52)
Ki me lek ler, gü zel lik le can la rı nı al dık la rın da: "Se lam si ze" der-
ler. "Yap tık la rı nı za kar şı lık ol mak üze re cen ne te gi rin." (16/32)
Ona se lam ol sun; doğ du ğu gün, öle ce ği gün ve di ri ola rak ye -
ni den-kal dı rı la ca ğı gün de. (19/15)
Se lam üze ri me dir; doğ du ğum gün, öle ce ğim gün ve di ri ola rak
ye ni den-kal dı rı la ca ğım gün de." (19/33)
(İb ra him:) "Se lam üze ri ne ol sun, se nin için Rab bim den ba ğış -
lan ma di le ye ce ğim, çün kü, O, ba na pek lü tuf kar dır" de di.
(19/47)
On da 'boş bir söz' işit mez ler; sa de ce se lam (ı işi tir ler). Sa bah
ak şam, on la rın rı zık la rı or da (bu lun mak ta)dır. (19/62)
Hay di ona gi din de de yin ki: Biz se nin Rab bi nin el çi le ri yiz, İs ra -
ilo ğul la rı nı bi zim le bir lik te gön der ve on la ra (ar tık) azab ver me.
Sa na Rab bin den bir ayet le gel dik. Se lam, hi da ye te ta bi olan la -
rın üze ri ne ol sun." (20/47)
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Ey iman eden ler, ev le ri niz den baş ka ev le re, ya kın lık ku rup (izin
al ma dan) ve (ev hal kı na) se lam ver me den gir me yin. Bu si zin
için da ha ha yır lı dır; umu lur ki öğüt alıp dü şü nür sü nüz. (24/27)
Kör ola na güç lük yok tur, to pal ola na güç lük yok tur, has ta ola na
da güç lük yok tur; si zin için de, ge rek ken di ev le ri niz den, ge rek -
se ba ba la rı nı zın ev le rin den, an ne le ri ni zin ev le rin den, er kek kar-
deş le ri ni zin ev le rin den, kız kar deş le ri ni zin ev le rin den, am ca la -
rı nı zın ev le rin den, ha la la rı nı zın ev le rin den, da yı la rı nı zın ev le -
rin den, tey ze le ri ni zin ev le rin den, anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz
(yer ler den) ya da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç-
lük yok tur. Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü nah
yok tur. Ev le re gir di ği niz va kit, Al lah ta ra fın dan kut lu, gü zel bir
ya şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te Al lah, si ze
ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız. (24/61)
O Rah man'ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak gö nül lü ola rak yü -
rür ler ve ca hil ler ken di le riy le mu ha tap ol duk la rı za man "Se lam"
der ler. (25/63)
İş te on lar, sab ret me le ri ne kar şı lık (cen ne tin en göz de ye rin de)
oda lar la ödül len di ri lir ler ve or da esen lik di le ği ve se lam la kar şı -
la nır lar. (25/75)
De di ki: "Hamd Al lah'ın dır ve se lam O'nun seç ti ği kul la rı nın üze-
ri ne dir. Al lah mı da ha ha yır lı yok sa on la rın or tak koş tuk la rı mı?"
(27/59)
'Boş ve ya rar sız olan sö zü' işit tik le ri za man on dan yüz çe vi rir ler
ve: "Bi zim ya pıp-et tik le ri miz bi zim, si zin ya pıp-et tik le ri niz si zin -
dir; si ze se lam ol sun, biz ca hil le ri be nim se me yiz" der ler. (28/55)
O'na ka vu şa cak la rı gün, on la rın dir lik te men ni le ri: "Se lam"dır.
Ve O, on la ra üs tün bir ecir ha zır la mış tır. (33/44)
Şüp he siz, Al lah ve me lek le ri Pey gam be re sa lat eder ler. Ey
iman eden ler, siz de ona sa lat edin ve tam bir tes li mi yet le ona
se lam ve rin. (33/56)
Çok esir ge yen Rabb'dan on la ra bir de söz lü "Se lam" (var dır).
(36/58)
Alem ler için de se lam ol sun Nuh'a. (37/79)
İb ra him'e se lam ol sun. (37/109)
Mu sa'ya ve Ha run'a se lam ol sun. (37/120)
İl yas'a se lam ol sun. (37/130)
Gön de ril miş (pey gam ber)le re se lam ol sun. (37/181)
Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar da, cen ne te bö lük bö lük sev ke -
dil di ler. So nun da ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on -
la ra (cen ne tin) bek çi le ri de di ki: "Se lam üze ri niz de ol sun, hoş
ve te miz gel di niz. Ebe di ka lı cı lar ola rak ona gi rin." (39/73)
Şim di sen, 'al dı rış et mek si zin on lar dan yüz çe vir' ve: "Se lam"
de. Ar tık on lar bi le cek ler dir. (43/89)
Ha ni, ya nı na gir dik le rin de: "Se lam" de miş ler di. O da: "Se lam"
de miş ti. "(Hak la rın da bil gim ol ma yan) Ya ban cı bir top lu luk."
(51/25)
Yal nız ca bir söz (işi tir ler:) "Se lam, se lam." (56/26)
Ar tık, "As hab-ı Ye min"den se lam sa na. (56/91)
'Giz li top lan tı la rın fı sıl daş ma la rın dan' (ku lis) men' edi lip son ra
men' edil dik le ri şe ye dö nen le ri; gü nah, düş man lık ve Pey gam -
ber'e is ya nı (ara la rın da) fı sıl da şan la rı gör mü yor mu sun? On lar
sa na gel dik le ri za man, se ni Al lah'ın se lam la dı ğı bi çim de se lam-
lı yor lar. Ve ken di ken di le ri ne: "Söy le dik le ri miz do la yı sıy la Al lah
bi ze azab et se ya." der ler. On la ra ce hen nem ye ter; ora ya gi re -
cek ler dir. Ar tık o, ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (58/8)

SE LEF
Bu su ret le on la rı, son ra dan ge le cek ler için bir se lef ve bir ör nek
kıl dık. (43/56)

SEL SE BİL
Bir pı nar ki ora da "sel se bil" ola rak ad lan dı rı lır. (76/18)

SER VET
Ken di le rin den ön ce ni ce ne sil le ri yı kı ma uğ rat tı ğı mı zı gör mü -
yor lar mı? Biz, si zi yer le şik kıl ma dı ğı mız bir bi çim de on la rı yer-
yü zün de (bü yük bir güç ve ser vet le) yer le şik kıl dık; gök ten üzer-
le ri ne sa ğa nak (bol yağ mur lar) yağ dır dık, ne hir le ri de alt la rın -
dan akar yap tık. Ama gü nah la rı ne de niy le Biz on la rı yı kı ma uğ -
rat tık ve ar ka la rın dan baş ka ne sil ler (in şa edip) var et tik. (6/6)
Bur cun üs tün de ki adam lar, ken di le ri ni yüz le rin den ta nı dık la rı
(ile ri ge len bir ta kım) adam la ra ses le ne rek der ler ki: "Ne (güç ve
ser vet) top la mış ol ma nız, ne bü yük lük tas la ma nız (is tik ba rı nız)
si ze bir ya rar sağ la ma dı." (7/48)
(Al lah'ın) Ad (kav min den) son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zi
yer yü zün de (güç ve ser vet le) yer leş tir di ği ni ha tır la yın. Ki onun
düz lük le rin de köşk ler ku ru yor, dağ lar dan ev ler yon tu yor du nuz.
Şu hal de Al lah'ın ni met le ri ni ha tır la yın, yer yü zün de boz gun cu -
lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (7/74)
Al lah'a iman edin, O'nun el çi si ile cehde çı kın" di ye bir sû re in -
di ril di ği za man on lar dan ser vet sa hi bi olan lar, sen den izin is te -
yip: "Bi zi bı ra kı ver, otu ran lar la bir lik te ola lım" de di ler. (9/86)
Al lah'ın o (fet he di len) şe hir hal kın dan Re sû lü'ne ver di ği fey,
Allah'a, Re sûl'e, (ve Re sûl'e) ya kın ak ra ba lı ğı olan la ra, ye tim le -
re, yok sul la ra ve yol da kal mış la ra ait tir. Öy le ki (bu mal lar ve
ser vet) siz den zen gin olan lar ara sın da dö nüp-do la şan bir dev-
let ol ma sın. Re sûl si ze ne ve rir se ar tık onu alın, si zi ne den sa -
kın dı rır sa ar tık on dan sa kı nın ve Al lah'tan kor kun. Şüp he siz
Allah, ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/7)
Ha yır, Biz (her şey den ve bü tün ser ve ti miz den) yok sun bı ra kıl -
dık." (68/27)
(Dur mak sı zın mal ve ser vet) Top la yıp bir yer de (üs tüs te) yığ-
mak ta ola nı. (70/18)
Ya lan la mak ta olan ni met (re fah ve ser vet) sa hip le ri ni sen ba na
bı rak ve on la ra az bir sü re ta nı. (73/11)
(Mal, mülk ve ser vet te) Çok luk la övün mek, si zi 'tut kuy la oya la -
yıp, ken di niz den ge çir di.' (102/1)

SE VAP
Eğer ger çek ten iman edip sa kın sa lar dı, Al lah Katında ki se -
vab(la rı) ger çek ten da ha ha yır lı olur du; bir bil se ler di. (2/103)
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir ne fis için öl mek yok tur. O, sü re si
be lir til miş bir ya zı dır. Kim dün ya nın ya ra rı nı (se va bı nı) is ter se
ona on dan ve ri riz, kim ahi ret se va bı nı is ter se ona da on dan ve -
ri riz. Biz şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re ce ğiz. (3/145)
Böy le ce Al lah, dün ya ve ahi ret se va bı nın gü zel li ği ni on la ra ver -
di. Al lah iyi lik te bu lu nan la rı se ver. (3/148)
Kim dün ya se vab (ya rar)ını is ter se, dün ya nın da, ahi re tin de se -
va bı Al lah Katında dır. Al lah işi ten dir, gö ren dir. (4/134)
Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise: "Ya zık lar ol sun si ze, Al lah'ın se -
va bı, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan kim se için da ha ha -
yır lı dır; bu na da sab re den ler den baş ka sı ka vuş tu rul maz" de di -
ler. (28/80)
On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da
al tın bi le zik ler le süs le nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las -
tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin de ku ru lup-da ya nır -
lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (18/31)
İş te bu ra da (bu du rum da) ve la yet (yar dım cı lık, dost luk) hak
olan Al lah'a ait tir. O, se vap ba kı mın dan ha yır lı, so nuç ba kı mın -
dan ha yır lı dır. (18/44)
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Mal ve ço cuk lar, dün ya ha ya tı nın çe ki ci-sü sü dür; sü rek li olan
'sa lih dav ra nış lar' ise, Rab bi nin Katında se vap ba kı mın dan da -
ha ha yır lı dır, umut et mek ba kı mın dan da da ha ha yır lı dır.
(18/46)
Al lah, hi da yet bu lan la ra hi da ye ti art tı rır. Sü rek li olan sa lih dav-
ra nış lar, Rab bi nin Katında se vap ba kı mın dan da ha ha yır lı, va -
rı la cak so nuç ba kı mın dan da da ha ha yır lı dır. (19/76)
Bu gün Biz on la rın ağız la rı nı mü hür le riz; (gü nah tan ve se vap tan
ya na) ka zan dık la rı nı, el le ri Bize söy le mek te, ayak la rı (aleyh le -
rin de) şa hit lik et mek te dir. (36/65)
An dol sun, Al lah, sa na o ağa cın al tın da bi at eder ler ken mü'min-
ler den ra zı ol muş tur, kalp le rin de ola nı bil miş ve böy le ce üzer le ri -
ne 'gü ven duy gu su ve hu zur' in dir miş tir ve on la ra ya kın bir fet hi
se vap (kar şı lık) ola rak ver miş tir. (48/18)

SEV Gİ
İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı 'eş ve or tak' tu tan lar var dır
ki, on lar (bun la rı), Al lah'ı se ver gi bi se ver ler. İman eden le rin ise
Al lah'a olan sev gi le ri da ha güç lü dür. O zul me den ler, aza ba uğ -
ra ya cak la rı za man, mu hak kak bü tün kuv ve tin tü müy le Al lah'ın
ol du ğu nu ve Al lah'ın ve re ce ği aza bın ger çek ten şid det li ol du -
ğu nu bir bil se ler di. (2/165)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
An dol sun, in san lar için de, mü'min le re en şid det li düş man ola-
rak Yahudi le ri ve müş rik le ri bu lur sun. On lar dan, iman eden le re
sev gi ba kı mın dan en ya kın ola rak da: "Hı ris ti yan la rız" di yen le ri
bu lur sun. Bu, on lar dan (bir ta kım) pa paz ve ra hip le rin ol ma sı ve
on la rın ger çek te bü yük lük tas la ma ma la rı ne de niy le dir. (5/82)
On lar şöy le de miş ti: "Yu suf ve kar de şi ba ba mı za biz den da ha
sev gi li dir; oy sa ki biz, bir bi ri ni pe kiş ti ren bir top lu lu ğuz. Ger çek -
te ba ba mız, açık ça bir şaş kın lık için de dir." (12/8)
Şe hir de (bir ta kım) ka dın lar: "Aziz (Ve zir)'in ka rı sı ken di uşa ğı -
nın nef sin den mu rad al mak is ti yor muş. Öy le ki sev gi onun bağ-
rı na sin miş. Biz doğ ru su onu açık ça bir sa pık lık için de gö rü yo -
ruz." de di. (12/30)
Ka tı mız dan ona bir sev gi du yar lı lı ğı ve te miz lik (de ver dik). O,
çok tak va sa hi bi bi riy di. (19/13)
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar ise, Rah man, on lar
için bir sev gi kı la cak tır. (19/96)
Onu san dı ğın içi ne koy, su ya bı rak, böy le ce su onu sa hi le bı -
rak sın; onu be nim de düş ma nım, onun da düş ma nı olan bi ri
ala cak tır. Gö zü mün önün de ye tiş ti ril men için, ken dim den sa na
bir sev gi yö nelt tim." (20/39)
(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı bı ra kıp dün ya ha ya tın -
da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı (ilah lar) edin di niz. Son -
ra kı ya met gü nü, ki mi niz ki mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki -
mi niz ki mi ni ze la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir
ve hiç bir yar dım cı nız yok tur." (29/25)
On da 'sü kun bu lup du rul ma nız' için, si ze ken di ne fis le ri niz den
eş ler ya rat ma sı ve ara nız da bir sev gi ve mer ha met kıl ma sı da,
O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka vim

için ger çek ten ayet ler var dır. (30/21)
O da de miş ti ki: "Ger çek ten ben, mal (ve ya at) sev gi si ni Rab bi -
mi zik ret mek ten do la yı ter cih et tim." So nun da bu at lar (koş tu lar
ve toz) per de si nin ar ka sı na sak lan dı lar. (38/32)
İş te Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı na böy le
müj de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı ya kın lık ta sev gi dı -
şın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum." Kim bir iyi lik ka za nır sa,
Biz on da ki iyi li ği art tı rı rız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, şük-
re de ne kar şı lı ğı nı ve ren dir. (42/23)
Eş le ri ne sev giy le tut kun (ve) hep ya şıt, (56/37)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk) bu -
la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev gi
(ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter
ço cuk la rı, is ter kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol -
sun. On lar, öy le kim se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış
ve on la rı ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın dan
ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak ka la -
cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar da O'ndan ra zı ol -
muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he siz
Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş)
bu lan la rın ta ken di le ri dir. (58/22)
Ey iman eden ler, be nim de düş ma nım, si zin de düş ma nı nız
olan la rı ve li ler edin me yin. Siz on la ra kar şı sev gi yö nel ti yor su -
nuz; oy sa on lar hak tan si ze ge le ni in kâr et miş ler, Rab bi niz olan
Al lah'a inan ma nız dan do la yı el çi yi de, si zi de (yurt la rı nız dan)
sü rüp-çı kar mış lar dır. Eğer siz, Be nim yo lum da cehd et mek ve
Be nim rı za mı ara mak ama cıy la çık mış sa nız (na sıl) on la ra kar -
şı hâ lâ sev gi giz li yor su nuz? Ben, si zin giz le dik le ri ni zi ve açı ğa
vur duk la rı nı zı bi li rim. Kim siz den bu nu ya par sa, ar tık o, el bet te
yo lun or ta sın dan şa şı rıp-sap mış olur. (60/1)
Bel ki Al lah, siz ler le on lar dan ken di le ri ne kar şı düş man lık bes le -
dik le ri niz ara sın da bir sev gi-ba ğı kı lar. Al lah, güç ye ti ren dir.
Allah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (60/7)
De ki: "Ey Yahudi olan lar, eğer siz, (bü tün) in san lar dan ay rı ola-
rak yal nız ca siz le rin ger çek ten Al lah'ın ve li le ri (dost ve sev gi li
kul la rı) ol du ğu nu zu öne sü rü yor sa nız, şu hal de ölü mü te men ni
edin; eğer doğ ru söz lü ise niz (bu nu çe kin me den ya pın)." (62/6)
Ken di le ri, ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la, ye -
ti me ve esi re ye di rir ler. (76/8)
Mu hak kak o, mal sev gi sin den do la yı (ben cil ve cim ri tu tu mun -
dan) çok ka tı dır. (100/8)

SE VİNÇ
Al lah'ın Ken di faz lın dan on la ra ver dik le riy le se vinç için de dir ler.
On la ra ar ka la rın dan he nüz ulaş ma yan la ra müj de le me yi is ter ler
ki on la ra hiç bir kor ku yok tur, mah zun da ola cak de ğil ler dir.
(3/170)
Sa na iyi lik do ku nur sa, bu on la rı fe na laş tı rır, bir mu si bet isa bet
edin ce ise: "Biz ön ce den ted bi ri mi zi al mış tık" der ler ve se vinç
için de dö nüp gi der ler. (9/50)
Me lek le ri gö re cek le ri gün, suç lu-gü nah kar la ra bir müj de yok tur.
Ve o gün (me lek ler on la ra) der ler ki: "(Si ze se vinç li ha ber) Ya -
sak tır, ya sak." (25/22)
Böy le ce iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; ar tık on lar 'bir
cen net bah çe sin de' 'se vinç için de ağır la nır lar'. (30/15)
(O müş rik ler ki,) Ken di din le ri ni fır ka la ra ayır mış ve ken di le ri de
par ça par ça ol muş lar dır; ki her grup ken di elin de kiy le övü nüp
se vinç duy mak ta dır. (30/32)
Ger çek şu ki, bu gün cen net hal kı, 'se vinç ve mut lu luk do lu' bir
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meş gu li yet için de dir ler. (36/55)
Siz ve eş le ri niz cen ne te gi rin; 'se vinç için de ağır la na cak sı nız."
(43/70)
Ve iç le rin de 'se vinç ve mut lu luk için de' ya şa dık la rı ni met ler,
(44/27)
Rab le ri nin ver dik le riy le 'se vinç li ve mut lu dur lar'. Rab le ri, ken di -
le ri ni 'çıl gın ca ya nan ce hen ne min' aza bın dan ko ru muş tur.
(52/18)
Ar tık Al lah, on la rı böy le bir gü nün şer rin den ko ru muş ve on la ra
pa rıl tı lı bir ay dın lık ve bir se vinç ver miş tir. (76/11)
Gü ler ve se vinç için de dir. (80/39)
Ve ken di ya kın la rı na se vinç için de dön müş ola cak tır. (84/9)
Çün kü o, (dün ya da) ken di ya kın la rı ara sın da se vinç liy di.
(84/13)

SI ĞIR
Ha ni Mu sa kav mi ne: "Al lah, mu hak kak si zin bir sı ğır kes me ni zi
em re di yor" de miş ti. "Bi zi ala ya mı alı yor sun?" de di ler. (Mu sa)
"Ca hil ler den ol mak tan Al lah'a sı ğı nı rım" de di. (2/67)
"Rab bi ne adı mı za yal var da, bi ze ni te lik le ri ni açık la sın" de di ler.
(Mu sa, Rab bi ne yal var dık tan son ra) "Şüp he siz Al lah di yor ki: O
ne pek geç kin, ne de pek genç, iki si ara sı dinç(lik te bir sı ğır ol -
ma lı)dır. Ar tık em ro lun du ğu nuz şe yi ye ri ne ge ti rin" de di. (2/68)
(On lar yi ne:) "Rab bi ne adı mı za yal var da, bi ze onun ni te lik le ri -
ni açık la sın. Çün kü bi ze gö re sı ğır lar bir bi ri ne ben zer. İn şaAl lah
(Al lah di ler se) biz doğ ru yu bu lu ruz" de di ler. (2/70)
De ve den iki, sı ğır dan da iki. De ki: "İki er ke ği mi ha ram kıl dı?
Yok sa iki di şi yi mi ya da o iki di şi nin ra him le ri nin, ken di si ni kap-
sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Yok sa Al lah, bun la rı siz le re tav si ye et ti ği
za man şa hid miy di niz?" Hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın in san la rı
sap tır mak için Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha
za lim kim dir? Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (6/144)
Yahudi olan la ra her tır nak lı (hay va nı) ha ram kıl dık. Sı ğır lar dan
ve ko yun lar dan, sırt la rı na ve ya ba ğır sak la rı na ya pı şan ve ya ke -
mi ğe ka rı şan lar dı şın da iç yağ la rı nı da on la ra ha ram kıl dık. 'Az -
gın lık ve hak ka te ca vüz de bu lun ma la rı' ne de niy le on la rı böy le
ce za lan dır dık. Biz şüp he siz doğ ru olan la rız. (6/146)

SI KIN TI
"Ey iman eden ler, siz den ol ma yan la rı sır daş edin me yin. On lar
si ze kö tü lük ve za rar ver me ye ça lı şı yor, si ze zor lu bir sı kın tı ve -
re cek şey den hoş la nır lar. Buğz (ve düş man lık la rı) ağız la rın dan
dı şa vur muş tur, si ne le ri nin giz li tut tuk la rı ise, da ha bü yük tür. Si -
ze ayet le ri mi zi açık la dık; bel ki akıl er di rir si niz.” (3/118)
"Ha yır öy le de ğil; Rab bi ne an dol sun, ara la rın da çe kiş tik le ri şey-
ler de se ni ha kem kı lıp son ra se nin ver di ğin hük me, iç le rin de hiç
bir sı kın tı duy mak sı zın, tam bir tes li mi yet le tes lim ol ma dık ça,
iman et miş ol maz lar.” (4/65)
"An cak si zin le ara la rın da and laş ma bu lu nan bir ka vi me sı ğı -
nan lar ya da hem si zin le, hem ken di ka vim le riy le sa vaş mak (is -
te me yip bun)dan gö ğüs le ri ni sı kın tı ba sıp si ze ge len ler (do ku -
nul maz dır.) Al lah di le sey di, on la rı üs tü nü ze sal dır tır, böy le ce si -
zin le çar pı şır lar dı. Eğer siz den uzak du rur (ge ri çe ki lir), si zin le
sa vaş maz ve ba rış (şart la rın)ı si ze bı ra kır lar sa, ar tık Al lah, si zin
için on la rın aley hin de bir yol kıl ma mış tır.” (4/90)
"An dol sun, sen den ön ce ki üm met le re (pey gam ber ler) gön der -
dik de on la rı da ya nıl maz zor luk (yok sul luk) ve sı kın tı lar la çe vi -
ri ver dik. Umu lur ki yal va rır lar di ye.” (6/42)

"De ki: "On dan ve her tür lü sı kın tı dan si zi Al lah kur tar mak ta dır.
Son ra siz yi ne şirk koş mak ta sı nız." (6/64)
"Al lah, ki mi hi da ye te er dir mek is ter se, onun göğ sü nü İs lam'a
açar; ki mi sap tır mak is ter se, onun göğ sü nü, san ki gö ğe yük se -
li yor muş gi bi dar ve sı kın tı lı kı lar. Al lah, iman et me yen le rin üs -
tü ne iş te böy le pis lik çö ker tir.” (6/125)
"(Bu,) Bir Ki tap'tır ki onun la uyar man için ve mü'min le re bir öğüt
ol mak üze re sa na in di ril di. Öy ley se bun dan do la yı göğ sün de bir
sı kın tı ol ma sın.” (7/2)
"Biz han gi mem le ke te bir pey gam ber gön der diy sek onun hal kı
yal va rıp-ya kar sın lar di ye, mut la ka on la rı da ya nıl maz bir zor luk
(yok sul luk) ve sı kın tıy la ya ka la yı ver mi şiz.” (7/94)
Son ra kö tü lü ğün ye ri ni iyi lik le de ğiş tir dik, öy le ki on lar, ço ğal dı -
lar ve: "Ata la rı mı za da (ba zan) şid det li sı kın tı lar (ba zan da) re -
fah ve ge niş lik ler do kun muş tu" de di ler. Bu nun üze ri ne, Biz de
on la rı ken di le ri hiç şu urun da de ğil ken apan sız kıs kıv rak ya ka -
la yı ver dik. (7/95)
"(Sa vaş tan) Ge ri bı ra kı lan üç (ki şi yi) de (ba ğış la dı). Öy le ki, bü -
tün ge niş li ği ne rağ men yer yü zü on la ra dar gel miş ti, ne fis le ri de
ken di le ri ne dar (sı kın tı lı) gel miş ti ve O'nun dı şın da (yi ne)
Allah'tan baş ka bir sı ğı na cak ol ma dı ğı nı iyi ce an la dı lar. Son ra
tev be et sin ler di ye on la rın tev be si ni ka bul et ti. Şüp he siz Al lah,
(yal nız ca) O, tev be le ri ka bul eden dir, esir ge yen dir.” (9/118)
"An dol sun si ze, içi niz den sı kın tı ya düş me niz O'nun gü cü ne gi -
den, si ze pek düş kün, mü'min le re şef kat li ve esir ge yi ci olan bir
el çi gel miş tir.” (9/128)
"İn san la ra, şid det li bir sı kın tı do kun duk tan son ra, bir rah met do -
kun dur du ğu muz za man, ayet le ri miz ko nu sun da hi le li bir dü zen
kur mak (bir ent ri ka çe vir mek) on lar için (bir alış kan lık ve kö tü bir
edi nim)dir. De ki: "Dü zen kur ma da (kar şı lık ver me de) Al lah da -
ha hız lı dır. Şüp he siz, Bizim el çi le ri miz, si zin 'ge liş tir mek te ol du -
ğu nuz dü zen le ri' yaz mak ta dır lar." (10/21)
"Ve an dol sun, ken di si ne do ku nan bir sı kın tı dan son ra, ona bir
ni met tad dır sak, kuş ku suz; "Kö tü lük ler ben den gi di ver di" der.
Çün kü o, şı ma rık tır, bö bür le nen dir.” (11/10)
"El çi le ri miz Lut'a gel di ği za man, on lar dan do la yı kay gı lan dı,
göğ sü nü bir sı kın tı bas tı ve: "Bu, zor lu bir gün" de di.” (11/77)
"Sab ret; se nin sab rın an cak Al lah(ın yar dı mı) ile dir. On lar için
hüz ne ka pıl ma ve kur mak ta ol duk la rı hi le li-dü zen ler den do la yı
sı kın tı ya düş me.” (16/127)
"Si ze de niz de bir sı kın tı (teh li ke) do kun du ğu za man, O'nun dı -
şın da tap tık la rı nız kay bo lur-gi der; fa kat ka ra ya (çı ka rıp) si zi
kur ta rın ca (yi ne) sırt çe vi rir si niz. İn san pek nan kör dür.” (17/67)
"Kim de Be nim zik rim den yüz çe vi rir se, ar tık onun için sı kın tı lı
bir ge çim var dır ve Biz onu kı ya met gü nü kör ola rak haş re de ce -
ğiz." (20/124)
"Ba lık sa hi bi (Yu nus'u da); ha ni o, kız mış va zi yet te git miş ti ki;
bun dan do la yı ken di si ni sı kın tı ya dü şür me ye ce ği mi zi san mış tı.
(Ba lı ğın kar nın da ki) Ka ran lık lar için de: "Sen den baş ka ilah yok-
tur, sen yü ce sin, ger çek ten ben zul me den ler den ol dum" di ye
çağ rı da bu lun muş tu.” (21/87)
"Ya da sı kın tı ve ih ti yaç için de ola na, ken di si ne dua et ti ği za -
man ica bet eden, kö tü lü ğü açıp gi de ren ve si zi yer yü zü nün ha -
li fe le ri kı lan mı? Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah mı? Ne az öğüt-
alıp dü şü nü yor su nuz.” (27/62)
"Sen, on la ra kar şı hüz ne ka pıl ma ve kur duk la rı tu zak lar dan do -
la yı sı kın tı için de ol ma.” (27/70)
"Ki on lar, in kar et ti ler, si zi Mes cid-i Ha ram'dan ve dur du rul mak -
ta (bek le til mek te) olan he di ye le ri (kur ban la rı), yer le ri ne var mak-

464

KURAN FİHRİSTİ



tan alı koy du lar. Eğer ken di le ri ni bil me di ği niz mü'min er kek ler ve
mü'min ka dın la rı, bil gi siz lik do la yı sıy la dar ma da ğın edip de bu
yüz den si ze 'da ya nıl maz bir sı kın tı' do kun ma ya cak ol say dı (o
za man du rum fark lı olur du. Du ru mu nun böy le ol ma sı,) Al lah'ın
di le di ği ni rah me ti ne sok ma sı için dir. Eğer (ka rı şık ya şa yan
mü'min ler), se çi lip ay rıl mış ol sa lar dı, mu hak kak iç le rin den in kar
eden le ri acı bir azab ile azab lan dı rır dık.” (48/25)
"Ve bi lin ki Al lah'ın Re sû lü içi niz de dir. Eğer o, si ze bir çok iş ler -
de uy say dı, el bet te sı kın tı ya dü şer di niz. An cak Al lah si ze ima -
nı sev dir di, onu kalp le ri niz de süs le yip-çe ki ci kıl dı ve si ze in ka rı,
fıs kı ve is ya nı çir kin gös ter di. İş te on lar, doğ ru yo lu bul muş (ir -
şad) olan lar dır.” (49/7)
"(Bo şa dı ğı nız) Ka dın la rı, gü cü nüz ora nın da otur mak ta ol du ğu -
nuz ye rin bir ya nın da otur tun, on la ra 'dar lık ve sı kın tı ya dü şür -
mek ama cıy la' za rar ver me yin. Eğer on lar ha mi le ise ler, yük le -
ri ni bı ra kın ca ya (do ğum la rı nı ya pın ca ya) ka dar on la ra na fa ka
ve rin. Şa yet siz ler için (ço cu ğu) em zi rir ler se, on la ra üc ret le ri ni
öde yin. (Du rum ve iliş ki le ri ni zi) Ken di ara nız da ma ruf (gü zel lik -
le ve İs lam'a uy gun bir tarz) üze re gö rü şüp-ko nu şun. Eğer güç-
lük içi ne gi rer se niz, bu du rum da (ço cu ğu) onun (ba ba sı) için bir
baş ka sı em zi re bi lir.” (65/6)

SIR
Ey iman eden ler, siz den ol ma yan la rı sır daş edin me yin. On lar
si ze kö tü lük ve za rar ver me ye ça lı şı yor, si ze zor lu bir sı kın tı ve -
re cek şey den hoş la nır lar. Buğz (ve düş man lık la rı) ağız la rın dan
dı şa vur muş tur, si ne le ri nin giz li tut tuk la rı ise, da ha bü yük tür. Si -
ze ayet le ri mi zi açık la dık; bel ki akıl er di rir si niz. (3/118)
Yok sa siz, içi niz den cehd eden le ri ve Al lah'tan ve Re sû lü'nden
ve mü'min ler den baş ka sır-dos tu edin me yen le ri Al lah 'bi lip (or -
ta ya) çı kar ma dan' bı ra kı lı ve re ce ği ni zi mi san dı nız? Al lah yap-
tık la rı nız dan ha ber dar dır. (9/16)
Yok sa on lar; ger çek ten Bizim, sır tut tuk la rı nı ve ara la rın da ki fı -
sıl daş ma la rı nı işit me di ği mi zi mi sa nı yor lar? Ha yır, (işi ti yo ruz)
ve on la rın yan la rın da ki el çi le ri miz de (her şe yi) ya zı yor lar.
(43/80)
Sır la rın or ta ye re çı ka rı la ca ğı gün; (86/9)

SIR ÇA
Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li, için de
çe rağ bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır -
ça, san ki in cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait ol ma -
yan kut lu bir zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne -
re dey se ateş ona do kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur üs tü -
ne nur dur. Al lah, ki mi di ler se onu ken di nu ru na yö nel tip-ile tir.
Al lah in san lar için ör nek ler ve rir. Al lah, her şe yi bi len dir. (24/35)

SIR DAŞ
Ey iman eden ler, siz den ol ma yan la rı sır daş edin me yin. On lar
si ze kö tü lük ve za rar ver me ye ça lı şı yor, si ze zor lu bir sı kın tı ve -
re cek şey den hoş la nır lar. Buğz (ve düş man lık la rı) ağız la rın dan
dı şa vur muş tur, si ne le ri nin giz li tut tuk la rı ise, da ha bü yük tür. Si -
ze ayet le ri mi zi açık la dık; bel ki akıl er di rir si niz. (3/118)

SIRT
O, iş ba şı na geç ti mi (ya da sır tı nı çe vi rip git ti mi) yer yü zün de
boz gun cu luk çı kar ma ya, eki ni ve nes li he lak et me ye ça ba har-
car. Al lah ise, boz gun cu lu ğu sev mez. (2/205)
Böy le ce, on lar dan ki mi ona inan dı, ki mi ona sırt çe vir di. Çıl gın

ateş ola rak ce hen nem ye ter. (4/55)
Er kek ol sun, ka dın ol sun inan mış ola rak kim sa lih bir amel de
bu lu nur sa, on lar cen ne te gi re cek ve on lar, bir 'çe kir de ğin sır tın -
da ki to mur cuk ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra ma ya cak lar dır.
(4/124)
Al lah'a ka vuş ma yı ya lan sa yan lar, doğ ru su hüs ra na uğ ra mış -
lar dır. Öy le ki, sa at (kı ya met gü nü) apan sız on la ra ge li ve rin ce,
gü nah la rı nı sırt la rı na yük le ne rek: "On da (dün ya da) so rum suz -
ca yap tık la rı mız dan do la yı ya zık lar ol sun bi ze…" der ler. Dik kat
edin, o iş le yip-yük len dik le ri ne kö tü dür. (6/31)
De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç; eğer Al lah si zin işit me ni zi ve gör-
me ni zi alı ve rir ve kalp le ri ni zi mü hür ler se, on la rı si ze Al lah'tan
baş ka ge ti re bi le cek ilah kim dir?" Bak, Biz na sıl ayet le ri 'çe şit li
bi çim ler de açık lı yo ruz da' son ra on lar (yi ne) sırt çe vi rip-en gel li -
yor lar? (6/46)
Ve ken di zan la rın ca de di ler ki: "Bu hay van lar ve ekin ler do ku -
nul maz dır. On la rı bi zim di le dik le ri miz dı şın da baş ka sı yi ye mez.
(Şu) Hay van la rın da sırt la rı ha ram kı lın mış tır." Öy le hay van lar
var dır ki, -O'na if ti ra et mek su re tiy le- üzer le rin de Al lah'ın is mi ni
an maz lar. Ya lan ye re if ti ra düz mek te ol duk la rın dan do la yı O,
ce za la rı nı ve re cek tir. (6/138)
Yahudi olan la ra her tır nak lı (hay va nı) ha ram kıl dık. Sı ğır lar dan
ve ko yun lar dan, sırt la rı na ve ya ba ğır sak la rı na ya pı şan ve ya ke -
mi ğe ka rı şan lar dı şın da iç yağ la rı nı da on la ra ha ram kıl dık. 'Az -
gın lık ve hak ka te ca vüz de bu lun ma la rı' ne de niy le on la rı böy le
ce za lan dır dık. Biz şüp he siz doğ ru olan la rız. (6/146)
Ha ni Rab bin, Adem oğul la rı nın sırt la rın dan zür ri yet le ri ni al mış
ve on la rı ken di ne fis le ri ne kar şı şa hid ler kıl mış tı: "Ben si zin
Rab bi niz de ğil mi yim?" (de miş ti de) on lar: "Evet (Rab bi miz sin),
şa hid ol duk" de miş ler di. (Bu,) Kı ya met gü nü: "Biz bun dan ha -
ber siz dik" de me me niz için dir. (7/172)
Bun la rın üzer le ri nin ce hen nem ate şin de kız dı rı la ca ğı gün, on la-
rın alın la rı, bö ğür le ri ve sırt la rı bun lar la dağ la na cak (ve:) "İş te
bu, ken di niz için yı ğıp-sak la dık la rı nız dır; yı ğıp-sak la dık la rı nı zı
ta dın" (de ni le cek). (9/35)
On la ra ken di bol ih sa nın dan ve rin ce ise, onun la cim ri lik yap tı lar
ve yüz çe vir di ler; on lar böy le sırt dö nen ler dir. (9/76)
On la ra ge ri dön dü ğü nüz de ken di le rin den vaz geç me niz için
Allah'a and içe cek ler. Ar tık siz on la ra sırt çe vi rin. On lar ger çek -
ten pis tir ler. Ka zan mak ta ol duk la rı nın bir ce za sı ola rak, ba rın -
ma yer le ri ce hen nem dir. (9/95)
Bir sû re in di ril di ğin de, ba zı sı ba zı sı na ba kar (ve): "Si zi bir kim -
se gö rü yor mu?" (der.) Son ra sırt çe vi rir gi der ler. Ger çek ten on -
lar, kav ra ma yan bir top lu luk ol ma la rı do la yı sıy la, Al lah on la rın
kalb le ri ni çe vir miş tir. (9/127)
Gök ler de ve yer de ni ce ayet ler var dır ki, üze rin den ge çer ler de,
ona sırt la rı nı dö nüp gi der ler. (12/105)
Eğer Rab bin den um mak ta ol du ğun bir rah me ti bek ler ken (dar-
lık ta ol du ğun dan) on la ra sırt çe vi re cek olur san, bu du rum da on -
la ra yu mu şak söz söy le. (17/28)
Si ze de niz de bir sı kın tı (teh li ke) do kun du ğu za man, O'nun dı şın-
da tap tık la rı nız kay bo lur-gi der; fa kat ka ra ya (çı ka rıp) si zi kur ta -
rın ca (yi ne) sırt çe vi rir si niz. İn san pek nan kör dür. (17/67)
İn sa na bir ni met ver di ği miz de sırt çe vi rir ve yan çi zer; ona bir
şer do kun du ğu za man da umut suz lu ğa ka pı lır. (17/83)
Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri öğüt le ha tır la tıl dı ğı za man, sırt çe -
vi ren ve el le ri nin ön den gön der dik le ri (amel le ri)ni unu tan dan
da ha za lim kim dir? Biz ger çek ten, kalp le ri üze ri ne onu kav ra yıp
an la ma la rı nı en gel le yen bir per de (ger dik), ku lak la rı na bir ağır-
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lık koy duk. Sen on la rı hi da ye te ça ğır san bi le, on lar son su za ka -
dar as la hi da yet bu la maz lar. (18/57)
O in kâr eden ler, yüz le rin den ve sırt la rın dan ate şi püs kür te me -
ye cek le ri ve hiç yar dım ala ma ya cak la rı za ma nı bir bil se ler di.
(21/39)
On lar der ler ki: "Al lah'a ve el çi si ne iman et tik ve ita at et tik" son -
ra bu nun ar dın dan on lar dan bir grup sırt çe vi rir. Bun lar iman et -
miş de ğil dir ler. (24/47)
Ona ayet le ri miz okun du ğun da, san ki işit mi yor muş ve ku lak la -
rın da bir ağır lık var mış gi bi, bü yük lük tas la ya rak (müs tek bir ce)
sır tı nı çe vi rir. Ar tık sen ona acı bir azap ile müj de ver. (31/7)
Eğer Al lah, ka zan dık la rı do la yı sıy la in san la rı (azab ile) ya ka la -
yı ve re cek ol say dı, (ye rin) sır tı üze rin de hiç bir can lı yı bı rak maz -
dı, an cak on la rı, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te le mek te dir.
So nun da ecel le ri gel di ği za man, ar tık şüp he siz Al lah Ken di kul-
la rı nı gö ren dir. (35/45)
Şa yet on lar, sırt çe vi re cek olur lar sa, ar tık Biz se ni on la rın üze-
ri ne bir gö zet le yi ci ola rak gön der miş de ği liz. Sa na dü şen, yal-
nız ca teb liğ dir. Ger çek şu ki, Biz in sa na ta ra fı mız dan bir rah met
tad dır dı ğı mız za man, ona se vi nir. Eğer on la ra ken di el le ri nin
tak dim et tik le ri do la yı sıy la bir kö tü lük isa bet eder se, bu du rum -
da in san bir nan kör ke si li ve rir. (42/48)
On la rın sırt la rı na bi nip-doğ rul ma nız, son ra doğ rul du ğu nuz za -
man, Rab bi ni zin ni me ti ni zik ret me niz ve: "Bun la ra bi zim için bo -
yun eğ di ren (Al lah) ne yü ce dir, yok sa biz bu nu (ken di hiz me ti -
mi ze) ya naş tı ra maz dık" de me niz için. (43/13)
Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan la ra de ki: "Siz ya kın da zor lu sa -
vaş çı olan bir kav me çağ rı la cak sı nız; on lar la (ya) sa va şır sı nız
ya da (on lar) Müs lü man olur lar. Bu du rum da eğer ita at eder se -
niz, Al lah, si ze gü zel bir ecir ve rir; eğer bun dan ön ce sırt çe vir -
di ği niz gi bi (yi ne) sırt çe vi rir se niz, si zi acı bir azab ile azab lan dı -
rır." (48/16)
Kör ola na güç lük (so rum lu luk) yok tur, to pal ola na güç lük yok tur,
has ta ola na da güç lük yok tur. Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at
eder se, (Al lah) onu, al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar.
Kim de sırt çe vi rir se, onu acı bir azab ile azab lan dı rır. (48/17)
Şu hal de sen, Bi zim zik ri mi ze sırt çe vi ren ve dün ya ha ya tın dan
baş ka sı nı is te me yen den yüz çe vir. (53/29)
On lar bir ayet (mu ci ze) gör se ler, sırt çe vi rir ler ve: "(Bu,) Sü re -
ge len bir bü yü dür" der ler. (54/2)
Son ra da sırt çe vir di ve bü yük lük tas la dı (is tik bar). (74/23)
Son ra (kar şı yön de) ça ba har ca yıp sır tı nı dön dü. (79/22)

SİC CİN
Ha yır; fa cir olan la rın ki ta bı şüp he siz "Sic cîn" de dir. (83/7)
Sic cîn"in ne ol du ğu nu sa na öğ re ten ne dir? (83/8)

SİD RE TÜ'L MÜN TE HA
Sid re tü'l-Mün te ha'nın ya nın da. Ki Cen ne tü'l-Me'va onun ya nın -
da dır. (53/14-15)

Sİ HİR 
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik -
te iken de, ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta-
bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi -
çi min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı, ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun, (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı -

yor dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan
in kâ ra sa pan lar, "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di
(de) İs ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
Si hir baz lar Fi ra vun'a ge lip de di ler ki: "Eğer biz ga lip olur sak,
her hal de bi ze bir kar şı lık (ar ma ğan) var, de ğil mi?" (7/113)
(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le -
ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü -
yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (7/116)
Ve si hir baz lar, sec de ye ka pan dı lar. (7/120)
Ma dem böy le, biz de sa na bu na ben zer bir si hir le ge le ce ğiz;
şim di sen, bir 'bu luş ma za ma nı ve ye ri' tes bit et, bi zim de, se -
nin de kar şı ola ma ya ca ğı mız açık, ge niş bir yer ol sun" de di.
(20/58)
De di ler ki: "Bun lar her hal de iki si hir baz dır, si zi si hir le riy le yur-
du nuz dan sü rüp-çı kar mak ve ör nek ola rak tut tur du ğu nuz yo lu -
nu zu (di ni ni zi) yok et mek is te mek te dir ler." (20/63)
De di ki: "Ha yır, siz atın." Son ra he men (ne gör sün), si hir le rin -
den do la yı, on la rın ip le ri ve asa la rı ken di si ne ger çek ten ko şu -
yor muş gi bi gö rün dü. (20/66)
Ger çek ten biz Rab bi mi ze iman et tik; gü nah la rı mı zı ve si hir do -
la yı sıy la bi zi ken di si ne kar şı zor la ya rak-sü rük le di ğin (su çu mu -
zu) ba ğış la sın. Al lah, da ha ha yır lı dır ve da ha sü rek li dir." (20/73)

Sİ HİR BAZ
Si hir baz lar Fi ra vun'a ge lip de di ler ki: "Eğer biz ga lip olur sak,
her hal de bi ze bir kar şı lık (ar ma ğan) var, de ğil mi?" (7/113)
Ve si hir baz lar sec de ye ka pan dı lar. (7/120)
De di ler ki: "Bun lar her hal de iki si hir baz dır, si zi si hir le riy le yur-
du nuz dan sü rüp-çı kar mak ve ör nek ola rak tut tur du ğu nuz yo lu -
nu zu (di ni ni zi) yok et mek is te mek te dir ler." (20/63)

Sİ MA
Eğer Biz di ler sek, sa na on la rı el bet te gös te ri riz, böy le lik le on la -
rı si ma la rın dan ta nır sın. An dol sun, sen on la rı, söz le rin söy le niş
tar zın dan da ta nır sın. Al lah, amel le ri ni zi bi lir. (47/30)
(Çün kü o gün) Suç lu-gü nah kar lar, si ma la rın dan ta nı nır da alın-
la rın dan ve ayak la rın dan ya ka la nır lar. (55/41)

Sİ NEK
Ey in san lar, (si ze) bir ör nek ve ril di; şim di onu din le yin. Si zin,
Allah'ın dı şın da tap mak ta ol duk la rı nız -hep si bu nun için bir ara -
ya gel se ler da hi- ger çek ten bir si nek bi le ya ra ta maz lar. Eğer si -
nek on lar dan bir şey ka pa cak ol sa, bu nu da on dan ge ri ala maz-
lar. İs te yen de güç süz, is te nen de. (22/73)

Sİ PER
So nun da gü ne şin doğ du ğu ye re ka dar ulaş tı ve onu (gü ne şi),
ken di le ri için bir si per kıl ma dı ğı mız bir ka vim üze ri ne doğ mak ta
iken bul du. (18/90)
El çi nin ça ğır ma sı nı, ken di ara nız da ki mi ni zin ki mi ni ça ğır ma sı
gi bi say ma yın. Al lah, siz den bir di ğe ri ni zi si per ede rek ka çan la -
rı ger çek ten bi lir. Böy le ce onun em ri ne ay kı rı dav ra nan lar, ken-
di le ri ne bir fit ne nin isa bet et me sin den ve ya on la ra acı bir aza-
bın çarp ma sın dan sa kın sın lar. (24/63)
On lar, ye min le ri ni bir si per edin di ler, böy le ce Al lah'ın yo lun dan
alı koy du lar. Ar tık on lar için al çal tı cı bir azab var dır. (58/16)
On lar, ye min le ri ni bir si per edi nip Al lah'ın yo lun dan alı koy du lar.
Doğ ru su ne kö tü şey ya pı yor lar. (63/2)
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SİV Rİ Sİ NEK
Şüp he siz Al lah, bir siv ri si ne ği de, on dan üs tün ola nı da, (her-
han gi bir şe yi) ör nek ver mek ten çe kin mez. Böy le ce iman eden-
ler, kuş ku suz bu nun Rab le rin den ge len bir ger çek ol du ğu nu bi -
lir ler; in kâr eden ler ise, "Al lah, bu ör nek le ne yi amaç la mış?"
der ler. (Oy sa Al lah,) Bu nun la bir ço ğu nu sap tı rır, bir ço ğu nu da
hi da ye te er di rir. An cak O, fa sık lar dan baş ka sı nı sap tır maz.
(2/26)

SOF RA
Ha va ri ler: "Ey Mer yem oğ lu İsa, Rab bin bi ze gök ten bir sof ra in -
di re bi lir mi?" de miş ler di. O da: "Eğer inan mış lar sa nız Al lah'tan
kor kup-sa kı nın" de miş ti. (5/112)
Mer yem oğ lu İsa: "Al lah'ım, Rab bi miz, bi ze gök ten bir sof ra in -
dir, ön ce miz ve son ra mız için bir bay ram ve Senden de bir bel -
ge ol sun. Bi zi rı zık lan dır, Sen rı zık ve ri ci le rin en ha yır lı sı sın"
de miş ti. (5/114)

SO ĞAN
Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa, biz bir çe şit ye me ğe kat-
lan ma ya ca ğız, Rab bi ne yal var da, bi ze ye rin bi tir dik le rin den
bak la, acur, sar mı sak, mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man
Mu sa:) "Ha yır lı ola nı, şu de ğer siz, şey le mi de ğiş tir mek is ti yor -
su nuz? (Öy ley se) Mı sır'a inin, çün kü (ora da) ken di niz için is te -
di ği niz var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk
(dam ga sı) vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu, kuş ku -
suz, Al lah'ın ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız
ye re öl dür me le rin den di. (Yi ne) bu, is yan et me le rin den ve sı nı rı
çiğ ne me le rin den di. (2/61)

SO ĞUK
On la rın bu dün ya ha ya tın da ki har ca ma la rı; ken di ne fis le ri ne
zul met miş olan bir kav min eki ni ne isa bet eden ka vu ru cu so ğuk-
luk ta ki bir rüz ga ra ben zer ki onu (eki ni) he lak et miş tir. Al lah, on -
la ra zul met me di, fa kat on lar ken di ne fis le ri ne zul met mek te dir -
ler. (3/117)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan ır mak lar akan,
için de ebe di ka la cak la rı cen net le re so ka ca ğız. On da on lar için
ter te miz kı lın mış eş ler var dır. Ve on la rı, 'ne sı cak-ne so ğuk,
tam ka ra rın da göl ge li ğe' so ka ca ğız. (4/57)
Biz de de dik ki: "Ey ateş, İb ra him'e kar şı so ğuk ve esen lik ol."
(21/69)
Aya ğı nı dep ret. İş te yı ka na cak ve içe cek so ğuk (su, di ye vah-
yet tik.). (38/42)
Ora da taht lar üze rin de yas la nıp-da yan mış lar dır. Ora da ne (ya -
kı cı) bir gü neş ve ne de don du ru cu bir so ğuk gö rür ler. (76/13)

SOL
Son ra mu hak kak ön le rin den, ar ka la rın dan, sağ la rın dan ve sol-
la rın dan so ku la ca ğım. On la rın ço ğu nu şük re di ci bul ma ya cak -
sın." (7/17)
Al lah'ın her han gi bir şey den ya rat tı ğı na bak mı yor lar mı? Onun
göl ge le ri kü çü le rek sağ dan ve sol dan Al lah'a sec de eder va zi -
yet te dö ner. (16/48)
(On la ra bak tı ğın da) Gö rür sün ki, gü neş doğ du ğun da ma ğa ra la -
rı na sağ yan dan yö ne lir, bat tı ğın da on la rı sol yan dan ke ser-ge -
çer di ve on lar da onun (ma ğa ra nın) ge niş boş lu ğun da lar dı. Bu,
Al lah'ın ayet le rin den dir. Al lah, ki me hi da yet ve rir se, iş te hi da yet
bu lan odur, ki mi sap tı rır sa onun için as la doğ ru-yo lu gös te ri ci
bir ve li bu la maz sın. (18/17)

Sen on la rı uya nık sa nır sın, oy sa on lar (de rin bir uy ku da) uyuş-
muş lar dır. Biz on la rı sağ ya na ve sol ya na çe vi ri yor duk. Kö pek -
le ri de iki ko lu nu uzat mış ya tı yor du. On la rı gör müş ol say dın,
ge ri dö nüp on lar dan ka çar dın, on lar dan içi ni kor ku kap lar dı.
(18/18)
An dol sun, Se be' (hal kı)nın otur du ğu yer ler de de bir ayet var dır.
(Ev le ri) Sağ dan ve sol dan iki bah çe liy di. (On la ra de miş tik ki:)
"Rab bi ni zin rız kın dan yi yin ve O'na şük re din. Gü zel bir şe hir ve
ba ğış la yan bir Rabb(iniz var)." (34/15)
Onun sa ğın da ve so lun da otu ran iki ya zı cı kay de der ler ken
(50/17)
Ki ta bı sol eli ne ve ri len ise; o da, der ki: "Ba na keş ke ki ta bım ve -
ril me sey di." (69/25)
Sağ yan dan ve sol yan dan bö lük ler ha lin de. (70/37)
Ayet le ri mi zi in kar eden ler ise, sol ya nın adam la rı dır (As hab-ı
Meş'eme). (90/19)

SON SUZ LUK
Ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le nen ler, iş te
on lar ate şin ar ka daş la rı dır; on da son suz ca ka la cak lar dır. (7/36)
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar -ki Biz hiç kim se ye
güç ye ti re ce ğin den faz la sı nı yük le me yiz- on lar da cen ne tin as ha-
bı (hal kı)dır lar. On da son suz ola rak ka la cak lar dır. (7/42)
Ken di nef si nin za li mi ola rak (böy le ce) ba ğı na gir di (ve): "Bu nun
son su za ka dar ku ru yup-yok ola ca ğı nı san mı yo rum" de di.
(18/35)
Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri öğüt le ha tır la tıl dı ğı za man, sırt çe -
vi ren ve el le ri nin ön den gön der dik le ri (amel le ri)ni unu tan dan
da ha za lim kim dir? Biz ger çek ten, kalp le ri üze ri ne onu kav ra yıp
an la ma la rı nı en gel le yen bir per de (ger dik), ku lak la rı na bir ağır-
lık koy duk. Sen on la rı hi da ye te ça ğır san bi le, on lar son su za ka -
dar as la hi da yet bu la maz lar. (18/57)
So nun da şey tan ona ves ve se ver di; de di ki: "Sa na son suz luk
ağa cı nı ve yok ol ma ya cak bir mül kü ha ber ve re yim mi?"
(20/120)

SOR GU-HE SAP ANI
Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. İçi niz de ki ni açı ğa vur-
sa nız da, giz le se niz de, Al lah si zi onun la sor gu ya çe ker. Son ra
di le di ği ni ba ğış lar, di le di ği ni azab lan dı rır. Al lah, her şe ye güç
ye ti ren dir. (2/284)
Rab le ri ne ica bet eden le re da ha gü ze li var dır. O'na ica bet et me-
yen ler ise, yer yü zün de ki le rin tü mü ve bu nun la bir lik te bir ka tı
da ha on la rın ol sa mut la ka (kur tul mak için) bu nu fid ye ola rak ve -
rir ler di. Sor gu la ma nın en kö tü sü on lar için dir. On la rın ba rın ma
yer le ri ce hen nem dir, ne kö tü bir ya ra tık tır o!.. (13/18)
Ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den, hiç bir şey bil me yen -
le re pay lar ayı rı yor lar. An dol sun Al lah'a kar şı düz mek te ol duk -
la rı nız dan do la yı mut la ka sor gu ya çe ki le cek si niz. (16/56)
Eğer Al lah, in san la rı zu lüm le ri ne de niy le sor gu ya çe ke cek ol -
say dı, onun üs tün de (yer yü zün de) can lı lar dan hiç bir şey bı rak -
maz dı; an cak on la rı adı ko nul muş bir sü re ye ka dar er te le mek -
te dir. On la rın ecel le ri ge lin ce ne bir sa at er te le ne bi lir ler, ne de
öne alı na bi lir ler. (16/61)
İn san la rı sor gu la ma (za ma nı) yak laş tı, ken di le ri ise gaf let için-
de yüz çe vi ri yor lar. (21/1)
"Uzak la şıp-kaç ma yın, için de şı ma rıp az dı ğı nız re fa ha ve yurt la -
rı nı za dö nün; çün kü sor gu ya çe ki le cek si niz." (21/13)
O, yap tık la rın dan so rul maz, oy sa on lar sor gu ya çe ki lir ler.
(21/23)
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"Eğer doğ ru yu söy lü yor ise niz, bu va id (edi len gü nün sor gu ve
aza bı) ne za man dır?" der ler. (21/38)
Bu na rağ men yüz çe vi re cek olur lar sa, de ki: "Si ze eşit lik üze re
açık la ma da bu lun dum. Teh dit edil di ği niz  (sor gu ve azab gü nü)
ya kın mı, uzak maı, bi le mem." (21/109)
Şüp he siz on lar, hem ken di yük le ri ni, hem ken di yük le riy le bir lik-
te baş ka yük le ri de yük le ne cek ler ve kı ya met gü nü, dü züp uy -
dur duk la rı na kar şı sor gu ya çe ki le cek ler dir. (29/13)
"Ve on la rı dur du rup-tu tuk la yın, çün kü sor gu ya çe ki le cek ler dir."
(37/24)
"Biz ler öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ler ol du ğu muz da mı, ger-
çek ten biz mi (ye ni den di ril ti lip son ra da) sor gu ya çe ki le cek mi -
şiz?" (37/53)
"Ey Da vud, ger çek şu ki, Biz se ni yer yü zün de bir ha li fe kıl dık.
Öy ley se in san lar ara sın da hak ile hük met, is tek ve tut ku la ra
(he va ya) uy ma; son ra se ni Al lah'ın yo lun dan sap tı rır. Şüp he siz
Al lah'ın yo lun dan sa pan la ra, he sap gü nü nü unut ma la rın dan
do la yı şid det li bir azab var dır." (38/26)
İş te he sap gü nü si ze va'de di len bu dur. (38/53)
"Ve şüp he siz, din (kı ya met te ki he sap) gü nü ne ka dar be nim la -
ne tim se nin üze ri ne dir." (38/78)
Mu sa de di ki: "Ger çek ten ben, he sap gü nü ne iman et me yen
her mü te keb bir den, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi ni ze sı ğı -
nı rım." (40/27)
Şüp he siz din (he sap ve ce za) da mut la ka ger çek le şe cek tir.
(51/6)
"He sap ve ce za (din) gü nü ne za man?" di ye so rar lar. (51/12)
İş te bu, on la rın din (he sap ve ce za) gü nün de şö len le ri dir.
(56/56)
"Din (he sap ve ce za) gü nü nü ya lan sa yı yor duk." (74/46)
O, ko lay bir he sap (sor gu) ile sor gu ya çe ki le cek, (84/8)
Son ra o gün, ni met ten sor gu ya çe ki le cek si niz. (102/8)

SOY
Ha ni Rab bi, İb ra him'i bir ta kım ke li me ler le de ne miş ti. O da (is te -
nen le ri) tam ola rak ye ri ne ge tir miş ti. (O za man Al lah İb ra him'e):
"Se ni şüp he siz in san la ra imam kı la ca ğım" de di. (İb ra him) "Ya
so yum dan olan lar?" de yin ce (Al lah:) "Za lim ler Be nim ah di me
eri şe mez" de di. (2/124)
"Rab bi miz, iki mi zi Sa na tes lim ol muş (Müs lü man lar) kıl ve so -
yu muz dan sa na tes lim ol muş (Müs lü man) bir üm met (ver). Bi -
ze iba det yön tem le ri ni (yer ve ya il ke le ri ni) gös ter ve tev be mi zi
ka bul et. Şüp he siz, Sen tev be le ri ka bul eden ve esir ge yen sin."
(2/128)
Fa kat onu do ğur du ğun da -Al lah onun ne do ğur du ğu nu da ha iyi
bi lir ken- de di ki: "Rab bim, doğ ru su bir kız (ço cu ğu) do ğur dum.
Er kek ise, kız gi bi de ğil dir. Ona Mer yem adı nı koy dum. Ben onu
ve so yu nu o ta şa tu tul muş (ko vul muş) şey tan dan Sa na sı ğın dı -
rı rım." (3/36)
Ora da Ze ke ri ya Rab bi ne dua et ti: "Rab bim, ba na Katından ter-
te miz bir soy ar ma ğan et. Doğ ru su Sen, du ala rı işi ten sin" de di.
(3/38)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik, hep si ni hi da ye te eriş-
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u, Sü -
ley man'ı, Ey yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş-
tır dık. Biz, iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/84)
Ba ba la rın dan, soy la rın dan ve kar deş le rin den, ki mi ni (bun la ra
kat tık); on la rı da seç tik ve dos doğ ru yo la yö nel tip-ilet tik. (6/87)
Rab bin, hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan rah met sa hi bi dir. Di ler se

si zi gi de rir ve di ler se, si zi bir baş ka kav min so yun dan (in şa
edip) var et ti ği gi bi ye ri ni ze bir baş ka sı nı ge ti rir. (6/133)
On lar, Adn cen net le ri ne gi rer ler. Ba ba la rın dan, eş le rin den ve
soy la rın dan 'sa lih dav ra nış lar da' bu lu nan lar da (Adn cen net le ri -
ne gi rer). Me lek ler on la ra her bir ka pı dan gi rip (şöy le der ler:)
(13/23)
Rab bim, be ni na ma zı(nda) sü rek li kıl, so yum dan olan la rı da.
Rab bi miz, du amı ka bul bu yur." (14/40)
De miş ti ki: "Şu ba na kar şı yü celt ti ği ne bir bak; an dol sun, eğer
ba na kı ya met gü nü ne ka dar sü re ta nır san, onun so yu nu -pek
az dı şın da- kuş ku suz ken di me bağ lı kı la ca ğım. (17/62)
Ha ni me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik; İb lis'in dı şın da
(di ğer le ri) sec de et miş ler di. O cin ler den di, böy le lik le Rab bi nin
em rin den dı şa rı çık mış tı. Bu du rum da Be ni bı ra kıp onu ve onun
so yu nu ve li ler mi edi ne cek si niz? Oy sa on lar si zin düş man la rı -
nız dır. (Bu,) Za lim ler için ne ka dar kö tü bir (ter cih) de ğiş tir me -
dir. (18/50)
İş te bun lar; ken di le ri ne Al lah'ın ni met ver di ği pey gam ber ler den -
dir; Adem'in so yun dan, Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mız (in san ne -
sil le rin)den, İb ra him ve İs ra il (Ya kup)in so yun dan, doğ ru yo la
eriş tir dik le ri miz den ve seç tik le ri miz den dir ler. On la ra Rah man
(olan Al lah')ın ayet le ri okun du ğun da, ağ la ya rak sec de ye ka pa -
nır lar. (19/58)
Böy le ce Sur'a üfü rül dü ğü za man ar tık o gün ara la rın da soy lar
(ve ya soy bağ la rı) yok tur ve (üs tün lük un su ru ola rak soy lu lu ğu
ve ya bir bir le ri ne du rum la rı nı) so ruş tur maz lar da. (23/101)
Ve on lar: "Rab bi miz, bi ze eş le ri miz den ve so yu muz dan, gö zün
ay dın lı ğı ola cak (ço cuk lar) ar ma ğan et ve bi zi tak va sa hip le ri ne
ön der kıl," di yen ler dir. (25/74)
Biz ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik ve onun so yun da
(seç tik le ri mi ze) pey gam ber li ği ve ki ta bı (vahy ih sa nı) kıl dık, ec -
ri ni de dün ya da ver dik. Şüp he siz o, ahi ret te sa lih olan lar dan dır.
(29/27)
Son ra onun so yu nu bir öz den (sü la le'den), bas ba ya ğı bir su dan
yap mış tır. (32/8)
On la rın soy la rı nı do lu ge mi ler de ta şı ma mız da ken di le ri için bir
ayet tir. (36/41)
Ve onun so yu nu, (dün ya da) on la rı da ba ki kıl dık. (37/77)
Ona ve İs hak'a be re ket ler ver dik. İki si nin so yun dan, ih san da
bu lu nan (muh sin olan) da var, açık ça ken di nef si ne zul me den
de. (37/113)
On lar, ken di siy le (Al lah ile) cin ler ara sın da bir soy-ba ğı kur du -
lar. Oy sa an dol sun, cin ler de on la rın ger çek ten (azab için ge ti -
ri lip) ha zır bu lun du ru la cak la rı nı bil miş ler dir. (37/158)
Rab bi miz, on la rı Adn cen net le ri ne sok ki on la ra (bu nu) va'det-
tin; ba ba la rın dan, eş le rin den ve soy la rın dan sa lih olan la rı da.
Ger çek ten Sen, üs tün ve güç lü olan sın, hü küm ve hik met sa hi -
bi sin." (40/8)
Biz in sa na, 'an ne ve ba ba sı na' iyi lik le dav ran ma sı nı tav si ye et -
tik. An ne si onu güç lük le ta şı dı ve onu güç lük le do ğur du. Onun
(ha mi le lik te) ta şın ma sı ve süt ten ke sil me si, otuz ay dır. Ni ha yet
güç lü (er gin lik) ça ğı na erip kırk yıl (ya şın)a ula şın ca, de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
ve se nin ra zı ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı ba na il ham
et; be nim için so yum da sa la hı ver. Ger çek ten ben tev be edip
Sa na yö nel dim ve ger çek ten ben Müs lü man lar da nım." (46/15)
Ha ni o in kâr eden ler, ken di kalp le rin de, 'öf ke li soy ko ru yu cu lu -
ğu'nu (ha mi ye ti), ca hi li ye nin 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu nu' kı lıp-
kış kırt tık la rı za man, he men Al lah; el çi si nin ve mü'min le rin üze-

468

KURAN FİHRİSTİ



ri ne '(kal bi tes kin eden) gü ven ve ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve
on la rı "tak va sö zü" üze rin de 'ka rar lı lık la ayak ta tut tu." Za ten on -
lar da, bu na la yık ve ehil idi ler. Al lah, her şe yi hak kıy la bi len dir.
(48/26)
İman eden ler ve soy la rı ken di le ri ni iman da iz le yen ler; Biz on la -
rın soy la rı nı da ken di le ri ne ka tıp-ek le dik. On la rın amel le rin den
hiç bir şe yi ek silt me dik. Her ki şi ken di ka zan dı ğı na kar şı lık bir
re hin dir. (52/21)
An dol sun, Biz Nuh'u ve İb ra him'i (el çi ola rak) gön der dik, pey-
gam ber li ği ve ki ta bı on la rın soy la rın da kıl dık. Öy le iken, iç le rin -
de hi da ye ti ka bul eden ler var dır, on lar dan bir ço ğu da fa sık
olan lar dır. (57/26)

SÖZ VER ME (bkz. AHİD-AN LAŞ MA)

SU
(Yi ne) Ha tır la yın; Mu sa kav mi için su ara mış tı, o za man Biz
ona: "Asa nı ta şa vur" de miş tik de on dan oni ki pı nar fış kır mış tı,
böy le ce her kes içe ce ği ye ri bil miş ti. Al lah'ın ver di ği rı zık tan yi -
yin, için ve yer yü zün de boz gun cu luk (fe sad) ya pa rak ka rı şık lık
çı kar ma yın. (2/60)
Bun dan son ra kalp le ri niz yi ne ka tı laş tı; taş gi bi, hat ta da ha ka -
tı. Çün kü taş lar dan öy le le ri var dır ki, on lar dan ır mak lar fış kı rır,
öy le le ri var dır ki ya rı lır, on dan su lar çı kar, öy le le ri var dır ki Allah
kor ku suy la yu var la nır. Al lah yap tık la rı nız dan ga fil (ha ber siz)
de ğil dir. (2/74)
Ta lut, or duy la bir lik te ay rıl dı ğın da de di ki: "Doğ ru su Al lah si zi
bir ır mak la im ti han ede cek tir. Kim bun dan içer se, ar tık o ben-
den de ğil dir ve kim de -eliy le bir avuç alan lar ha riç- onu tad-
maz sa ben den dir. Kü çük bir kıs mı ha riç (hep si su dan) iç ti. O,
ken di siy le be ra ber iman eden ler le (ır ma ğı) ge çin ce on lar (ge ri -
de ka lan lar): "Bu gün bi zim Ca lut'a ve or du su na kar şı (ko ya cak)
gü cü müz yok" de di ler. (O za man) Mu hak kak Al lah'a ka vu şa -
cak la rı nı uman lar (şöy le) de di ler: "Ni ce kü çük top lu luk, da ha
çok olan bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah sab-
re den ler le be ra ber dir." (2/249)
(Ki bu nun la) İn kar eden le rin ön de ge len le rin den bir kıs mı nı kes-
sin (he lak et sin) ya da 'umut la rı su ya düş müş ler ola rak on la rı'
te pe si aşa ğı ge tir sin de ge ri dö nüp git sin ler.' (3/127)
Ey iman eden ler, sar hoş iken, ne de di ği ni zi bi lin ce ye ve cü nüp
iken de -yol cu luk ta ol ma nız ha riç- gu sül edin ce ye ka dar na ma -
za yak laş ma yın. Eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri niz
ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se niz ya hud ka dın la ra
do kun muş da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir top-
rak la te yem müm edin, (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze sü rün.
Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/43)
Ey iman eden ler, na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın, baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da (yı ka yın.) Eğer cü nüp se niz te miz -
le nin (gu sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra
do kun muş sa nız da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir
top rak la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on -
dan sü rün. Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez, ama si zi te miz -
le mek ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu lur ki şük-
re der si niz. (5/6)
Der ken ken di le ri ne ha tır la tı la nı unut tuk la rın da, on la rın üzer le ri -
ne her şe yin ka pı la rı nı aç tık. Öy le ki ken di le ri ne ve ri len şey ler le

'se vin ce ka pı lıp şı ma rın ca', on la rı apan sız ya ka la yı ver dik. Ar tık
on lar umut la rı su ya dü şen ler ol du lar. (6/44)
Din le ri ni bir oyun ve eğ len ce (ko nu su) edi nen le ri ve dün ya ha -
ya tı ken di le ri ni mağ rur kı lan la rı bı rak. Onun la (Kur'an'la) ha tır -
lat ki, bir ne fis, ken di ka zan dık la rıy la he la ke düş me sin; (böy le -
si nin) Al lah'tan baş ka ne bir ve li si, ne bir şe fa at çi si var dır; her
tür lü fid ye yi ver se de ka bul olun maz. İş te on lar, ka zan dık la rı
ne de niy le he la ke uğ ra yan lar dır; küf re sap tık la rın dan do la yı on -
lar için çıl gın ca kay nar su lar ve acık lı bir azab var dır. (6/70)
Ate şin hal kı cen net hal kı na ses le nir: "Bi ze bi raz su dan ya da
Allah'ın si ze ver di ği rı zık tan ak ta rın.” Der ler ki: "Doğ ru su Al lah,
bun la rı in kar eden le re ha ram (ya sak) kıl mış tır.” (7/50)
Rah me ti nin önün de rüz gar la rı bir müj de ola rak gön de ren O'dur.
Bun lar ağır ca bu lut la rı kal dı rıp yük len di ğin de, on la rı (ku rak lık -
tan) öl müş bir şeh re sü rük le yi ve ri riz ve bu nun la ora ya su in di ri -
riz de böy le lik le bü tün ürün ler den çı ka rı rız. İş te Biz, ölü le ri de
böy le di ril tip-çı ka rı rız. Ki ib ret ala sı nız. (7/57)
Onu ya lan la dı lar. Biz de onu ve ge mi de onun la bir lik te olan la rı
kur tar dık, ayet le ri mi zi ya lan sa yan la rı su da-boğ duk. Çün kü on -
lar kör bir ka vim di. (7/64)
Biz de on lar dan in ti kam al dık ve ayet le ri mi zi ya lan la ma la rı ve
on lar dan ha ber siz miş ler (gi bi) ol ma la rı ne de niy le on la rı su da
boğ duk. (7/136)
Biz on la rı (İs ra ilo ğul la rı nı) ay rı ay rı oy mak lar ola rak on iki top lu-
luk (üm met) ola rak ayır dık. Kav mi ken di sin den su is te di ğin de
Mu sa'ya: "Asan'la ta şa vur" di ye vah yet tik. On dan on iki pı nar
sı zıp-fış kır dı; böy le ce her bir in san- top lu lu ğu su içe ce ği ye ri
öğ ren miş ol du. Üzer le ri ne bu lut la göl ge çek tik ve on la ra kud ret
hel va sı ile bıl dır cın in dir dik. (Son ra da şöy le de dik:) "Si ze rı zık
ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la rın dan yi yin." On lar Bize zul-
met me di, an cak ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (7/160)
Ha ni ken di sin den bir gü ven lik ola rak si zi bir uyuk la ma bü rü yor -
du. Si zi ken di siy le ter te miz kıl mak, siz den şey ta nın pis lik le ri ni
gi der mek, kalb le ri ni zin üs tün de (gü ven ve ka rar lı lık duy gu su nu)
pe kiş tir mek ve bu nun la ayak la rı nı zı (arz üze rin de) sağ lam laş -
tır mak için si ze gök ten su in di ri yor du. (8/11)
Fi ra vun ai le si nin ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi. On lar,
Rab le ri nin ayet le ri ni  ya lan la dı lar; Biz de gü nah la rı do la yı sıy la
on la rı he lak et tik. Fi ra vun or du su nu su da boğ duk. On la rın tü mü
zul me den kim se ler di. (8/54)
Ha cı la ra su da ğıt ma yı ve Mes cid-i Ha ram'ı onar ma yı, Al lah'a ve
ahi ret gü nü ne iman eden ve Al lah yo lun da cehd ede nin (yap tık-
la rı) gi bi mi say dı nız? (Bun lar) Al lah Katında bir ol maz lar. Al lah
zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (9/19)
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re,  Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), ka fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
Si zin tü mü nü zün dö nü şü O'na dır. Al lah'ın va'di bir ger çek tir. İman
edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra, ada let le kar şı lık ver mek için ya -
rat ma yı baş la tan, son ra onu ia de ede cek olan O'dur. İn kar eden-
ler ise, kü für le ri do la yı sıy la, on lar için kay nar su dan bir iç ki ve acı
bir azab var dır. (10/4)
Fa kat onu ya lan la dı lar; Biz de onu ve ge mi de onun la bir lik te
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olan la rı kur tar dık ve on la rı ha li fe ler kıl dık. Ayet le ri mi zi ya lan la -
yan la rı da su da boğ duk. Uya rı lan la rın na sıl bir so nu ca uğ ra tıl -
dık la rı na bir bak. (10/73)
Biz, İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as ker le ri az -
gın lık la ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su lar onu bo ğa cak dü -
ze ye eri şin ce (Fi ra vun): "İs ra ilo ğul la rı nın ken di si ne inan dı ğı
(ilah tan) baş ka ilah ol ma dı ğı na inan dım ve ben de Müslüman -
lar da nım" de di. (10/90)
O'nun ar şı su üze rin de iken amel ba kı mın dan han gi ni zin da ha
iyi ol du ğu nu de ne mek için gök le ri ve ye ri al tı gün de ya ra tan
O'dur. An dol sun on la ra: "Ger çek ten siz, ölüm den son ra yi ne di -
ril ti le cek si niz" der sen, in kar eden ler mut la ka: "Bu, açık ça bir bü -
yü den baş ka sı de ğil dir" der ler. (11/7)
"Bi zim gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi yi imal et. Zul me -
den ler ko nu sun da ba na hi tap ta bu lun ma. Çün kü on lar su da-
bo ğu la cak lar dır." (11/37)
(Oğ lu) De di ki: "Ben bir da ğa sı ğı na ca ğım, o be ni su dan ko rur."
De di ki: "Bu gün Al lah'ın em rin den, esir ge yen olan (Al lah)dan
baş ka bir ko ru yu cu yok tur." Ve iki si nin ara sı na dal ga gir di, böy-
le ce o da bo ğu lan lar dan ol du. (11/43)
De nil di ki: "Ey yer, su yu nu yut ve ey gök, sen de tut." Su çe kil -
di, iş bi ti ri li ver di, (ge mi de) Cu di (da ğı) üs tün de dur du ve za lim -
ler top lu lu ğu na da: "Uzak ol sun lar" de nil di. (11/44)
Bir yol cu-ka fi le si gel di, su cu la rı nı (ku yu ya su al mak için) gön-
der di ler. O da ko va sı nı sar kıt tı. "Hey müj de... Bu bir ço cuk." de -
di. Ve onu (ku yu dan çı ka rıp) 'ti ca ret ko nu su bir mal' ola rak sak-
la dı lar. Oy sa Al lah, yap mak ta ol duk la rı nı bi len di. (12/19)
Er zak yük le ri ni ken di le ri ne ha zır la yın ca da, su ka bı nı kar de şi -
nin yü kü içi ne bı rak tı, son ra bir mü na di (şöy le) ses len di: "Ey ka -
fi le, siz ler ger çek ten hır sız sı nız." (12/70)
De di ler ki: "Bu nun ce za sı, (su ta sı) yü kün de bu lu na nın ken di si -
dir. İş te Biz zul me den le ri böy le ce za lan dı rı rız." (12/75)
Yer yü zün de bir bi ri ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm bağ la rı,
ekin ler, ça tal lı ve ça tal sız hur ma lık lar da var dır ki, bun lar ay nı
su ile su la nır; ama ürün le rin de (ki ve rim de ve lez zet te) ba zı sı nı
ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz. Şüp he siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir
top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/4)
Hak olan çağ rı (dua, iba det) yal nız ca O'na (olan)dır. On la rın
Allah'tan baş ka ça ğır dık la rı ise, on la ra hiç bir şey le ce vab ve re-
mez ler. (On la rın du ru mu) yal nız ca, ağ zı na gel sin di ye, iki avu-
cu nu su ya uza tan(ın bo şu na bek le me si) gi bi dir. Oy sa ona gel-
mez. İn kar eden le rin du ası, sa pık lık için de ol mak tan baş ka sı
de ğil dir. (13/14)
(Al lah) Gök ten bir su in dir di de de re ler ken di mik ta rın ca çağ la -
yıp ak tı. Sel de yü ze vu ran bir kö pük yük len di. Bir süs ve ya bir
me ta sağ la mak için ateş te üze ri ne ya kıp-erit tik le ri şey ler (ma -
den ler)de de bu nun gi bi bir kö pük (ar tık) var dır. İş te Al lah, hak
ile ba tı la böy le ör nek ler ve rir. Kö pü ğe ge lin ce, o atı lır gi der, in -
san la ra ya rar sağ la ya cak şey ise, yer yü zün de ka lır. İş te Al lah
ör nek le ri böy le ver mek te dir. (13/17)
(Böy le si nin) Önün de ce hen nem var dır ve (ora da) irin li su dan
içi ri le cek tir. (14/16)
Al lah, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve gök ten su in di rip onun la si ze rı -
zık ola rak tür lü ürün ler çı ka ran dır. Ve onun em riy le ge mi le ri, de -
niz de yüz me le ri için si ze, em re ama de kı lan dır. Ir mak la rı da si -
zin için em re ama de kı lan dır. (14/32)
Ve aşı la yı cı lar ola rak rüz gar la rı gön der dik, böy le ce gök ten su
in dir dik de siz le ri su la dık. Oy sa siz onun ha zi ne-ko ru yu cu la rı
de ğil si niz. (15/22)

De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta ze et ye mek te si -
niz ve gi yi mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı kar mak ta sı nız. Ge mi le -
rin on da (su la rı) ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun-
lar) O'nun faz lın dan ara ma nız ve şük ret me niz için dir. (16/14)
Al lah gök ten su in dir di, ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt ti; işi-
te bi len bir top lu luk için bun da ger çek ten bir ayet var dır. (16/65)
Ve de ki: "Hak Rab bi niz den dir; ar tık di le yen iman et sin, di le yen
in kar et sin. Şüp he siz Biz za lim le re bir ateş ha zır la mı şız, onun
du var la rı ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır. Eğer on lar yar dım
is ter ler se, ka tı bir sı vı gi bi yüz le ri ka vu rup-ya kan bir su ile yar-
dım edi lir ler. Ne kö tü bir iç ki dir o ve ne kö tü bir des tek tir. (18/29)
Ken di siy le ko nuş mak ta olan ar ka da şı ona de di ki: "Se ni top rak -
tan, son ra bir dam la su dan ya ra tan, son ra da se ni düz gün (eli
aya ğı tu tan, gü cü kuv ve ti ye rin de) bir adam kı lan (Al lah)ı in kar
mı et tin?" (18/37)
"Ve ya onun su yu di be gö çü ve rir de böy le lik le onu ara yıp-bul -
ma ya ke sin lik le güç ye ti re mez sin." (18/41)
On la ra, dün ya ha ya tı nın ör ne ği ni ver; gök ten in dir di ği miz su ya
ben zer, onun la yer yü zü nün bit ki le ri bir bi ri ne ka rış tı, böy le ce
rüz gar la rın sa vur du ğu ça lı-çır pı olu ver di. Al lah, her şe yin üze-
rin de güç ye ti ren dir. (18/45)
"Onu san dı ğın içi ne koy, su ya bı rak, böy le ce su onu sa hi le bı -
rak sın; onu be nim de düş ma nım, onun da düş ma nı olan bi ri
ala cak tır. Gö zü mün önün de ye tiş ti ril men için, ken dim den sa na
bir sev gi yö nelt tim." (20/39)
"Ki (Rab bim), yer yü zü nü si zin için bir be şik kıl dı, on da si zin için
yol lar dö şe di ve gök ten su in dir di; böy le lik le bu nun la her tür bit-
ki den çift ler çı kar dık." (20/53)
Fi ra vun ise, or du la rıy la peş le ri ne düş tü; su lar dan on la rı kap la -
yı ve ren kap la yı ver di. (20/78)
Ve ger çek ten sen bu ra da su sa ma ya cak sın ve gü neş al tın da
yan ma ya cak sın da." (20/119)
O in kar eden ler gör mü yor lar mı ki, (baş lan gıç ta) gök ler le yer,
bir bi riy le bi ti şik iken, Biz on la rı ayır dık ve her can lı şe yi su dan
ya rat tık. Yi ne de on lar inan ma ya cak lar mı? (21/30)
Ve ayet le ri mi zi ya lan la yan ka vim den 'ona yar dım edip-öcü nü
al dık'. Şüp he siz on lar, kö tü bir ka vim di, Biz de on la rın tü mü nü
su ya ba tı rıp boğ duk. (21/77)
Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz, ger çek
şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam la su dan, son ra
bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi çi mi bel li be lir siz bir çiğ-
nem et par ça sın dan; si ze (kud re ti mi zi) açıkça gös ter mek için.
Di le di ği mi zi, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo -
ruz. Son ra si zi be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı -
na eriş me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na
son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey bil me me
du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri
çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün, fa kat Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir, ka ba rır ve her gü -
zel çift ten (ürün ler) bi ti rir. (22/5)
İş te bun lar çe ki şen iki grup tur, Rab le ri ko nu sun da çe kiş ti ler. İş -
te o in kar eden ler, on lar için ateş ten el bi se ler bi çil miş tir; baş la -
rı üs tün den de kay nar su dö kü lür. (22/19)
Gör me din mi, Al lah, gök ten su in dir di, böy le ce yer yü zü yem ye -
şil do na tıl dı. Şüp he siz Al lah, lüt fe di ci dir, her şey den ha ber dar -
dır. (22/63)
Son ra onu bir su dam la sı ola rak, sa vun ma sı sağ lam bir ka rar
ye ri ne yer leş tir dik. (23/13)
Biz, Mer yem'in oğ lu nu ve an ne si ni bir ayet kıl dık ve iki si ni ba -
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rın ma ya el ve riş li ve akar su yu olan bir te pe de yer leş tir dik.
(23/50)
İn kar eden ler ise; on la rın amel le ri düm düz bir ara zi de ki se ra ba
ben zer; su sa yan onu bir su sa nır. Ni ha yet ona ulaş tı ğın da bir
şey bu la maz ve ya nın da Al lah'ı bu lur. (Al lah da) Onun he sa bı -
nı tam ola rak ve rir. Al lah, he sa bı çok se ri gö ren dir. (24/39)
Al lah, her can lı yı su dan ya rat tı. İş te bun lar dan ki mi kar nı üze-
rin de yü rü mek te, ki mi iki aya ğı üze rin de yü rü mek te, ki mi de
dört (aya ğı) üze rin de yü rü mek te dir. Al lah, di le di ği ni ya ra tır. Hiç
şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (24/45)
Nuh'un kav mi de, el çi le ri ya lan lan dık la rın da on la rı su da boğ duk
ve in san lar için bir ayet kıl dık. Biz zul me den le re acık lı bir azab
ha zır la dık. (25/37)
Ve ken di rah me ti nin önün de rüz gar la rı müj de ci ler ola rak gön-
de ren O'dur. Biz, gök ten ter te miz su in dir dik; (25/48)
İki de ni zi (bir bi ri ne) sa lıp ka tan O'dur; bu, tat lı, su suz lu ğu gi de -
ri ci, bu da tuz lu ve acı dır. İki si nin ara sın da (bir bir le ri ne ka rış -
ma la rı nı ön le yen) bir en gel (ber zah) ve aşıl ma yan bir sı nır koy-
muş tur. (25/53)
Ve in sa nı bir su dan ya ra tıp onu, ne seb ve sih riy yet (sa hi bi) kı -
lan O'dur. Se nin Rab bin güç ye ti ren dir. (25/54)
Son ra öte ki le ri su da boğ duk. (26/66)
Son ra bu nun ar dın dan ge ri de ka lan la rı da su da-boğ duk.
(26/120)
De di ki: "İş te, bu bir di şi de ve dir; su iç me hak kı (bir gün) onun,
bel li bir gü nün su iç me hak kı da si zin dir." (26/155)
Ona: "Köş ke gir" de nil di. Onu gö rün ce de rin bir su san dı ve
(ete ği ni çe ke rek) ayak la rı nı aç tı. (Sü ley man:) De di ki: "Ger çek -
te bu, say dam cam dan ol ma dü zel til miş bir köşk-ze min dir." De -
di ki: "Rab bim, ger çek ten ben ken di me zul met tim; (ar tık) ben
Sü ley man'la bir lik te alem le rin Rab bi olan Al lah'a tes lim ol dum."
(27/44)
(On lar mı) Yok sa, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve si ze gök ten su in -
di ren mi? Ki onun la (o suy la) gö nül alı cı bah çe ler bi tir dik, si zin
için se bir ağa cı nı bi tir mek (bi le) müm kün de ğil dir. Al lah ile be -
ra ber baş ka bir ilah mı? Ha yır, on lar sa pık lık ta de vam eden bir
ka vim dir. (27/60)
Mu sa'nın an ne si ne: "Onu em zir, şa yet onun için kor ka cak olur-
san, onu su ya bı rak, kork ma ve üzül me; çün kü onu Biz sa na
tek rar ge ri ve re ce ğiz ve onu gön de ri len (el çi ler den) kı la ca ğız"
di ye vah yet tik (bil dir dik). (28/7)
Med yen su yu na var dı ğı za man, su al mak ta olan bir in san top-
lu lu ğu bul du. On la rın ge ri sin de de (hay van la rı su ba şı na gö tür -
mek ten çe ki nen) iki ka dın bul du. De di ki: "Bu du ru mu nuz ne?"
"Ço ban lar sü rü le ri ni su la ma dık ça, biz sü rü le ri mi zi su la ya ma yız;
ba ba mız, ya şı iler le miş bir ih ti yar dır." de di ler. (28/23)
Bu nun üze ri ne, onu ve as ker le ri ni tu tup su ya at tık. Böy le lik le
zul me den le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir bak. (28/40)
İş te Biz, on la rın her bi ri ni ken di gü na hıy la ya ka la yı ver dik. Böy -
le ce on lar dan ki mi nin üs tü ne taş fır tı na sı gön der dik, ki mi ni şid-
det li bir çığ lık sa rı ver di, ki mi ni ye rin di bi ne ge çir dik, ki mi ni de
su da boğ duk. Al lah on la ra zul me di ci de ğil di, an cak on lar ken di
ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (29/40)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı? Böy le ce ken di le rin den ön -
ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler. On lar, güç ba kı -
mın dan ken di le rin den da ha üs tün idi ler, top ra ğı alt-üst et miş ler
(ek miş ler, ma den ler, su lar ara yıp çı kar mış lar) ve onu, ken di le -
ri nin imar et ti ğin den da ha çok imar et miş ler di. El çi le ri de, on la -
ra açık de lil ler le gel miş ti. De mek ki Al lah on la ra zul met mi yor du,

an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (30/9)
Si ze bir kor ku ve umut (un su ru) ola rak şim şe ği gös ter me si ile
gök ten su in dir mek su re tiy le ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt-
me si de, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la -
na bi le cek bir ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (30/24)
O, gök le ri da ya nak ol mak sı zın ya rat mış tır, bu nu gör mek te si niz.
Arz da da, si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye sar sıl maz dağ lar bı rak tı ve
ora da her can lı dan tü re tip ya yı ver di. Biz gök ten su in dir dik, böy-
le lik le ora da her gü zel olan çift ten bir bit ki bi tir dik. (31/10)
Son ra onun so yu nu bir öz den (sü la le'den), bas ba ya ğı bir su dan
yap mış tır. (32/8)
Gör mü yor lar mı; Biz, su yu ço rak top ra ğa sü rü yo ruz da onun la
ekin bi ti ri yo ruz; on dan hay van la rı, ken di le ri ye mek te dir? Yi ne
de gör mü yor lar mı? (32/27)
Al lah si zi top rak tan ya rat tı, son ra bir dam la su dan. Son ra da si -
zi çift çift kıl dı. O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. Ömür sü re ne, ömür ve ril me si ve onun öm rün -
den kı sal tıl ma sı da mut la ka bir ki tap ta (ya zı lı)dır. Ger çek ten bu,
Al lah'a gö re ko lay dır. (35/11)
İki de niz bir de ğil dir. Şu, tat lı, su suz lu ğu ke ser ve içi mi ko lay; şu
da, tuz lu ve acı dır. An cak her bi rin den ta ze et yer si niz ve ta kın -
mak ta ol du ğu nuz süs eş ya la rı nı çı ka rır sı nız. O'nun faz lın dan
ara ma nız ve umu lur ki şük ret me niz için ge mi le rin on da (de niz -
de) su la rı ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rür sün. (35/12)
Al lah'ın gök yü zün den su in dir di ği ni gör me din mi? Böy le ce Biz
onun la, renk le ri de ği şik olan mey ve ler çı kar dık. Dağ lar dan da
be yaz, kır mı zı renk le ri de ği şik ve si yah yol lar (kıl dık). (35/27)
İn san, Bizim ken di si ni bir dam la su dan ya rat tı ğı mı zı gör mü yor
mu? Şim di o, apa çık bir düş man ke sil miş tir. (36/77)
Son ra ken di le ri için onun üze rin de kay nar su ka rış tı rıl mış bir iç -
ki le ri de var dır. (37/67)
Son ra di ğer le ri ni su da boğ duk. (37/82)
"Aya ğı nı dep ret. İş te yı ka na cak ve içe cek so ğuk (su, di ye vah-
yet tik.). (38/42)
İş te bu; tat sın lar onu: Kay nar su ve irin. (38/57)
O'dur ki, si zi top rak tan, son ra bir dam la su dan, son ra bir
alak'tan (emb ri yo) ya rat tı; son ra si zi bir be bek ola rak çı kar mak -
ta, son ra güç lü (er gin lik) ça ğı nı za eriş me niz, son ra da yaş lan -
ma nız için si ze (bel li bir ömür ver mek te dir). Siz den ki mi nin da -
ha ön ce ha ya tı na son ve ril mek te dir; adı ko nul muş bir ece le
eriş me niz ve bel ki ak lı nı zı kul lan ma nız için (Al lah si zi böy le ya -
şa tır). (40/67)
Kay nar su yun için de; son ra ateş te tu tuş tu ru la cak lar. (40/72)
O'nun ayet le rin den bi ri de, se nin ger çek ten yer yü zü nü hu şu
için de (sol muş, boy nu bü kül müş ve kup ku ru) gör men dir. Ama
Biz onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man, dep re nir ve ka ba rır.
Şüp he siz onu di ril ten, ölü le ri de el bet te di ril ti ci dir. Çün kü O, her
şe ye güç ye ti ren dir. (41/39)
Ki O, bel li bir mik tar ile gök ten su in dir di de, onun la ölü bir mem-
le ke ti 'di rilt tik (ve her ya nı na ye ni den ha yat) yay dık'; siz de böy -
le (ka bir le ri niz den di ril ti lip) çı ka rı la cak sı nız. (43/11)
So nun da Bizi öf ke len di rin ce, Biz de on lar dan in ti kam al dık,
böy le ce on la rı top lu ola rak su da boğ duk. (43/55)
"De ni zi dur gun ve açık bı rak. Çün kü su da bo ğu la cak bir or du -
dur." (44/24)
Doğ ru su, o zak kum ağa cı; (44/43)
Gü nah kar ola nın ye me ği dir. (44/44)
Po ta gi bi; ka rın lar da kay nar-du rur; (44/45)
Kay nar-su yun kay na ma sı gi bi. (44/46)
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Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo -
zul ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar,
içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal dan ır -
mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve
Rab le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fa at la nan bir ki -
şi), ate şin için de ebe di ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça
par ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler gi bi olur mu?
(47/15)
Ve gök ten mü ba rek (be re ket ve rah met yük lü) su in dir dik; böy-
le ce onun la bah çe ler ve bi çi le cek ta ne ler bi tir dik. (50/9)
Bir dam la su dan (döl ya ta ğı na) me ni dö kül dü ğü za man. (53/46)
Biz de 'bar dak tan bo şa nır ca sı na akan' bir su ile gö ğün ka pı la rı -
nı aç tık. (54/11)
Ye ri de 'coş kun kay nak lar' ha lin de fış kırt tık. Der ken su, tak dir
edil miş bir işe kar şı (hük mü mü zü ger çek leş tir mek üze re) bir leş -
ti. (54/12)
"Ve on la ra, su yun ara la rın da ke sin ola rak pay edil di ği ni ha ber
ver. Su alış sı ra sı (ki min se, o) ha zır bu lun sun." (54/28)
On lar, ken di siy le ala bil di ği ne kay nar ha le ge ti ril miş su ara sın da
dö nüp-do la şır lar. (55/44)
Dur mak sı zın akan su(lar); (56/31)
Hüc re le re iş le yen ka vu ru cu bir sı cak lık ve kay nar su, (56/42)
Onun üze ri ne de ala bil di ği ne kay nar su dan içe cek si niz. (56/54)
Şim di siz, iç mek te ol du ğu nuz su yu gör dü nüz mü? (56/68)
Ar tık (onun için) ala bil di ği ne kay nar su dan bir şö len var dır.
(56/93)
De ki: "Ha ber ve rin; eğer su yu nuz ye rin di bi ne gö çü ve re cek ol -
sa, bu du rum da kim si ze bir akar su kay na ğı ge ti re bi lir? (67/30)
Ger çek şu ki, su taş tı ğı za man, o ge mi de Biz si zi ta şı dık;
(69/11)
Bun lar, ha ta la rı do la yı sıy la su da bo ğul du lar, son ra ate şe so kul -
du lar. O za man da Al lah'ın dı şın da hiç bir yar dım cı bu la ma dı -
lar. (71/25)
Eğer on lar (in san lar ve cin ler), yol üze rin de 'dos doğ ru bir is ti -
ka met tut tur sa lar dı', mut la ka Biz on la ra bol mik tar da su içi rir
(tü ken mez bir rı zık ve ni met ve rir)dik. (72/16)
Ce hen nem (sa kar) ne dir, sen bi lir mi sin? (74/27)
Ne alı ko yar, ne bı ra kır. (74/28)
Be şe re de li ce si ne su sa mış tır. (74/29)
Ken di si, akı tı lan me ni den bir dam la su de ğil miy di? (75/37)
Şüp he siz Biz in sa nı, kar ma şık olan bir dam la su dan ya rat tık.
Onu de ni yo ruz. Bun dan do la yı onu işi ten ve gö ren yap tık.
(76/2)
Sı kıp su yu çı ka ran (bu lut)lar dan 'bar dak tan bo şa nır ca sı na su'
in dir dik. (78/14)
Kay nar su dan ve irin den baş ka. (78/25)
On dan da su yu nu ve ot la ğı nı çı kar dı. (79/31)
Bir dam la su dan ya rat tı da onu 'bir öl çüy le bi çi me sok tu.'
(80/19)
Biz şüp he siz, su yu akıt tık ça akıt tık, (80/25)
Dö kü lüp atı lan bir su dan ya ra tıl dı. (86/6)
(Bu su,) Bel ke mi ği ile ka bur ga lar ara sın da(ki or gan lar)dan çı -
kar. (86/7)
Al lah'ın el çi si on la ra de di ki: "Al lah'ın (de ne me için si ze gön der-
di ği) de ve si ne ve onun su iç me-sı ra sı na dik kat edin." (91/13)

SUÇ-SUÇ LU
Ye tim le re mal la rı nı ve rin ve mur dar olan la te miz ola nı de ğiş tir -
me yin. On la rın mal la rı nı mal la rı nı za ka ta rak ye me yin. Çün kü

bu, bü yük bir suç tur. (4/2)
Kim bir ha ta ve ya gü nah ka za nır da son ra bu nu bir suç su za
yük ler se, ger çek ten o, böy le bir ya lan (büh tan)ı ve apa çık bir
gü na hı yük len miş tir. (4/112)
Suç lu-gü nah kâr la rın yo lu apa çık or ta ya çık sın di ye, ayet le ri mi -
zi iş te böy le bi rer bi rer açık lı yo ruz. (6/55)
Böy le ce Biz, her ül ke nin ön de ge len le ri ni -ora da hi le li- dü zen ler
kur sun lar di ye- ora nın suç lu-gü nah kar la rı kıl dık. Oy sa on lar, hi -
le li-dü ze ni an cak ken di le ri ne ku rar lar da bu nun şu uru na var-
maz lar. (6/123)
On la ra ne za man bir ayet gel se, der ler ki: "Al lah'ın el çi le ri ne ve -
ri le nin bir ben ze ri bi ze de ve ri le ne ka dar biz ke sin ola rak inan-
ma ya ca ğız." Al lah, el çi li ği ni ne re ye ve re ce ği ni da ha iyi bi lir. Bu,
suç lu-gü nah kar la ra, kur duk la rı hi le li-dü zen le ri ne de niy le şid det -
li bir azab ve Al lah Katında bir kü çük lük isa bet ede cek tir.
(6/124)
Şa yet se ni ya lan la ya cak olur lar sa, de ki: "Rab bi niz ge niş rah-
met sa hi bi dir. O'nun şid det li çarp ma sı, suç lu-gü nah kar lar top lu -
lu ğun dan ge ri çev ri le mez." (6/147)
Şüp he siz ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le -
nen ler, on lar için gö ğün ka pı la rı açıl maz ve ha lat (ya da de ve)
iğ ne nin de li ğin den ge çin ce ye ka dar cen ne te gir mez ler. Biz suç -
lu-gü nah kar la rı iş te böy le ce za lan dı rı rız. (7/40)
Ve on la rın üze ri ne bir (azab) sa ğa na ğı yağ dır dık. Suç lu-gü nah -
kar la rın uğ ra dık la rı so na bir bak iş te. (7/84)
Bu nun üze ri ne, ay rı ay rı mu ci ze ler (ayet ler) ola rak üzer le ri ne
tu fan, çe kir ge, buğ day gü ve si, kur ba ğa ve kan mu sal lat kıl dık.
Yi ne bü yük lük tas la dı lar ve suç lu-gü nah kar bir ka vim ol du lar.
(7/133)
O, suç lu-gü nah kâr lar is te me se de, hak kı ger çek leş tir mek ve
ba tı lı ge çer siz kıl mak için (böy le is ti yor du.) (8/8)
Özür be lirt me yi niz. Siz, ima nı nız dan son ra in kâ ra sap tı nız. Siz -
den bir top lu lu ğu ba ğış la sak da, bir top lu lu ğu nu zu ger çek ten
suç lu-gü nah kar ol ma la rı ne de niy le azab lan dı ra ca ğız. (9/66)
An dol sun, siz den ön ce ki ne sil le ri, re sul le ri ken di le ri ne apa çık
de lil ler ge tir di ği hal de, zul met tik le ri ve iman et me ye cek ol duk la -
rı için yı kı ma uğ rat tık. İş te Biz, suç lu-gü nah kar olan bir top lu lu -
ğu böy le ce za lan dı rı rız. (10/13)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve O'nun ayet le ri ni
ya lan la yan dan da ha za lim kim dir? Şüp he siz O, suç lu-gü nah -
kar la rı kur tu lu şa er dir mez. (10/17)
De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç, eğer O'nun aza bı si ze ge ce ve ya
gün düz ge li ve rir se, suç lu-gü nah kar lar, bu nu ne di ye er ke ne al -
mak is ti yor lar?" (10/50)
Son ra bun la rın ar dın dan Fi ra vun'a ve onun ön de ge len çev re -
si ne Mu sa'yı ve Ha run'u ayet le ri miz le gön der dik. Fa kat on lar
bü yük len di ler. On lar suç lu-gü nah kar bir ka vim di. (10/75)
Al lah, suç lu-gü nah kar lar is te me se de, hak kı (hak ola rak) ken di
ke li me le riy le ger çek leş ti re cek tir. (10/82)
On lar: "Bu nu ken di si uy dur du" mu di yor lar? De ki: "Eğer onu
ben uy dur duy sam, gü na hım ba na ait tir. Ama ben, siz le rin suç
ola rak iş le mek te ol duk la rı nız dan uza ğım." (11/35)
Ey kav mim, Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be
edin. Üs tü nü ze gök ten sa ğa nak (yağ mur lar, bol ni met ler) yağ-
dır sın ve gü cü nü ze güç kat sın. Suç lu-gü nah kar lar ola rak yüz
çe vir me yin." (11/52)
Siz den ön ce ki ne sil ler den on lar dan kur tar dı ğı mız dan pek azı
dı şın da yer yü zün de boz gun cu lu ğu ön le ye cek fa zi let sa hi bi ki şi -
ler bu lun ma lı de ğil miy di? Zul me den ler ise, için de bu lun duk la rı
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re fa hın pe şi ne düş tü ler. On lar, suç lu-gü nah kar lar dı. (11/116)
On dan umut la rı nı kes tik le ri za man, (du ru mu) ken di ara la rın da
gö rüş mek üze re bir ya na çe kil di ler. On la rın bü yük le ri de di ki:
"Ba ba nı zın si ze kar şı Al lah adı na ke sin bir söz al dı ğı nı ve da ha
ön ce Yu suf ko nu sun da yap tı ğı mız aşı rı lı ğı (iş le di ği miz su çu)
bil mi yor mu su nuz? Ar tık (bun dan böy le) ben, ya ba bam ba na
izin ve rin ce ye ve ya Al lah ba na iliş kin hü küm ve rin ce ye ka dar
(bu) yer den ke sin ola rak ay rı la mam. O, hü küm ve ren le rin en
ha yır lı sı dır." (12/80)
Öy le ki el çi ler, umut la rı nı ke sip de, ar tık on la rın ger çek ten ya -
lan la dık la rı nı san dık la rı bir sı ra da on la ra yar dı mı mız gel miş tir;
Biz ki mi di ler sek o kur tul muş tur. Suç lu-gü nah kar lar top lu lu ğun -
dan zor lu aza bı mız ke sin ola rak ge ri çev ril me ye cek tir. (12/110)
O gün suç lu-gü nah kar la rın (sı kı) bu ka ğı la ra vu rul duk la rı nı gö -
rür sün. (14/49)
Böy le ce Biz onu (ala yı), suç lu-gü nah kar la rın kalb le ri ne so ka rız.
(15/12)
De di ler ki: "Ger çek te biz, suç lu-gü nah kar olan bir top lu lu ğa
gön de ril dik." (15/58)
(Ön le ri ne) Ki tap ko nul muş tur; ar tık suç lu-gü nah kar la rın, on da
olan lar dan do la yı deh şet le-kor ku ya ka pıl dık la rı nı gö rür sün.
Der ler ki: "Ey vah lar bi ze, bu ki ta ba ne olu yor ki, kü çük bü yük bı -
rak ma yıp her şe yi sa yıp-dö kü yor?" Ya pıp-et tik le ri ni (ön le rin de)
ha zır bul muş lar dır. Rab bin hiç kim se ye zul met mez. (18/49)
Suç lu-gü nah kar lar ate şi gör müş ler dir, ar tık içi ne ken di le ri nin gi -
re cek le ri ni de an la mış lar dır; an cak on dan bir ka çış yo lu bu la -
ma mış lar dır. (18/53)
Suç lu-gü nah kar la rı su sa mış lar ola rak ce hen ne me sü re ce ğiz.
(19/86)
Ger çek şu ki, kim Rab bi ne suç lu-gü nah kar ola rak ge lir se, hiç
şüp he yok, onun için ce hen nem var dır. Onun için de ise, ne öle-
bi lir, ne di ri le bi lir." (20/74)
Sur'a üfü rü le ce ği gün, Biz suç lu-gü nah kar la rı o gün, (yüz le ri ka -
ra, göz le ri) göm gök (kas ka tı ve kör) ola rak' top la ya ca ğız.
(20/102)
Ko ru nan (if fet li) ka dın la ra (zi na su çu) atan, son ra dört şa hid ge -
tir me yen le re de sek sen değ nek vu run ve on la rın şa hid lik le ri ni
ebe di ola rak ka bul et me yin. On lar fa sık olan lar dır. (24/4)
Ken di eş le ri ne (zi na su çu) atan ve ken di le ri dı şın da şa hid le ri
bu lun ma yan lar ise, on lar dan da her bi ri nin şa hid li ği, Al lah adı -
na dört (ke re ye min) ile ken di si nin hiç şüp he siz doğ ru söy le -
yen ler den ol du ğu na şa hid lik et mek tir. (24/6)
O du rum da siz onu (if ti ra yı) dil le ri niz le ak tar dı nız ve hak kın da
bil gi niz ol ma yan şe yi ağız la rı nız la söy le di niz ve bu nu ko lay
san dı nız; oy sa o Al lah Katında çok bü yük (bir suç)tür. (24/15)
Na mus sa hi bi, bir şey den ha ber siz, mü'min ka dın la ra (zi na su -
çu) atan lar, dün ya da ve ahi ret te la net len miş ler dir. Ve on lar için
bü yük bir azab var dır. (24/23)
Me lek le ri gö re cek le ri gün, suç lu-gü nah kar la ra bir müj de yok tur.
Ve o gün (me lek ler on la ra) der ler ki: "(Si ze se vinç li ha ber) Ya -
sak tır, ya sak." (25/22)
İş te böy le; Biz, her pey gam be re suç lu-gü nah kar lar dan bir düş-
man kıl dık. Yol gös te ri ci ve yar dım cı ola rak Rab bin ye ter.
(25/31)
Üs te lik, on la rın ba na kar şı (da va sı nı sa vu na cak la rı bir ci na yet)
su çu(m) var; bun dan do la yı be ni öl dür me le rin den kor ku yo rum."
(26/14)
Bi zi suç lu-gü nah kar lar dan baş ka sap tı ran ol ma dı." (26/99)
Biz onu, suç lu-gü nah kar la rın kal bi ne iş te böy le iş let tik. (26/200)

De ki: "Yer yü zün de ge zip do la şın da, suç lu-gü nah kar la rın na sıl
bir so na uğ ra dık la rı nı gö rün" (27/69)
De di ki: "Rab bim, ba na ver di ğin ni met ler adı na, ar tık suç lu gü -
nah kar la ra des tek çi ol ma ya ca ğım." (28/17)
De di ki: "Bu, ben de olan bir bil gi do la yı sıy la ba na ve ril miş tir."
Bil mez mi, ki ger çek ten Al lah, ken di sin den ön ce ki ne sil ler den
kuv vet ba kı mın dan ken di sin den da ha güç lü ve in san-sa yı sı ba -
kı mın dan da ha çok olan kim se le ri yı kı ma uğ rat mış tır. Suç lu-gü -
nah kar lar dan ken di gü nah la rı so rul maz. (28/78)
Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı gün, suç lu-gü nah kar lar umut suz ca
yı kı lır lar. (30/12)
An dol sun, Biz sen den ön ce ken di ka vim le ri ne el çi ler gön der dik
de on la ra apa çık bel ge ler ge tir di ler; böy le ce Biz de suç lu gü -
nah kar lar dan in ti kam al dık. İman eden le re yar dım et mek ise,
Bizim üze ri miz de bir hak tır. (30/47)
Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı gün, suç lu-gü nah kar lar, tek bir sa a-
tin dı şın da (dün ya ha ya tı) ya şa ma dık la rı na and içer ler. İş te on -
lar böy le çev ri li yor lar dı. (30/55)
Suç lu-gü nah kar la rı, Rab le ri hu zu run da baş la rı öne eğil miş ola-
rak: "Rab bi miz, gör dük ve işit tik; şim di bi zi (bir ke re da ha dün-
ya ya) ge ri çe vir, sa lih bir amel de bu lu na lım, ar tık biz ger çek ten
ke sin bil giy le ina nan la rız" (di ye yal va ra cak la rı za ma nı) bir gör-
sen. (32/12)
Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri ha tır la tıl dık tan son ra, yüz çe vi ren -
den da ha za lim kim dir? Ger çek ten Biz, suç lu-gü nah kar lar dan
in ti kam alı cı la rız. (32/22)
Mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra ir ti kab et me dik le ri (bir
suç) se be biy le ezi yet eden ler ise, ger çek ten bir if ti ra ve açık bir
gü nah yük len miş ler dir. (33/58)
De ki: "Siz, bi zim iş le miş bu lun du ğu muz suç tan so ru la cak de -
ğil si niz ve biz de si zin yap mak ta ol duk la rı nız dan so ru la cak de -
ği liz." (34/25)
Bü yük lük tas la yan lar, za'fa uğ ra tı lan (müs taz'af)la ra de di ler ki:
"Si ze hi da yet gel dik ten son ra, si zi biz mi on dan alı koy duk? Ha -
yır, siz (za ten) suç lu-gü nah kar lar dı nız." (34/32)
Ey suç lu-gü nah kar lar, bu gün siz bir ya na çe ki lin." (36/59)
Doğ ru su Biz, suç lu-gü nah kar la ra böy le ya pa rız. (37/34)
Şüp he siz suç lu-gü nah kar lar, ce hen nem aza bı için de sü re siz
ka la cak lar dır. (43/74)
So nun da Rab bi ne: "Ger çek ten bun lar, suç lu-gü nah kar bir ka -
vim dir ler" di ye dua et ti. (44/22)
On lar mı ha yır lı, yok sa Tüb ba' kav mi ve on lar dan ön ce ki ler mi?
Biz on la rı yı kı ma uğ rat tık. Çün kü on lar, suç lu-gü nah kar dı.
(44/37)
İn kar eden le re ge lin ce; "Si ze kar şı ayet le rim okun du ğun da bü -
yük lük tas la yan (müs tek bir olan)lar ve suç lu-gü nah kar bir ka -
vim olan lar siz ler de ğil miy di niz?" (45/31)
Rab bi nin em riy le her şe yi yer le bir eder. Böy le ce mes ken le rin -
den baş ka, hiç bir şey(le ri) gö rü ne mez du ru ma düş tü ler. İş te
Biz, suç lu-gü nah kar bir kav mi böy le ce za lan dı rı rız. (46/25)
Doğ ru su Biz, suç lu-gü nah kar bir kav me gön de ril dik" de di ler.
(51/32)
Hiç şüp he siz suç lu lar-gü nah kar lar, bir sap mış lık (da lâ let) ve çıl-
gın lık için de dir ler. (54/47)
(Çün kü o gün) Suç lu-gü nah kar lar, si ma la rın dan ta nı nır da alın-
la rın dan ve ayak la rın dan ya ka la nır lar. (55/41)
İş te bu, suç lu-gü nah kar la rın ken di si ni ya lan la dık la rı ce hen nem -
dir. (55/43)
Yap ma ya ca ğı nız şe yi söy le me niz, Al lah Katında bir ga zab (ko -
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nu su ol ma sı) ba kı mın dan bü yü dü (bü yük bir suç teş kil et ti).
(61/3)
Öy ley se, Müs lü man la rı suç lu-gü nah kar olan lar gi bi (eşit) kı lar
mı yız? (68/35)
On lar bir bir le ri ne gös te ri lir ler. Bir suç lu-gü nah kar, o gü nün aza-
bı na kar şı lık ol mak üze re, oğul la rı nı fid ye ola rak ver mek is ter;
(70/11)
Suç lu-gü nah kar la rı; (74/41)
İş te Biz, suç lu-gü nah kar la ra böy le ya pı yo ruz. (77/18)
(Siz ler de dün ya da) Yi yin ve bi raz ya rar la nın. Çün kü siz, suç lu-
gü nah kar kim se ler si niz. (77/46)
Han gi suç tan do la yı öl dü rül dü?" (81/9)
O, gayb (ha ber le rin)e kar şı (söy le dik le rin den do la yı) suç la na -
maz (ya da cim ri lik te bu lu nup kıs kanç lık yap maz.(81/24)
Doğ ru su, 'suç ve gü nah iş le yen ler,' ki mi iman eden le re gü lüp-
ge çer ler di. (83/29)

SU LA MAK
(Bu nun üze ri ne Mu sa, "Rab bim) di yor ki: O, ye ri sür mek ve eki -
ni su la mak için bo yun du ru ğa alın ma yan, sal ma ve ala ca sı ol -
ma yan bir inek tir" de di. (O za man): "Şim di ger çe ği ge tir din" de -
di ler. Böy le ce ine ği kes ti ler; ama ne re dey se (bu nu) yap ma ya -
cak lar dı. (2/71)
Onun la ölü bir bel de yi (top ra ğı) can lan dır mak ve ya rat tı ğı mız
hay van lar dan ve in san lar dan bir ço ğu nu onun la su la mak için.
(25/49)

SUR
O, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya ra tan dır. O'nun "ol" de di ği gün
(her şey) olu ve rir, O'nun sö zü hak tır. Sur'a üfü rül dü ğü gün,
mülk O'nun dur. O, gay bı ve mü şa he de edi le bi le ni bi len dir. O,
hü küm ve hik met sa hi bi olan dır, ha ber dar olan dır. (6/73)
Biz o gün, bir kıs mı nı bir kıs mı için de dal ga la nır ca sı na bı ra kı -
ver mi şiz. Sur'a da üfü rül müş tür, ar tık on la rın tü mü nü bir ara da
to par la mı şız. (18/99)
Sur'a üfü rü le ce ği gün, Biz suç lu-gü nah kar la rı o gün, (yüz le ri ka -
ra, göz le ri) göm gök (kas ka tı ve kör) ola rak' top la ya ca ğız.
(20/102)
Böy le ce sur'a üfü rül dü ğü za man ar tık o gün ara la rın da soy lar
(ve ya soy bağ la rı) yok tur ve (üs tün lük un su ru ola rak soy lu lu ğu
ve ya bir bir le ri ne du rum la rı nı) so ruş tur maz lar da. (23/101)
Sur'a üfü rü le ce ği gün, Al lah'ın di le di ği kim se ler dı şın da, gök ler -
de ve yer de olan her kes ar tık kor ku ya ka pıl mış tır ve her bi ri 'bo-
yun bük müş' ola rak O'na gel miş ler dir. (27/87)
Sur'a üfü rül müş tür; böy le ce on lar ka bir le rin den (di ril ti lip) Rab le -
ri ne doğ ru (dal ga lar ha lin de) sü zü lüp-gi der ler. (36/51)
Sur'a üfü rül dü; böy le ce Al lah'ın di le dik le ri dı şın da, gök ler de ve
yer de olan lar çar pı lıp-yı kı lı ver di. Son ra bir da ha ona üfü rül dü,
ar tık on lar aya ğa kalk mış du rum da gö zet li yor lar. (39/68)
Sur'a da üfü rül müş tür. İş te bu, teh di din (ger çek leş ti ği) gün dür.
(50/20)
O gün, mü na fık er kek ler ile mü na fık ka dın lar, iman eden le re
der ler ki: "(Ne olur) Bize bir ba kın, si zin nu ru nuz dan bi raz cık
alıp-ya rar la na lım." On la ra: "Ar ka nı za (dün ya ya) dö nün de bir
nur ara yıp-bul ma ya ça lı şın" de ni lir. Der ken ara la rın da ka pı sı
olan bir sur çe kil miş tir; onun iç ya nın da rah met, dış ya nın da o
yön den azab var dır. (57/13)
Ar tık sur'a tek bir üfü rü lüş le üfü rü le ce ği. (69/13)
Çün kü o bo ru ya (sur'a) üfü rül dü ğü za man, (74/8)

Sur'a üfü rü le ce ği gün, ar tık siz dal ga dal ga ge le cek si niz.
(78/18)

SU RET
Döl ya tak la rın da si ze di le di ği gi bi su ret ve ren O'dur. O'ndan
baş ka ilah yok tur; üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa -
hi bi dir. (3/6)
An dol sun, Biz si zi ya rat tık, son ra si ze su ret (bi çim-şe kil) ver dik,
son ra me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. On lar da İb lis'in
dı şın da sec de et ti ler; o, sec de eden ler den ol ma dı. (7/11)
Si ze bir kor ku ve umut (un su ru) ola rak şim şe ği gös ter me si ile
gök ten su in dir mek su re tiy le ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt-
me si de, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la -
na bi le cek bir ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (30/24)
Al lah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök yü zü nü bir bi na kıl dı; si -
zi su ret len dir di, su re ti ni zi de en gü zel (bir bi çim ve in ce lik te) kıl -
dı ve si ze gü zel-te miz şey ler den rı zık ver di. İş te si zin Rab bi niz
Al lah bu dur. Alem le rin Rab bi Al lah ne yü ce dir. (40/64)
Bu su ret le on la rı, son ra dan ge le cek ler için bir se lef ve bir ör nek
kıl dık. (43/56)
O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var
eden dir, 'şe kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur.
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O,
Aziz, Ha kim dir. (59/24)
Gök le ri ve ye ri hak ol mak üze re ya rat tı ve si ze dü zen li bir bi çim
(su ret) ver di; su ret le ri ni zi de gü zel yap tı. Dö nüş O'na dır. (64/3)
Di le di ği bir su ret te se ni ter tib et ti. (82/8)

SU SUZ LUK
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re,  Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), kâ fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
İki de ni zi (bir bi ri ne) sa lıp ka tan O'dur; bu, tat lı, su suz lu ğu gi de -
ri ci, bu da tuz lu ve acı dır. İki si nin ara sın da (bir bir le ri ne ka rış -
ma la rı nı ön le yen) bir en gel (ber zah) ve aşıl ma yan bir sı nır koy-
muş tur. (25/53)
İki de niz bir de ğil dir. Şu, tat lı, su suz lu ğu ke ser ve içi mi ko lay; şu
da, tuz lu ve acı dır. An cak her bi rin den ta ze et yer si niz ve ta kın -
mak ta ol du ğu nuz süs eş ya la rı nı çı ka rır sı nız. O'nun faz lın dan
ara ma nız ve umu lur ki şük ret me niz için ge mi le rin on da (de niz -
de) su la rı ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rür sün. (35/12)

SU VA
Ve de di ler ki: Ken di ilah la rı nı zı bı rak ma yın; bı rak ma yın ne
Vedd'i, ne Su va'ı, ne Ye ğus'u, ne Ye'uk'u ve ne de Nesr'i."
(71/23)

SÜLB
Siz le re an ne le ri niz, kız la rı nız, kız kar deş le ri niz, ha la la rı nız, tey-
ze le ri niz, er kek kar deş le rin kız la rı, kız kar deş le rin kız la rı, si zi
em zi ren (süt) an ne le ri niz, süt kız kar deş le ri niz, ka dın la rı nı zın
an ne le ri ve ken di le riy le (ger de ğe) gir di ği niz ka dın la rı nız dan
olup ko ru yu cu lu ğu nuz al tın da bu lu nan üvey kız la rı nız -on lar la
ger de ğe gir me miş se niz, si ze bir sa kın ca yok tur-, si zin sül bü -
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nüz den olan oğul la rı nı zın eş le ri ve iki kız kar de şi bir ara ya ge -
tir di ği niz (ev li lik) ha ram kı lın dı. An cak (ca hi li ye de) ge çen geç-
miş tir. Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/23)

HZ. SÜ LEY MAN (A.S.)
Ve on lar Sü ley man'ın mül kü (nü büv ve ti) hak kın da şey tan la rın
an lat tık la rı na uy du lar. Sü ley man in kâr et me di; an cak şey tan lar
in kâr et ti. On lar in san la ra sih ri ve Ba bil'de ki iki me le ğe Ha rut'a
ve Ma rut'a in di ri le ni öğ re ti yor lar dı. Oy sa o iki si: "Biz yal nız ca bir
fit ne yiz sa kın in kâr et me" de me dik çe hiç kim se ye (bir şey) öğ -
ret mez ler di. Fa kat on lar dan er kek le ka rı sı nın ara sı nı açan şe yi
öğ re ni yor lar dı. Oy sa onun la Al lah'ın iz ni ol ma dık ça hiç kim se ye
za rar ve re mez ler di. Bu na rağ men ken di le ri ne za rar ve re cek ve
ya rar sağ la ma ya cak şe yi öğ re ni yor lar dı. An dol sun on lar bu nu
sa tın ala nın ahi ret ten hiç bir pa yı ol ma dı ğı nı bil di ler; ken di ne fis-
le ri ni kar şı lı ğın da sat tık la rı şey ne kö tü; bir bil se ler di. (2/102)
Nuh'a ve on dan son ra ki pey gam ber le re vah yet ti ği miz gi bi sa na
da vah yet tik. İb ra him'e İs ma il'e İs hak'a Ya kub'a to run la rı na
İsa'ya Ey yub'a Yu nus'a Ha run'a ve Sü ley man'a da vah yet tik.
Da vud'a da Ze bur ver dik. (4/163)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik hep si ni hi da ye te eriş-
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u Sü ley -
man'ı Ey yub'u Yu suf'u Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş tır dık.
Biz iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/84)
Sü ley man için de fır tı na bi çi min de esen rüz ga ra (bo yun eğ dir -
dik) ki ken di em riy le için de be re ket ler kıl dı ğı mız ye re akıp gi der-
di. Biz her şe yi bi len le riz. Onun için de niz de dal gıç lık ya pan ve
bun dan baş ka iş(ler) de gö ren şey tan lar dan kim se le ri de (em ri -
ne ver dik). Biz on la rın ko ru yu cu la rı idik. (21/81-82)
An dol sun Da vud'a ve Sü ley man'a bir ilim ver dik: "Bi zi inan mış
kul la rın dan bir ço ğu na gö re üs tün kı lan Al lah'a ham dol sun." de -
di ler. Sü ley man Da vud'a mi ras çı ol du ve de di ki: "Ey in san lar bi -
ze kuş la rın ko nuş ma-di li öğ re til di ve bi ze her şey den (bol bir ni -
met) ve ril di. Ger çek ten bu apa çık bir üs tün lük tür." Sü ley man'a
cin ler den in san lar dan ve kuş lar dan or du la rı top lan dı ve bun lar
bö lük ler ha lin de da ğı tıl dı. Ni ha yet ka rın ca va di si ne gel dik le rin -
de bir di şi ka rın ca de di ki: "Ey ka rın ca top lu lu ğu, ken di yu va la -
rı nı za gi rin, Sü ley man ve or du la rı, far kın da ol mak sı zın si zi kı -
rıp-geç me sin." (Sü ley man) Bu sö zü üze ri ne te bes süm edip gül -
dü ve de di ki: "Rab bim ba na an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te
şük ret me mi ve hoş nut ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı il -
ham et ve be ni rah me tin le sa lih kul la rın ara sı na kat." Kuş la rı
de net le dik ten son ra de di ki: "Hüd hüd'ü ne den gö re mi yo rum
yok sa kay bo lan lar dan mı ol du?" "Onu ger çek ten şid det li bir
azab la azab lan dı ra ca ğım ya da onu bo ğaz la ya ca ğım ve ya o
ba na apa çık olan bir de lil ge tir me li dir." Der ken uzun za man
geç me den gel di ve de di ki: "Se nin ku şa ta ma dı ğın (öğ re ne me -
di ğin) şe yi ben ku şat tım ve sa na Sa ba'dan ke sin bir ha ber ge -
tir dim." "Ger çek ten ben on la ra hük met mek te olan bir ka dın bul-
dum ki, ona her şey den (bol ca) ve ril miş tir ve bü yük bir tah tı var."
"Onu ve kav mi ni Al lah'ı bı ra kıp da gü ne şe sec de et mek te ler ken
bul dum, şey tan on la ra yap tık la rı nı süs le miş tir böy le ce on la rı
(doğ ru) yol dan alı koy muş tur; bun dan do la yı on lar hi da yet bul-
mu yor lar." "Ki on lar gök ler de ve yer de sak lı ola nı or ta ya çı ka -
ran ve si zin giz le dik le ri ni zi ve açı ğa vur duk la rı nı zı bi len Al lah'a
sec de et me sin ler di ye (yap mak ta dır lar)." "O Al lah O'ndan baş -
ka ilah yok tur bü yük Arş'ın Rab bi dir." (Sü ley man:) "Du rup bek-
le ye ce ğiz doğ ru yu mu söy le din yok sa ya lan cı lar dan mı ol dun?"
de di. "Bu mek tu bum la git, onu ken di le ri ne bı rak son ra on lar dan

(bi raz) uzak laş, böy le lik le bir ba kı ver ne ye baş vu ra cak lar?"
(Hüd hüd'ün mek tu bu gö tü rüp bı rak ma sın dan son ra Sa ba me li -
ke si Bel kıs:) De di ki: "Ey ön de ge len ler ger çek ten ba na ol duk -
ça önem li bir mek tup bı ra kıl dı." "Ger çek şu ki bu Sü ley man'dan -
dır ve 'Şüp he siz Rah man ve Ra him olan Al lah'ın adıy la' (baş la -
mak ta)dır." (İçin de de:) "Ba na kar şı bü yük lük gös ter me yin ve
ba na Müs lü man ola rak ge lin" di ye (ya zıl mak ta dır). De di ki: "Ey
ön de ge len ler bu işim de ba na gö rüş be lir tin siz (her şe ye) şa hid-
lik et me dik çe ben hiç bir iş te ke sin (ka rar ve ren bi ri) de ği lim."
De di ler ki: "Biz kuv vet sa hi bi yiz ve zor lu sa vaş çı la rız. İş ko nu -
sun da ka rar se nin dir, ar tık sen bak ne yi em re der sen (biz uy gu -
la rız). De di ki: "Ger çek ten hü küm dar lar bir ül ke ye gir dik le ri za -
man ora sı nı boz gu na uğ ra tır lar ve hal kın dan onur sa hi bi olan-
la rı hor ve aşa ğı lık kı lar lar; iş te on lar böy le ya par lar." "Ben on -
la ra bir he di ye gön de re yim de, bir ba ka yım el çi ler ney le dö ner -
ler." (El çi he di ye ler le) Sü ley man'a gel di ği za man: "Siz ler ba na
mal ile yar dım da mı bu lun mak is ti yor su nuz? Al lah'ın ba na ver-
di ği si ze ver di ğin den da ha ha yır lı dır; ha yır siz he di ye niz le se vi -
nip öğü ne bi lir si niz" de di. "Sen on la ra dön, biz on la ra öy le or du -
lar la ge li riz ki, on la rın kar şı koy ma la rı müm kün de ğil ve biz on -
la rı ora dan hor lan mış-aşa ğı lan mış ve kü çük dü şü rül müş ler ola-
rak sü rüp çı ka rı rız." (El çi nin git me sin den son ra Sü ley man:) "Ey
ön de ge len ler, on lar ba na tes lim ol muş (Müs lü man)lar ola rak
gel me den ön ce, siz den kim onun tah tı nı ba na ge ti re bi lir?" de di.
Cin ler den if rit: "Sen da ha ma ka mın dan kalk ma dan ben onu sa -
na ge ti re bi li rim, ben ger çek ten bu na kar şı ke sin ola rak gü ve ni -
lir bir gü ce sa hi bim." de di. Ken di ya nın da ki tap tan il mi olan bi ri
de di ki: "Ben (gö zü nü açıp ka pa ma dan) onu sa na ge ti re bi li rim."
Der ken (Sü ley man) onu ken di ya nın da du rur va zi yet te gö rün ce
de di ki: "Bu Rab bi min faz lın dan dır O'na şük re de cek mi yim yok -
sa nan kör lük ede cek mi yim di ye be ni de ne mek te ol du ğu için
(bu ola ğa nüs tü olay ger çek leş ti). Kim şük re der se ar tık o ken di -
si için şük ret miş tir kim nan kör lük eder se ger çek ten be nim Rab -
bim Ga ni (hiç bir şe ye ve kim se ye ih ti ya cı ol ma yan)dır Ke rim
olan dır. De di ki: "Onun tah tı nı de ği şik li ğe uğ ra tın, bir ba ka lım
doğ ru ola nı bu la bi le cek mi, yok sa bul ma yan lar dan mı ola cak?
Böy le ce (Bel kıs) gel di ği za man ona: "Se nin tah tın böy le mi?"
de nil di. De di ki: "Tıp kı ken di si. Bi ze on dan ön ce ilim ve ril miş ti
ve biz Müs lü man ol muş tuk." Al lah'tan baş ka tap mak ta ol du ğu
şey ler onu (Müs lü man ol mak tan) alı koy muş tu. Ger çek te o in kâr
eden bir ka vim den di. Ona: "Köş ke gir" de nil di. Onu gö rün ce de -
rin bir su san dı ve (ete ği ni çe ke rek) ayak la rı nı aç tı. (Sü ley man:)
De di ki: "Ger çek te bu say dam cam dan ol ma dü zel til miş bir
köşk-ze min dir." De di ki: "Rab bim ger çek ten ben ken di me zul-
met tim; (ar tık) ben Sü ley man'la bir lik te alem le rin Rab bi olan
Allah'a tes lim ol dum." (27/15-44)
Sü ley man için de sa bah gi di şi bir ay ak şam dö nü şü bir ay (me -
sa fe) olan rüz ga ra (bo yun eğ dir dik); eri miş ba kır ma de ni ni ona
sel gi bi akıt tık. Onun eli al tın da Rab bi nin iz niy le iş gö ren bir kı -
sım cin ler var dı. On lar dan kim Bizim em ri miz den çı kıp-sa pa cak
ol sa ona çıl gın ate şin aza bın dan tad dı rır dık. Ona di le di ği şe kil -
de ka le ler, hey kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de ça nak lar ve ye rin -
den sö kül me yen ka zan lar ya par lar dı. "Ey Da vud ai le si şük re -
de rek ça lı şın." Kul la rım dan şük re den ler az dır. Böy le ce onun
(Sü ley ma nın) ölü mü ne ka rar ver di ği miz za man ölü mü nü on la ra
asa sı nı ye mek te olan bir ağaç kur dun dan baş ka sı ha ber ver-
me di. Ar tık o ye re yı kı lıp-dü şün ce açıkça or ta ya çık tı ki şa yet
cin ler gay bı bil miş ol sa lar dı böy le si ne aşa ğı la nı cı bir azab için-
de ka lıp-ya şa maz lar dı. (34/12-14)
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Biz Da vud'a Sü ley man'ı ar ma ğan et tik. O, ne gü zel kul du. Çün -
kü o, (da ima Al lah'a) yö ne lip-dö nen bi riy di. Ha ni ona ak şa ma
ya kın, bir aya ğı nı tır na ğı üs tü ne di ken, öbür üç aya ğıy la top ra -
ğı ka zı yan, ya ğız at lar su nul muş tu. O da de miş ti ki: "Ger çek ten
ben, mal (ve ya at) sev gi si ni Rab bi mi zik ret mek ten do la yı ter cih
et tim." So nun da bu at lar (koş tu lar ve toz) per de si nin ar ka sı na
sak lan dı lar. "On la rı ba na ge ri ge ti rin" (de di). Son ra (on la rın) ba -
cak la rı nı ve bo yun la rı nı ok şa ma ya baş la dı. An dol sun, Biz Sü -
ley man'ı im ti han et tik, tah tı nın üs tün de bir ce set bı rak tık. Son ra
(es ki du ru mu na) dön dü. "Rab bim, be ni ba ğış la ve ben den son -
ra hiç kim se ye na sib ol ma yan bir mül kü ba na ar ma ğan et. Şüp -
he siz sen, kar şı lık sız ar ma ğan eden sin." Böy le ce rüz ga rı onun
buy ru ğu al tı na ver dik. Onun em riy le di le di ği yö ne yu mu şak ça
eser di. Şey tan la rı da; her bi na us ta sı nı ve dal gıç ola nı. Ve (kö -
tü lük yap ma ma la rı için) sağ lam ke ment ler le bir bi ri ne bağ lan mış
di ğer le ri ni. "İş te bu, bi zim ver gi miz dir. (Ey Sü ley man) Ar tık sen
de he sa ba vur mak sı zın, ver ya da tut." Şüp he siz, onun Bi zim
Katımız da ger çek ten bir ya kın lı ğı ve va rı la cak gü zel bir ye ri var-
dır. (38/30-40)

SÜN NET
Ger çek şu ki, siz den ön ce ni ce sün net ler ge lip-geç miş tir. Bun -
dan do la yı yer yü zün de ge zip-do la şın da ya lan la yan la rın uğ ra -
dık la rı so nuç na sıl ol du bir gö rün. (3/137)
Al lah, si ze açık la ya rak an lat mak, si zi siz den ön ce ki le rin sün ne -
ti ne ilet mek ve tev be le ri ni zi ka bul et mek is ter. Al lah bi len dir, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (4/26)
On lar, gök le rin ve ye rin 'ba ğım lı ol du ğu ege men li ğe ve sün ne -
te' (me le kût) Al lah'ın ya rat tı ğı şey le re ve ih ti mal (ve rip) ecel le ri -
nin pek yak laş tı ğı na bak mı yor lar mı? Bun dan son ra on lar ar tık
han gi sö ze ina na cak lar? (7/185)
O in kâr eden le re de ki: "Eğer vaz ge çer ler se geç miş te (yap tık -
la rı) şey ler ba ğış la na cak tır. Ama yi ne dö ne cek olur lar sa, ön ce -
ki (top lum la ra uy gu la nan) sün net, mu hak kak (on la rın ba şın dan
da) geç miş ola cak tır. (8/38)
On lar ona (in di ri len ki ta ba) inan maz lar, oy sa ki ev vel ki le rin sün-
ne ti geç miş tir. (15/13)
(Bu,) Sen den ön ce gön der di ği miz re sul le ri mi zin bir sün ne ti dir.
Sün ne ti miz de bir de ği şik lik6 bu la maz sın. (17/77)
Ken di le ri ne hi da yet gel di ği za man in san la rı inan mak tan ve
Rab le rin den ba ğış lan ma di le me le rin den alı ko yan şey, an cak
ev vel ki le rin sün ne ti nin ken di le ri ne de gel me si ve ya aza bın on -
la rı kar şı lar ca sı na gel me si(ni bek le me le ri)dir. (18/55)
Al lah'ın ken di si ne farz kıl dı ğı bir şey(i ye ri ne ge tir me)de pey-
gam ber üze ri ne hiç bir güç lük yok tur. (Bu,) Da ha ön ce ge lip ge -
çen (üm met)ler de Al lah'ın bir sün ne ti dir. Al lah'ın em ri, tak dir
edil miş bir ka der dir. (33/38)
(Bu,) Da ha ön ce den ge lip-ge çen ler hak kın da (uy gu la nan)
Allah'ın sün ne ti dir. Al lah'ın sün ne tin de ke sin ola rak bir de ği şik -
lik bu la maz sın. (33/62)
(Hem de) Yer yü zün de bü yük lük tas la ya rak ve kö tü lü ğü ta sar la -
yıp dü zen le ye rek. Oy sa hi le li dü zen, ken di sa hi bin den baş ka sı -
nı sa rıp-ku şat maz. Ar tık on lar ön ce ki le rin sün ne tin den baş ka sı -
nı mı göz le mek te dir ler? Sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir
de ği şik lik bu la maz sın ve sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir
dö nü şüm de bu la maz sın. (35/43)
Ama Bi zim da ya nıl maz-aza bı mı zı gör dük le ri za man, iman la rı
ken di le ri ne hiç bir ya rar sağ la ma dı. (Bu,) Al lah'ın kul la rı ara sın -

da sü rüp-gi den sün ne ti dir. İş te ka fir ler bu ra da hüs ra na uğ ra -
mış lar dır. (40/85)
(Bu,) Al lah'ın öte den be ri sü rüp gi den sün ne ti dir. Sen Al lah'ın
sün ne tin de ke sin lik le bir de ği şik lik bu la maz sın. (48/23)

SÜR GÜN
Ha ni o in kâr eden ler, se ni tu tuk la mak ya da öl dür mek ve ya sür-
gün et mek ama cıy la, tu zak ku ru yor lar dı. On lar bu tu za ğı ta sar -
lı yor lar ken, Al lah da bir dü zen (bir kar şı lık) ku ru yor du. Al lah, dü -
zen ku ru cu la rın (tu zak la rı na kar şı lık ve ren le rin) ha yır lı sı dır.
(8/30)
On lar, yal nız ca; "Rab bi miz Al lah'tır" de me le rin den do la yı, hak-
sız ye re yurt la rın dan sür gün edi lip çı ka rıl dı lar. Eğer Al lah'ın, in -
san la rın ki mi ni ki miy le de fet me si (ye nil gi ye uğ rat ma sı) ol ma -
say dı, ma nas tır lar, ki li se ler, hav ra lar ve için de Al lah'ın is mi nin
çok ça anıl dı ğı mes cid ler, mu hak kak yı kı lır gi der di. Al lah Ken di
(di ni)ne yar dım eden le re ke sin ola rak yar dım eder. Şüp he siz
Al lah, güç lü olan dır, aziz olan dır. (22/40)
Ki tap Eh lin den in kâr eden le ri ilk sür gün de yurt la rın dan çı ka ran
O'dur. On la rın çı ka cak la rı nı siz san ma mış tı nız, on lar da ka le le -
ri nin ken di le ri ni Al lah'tan ko ru ya ca ğı nı san mış lar dı. Böy le ce
Allah(ın aza bı) da, on la ra he sa ba kat ma dık la rı bir yön den gel -
di, yü rek le ri ne kor ku sal dı; öy le ki ev le ri ni ken di el le riy le ve
mü'min le rin el le riy le tah rip edi yor lar dı. Ar tık ey ba si ret sa hip le ri
ib ret alın. (59/2)
Eğer Al lah, on la ra sür gü nü yaz ma mış ol say dı, mu hak kak on la -
rı (yi ne) dün ya da azab lan dı rır dı. Ahi ret te ise on lar için ateş aza -
bı var dır. (59/3)

SÜS
Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal -
ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet
in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me -
ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Katında olan dır. (3/14)
Al lah'tan baş ka yal va rıp-ya kar dık la rı na (tap tık la rı na) söv me yin;
son ra on lar da had di aşa rak bil mek si zin Al lah'a sö ver ler. İş te
böy le, Biz her üm me te yap tık la rı nı süs lü (çe ki ci) gös ter dik, son -
ra on la rın son va rış la rı Rab le ri ne dir. O, yap mak ta ol duk la rı nı
on la ra ha ber ve re cek tir. (6/108)
Ölü iken ken di si ni di rilt ti ği miz ve in san lar için de yü rü me si için
ken di si ne bir nur ver di ği miz kim se nin du ru mu, ka ran lık lar da ka -
lıp ora dan bir çı kış bu la mı ya nın du ru mu gi bi mi dir? İş te, ka fir le -
re yap mak ta ol duk la rı böy le 'süs lü ve çe ki ci' gös te ril miş tir.
(6/122)
Yi ne bu nun gi bi on la rın or tak la rı, müş rik ler den ço ğu na ço cuk la -
rı nı öl dür me yi süs lü gös ter di ler. Hem on la rı he la ke dü şür mek,
hem ken di aleyh le rin de din le ri ni kar ma ka rı şık kıl mak için. Al lah
di le sey di bu nu yap maz lar dı; sen on la rı ve düz mek te ol duk la rı
if ti ra la rı bı rak. (6/137)
Ey Ade mo ğul la rı, Biz si zin çir kin yer le ri ni zi ör te cek bir el bi se ve
si ze 'süs ka zan dı ra cak bir gi yim' in dir dik (va ret tik). Tak va ile ku -
şa nıp-do nan mak ise, bu da ha ha yır lı dır. Bu, Al lah'ın ayet le rin -
den dir. Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (7/26)
(Tu ra git me si nin) Ar dın dan Mu sa'nın kav mi süs eş ya la rın dan
bö ğür me si olan bir bu za ğı hey ke li ni (ta pı la cak ilah) edin di ler.
Onun ken di le riy le ko nuş ma dı ğı nı ve on la rı bir yo la da yö nel -
tip-ilet me di ği ni (hi da ye te er dir me di ği ni) gör me di ler mi? Onu
(tan rı) edin di ler de, zul me den ler ol du lar. (7/148)
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(Ha ram ay la rı) Er te le mek an cak in kâr da bir ar tış tır. Bu nun la kâ -
fir ler şa şır tı lıp-sap tı rı lır. Al lah'ın ha ram kıl dı ğı na sa yı ba kı mın -
dan uy mak için, onu bir yıl he lal, bir yıl ha ram kı lı yor lar. Böy le -
lik le Al lah'ın ha ram kıl dı ğı nı he lal kıl mış olu yor lar. Yap tık la rı nın
kö tü lü ğü ken di le ri ne 'çe ki ci ve süs lü' gös te ril miş tir. Al lah, in kâr -
cı bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (9/37)
İn sa na bir za rar do kun du ğun da, yan ya tar ken, otu rur ken ya da
ayak tay ken Bize dua eder; za ra rı nı üs tün den kal dır dı ğı mız za -
man ise, san ki ken di si ne do ku nan za ra ra Bizi hiç ça ğır ma mış
gi bi dö ner-gi der. İş te, öl çü yü ta şı ran la ra yap mak ta ol duk la rı
böy le süs len miş tir. (10/12)
Dün ya ha ya tı nın ör ne ği, an cak gök ten in dir di ği miz, onun la in -
san la rın ve hay van la rın ye di ği yer yü zü nün bit ki si ka rış mış olan
bir su gi bi dir. Öy le ki yer, gü zel li ği ni ta kı nıp süs len di ği ve aha li -
si ger çek ten ona güç ye tir dik le ri ni san mış lar ken (iş te tam bu sı -
ra da) ge ce ve ya gün düz ona em ri miz gel miş tir de, dün san ki
hiç bir zen gin li ği yok muş gi bi, onu kö kün den bi çi lip atıl mış bir
du rum da kıl mı şız. Dü şü nen bir top lu luk için Biz ayet le ri böy le
bi rer bi rer açık la rız. (10/24)
(Al lah) Gök ten bir su in dir di de de re ler ken di mik ta rın ca çağ la -
yıp ak tı. Sel de yü ze vu ran bir kö pük yük len di. Bir süs ve ya bir
me ta sağ la mak için ateş te üze ri ne ya kıp-erit tik le ri şey ler (ma -
den ler)de de bu nun gi bi bir kö pük (ar tık) var dır. İş te Al lah, hak
ile ba tı la böy le ör nek ler ve rir. Kö pü ğe ge lin ce, o atı lır gi der, in -
san la ra ya rar sağ la ya cak şey ise, yer yü zün de ka lır. İş te Al lah
ör nek le ri böy le ver mek te dir. (13/17)
Her nef sin bü tün ka zan dık la rı üze rin de gö ze ti ci ola na mı (baş
kal dı rı lır?) On lar Al lah'a or tak lar koş tu lar. De ki: "Bun la rı ad lan -
dı rın (ba ka lım). Yok sa siz yer yü zün de bil me ye ce ği bir şe yi O'na
ha ber mi ve ri yor su nuz? Yok sa sö zün za hi ri ne (ve ya boş ve
süs lü ola nı na)mi (ka nı yor su nuz)? Ha yır, in kâr eden le re ken di
hi le li-dü zen le ri süs lü-çe ki ci gös te ril miş tir ve on lar (doğ ru) yol-
dan alı ko nul muş lar dır. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için hiç-
bir yol gös te ri ci yok tur. (13/33)
An dol sun, gök te burç lar kıl dık ve onu göz le yen ler için süs le dik.
(15/16)
De di ki: "Rab bim, be ni kış kırt tı ğın şe ye kar şı lık, an dol sun, ben
de yer yü zün de on la ra, (sa na baş kal dır ma yı ve dün ya tut ku la rı -
nı) süs le yip-çe ki ci gös te re ce ğim ve on la rın tü mü nü mut la ka
kış kır tıp-sap tı ra ca ğım." (15/39)
On la ra bin me niz ve süs için at la rı, ka tır la rı ve mer keb le ri (ya rat-
tı). Ve da ha siz le rin bil me di ği niz ne le ri ya rat mak ta dır? (16/8)
De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta ze et ye mek te si -
niz ve gi yi mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı kar mak ta sı nız. Ge mi le -
rin on da (su la rı) ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun-
lar) O'nun faz lın dan ara ma nız ve şük ret me niz için dir. (16/14)
An dol sun Al lah'a, sen den ön ce ki üm met le re de (el çi ler) gön der-
dik, fa kat şey tan on la ra ya pıp et tik le ri ni süs lü gös ter miş tir; bu -
gün de on la rın ve li si odur ve on lar için acı bir azab var dır.
(16/63)
Şüp he siz Biz, yer yü zü üze rin de ki şey le ri ona bir süs kıl dık; on la -
rın han gi si nin da ha gü zel dav ra nış ta bu lun du ğu nu de ne ye lim di -
ye. (18/7)
Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua
eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is te-
ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni Bizi zik ret mek ten
gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di 'is tek ve tut ku la rı na (he va sı na)'
uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de ne ita at et me. (18/28)
On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da

al tın bi le zik ler le süs le nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las -
tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin de ku ru lup-da ya nır -
lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (18/31)
De di ler ki: "Biz sa na ver di ği miz söz den ken di li ği miz den dön me-
dik, an cak o kav min (Mı sır hal kı nın) süs eş ya la rın dan bir ta kım
yük ler yük len miş tik, on la rı (ate şe) at tık, böy le ce Sa mi ri de at tı."
(20/87)
On lar dan ba zı grup la ra, ken di le ri ni de ne mek için ya rar lan dır dı -
ğı mız dün ya ha ya tı nın sü sü ne gö zü nü dik me. Se nin Rab bi nin
rız kı da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. (20/131)
Hiç şüp he siz Al lah, iman eden le ri ve sa lih amel ler de bu lu nan -
la rı al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar, ora da al tın dan bi -
le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler; or ada ki el bi se le ri ipek(ten)dir.
(22/23)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
Ka dın lar dan ev li li ği um ma yıp da otur mak ta olan lar, süs le ri ni
açı ğa vur mak sı zın (dış) el bi se le ri ni çı kar ma la rın da ken di le ri için
bir sa kın ca yok tur. Yi ne de if fet li dav ran ma la rı ken di le ri için da -
ha ha yır lı dır. Al lah, işi ten dir, bi len dir. (24/60)
Ahi re te inan ma yan la ra ge lin ce; Biz on la ra ken di yap tık la rı nı
süs le mi şiz, böy le ce on lar, 'kör lük için de şaş kın ca do la şır lar'.
(27/4)
Onu ve kav mi ni, Al lah'ı bı ra kıp da gü ne şe sec de et mek te ler ken
bul dum, şey tan on la ra yap tık la rı nı süs le miş tir, böy le ce on la rı
(doğ ru) yol dan alı koy muş tur; bun dan do la yı on lar hi da yet bul-
mu yor lar." (27/24)
Si ze ve ri len her şey, yal nız ca dün ya ha ya tı nın me taı ve sü sü -
dür. Al lah Katında olan ise, da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. Yi -
ne de, akıl lan ma ya cak mı sı nız? (28/60)
Ad'ı ve Se mud'u da (yı kı ma uğ rat tık). Ger çek şu ki, ken di otur-
duk la rı yer ler den si ze (du rum la rı) bel li ol mak ta dır. Ken di yap tık-
la rı nı şey tan süs le yip-çe ki ci kıl dı, böy le ce on la rı yol dan alı koy -
du. Oy sa on lar gö re bi len kim se ler di. (29/38)
Ey pey gam ber, eş le ri ne söy le: "Eğer siz dün ya ha ya tı nı ve
onun süs lü-çe ki ci li ği ni is ti yor sa nız, ge lin si zi ya rar lan dı ra yım ve
gü zel bir sal ma tar zıy la si zi sa lı ve re yim." (33/28)
Ev le ri niz de va kar la-otu run (ev le ri ni zi ka rar gah edi nin), ilk ca hi -
li ye (ka dın la rı)nın süs le ri ni açı ğa vur ma sı gi bi, siz de süs le ri ni -
zi açı ğa vur ma yın; na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin, Al lah'a
ve el çi si ne ita at edin. Ey Ehl-i Beyt, ger çek ten Al lah, siz den ki -
ri (gü nah ve çir kin li ği) gi der mek ve si zi ter te miz kıl mak is ter.
(33/33)
İki de niz bir de ğil dir. Şu, tat lı, su suz lu ğu ke ser ve içi mi ko lay; şu
da, tuz lu ve acı dır. An cak her bi rin den ta ze et yer si niz ve ta kın -
mak ta ol du ğu nuz süs eş ya la rı nı çı ka rır sı nız. O'nun faz lın dan
ara ma nız ve umu lur ki şük ret me niz için ge mi le rin on da (de niz -
de) su la rı ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rür sün. (35/12)
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Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler, ora da al tın dan bi le -
zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler. Ve ora da on la rın el bi se le ri
ipek(ten)dir. (35/33)
Şüp he siz Biz dün ya gö ğü nü 'çe ki ci bir süs le', yıl dız lar la süs le -
yip-do nat tık. (37/6)
Böy le ce on la rı iki gün için de ye di gök ola rak ta mam la dı ve her
bir gö ğe em ri ni vah yet ti. Biz dün ya gö ğü nü de kan dil ler le süs-
le yip-do nat tık ve bir ko ru ma (al tı na al dık). İş te bu, üs tün ve güç -
lü olan, bi len (Al lah)'ın tak di ri dir. (41/12)
Biz on la ra bir ta kım ya kın-kim se le ri 'ka buk gi bi üzer le ri ne kap-
lat tık,' on lar da, ön le rin de ve ar ka la rın da olan la rı ken di le ri ne
süs lü gös ter di ler. Cin ler den ve in san lar dan ken di le rin den ön ce
ge lip-geç miş üm met ler de (yü rür lük te tu tu lan azab) sö zü on la rın
üze ri ne hak ol du. Çün kü on lar, hüs ra na uğ ra yan kim se ler di.
(41/25)
On lar, süs için de bü yü tü lüp de mü ca de le de açık ol ma yan (kız-
lar)ı mı (Al lah'a ya kış tı rı yor lar)? (43/18)
Şim di Rab bin den apa çık bir bel ge üze rin de bu lu nan kim se, kö -
tü ame li ken di si ne 'süs lü ve çe ki ci gös te ril miş' ve ken di he va
(is tek ve tut ku)la rı na uyan kim se ler gi bi mi dir? (47/14)
Ve bi lin ki Al lah'ın Re sû lü içi niz de dir. Eğer o, si ze bir çok iş ler de
uy say dı, el bet te sı kın tı ya dü şer di niz. An cak Al lah si ze ima nı
sev dir di, onu kalp le ri niz de süs le yip-çe ki ci kıl dı ve si ze in kâ rı,
fıs kı ve is ya nı çir kin gös ter di. İş te on lar, doğ ru yo lu bul muş (ir -
şad) olan lar dır. (49/7)
Üzer le rin de ki gö ğe bak mı yor lar mı? Biz, onu na sıl bi na et tik ve
onu na sıl süs le dik? Onun hiç bir çat la ğı yok. (50/6)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku -
lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve
ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ-
mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -
şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke -
sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir
azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün -
ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.
(57/20)
An dol sun, Biz en ya kın olan gö ğü (dün ya gö ğü nü) kan dil ler le
süs le yip-do nat tık ve bun la rı, şey tan lar için taş la ma-bi rim le ri (rü -
cum) kıl dık. On lar için çıl gın ca ya nan ate şin aza bı nı ha zır la dık.
(67/5)

SÜT
Si zin için hay van lar da da el bet te ib ret ler var dır, si ze on la rın ka -
rın la rın da ki fers (ya rı sin di ril miş gı da lar) ile kan ara sın dan, içen-
le rin bo ğa zın dan ko lay lık la ka yan dup du ru bir süt içir mek te yiz.
(16/66)
Biz in sa na, 'an ne ve ba ba sı na' iyi lik le dav ran ma sı nı tav si ye et -
tik. An ne si onu güç lük le ta şı dı ve onu güç lük le do ğur du. Onun
(ha mi le lik te) ta şın ma sı ve süt ten ke sil me si, otuz ay dır. Ni ha yet
güç lü (er gin lik) ça ğı na erip kırk yıl (ya şın)a ula şın ca, de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
ve se nin ra zı ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı ba na il ham
et; be nim için so yum da sa la hı ver. Ger çek ten ben tev be edip
Sa na yö nel dim ve ger çek ten ben Müs lü man lar da nım." (46/15)
Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo -
zul ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar,
içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal dan ır -
mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve
Rab le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fa at la nan bir ki -

şi), ate şin için de ebe di ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça
par ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler gi bi olur mu?
(47/15)

SÜT ANA LA RI
Biz, da ha ön ce ona süt ana la rı nı ha ram et miş tik. (Kız kar de şi:)
"Ben, si zin adı nı za onun ba kı mı nı üst le ne cek ve ona öğüt ve re-
cek (ve ya eği te cek) bir ai le yi si ze bil di re yim mi?" de di. (28/12)
Siz le re an ne le ri niz, kız la rı nız, kız kar deş le ri niz, ha la la rı nız, tey-
ze le ri niz, er kek kar deş le rin kız la rı, kız kar deş le rin kız la rı, si zi
em zi ren (süt) an ne le ri niz, süt kız kar deş le ri niz, ka dın la rı nı zın
an ne le ri ve ken di le riy le (ger de ğe) gir di ği niz ka dın la rı nız dan
olup ko ru yu cu lu ğu nuz al tın da bu lu nan üvey kız la rı nız -on lar la
ger de ğe gir me miş se niz, si ze bir sa kın ca yok tur-, si zin sül bü -
nüz den olan oğul la rı nı zın eş le ri ve iki kız kar de şi bir ara ya ge -
tir di ği niz (ev li lik) ha ram kı lın dı. An cak (ca hi li ye de) ge çen geç-
miş tir. Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/23)
Em zir me yi ta mam la mak is te yen ler için an ne ler ço cuk la rı nı iki
tam yıl em zi rir ler. On la rın (an ne le rin) yi ye ce ği, gi ye ce ği bi li nen
(örf)e uy gun ola rak, ço cuk ken di si nin ola na (ba ba ya) ait tir. Kim -
se ye güç ye ti re ce ği nin dı şın da (yük ve so rum lu luk) tek lif edil-
mez. An ne, ço cu ğu, ço cuk ken di si nin olan ba ba da ço cu ğu do -
la yı sıy la za ra ra uğ ra tıl ma sın; mi ras çı üze rin de (ki so rum lu luk
ve gö rev) de bu nun gi bi dir. Eğer (an ne ve ba ba) ara la rın da rı -
za ile ve da nı şa rak (ço cu ğu iki yıl ta mam lan ma dan) süt ten ayır-
ma yı is ter ler se, iki si için de bir güç lük yok tur. Ve eğer ço cuk la -
rı nı zı (bir süt an ne ye) em zirt mek is ter se niz, ve re ce ği ni zi ör fe
uy gun ola rak öde dik ten son ra si ze bir so rum lu luk yok tur.
Allah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki, Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(2/233)

SÜ TUN
İb ra him, İs ma il'le bir lik te Evin (Ka'be'nin) sü tun la rı nı yük selt ti -
ğin de (iki si şöy le dua et miş ti): "Rab bi miz biz den (bu nu) ka bul
et. Şüp he siz, Sen işi ten ve bi len sin"; (2/127)
'Yük sek sü tun lar' sa hi bi İrem'e? (89/7)
(Ken di le ri de) Di ki lip-yük sel til miş sü tun lar da (bağ la na cak lar dır).
(104/9)
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fiAFAK VAKT‹
Hayır, şafak-vaktine yemin ederim, (84/16)

fiAH‹TL‹K
Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an)'den şüphedeyseniz, bu du-
rumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru
sözlüyseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendi-
ğiniz yardımcılarınızı) çağırın. (2/23)
Hani sizden "Birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarınız-
dan çıkarmayın" diye misak almıştık. Sonra sizler bunu onayla-
mıştınız, hâlâ (buna) şahitlik ediyorsunuz. (2/84)
Yoksa siz, Yakub'un ölüm anında, orada şahidler miydiniz? O,
oğullarına: "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" dediğin-
de, onlar: "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın
ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz; bizler ona teslim olduk"
demişlerdi. (2/133)
Böylece Biz sizi, insanlara şahid (ve örnek) olmanız için orta bir
ümmet kıldık; Peygamber de üzerinizde bir şahid olsun. Senin
üzerinde bulunduğun (yönü, Ka'be'yi) kıble yapmamız, elçiye
uyanları, topukları üzerinde gerisin geri dönenlerden ayırdet-
mek içindir. Doğrusu (bu,) Allah'ın hidayete ilettiklerinin dışında
kalanlar için büyük (bir yük)tür. Allah, imanınızı boşa çıkaracak
değildir. Şüphesiz, Allah, insanlara şefkat edendir, esirgeyen-
dir. (2/143)
Ramazan ayı... İnsanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve (hak
ile batılı birbirinden) ayıran apaçık belgeleri (kapsayan) Kur'an
onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahid olursa artık
onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa, tutmadığı günler
sayısınca diğer günlerde (tutsun). Allah, size kolaylık diler, zor-
luk dilemez. (Bu kolaylık) sayıyı tamamlamanız ve sizi doğru
yola (hidayete) ulaştırmasına karşılık Allah'ı büyük tanımanız
içindir. Umulur ki şükredersiniz. (2/185)
İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin
hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahid getirir; oysa
o azılı bir düşmandır. (2/204)
Ey iman edenler, belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu
yazınız. Aranızdan bir katip doğru olarak yazsın, katip Allah'ın
kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Üzerin-
de hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan sakın-
sın, ondan hiçbir şeyi eksiltmesin. Eğer üzerinde hak olan
(borçlu), düşük akıllı ya da za'f sahibi veya kendisi yazmaya
güç yetiremeyecekse, velisi dosdoğru yazdırsın. Erkekleriniz-
den de iki şahid tutun; eğer iki erkek yoksa, şahidlerden rıza
göstereceğiniz bir erkek ve biri şaşırdığında öbürü ona hatırla-
tacak iki kadın (da olur). Şahidler çağırıldıkları zaman kaçın-
masınlar. Onu (borcu) az olsun, çok olsun, süresiyle birlikte
yazmaya üşenmeyin. Bu, Allah Katında en adil, şahitlik için en
sağlam, şüphelenmemeniz için de en yakın olandır. Ancak ara-
nızda devredip durduğunuz ve peşin olarak yaptığınız ticaret
başka, bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alış-
veriş ettiğinizde de şahid tutun. Yazana da, şahide de zarar ve-
rilmesin. (Aksini) Yaparsanız, o, kendiniz için fısk (zulüm ve gü-
nah)tır. Allah'tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah herşeyi bi-
lendir. (2/282)
Eğer yolculukta iseniz ve katip bulamazsanız, bu durumda alı-
nan rehin (yeter). Şu durumda eğer birbirinize güveniyorsanız,

kendisine güven duyulan, Rabbi olan Allah'tan sakınsın da
emanetini ödesin. Şahidliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse, artık
şüphesiz, onun kalbi günahkardır. Allah, yaptıklarınızı bilendir.
(2/283)
Allah, gerçekten Kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik et-
ti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilah olmadığına
adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilah
yoktur. (3/18)
Nitekim İsa, onlarda inkârı sezince, dedi ki: "Allah için bana yar-
dım edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'ın yardımcıları biziz;
biz Allah'a inandık, bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza
şahid ol" dediler. (3/52)
Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi
şahidlerle beraber yaz." (3/53)
De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir
kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim,
O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmı-
mız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim." Eğer yine yüz
çevirirlerse, deyin ki: "Şahid olun, biz gerçekten Müslümanla-
rız." (3/64)
Ey Kitap Ehli, siz şahid olup dururken, ne diye Allah'ın ayetleri-
ni inkar ediyorsunuz? (3/70)
Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı: "An-
dolsun size Kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizde-
kini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman ede-
cek ve ona yardımda bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar
ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demiş-
lerdi de "Öyleyse şahid olun, ben de sizinle birlikte şahid olan-
lardanım," demişti. (3/81)
Kendilerine apaçık belgeler geldiği ve elçinin hak olduğuna şa-
hid oldukları halde, imanlarından sonra küfre sapan bir kavmi
Allah nasıl hidayete erdirir? Allah, zulmeden bir kavmi hidayete
erdirmez. (3/86)
De ki: "Ey Kitap Ehli, Allah yaptıklarınıza şahid iken, ne diye
Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?" (3/98)
De ki: "Ey Kitap Ehli, sizler şahidler olduğunuz halde, ne diye
iman edenleri Allah yolundan -onda bir çarpıklık bulmaya yelte-
nerek- çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan gafil
değildir." (3/99)
Eğer bir yara aldıysanız, o kavme de benzeri bir yara değmiş-
tir. İşte o günleri Biz onları insanlar arasında devrettirip dururuz.
Bu, Allah'ın iman edenleri belirtip-ayırması ve sizden şahidler
(veya şehidler) edinmesi içindir. Allah, zulmedenleri sevmez;
(3/140)
Yetimleri, nikaha erişecekleri çağa kadar deneyin; şayet kendi-
lerinde bir (rüşd) olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mal-
larını verin. Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin. Zen-
gin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da artık maruf (ihti-
yaca ve örfe uygun) bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine ver-
diğiniz zaman, onlara karşı şahid bulundurun. Hesap görücü
olarak Allah yeter. (4/6)
Kadınlarınızdan fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içiniz-
den dört şahid tutun. Eğer şehadet ederlerse, onları, ölüm alıp
götürünceye veya Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde
alıkoyun. (4/15)
Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından ve her biri-
ne mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı kimsele-
re de kendi paylarını verin. Şüphesiz, Allah, herşeye şahid
olandır. (4/33)
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Her üm met ten bir şa hid ge tir di ği miz ve on la rın üze ri ne se ni şa -
hit ola rak ge tir di ği miz za man na sıl ola cak? (4/41)
Sa na iyi lik ten her ne ge lir se Al lah'tan dır, kö tü lük ten de sa na ne
ge lir se o da ken din den dir. Biz se ni in san la ra bir el çi ola rak gön-
der dik; şa hid ola rak Al lah ye ter. (4/79)
Ey iman eden ler, ken di niz, an ne-ba ba nız ve ya kın la rı nız aley-
hi ne bi le ol sa, Al lah için şa hid ler ola rak ada le ti ayak ta tu tun.
(On lar) is ter zen gin ol sun, is ter fa kir ol sun; çün kü Al lah on la ra
da ha ya kın dır. Öy ley se ada let ten dö nüp he va (tut ku la rı)nı za
uy ma yın. Eğer di li ni zi eğip bü ker (sö zü ge ve ler) ya da yüz çe -
vi rir se niz, şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır.
(4/135)
An dol sun, Ki tap eh lin den, öl me den ön ce ona inan ma ya cak
kim se yok tur. Kı ya met gü nü, o da on la rın aley hi ne şa hid ola-
cak tır. (4/159)
Fa kat Al lah, sa na in dir di ğiy le şa hid lik eder ki, O, bu nu Ken di il -
miy le in dir miş tir. Me lek ler de şa hit tir ler. Şa hid ola rak Al lah ye -
ter. (4/166)
Ey iman eden ler, adil şa hid ler ola rak, Al lah için, hak kı ayak ta
tu tun. Bir top lu lu ğa olan ki ni niz, si zi ada let ten alı koy ma sın.
Ada let ya pın. O, tak va ya da ha ya kın dır. Al lah'tan kor kup-sa kı -
nın. Şüp he siz Al lah, yap mak ta ol duk la rı nız dan ha be ri olan dır.
(5/8)
Ger çek şu ki, Biz Tev ra t’ı, için de bir hi da yet ve nur ola rak in dir -
dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler, Yahudi le re onun la hük me der -
ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük sek bil gin ler de (Ah -
bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö rev li kı lın dık la rın dan ve onun
üze ri ne şa hid ler ol duk la rın dan (onun la hük me der ler di.) Öy ley -
se in san lar dan kork ma yın, ben den kor kun ve ayet le ri mi az bir
de ğe re kar şı lık sat ma yın. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez -
se, iş te on lar, ka fir olan lar dır. (5/44)
Sa na da (Ey Mu ham med,) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve
ona 'bir şa hid-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik. Öy -
ley se ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge len hak-
tan sa pıp on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Siz den her
bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Al lah di le -
sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le riy le si zi de -
ne me si için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü
Al lah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha -
ber ve re cek tir. (5/48)
El çi ye in di ri le ni din le dik le rin de hak kı ta nı dık la rın dan do la yı göz-
le ri nin yaş lar la do lup taş tı ğı nı gö rür sün. Der ler ki: "Rab bi miz
inan dık; öy ley se bi zi şa hid ler le bir lik te yaz." (5/83)
Ey iman eden ler, siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, va si -
yet ha zır la nı şın da, ara nız da içi niz den ada let li iki ki şi yi (şa hid tu -
tun.) Ve ya yol cu luk ta olup si ze ölüm mu si be ti ge lip ça tar sa, siz-
den ol ma yan baş ka iki ki şi yi (şa hid tu tun. İki si ni) Şa yet kuş ku -
la na cak olur sa nız na maz dan son ra alı ko yar sı nız, on lar da (si -
ze): "Ak ra ba da hi ol sa onu (ye mi ni mi zi) hiç bir de ğe re de ğiş tir -
me ye ce ğiz ve Al lah'ın şa hid li ği ni giz le me ye ce ğiz. Ak si tak dir de
biz el bet te gü nah kar lar dan olu ruz." di ye Al lah adı na ye min et -
sin ler. (5/106)
Bu, ge rek ti ği gi bi şa hid li ği yap ma la rı na ve ya ye min le rin den
son ra ye min le rin red de dil me sin den kork ma la rı na da ha ya kın -
dır. Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve din le yin. Al lah, fa sık lar top lu lu -
ğu nu hi da ye te er dir mez. (5/108)
Ha ni Ha va ri le re: "Ba na ve el çi me iman edin" di ye vahy (il ham)
et miş tim; on lar da: "İman et tik, ger çek ten Müs lü man lar ol du ğu -
mu za sen de şa hid ol" de miş ler di. (5/111)

(Bu se fer Ha va ri ler:) "On dan ye mek is ti yo ruz, kalp le ri miz tat min
ol sun, se nin de ger çek ten bi ze doğ ru söy le di ği ni bi le lim ve bu -
na şa hid ler den ola lım" de miş ler di. (5/113)
Ben on la ra ba na em ret tik le ri nin dı şın da hiç bir şe yi söy le me dim.
(O da şuy du:) 'Be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a
kul luk edin.' On la rın için de kal dı ğım sü re ce, ben on la rın üze rin -
de bir şa hi dim. Be nim (dün ya) ha ya tı ma son ver di ğin de, üzer-
le rin de ki gö zet le yi ci Sen'din. Sen her şe yin üze ri ne şa hid olan-
sın." (5/117)
De ki: "Şa hid lik ba kı mın dan han gi şey da ha bü yük tür?" De ki:
"Al lah be nim le si zin ara nız da şa hid dir. Si zi -ve ki me ula şır sa-
ken di siy le uyar mam için ba na şu Kur'an vah ye dil di. Ger çek ten
Al lah'la be ra ber baş ka ilah la rın da bu lun du ğu na siz mi şa hid lik
edi yor su nuz?" De ki: "Ben şe ha det et mem." De ki: O, an cak bir
tek olan ilah tır ve ger çek ten ben, si zin şirk koş mak ta ol duk la rı -
nız dan uza ğım. (6/19)
De ve den iki, sı ğır dan da iki. De ki: "İki er ke ği mi ha ram kıl dı?
Yok sa iki di şi yi mi ya da o iki di şi nin ra him le ri nin, ken di si ni kap-
sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Yok sa Al lah, bun la rı siz le re tav si ye et ti ği
za man şa hid miy di niz?" Hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın in san la rı
sap tır mak için Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha
za lim kim dir? Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (6/144)
De ki: "Ger çek ten Al lah'ın bu nu ha ram kıl dı ğı na şe ha det ede-
cek şa hid le ri ni zi ge ti rin." Şa yet on lar, şe ha det ede cek olur lar sa
sen on lar la bir lik te şe ha det et me. Ayet le ri mi zi ya lan sa yan la rın
ve ahi re te inan ma yan la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma; on -
lar (bir ta kım güç le ri ve var lık la rı) Rab le ri ne denk tut mak ta dır lar.
(6/150)
Ha ni Rab bin, Adem oğul la rı nın sırt la rın dan zür ri yet le ri ni al mış
ve on la rı ken di ne fis le ri ne kar şı şa hid ler kıl mış tı: "Ben si zin
Rab bi niz de ğil mi yim?" (de miş ti de) on lar: "Evet (Rab bi miz sin),
şa hid ol duk" de miş ler di. (Bu,) Kı ya met gü nü: "Biz bun dan ha -
ber siz dik" de me me niz için dir. (7/172)
Şirk ko şan la rın, ken di in kâr la rı na biz zat ken di le ri şa hid ler iken,
Al lah'ın mes cid le ri ni onar ma la rı na (hak ve yet ki le ri) yok tur. İş te
bun lar, yap tık la rı bo şa git miş olan lar dır. Ve bun lar ateş te sü re -
siz ka la cak olan lar dır. (9/17)
Za rar ver mek, in kâ rı (pe kiş tir mek), mü'min le rin ara sı nı ayır mak
ve da ha ön ce Al lah'a ve el çi si ne kar şı sa va şa nı göz le mek için
mes cid edi nen ler ve: "Biz iyi lik ten baş ka bir şey is te me dik" di ye
ye min eden ler (var ya,) Al lah on la rın şüp he siz ya lan cı ol duk la -
rı na şa hid lik et mek te dir. (9/107)
Bi zim ile si zin ara nız da şa hid ola rak Al lah ye ter. Ger çek ten biz,
si zin iba de ti niz den ha ber siz dik." (10/29)
On la ra va adet ti ği miz (aza bın) bir kıs mı nı sa na gös te ri riz ve ya
se nin ha ya tı na son ve ri riz (de gör men ahi re te ka lır.) On la rın dö -
nüş le ri Bize dir, son ra Al lah iş le dik le ri ne şa hid dir. (10/46)
Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum, onun hak kın da
Kur'an'dan oku du ğun her han gi bir şey ve si zin iş le di ği niz her-
han gi bir iş yok tur ki, ona (iyi ce) dal dı ğı nız da, Biz si zin üze ri -
niz de şa hid ler dur muş ol ma ya lım. Yer de ve gök te zer re ağır lı -
ğın ca hiç bir şey Rab bin den uzak ta (sak lı) kal maz. Bu nun da ha
kü çü ğü de, da ha bü yü ğü de yok tur ki, apa çık bir ki tap ta (ka yıt -
lı) ol ma sın. (10/61)
Rab bin den apa çık bir de lil üze rin de bu lu nan, onu yi ne on dan
bir şa hid iz le yen ve on dan ön ce bir ön der ve rah met ola rak Mu -
sa'nın ki ta bı (ken di si ni doğ ru la mak ta) bu lu nan kim se, (ar tık on -
lar) gi bi mi dir? İş te on lar, bu na (Kur'an'a) ina nır lar. Grup lar dan
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bi ri onu in kâr eder se, ateş ona va ade di len yer dir. Öy ley se, bun-
dan kuş ku da ol ma, çün kü o, Rab bin den olan bir hak tır. An cak
in san la rın ço ğun lu ğu inan maz lar. (11/17)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha za lim kim dir?
İş te bun lar, Rab le ri ne su nu la cak lar ve şa hid ler: "Rab le ri ne kar -
şı ya lan söy le yen ler bun lar dır" di ye cek ler. Ha be ri niz ol sun;
Allah'ın la ne ti za lim le rin üze ri ne dir. (11/18)
Biz: 'Ba zı ilah la rı mız se ni çok kö tü çarp mış tır' (de mek ten) baş -
ka bir şey söy le me yiz." De di ki: "Al lah'ı şa hid tu ta rım, siz de şa -
hid ler olun ki, ger çek ten ben, si zin şirk koş tuk la rı nız dan uza-
ğım." (11/54)
(Yu suf) De di ki: "Onun ken di si ben den mu rad al mak is te di." Ka -
dı nın ya kın la rın dan bir şa hid şa hit lik et ti: "Eğer onun göm le ği
ön ta raf tan yır tıl mış sa bu du rum da ka dın doğ ru yu söy le miş tir,
ken di si ise ya lan söy le yen ler den dir. (12/26)
Dö nün ba ba nı za ve de yin ki: '-Ey ba ba mız, se nin oğ lun ger çek-
ten hır sız lık et ti. Biz, bil di ği miz den baş ka sı na şa hit lik et me dik.
Biz gay bın kol la yı cı la rı de ği liz." (12/81)
O in kâr eden ler şöy le der ler: "Sen gön de ril miş (Al lah'ın bir el çi -
si) de ğil sin." De ki: "Be nim le si zin ara nız da şa hid ola rak Al lah
ye ter ve yan la rın da ki ta bın il mi bu lu nan lar da (bu ger çe ği bi lir)."
(13/43)
Her üm met ten bir şa hid gön de re ce ği miz gün; (ar tık on dan) son -
ra ne in kâr eden le re (özür di le me le ri için) izin ve ri le cek, ne
(Allah'tan) hoş nut luk di lek le ri ka bul edi le cek. (16/84)
Her üm met için de ken di ne fis le rin den on la rın üze ri ne bir şa hid
ge tir di ği miz gün, se ni de on lar üze rin de bir şa hid ola rak ge ti re -
ce ğiz. Biz Ki ta bı sa na, her şe yin açık la yı cı sı, Müs lü man la ra bir
hi da yet, bir rah met ve bir müj de ola rak in dir dik. (16/89)
Gü ne şin sark ma sın dan ge ce nin ka rar ma sı na ka dar na ma zı kıl,
fe cir vak ti (na maz da oku nan) Kur'an'ı, iş te o, şa hid olu nan dır.
(17/78)
De ki: "Be nim le ara nız da şa hid ola rak Al lah ye ter; kuş ku suz O,
kul la rın dan ger çe ğiy le ha ber dar dır, gö ren dir." (17/96)
Gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da da, ken di ne fis le ri nin ya ra tı lı şın -
da da Ben on la rı şa hid tut ma dım. Ben, sap tı rı cı la rı yar dım cı-
güç de edin me dim. (18/51)
De di ler ki: "Öy ley se, onu in san la rın gö zü önü ne ge ti rin ki ona
(na sıl bir ce za ve re ce ği mi ze) şa hid ol sun lar." (21/61)
Da vud ve Sü ley man da; ha ni kav min hay van la rı nın içi ne gi rip
ya yıl dı ğı ekin-tar la la rı ko nu sun da hü küm yü rü tü yor lar dı. Biz on -
la rın hük mü ne şa hid idik. (21/78)
Ger çek ten iman eden ler, Yahudi ler, yıl dı za ta pan lar (Sa bii) Hı -
ris ti yan lar, ate şe ta pan lar (Me cu si) ve şirk ko şan lar; şüp he siz
Al lah, kı ya met gü nü ara la rı nı ayı ra cak tır. Doğ ru su Al lah, her şe -
yin üze rin de şa hid olan dır. (22/17)
Ken di le ri için bir ta kım ya rar la ra şa hid ol sun lar ve ken di le ri ne rı -
zık ola rak ver di ği (kur ban lık) hay van lar üze ri ne bel li gün ler de
(kur ban adar ken) Al lah'ın adı nı an sın lar. Ar tık bun lar dan yi yin
ve zor luk çe ken yok su lu da do yu run. (22/28)
Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin. O, siz le ri seç miş ve din ko -
nu sun da si ze bir güç lük yük le me miş tir, ata nız İb ra him'in di -
ni(nde ol du ğu gi bi). O (Al lah) bun dan da ha ön ce de, bun da
(Kur'an'da) da si zi "Müs lü man lar" ola rak isim len dir di; el çi si zin
üze ri ni ze şa hid ol sun, siz de in san lar üze ri ne şa hid ler ola sı nız
di ye. Ar tık dos doğ ru na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a sa rı -
lın, si zin Mev la nız O'dur. İş te, ne gü zel mev la ve ne gü zel yar-
dım cı. (22/78)
Zi na eden ka dın ve zi na eden er ke ğin her bi ri ne yü zer değ nek

(cel de) vu run. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız,
on la ra Al lah'ın di ni(ni uy gu la ma) ko nu sun da si zi bir acı ma tut-
ma sın; on la ra uy gu la nan ce za ya mü'min ler den bir grup da şa -
hit bu lun sun. (24/2)
Ko ru nan (if fet li) ka dın la ra (zi na su çu) atan, son ra dört şa hid ge -
tir me yen le re de sek sen değ nek vu run ve on la rın şa hid lik le ri ni
ebe di ola rak ka bul et me yin. On lar fa sık olan lar dır. (24/4)
Ken di eş le ri ne (zi na su çu) atan ve ken di le ri dı şın da şa hid le ri
bu lun ma yan lar ise, on lar dan da her bi ri nin şa hid li ği, Al lah adı -
na dört (ke re ye min) ile ken di si nin hiç şüp he siz doğ ru söy le -
yen ler den ol du ğu na şa hid lik et mek tir. (24/6)
Onun (ka dı nın) da dört ke re Al lah adı na (ye min le) onun (ko ca -
sı nın) hiç şüp he siz ya lan söy le yen ler den ol du ğu na şa hid lik et -
me si ken di sin den ce za yı uzak laş tı rır. (24/8)
Ona kar şı dört şa hit le gel me le ri ge rek mez miy di? Şa hit le ri ge -
tir me dik le ri ne gö re, ar tık on lar Al lah Katında ya lan cı la rın ta
ken di le ri dir. (24/13)
O gün, ken di dil le ri, el le ri ve ayak la rı aleyh le rin de yap tık la rı na
da ir şa hit lik te bu lu na cak lar dır. (24/24)
Ki on lar, ya lan şa hid lik te bu lun ma yan lar, boş ve ya rar sız söz le
kar şı laş tık la rı za man onur lu ola rak ge çen ler dir. (25/72)
De di ki: "Ey ön de ge len ler, bu işim de ba na gö rüş be lir tin, siz
(her şe ye) şa hid lik et me dik çe ben hiç bir iş te ke sin (ka rar ve ren
bi ri) de ği lim." (27/32)
Ken di ara la rın da Al lah adı na and içe rek, de di ler ki: "Ge ce mut-
la ka ona ve ai le si ne bir bas kın dü zen le ye lim, son ra ve li si ne: Ai -
le si nin yok olu şu na biz şa hid ol ma dık ve ger çek ten biz ler doğ-
ru yu söy le yen le riz, di ye lim." (27/49)
Mu sa'ya o işi (ila hi vah yi ve rip) ger çek leş tir di ği miz za man, sen
(Tur'un) ba tı ya nın da de ğil din ve (bu na) şa hid olan lar dan da
de ğil din. (28/44)
Her üm met ten bir şa hid ayı rıp çı kar dık da: "Ke sin-ka nıt (bur-
han)ını zı ge ti rin" de dik. Ar tık öğ ren miş ol du lar ki, hak, ger çek -
ten Al lah'ın dır ve dü züp uy dur duk la rı ken di le rin den uzak la şıp-
kay bol muş lar dır. (28/75)
De ki: "Be nim le si zin ara nız da şa hid ola rak Al lah ye ter. O, gök-
ler de ve yer de ola nı bi lir. Ba tı la ina nan ve Al lah'ı in kâr eden ler
ise, iş te on lar hüs ra na uğ ra yan lar dır." (29/52)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz se ni bir şa hid, bir müj de ve ri ci ve
bir uya rı cı ola rak gön der dik. (33/45)
On lar için ba ba la rı, oğul la rı, kar deş le ri, er kek kar deş le ri nin
oğul la rı, kız kar deş le ri nin oğul la rı, ka dın la rı ve sağ el le ri nin ma -
lik ol du ğu (ca ri ye le ri) hak kın da bir sa kın ca yok tur. (Ey Müs lü -
man ka dın lar) Al lah'tan sa kı nın. Şüp he siz Al lah, her şe ye şa hid
olan dır. (33/55)
De ki: "Ben siz den bir üc ret is te miş sem, ar tık o si zin ol sun. Be -
nim ec rim (üc re tim), yal nız ca Al lah'a ait tir. O, her şe ye şa hid
olan dır." (34/47)
Bu gün Biz on la rın ağız la rı nı mü hür le riz; (gü nah tan ve se vap tan
ya na) ka zan dık la rı nı, el le ri Bize söy le mek te, ayak la rı (aleyh le -
rin de) şa hit lik et mek te dir. (36/65)
Yok sa on lar, şa hid lik et mek tey ken Biz me lek le ri di şi ler ola rak
mı ya rat tık? (37/150)
Yer, Rab bi'nin nu ruy la pa rıl da dı; (or ta ye re) ki tap kon du; pey-
gam ber ler ve şa hid ler ge ti ril di ve ara la rın da hak ile hü küm ve -
ril di, on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. (39/69)
Şüp he siz Biz el çi le ri mi ze ve iman eden le re, dün ya ha ya tın da
ve şa hid le rin (şa hid lik için) du ra cak la rı gün el bet te yar dım ede-
ce ğiz. (40/51)
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So nun da ora ya gel dik le ri za man, işit me, gör me (du yu la rı) ve
de ri le ri ken di aleyh le ri ne şa hit lik ede cek tir. (41/20)
Ken di de ri le ri ne de di ler ki: "Ni ye aley hi miz de şa hit lik et ti niz?"
De di ler ki: "her şe ye nut ku ve rip-ko nuş tu ran Al lah, bi zi ko nuş -
tur du. Si zi ilk de fa O ya rat tı ve O'na dön dü rü lü yor su nuz."
(41/21)
"Siz, işit me, gör me (du yu la rı nız) ve de ri le ri niz aley hi ni ze şa hit -

lik eder di ye sa kın mı yor du nuz. Ak si ne, yap tık la rı nı zın bir ço ğu -
nu Al lah'ın bil me ye ce ği ni sa nı yor du nuz." (41/22)
Kı ya met-sa ati nin il mi O'na dön dü rü lür. O'nun il mi ol mak sı zın,
hiç bir mey ve to mur cu ğun dan çık maz, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. On la ra: "Be nim or tak la rım ne re de" di ye ses-
le ne ce ği gün, de di ler ki: "Sa na ar zet tik ki, biz den hiç bir şa hid
yok." (41/47)
Biz ayet le ri mi zi hem afak ta, hem ken di ne fis le rin de on la ra gös-
te re ce ğiz; öy le ki, şüp he siz onun hak ol du ğu ken di le ri ne açık ça
bel li ol sun. her şe yin üze rin de Rab bi nin şa hid ol ma sı yet mez
mi? (41/53)
On lar, ki Rah ma nın kul la rı olan me lek le ri di şi ler kıl dı lar. Ken di -
le ri ya ra tı lış la rı na şa hit mi ol du lar? On la rın şa hit lik le ri ya zı la cak
ve (bun dan do la yı) so rum lu tu tu la cak lar. (43/19)
O'nun dı şın da tap tık la rı şe fa at te bu lun ma ya ma lik de ğil dir ler;
an cak ken di le ri bi le rek hak ka şa hid lik eden ler baş ka. (43/86)
Yok sa: "Ken di si onu uy dur du" mu di yor lar? De ki: "Eğer ben uy -
dur dum sa, bu du rum da siz,  Al lah'tan ba na (ge le cek) hiç bir şe -
ye ma lik (en gel) ola maz sı nız. Si zin ken di si (Kur'an) hak kın da,
ne taş kın lık lar yap tı ğı nı zı O da ha iyi bi len dir. Be nim le si zin ara-
nız da şa hid ola rak O ye ter. O, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge -
yen dir." (46/8)
De ki: "Gör dü nüz mü-ha ber ve rin; eğer (bu Kur'an,) Al lah
Katından ise, siz de onu in kâr et miş se niz ve İs ra ilo ğul la rın dan
bir şa hid bu nun bir ben ze ri ne şa hid lik edip iman et miş se ve siz
de bü yük lük tas la mış sa nız (bu nun so nu cu ne ola cak)? Şüp he -
siz Al lah, za lim olan bir kav mi hi da ye te er dir mez. (46/10)
Şüp he siz, Biz se ni bir şa hid, bir müj de ve ri ci ve bir uya rı cı ola-
rak gön der dik. (48/8)
Ki O, el çi le ri ni hi da yet le ve hak din ile, di ğer bü tün din le re kar -
şı üs tün kıl mak için gön der di. Şa hid ola rak Al lah ye ter. (48/28)
(Ar tık) Her bir ne fis, ya nın da bir sü rü cü ve bir şa hid ile gel miş -
tir. (50/21)
Hiç şüp he siz, bun da, kal bi olan ya da bir şa hid ola rak ku lak ve -
ren kim se için el bet te bir öğüt (zi kir) var dır. (50/37)
Al lah'a ve O'nun Re sû lü'ne iman eden ler; iş te on lar Rab le ri
Katında sıd dîk lar ve şe hid ler (ve ya şa hid)ler dir. On la rın ecir le ri
ve nur la rı var dır. İn kâr edip ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ise; iş te
on lar da ce hen nem hal kı dır. (57/19)
Al lah, hep si ni di ril te ce ği gün, on la ra ne ler yap tık la rı nı ha ber ve -
re cek tir. Al lah, on la rı (yap tık la rıy la bir bir) say mış tır; on lar ise
onu unut muş lar dır. Al lah, her şe ye şa hid olan dır. (58/6)
Mü na fık lık eden le ri gör mü yor mu sun ki, Ki tap Eh lin den in kâr
eden kar deş le ri ne der ler ki: "An dol sun, eğer siz (yurt la rı nız dan)
çı ka rı la cak olur sa nız, mut la ka biz de si zin le bir lik te çı ka rız ve
si ze kar şı olan hiç kim se ye, hiç bir za man ita at et me yiz. "Eğer
si ze kar şı sa va şı lır sa el bet te si ze yar dım ede riz." Oy sa Al lah,
şa hid lik et mek te dir ki on lar, ger çek ten ya lan cı dır lar. (59/11)
Mü na fık lar sa na gel dik le ri za man: "Biz ger çek ten şe ha det ede-
riz ki, sen ke sin ola rak Al lah'ın el çi si sin" de di ler. Al lah da bi lir ki
sen el bet te O'nun el çi si sin. Al lah, şüp he siz mü na fık la rın ya lan
söy le dik le ri ne şa hid lik eder. (63/1)

Son ra (üç id det bek le me) sü re le ri ne ulaş tık la rı za man, ar tık on -
la rı ma ruf (bi li nen gü zel bir tarz) üze re tu tun, ya da ma ruf üze -
re on lar dan ay rı lın. İçi niz den ada let sa hi bi iki ki şi yi de şa hid tu -
tun. Şa hid li ği Al lah için dos doğ ru ye ri ne ge ti rin. İş te bu nun la,
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re öğüt ve ri lir. Kim
Allah'tan kor kup-sa kı nır sa, (Al lah) ona bir çı kış yo lu gös te rir;
(65/2)
Şa hid lik le rin de dos doğ ru dav ra nan lar dır. (70/33)
Şüp he siz si ze, üze ri ni ze şa hid ola cak bir el çi gön der dik; Fi ra -
vun'a bir el çi gön der di ği miz gi bi. (73/15)
Ona ya kın laş tı rıl mış (mu kar reb) olan lar şa hid olur lar. (83/21)
Şa hid ola na (gö re ne) ve şa hit olu na na (gö rü le ne). (85/3)
Ki O (Al lah), gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur. Al lah, her şe yin
üze rin de şa hid olan dır. (85/9)
Ve ger çek ten, ken di si bu na şa hid dir. (100/7)

ŞA İR
"Ha yır" de di ler. (Bun lar) Kar ma ka rı şık düş ler dir; ha yır, onu ken-
di si uy dur muş tur; ha yır o bir şa ir dir. Böy le de ğil se, ön ce ki le re
gön de ril di ği gi bi bi ze de bir ayet (mu ci ze) ge tir sin." (21/5)
Şa ir ler ise; ger çek ten on la ra az gın-sa pık lar uyar. (26/224)
Ve der ler di ki: "Biz, ün len miş bir şa ir için ilah la rı mı zı terk mi
ede ce ğiz?" (37/36)
Yok sa on lar: "Bir şa ir dir, biz ona za ma nın (ge ti re ce ği) fe la ket le -
ri göz lü yo ruz" mu di yor lar? (52/30)
O, bir şa irin sö zü de ğil dir. Ne az ina nı yor su nuz? (69/41)

ŞA İBE
Al lah Bah ri ye'den Sa ibe'den Va siy le'den ve Ham'dan hiç bi ri ni
(meş ru) kıl ma mış tır. An cak in kâr eden ler, Al lah'a kar şı ya lan
dü züp-uy du ru yor lar. On la rın ço ğu akıl er dir mez. (5/103)

ŞA RAP
Onun la bir lik te iki genç de zin da na gir miş ti. Bi ri: "Ben (rü yam -
da) ken di mi şa rap sı kı yor ken gör düm." de di. Öbü rü: "Ben de
ken di mi ba şı mın üs tün de ek mek ta şı yor ken gör düm; kuş da on -
dan ye mek tey di" de di. "Bu nun yo ru mun dan bi ze ha ber ver.
Doğ ru su biz se ni, iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/36)
Ey zin dan ar ka daş la rım, iki niz den bi ri efen di si ne şa rap içi re cek,
di ğe ri ise ası la cak, kuş onun ba şın dan yi ye cek. İş te hak kın da
fet va is te mek te ol du ğu nuz iş (ar tık) olup bit miş tir." (12/41)
İçin de yas la nıp-da yan mış lar dır; or da bir çok mey ve ve şa rap is -
te mek te dir ler. (38/51)
Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo -
zul ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar,
içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal dan ır -
mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve
Rab le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fa at la nan bir ki -
şi), ate şin için de ebe di ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça
par ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler gi bi olur mu?
(47/15)
On la ra mü hür lü, ka tık sız bir şa rap tan içi ri lir. (83/25)

ŞE FA AT
Ve hiç kim se nin, hiç kim se adı na bir şey öde me ye ce ği, hiç kim-
se nin şe fa ati nin ka bul edil me ye ce ği, hiç kim se den bir fid ye alın-
ma ya ca ğı ve yar dım gö rül me ye ce ği bir gün den sa kı nın. (2/48,
2/123)
Ey iman eden ler, hiç bir alış-ve ri şin, hiç bir dost lu ğun ve hiç bir
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şe fa atin ol ma dı ğı gün gel mez den ev vel, si ze rı zık ola rak ver dik-
le ri miz den in fak edin. Kâ fir ler... On lar zul me den ler dir. (2/254)
Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, kâ im dir. O'nu uyuk la -
ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun -
dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Katında şe fa at te bu lu na cak kim dir?
O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka -
da rı nın dı şın da, O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz -
lar. O'nun kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat mış tır.
On la rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek yü ce dir, pek bü -
yük tür. (2/255)
Rab le ri ne (gö tü rü lüp) top la na cak la rın dan kor kan la rı onun la
(Kur'an'la) uya rıp-kor kut; on lar için on dan baş ka ne ve li le ri var-
dır ne şe fa at çi le ri. Umu lur ki kor kup-sa kı nır lar. (6/51)
Din le ri ni bir oyun ve eğ len ce (ko nu su) edi nen le ri ve dün ya ha -
ya tı ken di le ri ni mağ rur kı lan la rı bı rak. Onun la (Kur'an'la) ha tır -
lat ki, bir ne fis, ken di ka zan dık la rıy la he la ke düş me sin; (böy le -
si nin) Al lah'tan baş ka ne bir ve li si, ne bir şe fa at çi si var dır; her
tür lü fid ye yi ver se de ka bul olun maz. İş te on lar, ka zan dık la rı
ne de niy le he la ke uğ ra yan lar dır; küf re sap tık la rın dan do la yı on -
lar için çıl gın ca kay nar su lar ve acık lı bir azab var dır. (6/70)
An dol sun, si zi ilk de fa ya rat tı ğı mız gi bi (bu gün de) 'te ker te ker,
ya pa yal nız ve ya lın (bir tarz da)' Bize gel di niz ve si ze lut fet tik le -
ri mi zi ar ka nız da bı rak tı nız. İçi niz den, ger çek ten or tak lar ol duk -
la rı nı san dı ğı nız şe fa at çi le ri ni zi şim di ya nı nız da gör mü yo ruz.
An dol sun, ara nız da ki (bağ lar) par ça la nıp-ko pa rıl mış tır ve hak-
la rın da zan lar bes le dik le ri niz siz ler den uzak laş mış tır. (6/94)
On lar, onun te vi lin den baş ka sı na bak maz lar mı? Onun te vi li nin
ge le ce ği gün, da ha ön ce onu unu tan lar, di ye cek ler ki: "Ger çek -
ten Rab bi mi zin el çi le ri bi ze hak kı ge tir miş ler di. Şim di bi ze şe fa -
at ede cek şe fa at çi ler var mı dır? Ve ya ge ri çev ril sek de iş le dik -
le ri miz den baş ka sı nı yap sak." Ger çek şu ki on lar, ken di le ri ni
hüs ra na uğ rat mış lar dır, uy dur mak ta ol duk la rı şey ler de ken di -
le rin den uzak la şıp kay bol muş lar dır. (7/53)
Şüp he siz si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan, son -
ra ar şa is ti va eden, iş le ri evi rip-çe vi ren Al lah'tır. Onun iz ni ol ma-
dık tan son ra, hiç kim se şe fa at çi ola maz. İş te Rab bi niz olan
Allah bu dur, öy ley se O'na kul luk edin. Yi ne de öğüt alıp dü şün -
me ye cek mi si niz? (10/3)
Al lah'ı bı ra kıp ken di le ri ne za rar ver me ye cek ve ya rar la rı do kun-
ma ya cak şey le re kul luk eder ler ve: "Bun lar Al lah Katında bizim
şe fa at çi le ri miz dir" der ler. De ki: "Siz, Al lah'a, gök ler de ve yer de
bil me di ği bir şey mi ha ber ve ri yor su nuz? O, si zin şirk koş tuk la -
rı nız dan uzak ve yü ce dir." (10/18)
Rah ma nın Katında ahid al mış la rın dı şın da (on lar) şe fa ate ma -
lik ol ma ya cak lar dır. (19/87)
O gün, Rah man'ın ken di si ne izin ver di ği ve sö zün den hoş nut
ol du ğu kim se den baş ka sı nın şe fa ati bir ya rar sağ la maz.
(20/109)
O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir; on lar şe fa at et mez ler
(ken di sin den) hoş nut olu nan dan baş ka. Ve on lar, O'nun haş-
me tin den iç le ri tit re mek te olan lar dır. (21/28)
Ar tık bi zim için ne bir şe fa at çi var," (26/100)
(Al lah'a eş koş tuk la rı) Or tak la rın dan ken di le ri ne şe fa at çi olan
yok tur; on lar, or tak la rı nı in kar edi yor lar. (30/13)
Al lah; gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da olan la rı al tı gün de ya rat tı,
son ra ar şa is ti va et ti. Si zin O'nun dı şın da bir yar dım cı nız ve şe -
fa at çi niz yok tur. Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?
(32/4)
O'nun Katında izin ver di ği nin dı şın da (hiç kim se nin) şe fa ati ya -

rar sağ la maz. En so nun da kalp le rin den kor ku gi de ri lin ce (bir bir-
le ri ne:) "Rab bi niz ne bu yur du?" der ler, "Hak ola nı" der ler. O,
çok yü ce dir, çok bü yük tür. (34/23)
Ben, O'ndan baş ka ilah lar edi nir mi yim ki, Rah man, ba na bir za -
rar di le ye cek ol sa, ne on la rın şe fa ati ba na bir şey le ya rar sağ-
lar, ne de on lar be ni kur ta ra bi lir ler." (36/23)
Yok sa Al lah'tan baş ka şe fa at edi ci ler mi edin di ler? De ki: "Ya
on lar, hiç bir şe ye ma lik de ğil ler se ve akıl da er di re mi yor lar sa?"
De ki: "Şe fa atin tü mü Al lah'ın dır. Gök le rin ve ye rin mül kü
O'nun dur. Son ra O'na dön dü rü le cek si niz." (39/43-44)
On la rı, yak laş mak ta olan gü ne kar şı uyar; o za man yü rek ler
gırt lak la ra da ya nır, yut ku nur du rur lar. Za lim ler için ne ko ru yu cu
bir dost, ne sö zü ye ri ne ge ti re bi lir bir şe fa at çi yok tur. (40/18)
O'nun dı şın da tap tık la rı şe fa at te bu lun ma ya ma lik de ğil dir ler;
an cak ken di le ri bi le rek hak ka şa hid lik eden ler baş ka. (43/86)
Gök ler de ni ce me lek ler var dır ki, on la rın şe fa at le ri hiç bir şey le
ya rar sağ la maz; an cak Al lah'ın di le yip ra zı ol du ğu kim se ye izin
ver dik ten son ra baş ka. (53/26)
Ar tık, şe fa at eden le rin şe fa ati on la ra bir ya rar sağ la maz.
(74/48)

ŞEF KAT
Böy le ce Biz si zi, in san la ra şa hid (ve ör nek) ol ma nız için or ta bir
üm met kıl dık; Pey gam ber de üze ri niz de bir şa hid ol sun. Se nin
üze rin de bu lun du ğun (yö nü, Ka'be'yi) kıb le yap ma mız, el çi ye
uyan la rı, to puk la rı üze rin de ge ri sin ge ri dö nen ler den ayır det -
mek için dir. Doğ ru su (bu,) Al lah'ın hi da ye te ilet tik le ri nin dı şın da
ka lan lar için bü yük (bir yük)tür. Al lah, ima nı nı zı bo şa çı ka ra cak
de ğil dir. Şüp he siz, Al lah, in san la ra şef kat eden dir, esir ge yen -
dir. (2/143)
İn san lar dan öy le si var dır ki, Al lah'ın rı za sı nı ara(yıp ka zan)mak
ama cıy la nef si ni sa tın alır. Al lah, kul la rı na kar şı şef kat li olan dır.
(2/207)
Her bir nef sin ha yır dan yap tık la rı nı ha zır bul du ğu ve her ne kö -
tü lük iş le diy se onun la ken di si ara sın da uzak bir me sa fe ol ma -
sı nı is te di ği o gü nü (dü şü nün). Al lah, si zi Ken di sin den sa kın dı -
rır. Al lah, kul la rı na kar şı şef kat li olan dır. (3/30)
An dol sun si ze, içi niz den sı kın tı ya düş me niz O'nun gü cü ne gi -
den, si ze pek düş kün, mü'min le re şef kat li ve esir ge yi ci olan bir
el çi gel miş tir. (9/128)
Ken di si ne ulaş ma dan can la rı nı zın ya rı sı nın te lef ola ca ğı şe hir -
le re on lar, ağır lık la rı nı zı ta şı mak ta dır lar. Şüp he siz si zin Rab bi -
niz şef kat li ve mer ha met li dir. (16/7)
Ve ya on la rı bir kor ku üze rin de ya ka la yı ver me sin den (mi emin-
dir ler)? Öy ley se Rab bin, ger çek ten şef kat li ve mer ha met sa hi -
bi dir. (16/47)
Gör me din mi, Al lah, yer de ki le ri ve de niz de onun em riy le akıp
gi den ge mi le ri, si zin ya ra rı nı za ver di. Ve iz ni ol ma dık ça, gö ğü
ye rin üs tü ne düş mek ten alı ko yar. Şüp he siz Al lah, in san la ra
kar şı şef kat li dir, çok mer ha met li dir. (22/65)
Si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar ma sı için ku lu na apa çık ayet ler in -
di ren O'dur. Şüp he siz Al lah, si ze kar şı el bet te şef kat li olan dır,
esir ge yen dir. (57/9)
Son ra on la rın iz le ri üze rin de el çi le ri mi zi bir bi ri ar dın ca gön der -
dik. Mer yem oğ lu İsa'yı da ar ka la rın dan gön der dik; ona İn cil'i
ver dik ve onu iz le yen le rin kalp le rin de bir şef kat ve mer ha met
kıl dık. (Bir bid'at ola rak) Tü ret tik le ri ruh ban lı ğı ise, Biz on la ra
yaz ma dık (em ret me dik). An cak Al lah'ın rı za sı nı ara mak için (tü -
ret ti ler) ama bu na da ge rek ti ği gi bi uy ma dı lar. Bu nun la bir lik te
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on lar dan iman eden le re ecir le ri ni ver dik, on lar dan bir ço ğu da
fa sık olan lar dır. (57/27)
Bir de on lar dan son ra ge len ler, der ler ki: "Rab bi miz, bi zi ve biz-
den ön ce iman et miş olan kar deş le ri mi zi ba ğış la ve kalp le ri -
miz de iman eden le re kar şı bir kin bı rak ma. Rab bi miz, ger çek -
ten sen, çok şef kat li sin, çok esir ge yi ci sin." (59/10)

ŞE HİR
İş te bu (Kur'an), önün de ki le ri doğ ru la yı cı ve şe hir ler ana sı
(Mek ke) ile çev re sin de ki le ri uyar man için in dir di ği miz kut lu Ki -
tap tır. Ahi re te iman eden ler bu na ina nır lar. On lar na maz la rı nı
(özen le) ko ru yan lar dır. (6/92)
De di ler ki: "Onu ve kar de şi ni şim di lik bek le ti ver (ve re ce ğin ce -
za yı er te le), şe hir le re de top la yı cı lar yol la"; (7/111)
Fi ra vun: "Ben si ze izin ver me den ön ce O'na iman et ti niz, öy le
mi? Mut la ka bu, hal kı bur dan sü rüp-çı kar mak ama cıy la şe hir de
plan la dı ğı nız bir tu zak tır. Öy ley se siz (bu na kar şı lık ne ya pa ca -
ğı mı) bi le cek si niz." (7/123)
On la ra: "Bu şe hir de otu run, on dan is te di ği niz yer den ye yin, 'di-
le ği miz ba ğış lan ma dır' de yin ve ka pı sın dan sec de ede rek gi rin,
(biz de) ha ta la rı nı zı ba ğış la ya lım. İyi lik ya pan la rın (ar ma ğan la -
rı nı) art tı ra ca ğız" de nil di ğin de, (7/161)
On la ra, ken di le rin den ön ce ki le rin; Nuh, Ad, Se mud kav mi nin,
İb ra him kav mi nin, Med yen aha li si nin ve yer le bir olan şe hir le rin
ha be ri gel me di mi? On la ra re sul le ri apa çık de lil ler ge tir miş ler di.
De mek ki Al lah, on la ra zul me di yor de ğil di, ama on lar ken di
ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (9/70)
Şe hir de (bir ta kım) ka dın lar: "Aziz (Ve zir)'in ka rı sı ken di uşa ğı -
nın nef sin den mu rad al mak is ti yor muş. Öy le ki sev gi onun bağ-
rı na sin miş. Biz doğ ru su onu açık ça bir sa pık lık için de gö rü yo -
ruz." de di. (12/30)
Biz sen den ön ce, şe hir ler hal kı na ken di le ri ne vah yet ti ği miz kim-
se ler dı şın da (baş ka la rı nı el çi ola rak) gön der me dik. Hiç yer yü -
zün de do laş mı yor lar mı, ki ken di le rin den ön ce ki le rin na sıl bir
so na uğ ra dık la rı nı gör müş ol sun lar? Kor kup-sa kı nan lar için ahi-
ret yur du el bet te da ha ha yır lı dır. Siz yi ne de akıl er dir me ye cek
mi si niz? (12/109)
Şe hir hal kı bir bir le ri ne müj de ler ve re rek gel di. (15/67)
Ken di si ne ulaş ma dan can la rı nı zın ya rı sı nın te lef ola ca ğı şe hir -
le re on lar, ağır lık la rı nı zı ta şı mak ta dır lar. Şüp he siz si zin Rab bi -
niz şef kat li ve mer ha met li dir. (16/7)
Hiç bir ül ke (ve ya şe hir) ol ma sın ki, kı ya met gü nün den ön ce Biz
onu (ya) bir yı kı ma uğ ra ta ca ğız ve ya onu şid det li bir azab la
azab lan dı ra ca ğız; bu (mu hak kak) o ki tap ta ya zı lı dır. (17/58)
Du var ise, şe hir de iki ök süz ço cu ğun du, al tın da on la ra ait bir
de fi ne var dı; ba ba la rı sa lih bi riy di. Rab bin di le di ki, on lar er gin -
lik ça ğı na eriş sin ler ve ken di de fi ne le ri ni çı kar sın lar; (bu,) Rab -
bin den bir rah met tir. Bun la rı ben, ken di işim (özel gö rü şüm) ola-
rak yap ma dım. İş te, se nin sa bır gös ter me ye güç ye ti re me di ğin
şey le rin yo ru mu." (18/82)
Lut'a da bir hü küm ve ilim ver dik ve onu çir kin iş ler yap mak ta
olan şe hir den kur tar dık. Şüp he siz on lar, bo zul ma ya uğ ra yan
kö tü bir ka vim di. (21/74)
De di ler ki: "Bu nu ve kar de şi ni oya la, şe hir le re de top la yı cı lar
gön der," (26/36)
Bu nun üze ri ne Fi ra vun şe hir le re (as ker) top la yı cı lar gön der di.
(26/53)
Şe hir de do kuz lu bir çe te var dı, yer yü zün de boz gun çı ka rı yor lar
ve dir lik-dü zen lik bı rak mı yor lar dı. (27/48)

Böy le ce şe hir de kor ku için de (çev re yi) gö zet le ye rek sa bah la dı.
Der ken, bir de bak tı ki, dün ken di sin den yar dım is te yen (ki şi,
bu gün de) ken di si ne yar dım için ba ğı rı yor. Mu sa, ona de di ki:
"Sen açıkça bir az gın sın." (28/18)
Se nin Rab bin, 'ana yer le şim mer kez le ri ne' on la ra ayet le ri mi zi
oku yan bir el çi gön der me dik çe şe hir le ri yı kı ma uğ ra tı cı de ğil dir.
Ve Biz, hal kı zul me den şe hir ler den baş ka sı nı da yı kı ma uğ ra tı -
cı de ği liz. (28/59)
An dol sun, eğer mü na fık lar, kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar ve
şe hir de kış kır tı cı lık ya pan (ya lan ha ber ya yan)lar (bu tu tum la rı -
na) bir son ver me ye cek olur lar sa, ger çek ten se ni on la ra sal dır -
tı rız, son ra ora da se nin le pek az (bir sü re) kom şu ka la bi lir ler.
(33/60)
An dol sun, Se be' (hal kı)nın otur du ğu yer ler de de bir ayet var dır.
(Ev le ri) Sağ dan ve sol dan iki bah çe liy di. (On la ra de miş tik ki:)
"Rab bi ni zin rız kın dan yi yin ve O'na şük re din. Gü zel bir şe hir ve
ba ğış la yan bir Rabb(iniz var)." (34/15)
Ken di le riy le, iç le rin de be re ket ler kıl dı ğı mız mem le ket ler ara sın -
da (bi ri di ğe rin den) gö rü ne bi len şe hir ler var et tik ve ora da yü rü -
me (im kan la rı nı) tak dir et tik: "Ora lar da ge ce le ri ve gün düz le ri
gü ven lik için de ge zip do la şın" (de dik). (34/18)
Sen on la ra, o şe hir hal kı nın ör ne ği ni ver; ha ni ora ya el çi ler gel-
miş ti. (36/13)
Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da in kar eden ler den baş ka sı mü ca de -
le et mez. Öy ley se on la rın şe hir ler de dö nüp do laş ma sı se ni al -
dat ma sın. (40/4)
İş te Biz sa na, böy le Arap ça bir Kur'an vah yet tik; şe hir le rin ana -
sı (olan Mek ke hal kı)nı ve çev re sin de olan la rı uyar man için ve
ken di sin de şüp he ol ma yan top lan ma gü nü nü (ha ber ve rip on la -
rı) uyar man için de. (O gün on la rın) Bir bö lü mü cen net te, bir bö -
lü mü çıl gın ca ya nan ate şin içe ri sin de dir ler. (42/7)
Ve de di ler ki: "Bu Kur'an, iki şe hir den bi ri nin bü yük bir ada mı na
in di ril me li de ğil miy di?" (43/31)
An dol sun, biz çev re niz de bu lu nan şe hir ler den (bir ço ğu nu) yı kı -
ma uğ rat tık ve bel ki dö ner ler di ye ayet le ri çe şit li şe kil ler de açık-
la dık. (46/27)
Biz bun lar dan ön ce ni ce ne sil ler yı kı ma uğ rat tık ki on lar, zor ba -
ca ya ka la mak (ya kıp-yık mak, bas kı ve şid det le yö net mek, sin-
dir mek) ba kı mın dan ken di le rin den da ha üs tün dü ler; şe hir ler de
(ye rin üs tü nü al tı na ge ti rip, sa yı sız ka zı, in şa at ve araş tır ma lar -
la her ya nı) de lik-de şik et miş ler di. (Ama) ka ça cak bir yer var
mı? (50/36)
Al tı üs tü ne ge len (Lut kav mi nin) şe hir le ri ni de O ye rin di bi ne ge -
çir di. (53/53)
Al lah'ın o (fet he di len) şe hir hal kın dan Re sû lü'ne ver di ği fey,
Allah'a, Re sûl'e, (ve Re sûl'e) ya kın ak ra ba lı ğı olan la ra, ye tim le -
re, yok sul la ra ve yol da kal mış la ra ait tir. Öy le ki (bu mal lar ve
ser vet) siz den zen gin olan lar ara sın da dö nüp-do la şan bir dev-
let ol ma sın. Re sûl si ze ne ve rir se ar tık onu alın, si zi ne den sa -
kın dı rır sa ar tık on dan sa kı nın ve Al lah'tan kor kun. Şüp he siz
Allah, ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/7)
On lar, iyi ce ko run muş şe hir ler de ve ya du var ar ka sın da ol mak -
sı zın si zin le top lu bir hal de sa vaş maz lar. Ken di ara la rın da ki
çar pış ma la rı ise pek şid det li dir. Sen on la rı bir lik sa nır sın, oy sa
kalp le ri pa ram par ça dır. Bu, şüp he siz on la rın ak let me yen bir ka -
vim ol ma la rı do la yı sıy la böy le dir. (59/14)
Fi ra vun (kav mi), on dan ön ce ki ler ve yer le bir olan şe hir ler (hal -
kı da hep) o ha ta ile (ta rih sah ne si ne) gel di ler. (69/9)
Ki şe hir ler için de onun bir ben ze ri ya ra tıl mış de ğil di. (89/8)
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Ki on lar, şe hir ler de az gın laş mış lar dı. (89/11)
Ki sen, bu şe hir de otur mak ta iken, (90/2)
Ve ha tır la yın, de miş tik ki: "Şu şeh re gi rin ve ora da is te di ği niz
yer de bol bol yi yin, yal nız ca sec de ede rek ka pı sın dan gi rer ken
'di le ği miz ba ğış lan ma dır' de yin; (biz de) ha ta la rı nı zı ba ğış la ya -
lım; iyi lik ya pan la rın (ecir le ri ni) art tı ra ca ğız." (2/58)
Ha ni İb ra him: "Rab bim, bu şeh ri bir gü ven lik ye ri kıl ve hal kın -
dan Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan la rı ürün ler le rı zık lan dır"
de miş ti de (Al lah: "Sa de ce ina nan la rı de ğil) in kâr ede ni de az
bir sü re ya rar lan dı rır, son ra onu ate şin aza bı na uğ ra tı rım; ne
kö tü bir dö nüş tür o" de miş ti. (2/126)
Ya da al tı üs tü ne gel miş, ıs sız du ran bir şeh re uğ ra yan gi bi si ni
(gör me din mi?) De miş ti ki: "Al lah, bu ra sı nı ölü mün den son ra
na sıl di ril te cek miş?" Bu nun üze ri ne Al lah, onu yüz yıl ölü bı rak -
tı, son ra onu di rilt ti. (Ve ona) De di ki: "Ne ka dar kal dın?" O: "Bir
gün ve ya bir gün den az kal dım" de di. (Al lah ona:) "Ha yır, yüz
yıl kal dın, böy ley ken yi ye ce ği ne ve içe ce ği ne bak, he nüz bo zul-
ma mış; eşe ği ne de bir bak; (bu nu yap ma mız) se ni in san la ra ib -
ret-bel ge si kıl ma mız için dir. Ke mik le re de bir bak na sıl bir ara -
ya ge ti ri yo ruz, son ra da on la ra et giy di ri yo ruz?" de di. O, ken di -
si ne (bun lar) apa çık bel li ol duk tan son ra de di ki: "(Ar tık şim di)
Bi li yo rum ki ger çek ten Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir." (2/259)
Rah me ti nin önün de rüz gar la rı bir müj de ola rak gön de ren O'dur.
Bun lar ağır ca bu lut la rı kal dı rıp yük len di ğin de, on la rı (ku rak lık -
tan) öl müş bir şeh re sü rük le yi ve ri riz ve bu nun la ora ya su in di ri -
riz de böy le lik le bü tün ürün ler den çı ka rı rız. İş te Biz, ölü le ri de
böy le di ril tip-çı ka rı rız. Ki ib ret ala sı nız. (7/57)
Gü zel şeh rin bit ki si, Rab bi nin iz niy le çı kar; kö tü olan dan ise
kav ruk tan baş ka sı çık maz. İş te Biz, şük re den bir top lu luk için
ayet le ri böy le çe şit li bi çim ler de açık lı yo ruz. (7/58)
Bir de on la ra de niz kı yı sın da ki şeh ri(n uğ ra dı ğı so nu cu) sor.
Ha ni on lar cu mar te si (ya sa ğı nı çiğ ne ye rek) had di aş mış lar dı.
'Cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa ğı na uy duk la rın da', ba lık la rı on -
la ra açık tan akın akın ge li yor, 'cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa -
ğı na uy ma dık la rın da' ise, gel mi yor lar dı. İş te Biz, fıs ka sap ma -
la rı do la yı sıy la on la rı böy le im ti han edi yor duk. (7/163)
İçin de (ya şa mak ta) ol du ğu muz şeh re sor, hem ken di sin de gel-
di ği miz ker va na da. Biz ger çek ten doğ ru yu söy le yen le riz."
(12/82)
Ha ni İb ra him şöy le de miş ti: "Bu şeh ri gü ven li kıl, be ni ve ço cuk-
la rı mı put la ra kul luk et mek ten uzak tut." (14/35)
Al lah bir şeh ri ör nek ver di: (Hal kı) Gü ven lik ve hu zur için dey di,
rız kı da her yer den bol bol gel mek tey di; fa kat Al lah'ın ni met le ri -
ne nan kör lük et ti, böy le ce Al lah yap tık la rı na kar şı lık ola rak, ona
aç lık ve kor ku el bi se si ni tat tır dı. (16/112)
Böy le ce, ara la rın da bir sor gu la ma yap sın lar di ye on la rı di rilt tik
(uyan dır dık). İç le rin den bir söz cü de di ki: "Ne ka dar kal dı nız?"
De di ler ki: "Bir gün ve ya gü nün bir (kaç sa at lik) kıs mı ka dar kal-
dık." De di ler ki: "Ne ka dar kal dı ğı nı zı Rab bi niz da ha iyi bi lir;
şim di bi ri ni zi bu pa ra nız la şeh re gön de rin de, han gi yi ye cek te -
miz se bak sın, si ze on dan bir rı zık ge tir sin; an cak ol duk ça na zik
dav ran sın ve sa kın si zi kim se ye sez dir me sin." (18/19)
Kav mi nin ce va bı: "Lut ai le si ni şeh ri niz den sü rüp çı ka rın. Te miz
kal mak is te yen in san lar mış" de mek ten baş ka ol ma dı. (27/56)
(De ki:) "Ben, an cak bu şeh rin Rab bi ne iba det et mek le em ro -
lun dum ki, O, bu ra sı nı kut lu ve say gı de ğer kıl dı. her şey O'nun -
dur. Ve Müs lü man lar dan ol mak la em ro lun dum." (27/91)
(Mu sa) Hal kı nın ha be ri ol ma dı ğı bir za man da şeh re gir di, or da
kav ga et mek te olan iki adam bul du; bu ken di ta raf tar la rın dan,

şu da düş man la rın dan. Der ken ta raf tar la rın dan olan, düş man -
la rın dan ola na kar şı on dan yar dım is te di. Bu nun üze ri ne ona bir
yum ruk at tı ve işi ni bi ti ri ver di. (Son ra da:) "Bu şey ta nın işin den -
dir; o, ger çek ten açıkça sap tı rı cı bir düş man dır" de di. (28/15)
Şeh rin öbür ya ka sın dan bir adam ko şa rak ge lip de di ki: "Ey Mu -
sa, ön de ge len ler, se ni öl dür mek ko nu sun da ara la rın da gö rüş -
mek te dir ler, ar tık sen çık git; ger çek ten ben sa na öğüt ve ren -
ler de nim." (28/20)
Biz, ya şa ma bi çim le riy le 're fah için de şı ma rıp az mış' ni ce şeh ri
yı kı ma uğ rat tık. İş te mes ken le ri; çok az (bir za man) dı şın da
(on lar da) ken di le rin den son ra otu ru la bil miş de ğil dir. (On la ra)
Va ris olan lar Biziz. (28/58)
Şeh rin en uzak ye rin den bir adam ko şa rak gel di: "Ey kav mim,
el çi le re uyun" de di. (36/20)
Kul la ra rı zık ol mak üze re. Ve onun la (o suy la) ölü bir şeh ri di -
rilt tik. İş te (ölüm den son ra) di ri liş de böy le dir. (50/11)
Ha yır; bu şeh re ye min ede rim, (90/1)
Ve şu emin bel de ye (gü ve ni lir şeh re). (95/3)

ŞE HİT LİK
Ve sa kın Al lah yo lun da öl dü rü len le re "ölü ler" de me yin; ha yır
on lar di ri dir ler. Fa kat siz bu nun şu urun da de ğil si niz. (2/154)
An dol sun, eğer Al lah yo lun da öl dü rü lür ya da ölür se niz,
Allah'tan olan bir ba ğış lan ma ve rah met, on la rın bü tün top la -
mak ta ol duk la rın dan da ha ha yır lı dır. (3/157)
Al lah yo lun da öl dü rü len le ri sa kın 'ölü ler' say ma yın. Ha yır on lar
Rab le ri Katında di ri dir ler rı zık lan mak ta dır lar. Al lah'ın Ken di faz-
lın dan on la ra ver dik le riy le se vinç için de dir ler. On la ra ar ka la rın -
dan he nüz ulaş ma yan la ra müj de le me yi is ter ler ki on la ra hiç bir
kor ku yok tur mah zun da ola cak de ğil ler dir. On lar Al lah'tan bir
ni me ti bir faz lı (bol lu ğu) ve ger çek ten Al lah'ın mü'min le rin ec ri -
ni bo şa çı kar ma dı ğı nı müj de le mek te dir ler. (3/169-171)
Kim Al lah'a ve Re sul'e ita at eder se iş te on lar Al lah'ın ken di le ri -
ne ni met ver di ği pey gam ber ler doğ ru lar (ve doğ ru la yan lar) şe -
hid ler ve sa lih ler le be ra ber dir. Ne iyi ar ka daş tır on lar? (4/69)
Öy ley se, dün ya ha ya tı na kar şı lık ahi re ti sa tın alan lar, Al lah yo -
lun da sa vaş sın lar; kim Al lah yo lun da sa va şır ken, öl dü rü lür ya
da ga lip ge lir se ona bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/74)
De ki: "Siz bi zim için iki gü zel lik ten (şe hid lik ve ya za fer den) bi -
ri nin dı şın da baş ka sı nı mı bek li yor su nuz? Oy sa biz de Al lah'ın
ya Ken di Katından ve ya bi zim eli miz le si ze bir azab do kun du -
ra ca ğı nı bek li yo ruz. Öy ley se siz bek le ye du run kuş ku suz biz de
siz ler le bir lik te bek le yen le riz. (9/52)
Al lah yo lun da hic ret edip öl dü rü len ve ya ölen le re ge lin ce mu -
hak kak Al lah on la rı gü zel bir rı zık la rı zık lan dı ra cak tır. Şüp he siz
Al lah rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır. (22/58)
Öy ley se in kâr eden ler le (sa vaş sı ra sın da) kar şı kar şı ya gel di ği -
niz za man he men bo yun la rı nı vu run; so nun da on la rı 'iyi ce boz-
gu na uğ ra tıp za fer ka za nın ca da' ar tık (esir ler için) ba ğı sım sı -
kı tu tun. Bun dan son ra ya bir lü tuf ola rak (on la rı bı ra kın) ve ya
bir fid ye (kar şı lı ğı sa lı ve rin). Öy le ki sa vaş ağır lık la rı nı bı rak sın
(so na er sin). İş te böy le; eğer Al lah di le miş ol say dı el bet te on lar-
dan in ti kam alır dı. An cak (sa vaş) siz le ri bir bi ri niz le de ne me si
için dir. Al lah yo lun da öl dü rü len le rin ise; ke sin ola rak (Al lah)
amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar maz. (47/4)

ŞEH VET
Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal -
ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet
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in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me -
ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Katında olan dır. (3/14)
Al lah, tev be le ri ni zi ka bul et mek is ter; şeh vet le ri ar dın ca gi den -
ler ise, si zin bü yük bir sap ma ile sap ma nı zı is ter ler. (4/27)
Ger çek ten siz ka dın la rı bı ra kıp şeh vet le er kek le re yak la şı yor -
su nuz. Doğ ru su siz, öl çü yü aşan (az gın) bir ka vim si niz." (7/81)
Son ra on la rın ar ka sın dan öy le ne sil ler tü re di ki, na maz (kıl ma
du yar lı lı ğın)ı kay bet ti ler ve şeh vet le ri ne ka pı lıp-uy du lar. Böy le -
ce bun lar az gın lık la rı nın ce za sıy la kar şı la şa cak lar dır. (19/59)
Siz ger çek ten, ka dın la rı bı ra kıp şeh vet le er kek le re mi yak la şı -
yor su nuz? Ha yır, siz (yap tı ğı şe yi) bil me yen bir ka vim si niz."
(27/55)

ŞER
Sa vaş, ho şu nu za git me di ği hal de üze ri ni ze ya zıl dı (farz kı lın dı).
Olur ki ho şu nu za git me yen bir şey, si zin için ha yır lı dır ve olur ki,
sev di ği niz şey de si zin için bir şer dir. Al lah bi lir de siz bil mez si -
niz. (2/216)
Al lah'ın, bol ih sa nın dan ken di le ri ne ver di ği şey ler de cim ri lik
eden ler, bu nun ken di le ri için ha yır lı ol du ğu nu san ma sın lar. Ha -
yır; bu, on lar için şer dir; kı ya met gü nü, cim ri lik et tik le riy le tas-
ma lan dı rı la cak lar dır. Gök le rin ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. Al lah
yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (3/180)
İn san hay ra dua et ti ği gi bi, şer re de dua et mek te dir. İn san, pek
ace le ci dir. (17/11)
İn sa na bir ni met ver di ği miz de sırt çe vi rir ve yan çi zer; ona bir
şer do kun du ğu za man da umut suz lu ğa ka pı lır. (17/83)
Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Biz si zi, şer le de, ha yır la da de ne ye -
rek im ti han edi yo ruz ve siz Bize dön dü rü le cek si niz. (21/35)
Doğ ru su, uy du rul muş bir ya lan la ge len ler, si zin içi niz den bir lik -
te dav ra nan bir top lu luk tur; siz onu ken di niz için bir şer say ma -
yın, ak si ne o si zin için bir ha yır dır. On lar dan her bir ki şi ye ka -
zan dı ğı gü nah tan (bir ce za) var dır. On lar dan (if ti ra nın) bü yü ğü -
nü yük le ne ne ise bü yük bir azab var dır. (24/11)
Ve der ler ki: "Bi ze ne olu yor ki, ken di le ri ni şe rir (kö tü)ler den
say dı ğı mız adam la rı gö re mi yo ruz." (38/62)
İn san, ha yır is te mek ten bık kın lık duy maz; fa kat ona bir şer do -
kun du mu, ar tık o, ye'se dü şen bir umut suz dur. (41/49)
İn sa na ni met ver di ği miz za man, yüz çe vi rir ve yan çi zer; ona bir
şer do kun du ğu za man ise, ar tık o, ge niş (kap sam lı ve de rin le -
me si ne) bir dua sa hi bi dir. (41/51)
Ken di si ne bir şer (kö tü lük) do kun du ğu za man fer ya dı ba sar.
(70/20)
Adak la rı nı ye ri ne ge ti rir ler ve şer ri (kö tü lü ğü) yay gın olan bir
gün den kor kar lar. (76/7)
Ar tık Al lah, on la rı böy le bir gü nün şer rin den ko ru muş ve on la ra
pa rıl tı lı bir ay dın lık ve bir se vinç ver miş tir. (76/11)
Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca bir şer (kö tü lük) iş ler se, onu gö rür.
(99/8)
Ya rat tı ğı şey le rin şer rin den, (113/2)
Ka ran lı ğı çök tü ğü za man ge ce nin şer rin den, (113/3)
Dü ğüm le re üfü ren-ka dın la rın şer rin den, (113/4)
Ve ha sed et ti ği za man, ha set çi nin şer rin den. (113/5)
'Sin si ce, kalp le re ves ve se ve şüp he dü şü rüp du ran' ves ve se ci -
nin şer rin den. (114/4)

ŞE Rİ AT
Sa na da (Ey Mu ham med,) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve
ona 'bir şa hid-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik. Öy -

ley se ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge len hak-
tan sa pıp on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Siz den her
bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Al lah di le -
sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le riy le si zi de -
ne me si için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü
Al lah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha -
ber ve re cek tir. (5/48)
O: "Di ni dos doğ ru ayak ta tu tun ve on da ay rı lı ğa düş me yin" di -
ye din den Nuh'a va si yet et ti ği ni ve sa na vah yet ti ği mi zi, İb ra -
him'e, Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi si zin için de teş ri' et -
ti (bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri ni ça ğır dı ğın şey, müş rik le re
ağır gel di. Al lah, di le di ği ni bu na se çer ve iç ten Ken di si ne yö ne -
le ni hi da ye te er di rir. (42/13)
Yok sa on la rın bir ta kım or tak la rı mı var ki, Al lah'ın izin ver me di -
ği şey le ri, din den ken di le ri ne teş ri' et ti ler (bir şe ri at kıl dı lar)?
Eğer o fa sıl ke li me si ol ma say dı, el bet te ara la rın da hü küm (ka -
rar) ve ri lir di. Ger çek ten za lim ler için acı bir azap var dır. (42/21)
Son ra se ni de bu emir den bir şe ri at üze ri ne kıl dık; öy ley se sen
ona uy ve bil me yen le rin he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma.
(45/18)

ŞEY TAN
Ve on lar, Sü ley man'ın mül kü (nü büv ve ti) hak kın da şey tan la rın
an lat tık la rı na uy du lar. Sü ley man in kâr et me di; an cak şey tan lar
in kâr et ti. On lar, in san la ra sih ri ve Ba bil'de ki iki me le ğe Ha rut'a
ve Ma rut'a in di ri le ni öğ re ti yor lar dı. Oy sa o iki si: "Biz, yal nız ca
bir fit ne yiz, sa kın in kâr et me" de me dik çe hiç kim se ye (bir şey)
öğ ret mez ler di. Fa kat on lar dan er kek le ka rı sı nın ara sı nı açan
şe yi öğ re ni yor lar dı. Oy sa onun la Al lah'ın iz ni ol ma dık ça hiç
kim se ye za rar ve re mez ler di. Bu na rağ men ken di le ri ne za rar
ve re cek ve ya rar sağ la ma ya cak şe yi öğ re ni yor lar dı. An dol sun
on lar, bu nu sa tın ala nın, ahi ret ten hiç bir pa yı ol ma dı ğı nı bil di ler;
ken di ne fis le ri ni kar şı lı ğın da sat tık la rı şey ne kö tü; bir bil se ler di.
(2/102)
İman eden ler le kar şı laş tık la rı za man: "İman et tik" der ler. Şey -
tan la rıy la baş ba şa kal dık la rın da ise, der ler ki: "Şüp he siz, si zin -
le be ra be riz. Biz (on lar la) yal nız ca alay edi yo ruz." (2/14)
Ey in san lar, yer yü zün de olan şey le ri he lal ve te miz ola rak yi yin
ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Ger çek te o, si zin için apa çık
bir düş man dır. (2/168)
Ey iman eden ler, he pi niz top lu ca "ba rış ve gü ven li ğe (Silm'e, İs -
lam'a) gi rin ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Çün kü o, si ze
apa çık bir düş man dır. (2/208)
Şey tan, si zi fa kir lik le kor ku tu yor ve si ze çir kin -ha ya sız lı ğı em -
re di yor. Al lah ise, si ze Ken di sin den ba ğış la ma ve bol ih san
(fazl) va de di yor. Al lah (rah me tiy le) ge niş olan dır, bi len dir.
(2/268)
Fa iz (ri ba) yi yen ler, an cak şey tan çarp mış ola nın kal kı şı gi bi,
çar pıl mış ol mak tan baş ka (bir tarz da) kalk maz lar. Bu, on la rın:
"Alım-sa tım da an cak fa iz gi bi dir" de me le rin den do la yı dır. Oy sa
Al lah, alış ve ri şi he lal, fa izi ha ram kıl mış tır. Ki me Rab bin den bir
öğüt ge lir de (fa ize) bir son ve rir se, ar tık geç mi şi ken di si ne, işi
de Al lah'a ait tir. Kim (fa ize) ge ri dö ner se, ar tık on lar ate şin hal-
kı dır, ora da sü rek li ka la cak lar dır. (2/275)
Ve me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. İb lis ha riç (hep si)
sec de et ti ler. O ise, di ret ti ve ki bir len di, (böy le ce) ka fir ler den ol -
du. (2/34)
Fa kat şey tan, ora dan iki si nin aya ğı nı kay dır dı ve böy le ce on la -
rı için de bu lun duk la rı (du rum)dan çı kar dı. Biz de: "Ki mi niz ki mi -
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ni ze düş man ola rak inin, si zin için yer yü zün de bel li bir vak te ka -
dar bir yer le şim ve me ta var dır" de dik. (2/36)
İki top lu lu ğun kar şı kar şı ya gel dik le ri gün, siz den ge ri dö nen le -
ri, ka zan dık la rı ba zı şey ler do la yı sıy la şey tan on la rın aya ğı nı
kay dır mak is te miş ti. Ama an dol sun ki, Al lah on la rı af fet ti. Şüp -
he siz Al lah, ba ğış la yan dır, yu mu şak olan dır. (3/155)
İş te bu şey tan, an cak ken di dost la rı nı kor ku tur. Siz on lar dan
kork ma yın, eğer mü'min ler se niz, Ben'den kor kun. (3/175)
Fa kat onu do ğur du ğun da -Al lah onun ne do ğur du ğu nu da ha iyi
bi lir ken- de di ki: "Rab bim, doğ ru su bir kız (ço cu ğu) do ğur dum.
Er kek ise, kız gi bi de ğil dir. Ona Mer yem adı nı koy dum. Ben onu
ve so yu nu o ta şa tu tul muş (ko vul muş) şey tan dan Sa na sı ğın dı -
rı rım." (3/36)
On lar, O'nu bı ra kıp da (bir ta kım) di şi le re ta par lar. On lar o her
tür lü ha yır la iliş ki si ke sil miş şey tan dan baş ka sı na tap maz lar.
(4/117)
Ve on lar, mal la rı nı in san la ra gös te riş ol sun di ye in fak eder ler,
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne de inan maz lar. Şey tan, ki me ar ka daş
olur sa, ar tık ne kö tü bir ar ka daş tır o. (4/38)
Sa na in di ri le ne ve sen den ön ce in di ri le ne ger çek ten inan dık la -
rı nı öne sü ren le ri gör me din mi? Bun lar, ta ğut'un önün de mu ha -
ke me ol ma yı is te mek te dir ler; oy sa on lar onu red det mek le em -
ro lun muş lar dır. Şey tan da on la rı uzak bir sa pık lık la sa pıt mak is -
ter. (4/60)
İman eden ler Al lah yo lun da sa va şır lar; in kar eden ler ise ta ğut
yo lun da sa va şır lar öy ley se şey ta nın dost la rıy la sa va şın. Hiç
şüp he siz, şey ta nın hi le li-dü ze ni pek za yıf tır. (4/76)
Ken di le ri ne gü ven ve ya kor ku ha be ri gel di ğin de, onu yay gın -
laş tı rı ve rir ler. Oy sa bu nu pey gam be re ve ken di le rin den olan
emir sa hip le ri ne gö tür müş ol sa lar dı, on lar dan 'so nuç-çı ka ra bi -
len ler,' onu bi lir ler di. Al lah'ın üze ri niz de ki faz lı ve rah me ti ol ma -
say dı, azı nız ha riç her hal de şey ta na uy muş tu nuz. (4/83)
On la rı -ne olur sa ol sun- şa şır tıp-sap tı ra ca ğım, en ol ma dık ku -
run tu la ra dü şü re ce ğim ve on la ra ke sin ola rak da var la rın ku lak -
la rı nı kes me le ri ni em re de ce ğim ve Al lah'ın ya rat tık la rı nı de ğiş -
tir me le ri ni em re de ce ğim." Kim Al lah'ı bı ra kıp da şey ta nı dost
(ve li) edi nir se, kuş ku suz o, apa çık bir hüs ra na uğ ra mış tır. (Şey -
tan) On la ra va ad ler edi yor, on la rı en ol ma dık ku run tu la ra dü şü -
rü yor. Oy sa şey tan, on la ra bir al da nış tan baş ka bir şey va'det-
mez. (4/119-120)
Ey iman eden ler, iç ki, ku mar, di ki li taş lar ve fal ok la rı an cak
şey ta nın iş le rin den olan pis lik ler dir. Öy ley se bun(lar)dan ka çı -
nın; umu lur ki kur tu lu şa erer si niz. Ger çek ten şey tan, iç ki ve ku -
mar la ara nı za düş man lık ve kin dü şür mek, si zi, Al lah'ı an mak -
tan ve na maz dan alı koy mak is ter. Ar tık vaz geç ti niz de ğil mi?
(5/90-91)
Böy le ce her pey gam be re, in san ve cin şey tan la rın dan bir düş-
man kıl dık. On lar dan ba zı sı ba zı sı nı al dat mak için yal dız lı söz-
ler fı sıl dar lar. Rab bin di le sey di bu nu yap maz lar dı. Öy ley se on -
la rı ya lan ola rak düz mek te ol duk la rıy la baş ba şa bı rak. (6/112)
Üze rin de Al lah'ın is mi nin anıl ma dı ğı şe yi ye me yin; çün kü bu
fısk'tır (yol dan çı kış tır). Ger çek ten şey tan lar, si zin le mü ca de le
et me le ri için ken di dost la rı na giz li-çağ rı lar da bu lu nur lar. On lar -
la ita at eder se niz şüp he siz siz de müş rik ler si niz. (6/121)
Hay van lar dan yük ta şı yan ve (yün le rin den, tüy le rin den) dö şek
ya pı lan la rı da (ya ra tan O'dur). Al lah'ın si ze rı zık ola rak ver dik -
le rin den yi yin ve şey ta nın adım la rı na uy ma yın. Çün kü o, si zin
için apa çık bir düş man dır. (6/142)
On la ra, zor lu aza bı mız gel di ği za man yal var ma la rı ge rek mez

miy di? Ama on la rın kalp le ri ka tı laş tı ve şey tan on la ra yap mak -
ta ol duk la rı nı çe ki ci (süs lü) gös ter di. (6/43)
Ayet le ri miz ko nu sun da 'alay lı tar tış ma la ra da lan lar:' -on lar bir
baş ka sö ze ge çin ce ye ka dar- on lar dan yüz çe vir. Şey tan sa na
unut tu ra cak olur sa, bu du rum da ha tır la ma dan son ra, ar tık zul-
me den top lu luk la be ra ber otur ma. (6/68)
De ki: "Bi ze ya ra rı ve za ra rı ol ma yan Al lah'tan baş ka şey le re mi
ta pa lım? Al lah bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra, şey tan la rın ayar-
ta rak yer de şaş kın ca bı rak tık la rı, ar ka daş la rı nın da: "Doğ ru yo -
la, bi ze gel" di ye ken di si ni ça ğır dı ğı kim se gi bi to puk la rı mız
üze rin de ge ri sin ge ri mi dön dü rü le lim?" De ki: "Hiç şüp he siz
Allah'ın yo lu, asıl yol dur. Ve biz alem le rin Rab bi ne (ken di mi zi)
tes lim et mek le em ro lun duk." (6/71)
On la ra ken di si ne ayet le ri mi zi ver di ği miz ki şi nin ha be ri ni an lat.
O, bun dan sıy rı lıp-uzak laş mış, şey tan onu pe şi ne tak mış tı. O
da so nun da az gın lar dan ol muş tu. (7/175)
An dol sun, Biz si zi ya rat tık, son ra si ze su ret (bi çim-şe kil) ver dik,
son ra me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. On lar da İb lis'in
dı şın da sec de et ti ler; o, sec de eden ler den ol ma dı. (Al lah) De di:
"Sa na em ret ti ğim de, se ni sec de et mek ten alı ko yan ney di?" (İb -
lis) De di ki: "Ben on dan ha yır lı yım; be ni ateş ten ya rat tın, onu
ise ça mur dan ya rat tın." (Al lah:) "Öy ley se or dan in, or da bü yük -
len men se nin (hak kın) ol maz. He men çık. Ger çek ten sen, kü -
çük dü şen ler den sin." O da: "(İn san la rın) di ri le cek le ri gü ne ka -
dar be ni göz le(yip er te le.)" de di. (Al lah:) "Sen göz le nip-er te le -
nen ler den sin" de di. De di ki: "Ma dem öy le, be ni az dır dı ğın dan
do la yı on lar(ı in san la rı sap tır mak) için mut la ka se nin dos doğ ru
yo lun da (pu su ku rup) otu ra ca ğım." "Son ra mu hak kak ön le rin -
den, ar ka la rın dan, sağ la rın dan ve sol la rın dan so ku la ca ğım.
On la rın ço ğu nu şük re di ci bul ma ya cak sın." (Al lah) De di: "Kı na -
nıp al çal tıl mış ve ko vul muş ola rak or dan çık. An dol sun, on lar -
dan kim se ni iz ler se, ce hen ne mi siz ler le dol du ra ca ğım." Ve ey
Adem, sen ve eşin cen ne te yer leş. İki niz di le di ği niz yer den yi -
yin; ama şu ağa ca yak laş ma yın. Yok sa za lim ler den olur su nuz.
Şey tan, ken di le rin den 'ör tü lüp giz le nen çir kin yer le ri ni' açı ğa çı -
kar mak için on la ra ves ve se ver di ve de di ki: "Rab bi ni zin si ze bu
ağa cı ya sak la ma sı, yal nız ca, si zin iki me lek ol ma ma nız ve ya
ebe di ya şa yan lar dan kı lın ma ma nız için dir." Ve: "Ger çek ten ben
si ze öğüt ve ren ler de nim" di ye ye min de et ti. Böy le ce on la rı al -
da ta rak dü şür dü. Ağa cı tat tık la rı an da ise, ayıp yer le ri ken di le -
ri ne be li ri ver di ve üzer le ri ni cen net yap rak la rın dan ört me ye
baş la dı lar. (O za man) Rab le ri ken di le ri ne ses len di: "Ben si zi bu
ağaç tan me net me miş miy dim? Ve şey ta nın si zin ger çek ten
apa çık bir düş ma nı nız ol du ğu nu söy le me miş miy dim?" (7/11-
22)
Ey Ade mo ğul la rı, şey tan, an ne ve ba ba nı zın çir kin yer le ri ni
ken di le ri ne gös ter mek için, el bi se le ri ni sı yır ta rak, on la rı cen net -
ten çı kar dı ğı gi bi sa kın si zi de bir be la ya uğ rat ma sın. Çün kü o
ve ta raf tar la rı, (ken di le ri ni gö re me ye ce ği niz yer den) siz le ri gör-
mek te dir. Biz ger çek ten şey tan la rı, inan ma ya cak la rın dost la rı
kıl dık. (7/27)
Ki mi ne hi da yet ver di, ki mi de sa pık lı ğı ha ket ti. Çün kü bun lar,
Al lah'ı bı ra kıp şey tan la rı ve li edin miş ler di. Ve ger çek ten on la rı
doğ ru yol da say mak ta dır lar. (7/30)
Eğer sa na şey tan dan ya na bir kış kırt ma (ves ve se ve ya iğ va)
ge lir se, he men Al lah'a sı ğın. Çün kü O, işi ten dir, bi len dir.
(Allah'tan) Sa kı nan la ra şey tan dan bir ves ve se eriş ti ğin de (ön -
ce) iyi ce dü şü nür ler (Al lah'ı zik re dip-anar lar), son ra he men ba -
kar sın ki gö rüp bil miş ler dir. (Şey tan'ın) Kar deş le ri ise, on la rı sa -
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pık lı ğa sü rük ler ler, son ra peş le ri ni bı rak maz lar. (7/200-202)
Ha ni ken di sin den bir gü ven lik ola rak si zi bir uyuk la ma bü rü yor -
du. Si zi ken di siy le ter te miz kıl mak, siz den şey ta nın pis lik le ri ni
gi der mek, kalb le ri ni zin üs tün de (gü ven ve ka rar lı lık duy gu su nu)
pe kiş tir mek ve bu nun la ayak la rı nı zı (arz üze rin de) sağ lam laş -
tır mak için si ze gök ten su in di ri yor du. (8/11)
O za man şey tan on la ra amel le ri ni çe ki ci gös ter miş ve on la ra:
"Bu gün si zi in san lar dan boz gu na uğ ra ta cak kim se yok tur ve
ben de si zin yar dım cı nı zım" de miş ti. Ne za man ki, iki top lu luk
bir bi ri ni gö rür ol du (kar şı laş tı) o, iki to pu ğu üs tün de ge ri dön dü
ve: "Şüp he siz ben siz den uza ğım. Çün kü ben si zin gör me di ği -
ni zi gö rü yo rum, ben Al lah'tan da kor ku yo rum" de di. Al lah (ce za
ile) so nuç lan dır ma sı pek şid det li olan dır. (8/48)
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey ba bam, bu, da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti, çün -
kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı -
nı aç tık tan son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab -
bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden di. Ger çek ten bi -
len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)
İki sin den kur tu la ca ğı nı san dı ğı ki şi ye de di ki: "Efen di nin
Katında be ni ha tır la." Fa kat şey tan, efen di si ne ha tır lat ma yı ona
unut tur du, böy le ce da ha ni ce yıl lar (Yu suf) zin dan da kal dı.
(12/42)
(Ba ba sı) De miş ti ki: "Oğ lum, rü ya nı kar deş le ri ne an lat ma, yok -
sa sa na bir tu zak ku rar lar. Çün kü şey tan, in san için apa çık bir
düş man dır." (12/5)
İş hük me bağ la nıp-bi tin ce, şey tan der ki: "Doğ ru su, Al lah, si ze
ger çek olan va'di va'det ti, ben de si ze va ad de bu lun dum, fa kat
si ze ya lan söy le dim. Be nim si ze kar şı zor la yı cı bir gü cüm yok -
tu, yal nız ca si zi ça ğır dım, siz de ba na ica bet et ti niz. Öy ley se
be ni kı na ma yın, siz ken di ni zi kı na yın. Ben si zi kur ta cak de ği lim,
siz de be ni kur ta cak de ğil si niz. Doğ ru su da ha ön ce be ni or tak
koş ma nı zı da ta nı ma mış tım. Ger çek şu ki, za lim le re acı bir
azab var dır." (14/22)
Mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top-
lu lu ğuz" di ye cek ler dir. An dol sun, gök te burç lar kıl dık ve onu
göz le yen ler için süs le dik. Ve onu her ko vu lan şey tan dan ko ru -
duk. An cak ku lak hır sız lı ğı ya pan olur sa, onu da par lak bir ateş
iz ler. (15/15-18)
"An cak on lar dan muh lis olan kul la rın müs tes na." (Al lah) De di
ki: "İş te bu, ba na gö re dos doğ ru olan yol dur." "Şüp he siz, kış kır-
tı lıp-sap tı rıl mış lar dan sa na uyan lar dı şın da, se nin be nim kul la -
rım üze rin de zor la yı cı hiç bir gü cün yok tur." (15/40-42)
An dol sun Al lah'a, sen den ön ce ki üm met le re de (el çi ler) gön der-
dik, fa kat şey tan on la ra ya pıp et tik le ri ni süs lü gös ter miş tir; bu -
gün de on la rın ve li si odur ve on lar için acı bir azab var dır.
(16/63)
Öy ley se Kur'an oku du ğun za man, ko vul muş şey tan dan Al lah'a
sı ğın. Ger çek şu ki, iman eden ler ve Rab le ri ne te vek kül eden-
ler üze rin de onun (şey ta nın) hiç bir zor la yı cı-gü cü yok tur. Onun
zor la yı cı-gü cü an cak onu ve li edi nen ler le, onun la O'na (Al lah'a)
or tak ko şan lar üze rin de dir. (16/98-100)
Çün kü sa çıp-sa vu ran lar, şey ta nın kar deş le ri ol muş lar dır; şey-
tan ise Rab bi ne kar şı nan kör dür. (17/27)
Kul la rı ma, sö zün en gü zel ola nı nı söy le me le ri ni söy le. Çün kü
şey tan ara la rı nı açıp boz mak ta dır. Şüp he siz şey tan in sa nın
açık ça bir düş ma nı dır. (17/53)
"On lar dan güç ye tir dik le ri ni se sin le sar sın tı ya uğ rat, at lı la rın ve

ya ya la rın la on la rın üs tü ne yay ga ra yı ko par, mal lar da ve ço cuk -
lar da on la ra or tak ol ve on la ra çe şit li va ad ler de bu lun." Şey tan,
on la ra al dat ma dan baş ka bir şey va det mez. "Be nim kul la rım;
se nin on lar üze rin de hiç bir zor la yı cı gü cün (ha ki mi ye tin) yok-
tur." Ve kil ola rak Rab bin ye ter. (17/64-65)
(Genç-yar dım cı sı) De di ki: "Gör dün mü, ka ya ya sı ğın dı ğı mız -
da, ben ba lı ğı unut tum. Onu ha tır la ma mı Şey tan'dan baş ka sı
ba na unut tur ma dı; o da şa şı la cak tarz da de niz de ken di yo lu nu
tut tu." (18/63)
Ha ni me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik; İb lis'in dı şın da
(di ğer le ri) sec de et miş ler di. O cin ler den di, böy le lik le Rab bi nin
em rin den dı şa rı çık mış tı. Bu du rum da Be ni bı ra kıp onu ve onun
so yu nu ve li ler mi edi ne cek si niz? Oy sa on lar si zin düş man la rı -
nız dır. (Bu,) Za lim ler için ne ka dar kö tü bir (ter cih) de ğiş tir me -
dir. Gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da da, ken di ne fis le ri nin ya ra tı -
lı şın da da Ben on la rı şa hid tut ma dım. Ben, sap tı rı cı la rı yar dım -
cı-güç de edin me dim. (18/50-51)
Gör me din mi, Biz ger çek ten şey tan la rı, ka fir le rin üze ri ne gön-
der dik, on la rı tah rik edip kış kır tı yor lar. (19/83)
"Ba ba cı ğım, şey ta na kul luk et me, kuş ku suz şey tan, Rah man'a
baş kal dı ran dır." "Ba ba cı ğım, ger çek ten ben, sa na Rah man ta -
ra fın dan bir aza bın do ku na ca ğın dan kor ku yo rum, o za man şey-
ta nın ve li si olur sun." (19/44-45)
An dol sun Rab bi ne, Biz on la rı da, şey tan la rı da mut la ka haş re -
de ce ğiz, son ra on la rı ce hen ne min çev re sin de diz üs tü çök müş
ola rak ha zır bu lun du ra ca ğız. Son ra, her bir grup tan Rah man'a
kar şı az gın lık gös ter mek ba kı mın dan en şid det li ola nı nı ayı ra -
ca ğız. Son ra Biz ona (ce hen ne me) gir me ye kim le rin en çok uy -
gun ol du ğu nu da ha iyi bi li riz. Siz den ona gir me ye cek hiç kim se
yok tur. Bu, Rab bi nin ke sin ola rak üze ri ne al dı ğı bir ka rar dır.
Son ra, tak va sa hip le ri ni kur ta rı rız ve zul me den le ri diz üs tü çök-
müş ola rak bı ra kı ve ri riz. (19/68-72)
So nun da şey tan ona ves ve se ver di; de di ki: "Sa na son suz luk
ağa cı nı ve yok ol ma ya cak bir mül kü ha ber ve re yim mi?"
(20/120)
Onun için de niz de dal gıç lık ya pan ve bun dan baş ka iş(ler) de
gö ren şey tan lar dan kim se le ri de (em ri ne ver dik). Biz on la rın ko -
ru yu cu la rı idik. (21/82)
İn san lar dan ki mi, Al lah hak kın da bil gi si ol mak sı zın tar tı şır du rur
ve her az gın-kay pak şey ta nı nın pe şi ne dü şer. Ona ya zıl mış tır:
"Kim onu ve li edi nir se, şüp he siz o (şey tan) onu şa şır tıp-sap tı rır
ve onu çıl gın ate şin aza bı na yö nel tir." (22/3-4)
Biz sen den ön ce hiç bir Re sul ve Ne bi gön der miş ol ma ya lım ki,
o bir di lek te bu lun du ğu za man, şey tan, onun di le di ği ne (bir kuş -
ku ve ya sap ma un su ru) ka tıp bı rak mış ol ma sın. Ama Al lah,
şey ta nın ka tıp-bı rak ma la rı nı gi de rir, son ra ken di ayet le ri ni sağ-
lam laş tı rıp-pe kiş ti rir. Al lah, ger çek ten bi len dir, hü küm ve hik met
sa hi bi dir. Şey ta nın (bu tür) ka tıp bı rak ma la rı, kalp le rin de has ta -
lık olan la ra ve kalp le ri (her tür lü) du yar lı lık tan yok sun bu lu nan -
la ra (Al lah'ın) bir de ne me kıl ma sı için dir. Şüp he siz za lim ler,
(ger çe ğin ken di sin den) uzak bir ay rı lık için de dir ler. (22/52-53)
Ve de ki: "Rab bim, şey ta nın kış kırt ma la rın dan sa na sı ğı nı rım."
(23/97)
Ey iman eden ler, şey ta nın adım la rı na uy ma yın. Kim şey ta nın
adım la rı na uyar sa, (bil sin ki) ger çek ten o (şey tan) çir kin utan-
maz lık la rı ve kö tü lü ğü em re der. Eğer Al lah'ın üze ri niz de faz lı ve
rah me ti ol ma say dı, siz den hiç bi ri ebe di ola rak te mi ze çı ka maz -
dı. An cak Al lah, di le di ği ni te mi ze çı ka rır. Al lah, işi ten dir, bi len dir.
(24/21)
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"Çün kü o, ger çek ten ba na gel dik ten son ra be ni zi kir den
(Kur'an'dan) sap tır mış ol du. Şey tan da in sa nı 'ya pa yal nız ve
yar dım sız" bı ra kan dır." (25/29)
Al lah'ı bı ra kıp ken di le ri ne ya rar ve za rar sağ la ya ma ya cak şey-
le re iba det edi yor lar. Ka fir, (asıl) ken di Rab bi ne kar şı (şey ta na)
ar ka çı kan dır. (25/55)
Onu (Kur'an'ı) şey tan lar in dir me miş tir. (26/210)
Şey tan la rın kim le re in mek te ol duk la rı nı si ze ha ber ve re yim mi?
On lar, 'ger çe ği ters yüz eden,' gü na ha düş kün olan her ya lan -
cı ya iner ler. Bun lar (şey tan la ra) ku lak ve rir ler ve ço ğu ya lan
söy le mek te dir ler. (26/221-223)
"Onu ve kav mi ni, Al lah'ı bı ra kıp da gü ne şe sec de et mek te ler -
ken bul dum, şey tan on la ra yap tık la rı nı süs le miş tir, böy le ce on -
la rı (doğ ru) yol dan alı koy muş tur; bun dan do la yı on lar hi da yet
bul mu yor lar." (27/24)
(Mu sa) Hal kı nın ha be ri ol ma dı ğı bir za man da şeh re gir di, or da
kav ga et mek te olan iki adam bul du; bu ken di ta raf tar la rın dan,
şu da düş man la rın dan. Der ken ta raf tar la rın dan olan, düş man -
la rın dan ola na kar şı on dan yar dım is te di. Bu nun üze ri ne ona bir
yum ruk at tı ve işi ni bi ti ri ver di. (Son ra da:) "Bu şey ta nın işin den -
dir; o, ger çek ten açıkça sap tı rı cı bir düş man dır" de di. (28/15)
Ad'ı ve Se mud'u da (yı kı ma uğ rat tık). Ger çek şu ki, ken di otur-
duk la rı yer ler den si ze (du rum la rı) bel li ol mak ta dır. Ken di yap tık-
la rı nı şey tan süs le yip-çe ki ci kıl dı, böy le ce on la rı yol dan alı koy -
du. Oy sa on lar gö re bi len kim se ler di. (29/38)
On la ra; "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil di ğin de, der ler ki; "Ha -
yır, biz ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şe ye uya rız." Şa yet
şey tan, on la rı çıl gın ca ya nan ate şin aza bı na ça ğır mış sa da mı
(bu na uya cak lar)? (31/21)
An dol sun, İb lis, ken di le ri hak kın da zan nı nı doğ ru la mış ol du,
böy le lik le iman eden bir grup dı şın da, ona uy muş ol du lar.
(34/20)
Ey in san lar, hiç şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; öy ley se dün ya
ha ya tı si zi al dat ma sın ve al da tı cı(lar) da, si zi Al lah ile (Al lah'ın
adı nı kul la na rak) al dat ma sın. Ger çek şu ki, şey tan si zin düş ma-
nı nız dır, öy ley se siz de onu düş man edi nin. O, ken di gru bu nu,
an cak çıl gın ca ya nan ate şin hal kın dan ol ma ğa ça ğı rır. (35/5-6)
"Ey adem oğul la rı, ben si ze and ver me dim mi ki: Şey ta na kul-
luk et me yin, çün kü, o, si zin için apa çık bir düş man dır;" (36/60)
Onun to mur cuk la rı, şey tan la rın baş la rı gi bi dir. (37/65)
Şüp he siz Biz dün ya gö ğü nü 'çe ki ci bir süs le', yıl dız lar la süs le -
yip-do nat tık. Ve ita at ten çık mış her az gın şey tan dan ko ru duk;
Ki on lar, Me le'i A'la'ya ku lak ve rip din le ye mez ler, her yan dan
ko vu lup atı lır lar; Uzak laş tı rı lır lar. On la ra ke sin ti siz bir azab var-
dır. An cak (sö zü hır sız la ma) ça lıp-ka pan olur sa, ar tık onu da
de lip ge çen 'ya kı cı bir alev' iz ler (ve yok eder). (37/6-10)
Şey tan la rı da; her bi na us ta sı nı ve dal gıç ola nı. (38/37)
Ku lu muz Ey yub'u da ha tır la. Ha ni o: "Her hal de şey tan, ba na
kah re di ci bir acı ve azab do kun dur du" di ye Rab bi ne ses len miş -
ti. (38/41)
Ha ni Rab bin me lek le re: "Ger çek ten ben, ça mur dan bir be şer
ya ra ta ca ğım" de miş ti. "Onu bir bi çi me so kup, ona ru hum dan üf -
le di ğim za man siz onun için he men sec de ye ka pa nın." Me lek -
le rin hep si top lu ca sec de et ti; Yal nız İb lis ha riç. O bü yük lük tas-
la dı ve ka fir ler den ol du. (Al lah) De di ki: "Ey İb lis, iki elim le ya -
rat tı ğı ma se ni sec de et mek ten alı ko yan ney di? Bü yük len din mi,
yok sa yük sek te olan lar dan mı ol dun?" De di ki: "Ben on dan da -
ha ha yır lı yım; sen be ni ateş ten ya rat tın, onu ise ça mur dan ya -
rat tın." (Al lah) De di ki: "Öy ley se or dan (cen net ten) çık, ar tık sen

ko vul muş bu lun mak ta sın." "Ve şüp he siz, din (kı ya met te ki he -
sap) gü nü ne ka dar be nim la ne tim se nin üze ri ne dir." De di ki:
"Rab bim, öy ley se on la rın di ri le cek le ri gü ne ka dar ba na sü re ta -
nı." De di ki: "O hal de, sü re ta nı nan lar dan sın." "Bi li nen vak tin
gü nü ne ka dar." De di ki: "Se nin iz ze tin adı na an dol sun, ben, on -
la rın tü mü nü mut la ka az dı rıp-kış kır ta ca ğım." "An cak on lar dan,
muh lis olan kul la rın ha riç." (Al lah) "İş te bu hak tır ve ben hak kı
söy le rim" de di. "An dol sun, sen den ve iç le rin de sa na ta bi ola cak
olan lar dan tü müy le ce hen ne mi dol du ra ca ğım." (38/71-85)
Şa yet sa na şey tan dan bir kış kırt ma ge le cek olur sa, he men
Allah'a sı ğın. Çün kü O, işi ten dir, bi len dir. (41/36)
Kim Rah man'ın zik ri ni gör mez lik ten ge lir se, Biz bir şey ta na
onun 'üze ri ni ka buk la bağ lat tı rı rız'; ar tık bu, onun bir ya kın dos-
tu dur. Ger çek ten bun lar (bu şey tan lar), on la rı yol dan alı ko yar -
lar; on lar ise, ken di le ri nin ger çek ten hi da yet te ol duk la rı nı sa nır -
lar. So nun da Bize gel di ği za man, der ki: "Keş ke be nim le se nin
aran da iki do ğu (do ğu ile ba tı) uzak lı ğı ol say dı. Me ğer ne kö tü
ya kın-dost(muş sun sen)." (Bu söy len me le ri niz,) Bu gün si ze ke -
sin ola rak bir ya rar sağ la maz. Çün kü zul met ti niz. Şüp he siz
azab ta da or tak sı nız. (43/36-39)
Şey tan sa kın si zi (Al lah'ın yo lun dan) alı koy ma sın. Ger çek ten o,
si zin için açık ça bir düş man dır. (43/62)
Şüp he siz, ken di le ri ne hi da yet açık ça bel li ol duk tan son ra, ge ri -
sin ge ri (küf re) dö nen le ri, şey tan kış kırt mış ve uzun emel le re
kap tır mış tır. (47/25)
Şüp he siz 'giz li top lan tı la rın fı sıl daş ma la rı' (ku lis), iman eden le ri
üzün tü ye dü şür mek için an cak şey tan (ürü nü olan iş ler)dan dır.
Oy sa Al lah'ın iz ni ol mak sı zın o, on la ra hiç bir şey le za rar ve re -
cek de ğil dir. Şu hal de mü'min ler, yal nız ca Al lah'a te vek kül et -
sin ler. (58/10)
Şey tan on la rı sa rıp-ku şat mış tır; böy le lik le on la ra Al lah'ın zik ri ni
unut tur muş tur. İş te on lar, şey ta nın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp-
he siz şey ta nın fır ka sı, hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir.
(58/19)
Ken di le rin den ön ce ya kın geç miş te olan la rın du ru mu gi bi; on -
lar, yap tık la rı nın so nu cu nu tad mış lar dır. On la ra acı bir azab
var dır. Şey ta nın du ru mu gi bi; çün kü in sa na "İn kâr et" de di, in -
kâr edin ce de: "Ger çek şu ki, ben sen den uza ğım. Doğ ru su
ben, alem le rin Rab bi olan Al lah'tan kor ka rım" de di. So nun da
on la rın aki bet le ri, şüp he siz ate şin için de iki si nin de sü re siz ola-
rak ka lı cı ol ma la rı dır. İş te za lim olan la rın ce za sı bu dur. (59/15-
17)
An dol sun, Biz en ya kın olan gö ğü (dün ya gö ğü nü) kan dil ler le
süs le yip-do nat tık ve bun la rı, şey tan lar için taş la ma-bi rim le ri (rü -
cum) kıl dık. On lar için çıl gın ca ya nan ate şin aza bı nı ha zır la dık.
(67/5)
O (Kur'an) da ko vul muş şey ta nın sö zü de ğil dir. (81/25)

ŞI MAR MAK-ŞI MA RIK LIK
Der ken ken di le ri ne ha tır la tı la nı unut tuk la rın da, on la rın üzer le ri -
ne her şe yin ka pı la rı nı aç tık. Öy le ki ken di le ri ne ve ri len şey ler le
'se vin ce ka pı lıp şı ma rın ca', on la rı apan sız ya ka la yı ver dik. Ar tık
on lar umut la rı su ya dü şen ler ol du lar. (6/44)
Bir de yurt la rın dan re fah tan şı ma rıp-azı ta rak, in san la ra gös te riş
ya pa rak çı kan lar ve (hal kı) Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar gi bi ol -
ma yın. Al lah, on la rın yap tık la rı nı çe pe çev re ku şa tan dır. (8/47)
Ve an dol sun, ken di si ne do ku nan bir sı kın tı dan son ra, ona bir
ni met tad dır sak, kuş ku suz; "Kö tü lük ler ben den gi di ver di" der.
Çün kü o, şı ma rık tır, bö bür le nen dir. (11/10)
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Uzak la şıp-kaç ma yın, için de şı ma rıp az dı ğı nız re fa ha ve yurt la -
rı nı za dö nün; çün kü sor gu ya çe ki le cek si niz." (21/13)
Ni ha yet, on la rın re fah tan şı ma ran ön de ge len le ri ni azab ile ya -
ka la yı ver di ği miz za man, on lar he men fer ya dı ba sa cak lar.
(23/64)
Biz, ya şa ma bi çim le riy le 're fah için de şı ma rıp az mış' ni ce şeh ri
yı kı ma uğ rat tık. İş te mes ken le ri; çok az (bir za man) dı şın da
(on lar da) ken di le rin den son ra otu ru la bil miş de ğil dir. (On la ra)
Va ris olan lar Biziz. (28/58)
Ger çek şu ki, Ka run, Mu sa'nın kav min den di, an cak on la ra kar -
şı az gın laş tı. Biz, ona öy le ha zi ne ler ver miş tik ki, anah tar la rı,
bir lik te (ta şı ma ya) dav ra nan güç lü bir top lu lu ğa ağır ge li yor du.
Ha ni kav mi ona de miş ti ki: "Şı ma ra rak se vin me, çün kü Al lah,
şı ma ra rak se vin ce ka pı lan la rı sev mez." (28/76)
Biz han gi ül ke ye bir uya rı cı gön der dik se, mut la ka ora nın 're fah
için de şı ma ran ön de ge len le ri': "Ger çek ten biz, si zin ken di siy le
gön de ril di ği niz şe yi ta nı mı yo ruz" de miş ler dir. (34/34)
İş te bu, si zin yer yü zün de hak sız ye re şı ma rıp-az ma nız ve az -
gın ca öl çü yü ta şır ma nız do la yı sıy la dır. (40/75)
İş te böy le, sen den ön ce de (her han gi) bir mem le ke te bir el çi
gön der miş ol ma ya lım, mut la ka onun 're fah için de şı ma rıp azan
ön de ge len le ri' (şöy le) de miş ler dir: "Ger çek ten biz, ata la rı mı zı
bir üm met (din) üze rin de bul duk ve doğ ru su biz, on la rın iz le ri ne
(eser le ri ne) uy muş kim se le riz." (43/23)
Zikr (vahy) içi miz den ona mı bı ra kıl dı? Ha yır, o çok ya lan söy-
le yen, ken di ni be ğen miş bir şı ma rık tır." (54/25)
On lar ya rın, ki min çok ya lan söy le yen, ken di ni be ğen miş bir şı -
ma rık ol du ğu nu bi lip-öğ re ne cek ler dir. (54/26)
Çün kü on lar, bun dan ön ce var lık için de şı mar tıl mış olan lar dı.
(56/45)

Şİ AR
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na, ha ram olan ay'a, kur ban lık
hay van la ra, (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz,
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın, gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
İş te böy le; kim Al lah'ın şi ar la rı nı yü cel tir se, şüp he siz bu, kalb le -
rin tak va sın dan dır. (22/32)

Şİ FA
On lar la çar pı şı nız. Al lah, on la rı si zin el le ri niz le azab lan dır sın,
hor ve aşa ğı lık kıl sın ve on la ra kar şı si ze za fer ver sin, mü'min-
ler top lu lu ğu nun göğ sü nü şi fa ya ka vuş tur sun. (9/14)
Ey in san lar, Rab bi niz den si ze bir öğüt, si ne ler de ola na bir şi fa
ve mü'min ler için bir hi da yet ve rah met gel di. (10/57)
Son ra mey ve le rin tü mün den ye, böy le ce Rab bi nin sa na ko lay -
laş tır dı ğı yol lar da yü rü-uçu ver. On la rın ka rın la rın dan tür lü renk-
ler de şer bet ler çı kar, on da in san lar için bir şi fa var dır. Şüp he siz
dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten bun da bir ayet var dır.
(16/69)
Kur'an'dan mü'min ler için şi fa ve rah met olan şey le ri in di ri yo ruz.
Oy sa o, za lim le re ka yıp lar dan baş ka sı nı art tır maz. (17/82)
Has ta lan dı ğım za man ba na şi fa ve ren O'dur;" (26/80)
Eğer Biz onu A'ce mi (Arap ça ol ma yan bir dil de) olan bir Kur'an

kıl say dık, her hal de der ler di ki: "Onun ayet le ri açık lan ma lı de ğil
miy di? Arap ola na, A'ce mi (Arap ça ol ma yan bir dil)mi?" De ki:
"O, iman eden ler için bir hi da yet ve bir şi fa dır. İman et me yen le -
rin ise ku lak la rın da bir ağır lık var dır ve o (Kur'an), on la ra kar şı
bir kör lük tür. İş te on la ra (san ki) uzak bir yer den ses le ni lir."
(41/44)

Şİ HAB
Doğ ru su Biz gö ğü yok la dık; fa kat onu güç lü ko ru yu cu lar ve şi -
hab lar la kap lı (dol du rul muş) bul duk." (72/8)
Oy sa ger çek te Biz, din le mek için onun otur ma yer le rin de otu-
rur duk. Ama şim di kim din le ye cek ol sa, (he men) ken di si ni iz le -
yen bir şi hab bu lur." (72/9)

ŞİM ŞEK
Ya da (bun lar) ka ran lık lar, gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü,
'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki, yıl-
dı rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la
ku lak la rı nı tı kar lar. Oy sa Al lah ka fir le ri çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(2/19)
Ça kan şim şek ne re dey se göz le ri ni ka pı ve re cek; ön le ri ni her ay -
dın lat tı ğın da (bi raz) yü rür ler, üzer le ri ne ka ran lık ba sı ve rin ce de
ka la ka lır lar. Al lah di le sey di, işit me le ri ni de gör me le ri ni de gi de -
ri ve rir di. Şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (2/20)
O si ze şim şe ği kor ku ve umut ola rak gös te ren, (yağ mur yük lü)
ağır laş mış bu lut la rı (in şa edip) or ta ya çı ka ran dır. (13/12)
Gör me din mi ki, Al lah bu lut la rı sür mek te, son ra ara la rı nı bir leş -
tir mek te, son ra da on la rı üst üs te yığ mak ta dır; böy le ce, yağ mu-
run bun la rın ara sın dan akıp-çık tı ğı nı gö rür sün. Gök ten için de
do lu bu lu nan dağ lar (gi bi bu lut lar) in di ri ve rir, onu di le di ği ne isa-
bet et ti rir de, di le di ğin den onu çe vi rir; şim şe ği nin pa rıl tı sı ne re -
dey se göz le ri ka maş tı rıp gö tü rü ve re cek tir. (24/43)
Si ze bir kor ku ve umut (un su ru) ola rak şim şe ği gös ter me si ile
gök ten su in dir mek su re tiy le ölü mün den son ra ye ri onun la di rilt-
me si de, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la -
na bi le cek bir ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (30/24)

Şİ'RA YIL DI ZI
Doğ ru su, 'Şi'ra (yıl dı zı)nın' Rab bi O'dur. (53/49)

ŞİRK
An dol sun, on la rı ha ya ta kar şı (di ğer) in san lar dan ve şirk ko şan-
lar dan (bi le) da ha ih ti ras lı bu lur sun. (On lar dan) Her bi ri, bin yıl
ya şa tıl sın is ter; oy sa bun ca ya şa ma sı onu azab tan kur tar maz.
Al lah, on la rın yap mak ta ol duk la rı nı gö ren dir. (2/96)
An dol sun, mal la rı nız la ve can la rı nız la im ti han edi le cek si niz ve
siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den ve şirk koş mak ta
olan lar dan el bet te çok ezi yet ve ri ci (söz ler) işi te cek si niz. Eğer
sab re der ve sa kı nır sa nız (bu) emir le re olan azim den dir. (3/186)
Ger çek ten, Al lah, Ken di si ne şirk ko şul ma sı nı ba ğış la maz. Bu -
nun dı şın da ka la nı ise, di le di ği ni ba ğış lar. Kim Al lah'a şirk ko -
şar sa, doğ ru su bü yük bir gü nah la if ti ra et miş olur. (4/48)
Hiç şüp he siz, Al lah, Ken di si ne şirk ko şan la rı ba ğış la maz. Bu -
nun dı şın da ka lan lar ise, (on lar dan) di le di ği ni ba ğış lar. Kim
Allah'a şirk ko şar sa el bet te o uzak bir sa pık lık la sap mış tır.
(4/116)
De ki: "Şa hid lik ba kı mın dan han gi şey da ha bü yük tür?" De ki:
"Al lah be nim le si zin ara nız da şa hid dir. Si zi -ve ki me ula şır sa-
ken di siy le uyar mam için ba na şu Kur'an vah ye dil di. Ger çek ten
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Al lah'la be ra ber baş ka ilah la rın da bu lun du ğu na siz mi şa hid lik
edi yor su nuz?" De ki: "Ben şe ha det et mem." De ki: O, an cak bir
tek olan ilah tır ve ger çek ten ben, si zin şirk koş mak ta ol duk la rı -
nız dan uza ğım. (6/19)
On la rın tü mü nü top la ya ca ğı mız gün; son ra şirk ko şan la ra di ye -
ce ğiz ki: "Ne re de (o bir şey) sa nıp da or tak koş tuk la rı nız?"
(6/22)
Ha yır, yal nız ca O'nu ça ğı rır sı nız, di ler se ken di si ni ça ğır dı ğı nız
şe yi açar (gi de rir) ve şirk koş mak ta ol duk la rı nı zı unu tur su nuz.
(6/41)
De ki: "On dan ve her tür lü sı kın tı dan si zi Al lah kur tar mak ta dır.
Son ra siz yi ne şirk koş mak ta sı nız." (6/64)
Son ra gü ne şi (et ra fa ışık lar sa ça rak) do ğar gö rün ce: "İş te bu
be nim rab bim, bu en bü yük" de miş ti. Ama o da kay bo lu ve rin ce,
kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav mim, doğ ru su ben si zin şirk koş-
mak ta ol duk la rı nız dan uza ğım." (6/78)
Kav mi onun la çe ki şip-tar tış ma ya gir di. De di ki: "O be ni doğ ru
yo la er dir miş ken, siz be nim le Al lah ko nu sun da çe ki şip-tar tış -
ma ya mı gi ri şi yor su nuz? Si zin O'na şirk koş tuk la rı nız dan ben
kork mu yo rum, an cak Al lah'ın be nim hak kım da bir şey di le me si
baş ka. Rab bim, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. Yi ne de
öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?" (6/80)
Hem siz, Onun hak la rın da hiç bir de lil in dir me di ği şey le ri Al lah'a
or tak koş mak tan kork maz ken, ben na sıl si zin şirk koş tuk la rı -
nız dan kor ka rım? Şu hal de 'gü ven lik için de ol mak ba kı mın dan'
iki ta raf tan han gi si da ha hak sa hi bi dir? Eğer bi le bi lir se niz."
(6/81)
Bu, Al lah'ın hi da ye ti dir; kul la rın dan di le di ği ni bu nun la hi da ye te
er di rir. On lar da şirk koş sa lar dı, el bet te bü tün ya pıp-et tik le ri 'on-
lar adı na' bo şa çık mış olur du. (6/88)
Eğer Al lah di le sey di on lar şirk koş maz dı. Biz se ni on lar üze rin -
de bir gö zet le yi ci kıl ma dık; sen on lar üze rin de bir ve kil de ğil sin.
(6/107)
Şirk ko şan lar di ye cek ler ki: "Al lah di le sey di ne biz şirk ko şar dık,
ne ata la rı mız ve hiç bir şe yi de ha ram kıl maz dık." On lar dan ön -
ce ki ler de, Bizim zor lu-aza bı mı zı ta dın ca ya ka dar böy le ya lan -
la dı lar. De ki: "Si zin ya nı nız da, bi ze çı ka ra bi le ce ği niz bir ilim mi
var? Siz an cak zan na uy mak ta sı nız ve siz an cak "zan ve tah-
min le ya lan söy ler si niz." (6/148)
De ki: "Rab bim yal nız ca çir kin-ha ya sız lık la rı -on lar dan açık ta
olan la rı nı ve giz li olan la rı nı,- gü nah iş le me yi, hak lı ne de ni ol ma-
yan 'is yan ve sal dı rı yı' ken di si hak kın da is pat la yı cı bir de lil in dir-
me di ği şe yi Al lah'a şirk koş ma nı zı ve   Al lah'a kar şı bil me di ği niz
şey le ri söy le me ni zi ha ram kıl mış tır." (7/33)
Ya da: "Biz den ön ce an cak ata la rı mız şirk koş muş tu, biz ise on -
lar dan son ra gel me bir ku şa ğız; iş le ri ba tıl olan la rın yap tık la rın -
dan do la yı bi zi he lak mi ede cek sin?" de me me niz için. (7/173)
Ama O, on la ra (Adem'in ço cuk la rı er kek ve ka dın la ra) sa lih (bir
ço cuk) ve rin ce, ken di le ri ne ver di ği şey ko nu sun da O'na or tak -
lar kıl ma ya baş la dı lar. Al lah, on la rın şirk koş tuk la rın dan yü ce -
dir. (7/190)
Ken di le ri ya ra tı lıp du rur ken, hiç bir şe yi ya ra ta ma yan şey le ri mi
or tak ko şu yor lar? (7/191)
Oy sa (bu şirk koş tuk la rı güç ler ve nes ne ler) ne on la ra bir yar dı-
ma güç ye ti re bi lir, ne ken di ne fis le ri ne yar dım et me ğe. (7/192)
Şirk ko şan la rın, ken di in kâr la rı na biz zat ken di le ri şa hid ler iken,
Al lah'ın mes cid le ri ni onar ma la rı na (hak ve yet ki le ri) yok tur. İş te
bun lar, yap tık la rı bo şa git miş olan lar dır. Ve bun lar ateş te sü re -

siz ka la cak olan lar dır. (9/17)
On lar, Al lah'ı bı ra kıp bil gin le ri ni ve ra hip le ri ni rab lar (ilah lar)
edin di ler ve Mer yem oğ lu Me sih'i de. Oy sa on lar, tek olan bir
ilah'a iba det et mek ten baş ka bir şey le em ro lun ma dı lar. O'ndan
baş ka ilah yok tur. O, bun la rın şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce dir.
(9/31)
Al lah'ı bı ra kıp ken di le ri ne za rar ver me ye cek ve ya rar la rı do kun-
ma ya cak şey le re kul luk eder ler ve: "Bun lar Al lah Katında bi zim
şe fa at çi le ri miz dir" der ler. De ki: "Siz, Al lah'a, gök ler de ve yer de
bil me di ği bir şey mi ha ber ve ri yor su nuz? O, si zin şirk koş tuk la -
rı nız dan uzak ve yü ce dir." (10/18)
O gün, on la rın tü mü nü bir ara da top la ya ca ğız, son ra şirk ka tan-
la ra: "Ye ri niz den ay rıl ma yı nız; siz de, şirk koş tuk la rı nız da" di -
ye ce ğiz. Ar tık on la rın ara sı nı aç mı şız dır. Şirk koş tuk la rı der ler
ki: "Siz bi ze iba det edi yor de ğil di niz." (10/28)
De ki: "Si zin şirk koş tuk la rı nız dan ilk kez ya ra ta cak, son ra onu
ia de ede cek olan var mı?" De ki: "Al lah ya rat ma yı (il kin) baş la -
tır, son ra onu ia de eder. Öy ley se na sıl çev ri li yor su nuz?" De ki:
"Si zin şirk koş tuk la rı nız dan hak ka ulaş tı ra bi le cek var mı?" De
ki: "Hak ka ulaş tı ra cak Al lah'tır. Öy ley se, hak ka ulaş tı ran mı
uyul ma ya da ha hak sa hi bi dir, yok sa doğ ru yo la ulaş tı rıl ma dık -
ça ken di si hi da ye te ulaş ma yan mı? Ne olu yor si ze? Na sıl hük-
me di yor su nuz?" (10/34-35)
Ha be ri niz ol sun; şüp he siz gök ler de kim var, yer de kim var tü mü
Al lah'ın dır. Al lah'tan baş ka sı na ta pan lar bi le, şirk koş tuk la rı var-
lık la ra ve güç le re (ger çek te) uy maz lar. On lar yal nız ca bir zan -
na uyar lar ve on lar an cak 'zan ve tah min de bu lu na rak ya lan
söy le mek te dir ler.' (10/66)
Biz: 'Ba zı ilah la rı mız se ni çok kö tü çarp mış tır' (de mek ten) baş -
ka bir şey söy le me yiz." De di ki: "Al lah'ı şa hid tu ta rım, siz de şa -
hid ler olun ki, ger çek ten ben, si zin şirk koş tuk la rı nız dan uza-
ğım." (11/54)
"Ata la rım İb ra him'in, İs hak'ın ve Ya kub'un di ni ne uy dum.
Allah'a hiç bir şey le şirk koş ma mız bi zim için ola cak şey de ğil.
Bu, bi ze ve in san la ra Al lah'ın lü tuf ve ih sa nın dan dır, an cak in -
san la rın ço ğu şük ret mez ler." (12/38)
On la rın ço ğu Al lah'a iman et mez ler de an cak şirk ka tıp-du rur -
lar. (12/106)
Al lah'ın em ri gel di, ar tık on da ace le et me yin. O (Al lah), şirk koş-
tuk la rı şey ler den mü nez zeh ve yü ce dir. Kul la rın dan di le dik le ri -
ne, me lek le ri em rin den olan ruh ile in di rir: Ben den baş ka ilah
yok tur, şu hal de Ben den kor kup-sa kı nın, di ye uya rın." Gök le ri
ve ye ri hak ile ya rat tı: O, şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce dir.
(161/3)
Şirk koş mak ta olan lar de di ler ki: "Eğer Al lah di le sey di, O'nun dı -
şın da hiç bir şe ye kul luk et mez dik, biz de, ata la rı mız da; ve
O'nsuz hiç bir şe yi ha ram kıl maz dık." On lar dan ön ce ki ler de
böy le yap mış tı. Şu hal de el çi le re dü şen apa çık bir teb liğ den
baş ka sı mı? (16/35)
Son ra siz den za ra rı kal dır dı ğın da, siz den bir grup (he men)
Rab le ri ne şirk ko şar; (16/54)
O şirk ko şan lar, şirk koş tuk la rı nı gör dük le ri za man: "Rab bi miz,
se ni bı ra kıp bi zim tap tı ğı mız or tak la rı mız bun lar dır" di ye cek ler.
(On lar da bun la ra:) "Siz ger çek ten ya lan söy le yen ler si niz" di ye
sö zü (ge ri çe vi rip) fır la ta cak lar. (16/86)
Ger çek ten iman eden ler, Yahudi ler, yıl dı za ta pan lar (Sa bii) Hı -
ris ti yan lar, ate şe ta pan lar (Me cu si) ve şirk ko şan lar; şüp he siz
Al lah, kı ya met gü nü ara la rı nı ayı ra cak tır. Doğ ru su Al lah, her şe -
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yin üze rin de şa hid olan dır. (22/17)
Ya da ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rı için de si ze yol gös te ren ve
rah me ti nin önün de rüz gar la rı müj de ve ri ci ler ola rak gön de ren
mi? Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah mı? Al lah, on la rın şirk koş-
tuk la rın dan yü ce dir. (27/63)
On lar ge mi ye bin dik le ri za man, di ni yal nız ca O'na 'ha lis kı lan
gö nül den bağ lı lar' ola rak, Al lah'a yal va rıp ya ka rır lar. Ama on la -
rı ka ra ya çı ka rıp kur ta rın ca, he men şirk ko şar lar. (29/65)
İn san la ra bir za rar do kun du ğu za man, 'gö nül den ka tık sız bağ lı -
lar' ola rak, Rab le ri ne dua eder ler; son ra Ken din den on la ra bir
rah met tad dı rın ca he men ce cik bir grup Rab le ri ne şirk ko şar lar.
(30/33)
Al lah; si zi ya rat tı, son ra si ze rı zık ver di, son ra si zi öl dür mek te,
da ha son ra si zi di rilt mek te dir. Or tak la rı nız dan bun lar dan her-
han gi bi ri ni ya pa cak var mı? O, şirk koş tuk la rın dan mü nez zeh
ve yü ce dir. (30/40)
Ha ni Luk man oğ lu na -öğüt ve re rek- de miş ti ki; "Ey oğ lum,
Allah'a şirk koş ma. Şüp he siz şirk, ger çek ten bü yük bir zu lüm -
dür." (31/13)
Biz in sa na an ne ve ba ba sı nı (on la ra iyi lik le dav ran ma yı) tav si ye
et tik. An ne si onu, zor luk üs tü ne zor luk la (kar nın da) ta şı mış tır.
Onun (süt ten) ay rıl ma sı, iki yıl için de dir. "Hem ba na, hem an ne
ve ba ba na şük ret, dö nüş yal nız ba na dır." Bu nun la bir lik te, on la -
rın iki si (an nen ve ba ban) hak kın da bir bil gin ol ma yan şe yi ba na
şirk koş man için, sa na kar şı ça ba har ca ya cak olur lar sa, bu du -
rum da on la ra ita at et me ve dün ya (ha ya tın) da on la ra iyi lik le
(ma'ruf üze re) sa hip len (on lar la ge çin) ve ba na 'gö nül den-ka tık -
sız ola rak yö ne le nin' yo lu na ta bi ol. Son ra dö nü şü nüz yal nız ca
ba na dır, böy le ce ben de si ze yap tık la rı nı zı ha ber ve re ce ğim.
(31/14-15)
Eğer on la ra dua eder se niz, du anı zı işit mez ler, işit se ler bi le si ze
ce vap ve re mez ler. Kı ya met gü nün de ise, si zin şirk koş ma nı zı
ta nı ma ya cak lar dır. (Bu nu her şey den) Ha be ri olan Al lah gi bi sa -
na (hiç kim se) ha ber ver mez. (35/14)
An dol sun, sa na ve sen den ön ce ki le re vah yo lun du (ki): "Eğer
şirk ko şa cak olur san, şüp he siz amel le rin bo şa çı ka cak ve el bet-
te sen, hüs ra na uğ ra yan lar dan ola cak sın." (39/65)
On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler. Oy sa kı ya met
gü nü yer, bü tü nüy le O'nun avu cu (kab za sı)nda dır; gök ler de
sağ eliy le dü rü lüp-bü kül müş tür. O, şirk koş tuk la rın dan mü nez -
zeh ve yü ce dir. (39/67)
Siz be ni Al lah'a (kar şı) in kâr et me ye ve hak kın da bil gim ol ma -
yan şey le ri O'na şirk koş ma ya ça ğı rı yor su nuz. Ben ise si zi, üs -
tün ve güç lü olan, ba ğış la yan (Al lah')a ça ğı rı yo rum. (40/42)
Son ra on la ra de ni le cek: "Si zin şirk koş tuk la rı nız ne re de?"
(40/73)
Bi zim da ya nıl maz-aza bı mı zı gör dük le ri za man, de di ler ki: "Bir
olan Al lah'a iman et tik ve O'na şirk koş tu ğu muz şey le ri de in kar
et tik." (40/84)
Yok sa on la rın, Al lah'ın dı şın da baş ka bir ilah la rı mı var? Al lah,
on la rın şirk koş tuk la rın dan yü ce dir. (52/43)
O Al lah ki, O'ndan baş ka ilah yok tur. Me lik'tir; Kud dûs'tur; Se -
lam'dır; Mü'min'dir; Mü hey min'dir; Aziz'dir; Ceb bar'dır; Mü te -
keb bir'dir. Al lah, (müş rik le rin) şirk koş tuk la rın dan çok yü ce dir.
(59/23)

ŞÖ LEN
Ama Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar; on lar için Al lah Katında -
bir şö len ola rak- alt la rın dan ır mak lar akan -için de ebe di ka la -

cak la rı- cen net ler var dır. İyi lik ya pan lar için, Al lah'ın Katında
olan lar da ha ha yır lı dır. (3/198)
İş te bu, on la rın din (he sap ve ce za) gü nün de şö len le ri dir.
(56/56)
Ar tık (onun için) ala bil di ği ne kay nar su dan bir şö len var dır.
(56/93)

ŞU AYB (A.S.) VE MED YEN HAL KI 
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci -
ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı
olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü -
ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor -
sa nız."
"O'na iman eden le ri teh dit ede rek, Al lah'ın yo lun dan alı koy mak
için ve on da çar pık lık ara ya rak (böy le) her yo lun (ba şı nı) ke sip-
otur ma yın. Ha tır la yın ki siz azın lık ta (ve güç süz) iken O, si zi ço -
ğalt tı. Boz gun cu luk çı ka ran la rın na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir
ba kın."
"İçi niz den bir grup, ken di siy le gön de ril di ğim şe ye inan mış ken
di ğer bir grup inan ma dı ğı na gö re, ar tık Al lah, ara mız da hü küm
ve ren le rin en ha yır lı sı dır."
Kav mi nin ön de ge len le rin den bü yük lük tas la yan lar (müs tek bir -
ler) de di ler ki: "Ey Şu ayb, se ni ve se nin le bir lik te iman eden le ri
ya ül ke miz den sü rüp-çı ka ra ca ğız ve ya mut la ka bi zim di ni mi ze
ge ri dö ne cek si niz." (Şu ayb:) "Biz is te me sek de mi?" de di.
"Al lah bi zi on dan kur tar dık tan son ra, bi zim tek rar si zin di ni ni ze
dön me miz Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra düz me miz olur. Rab bi -
miz olan Al lah'ın di le me si dı şın da, ona ge ri dön me miz bi zim
için ola cak iş de ğil dir. Rab bi miz, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat-
mış tır. Biz Al lah'a te vek kül et tik. 'Rab bi miz, bi zim le kav mi miz
ara sın da 'Sen hak ile hü küm ver,' Sen 'hü küm ve ren le rin' en ha -
yır lı sı sın." 
Kav mi nin ön de ge len le rin den in kâr eden ler, de di ler ki: "An dol -
sun, Şu ayb'a uya cak olur sa nız, kuş ku suz kay ba uğ ra yan lar dan
olur su nuz." Bu nun üze ri ne on la rı da ya nıl maz bir sar sın tı tut tu
da, ken di yurt la rın da diz üs tü çök müş ola rak sa bah la dı lar.
(7/85-91)
On la ra, ken di le rin den ön ce ki le rin; Nuh, Ad, Se mud kav mi nin,
İb ra him kav mi nin, Med yen aha li si nin ve yer le bir olan şe hir le rin
ha be ri gel me di mi? On la ra re sul le ri apa çık de lil ler ge tir miş ler di.
De mek ki Al lah, on la ra zul me di yor de ğil di, ama on lar ken di ne f-
is le ri ne zul me di yor lar dı. (9/70)
Med yen (hal kı na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik). De di ki:
"Ey kav mim, Al lah'a iba det edin, O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Öl çü yü ve tar tı yı ek sik tut ma yın; ger çek ten si zi bir 'bol luk ve re -
fah (ha yır)' için de gö rü yo rum. Doğ ru su si zi çe pe çev re ku şa ta -
cak olan bir gü nün aza bın dan kor ku yo rum." (11/84)
San ki ora da hiç re fah için de ya şa ma mış lar gi bi. Ha be ri niz ol -
sun; Se mud (hal kı na) na sıl bir uzak lık ve ril diy se Med yen (hal-
kı na da Al lah'ın rah me tin den öy le) bir uzak lık (ve ril di). (11/95)
Ha ni kız kar de şin ge zi nip; "Onu(n ba kı mı nı) üst le ne cek bi ri ni si -
ze ha ber ve re yim mi?" de mek tey di. Böy le ce, se ni an ne ne ge ri
çe vir miş ol duk ki, gö zü ay dın ol sun ve hüz ne ka pıl ma sın. Sen
bir in san öl dür müş tün de, Biz se ni ta sa dan kur tar mış ve se ni
'esas lı bir de ne me den ge çi rip-de ne miş tik.' Med yen hal kı ara-
sın da da yıl lar ca kal mış tın, son ra bir ka der üze ri ne (bu ra ya)
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gel din ey Mu sa." (20/40)
Med yen hal kı da (pey gam ber le ri ni ya lan la mış tı). Mu sa da ya -
lan lan mış tı. Böy le lik le Ben, o in kâr eden le re bir sü re ta nı dım,
son ra on la rı ya ka la yı ver dim. Na sıl mış be nim (her şe yi alt üst
edip kök ten de ğiş ti ren) in kı la bım (ve ya in ka rım). (22/44)
Med yen'e doğ ru yö nel di ğin de de: "Uma rım Rab bim, be ni doğ ru
bir yo la yö nel tip ile tir" de di. (28/22)
Med yen su yu na var dı ğı za man, su al mak ta olan bir in san top-
lu lu ğu bul du. On la rın ge ri sin de de (hay van la rı su ba şı na gö tür -
mek ten çe ki nen) iki ka dın bul du. De di ki: "Bu du ru mu nuz ne?"
"Ço ban lar sü rü le ri ni su la ma dık ça, biz sü rü le ri mi zi su la ya ma yız;
ba ba mız, ya şı iler le miş bir ih ti yar dır." de di ler. (28/23)
An cak Biz bir çok ne sil ler in şa et tik de on la rın üze rin de (ni ce)
ömür(ler) uza yıp geç ti. Ve sen Med yen hal kı için de ya şa yıp da
ayet le ri mi zi on lar dan oku ya rak öğ ren miş de ğil sin. An cak (bu
bil gi le ri sa na) gön de ren Biziz. (28/45)
Med yen'e de kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik) Böy le ce de di ki:
"Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin ve ahi ret gü nü nü umud edin ve
yer yü zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (29/36)

ŞU RA
Rab le ri ne ica bet eden ler, na ma zı dos doğ ru kı lan lar, iş le ri ken -
di ara la rın da şu ra ile olan lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik -
le ri miz den in fak eden ler, (42/38)

ŞU UR
(Söz de) Al lah'ı  ve iman eden le ri al da tır lar. Oy sa on lar, yal nız -
ca ken di le ri ni al da tı yor lar ve şu urun da de ğil ler. (2/9)
Bi lin ki; ger çek ten, asıl fe sat çı lar bun lar dır, ama şu urun da de -
ğil dir ler. (2/12)
Sa ğır dır lar, dil siz dir ler, kör dür ler. Bun dan do la yı dön mez ler.
(2/18)
Ve sa kın Al lah yo lun da öl dü rü len le re "ölü ler" de me yin; ha yır
on lar di ri dir ler. Fa kat siz bu nun şu urun da de ğil si niz. (2/154)
İn kar eden le rin ör ne ği ba ğı rıp ça ğır ma dan baş ka bir şey işit me-
yip (duy du ğu ve ya ba ğır dı ğı şe yin an la mı nı bil me yen ve sü rek -
li) hay kı ran (bir hay van)ın ör ne ği gi bi dir. On lar, sa ğır dır lar, dil-
siz dir ler, kör dür ler; bun dan do la yı akıl er di re mez ler. (2/171) 
Ki tap Eh lin den bir grup, si zi şa şır tıp sap tır ma yı ar zu la dı; fa kat
on lar an cak ken di ne fis le ri ni şa şır tıp-sap tı rır lar da şu uru na var-
maz lar. (3/69)
On lar, hem on dan alı ko yar lar, hem ken di le ri ka çar lar. On lar,
yal nız ca ken di ne fis le rin den baş ka sı nı yı kı ma uğ rat maz lar ama
şu urun da de ğil dir ler. (6/26)
De ki: "Si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum ve ben si ze bir me le ğim de de mi yo rum. Ben, ba na
vah ye di len den baş ka sı na uy mam." De ki: "Kör olan la, gö ren bir
olur mu? Yi ne de dü şün me ye cek mi si niz?" (6/50)
Ger çek şu ki si ze Rab bi niz den ba si ret ler gel miş tir. Kim ba si ret -
le-gö rür se ken di le hi ne, kim de kör olur sa (gör mek is te mez se)
ken di aley hi ne dir. Ben si zin üze ri niz de gö zet le yi ci de ği lim.
(6/104)
Olan ca ye min le riy le, eğer ken di le ri ne bir ayet gel se, ke sin ola-
rak ona ina na cak la rı na da ir Al lah'a ye min et ti ler. De ki: "Ayet -
ler, an cak Al lah Katında dır; on la ra (mu ci ze ler) gel se de kuş ku -
suz i-nan ma ya cak la rı nın şu urun da de ğil mi si niz?" (6/109)
Böy le ce Biz, her ül ke nin ön de ge len le ri ni -ora da hi le li- dü zen ler
kur sun lar di ye- ora nın suç lu-gü nah kar la rı kıl dık. Oy sa on lar, hi -

le li-dü ze ni an cak ken di le ri ne ku rar lar da bu nun şu uru na var-
maz lar. (6/123)
Onu ya lan la dı lar. Biz de onu ve ge mi de onun la bir lik te olan la rı
kur tar dık, ayet le ri mi zi ya lan sa yan la rı su da-boğ duk. Çün kü on -
lar kör bir ka vim di. (7/64)
Son ra kö tü lü ğün ye ri ni iyi lik le de ğiş tir dik, öy le ki on lar, ço ğal dı -
lar ve: "Ata la rı mı za da (ba zan) şid det li sı kın tı lar (ba zan da) re -
fah ve ge niş lik ler do kun muş tu" de di ler. Bu nun üze ri ne, Biz de
on la rı ken di le ri hiç şu urun da de ğil ken apan sız kıs kıv rak ya ka -
la yı ver dik. (7/95)
Ve sa na ba ka cak olan lar var dır. Ama kör olan la rı -üs te lik ba si -
ret le ri de yok sa- sen mi doğ ru yo la ulaş tı ra cak sın? (10/43)
Bu iki gru bun ör ne ği; kör ve sa ğır ile gö ren ve işi ten gi bi dir. Ör -
nek çe bun lar eşit olur mu? Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi -
si niz? (11/24)
Ölü dür ler, di ri de ğil dir ler; ne za man di ri le cek le ri nin şu uru na va -
ra maz lar. (16/21)
On lar dan ön ce ki ler, hi le li-dü zen ler kur muş lar dı da, Al lah(ın
azab em ri) on la rın kur duk la rı ya pı la rın te mel le ri ne gel di, böy le -
ce üst le rin de ki ta van te pe le ri ne çök tü; azab on la ra şu urun da ol -
ma dık la rı yer den gel miş ti. (16/26)
Ar tık 'kö tü lü ğü ör güt le yip dü zen le yen ler', Al lah'ın, ken di le ri ni
ye rin di bi ne ge çir me ye ce ğin den ve ya şu uru na va ra ma ya cak la -
rı yer den aza bın gel me ye ce ğin den emin mi dir ler? (16/45)
Kim bun da (dün ya da) kör ise, O, ahi ret te de kör dür ve yol ba kı-
mın dan da ha 'şaş kın bir sa pık tır.'(17/72)
Al lah, ki mi hi da ye te er di rir se, iş te o, hi da yet bul muş tur, ki mi
sap tı rır sa on lar için O'nun dı şın da as la ve li ler bu la maz sın. Kı -
ya met gü nü, Biz on la rı yü zü ko yun kör ler, dil siz ler ve sa ğır lar
ola rak haş re de riz. On la rın ba rın ma yer le ri ce hen nem dir; ate şi
sü kun bul duk ça, çıl gın ale vi ni on la ra art tı rı rız. (17/97)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı, böy le ce on la rın ken di siy -
le ak le de bi le cek kalp le ri ve işi te bi le cek ku lak la rı olu ver sin?
Çün kü doğ ru su, göz ler kör ol maz, an cak si ne ler de ki kalp ler kö -
re lir. (22/46)
Biz on la rın ha yır la rı na ko şu yo ruz (ve ya yar dım edi yo ruz)? Ha -
yır, on lar şu urun da de ğil ler. (23/56)
On lar, ken di le ri ne Rab le ri nin ayet le ri ha tır la tıl dı ğı za man, onun
üs tün de sa ğır ve kör ler ola rak ka pa nıp kal ma yan lar dır. (25/73)
"On la rın he sa bı yal nız ca Rab bi me ait tir, eğer şu urun day sa nız
(an lar sı nız.)" (26/113)
Ar tık o (azab), ken di le ri şu urun da ol ma dan on la ra apan sız ge -
le cek tir. (26/202)
Ahi re te inan ma yan la ra ge lin ce; Biz on la ra ken di yap tık la rı nı
süs le mi şiz, böy le ce on lar, 'kör lük için de şaş kın ca do la şır lar'.
(27/4)
De ki: "Gök ler de ve yer de gay bı Al lah'tan baş ka kim se bil mez.
On lar ne za man di ri le cek le ri nin şu uru na var mı yor lar." (27/65)
Ve sen kör le ri düş tük le ri sa pık lık tan çe kip hi da ye te er di ri ci de -
ğil sin; sen an cak, ayet le ri mi ze iman eden le re (söz) din le te bi lir -
sin, iş te Müslüman olan lar bun lar dır. (27/81)
Fi ra vun'un ka rı sı de di ki: "Be nim için de, se nin için de bir göz
be be ği; onu öl dür me yin; umu lur ki bi ze ya ra rı do ku nur ve ya onu
ev lat edi ni riz." Oy sa on lar (baş la rı na ge le cek le rin) şu urun da
de ğil ler di. (28/9)
Azab ko nu sun da sen den ace le (dav ran ma nı) is ti yor lar. Eğer
adı ko nul muş bir ecel (ta yin edil miş bir va kit) ol ma say dı, her hal-
de on la ra azab gel miş olur du. Fa kat ken di le ri şu urun da ol ma -
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dan, on la ra kuş ku suz apan sız ge li ve re cek tir. (29/53)
Ve sen ken di sa pık lık la rı için de kör olan la rı da doğ ru ya ile ti ci
de ğil sin. Sen yal nız ca, Bizim ayet le ri mi ze iman eden le re du yu -
ra bi lir sin ki on lar Müslüman lar dır. (30/53)
Kör olan la (ba si ret le) gö ren bir de ğil dir; (35/19)
On lar dan ön ce ki ler de ya lan la dı; böy le ce azab on la ra hiç şu u-
run da ol ma dık la rı bir yer den ge lip-çat tı. (39/25)
Rab bi niz den, si ze in di ri le nin en gü ze li ne uyun; siz hiç şu urun -
da de ğil ken, azab apan sız si ze ge lip çat ma dan ev vel. (39/55)
Kör olan la (ba si ret le) gö ren bir ol maz; iman edip sa lih amel ler de
bu lu nan lar la kö tü lük ya pan da. Ne az öğüt alıp-dü şü nü yor su nuz.
(40/58)
Se mud'a ge lin ce; Biz on la ra doğ ru yo lu gös ter dik, fa kat on lar
kör lü ğü hi da ye te ter cih et ti ler. Böy le ce ka zan dık la rı şey ler yü -
zün den on la rı al çal tı cı aza bın yıl dı rı mı ya ka la yı ver di. (41/17)
Öy ley se sa ğır olan la ra sen mi din le te cek sin ve ya kör olan ve
açık ça bir sa pık lık için de bu lu na nı hi da ye te er di re cek sin?
(43/40)
On lar, hiç şu urun da de ğil ken ken di le ri ne apan sız ge li ve re cek
olan kı ya met-sa atin den baş ka sı nı mı göz lü yor lar? (43/66)
İş te bun lar; Al lah on la rı la net le miş, böy le ce (ku lak la rı nı) sa ğır -
laş tır mış ve ba si ret (göz)le ri ni de kör et miş tir. (47/23)
Ey iman eden ler, ses le ri ni zi pey gam be rin se si üs tün de yük selt -
me yin ve bir bi ri ni ze ba ğır dı ğı nız gi bi, ona söz le ba ğı rıp-söy le -
me yin; yok sa siz şu urun da de ğil ken, amel le ri niz bo şa gi der.
(49/2)
Ve şu ur suz ca baş kal dı rı yor su nuz. (53/61)
An dol sun on lar, onun ko nuk la rın dan da mu rad al mak için bas -
kı yap tı lar. Biz de on la rın göz le ri ni si lip kör et tik. "İş te aza bı mı
ve uyar ma mı ta dın." (54/37)

ŞÜ KÜR
Bun dan son ra, (ar tık) şük re de si niz di ye si zi ba ğış la dık. (2/52)
Son ra şük re de si niz di ye, si zi ölü mü nüz den son ra di rilt tik. (2/56)
Öy ley se (yal nız ca) Be ni anın, Ben de si zi ana yım; ve (yal nız ca)
Ba na şük re din ve (sa kın) nan kör lük et me yin. (2/152)
Şüp he siz, 'Sa fa' ile 'Mer ve' Al lah'ın işa ret le rin den dir. Böy le ce
kim Evi (Ka'be'yi) hac ce der ve ya um re ya par sa, ar tık bu iki si ni
ta vaf et me sin de ken di si için bir sa kın ca yok tur. Kim de gö nül -
den bir ha yır ya par sa (kar şı lı ğı nı alır). Şüp he siz Al lah, şük rün
kar şı lı ğı nı ve ren dir, bi len dir. (2/158)
Ey iman eden ler si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la -
rın dan yi yin ve yal nız ca O'na kul luk edi yor sa nız, (yi ne yal nız ca)
Al lah'a şük re din. (2/172)
Ra ma zan ayı... İn san lar için hi da yet olan ve doğ ru yo lu ve (hak
ile ba tı lı bir bi rin den) ayı ran apa çık bel ge le ri (kap sa yan) Kur'an
on da in di ril miş tir. Öy ley se siz den kim bu aya şa hid olur sa ar tık
onu tut sun. Kim has ta ya da yol cu luk ta olur sa, tut ma dı ğı gün ler
sa yı sın ca di ğer gün ler de (tut sun). Al lah, si ze ko lay lık di ler, zor-
luk di le mez. (Bu ko lay lık) sa yı yı ta mam la ma nız ve si zi doğ ru
yo la (hi da ye te) ulaş tır ma sı na kar şı lık Al lah'ı bü yük ta nı ma nız
için dir. Umu lur ki şük re der si niz. (2/185)
Bin ler ce ki şi nin ölüm kor ku suy la yurt la rın dan çık tık la rı nı gör me-
din mi? Al lah on la ra: "Ölün" de di, son ra da on la rı di rilt ti. Şüp he -
siz Al lah, in san la ra kar şı fazl sa hi bi dir. An cak, in san la rın ço -
ğun lu ğu şük ret mez. (2/243)
An dol sun, siz güç süz iken Al lah si ze Be dir'de yar dı mıy la za fer
ver di. Şu hal de Al lah'tan sa kı nın, O'na şük re de bi le si niz. (3/123)
Mu ham med, yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce ni ce el çi ler ge lip-

geç miş tir. Şim di o ölür se ya da öl dü rü lür se, siz to puk la rı nız
üze rin de ge ri sin ge ri ye mi dö ne cek si niz? İki to pu ğu üze rin de
ge ri sin ge ri dö nen kim se, Al lah'a ke sin lik le za rar ve re mez.
Allah, şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re cek tir. (3/144)
Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir ne fis için öl mek yok tur. O, sü re si
be lir til miş bir ya zı dır. Kim dün ya nın ya ra rı nı (se va bı nı) is ter se
ona on dan ve ri riz, kim ahi ret se va bı nı is ter se ona da on dan ve -
ri riz. Biz şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re ce ğiz. (3/145)
Eğer şük re der ve iman eder se niz, Al lah aza bı nız la ne yap sın?
Al lah şük rün kar şı lı ğı nı ve ren dir, bi len dir. (4/147)
Ey iman eden ler, na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın, baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da (yı ka yın.) Eğer cü nüp se niz te miz -
le nin (gu sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra
do kun muş sa nız da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir
top rak la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on -
dan sü rün. Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez, ama si zi te miz -
le mek ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu lur ki şük-
re der si niz. (5/6)
Al lah si zi, ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den, boş
söz ler den' do la yı so rum lu tut maz, an cak ye min le ri niz le bağ la -
dı ğı nız söz ler den do la yı si zi so rum lu tu tar. Onun (ye mi nin) kef-
fa re ti, ai le niz de ki le re ye dir dik le ri ni zin or ta la ma sın dan on yok su -
lu do yur mak ya da on la rı giy dir mek ve ya bir kö le yi öz gür lü ğü ne
ka vuş tur mak tır. (Bun la ra im kan) Bu la ma yan (için) üç gün oruç
(var dır.) Bu, ye min et ti ği niz de (boz du ğu nuz) ye min le ri ni zin kef-
fa re ti dir. Ye min le ri ni zi ko ru yu nuz. Al lah, si ze ayet le ri ni böy le
açık lar, umu lur ki şük re der si niz. (5/89)
Böy le ce: "Al lah içi miz den bun la ra mı lü tuf ta bu lun du?" de me le -
ri için on lar dan ba zı sı nı ba zı sıy la de ne dik. Al lah, şük re den le ri
da ha iyi bi len de ğil mi? (6/53)
De ki: "Si zi ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan kim kur tar mak -
ta dır ki, siz (açık tan ve) giz li den giz li ye ona yal va ra rak dua et -
mek te si niz: -An dol sun, bi zi bun dan kur ta rır san, ger çek ten şük-
re den ler den olu ruz." (6/63)
An dol sun, si zi yer yü zün de yer le şik kıl dık ve or da si ze ge çim lik -
ler ya rat tık. Ne az şük re di yor su nuz? (7/10)
Son ra mu hak kak ön le rin den, ar ka la rın dan, sağ la rın dan ve sol-
la rın dan so ku la ca ğım. On la rın ço ğu nu şük re di ci bul ma ya cak -
sın." (7/17)
Gü zel şeh rin bit ki si, Rab bi nin iz niy le çı kar; kö tü olan dan ise
kav ruk tan baş ka sı çık maz. İş te Biz, şük re den bir top lu luk için
ayet le ri böy le çe şit li bi çim ler de açık lı yo ruz. (7/58)
(Al lah:) "Ey Mu sa" de di. "Sa na ver di ğim ri sa le tim le ve se nin le
ko nuş mam la se ni in san lar üze rin de seç kin kıl dım. Sa na ver dik -
le ri mi al ve şük re den ler den ol." (7/144)
O, si zi tek bir ne fis ten ya rat tı ve ken di siy le du ru lup-ya tış ma sı
için on dan eşi ni var et ti. Onu (eşi ni) ör tüp-bü rü yün ce, o da bir
yük yük len di de bu nun la (bir sü re) ge zin di. Ni te kim ağır la şın ca,
iki si Rab le ri olan Al lah'a dua et ti ler: "Eğer bi ze sa lih (bir ço cuk)
ve rir sen, an dol sun şük re den ler den ola ca ğız." (7/189)
Ha tır la yın; ha ni siz ler sa yı ca az dı nız ve yer yü zün de za yıf bı ra -
kıl mış tı nız, in san la rın si zi ka pıp-ya ka la ma sın dan kor ku yor du -
nuz. İş te O, si zi (yer le şik kı lıp) ba rın dı ran dı, si zi yar dı mıy la des-
tek le di ve si ze te miz şey ler den rı zık lar ver di. Ki şük re de si niz.
(8/26)
Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki siz ge mi de bu -
lun du ğu nuz za man, on lar da gü zel bir rüz gar la onu yüz dü rür -
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ler ken ve (tam) bu nun la se vin mek te ler ken, ona çıl gın ca bir rüz-
gar ge lip ça tar ve her yan dan dal ga lar on la rı ku şa tı ve rir; on lar
ar tık bu (dal ga lar la) ger çek ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken,
din de O'na 'gö nül den ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)' ola rak Al lah'a
dua et me ye baş lar lar: "An dol sun eğer bun dan bi zi kur ta ra cak
olur san, mu hak kak Sa na şük re den ler den ola ca ğız." (10/22)
Al lah hak kın da ya lan uy du rup if ti ra eden le rin kı ya met gü nü
zan la rı ne dir? Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı bü yük ih san
(Fazl) sa hi bi dir, an cak on la rın ço ğu şük ret mez ler. (10/60)
Ata la rım İb ra him'in, İs hak'ın ve Ya kub'un di ni ne uy dum. Al lah'a
hiç bir şey le şirk koş ma mız bi zim için ola cak şey de ğil. Bu, bi ze
ve in san la ra Al lah'ın lü tuf ve ih sa nın dan dır, an cak in san la rın
ço ğu şük ret mez ler." (12/38)
An dol sun Mu sa'yı: "Kav mi ni ka ran lık lar dan nu ra çı kar ve on la -
ra Al lah'ın gün le ri ni ha tır lat" di ye ayet le ri miz le gön der miş tik.
Şüp he siz bun da çok ça sab re den ve şük re den her kes için ger-
çek ten ayet ler var dır. (14/5)
Rab bi niz şöy le bu yur muş tu: "An dol sun, eğer şük re der se niz
ger çek ten si ze art tı rı rım ve an dol sun, eğer nan kör lük eder se -
niz, şüp he siz, be nim aza bım pek şid det li dir." (14/7)
Rab bi miz, ger çek ten ben, ço cuk la rım dan bir kıs mı nı Beyt-i Ha -
ram ya nın da eki ni ol ma yan bir va di ye yer leş tir dim; Rab bi miz,
dos doğ ru na ma zı kıl sın lar di ye (öy le yap tım), böy le lik le Sen, in -
san la rın bir kıs mı nın kalb le ri ni on la ra il gi du yar kıl ve on la rı bir-
ta kım ürün ler den rı zık lan dır. Umu lur ki şük re der ler." (14/37)
De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta ze et ye mek te si -
niz ve gi yi mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı kar mak ta sı nız. Ge mi le -
rin on da (su la rı) ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun-
lar) O'nun faz lın dan ara ma nız ve şük ret me niz için dir. (16/14)
Al lah, si zi an ne le ri ni zin kar nın dan hiç bir şey bil mez ken çı kar dı
ve umu lur ki şük re der si niz di ye işit me, gör me (du yu la rı nı) ve
gö nül ler ver di. (16/78)
Öy ley se Al lah'ın si zi rı zık lan dır dı ğı şey ler den he lal (ve) te miz
olan la rı nı yi yin; eğer O'na kul luk edi yor sa nız Al lah'ın ni me ti ne
şük re din. (16/114)
O'nun ni met le ri ne şük re di ciy di. (Al lah) Onu seç ti ve doğ ru yo la
ilet ti. (16/121)
(Ey) Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mı zın ço cuk la rı! Şüp he siz o, şük-
re den bir kul du. (17/3)
Ve si zin için ona, zor lu-sa va şı nız da si zi ko ru sun di ye, '(ma de ni)
gi yim-sa na tı nı' öğ ret tik. Bu na rağ men siz şük re den ler mi si niz?
(21/80)
İri cüs se li de ve le ri si ze Al lah'ın işa ret le rin den kıl dık, siz ler için
on lar da bir ha yır var dır. Öy ley se on lar bir di zi ha lin de (ve ya saf
tut muş ca sı na ayak ta du rup) bo ğaz la nır ken Al lah'ın adı nı anın;
yan la rı üze ri ne yat tık la rı za man da on lar dan yi yin, ka na at ka ra
ve is te ye ne ye di rin. İş te böy le, on la ra si zin için bo yun eğ dir dik,
umu lur ki şük re der si niz. (22/36)
O, si zin için ku lak la rı, göz le ri ve gö nül le ri in şa eden dir; ne az
şük re di yor su nuz. (23/78)
O, ge ce ile gün dü zü bir bi ri ar dın ca kı lan dır; öğüt alıp-dü şün mek
is te yen ler ya da şük ret mek is te yen ler için. (25/62)
(Sü ley man) Bu sö zü üze ri ne te bes süm edip gül dü ve de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
ve hoş nut ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı il ham et ve be -
ni rah me tin le sa lih kul la rın ara sı na kat." (27/19)
Ken di ya nın da ki tap tan il mi olan bi ri de di ki: "Ben, (gö zü nü açıp
ka pa ma dan) onu sa na ge ti re bi li rim." Der ken (Sü ley man) onu
ken di ya nın da du rur va zi yet te gö rün ce de di ki: "Bu Rab bi min

faz lın dan dır, O'na şük re de cek mi yim, yok sa nan kör lük ede cek
mi yim di ye be ni de ne mek te ol du ğu için (bu ola ğa nüs tü olay ger-
çek leş ti). Kim şük re der se, ar tık o ken di si için şük ret miş tir, kim
nan kör lük eder se, ger çek ten be nim Rab bim Ga ni (hiç bir şe ye
ve kim se ye ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ke rim olan dır. (27/40)
Şüp he siz, se nin Rab bin, in san la ra kar şı bü yük lü tuf (fazl) sa hi -
bi dir, an cak in san la rın ço ğu şük ret mi yor lar. (27/73)
Ken di rah me tin den ol mak üze re O, si zin için, din len me niz ve
O'nun faz lın dan (ge çi mi ni zi) ara ma nız için ge ce yi ve gün dü zü
var et ti. Umu lur ki şük re der si niz. (28/73)
Siz yal nız ca Al lah'tan baş ka bir ta kım put la ra ta pı yor ve bir ta kım
ya lan lar uy du ru yor su nuz. Ger çek şu ki, si zin Al lah'tan baş ka
tap tık la rı nız, si ze rı zık ver me ye güç ye ti re mez ler; öy ley se rız kı
Al lah'ın Katında ara yın, O'na kul luk edin ve O'na şük re din. Siz
O'na dön dü rü le cek si niz." (29/17)
Si ze Ken di rah me tin den tad dır ma sı, em riy le ge mi le ri yü rüt me si
ve O'nun faz lın dan (rız kı nı zı) ara ma nız ile umu lur ki şük ret me -
niz için, rüz gar la rı müj de ve ri ci ler ola rak gön der me si, O'nun
ayet le rin den dir. (30/46)
An dol sun, Luk man'a "Al lah'a şük ret" di ye hik met ver dik. Kim
şük re der se, ar tık o, ken di le hi ne şük re der. Kim in kâr eder se, ar -
tık şüp he siz, (Al lah,) Ga ni (hiç kim se ye ve hiç bir şe ye muh taç
ol ma yan)dır, Ha mid dir (hamd yal nız ca O'na ait tir). (31/12)
Biz in sa na an ne ve ba ba sı nı (on la ra iyi lik le dav ran ma yı) tav si -
ye et tik. An ne si onu, zor luk üs tü ne zor luk la (kar nın da) ta şı mış -
tır. Onun (süt ten) ay rıl ma sı, iki yıl için de dir. "Hem ba na, hem
an ne ve ba ba na şük ret, dö nüş yal nız ba na dır." (31/14)
Gör mü yor mu sun ki, si ze ayet le rin den (ba zı la rı nı) gös ter me si
için, ge mi ler Al lah'ın ni me tiy le de niz de akıp git mek te dir! Hiç
şüp he siz bun da, çok sab re den, çok şük re den için ger çek ten
ayet ler var dır. (31/31)
Son ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu' ve ona ru hun dan üf le di. Si -
zin için de ku lak, göz ler ve gö nül ler var et ti. Ne az şük re di yor -
su nuz? (32/9)
Ona di le di ği şe kil de ka le ler, hey kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de ça -
nak lar ve ye rin den sö kül me yen ka zan lar ya par lar dı. "Ey Da vud
ai le si, şük re de rek ça lı şın." Kul la rım dan şük re den ler az dır.
(34/13)
An dol sun, Se be' (hal kı)nın otur du ğu yer ler de de bir ayet var dır.
(Ev le ri) Sağ dan ve sol dan iki bah çe liy di. (On la ra de miş tik ki:)
"Rab bi ni zin rız kın dan yi yin ve O'na şük re din. Gü zel bir şe hir ve
ba ğış la yan bir Rabb(iniz var)." (34/15)
On lar ise: "Rab bi miz, se fer le ri mi zin ara sı nı aç (şe hir le ri miz bir-
bi ri ne çok ya kın dır) de di ler ve ken di ne fis le ri ne zul met miş ol du -
lar. Böy le ce Biz de on la rı ef sa ne ler(e ko nu olan bir halk) kıl dık
ve on la rı dar ma da ğın edip da ğıt tık. Şüp he siz bun da, çok sab-
re den ve çok şük re den her kes için ger çek ten ayet ler var dır.
(34/19)
İki de niz bir de ğil dir. Şu, tat lı, su suz lu ğu ke ser ve içi mi ko lay; şu
da, tuz lu ve acı dır. An cak her bi rin den ta ze et yer si niz ve ta kın -
mak ta ol du ğu nuz süs eş ya la rı nı çı ka rır sı nız. O'nun faz lın dan
ara ma nız ve umu lur ki şük ret me niz için ge mi le rin on da (de niz -
de) su la rı ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rür sün. (35/12)
Çün kü (Al lah,) ecir le ri ni nok san sız ola rak öder ve ken di faz lın -
dan on la ra art tı rır. Şüp he siz O, ba ğış la yan dır, şük rü ka bul
eden dir. (35/30)
Der ler ki: "Biz den hüz nü gi de rip yok eden Al lah'a ham dol sun;
şüp he siz Rab bi miz, ger çek ten ba ğış la yan dır, şük rü ka bul
eden dir." (35/34)
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Onun ürün le rin den ve ken di el le ri nin yap tık la rın dan ye me le ri
için. Yi ne de şük ret mi yor lar mı? (36/35)
On lar da ken di le ri için da ha ni ce ya rar lar ve içe cek ler var dır. Yi -
ne de şük ret me ye cek ler mi? (36/73)
Eğer in kâr ede cek olur sa nız, ar tık şüp he siz  Al lah si ze kar şı
hiç bir ih ti ya cı ol ma yan dır ve O, kul la rı için in kâ ra rı za gös ter -
mez. Ve eğer şük re der se niz, si zin (ya ra rı nız) için on dan ra zı
olur. hiç bir gü nah kar, bir baş ka sı nın gü nah yü kü nü yük len mez.
Son ra Rab bi ni ze dön dü rü le cek si niz, böy le ce yap tık la rı nı zı si ze
ha ber ve re cek tir. Şüp he siz O, si ne le rin özün de sak lı ola nı bi -
len dir. (39/7)
Ha yır, ar tık (yal nız ca) Al lah'a kul luk et ve şük re den ler den ol."
(39/66)
Al lah, ken di sin de sü kun bul ma nız için ge ce yi, ay dın lık ola rak
da gün dü zü si zin için var et ti. Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı
(sı nır sız) bir fazl sa hi bi dir. An cak in san la rın ço ğu şük ret mi yor -
lar. (40/61)
İş te Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı na böy le müj -
de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı ya kın lık ta sev gi dı şın da
siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum." Kim bir iyi lik ka za nır sa, Biz on -
da ki iyi li ği art tı rı rız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, şük re de ne
kar şı lı ğı nı ve ren dir. (42/23)
Eğer di le ye cek ol sa, rüz ga rı dur du rur, böy le ce onun üs tün de
ka la ka lır lar. Şüp he siz, bun da çok ça sab re den, çok ça şük re den
kim se için ger çek ten ayet ler var dır. (42/33)
Al lah; Ken di em riy le ge mi ler akıp git sin ve O'nun faz lın dan arar-
sı nız di ye, si zin için de ni ze bo yun eğ dir di. Umu lur ki şük re der si -
niz. (45/12)
Biz in sa na, 'an ne ve ba ba sı na' iyi lik le dav ran ma sı nı tav si ye et -
tik. An ne si onu güç lük le ta şı dı ve onu güç lük le do ğur du. Onun
(ha mi le lik te) ta şın ma sı ve süt ten ke sil me si, otuz ay dır. Ni ha yet
güç lü (er gin lik) ça ğı na erip kırk yıl (ya şın)a ula şın ca, de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
ve se nin ra zı ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı ba na il ham
et; be nim için so yum da sa la hı ver. Ger çek ten ben tev be edip
Sa na yö nel dim ve ger çek ten ben Müs lü man lar da nım." (46/15)
Ta ra fı mız dan bir ni met ola rak. İş te Biz, şük re den le ri böy le ödül-
len di ri riz. (54/35)
Eğer di le miş ol say dık onu tuz lu kı lar dık; şük ret me niz ge rek mez
mi? (56/70)
De ki: "Si zi in şa eden (ya ra tan), si ze ku lak, göz ler ve gö nül ler
ve ren O'dur. Ne az şük re di yor su nuz?" (67/23)
Şüp he siz Biz in sa nı, kar ma şık olan bir dam la su dan ya rat tık.
Onu de ni yo ruz. Bun dan do la yı onu işi ten ve gö ren yap tık. Biz
ona yo lu gös ter dik; (ar tık o,) ya şük re di ci olur ya da nan kör.
(76/2-3)

496

KURAN FİHRİSTİ



- T -

TA BUT
Pey gam ber le ri, on la ra (şöy le) de di: "Onun hü küm dar lı ğı nın bel-
ge si, si ze Ta but'un gel me si (ola cak tır ki) on da Rab bi niz den 'bir
gü ven duy gu su ve hu zur' ile Mu sa ai le sin den ve Ha run ai le sin -
den ar ta ka lan lar var; onu me lek ler ta şır. Eğer inan mış lar sa nız,
bun da şüp he siz si zin için bir de lil var dır." (2/248)

TA ĞUT
Din de zor la ma (ve bas kı) yok tur. Şüp he siz, doğ ru luk (rüşd) sa -
pık lık tan apa çık ay rıl mış tır. Ar tık kim ta ğu tu ta nı ma yıp Al lah'a
ina nır sa, o, sa pa sağ lam bir kul pa ya pış mış tır; bu nun kop ma sı
yok tur. Al lah, işi ten dir, bi len dir. (2/256)
Al lah, iman eden le rin ve li si (dos tu ve des tek çi si)dir. On la rı ka -
ran lık lar dan nu ra çı ka rır; in kâr eden le rin ve li le ri ise ta ğut'tur.
On la rı nur dan ka ran lık la ra çı ka rır lar. İş te on lar, ate şin hal kı dır -
lar, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/257)
Ken di le ri ne ki tap tan bir pay ve ri len le ri gör me din mi? On lar, ta -
ğu ta ve cibt'e ina nı yor lar ve di ğer in kâr eden ler için: "Bun lar,
iman eden ler den da ha doğ ru bir yol da dır" di yor lar. (4/51)
Sa na in di ri le ne ve sen den ön ce in di ri le ne ger çek ten inan dık la -
rı nı öne sü ren le ri gör me din mi? Bun lar, ta ğut'un önün de mu ha -
ke me ol ma yı is te mek te dir ler; oy sa on lar onu red det mek le em -
ro lun muş lar dır. Şey tan da on la rı uzak bir sa pık lık la sa pıt mak is -
ter. (4/60)
İman eden ler Al lah yo lun da sa va şır lar; in kar eden ler ise ta ğut
yo lun da sa va şır lar öy ley se şey ta nın dost la rıy la sa va şın. Hiç
şüp he siz, şey ta nın hi le li-dü ze ni pek za yıf tır. (4/76)
De ki: "Al lah Katında, 'ke sin leş miş bir ce za ola rak' bun dan da -
ha kö tü sü nü ha ber ve re yim mi? Al lah'ın ken di si ne la net et ti ği,
ona kar şı ga zab lan dı ğı ve on lar dan may mun lar ve do muz lar
kıl dı ğı ile ta ğu ta ta pan lar; iş te bun lar, yer le ri da ha kö tü ve düm-
düz yol dan da ha çok sap mış lar dır." (5/60)
An dol sun, Biz her üm me te: "Al lah'a kul luk edin ve ta ğut tan ka -
çı nın" (di ye teb liğ et me si için) bir el çi gön der dik. Böy le lik le, on -
lar dan ki mi ne Al lah hi da yet ver di, on lar dan ki mi nin üze ri ne sa -
pık lık hak ol du. Ar tık, yer yü zün de do la şın da ya lan la yan la rın
uğ ra dık la rı so nu cu gö rün. (16/36)
Ta ğut'a kul luk et mek ten ka çı nan ve Al lah'a iç ten yö ne len ler ise;
on lar için bir müj de var dır, öy ley se kul la rı ma müj de ver. (39/17)

TAHT
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam, bu, da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti, çün -
kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı -
nı aç tık tan son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab -
bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden di. Ger çek ten bi -
len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)
On la rın gö ğüs le rin de kin den (ne var sa tü mü nü) sı yı rıp-çek tik,
kar deş ler ola rak taht lar üze rin de kar şı kar şı ya dır lar. (15/47)
On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da
al tın bi le zik ler le süs le nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las -
tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin de ku ru lup-da ya nır -
lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (18/31)
Ger çek ten ben, on la ra hük met mek te olan bir ka dın bul dum ki,
ona her şey den (bol ca) ve ril miş tir ve bü yük bir tah tı var." (27/23)

(El çi nin git me sin den son ra Sü ley man:) "Ey ön de ge len ler, on lar
ba na tes lim ol muş (Müs lü man)lar ola rak gel me den ön ce, siz-
den kim onun tah tı nı ba na ge ti re bi lir?" de di. (27/38)
De di ki: "Onun tah tı nı de ği şik li ğe uğ ra tın, bir ba ka lım doğ ru ola -
nı bu la bi le cek mi, yok sa bul ma yan lar dan mı ola cak? (27/41)
Böy le ce (Bel kıs) gel di ği za man ona: "Se nin tah tın böy le mi?"
de nil di. De di ki: "Tıp kı ken di si. Bi ze on dan ön ce ilim ve ril miş ti
ve biz Müs lü man ol muş tuk." (27/42)
Ken di le ri ve eş le ri, göl ge lik ler de, taht lar üze rin de yas lan mış lar -
dır. (36/56)
Bir bir le ri ne kar şı, taht lar üze rin de (otu rur lar). (37/44)
An dol sun, Biz Sü ley man'ı im ti han et tik, tah tı nın üs tün de bir ce -
set bı rak tık. Son ra (es ki du ru mu na) dön dü. (38/34)
Özen le di zil miş taht lar üze rin de yas lan mış lar dır. Ve Biz on la rı
iri-cey lan göz lü hu ri ler le ev len dir mi şiz. (52/20)
'Özen le iş len miş mü cev her' taht lar üze rin de dir ler. (56/15)

Ora da taht lar üze rin de yas la nıp-da yan mış lar dır. Ora da ne (ya -
kı cı) bir gü neş ve ne de don du ru cu bir so ğuk gö rür ler. (76/13)
Taht lar üze rin de ba kıp-sey ret mek te dir ler. (83/23)
Taht lar üze rin de ba kıp-sey ret mek su re tiy le. (83/35)
Or da 'yük sek ler de ku rul muş, taht lar da var dır; (88/13)

TAH TA
Ve onu da tah ta lar ve çi vi ler(le in şa edil miş ge mi) üze rin de ta -
şı dık; (54/13)

TAK VA
Bu nu, hem çağ daş la rı na, hem son ra ge le cek olan la ra 'ib ret ve -
ri ci bir ce za', tak va sa hip le ri için de bir öğüt kıl dık. (2/66)
Hacc, bi li nen ay lar dır. Böy le lik le kim on lar da hac cı farz eder
(ye ri ne ge ti rir)se, (bil sin ki) hacc da ka dı na yak laş mak, fısk yap-
mak ve kav ga ya gi riş mek yok tur. Siz, ha yır adı na ne ya par sa -
nız, Al lah, onu bi lir. Azık edi nin, şüp he siz azı ğın en ha yır lı sı tak-
va dır. Ey te miz akıl sa hip le ri, ben den kor kup-sa kı nın. (2/197)
Eğer on la ra me hir tes bit eder de, el sür me den bo şar sa nız, bu
du rum da -ken di le ri ve ya ni kah ba ğı elin de ola nın ba ğış la ma sı
ha riç- tes bit et ti ği niz (mehr)in ya rı sı on la rın dır. Si zin (tü mü nü
ve ya faz la sı nı) ba ğış la ma nız tak va ya da ha ya kın dır. Ara nız da -
ki üs tün lü ğü (de re ce far kı nı) unut ma yın. Şüp he siz Al lah, yap-
mak ta ol duk la rı nı zı gö ren dir. (2/237)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na, ha ram olan ay'a, kur ban lık
hay van la ra, (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz,
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın, gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
Ey iman eden ler, adil şa hid ler ola rak, Al lah için, hak kı ayak ta
tu tun. Bir top lu lu ğa olan ki ni niz, si zi ada let ten alı koy ma sın.
Ada let ya pın. O, tak va ya da ha ya kın dır. Al lah'tan kor kup-sa kı -
nın. Şüp he siz Al lah, yap mak ta ol duk la rı nız dan ha be ri olan dır.
(5/8)
Ey Ade mo ğul la rı, Biz si zin çir kin yer le ri ni zi ör te cek bir el bi se ve
si ze 'süs ka zan dı ra cak bir gi yim' in dir dik (va ret tik). Tak va ile ku -
şa nıp-do nan mak ise, bu da ha ha yır lı dır. Bu, Al lah'ın ayet le rin -
den dir. Umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ler. (7/26)
Ger çek şu ki, Al lah Katında ay la rın sa yı sı, gök le ri ve ye ri ya rat -
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tı ğı gün den be ri Al lah'ın ki ta bın da on iki dir. Bun lar dan dör dü
ha ram ay lar dır. İş te dos doğ ru olan he sab (din) bu dur. Öy ley se
bun lar da ken di ni ze zul met me yin ve on la rın siz ler le top lu ca sa -
vaş ma sı gi bi siz de müş rik ler le top lu ca sa vaş ma yın. Ve bi lin ki
Al lah, tak va sa hip le riy le be ra ber dir. (9/36)
Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden ler, mal la rıy la ve can la rıy la
cehd et mek ten (ka çın mak için) sen den izin is te mez ler. Al lah
tak va sa hip le ri ni bi len dir. (9/44)
Sen bu nun (böy le bir mes ci din) için de hiç bir za man dur ma. Da -
ha ilk gü nün den tak va te me li üze ri ne ku ru lan mes cid, se nin
bun da (na ma za ve di ğer iş le re) dur ma na da ha uy gun dur. On -
da, arın ma yı iç ten-ar zu la yan adam lar var dır. Al lah arı nan la rı
se ver. (9/108)
Ey iman eden ler, in kâr eden ler den si ze en ya kın olan lar la sa -
va şın; siz de 'bir güç ve cay dı rı cı lık' gör sün ler. Ve bi lin ki ger çek-
ten Al lah tak va sa hip le riy le be ra ber dir. (9/123)
Bun lar: Sa na vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir. Bun la rı sen
ve kav min bun dan ön ce bil mi yor dun. Şu hal de sab ret. Şüp he -
siz (gü zel olan) so nuç tak va sa hip le ri nin dir. (11/49)
Ahi re tin kar şı lı ğı ise, iman eden ler ve tak va da bu lu nan lar için
da ha ha yır lı dır. (12/57)
Tak va sa hip le ri ne va de di len cen net; onun al tın dan ır mak lar
akar, ye miş le ri ve göl ge lik le ri sü rek li dir. Bu kor kup-sa kı nan la rın
(mut lu) so nu dur, in kâr eden le rin so nu ise ateş tir. (13/35)
Ger çek ten tak va sa hi bi olan lar, cen net ler de ve pı nar baş la rın -
da dır. (15/45)
(Al lah'tan) Sa kı nan la ra: "Rab bi niz ne in dir di?" den di ğin de, "Ha -
yır" de di ler. Bu dün ya da gü zel dav ra nış lar da bu lu nan la ra gü -
zel lik var dır; ahi ret yur du ise da ha ha yır lı dır. Tak va sa hip le ri nin
yur du ne gü zel dir. (16/30)
Adn cen net le ri; ona gi rer ler, onun al tın dan ır mak lar akar, için de
on la rın her di le dik le ri şey var dır. İş te Al lah, tak va sa hip le ri ni
böy le ödül len di rir. (16/31)
Ka tı mız dan ona bir sev gi du yar lı lı ğı ve te miz lik (de ver dik). O,
çok tak va sa hi bi bi riy di. (19/13)
De miş ti ki: "Ger çek ten ben, sen den Rah man'a sı ğı nı rım. Eğer
tak va sa hi biy sen (ba na yak laş ma)." (19/18)
O cen net; Biz, kul la rı mız dan tak va sa hi bi olan la rı (ona) va ris çi
kı la ca ğız. (19/63)
Son ra, tak va sa hip le ri ni kur ta rı rız ve zul me den le ri diz üs tü çök-
müş ola rak bı ra kı ve ri riz. (19/72)
Tak va sa hip le ri ni bir he yet ha lin de Rah man (olan Al lah'ın hu zu-
run)a top la ya ca ğı mız gün, (19/85)
Biz bu nu (Kur'an'ı) se nin di lin le ko lay laş tır dık, tak va sa hip le ri ne
müj de ver men ve di re nen bir kav mi uya rıp-kor kut man için.
(19/97)
Eh li ne (üm me ti ne) na ma zı em ret ve on da ka rar lı dav ran. Biz
sen den rı zık is te mi yo ruz, Biz sa na rı zık ve ri yo ruz. So nuç da
tak va nın dır. (20/132)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ve Ha run'a, tak va sa hip le ri için bir ay -
dın lık ve bir öğüt (zi kir) ola rak, hak ile ba tı lı bir bi rin den ayı ran
(fur kan)ı ver dik. (21/48)
İş te böy le; kim Al lah'ın şi ar la rı nı yü cel tir se, şüp he siz bu, kalb le -
rin tak va sın dan dır. (22/32)
On la rın et le ri ve kan la rı ke sin ola rak Al lah'a ulaş maz, an cak
O'na siz den tak va ula şır. İş te böy le, on la ra si zin için bo yun eğ -
dir miş tir; O'nun si ze hi da yet ver me si ne kar şı lık Al lah'ı tek bir et -
me niz için. Gü zel lik te bu lu nan la ra müj de ver. (22/37)
An dol sun, si ze açık la yı cı ayet ler, siz den ön ce ge lip ge çen ler -

den bir ör nek ve tak va sa hip le ri için bir öğüt in dir dik. (24/34)
De ki: "Bu mu da ha ha yır lı, yok sa tak va sa hip le ri ne va'de di len
ebe di cen net mi? Ki on lar için bir mü ka fat ve son du rak tır."
(25/15)
Ve on lar: "Rab bi miz, bi ze eş le ri miz den ve so yu muz dan, gö zün
ay dın lı ğı ola cak (ço cuk lar) ar ma ğan et ve bi zi tak va sa hip le ri ne
ön der kıl," di yen ler dir. (25/74)
(O gün) Cen net tak va sa hip le ri ne yak laş tı rı lır. (26/90)
İş te ahi ret yur du; Biz onu, yer yü zün de bü yük len me yen le re ve
boz gun cu luk yap mak is te me yen le re (ar ma ğan) kı la rız. (Gü zel)
So nuç tak va sa hip le ri nin dir. (28/83)
Al lah, tak va sa hip le ri ni (ina na rak ve inanç la rı nı uy gu la ya rak)
za fe re ulaş ma la rı do la yı sıy la kur ta rır. On la ra kö tü lük do kun maz
ve on lar hüz ne ka pıl ma ya cak lar dır. (39/61)
Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo -
zul ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar,
içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal dan ır -
mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve
Rab le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fa at la nan bir ki -
şi), ate şin için de ebe di ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça
par ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler gi bi olur mu?
(47/15)
Hi da ye ti bul muş olan la ra ge lin ce; (Al lah,) hi da yet le ri ni art tır mış
ve tak va la rı nı ver miş tir. (47/17)
Ha ni o in kâr eden ler, ken di kalp le rin de, 'öf ke li soy ko ru yu cu lu -
ğu'nu (ha mi ye ti), ca hi li ye nin 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu nu' kı lıp-
kış kırt tık la rı za man, he men Al lah; el çi si nin ve mü'min le rin üze-
ri ne '(kal bi tes kin eden) gü ven ve ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve
on la rı "tak va sö zü" üze rin de 'ka rar lı lık la ayak ta tut tu." Za ten on -
lar da, bu na la yık ve ehil idi ler. Al lah, her şe yi hak kıy la bi len dir.
(48/26)
Şüp he siz, Al lah'ın Re sû lü'nün ya nın da ses le ri ni al çak tu tan lar;
iş te on lar, Al lah kalp le ri ni tak va için im ti han et miş tir. On lar için
bir mağ fi ret ve bü yük bir ecir var dır. (49/3)
Ey in san lar, ger çek ten, Biz si zi bir er kek ve bir di şi den ya rat tık
ve bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk lar ve ka bi le ler (şek lin de)
kıl dık. Şüp he siz, Al lah Katında si zin en üs tün (ke rim) ola nı nız,
(ırk ya da soy ca de ğil) tak va ca en ile ri de ola nı nız dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, ha ber alan dır. (49/13)
Ey iman eden ler, ken di ara nız da giz li ko nuş ma lar da bu lu na ca -
ğı nız za man, bun dan böy le gü nah, düş man lık ve Pey gam ber'e
is ya nı fı sıl da şıp-ko nuş ma yın; bir ri (iyi li ği) ve tak va yı ko nu şun
ve hu zu run da top la na ca ğı nız Al lah'tan sa kı nın. (58/9)
Al lah di le me dik çe on lar öğüt al maz lar; tak va nın sa hi bi (onu ka -
bul et me ye ehil olan) O'dur, mağ fi re tin sa hi bi (ba ğış la ma ya ehil
olan da) O'dur. (74/56)
Ya da tak va yı em ret tiy se. (96/12)

TAK VİM
Ger çek şu ki, Al lah Katında ay la rın sa yı sı gök le ri ve ye ri ya rat -
tı ğı gün den be ri Al lah'ın ki ta bın da on iki dir. Bun lar dan dör dü
ha ram ay lar dır. İş te dos doğ ru olan he sab (din) bu dur. Öy ley se
bun lar da ken di ni ze zul met me yin ve on la rın siz ler le top lu ca sa -
vaş ma sı gi bi siz de müş rik ler le top lu ca sa vaş ma yın. Ve bi lin ki
Al lah tak va sa hip le riy le be ra ber dir. (9/36)

TA LUT
On la ra pey gam ber le ri de di ki: "Al lah si ze Ta lut'u (me lik ola rak)
gön der di." On lar: "Biz hü küm dar lı ğa ona gö re da ha çok hak sa -

498

KURAN FİHRİSTİ



hi biy ken ve ona bir mal (ser vet) bol lu ğu ve ril me miş ken na sıl bi -
zi (yö net mek üze re) hü küm dar lık (mülk) onun ola bi lir?" de di ler.
O (şöy le) de miş ti: "Doğ ru su Al lah si ze onu seç ti ve onun bil gi
ve be de nî gü cü nü art tır dı. Al lah ki me di ler se mül kü nü ve rir;
Allah (rah me ti ve gü cü) ge niş olan dır bi len dir." (2/247)
Pey gam ber le ri on la ra (şöy le) de di: "Onun hü küm dar lı ğı nın bel-
ge si si ze Ta but'un gel me si (ola cak tır ki) on da Rab bi niz den 'bir
gü ven duy gu su ve hu zur' ile Mu sa ai le sin den ve Ha run ai le sin -
den ar ta ka lan lar var; onu me lek ler ta şır. Eğer inan mış lar sa nız
bun da şüp he siz si zin için bir de lil var dır." (2/248)
Ta lut, or duy la bir lik te ay rıl dı ğın da de di ki: "Doğ ru su Al lah si zi
bir ır mak la im ti han ede cek tir. Kim bun dan içer se ar tık o ben den
de ğil dir ve kim de -eliy le bir avuç alan lar ha riç- onu tad maz sa
ben den dir." Kü çük bir kıs mı ha riç (hep si su dan) iç ti. O ken di -
siy le be ra ber iman eden ler le (ır ma ğı) ge çin ce on lar (ge ri de ka -
lan lar): "Bu gün bi zim Ca lut'a ve or du su na kar şı (ko ya cak) gü -
cü müz yok" de di ler. (O za man) Mu hak kak Al lah'a ka vu şa cak la -
rı nı uman lar (şöy le) de di ler: "Ni ce kü çük top lu luk da ha çok olan
bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah sab re den ler le
be ra ber dir." (2/ 249)
On lar Ca lut ve or du su na kar şı mey da na (sa va şa) çık tık la rın da
de di ler ki: "Rab bi miz üze ri mi ze sa bır yağ dır adım la rı mı zı sa bit
kıl (kay dır ma) ve kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım et."
(2/250)
Böy le ce on la rı Al lah'ın iz niy le ye nil gi ye uğ rat tı lar. Da vud Ca -
lut'u öl dür dü. Al lah da ona mülk ve hik met ver di; ona di le di ğin -
den öğ ret ti. Eğer Al lah'ın in san la rın bir kıs mı ile bir kıs mı nı def'i
(en gel le me si) ol ma say dı yer yü zü mut la ka fe sa da uğ rar dı. An -
cak Al lah alem le re kar şı bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. (2/251)

TA NE LER
Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden le rin ör ne ği ye di ba şak bi ti -
ren, her bir ba şak ta yüz ta ne bu lu nan bir tek ta ne nin ör ne ği gi -
bi dir. Al lah, di le di ği ne kat kat art tı rır. Al lah (ih sa nı) bol olan dır,
bi len dir. (2/261)
Gay bın anah tar la rı O'nun Katında dır, O'ndan baş ka hiç kim se
gay bı bil mez. Ka ra da ve de niz de olan la rın tü mü nü O bi lir, O,
bil mek si zin bir yap rak da hi düş mez; ye rin ka ran lık la rın da ki bir
ta ne, yaş ve ku ru dış ta ol ma mak üze re hep si (ve her şey) apa-
çık bir ki tap ta dır. (6/59)
Ta ne yi ve çe kir de ği ya ran şüp he siz Al lah'tır. O, di ri yi ölü den çı -
ka rır, ölü yü de di ri den çı ka rır. İş te Al lah bu dur. Öy ley se na sıl
olu yor da çev ri li yor su nuz? (6/95)
O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on -
dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler
tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark-
mış sal kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler -
den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün
ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina-
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (6/99)
Biz ise, kı ya met gü nü ne ait du yar lı te ra zi ler ko ya rız da ar tık, hiç
bir ne fis hiç bir şey le hak sız lı ğa uğ ra maz. Bir har dal ta ne si bi le
ol sa ona (te ra zi ye) ge ti ri riz. He sap gö rü cü ler ola rak Biz ye te riz.
(21/47)
"Ey oğ lum, (yap tı ğın iş) ger çek ten bir har dal ta ne si ağır lı ğın da
ol sa da, (bu,) is ter bir ka ya par ça sın dan ya da gök ler de ve ya
yer(in de rin lik le rin de) de bu lun sa bi le, Al lah onu ge ti rir (açı ğa
çı ka rır). Şüp he siz Al lah, la tif olan dır, (her şey den) ha ber dar dır."
(31/16)

Ölü top rak ken di le ri için bir ayet tir; Biz onu di rilt tik, on dan ta ne -
ler çı kart tık, böy le lik le on dan ye mek te dir ler. (36/33)
Ve gök ten mü ba rek (be re ket ve rah met yük lü) su in dir dik; böy-
le ce onun la bah çe ler ve bi çi le cek ta ne ler bi tir dik. (50/9)
Yap rak lı ta ne ler ve gü zel ko ku lu bit ki ler. (55/12)
Bu nun la ta ne ler ve bit ki ler bi ti rip-çı ka ra lım di ye. (78/15)
Böy le ce on da ta ne ler bi tir dik, (80/27)

TA RIK YIL DI ZI
Gö ğe ve Ta rık'a an dol sun, Ta rık'ın ne ol du ğu nu sa na bil di ren
ne dir? (86/1-2)

TAR TI
"Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -o en gü zel
(şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak
ya pın. Hiçbir nefse, gü cü nün kal dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey
yük le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil olun.
Al lah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et -
ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz." (6/152)
O gün tar tı hak tır. Ki min tar tı la rı ağır ba sar sa, iş te kur tu lan lar
on lar dır.
Ki min tar tı la rı ha fif ka lır sa, bun lar da ayet le ri mi ze zul me de gel -
dik le rin den do la yı ne fis le ri ni hüs ra na uğ ra tan lar dır. (7/8-9)
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci -
ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı
olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü -
ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor -
sa nız." (7/85)
Med yen (hal kı na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik). De di ki:
"Ey kav mim, Al lah'a iba det edin, O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Öl çü yü ve tar tı yı ek sik tut ma yın; ger çek ten si zi bir 'bol luk ve re -
fah (ha yır)' için de gö rü yo rum. Doğ ru su si zi çe pe çev re ku şa ta -
cak olan bir gü nün aza bın dan kor ku yo rum."
"Ey kav mim, öl çü yü ve tar tı yı -ada le ti gö ze te rek- tam tu tun ve
in san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şü rüp- ek silt me yin ve yer yü -
zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (11/84-85)
Ölç tü ğü nüz za man öl çü yü tam tu tun ve dos doğ ru bir tar tıy la tar-
tın; bu, da ha ha yır lı dır ve so nuç ba kı mın dan da ha gü zel dir.
(17/35)
İş te on lar, Rab le ri nin ayet le ri ni ve O'na ka vuş ma yı in kar eden-
ler dir. Ar tık on la rın ya pıp-et tik le ri bo şa çık mış tır, kı ya met gü -
nün de on lar için bir tar tı tut ma ya ca ğız. (18/105)
Ar tık ki min tar tı sı ağır ba sar sa, iş te on lar, kur tu lu şa eren le rin ta
ken di le ri dir.
Ki min tar tı sı ha fif ge lir se, iş te on lar da ken di ne fis le ri ni hüs ra na
uğ ra tan lar, ce hen nem de de ebe di ola rak ka la cak olan lar dır.
(23/102-103)
"Dos doğ ru olan te ra zi ile tar tın." (26/182)
Tar tı yı ada let le tu tup-doğ rul tun ve tar tı yı nok san tut ma yın.
(55/9)
İş te, ki min tar tı la rı ağır ba sar sa, ar tık o, hoş nut olu nan bir ha yat
için de dir. Ki min tar tı la rı ha fif ka lır sa, ar tık onun da ana sı (son
du ra ğı) "ha vi ye"dir (uçu rum). (101/6-9)

TAR TIŞ MA
De ki: "O bi zim de Rab bi miz, si zin de Rab bi niz iken, bi zim le
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Allah hak kın da (söz de ka nıt lar la) tar tış ma la ra mı gi ri yor su nuz?
Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin de amel le ri niz si zin dir. Biz, O'na
gö nül den bağ lan mış (muh lis) olan la rız." (2/139)
Biz, se nin yü zü nü çok de fa gö ğe doğ ru çe vi rip- dur du ğu nu gö -
rü yo ruz. Şim di el bet te se ni hoş nud ola ca ğın kıb le ye çe vi re ce -
ğiz. Ar tık yü zü nü Mes cid-i Ha ram yö nü ne çe vir. Her ne re de bu -
lu nur sa nız, yü zü nü zü onun yö nü ne çe vi rin. Şüp he siz, ken di le -
ri ne ki tap ve ri len ler, tar tış ma sız bu nun Rab le rin den bir ger çek
(hak) ol du ğu nu el bet te bi lir ler. Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil de -
ğil dir. (2/144)
Al lah, ken di si ne mülk ver di, di ye Rab bi ko nu sun da İb ra him'le
tar tış ma ya gi re ni gör me din mi? Ha ni İb ra him: "Be nim Rab bim
di ril tir ve öl dü rür" de miş ti; o da: "Ben de öl dü rür ve di ril ti rim" de -
miş ti. (O za man) İb ra him: "Şüp he yok, Al lah gü ne şi do ğu dan
ge ti rir, (ha di) sen de onu ba tı dan ge tir" de yin ce, o in kar cı böy-
le ce afal la yıp kal mış tı. Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (2/258)
Eğer se nin le çe ki şip-tar tı şır lar sa, de ki: "Ben, ba na uyan lar la
bir lik te, ken di mi Al lah'a tes lim et tim." Ve ki tap ve ri len ler le üm -
mi le re de ki: "Siz de tes lim ol du nuz mu?" Eğer tes lim ol du lar sa,
ger çek ten hi da ye te er miş ler dir. Fa kat yüz çe vir di ler se, ar tık sa -
na dü şen yal nız ca teb liğ(et mek)dir. Al lah, kul la rı hak kıy la gö -
ren dir. (3/20)
Ar tık sa na ge len bun ca ilim den son ra, onun hak kın da se nin le
'çe ki şip-tar tış ma la ra gi ri şir ler se' de ki: "Ge lin, oğul la rı mı zı ve
oğul la rı nı zı, ka dın la rı mı zı ve ka dın la rı nı zı, ken di mi zi ve ken di -
ni zi ça ğı ra lım; son ra kar şı lık lı la net le şe lim de Al lah'ın la ne ti ni
ya lan söy le yen le rin üs tü ne kı la lım." (3/61)
"Ey Ki tap eh li, İb ra him ko nu sun da ne di ye çe ki şip tar tı şı yor su -
nuz? Tev rat da, İn cil de an cak on dan son ra in di ril miş tir. Yi ne de
akıl er dir me ye cek mi si niz?" (3/65)
İş te siz ler böy le si niz; (di ye lim ki) hak kın da bil gi niz olan şey de
tar tış tı nız, ama hiç bil gi niz ol ma yan bir ko nu da ne di ye tar tı -
şıp-du ru yor su nuz? Oy sa Al lah bi lir, siz ler bil mez si niz. (3/66)
Biz Ki ta bı üze ri ne ya zı lı bir ka ğıt ta gön der sek ve on lar el le riy le
do kun sa lar bi le, in kar eden ler, tar tış ma sız: "Bu apa çık bir bü yü-
den baş ka sı de ğil dir" der ler. (6/7)
On lar dan se ni din le yen ler var dır; oy sa Biz, onu kav ra yıp an la -
ma la rı na (bir en gel ola rak) kalp le ri üze ri ne kat kat ör tü ler ve ku -
lak la rın da bir ağır lık kıl dık. On lar, han gi 'apa çık-bel ge yi' gör se -
ler, yi ne ona inan maz lar. Öy le ki, o in kar et mek te olan lar, sa na
gel dik le rin de, se nin le tar tış ma ya gi re rek: "Bu, ön ce ki le rin uy -
dur ma ma sal la rın dan baş ka bir şey de ğil dir" der ler. (6/25)
Ayet le ri miz ko nu sun da 'alay lı tar tış ma la ra da lan lar:' -on lar bir
baş ka sö ze ge çin ce ye ka dar- on lar dan yüz çe vir. Şey tan sa na
unut tu ra cak olur sa, bu du rum da ha tır la ma dan son ra, ar tık zul-
me den top lu luk la be ra ber otur ma. (6/68)
Kav mi onun la çe ki şip-tar tış ma ya gir di. De di ki: "O be ni doğ ru
yo la er dir miş ken, siz be nim le  Al lah ko nu sun da çe ki şip-tar tış -
ma ya mı gi ri şi yor su nuz? Si zin O'na şirk koş tuk la rı nız dan ben
kork mu yo rum, an cak Al lah'ın be nim hak kım da bir şey di le me si
baş ka. Rab bim, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. Yi ne de
öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?" (6/80)
(Her şey) Açık ça or ta ya çık tık tan son ra bi le, san ki ken di le ri, göz
gö re gö re ölü me sü rük le ni yor lar mış gi bi, se nin le hak ko nu sun -
da tar tı şıp du ru yor lar dı. (8/6)
İb ra him'den kor ku git ti ği ve ona müj de gel di ği za man, Lut kav -
mi ko nu sun da Bizim le çe ki şip-tar tış ma la ra gi ri yor(du). (11/74)
Gök gü rül tü sü O'nu hamd ile, me lek ler de O'na olan kor ku la rın -

dan tes bih eder ler.. O, yıl dı rım la rı gön de rip bu nun la di le di ği ne
çar par; on lar ise Al lah hak kın da çe ki şip-tar tı şır lar. O, gü cü (ve
ce za sı) pek çe tin olan dır. (13/13)
Siz den ön ce ki le rin, Nuh kav mi nin, Ad ve Se mud ile on lar dan
son ra ge len le rin ha be ri si ze gel me di mi? Ki on la rı, Al lah'tan
baş ka sı bil mez. El çi le ri on la ra apa çık de lil ler le gel miş ler di de,
el le ri ni ağız la rı na gö tü rüp (öf ke le rin den ısır dı lar) ve de di ler ki:
"Tar tış ma sız, biz si zin ken di siy le gön de ril di ği niz şey le ri in kar et -
tik ve bi zi ken di si ne ça ğır dı ğı nız şey den de  ger çek ten kuş ku
ve ri ci bir te red düt için de yiz." (14/9)
Böy le ce, Al lah'ın va'di nin hak ol du ğu nu ve ger çek ten kı ya me -
tin, ken di sin de şüp he bu lun ma dı ğı nı bil me le ri için (şe hir hal kı -
na ve son ra ki in san ku şak la rı na) on la rı bul dur muş ol duk. (On -
la rı gö ren ler) Ken di ara la rın da du rum la rı nı tar tı şı yor lar dı, (bir
kıs mı) de di ki: "On la rın üs tü ne bir bi na in şa edin, Rab le ri on la -
rı da ha iyi bi lir." On la rın işi ne ga lip ge len (söz le ri ge çen)ler ise:
"Üst le ri ne mut la ka bir mes cid yap ma lı yız" de di ler. (18/21)
(Son ra ge len ku şak lar) Di ye cek ler ki: "Üç'tü ler, on la rın dör dün -
cü sü kö pek le ri dir." Ve: "Beş ti ler, on la rın al tın cı sı kö pek le ri dir"
di ye cek ler. (Bu,) Bi lin me ye ne (gay ba) taş at mak tır. "Ye di dir ler,
on la rın se ki zin ci si kö pek le ri dir" di ye cek ler. De ki: "Rab bim, on -
la rın sa yı sı nı da ha iyi bi lir, on la rı pek az (in san) dı şın da kim se
bi le mez." Öy ley se on lar ko nu sun da açık ta olan bir tar tış ma dan
baş ka tar tış ma ve on lar hak kın da bun lar dan hiç kim se ye bir şey
sor ma. (18/22)
An dol sun, bu Kur'an'da in san lar için Biz her ör nek ten çe şit li
açık la ma lar da bu lun duk. İn san, her şey den çok tar tış ma cı dır.
(18/54)
Bu nun üze ri ne, ken di ara la rın da du rum la rı nı tar tış ma ya baş la -
dı lar ve giz li ko nuş ma la ra geç ti ler. (20/62)
An dol sun, on la ra Rab bi nin aza bın dan 'bir ufak esin ti' do ku na -
cak ol sa hiç tar tış ma sız; "Ey vah lar bi ze, ger çek ten biz ler zul me
sa pan lar mı şız" di ye cek ler. (21/46)
İn san lar dan ki mi, Al lah hak kın da bil gi si ol mak sı zın tar tı şır du rur
ve her az gın-kay pak şey ta nı nın pe şi ne dü şer. (22/3)
İn san lar dan ki mi, hiç bir bil gi si, yol gös te ri ci si ve ay dın la tı cı ki -
ta bı ol mak sı zın Al lah hak kın da tar tı şır-du rur. (22/8)
(Bir de) Ken di le ri ne ilim ve ri len le rin, bu nun (Kur'an'ın) hiç tar tış-
ma sız Rab le rin den olan bir ger çek ol du ğu nu bil me le ri için; böy-
le lik le ona iman et sin ler ve kalp le ri ona tat min bul muş ola rak
bağ lan sın. Şüp he siz Al lah, iman eden le ri dos doğ ru yo la yö nel -
tir. (22/54)
Eğer hak, on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak ol say dı hiç
tar tış ma sız, gök ler, yer ve bun la rın için de olan her kes (ve her
şey) bo zul ma ya uğ rar dı. Ha yır, Biz on la ra ken di şan ve şe ref
(zi kir)le ri ni ge tir miş bu lu nu yo ruz, fa kat on lar ken di zi kir le rin den
yüz çe vi ri yor lar. (23/71)
On la ra Rah man (olan Al lah) dan ye ni bir uya rı gel me yi ver sin,
hiç tar tış ma sız on dan yüz çe vi rir ler. (26/5)
On lar da, ip le ri ni ve asa la rı nı atı ver di ler ve: "Fi ra vun'un üs tün -
lü ğü adı na, hiç tar tış ma sız, üs tün olan lar ger çek ten biz le riz" de -
di ler. (26/44)
Ora da bir bir le riy le çe ki şip tar tı şa rak der ler ki: (26/96)
An dol sun on la ra; "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye so ra cak ol -
san, tar tış ma sız; "Al lah" di ye cek ler. De ki; "Hamd Al lah'ın dır."
Ha yır, on la rın ço ğu bil mez ler. (31/25)
Tar tış ma sız, si zin ila hı nız ger çek ten bir dir. (37/4)
"Me le-i Ala (yü ce top lu luk) tar tı şıp du rur ken, be nim hiç bir bil-
gim yok tur." (38/69)
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Ate şin için de, id di alar öne sü rüp kar şı lık lı tar tı şır lar ken za yıf
olan lar, bü yük le nen (müs tek bir)le re der ler ki: "Ger çek ten biz,
si ze uy muş (teb'anız) olan kim se ler dik. Şim di siz, ateş ten bir
par ça sı nı ol sun, biz den uzak laş tı ra bi lir mi si niz? (40/47)
Şu hal de, sen bun dan do la yı da vet et ve em ro lun du ğun gi bi
doğ ru bir is ti ka met tut tur. On la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy -
ma. Ve de ki: Al lah'ın in dir di ği her ki ta ba inan dım. Ara nız da
ada let li dav ran mak la em ro lun dum. Al lah, bi zim de Rab bi miz,
si zin de Rab bi niz dir. Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin amel le ri niz
si zin dir. Bi zim le ara nız da 'de lil ler ge ti re rek tar tış ma (ya, huc ce -
te ge rek)' yok tur. Al lah bi zi bir ara ya ge ti rip-top la ya cak tır. Dö -
nüş O'na dır." (42/15)
O'na ica bet olun duk tan son ra, Al lah hak kın da (söz de) 'de lil ler
öne sü rüp tar tı şan la rın' de lil le ri, Rab le ri Katında ge çer siz dir.
On la rın üze rin de bir ga zab var dır ve şid det li azab on la ra dır.
(42/16)
On da ace le eden ler, (ger çek te) ona inan ma yan lar dır. İman
eden ler ise, ona kar şı bir kor ku için de dir ler ve onun ger çek ten
hak ol du ğu nu bi lir ler. Ha be ri niz ol sun; kı ya met-sa ati ko nu sun -
da tar tı şan lar, ger çek te uzak bir sa pık lık için de dir ler. (42/18)
An dol sun, on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye so ra cak ol -
san, tar tış ma sız: "On la rı üs tün ve güç lü (aziz) olan, bi len (Al lah)
ya rat tı" di ye cek ler. (43/9)
De di ler ki: "Bi zim ilah la rı mız mı da ha ha yır lı, yok sa o mu?" Onu
yal nız ca bir tar tış ma-ko nu su ol sun di ye (ör nek) ver di ler. Ha yır,
on lar 'tar tış ma cı ve düş man' bir ka vim dir. (43/58)
Si ze va'de dil mek te olan, hiç tar tış ma sız doğ ru dur. (51/5)
Yi ne de siz gör dü ğü (şey) üze rin de onun la tar tı şa cak mı sı nız?
(53/12)
Ger çek ten Al lah, eşi ko nu sun da se nin le tar tı şan ve Al lah'a şi -
ka yet te bu lu nan (ka dın)ın sö zü nü işit ti. Al lah, ara nız da ge çen
ko nuş ma la rı işi ti yor du. Şüp he siz Al lah, işi ten dir, gö ren dir.
(58/1)

TAŞ
Ama ya pa maz sa nız -ki ke sin ola rak ya pa ma ya cak sı nız- bu du -
rum da ka fir ler için ha zır lan mış ve ya kı tı in san lar ile taş lar olan
ateş ten sa kı nın. (2/24)
(Yi ne) Ha tır la yın; Mu sa kav mi için su ara mış tı o za man Biz ona:
"Asa nı ta şa vur" de miş tik de on dan oni ki pı nar fış kır mış tı böy-
le ce her kes içe ce ği ye ri bil miş ti. Al lah'ın ver di ği rı zık tan yi yin
için ve yer yü zün de boz gun cu luk (fe sad) ya pa rak ka rı şık lık çı -
kar ma yın. (2/60)
Bun dan son ra kalp le ri niz yi ne ka tı laş tı; taş gi bi hat ta da ha ka tı.
Çün kü taş lar dan öy le le ri var dır ki on lar dan ır mak lar fış kı rır öy -
le le ri var dır ki ya rı lır on dan su lar çı kar öy le le ri var dır ki Al lah
kor ku suy la yu var la nır. Al lah yap tık la rı nız dan ga fil (ha ber siz)
de ğil dir. (2/74)
Ölü eti, kan, do muz eti, Al lah'tan baş ka sı adı na ke si len, bo ğul -
muş, vu rul muş, yük sek bir yer den düş müş, boy nuz lan mış yır tı -
cı hay van ta ra fın dan yen miş, -(he nüz can lıy ken ye ti şip) kes tik -
le ri niz ha riç,- di ki li taş lar üze ri ne bo ğaz la nan (hay van lar) ve fal
ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı. Bun lar fısk tır (gü -
nah la yol dan sap ma dır.) Bu gün in kâ ra sa pan lar, si zin di ni niz -
den (di ni ni zi yık mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi
ke ma le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze din
ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim. Kim 'şid det li bir aç lık ta ka çı nıl -
maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa' -gü na ha eği lim gös ter -

mek si zin- (bu ha ram say dık la rı mız dan ye te cek ka dar yi ye bi lir.)
Çün kü Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/3)
Ey iman eden ler, iç ki, ku mar, di ki li taş lar ve fal ok la rı an cak
şey ta nın iş le rin den olan pis lik ler dir. Öy ley se bun(lar)dan ka çı -
nın; umu lur ki kur tu lu şa erer si niz. (5/90)
Bir de: "Ey Al lah'ımız, eğer bu (Kur'an) bir ger çek ola rak Se nin
Katından ise, gök yü zün den üs tü mü ze taş yağ dır ve ya acı bir
azab ge tir (ba ka lım)." de miş ler di. (8/32)
Böy le ce em ri miz gel di ği za man, üs tü nü al tı na çe vir dik ve üzer-
le ri ne bal çık tan pi şi ril miş, is tif edil miş taş lar yağ dır dık; (11/82)
Anın da (yurt la rı nın) üs tü nü al tı na çe vir dik ve üzer le ri ne bal çık -
tan pi şi ril miş taş yağ dır dık. (15/74)
De ki: "İs ter taş olun, is ter de mir." (17/50)
Ka ra ta ra fın da si zi ye rin di bi ne ge çir me ye ce ğin den ve ya üze ri -
ni ze taş yı ğın la rı yük lü bir ka sır ga gön der me ye ce ğin den emin
mi si niz? Son ra ken di ni ze bir ve kil bu la maz sı nız. (17/68)
(Son ra ge len ku şak lar) Di ye cek ler ki: "Üç'tü ler, on la rın dör dün -
cü sü kö pek le ri dir." Ve: "Beş ti ler, on la rın al tın cı sı kö pek le ri dir"
di ye cek ler. (Bu,) Bi lin me ye ne (gay ba) taş at mak tır. "Ye di dir ler,
on la rın se ki zin ci si kö pek le ri dir" di ye cek ler. De ki: "Rab bim, on -
la rın sa yı sı nı da ha iyi bi lir, on la rı pek az (in san) dı şın da kim se
bi le mez." Öy ley se on lar ko nu sun da açık ta olan bir tar tış ma dan
baş ka tar tış ma ve on lar hak kın da bun lar dan hiç kim se ye bir şey
sor ma. (18/22)
İş te Biz, on la rın her bi ri ni ken di gü na hıy la ya ka la yı ver dik. Böy -
le ce on lar dan ki mi nin üs tü ne taş fır tı na sı gön der dik, ki mi ni şid-
det li bir çığ lık sa rı ver di, ki mi ni ye rin di bi ne ge çir dik, ki mi ni de
su da boğ duk. Al lah on la ra zul me di ci de ğil di, an cak on lar ken di
ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (29/40)
Üzer le ri ne ça mur dan (iyi ce sert le şip kas ka tı ke sil miş) taş lar
yağ dır mak için." (51/33)
Biz de on la rın üze ri ne taş yağ dı ran bir ka sır ga gön der dik. Yal -
nız Lut ai le si ni (bu azab tan ay rı tut tuk;) on la rı se her vak ti kur-
tar dık; (54/34)
Yok sa gök te ola nın üze ri ni ze 'taş yağ dı ran (fır tı na lı) bir rüz gar'
gön der me ye ce ğin den emin mi si niz? Siz o tak dir de Be nim uyar-
mam na sıl mış bi lip-öğ re ne cek si niz. (67/17)
On la ra 'pi şi ri lip-sert leş ti ril miş bal çık taş la rı' atı yor lar dı; (105/4)

TAŞ KIN LIK
(Asıl) Al lah on lar la alay eder ve taş kın lık la rı için de şaş kın ca do -
laş ma la rı na (bel li bir) sü re ta nır. (2/15)
O, si ze ölü yü (le şi)- ka nı, do muz eti ni ve  Al lah'tan baş ka sı adı -
na ke sil miş olan (hay van)ı ke sin ola rak ha ram kıl dı. Fa kat kim
ka çı nıl maz ola rak muh taç ka lır sa, taş kın lık yap ma mak ve had -
di aş ma mak şar tıy la (öl me ye cek oran da yi ye bi lir), ona bir gü -
nah yok tur. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.
(2/173)
Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin, Al lah'a kar -
şı ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu Me sih
İsa, an cak Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni)
Mer yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve
el çi si ne ina nı nız; "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın, si zin için
ha yır lı dır. Al lah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk sa hi bi ol mak tan
yü ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Ve kil ola rak
Al lah ye ter. (4/171)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır,
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na sıl di ler se in fak eder. An dol sun, Rab bin den sa na in di ri len,
on lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz
de on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık
ve kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev-
len dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu -
ğa ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
Eğer Al lah, on la rın hay ra ulaş mak için çar ça buk dav ran dık la rı
gi bi, in san la ra şer ri de ça buk laş tır say dı, mut la ka ecel le ri ne hü -
küm ve ri lir di. İş te Bize ka vuş ma yı um ma yan la rı Biz böy le ce
taş kın lık la rı için de şaş kın ca do la şır bir du rum da bı ra kı rız.
(10/11)
Ama (Al lah) on la rı kur ta rın ca, he men hak sız ye re, yer yü zün de
taş kın lı ğa ko yu lur lar. Ey in san lar, si zin taş kın lı ğı nız, an cak ken -
di aley hi ni ze dir; (bu) dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ıdır. Son ra dö -
nü şü nüz Bize dir, Biz de yap tık la rı nı zı si ze ha ber ve re ce ğiz.
(10/23)
De di ler ki: "Rab bi miz, ger çek ten, onun bi ze kar şı 'taş kın bir tu -
tum ta kın ma sın dan' ya da 'az gın dav ran ma sın dan' kor ku yo ruz."
(20/45)
Eğer on la ra mer ha met eder ve on la ra do ku nan za ra rı gi de ri ve -
rir sek, taş kın lık la rı için de şaş kın ca do laş ma la rı nı sür dü re cek -
ler. (23/75)
Yok sa: "Ken di si onu uy dur du" mu di yor lar? De ki: "Eğer ben uy -
dur dum sa, bu du rum da siz,  Al lah'tan ba na (ge le cek) hiç bir şe -
ye ma lik (en gel) ola maz sı nız. Si zin ken di si (Kur'an) hak kın da,
ne taş kın lık lar yap tı ğı nı zı O da ha iyi bi len dir. Be nim le si zin ara-
nız da şa hid ola rak O ye ter. O, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge -
yen dir." (46/8)
On lar bu nu (ta rih bo yun ca) bir bir le ri ne va si yet mi et ti ler? Ha yır;
on lar, 'az gın ve taş kın (ta ğiy)' bir ka vim dir ler. (51/53)
Sa kın mi zan da 'hak sız lık ve taş kın lık yap ma yın.' (55/8)
Taş kın lık edip-azan lar için son bir va rış ye ri dir. (78/22)
Ar tık kim taş kın lık edip-azar sa, (79/37)

TA VAF
Ha ni Evi (Ka'be'yi) in san lar için bir top lan ma ve gü ven lik ye ri kıl-
mış tık. "İb ra him'in ma ka mı nı na maz ye ri edi nin", İb ra him ve İs -
ma il'e de, "Evi mi, ta vaf eden ler, iti ka fa çe ki len ler ve rü ku ve
sec de eden ler için te miz le yin" di ye ahid ver dik. (2/125)
Şüp he siz, 'Sa fa' ile 'Mer ve' Al lah'ın işa ret le rin den dir. Böy le ce
kim Evi (Ka'be'yi) hac ce der ve ya um re ya par sa, ar tık bu iki si ni
ta vaf et me sin de ken di si için bir sa kın ca yok tur. Kim de gö nül -
den bir ha yır ya par sa (kar şı lı ğı nı alır). Şüp he siz Al lah, şük rün
kar şı lı ğı nı ve ren dir, bi len dir. (2/158)
Ha ni Biz İb ra him'e Evin (Ka be'nin) ye ri ni be lir tip ha zır la dı ğı mız
za man (şöy le em ret miş tik:) "Ba na hiç bir şe yi or tak koş ma, ta vaf
eden ler, kı yam eden ler, rü kua ve sü cu da va ran lar için Evi mi
ter te miz tut." (22/26)
Son ra kir le ri ni gi der sin ler, adak la rı nı ye ri ne ge tir sin ler. Beyt-i
Atik'i ta vaf et sin ler. (22/29)

TA VAN
On lar dan ön ce ki ler, hi le li-dü zen ler kur muş lar dı da, Al lah(ın
azab em ri) on la rın kur duk la rı ya pı la rın te mel le ri ne gel di, böy le -
ce üst le rin de ki ta van te pe le ri ne çök tü; azab on la ra şu urun da ol -
ma dık la rı yer den gel miş ti. (16/26)
Gök yü zü nü ko run muş bir ta van kıl dık; on lar ise bu nun ayet le -
rin den yüz çe vi ri yor lar. (21/32)
Eğer in san lar (Al lah'a kar şı is yan da bir le şip) tek bir üm met ola-

cak ol ma say dı, Rah man'ı (Al lah'ı) in kâr eden le rin ev le ri ne gü -
müş ten ta van lar ve üze rin de çı kıp-yük se le cek le ri mer di ven ler
ya par dık. (43/33)
Yük sel til miş ta va na, (52/5)

TEB LİĞ
Eğer se nin le çe ki şip-tar tı şır lar sa, de ki: "Ben, ba na uyan lar la
bir lik te, ken di mi Al lah'a tes lim et tim." Ve ki tap ve ri len ler le üm -
mi le re de ki: "Siz de tes lim ol du nuz mu?" Eğer tes lim ol du lar sa,
ger çek ten hi da ye te er miş ler dir. Fa kat yüz çe vir di ler se, ar tık sa -
na dü şen yal nız ca teb liğ(et mek)dir. Al lah, kul la rı hak kıy la gö -
ren dir. (3/20)
Ey pey gam ber, Rab bin den sa na in di ri le ni teb liğ et. Eğer (bu gö -
re vi ni) yap ma ya cak olur san, O'nun el çi li ği ni teb liğ et me miş
olur sun. Al lah se ni in san lar dan ko ru ya cak tır. Şüp he siz, Al lah,
ka fir olan bir top lu lu ğu hi da ye te er dir mez. (5/67)
Al lah'a ita at edin, pey gam be re de ita at edin ve sa kı nın. Eğer
yüz çe vi rir se niz, bi lin ki, el çi mi ze dü şen, an cak apa çık bir teb-
liğ dir. (5/92)
El çi ye teb liğ den baş ka (yü küm lü lük) yok tur. Al lah açı ğa vur duk-
la rı nı zı da, giz li tut tuk la rı nı zı da bi lir. (5/99)
Si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ edi yo rum. (Ay rı ca) Si ze öğüt ve -
ri yor ve si zin bil me dik le ri ni zi ben Al lah'tan bi li yo rum. (7/62)
Si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ edi yo rum. Ben si zin için gü ve ni -
lir bir öğüt çü yüm." (7/68)
O da on lar dan yüz çe vir di ve (şöy le) de di: "Ey kav mim, an dol -
sun si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ et tim ve si ze öğüt ver dim.
Ama siz, öğüt ve ren le ri sev mi yor su nuz." (7/79)
O da on lar dan yüz çe vir di ve (şöy le) de di: "Ey kav mim an dol -
sun, si ze Rab bi min ri sa le ti ni teb liğ et tim ve si ze öğüt ver dim.
Şim di ben, in kâ ra sa pan bir top lu lu ğa na sıl üzü le bi li rim?" (7/93)
Bu na rağ men yüz çe vi rir se niz, ar tık si ze ken di siy le gön de ril di -
ğim şe yi teb liğ et tim. Rab bim de siz den baş ka bir kav mi ye ri ni -
ze ge çi rir. Siz O'na hiç bir şey le za rar ve re mez si niz. Doğ ru su
be nim Rab bim, her şe yi gö zet le yip-ko ru yan dır." (11/57)
On la ra (azab ola rak) va'det tik le ri miz den bir kıs mı nı sa na gös-
ter sek de, se nin ha ya tı na son ver sek de, sa na dü şen yal nız ca
teb liğ dir ve he sap da Bize ait tir. (13/40)
Şirk koş mak ta olan lar de di ler ki: "Eğer Al lah di le sey di, O'nun dı -
şın da hiç bir şe ye kul luk et mez dik, biz de, ata la rı mız da; ve
O'nsuz hiç bir şe yi ha ram kıl maz dık." On lar dan ön ce ki ler de
böy le yap mış tı. Şu hal de el çi le re dü şen apa çık bir teb liğ den
baş ka sı mı? (16/35)
An dol sun, Biz her üm me te: "Al lah'a kul luk edin ve ta ğut tan ka çı -
nın" (di ye teb liğ et me si için) bir el çi gön der dik. Böy le lik le, on lar -
dan ki mi ne Al lah hi da yet ver di, on lar dan ki mi nin üze ri ne sa pık lık
hak ol du. Ar tık, yer yü zün de do la şın da ya lan la yan la rın uğ ra dık -
la rı so nu cu gö rün. (16/36)
Fa kat on lar yüz çe vi rir ler se, sa na dü şen yal nız ca apa çık bir
teb liğ dir. (16/82)
Eğer ya lan lar sa nız, siz den ön ce ki üm met ler de (el çi le rin çağ rı -
sı nı) ya lan la mış lar dır. El çi ye dü şen ise, yal nız ca açık bir teb liğ -
dir." (29/18)
Ki on lar (o pey gam ber ler) Al lah'ın ri sa le ti ni teb liğ eden ler,
O'ndan iç le ri tit re ye rek-kor kan lar ve Al lah'ın dı şın da hiç kim se -
den kork ma yan lar dır. He sap gö rü cü ola rak Al lah ye ter. (33/39)
Bi zim üze ri miz de de (so rum lu luk ve gö rev ola rak) apa çık bir
teb liğ den baş ka sı yok tur." (36/17)
Şa yet on lar, sırt çe vi re cek olur lar sa, ar tık Biz se ni on la rın üze-
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ri ne bir gö zet le yi ci ola rak gön der miş de ği liz. Sa na dü şen, yal-
nız ca teb liğ dir. Ger çek şu ki, Biz in sa na ta ra fı mız dan bir rah met
tad dır dı ğı mız za man, ona se vi nir. Eğer on la ra ken di el le ri nin
tak dim et tik le ri do la yı sıy la bir kö tü lük isa bet eder se, bu du rum -
da in san bir nan kör ke si li ve rir. (42/48)
De di ki: "İlim an cak Al lah Katında dır. Ben si ze gön de ril di ğim şe -
yi teb liğ edi yo rum; an cak si zi ca hil lik eden bir ka vim ola rak gö -
rü yo rum." (46/23)
Ar tık sen sab ret; Re sul ler den azim sa hip le ri nin sab ret tik le ri gi -
bi, On lar için de ace le et me. On lar, teh dit edil dik le ri şe yi (aza -
bı) gör dük le ri gün, san ki gün dü zün yal nız ca bir sa ati ka dar ya -
şa mış(ola cak)lar dır. (Bu,) Bir teb liğ dir. Ar tık fa sık olan bir ka -
vim den baş ka sı yı kı ma uğ ra tı lır mı? (46/35)
Al lah'a ita at edin ve Re sû le de ita at edin. Şa yet yüz çe vi re cek
olur sa nız, ar tık el çi miz üze ri ne dü şen (yal nız ca) apa çık bir teb-
liğ (ger çe ği en ya lın bi çim de si ze ilet me)dir. (64/12)
(Be nim gö re vim,) Yal nız ca Al lah'tan ola nı ve O'nun gön der dik -
le ri ni teb liğ et mek tir. Kim Al lah'a ve O'nun el çi si ne is yan eder-
se, için de ebe di ka lı cı lar ol mak üze re onun için ce hen nem ate -
şi var dır." (72/23)
Öy le ki on la rın, Rab le rin den ge len ri sa le ti (in san la ra gön de ri -
len le ri) teb liğ et tik le ri ni bil sin. (Al lah,) on la rın nez din de olan la rı
sa rıp-ku şat mış ve her şe yi sa yı ola rak da sa yıp-tes bit et miş tir.
(72/28)

TE BUK SE FE Rİ
Ey iman eden ler, ne ol du ki si ze Al lah yo lun da sa va şa ku şa nın
de nil di ği za man yer(iniz)de ağır la şıp kal dı nız? Ahi ret ten (ca yıp)
dün ya ha ya tı na mı ra zı ol du nuz? Ama ahi ret te ki ne (gö re) bu
dün ya ha ya tı nın ya ra rı pek az dır. (9/38)
Eğer sa va şa ku şa nıp-çık maz sa nız, O si zi pek acı bir azab la
azab lan dı ra cak ve ye ri ni ze bir baş ka top lu lu ğu ge ti rip de ğiş ti re -
cek tir. Siz O'na hiç bir şey le za rar ve re mez si niz. Al lah her şe ye
güç ye ti ren dir. (9/39)
Al lah'ın el çi si ne mu ha lif ola rak (sa vaş tan) ge ri ka lan lar, otu rup-
kal ma la rı na se vin di ler ve  Al lah yo lun da mal la rıy la ve can la rıy -
la cehd et me yi çir kin gö re rek: "Bu sı cak ta (sa va şa) çık ma yın"
de di ler. De ki: "Ce hen nem ate şi nin sı cak lı ğı da ha şid det li dir."
Bir kav ra yıp-an la sa lar dı. (9/81)
Bun dan böy le Al lah, se ni on lar dan bir top lu lu ğun ya nı na dön dü-
rür de (yi ne sa va şa) çık mak için sen den izin is ter ler se de ki:
"Ke sin ola rak be nim le hiç bir za man (sa va şa) çı ka maz sı nız ve
ke sin ola rak be nim le bir düş ma na kar şı sa va şa maz sı nız. Çün -
kü siz otur ma yı ilk de fa hoş gör dü nüz; öy ley se ge ri de ka lan lar -
la bir lik te otu run." (9/83)
Be de vi ler den özür be lir ten ler, ken di le ri ne izin ve ril me si için gel-
di ler. Al lah'a ve el çi si ne ya lan söy le yen ler de otu rup kal dı. On -
lar dan in kâr eden le re pek acı bir azab isa bet ede cek tir. (9/90)
Al lah'a ve el çi si ne kar şı 'iç ten bağ lı ka lıp hay ra ça ğı ran lar' ol -
duk la rı sü re ce güç süz-za yıf la ra has ta la ra ve in fak et mek için bir
şey bu la ma yan la ra bir so rum lu luk (gü nah) yok tur. İyi lik eden le -
rin aley hin de de bir yol yok tur. Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir.
(9/91)
Bir de (sa va şa ka tı la bi le cek le ri bir bi ne ğe) bin dir men için sa na
her ge liş le rin de "Si zi bin di re cek bir şey bu la mı yo rum" de di ğin
ve in fak ede cek bir şey bu la ma yıp hü zün le rin den do la yı göz le -
rin den yaş lar bo şa na bo şa na ge ri dö nen ler üze rin de de (so -
rum lu luk) yok tur. (9/92)
Yol an cak o kim se ler aley hi ne dir ki zen gin ol duk la rı hal de (sa -

va şa çık ma mak için) sen den izin is ter ler ve bun lar ge ri de ka lan-
lar la bir lik te ol ma yı se çer ler. Al lah on la rın kalp le ri ni mü hür le -
miş tir. Bun dan do la yı on lar bil mez ler. (9/93)
Di ğer le ri gü nah la rı nı iti raf et ti ler on lar sa lih bir ame li bir baş ka
kö tüy le ka rış tır mış lar dır. Umu lur ki Al lah tev be le ri ni ka bul eder.
Hiç şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (9/102)
An dol sun Al lah, Pey gam be rin Mu ha cir le rin ve En sa rın üze ri ne
tev be ih san et ti. Ki on lar -iç le rin de bir bö lü mü nün kal bi ner dey -
se kay mak üze rey ken- ona güç lük sa atin de ta bi ol du lar. Son ra
on la rın tev be le ri ni ka bul et ti. Çün kü O on la ra (kar şı) çok şef kat-
li dir çok esir ge yi ci dir. (9/117)
(Sa vaş tan) Ge ri bı ra kı lan üç (ki şi yi) de (ba ğış la dı). Öy le ki bü -
tün ge niş li ği ne rağ men yer yü zü on la ra dar gel miş ti ne fis le ri de
ken di le ri ne dar (sı kın tı lı) gel miş ti ve O'nun dı şın da (yi ne)
Allah'tan baş ka bir sı ğı na cak ol ma dı ğı nı iyi ce an la dı lar. Son ra
tev be et sin ler di ye on la rın tev be si ni ka bul et ti. Şüp he siz Al lah
(yal nız ca) O tev be le ri ka bul eden dir esir ge yen dir. (9/118)

TE CA VÜZ
Ey iman eden ler, öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz
kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne, onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa, ar tık (ya pıl ma sı ge -
re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa, onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
Bo şan ma iki de fa dır. (Son ra) Ya iyi lik le tut mak ve ya gü zel lik le
bı rak mak (ge re kir). On la ra (ka dın la ra) ver di ği niz bir şe yi ge ri al -
ma nız si ze he lal de ğil dir; an cak iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak-
ta tu ta ma ya cak la rın dan kork muş ol ma la rı (du ru mu baş ka).
Eğer iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak ta tu ta ma ya cak la rın dan
kor kar sa nız, bu du rum da (ka dı nın) fid ye ver me sin de iki si için
de gü nah yok tur. İş te bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır; on la ra te ca vüz
et me yin. Kim Al lah'ın sı nır la rı na te ca vüz eder se, on lar za lim le -
rin ta ken di le ri dir. (2/229)
Yahudi olan la ra her tır nak lı (hay va nı) ha ram kıl dık. Sı ğır lar dan
ve ko yun lar dan, sırt la rı na ve ya ba ğır sak la rı na ya pı şan ve ya ke -
mi ğe ka rı şan lar dı şın da iç yağ la rı nı da on la ra ha ram kıl dık. 'Az -
gın lık ve hak ka te ca vüz de bu lun ma la rı' ne de niy le on la rı böy le
ce za lan dır dık. Biz şüp he siz doğ ru olan la rız. (6/146)
(Da vud) De di ki: "An dol sun se nin ko yu nu nu, ken di ko yun la rı na
(kat mak) is te mek le sa na zul met miş tir. Doğ ru su, (emek ve ma li
güç le ri ni) bir leş ti rip ka tan (or tak)lar dan ço ğu, bir bir le ri ne kar şı
te ca vüz eder ler; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar
baş ka. On lar da ne ka dar az dır." Da vud, ger çek ten Bizim onu
im ti han et ti ği mi zi san dı, böy le ce Rab bin den ba ğış lan ma di le di
ve rü ku ede rek ye re ka pan dı ve (bi ze gö nül den) yö ne lip-dön dü.
(38/24)
On lar, ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın da ki 'te-
ca vüz ve hak sız lık' do la yı sıy la ay rı lı ğa düş tü ler. Eğer Rab bin -
den, adı ko nul muş bir ece le ka dar geç miş (ve ril miş) bir söz ol -
ma say dı, mu hak kak ara la rın da hü küm ve ril miş (iş bi ti ril miş)ti.
Şüp he siz on la rın ar dın dan Ki ta ba mi ras çı olan lar ise, her hal de
ona kar şı kuş ku ve ri ci bir te red düt için de dir ler. (42/14)
Ve hak la rı na te ca vüz edil di ği za man, bir lik olup kar şı ko yan lar -
dır. (42/39)
Yol, an cak in san la ra zul me den ve yer yü zün de hak sız ye re 'te-
ca vüz ve hak sız lık ta bu lu nan la rın' aley hi ne dir. İş te bun la ra
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acık lı bir azab var dır. (42/42)
Ve on la ra bu emir den açık bel ge ler ver dik. Fa kat on lar, ken di -
le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın da ki 'hak ka te ca vüz
ve az gın lık tan' do la yı ih ti la fa düş tü ler. Şüp he siz Rab bin, hak-
kın da ih ti la fa düş tük le ri şey de kı ya met gü nü ara la rın da hü küm
ve re cek tir. (45/17)
Mü'min ler den iki top lu luk çar pı şa cak olur sa, ara la rı nı bu lup-dü -
zel tin. Şa yet bi ri di ğe ri ne te ca vüz de bu lu na cak olur sa, ar tık te -
ca vüz de bu lu nan la, Al lah'ın em ri ne dö nün ce ye ka dar sa va şın;
eğer so nun da (Al lah'ın em ri ni ka bul edip) dö ner se, bu du rum da
ada let le ara la rı nı bu lun ve (her ko nu da) adil dav ra nın. Şüp he -
siz Al lah, adil olan la rı se ver. (49/9)

TED BİR
Ey iman eden ler, (düş man la rı nı za kar şı) ted bi ri ni zi alın da sa -
va şa bö lük bö lük çı kın ya da top lu ca çı kın. (4/71)
İç le rin de olup on la ra na ma zı kıl dır dı ğın da, on lar dan bir grup,
se nin le bir lik te dur sun ve si lah la rı nı (yan la rı na) al sın; böy le ce
on lar sec de et tik le rin de, ar ka la rı nız da ol sun lar. Na maz la rı nı kıl-
ma yan di ğer grup ge lip se nin le na maz kıl sın lar, on lar da 'ko run-
ma araç la rı nı' ve si lah la rı nı al sın lar. Küf re den ler, si ze apan sız
bir bas kın ya pa bil mek için, si zin si lah la rı nız dan ve em ti anız (er -
zak ve mü him ma tı nız)dan ay rıl mış ol ma nı zı is ter ler. Yağ mur
do la yı sıy la bir güç lü ğü nüz var sa ve ya has tay sa nız, si lah la rı nı zı
bı rak ma nız da si ze bir so rum lu luk yok tur. Ko run ma ted bir le ri ni zi
alın. Şüp he siz, Al lah ka fir ler için aşa ğı la tı cı bir azab ha zır la -
mış tır. (4/102)
Sa na iyi lik do ku nur sa, bu on la rı fe na laş tı rır, bir mu si bet isa bet
edin ce ise: "Biz ön ce den ted bi ri mi zi al mış tık" der ler ve se vinç
için de dö nüp gi der ler. (9/50)
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam, bu, da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti, çün -
kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı -
nı aç tık tan son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab -
bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden di. Ger çek ten bi -
len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)

TEK BİR
Ve de ki: "Öv gü (hamd), ço cuk edin me yen, mülk te or ta ğı ol ma -
yan ve düş kün lük ten do la yı yar dım cı ya da (ih ti ya cı) bu lun ma -
yan Al lah'adır." Ve O'nu tek bir ede bil dik çe tek bir et. (17/111)
On la rın et le ri ve kan la rı ke sin ola rak Al lah'a ulaş maz, an cak
O'na siz den tak va ula şır. İş te böy le, on la ra si zin için bo yun eğ -
dir miş tir; O'nun si ze hi da yet ver me si ne kar şı lık Al lah'ı tek bir et -
me niz için. Gü zel lik te bu lu nan la ra müj de ver. (22/37)
Rab bi ni tek bir et (yü celt) (74/3)

TE MİZ LİK
Ey iman eden ler na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da (yı ka yın.) Eğer cü nüp se niz te miz -
le nin (gu sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra
do kun muş sa nız da su bu la ma mış sa nız bu du rum da te miz bir
top rak la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on -
dan sü rün. Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez ama si zi te miz -
le mek ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu lur ki şük-
re der si niz. (5/6)

Ha ni ken di sin den bir gü ven lik ola rak si zi bir uyuk la ma bü rü yor -
du. Si zi ken di siy le ter te miz kıl mak siz den şey ta nın pis lik le ri ni
gi der mek kalb le ri ni zin üs tün de (gü ven ve ka rar lı lık duy gu su nu)
pe kiş tir mek ve bu nun la ayak la rı nı zı (arz üze rin de) sağ lam laş -
tır mak için si ze gök ten su in di ri yor du. (8/11)
El bi se ni te miz le. (74/4)

TEM SİL ET MEK
Mu sa kav mi ne ol duk ça kız gın, üz gün ola rak dön dü ğün de on la -
ra: "Be ni ar kam dan, ne kö tü tem sil et ti niz? Rab bi ni zin em ri ni
ça buk laş tır dı nız, öy le mi?" de di. Lev ha la rı bı rak tı ve kar de şi ni
ba şın dan tu tup ken di si ne doğ ru çe ki yor du (ki Ha run ona:) "An -
nem oğ lu, bu top lu luk be ni za yıf lat tı (hır pa la yıp güç süz leş tir di)
ve ne re dey se be ni öl dür me ye gi riş ti ler. Ba ri sen düş man la rı se -
vin di re cek bir şey yap ma ve be ni bu za lim ler top lu lu ğuy la bir lik -
te kıl ma (say ma)" de di. (7/150)

TE PE
Yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı is te mek ve ken di le rin de ola nı kök leş ti -
rip- güç len dir mek için mal la rı nı in fak eden le rin ör ne ği, yük sek çe
bir te pe de bu lu nan, sağ nak yağ mur al dı ğın da ürün le ri ni iki kat
ve ren bir bah çe nin ör ne ği ne ben zer ki ona sağ nak yağ mur isa-
bet et me se de bir çi sin ti si (var dır). Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(2/265)
Ki tap Eh lin den öy le si var dır ki, bir kan tar ema net bı rak san onu
sa na ge ri ve rir; öy le si de var dır ki, ona bir di nar ema net bı rak san,
sen, onun te pe si ne di ki lip dur ma dık ça onu sa na öde mez. Bu on -
la rın "üm mi ler (za yıf ve bil gi siz ler ve ya Ehl-i Ki tap ol ma yan lar)
ko nu sun da üze ri niz de bir yol (so rum lu luk) yok tur" de miş ol ma la -
rın dan dır. Oy sa ken di le ri (ger çe ği) bil dik le ri hal de Al lah'a kar şı
ya lan söy le mek te dir ler. (3/75)
(Ki bu nun la) İn kâr eden le rin ön de ge len le rin den bir kıs mı nı kes-
sin (he lak et sin) ya da 'umut la rı su ya düş müş ler ola rak on la rı'
te pe si aşa ğı ge tir sin de ge ri dö nüp git sin ler.' (3/127)
Şu hal de mü na fık lar ko nu sun da iki ye bö lün me niz ne di ye? Oy -
sa Al lah, on la rı ka zan dık la rı do la yı sıy la te pe tak lak et miş tir.
Allah'ın sap tır dı ğı nı hi da ye te er dir mek mi is ti yor su nuz? Al lah ki -
mi sap tı rır sa, ar tık sen ona ke sin ola rak bir yol bu la maz sın.
(4/88)
Bir za man lar da ğı, san ki bir göl ge lik miş gi bi üst le ri ne ge çir miş -
tik. On lar ise ne re dey se te pe le ri ne dü şe cek san mış lar dı. (On la -
ra de miş tik ki:) "Si ze ver dik le ri mi ze sım sı kı sa rı lın ve on da ola -
nı dü şü nün, ki sa kı na sı nız." (7/171)
Ye cuc ve Me cuc (un sed le ri) açıl dı ğın da, on lar her bir te pe den
akın eder ler; (21/96)
Biz, Mer yem'in oğ lu nu ve an ne si ni bir ayet kıl dık ve iki si ni ba -
rın ma ya el ve riş li ve akar su yu olan bir te pe de yer leş tir dik.
(23/50)

TE RA Zİ
Biz ise, kı ya met gü nü ne ait du yar lı te ra zi ler ko ya rız da ar tık,
hiç bir ne fis hiç bir şey le hak sız lı ğa uğ ra maz. Bir har dal ta ne si bi -
le ol sa ona (te ra zi ye) ge ti ri riz. He sap gö rü cü ler ola rak Biz ye te -
riz. (21/47)
Dos doğ ru olan te ra zi ile tar tın." (26/182)

TES BİH
(Ze ke ri ya) "Rab bim, ba na bir ala met (ayet) ver." de di. "Sa na
ala met, işa ret leş me dı şın da, in san lar la üç gün ko nuş ma man dır.
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Rab bi ni çok ça zik ret ve ak şam sa bah O'nu tes bih et." de di.
(3/41)
Şüp he siz Rab bi nin Katında olan lar, O'na iba det et mek ten bü -
yük len mez ler; O'nu tes bih eder ler ve yal nız O'na sec de eder ler.
(7/206)
Gök gü rül tü sü O'nu hamd ile, me lek ler de O'na olan kor ku la rın -
dan tes bih eder ler.. O, yıl dı rım la rı gön de rip bu nun la di le di ği ne
çar par; on lar ise Al lah hak kın da çe ki şip-tar tı şır lar. O, gü cü (ve
ce za sı) pek çe tin olan dır. (13/13)
Sen Rab bi ni hamd ile tes bih et ve sec de eden ler den ol. (15/98)
Ye di gök, yer ve bun la rın için de ki ler O'nu tes bih eder; O'nu öv -
gü ile tes bih et me yen hiç bir şey yok tur, an cak siz on la rın tes-
bih le ri ni kav ra mı yor su nuz. Şüp he siz O, ha lim olan dır, ba ğış la -
yan dır. (17/44)
Böy le lik le (Ze ke ri ya) mes cid ten kav mi nin kar şı sı na çı kıp on la ra
(şu an lam la rı) işa ret et ti: "Sa bah ak şam tes bih edin." (19/11)
Böy le ce se ni çok tes bih ede lim." (20/33)
Şu hal de on la rın söy le dik le ri ne kar şı sa bır lı ol, gü ne şin do ğu -
şun dan ve ba tı şın dan ön ce Rab bi ni hamd ile tes bih et (yü celt).
Ge ce nin bir bö lü mün de ve gün dü zün uç la rın da da tes bih te bu -
lun ki hoş nut ola bi le sin. (20/130)
Ge ce ve gün düz, hiç dur mak sı zın tes bih eder ler. (21/20)
Biz bu nu (hük mü) Sü ley man'a kav rat tık, her bi ri ne hü küm ve
ilim ver dik. Da vud ile bir lik te tes bih et sin ler di ye, dağ la ra ve
kuş la ra bo yun eğ dir dik. (Bun la rı) Ya pan lar Biz idik. (21/79)
(Bu nur,) Al lah'ın, on la rın yü cel til me si ne ve is mi nin zik re dil me -
si ne izin ver di ği ev ler de dir; on la rın için de sa bah ak şam O'nu
tes bih eder ler. (24/36)
Gör me din mi ki, gök ler de ve yer de olan lar ve di zi di zi uçan kuş-
lar, ger çek ten Al lah'ı tes bih et mek te dir. Her bi ri, ken di du ası nı
ve tes bi hi ni şüp he siz bil miş tir. Al lah, on la rın iş le dik le ri ni bi len -
dir. (24/41)
Sen, as la öl me yen ve da ima di ri olan (Al lah)a te vek kül et ve
O'nu hamd ile tes bih et. Kul la rı nın gü nah la rın dan O'nun ha ber -
dar ol ma sı ye ter. (25/58)
Öy ley se ak şa ma gir di ği niz va kit de, sa ba ha er di ği niz va kit de
Al lah'ı tes bih edip (yü cel tin). (30/17)
Bi zim ayet le ri mi ze, an cak ken di le ri ne ha tır la tıl dı ğı za man, he -
men sec de ye ka pa nan lar, Rab le ri ni hamd ile tes bih eden ler ve
bü yük lük tas la ma yan (müs tek bir ol ma yan)lar iman eder.
(32/15)
Ve O'nu sa bah ve ak şam tes bih edin. (33/42)
An dol sun, Biz Da vud'a ta ra fı mız dan bir fazl (üs tün lük) ver dik.
"Ey dağ lar, onun la bir lik te (Be ni tes bih edip) yan kıy la ses ve rin"
(de dik) ve kuş la ra da (ay nı sı nı em ret tik). Ve ona de mi ri yu mu -
şat tık. (34/10)
Eğer (Al lah'ı çok ça) tes bih eden ler den ol ma say dı, (37/143)
Bi ziz, o tes bih eden ler de, ger çek ten Biziz." (37/166)
Doğ ru su Biz dağ la ra bo yun eğ dir dik, ak şam ve sa bah ken di siy -
le bir lik te (Al lah'ı) tes bih eder ler di. (38/18)
Ve top la nıp ge len kuş la rı da. Hep si onun la  (Al lah'ı tes bih et me-
de uyum için de) yö ne lip-dön mek te olan lar idi. (38/19)
Me lek le ri de ar şın et ra fı nı çe vir miş ler ola rak Rab le ri ni hamd ile
tes bih et tik le ri ni gö rür sün. Ara la rın da hak ile hü küm ve ril miş tir
ve: "Alem le rin Rab bi ne ham dol sun" de nil miş tir. (39/75)
Arş'ı yük len mek te olan lar ve çev re sin de bu lu nan lar, Rab le ri ni
hamd ile tes bih et mek te, O'na iman et mek te ve iman eden le re
mağ fi ret di le mek te dir ler: "Rab bi miz, rah met ve ilim ba kı mın dan
her şe yi ku şa tıp-sar dın, tev be eden ler ve se nin yo lu na ta bi olan-
la ra mağ fi ret et ve on la rı ce hen nem aza bın dan ko ru." (40/7)

Şu hal de sen sab ret. Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır. Gü na hın
için mağ fi ret di le; ak şam ve sa bah Rab bi ni hamd ile tes bih et.
(40/55)
Şa yet on lar bü yük le ne cek olur lar sa, Rab bi nin Katında bu lu nan lar,
O'nu ge ce ve gün düz tes bih eder ler ve (bun dan) bık kın lık duy-
maz lar. (41/38)
Gök ler, ne re dey se üst le rin den çat la yıp-par ça la na cak lar; me -
lek ler de Rab le ri ni hamd ile tes bih eder ler ve yer de olan la ra
mağ fi ret di ler ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten Al lah, ba ğış la yan
ve esir ge yen O'dur. (42/5)
Ki Al lah'a ve Re sû lü'ne iman et me niz, O'nu sa vu nup-des tek le -
me niz, O'nu en iç ten bir say gıy la-yü celt me niz ve sa bah ak şam
O'nu (Al lah'ı) tes bih et me niz için. (48/9)
Öy ley se sen, on la rın de dik le ri ne kar şı lık sab ret ve Rab bi ni gü -
ne şin do ğu şun dan ön ce ve ba tı şın dan ön ce hamd ile tes bih et.
(50/39)
Ge ce nin bir bö lü mün de ve sec de le rin ar ka sın dan da O'nu tes-
bih et. (50/40)
Ar tık, Rab bi nin hük mü ne sab ret; çün kü ger çek ten sen, Bizim
göz le ri mi zin önün de sin. Ve her kal kı şın da Rab bi ni hamd ile tes-
bih et. (52/48)
Ge ce nin bir bö lü mün de ve yıl dız la rın ba tı şı nın ar dın da da O'nu
tes bih et. (52/49)
Şu hal de bü yük Rab bi ni is miy le tes bih et. (56/74)
Öy ley se bü yük Rab bi ni is miy le tes bih et. (56/96)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs -
tün ve güç lü (aziz) olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (57/1)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs -
tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (59/1)
O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var
eden dir, 'şe kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur.
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O,
Aziz, Ha kim dir. (59/24)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs -
tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (61/1)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü, Me lik; Kud düs; Aziz; Ha kim
olan Al lah'ı tes bih eder. (62/1)
Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih eder. Mülk
O'nun dur, hamd (öv gü) de O'nun dur. O, her şe ye güç ye ti ren dir.
(64/1)
(İç le rin de) Mu te dil olan bi ri de di ki: "Ben si ze de me miş miy dim?
(Al lah'ı) Tes bih edip yü celt me niz ge rek mez miy di?" (68/28)
edi ler ki: "Rab bi miz se ni tes bih eder, yü cel ti riz; ger çek ten biz ler
za lim imi şiz." (68/29)
Öy ley se, bü yük Rab bi ni is miy le tes bih et. (69/52)
Ge ce nin bir bö lü mün de O'na sec de et ve ge ce le yin uzun uza-
dı ya O'nu tes bih et. (76/26)
Rab bi nin yü ce is mi ni tes bih et, (87/1)
He men Rab bi ni hamd ile tes bih et ve O'ndan mağ fi ret di le.
Çün kü O, tev be le ri çok ka bul eden dir. (110/3)

TES Lİ Mİ YET
Ha yır, kim (gü zel dav ra nış ve) iyi lik te bu lu na rak ken di si ni Al lah'a
tes lim eder se, ar tık onun Rab bi Katında ec ri var dır. On lar için
kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (2/112)
"Rab bi miz, iki mi zi sa na tes lim ol muş (Müslüman lar) kıl ve so yu-
muz dan sa na tes lim ol muş (Müslüman) bir üm met (ver). Bi ze
iba det yön tem le ri ni (yer ve ya il ke le ri ni) gös ter ve tev be mi zi ka -
bul et. Şüp he siz, Sen tev be le ri ka bul eden ve esir ge yen sin."
(2/128)
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Rab bi ona: "Tes lim ol" de di ğin de (O:) "Alem le rin Rab bi ne tes lim
ol dum" de miş ti. (2/131)
Yok sa siz, Ya kub'un ölüm anın da, ora da şa hid ler miy di niz? O,
oğul la rı na: "Ben den son ra ki me iba det ede cek si niz?" de di ğin -
de, on lar: "Se nin ila hı na ve ata la rın İb ra him, İs ma il ve İs hak'ın
ila hı olan tek bir ila ha iba det ede ce ğiz; biz ler ona tes lim ol duk"
de miş ler di. (2/133)
De yin ki: "Biz Al lah'a; bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya -
kub ve to run la rı na in di ri le ne, Mu sa ve İsa'ya ve ri len ile pey gam-
ber le re Rab bin den ve ri le ne iman et tik. On lar dan hiç bi ri ni di ğe -
rin den ayır det me yiz ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (2/136)
Eğer se nin le çe ki şip-tar tı şır lar sa, de ki: "Ben, ba na uyan lar la
bir lik te, ken di mi Al lah'a tes lim et tim." Ve ki tap ve ri len ler le üm -
mi le re de ki: "Siz de tes lim ol du nuz mu?" Eğer tes lim ol du lar sa,
ger çek ten hi da ye te er miş ler dir. Fa kat yüz çe vir di ler se, ar tık sa -
na dü şen yal nız ca teb liğ(et mek)dir. Al lah, kul la rı hak kıy la gö -
ren dir. (3/20)
Pe ki on lar, Al lah'ın di nin den baş ka bir din mi arı yor lar? Oy sa
gök ler de ve yer de her ne var sa -is te se de, is te me se de- O'na
tes lim ol muş tur ve O'na dön dü rül mek te dir ler. (3/83)
De ki: "Biz Al lah'a, bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya kup
ve to run la rı na in di ri le ne, Mu sa'ya, İsa'ya ve pey gam ber le re
Rab le rin den ve ri len le re iman et tik. On lar dan hiç bi ri ara sın da
ay rı lık gö zet me yiz. Ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (3/84)
Şüp he siz Al lah, si ze ema net le ri eh li ne (sa hip le ri ne) tes lim et me-
ni zi ve in san lar ara sın da hük met ti ği niz de ada let le hük met me ni -
zi em re di yor. Bu nun la Al lah, si ze ne gü zel öğüt ve ri yor!.. Doğ ru -
su Al lah, işi ten dir, gö ren dir. (4/58)
Ha yır öy le de ğil; Rab bi ne an dol sun, ara la rın da çe kiş tik le ri şey-
ler de se ni ha kem kı lıp son ra se nin ver di ğin hük me, iç le rin de hiç
bir sı kın tı duy mak sı zın, tam bir tes li mi yet le tes lim ol ma dık ça,
iman et miş ol maz lar. (4/65)
Bir mü'mi ne, -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola rak
ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş man
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz gür lü ğe
ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and laş ma
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet öde mek ve
bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir. (Di yet ve kö le
öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise, ke sin ti siz ola rak
iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir. Al lah bi len dir,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
İyi lik ya pa rak ken di ni Al lah'a tes lim eden ve ha nif (tev hi di) olan
İb ra him'in di ni ne uyan dan da ha gü zel din'li kim dir? Al lah, İb ra -
him'i dost edin miş tir. (4/125)
Ger çek şu ki, Biz Tev ra t’ı, için de bir hi da yet ve nur ola rak in dir -
dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler, Yahudi le re onun la hük me der -
ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük sek bil gin ler de (Ah -
bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö rev li kı lın dık la rın dan ve onun
üze ri ne şa hid ler ol duk la rın dan (onun la hük me der ler di.) Öy ley -
se in san lar dan kork ma yın, ben den kor kun ve ayet le ri mi az bir
de ğe re kar şı lık sat ma yın. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez -
se, iş te on lar, ka fir olan lar dır. (5/44)
De ki: "Bi ze ya ra rı ve za ra rı ol ma yan Al lah'tan baş ka şey le re mi
ta pa lım? Al lah bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra, şey tan la rın ayar-
ta rak yer de  şaş kın ca bı rak tık la rı, ar ka daş la rı nın da: "Doğ ru yo -
la, bi ze gel" di ye ken di si ni ça ğır dı ğı kim se gi bi to puk la rı mız

üze rin de ge ri sin ge ri mi dön dü rü le lim?"  De ki: "Hiç şüp he siz
Allah'ın yo lu, asıl yol dur. Ve biz alem le rin Rab bi ne (ken di mi zi)
tes lim et mek le em ro lun duk." (6/71)
Ki me lek ler, ken di ne fis le ri nin za lim le ri ola rak on la rın can la rı nı
al dık la rın da, "Biz hiç bir kö tü lük yap mı yor duk" di ye tes lim olur-
lar. Ha yır, şüp he siz Al lah, si zin ne ler yap tı ğı nı zı bi len dir.
(16/28)
Al lah, si zin için ya rat tı ğı şey ler den göl ge ler kıl dı. Dağ lar da da
si zin için ba rı nak lar-si per ler kıl dı, si zi sı cak tan ko ru ya cak el bi -
se ler, si zi sa va şı nız da (zor luk la ra kar şı) ko ru ya cak gi yim lik ler
de var et ti. İş te O, üze ri niz de ki ni me ti ni böy le ta mam la mak ta dır,
umu lur ki tes lim olur su nuz. (16/81)
O gün (ar tık) Al lah'a tes lim ol muş lar dır ve uy dur duk la rı (ya lan -
cı ilah lar) da on lar dan çe ki lip-uzak laş mış tır. (16/87)
Biz her üm met için bir "Men sek" kıl dık, O'nun ken di le ri ne rı zık
ola rak ver di ği (kur ban lık) hay van lar üze ri ne Al lah'ın adı nı an -
sın lar di ye. İş te si zin ila hı nız bir tek ilah tır, ar tık yal nız ca O'na
tes lim olun. Sen al çak gö nül lü olan la ra müj de ver. (22/34)
(El çi nin git me sin den son ra Sü ley man:) "Ey ön de ge len ler, on lar
ba na tes lim ol muş (Müslüman)lar ola rak gel me den ön ce, siz-
den kim onun tah tı nı ba na ge ti re bi lir?" de di. (27/38)
Ona: "Köş ke gir" de nil di. Onu gö rün ce de rin bir su san dı ve
(ete ği ni çe ke rek) ayak la rı nı aç tı. (Sü ley man:) De di ki: "Ger çek -
te bu, say dam cam dan ol ma dü zel til miş bir köşk-ze min dir." De -
di ki: "Rab bim, ger çek ten ben ken di me zul met tim; (ar tık) ben
Sü ley man'la bir lik te alem le rin Rab bi olan Al lah'a tes lim ol dum."
(27/44)
İç le rin de zul me den le ri ha riç ol mak üze re, Ki tap Eh liy le en gü zel
olan bir tar zın dı şın da mü ca de le et me yin. Ve de yin ki: "Bi ze ve
si ze in di ri le ne iman et tik; bi zim ila hı mız da, si zin ila hı nız da bir dir
ve biz O'na tes lim ol mu şuz." (29/46)
Kim ih san da bu lu nan (bi ri) ola rak yü zü nü (ken di ni) Al lah'a tes-
lim eder se, ar tık ger çek ten o kop ma yan bir kul pa ya pış mış tır.
Bü tün iş le rin so nu Al lah'a va rır. (31/22)
Mü'min ler (düş man) bir lik le ri ni gör dük le ri za man ise (kor ku ya
ka pıl ma dan) de di ler ki: "Bu, Al lah'ın ve Re sû lü'nün bi ze va det -
ti ği şey dir; Al lah ve Re sû lü doğ ru söy le miş tir." Ve (bu,) yal nız -
ca on la rın iman la rı nı ve tes li mi yet le ri ni art tır dı. (33/22)
Şüp he siz, Al lah ve me lek le ri Pey gam be re sa lat eder ler. Ey iman
eden ler, siz de ona sa lat edin ve tam bir tes li mi yet le ona se lam
ve rin. (33/56)
Ha yır, bu gün on lar tes lim ol muş lar dır. (37/26)
Azab si ze ge lip çat ma dan ev vel, Rab bi ni ze yö ne lip-dö nün ve
O'na tes lim olun. Son ra si ze yar dım edil mez. (39/54)
De ki: "Ba na apa çık bel ge ler ge lin ce, si zin Al lah'tan baş ka tap-
tık la rı nı za kul luk et mek ten ke sin ola rak me ne dil dim ve alem le -
rin Rab bi ne tes lim ol mak la em ro lun dum." (40/66)
"Al lah'ın kul la rı nı ba na tes lim edin; ger çek ten ben, si zin için gü -
ve ni lir bir el çi yim" (de miş ti). (44/18)
Be de vi ler, de di ki: "İman et tik." De ki: "Siz iman et me di niz; an -
cak "İs lam (Müslüman ve ya tes lim) ol duk de yin. İman he nüz
kalp le ri ni ze gir miş de ğil dir. Eğer Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at
eder se niz, O, si zin amel le ri niz den hiç bir şe yi ek silt mez. Şüp -
he siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir." (49/14)
Oy sa on lar (ken di le ri ni tü müy le Al lah'a ve İs lam'a tes lim et me -
yen ler) bir ti ca ret ya da bir eğ len ce gör dük le ri za man, (he men)
ona sö kün et ti ler ve se ni ayak ta bı rak tı lar. De ki: "Al lah'ın
Katında bu lu nan, eğ len ce den ve ti ca ret ten da ha ha yır lı dır.
Allah, rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır." (62/11)
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"Ve el bet te biz den Müslüman olan lar da var, zul me den ler de.
İş te (Al lah'a) tes lim olan lar, ar tık on lar 'ger çe ği ve doğ ru yu'
araş tı rıp-bu lan lar dır." (72/14)

TES LİS-ÜÇ LE ME
De di ler ki: "Al lah oğul edin di." O, (bu ya kış tır ma dan) yü ce dir.
Ha yır, gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur, tü mü O'na gö -
nül den bo yun eğ miş ler dir. (2/116)
Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin, Al lah'a kar şı
ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu Me sih İsa,
an cak Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni) Mer -
yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve el çi -
si ne ina nı nız;  "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın, si zin için ha -
yır lı dır. Al lah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk sa hi bi ol mak tan yü -
ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Ve kil ola rak
Allah ye ter. (4/171)
An dol sun, "Şüp he siz, Al lah Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. De ki: "O, eğer Mer yem oğ lu Me sih'i, onun an ne-
si ni ve yer yü zün de ki le rin tü mü nü he lak (yok) et mek is ter se,
Allah'tan (bu nu ön le me ye) kim bir şe ye ma lik ola bi lir? Gök le rin,
ye rin ve bun lar ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü Al lah'ın dır; di le -
di ği ni ya ra tır. Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (5/17)
An dol sun, "Şüp he siz Al lah, Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. Oy sa Me sih'in de di ği (şu dur:) "Ey İs ra ilo ğul la rı,
be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a iba det edin.
Çün kü O, ken di si ne or tak ko şa na şüp he siz cen ne ti ha ram kıl-
mış tır, onun ba rın ma ye ri ateş tir. Zul me den le re yar dım cı yok-
tur." (5/72)
An dol sun, "Al lah üçün üçün cü sü dür" di yen ler küf re düş müş tür.
Oy sa tek bir ilah tan baş ka ilah yok tur. Eğer söy le mek te ol duk -
la rın dan vaz geç mez ler se, on lar dan in kar eden le re mut la ka
(acı) bir azab do ku na cak tır. (5/73)
Al lah: "Ey Mer yem oğ lu İsa, in san la ra, be ni ve an ne ni Al lah'ı bı -
ra ka rak iki ilah edi nin, di ye sen mi  söy le din?"  de di ğin de: "Se ni
ten zih ede rim, hak kım ol ma yan bir sö zü söy le mek ba na ya kış -
maz. Eğer bu nu söy le dim se mut la ka sen onu bil miş sin dir. Sen
ben de ola nı bi lir sin, ama ben Sen'de ola nı bil mem. Ger çek ten,
gö rün me yen le ri (gayb le ri) bi len Sen'sin Sen." (5/116)
Cin le ri Al lah'a or tak koş tu lar. Oy sa on la rı O ya rat mış tır. Bir de
hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın O'na oğul lar ve kız lar ya kış tı rıp-
uy dur du lar. O ise ni te len di re gel dik le ri şey ler den yü ce dir, uzak-
tır. (6/100)
Gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra tan dır. O'nun na sıl
bir ço cu ğu ola bi lir? O'nun bir eşi (zev ce si) yok tur. O, her şe yi
ya rat mış tır. O, her şe yi bi len dir. (-6/101)
Yahudi ler: "Üze yir Al lah'ın oğ lu dur" de di ler; Hıristiyan lar da:
"Me sih Al lah'ın oğ lu dur" de di ler. Bu, on la rın ağız la rıy la söy le -
me le ri dir; on lar, bun dan ön ce ki in kar eden le rin söz le ri ni tak lid
edi yor lar. Al lah on la rı kah ret sin; na sıl da çev ri li yor lar? (9/30)
On lar, Al lah'ı bı ra kıp bil gin le ri ni ve ra hip le ri ni rab lar (ilah lar)
edin di ler ve Mer yem oğ lu Me sih'i de. Oy sa on lar, tek olan bir
ilah'a iba det et mek ten baş ka bir şey le em ro lun ma dı lar. O'ndan
baş ka ilah yok tur. O, bun la rın şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce dir.
(9/31)
İş te Mer yem oğ lu İsa; hak kın da kuş ku ya düş tük le ri "Hak
Söz".(19/34)
Al lah'ın ço cuk edin me si ola cak şey de ğil. O yü ce dir. Bir işin ol -
ma sı na ka rar ve rir se, an cak ona: "Ol" der, o da he men olu ve rir.
(19/35)

TE VA ZU
O Rah man'ın kul la rı yer yü zü üze rin de al çak gö nül lü ola rak yü -
rür ler ve ca hil ler ken di le riy le mu ha tap ol duk la rı za man "Se lam"
der ler. (Fur kan, 63)

TEV BE
Der ken Adem, Rab bin den (bir ta kım) ke li me ler al dı. Bu nun üze-
ri ne (Al lah da) tev be si ni ka bul et ti. Şüp he siz O, tev be le ri ka bul
eden dir, esir ge yen dir. (2/37)
Ha ni Mu sa, kav mi ne: "Ey kav mim, ger çek ten siz, bu za ğı yı (tan -
rı) edin mek le ken di ni ze zul met ti niz. He men, ku sur suz ca ya ra -
tan (ger çek ilah)ını za tev be edip ne fis le ri ni zi öl dü rün: bu, ya ra -
tı cı nız Katında si zin için da ha ha yır lı dır" de miş ti. Bu nun üze ri ne
(Al lah) tev be le ri ni zi ka bul et ti. Şüp he siz O tev be le ri ka bul eden-
dir, esir ge yen dir. (2/54)
Rab bi miz, iki mi zi sa na tes lim ol muş (Müs lü man lar) kıl ve so yu -
muz dan sa na tes lim ol muş (Müs lü man) bir üm met (ver). Bi ze
iba det yön tem le ri ni (yer ve ya il ke le ri ni) gös ter ve tev be mi zi ka -
bul et. Şüp he siz, Sen tev be le ri ka bul eden ve esir ge yen sin."
(2/128)
An cak tev be eden ler, (ken di le ri ni ve baş ka la rı nı) dü zel ten ler ve
(in di ri le ni) açık la yan lar(a ge lin ce); ar tık on la rın tev be le ri ni ka bul
ede rim. Ben, tev be le ri ka bul ede nim, esir ge ye nim. (2/160)
Oruç ge ce sin de ka dın la rı nı za yak laş mak si ze he lal kı lın dı. On -
lar, si zin ör tü le ri niz, siz de on la ra ör tü sü nüz. Al lah, ger çek ten si -
zin, ne fis le ri ni ze iha net et mek te ol du ğu nu zu bil di, tev be ni zi ka -
bul et ti ve si zi ba ğış la dı. Ar tık on la ra yak la şın ve Al lah'ın si zin
için yaz dık la rı nı di le yin. Fe cir vak ti, siz ce be yaz ip lik si yah ip lik -
ten ayırd edi lin ce ye ka dar yi yin, için, son ra ge ce ye ka dar oru cu
ta mam la yın. Mes cid ler de iti kaf ta ol du ğu nuz za man lar da on la ra
(ka dın la rı nı za) yak laş ma yın. Bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır, (sa kın)
on la ra ya naş ma yın. İş te Al lah, in san la ra ayet le ri ni böy le ce açık-
lar; umu lur ki sa kı nır lar. (2/187)
Sa na 'ka dın la rın ay ba şı ha li ni' so rar lar. De ki: "O, bir ra hat sız -
lık (eza)dır. Ay ba şı ha lin de ka dın lar dan ay rı lın ve te miz len me -
le ri ne ka dar on la ra (cin sel an lam da) yak laş ma yın. Te miz len dik -
le rin de, Al lah'ın si ze em ret ti ği yer den on la ra gi din. Şüp he siz
Allah, tev be eden le ri se ver, te miz le nen le ri de se ver." (2/222)
Şa yet böy le yap maz sa nız, Al lah'a ve Re su lü ne kar şı sa vaş aç -
tı ğı nı zı bi lin. Eğer tev be eder se niz, ar tık ser ma ye le ri niz si zin dir.
(Böy le ce) Ne zul met miş olur su nuz, ne zul me uğ ra tıl mış olur su -
nuz. (2/279)
An cak bun dan son ra tev be eden ler, 'sa lih ola rak dav ra nan lar'
baş ka. Çün kü Al lah, ger çek ten ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.
(3/89)
Doğ ru su, iman la rın dan son ra in kâr eden ler, son ra in kâr la rı nı
art tı ran lar; bun la rın tev be le ri ke sin lik le ka bul edil mez. İş te bun-
lar, sa pık la rın ta ken di le ri dir. (3/90)
(Al lah'ın) On la rın tev be le ri ni ka bul et me si ve ya za lim ol duk la -
rın dan do la yı azab lan dır ma sı işin den sa na bir şey (so rum lu luk
ve gö rev) yok tur. (3/128)
Siz ler den fu huş ya pan la rın, her iki si ne ezi yet edin. Eğer tev be
eder ler de ıs lah olur lar sa ar tık on lar dan vaz ge çin. Şüp he siz
Allah, tev be le ri ka bul eden dir, esir ge yen dir. (4/16)
Al lah'ın (ka bu lü nü) üze ri ne al dı ğı tev be, an cak ce ha let ne de -
niy le kö tü lük ya pan la rın, son ra he men ce cik tev be eden le rin(ki -
dir). İş te Al lah, böy le le ri nin tev be le ri ni ka bul eder. Al lah, bi len -
dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/17)
Tev be; ne, kö tü lük le ri ya pıp-edip de on lar dan bi ri ne ölüm ça tın-
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ca: "Ben şim di ger çek ten tev be et tim" di yen ler, ne de ka fir ola-
rak ölen ler için de ğil. Böy le le ri için acı bir azab ha zır la mı şız dır.
(4/18)
Al lah, si ze açık la ya rak an lat mak, si zi siz den ön ce ki le rin sün ne -
ti ne ilet mek ve tev be le ri ni zi ka bul et mek is ter. Al lah bi len dir, hü -
küm ve hik met sa hi bi dir. (4/26)
Al lah, tev be le ri ni zi ka bul et mek is ter; şeh vet le ri ar dın ca gi den -
ler ise, si zin bü yük bir sap ma ile sap ma nı zı is ter ler. (4/27)
Biz el çi ler den hiç kim se yi an cak Al lah'ın iz niy le ken di si ne ita at
edil me sin den baş ka bir şey le gön der me dik. On lar ken di ne fis -
le ri ne zul met tik le rin de şa yet sa na ge lip Al lah'tan ba ğış la ma di -
le se ler di ve el çi de on lar için ba ğış la ma di le sey di, el bet te Al lah'ı
tev be le ri ka bul eden, esir ge yen ola rak bu lur lar dı. (4/64)
Bir mü'mi ne, -ha ta so nu cu ol ma sı dı şın da- bir baş ka mü'mi ni öl -
dür me si ya kış maz. Kim bir mü'mi ni 'ha ta so nu cu' öl dü rür se,
mü'min bir kö le yi öz gür lü ğü ne ka vuş tur ma sı ve ai le si ne tes lim
edi le cek bir di ye ti ver me si ge re kir. On la rın (bu nu) sa da ka ola rak
ba ğış la ma la rı baş ka. Eğer o, mü'min ol du ğu hal de si ze düş man
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da mü'min bir kö le yi öz gür lü ğe
ka vuş tur ma sı ge re kir. Şa yet ken di le riy le ara nız da and laş ma
olan bir top lu luk tan ise, bu du rum da ai le si ne bir di yet öde mek ve
bir mü'min kö le yi öz gür lü ğe ka vuş tur mak ge re kir. (Di yet ve kö le
öz gür lü ğü için ge re ken im ka nı) Bu la ma yan ise, ke sin ti siz ola rak
iki ay oruç tut ma lı dır. Bu, Al lah'tan bir tev be dir. Al lah bi len dir,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (4/92)
An cak tev be eden ler, ıs lah eden ler, Al lah'a sım sı kı sa rı lan lar ve
din le ri ni ka tık sız ola rak Al lah için (ha lis) kı lan lar baş ka; iş te on -
lar mü'min ler le be ra ber dir ler. Al lah mü'min le re bü yük bir ecir
ve re cek tir. (4/146)
An cak, si zin on la ra güç ye tir me niz den ön ce tev be eden ler baş -
ka. Bi lin ki, şüp he siz Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/34)
An cak kim iş le di ği zu lüm den son ra tev be eder ve (dav ra nış la rı -
nı) dü zel tir se, şüp he siz Al lah onun tev be si ni ka bul eder. Mu -
hak kak Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/39)
Bir fit ne ol ma ya cak san dı lar, kör leş ti ler, sa ğır laş tı lar. Son ra
Allah, tev be le ri ni ka bul et ti, (yi ne) on lar dan ço ğun lu ğu kör leş ti -
ler, sa ğır laş tı lar. Al lah yap mak ta ol duk la rı nı gö ren dir. (5/71)
Yi ne de Al lah'a tev be edip ba ğış lan ma is te me ye cek ler mi? Oy -
sa Al lah ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (5/74)
Bi zim ayet le ri mi ze iman eden ler sa na gel dik le rin de, on la ra de
ki: "Se lam ol sun si ze. Rab bi niz rah me ti ken di üze ri ne yaz dı ki,
içi niz den kim bir ce ha let so nu cu bir kö tü lük iş ler son ra tev be
eder ve (ken di ni) ıs lah eder se şüp he siz, O, ba ğış la yan dır, esir-
ge yen dir." (6/54)
Mu sa ta yin edi len sü re de ge lin ce ve Rab bi O'nun la ko nu şun ca:
"Rab bim, ba na gös ter, Se ni gö re yim" de di. (Al lah:) "Be ni as la
gö re mez sin, ama şu da ğa bak; eğer o ye rin de ka rar kı la bi lir se,
sen de be ni gö re cek sin." Rab bi da ğa te cel li edin ce, onu pa ram
par ça et ti. Mu sa ba yı la rak ye re düş tü. Ken di ne gel di ğin de: "Sen
ne yü ce sin (Rab bim). Sa na tev be et tim ve ben iman eden le rin
il ki yim" de di. (7/143)
Kö tü lük iş le yip bu nun ar dın dan tev be eden ler ve iman eden ler;
hiç şüp he siz Rab bin, bun dan (tev be den) son ra el bet te ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir. (7/153)
Ve bü yük Hacc (Hacc-ı Ek ber) gü nü, Al lah'tan ve Re sû lü'nden
in san la ra bir du yu ru: Ke sin ola rak Al lah, müş rik ler den uzak tır,
O'nun Re sû lü de… Eğer tev be eder se niz bu si zin için da ha ha -
yır lı dır; yok eğer yüz çe vi rir se niz, bi lin ki Al lah'ı el bet te aciz bı -
ra ka cak de ğil si niz. İn kâr eden le ri acı bir azab la müj de le. (9/3)

Ha ram ay lar (sü re ta nın mış dört ay) sıy rı lıp-bi tin ce (çı kın ca)
müş rik le ri bul du ğu nuz yer de öl dü rün, on la rı tu tuk la yın, ku şa tın
ve on la rın bü tün ge çit yer le ri ni ke sip-tu tun. Eğer tev be edip na -
maz kı lar lar sa ve ze ka tı ve rir ler se yol la rı nı açı ve rin. Ger çek ten
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (9/5)
Eğer on lar tev be edip na ma zı kı lar lar sa ve ze ka tı ve rir ler se, ar -
tık on lar si zin din de kar deş le ri niz dir. Bi len bir top lu luk için ayet-
le ri böy le bi rer bi rer açık la rız. (9/11)
Ve kalb le rin de ki öf ke yi gi der sin. Al lah di le di ği nin tev be si ni ka -
bul eder. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/15)
Bu nun ar dın dan Al lah, di le di ği kim se den tev be si ni ka bul eder.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (9/27)
Al lah'a and içi yor lar ki (o in kâr sö zü nü) söy le me di ler. Oy sa an -
dol sun, on lar in kâr sö zü nü söy le miş ler dir ve İs lam lık la rın dan
son ra in kâ ra sap mış lar dır ve eri şe me dik le ri bir şe ye yel ten miş -
ler dir. Oy sa in ti ka ma kal kış ma la rı nın, ken di le ri ni Al lah'ın ve el -
çi si nin bol ih sa nın dan zen gin kıl ma sın dan baş ka (bir ne de ni)
yok tu. Eğer tev be eder ler se ken di le ri için ha yır lı olur, eğer yüz
çe vi rir ler se Al lah on la rı dün ya da da, ahi ret te de acı bir azab la
azab lan dı rır. On lar için yer yü zün de bir ko ru yu cu-dost ve bir
yar dım cı yok tur. (9/74)
Di ğer le ri gü nah la rı nı iti raf et ti ler, on lar sa lih bir ame li bir baş ka
kö tüy le ka rış tır mış lar dır. Umu lur ki Al lah tev be le ri ni ka bul eder.
Hiç şüp he siz Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (9/102)
On lar bil mi yor lar mı ki, ger çek ten Al lah kul la rın dan tev be le ri ka -
bul ede cek ve sa da ka la rı ala cak olan O'dur. Şüp he siz, tev be le -
ri ka bul eden, esir ge yen O'dur. (9/104)
Di ğer bir kıs mı, Al lah'ın em ri için er te len miş ler dir. O, bun la rı, ya
azab lan dı ra cak ve ya tev be le ri ni ka bul ede cek tir. Al lah, bi len dir,
hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/106)
Tev be eden ler, iba det eden ler, hamd eden ler, (İs lam uğ run da)
se ya hat eden ler, rü kû eden ler, sec de eden ler, iyi li ği em re den -
ler, kö tü lük ten sa kın dı ran lar ve Al lah'ın sı nır la rı nı ko ru yan lar;
sen (bü tün) mü'min le ri müj de le. (9/112)
An dol sun Al lah, Pey gam be rin, Mu ha cir le rin ve En sa rın üze ri ne
tev be ih san et ti. Ki on lar -iç le rin de bir bö lü mü nün kal bi ner dey -
se kay mak üze rey ken- ona güç lük sa atin de ta bi ol du lar. Son ra
on la rın tev be le ri ni ka bul et ti. Çün kü O, on la ra (kar şı) çok şef-
kat li dir, çok esir ge yi ci dir. (9/117)
(Sa vaş tan) Ge ri bı ra kı lan üç (ki şi yi) de (ba ğış la dı). Öy le ki, bü -
tün ge niş li ği ne rağ men yer yü zü on la ra dar gel miş ti, ne fis le ri de
ken di le ri ne dar (sı kın tı lı) gel miş ti ve O'nun dı şın da (yi ne)
Allah'tan baş ka bir sı ğı na cak ol ma dı ğı nı iyi ce an la dı lar. Son ra
tev be et sin ler di ye on la rın tev be si ni ka bul et ti. Şüp he siz Al lah,
(yal nız ca) O, tev be le ri ka bul eden dir, esir ge yen dir. (9/118)
Gör mü yor lar mı ki, ger çek ten on lar her yıl, bir ve ya iki de fa be -
la ya çarp tı rı lı yor lar da son ra tev be et mi yor lar ve öğüt alıp (ders
çı ka rıp) dü şün mü yor lar. (9/126)
Ve Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin; son ra O'na tev be edin. O da
si zi, adı ko nul muş bir vak te ka dar gü zel bir me ta (fay da) ile me -
ta lan dır sın ve her ih san sa hi bi ne ken di ih sa nı nı ver sin. Eğer yüz
çe vi rir se niz ger çek ten ben, si zin için bü yük bir gü nün aza bın dan
kor ka rım. (11/3)
Ey kav mim, Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be
edin. Üs tü nü ze gök ten sa ğa nak (yağ mur lar, bol ni met ler) yağ-
dır sın ve gü cü nü ze güç kat sın. Suç lu-gü nah kar lar ola rak yüz
çe vir me yin." (11/52)
Se mud (hal kı na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik). De di ki: "Ey
kav mim, Al lah'a iba det edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
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O si zi yer den (top rak tan) ya rat tı ve on da ömür ge çi ren ler kıl dı.
Öy ley se O'ndan ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be edin.
Şüp he siz be nim Rab bim, ya kın olan dır, (du ala rı) ka bul eden-
dir." (11/61)
Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be edin. Ger -
çek ten be nim Rab bim, esir ge yen dir, se ven dir." (11/90)
Se nin le bir lik te tev be eden ler le bir lik te em ro lun du ğun gi bi dos-
doğ ru dav ran. Ve azıt ma yın. Çün kü O, yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(11/112)
Son ra ger çek ten Rab bin, ce ha let so nu cu kö tü lük iş le yen, son -
ra bu nun ar dın dan tev be eden ve ıs lah olan lar(la be ra ber dir).
Şüp he siz Rab bin bun dan son ra ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.
(16/119)
An cak tev be eden, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan lar
(on la rın dı şın da dır); iş te bun lar, cen ne te gi re cek ler ve hiç bir
şey le zul me uğ ra tıl ma ya cak lar. (19/60)
Ger çek ten ben, tev be eden, ina nan, sa lih amel ler de bu lu nup da
son ra doğ ru yo la eri şen kim se yi şüp he siz ba ğış la yı cı yım.
(20/82)
Son ra Rab bi onu seç ti, tev be si ni ka bul et ti ve doğ ru yo la ilet ti.
(20/122)
An cak bun dan son ra tev be eden ve sa lih çe dav ra nan lar ha riç.
Çün kü ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (24/5)
Eğer Al lah'ın si zin üze ri niz de faz lı ve rah me ti ol ma say dı ve
Allah ger çek ten tev be le ri ka bul eden hü küm ve hik met sa hi bi
ol ma say dı (ne ya par dı nız)? (24/10)
Mü'min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir mek ten) ka -
çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le ri ni açı ğa vur ma sın lar,
an cak ken di li ğin den gö rü ne ni ha riç. Baş ör tü le ri ni, ya ka la rı nın
üs tü nü (ka pa ta cak şe kil de) koy sun lar. Süs le ri ni, ken di ko ca la -
rın dan ya da ba ba la rın dan ya da oğul la rın dan ya da ko ca la rı nın
oğul la rın dan ya da ken di kar deş le rin den ya da kar deş le ri nin
oğul la rın dan ya da kız kar deş le ri nin oğul la rın dan ya da ken di
ka dın la rın dan ya da sağ el le ri nin al tın da bu lu nan lar dan ya da
ka dı na ih ti ya cı ol ma yan (ar zu suz ve ya ik ti dar sız) hiz met çi ler -
den ya da ka dın la rın he nüz mah rem yer le ri ni ta nı ma yan ço cuk-
lar dan baş ka sı na gös ter me sin ler. Giz le dik le ri süs le ri bi lin sin di -
ye ayak la rı nı ye re vur ma sın lar. Hep bir lik te Al lah'a tev be edin
ey mü'min ler, umu lur ki fe lah bu lur su nuz." (24/31)
An cak tev be eden, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nup dav-
ra nan baş ka; iş te on la rın gü nah la rı nı Al lah iyi lik le re çe vi rir.
Allah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (25/70)
Kim tev be eder ve sa lih amel ler de bu lu nur sa, ger çek ten o, tev-
be si (ve ken di si) ka bul edil miş ola rak Al lah'a dö ner. (25/71)
An cak kim tev be edip iman eder ve sa lih amel ler de bu lu nur sa
ar tık kur tu lu şa eren ler den ol ma yı uma bi lir. (28/67)
Çün kü Al lah, (sö zü ne bağ lı ka lıp doğ ru olan) sâ dık la rı sa da kat -
le rin den do la yı mü ka fa at lan dı ra cak, mü na fık la rı da di ler se
azab lan dı ra cak ve ya tev be (na sib edip tev be)le ri ni ka bul ede-
cek tir. Şüp he siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir.
(33/24)
Şun dan ki: Al lah, mü na fık er kek le ri ve mü na fık ka dın la rı, müş-
rik er kek le ri ve müş rik ka dın la rı azab lan dı ra cak; mü'min er kek -
le rin ve mü'min ka dın la rın tev be si ni ka bul ede cek tir. Al lah çok
ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (33/73)
Gü na hı ba ğış la yan, tev be yi ka bul eden, ce za sı pek şid det li olan
ve lü tuf sa hi bi (Al lah'tan). O'ndan baş ka ilah yok tur. Dö nüş O'na -
dır. (40/3)
Arş'ı yük len mek te olan lar ve çev re sin de bu lu nan lar, Rab le ri ni

hamd ile tes bih et mek te, O'na iman et mek te ve iman eden le re
mağ fi ret di le mek te dir ler: "Rab bi miz, rah met ve ilim ba kı mın dan
her şe yi ku şa tıp-sar dın, tev be eden ler ve se nin yo lu na ta bi olan-
la ra mağ fi ret et ve on la rı ce hen nem aza bın dan ko ru." (40/7)
Kul la rın dan tev be yi ka bul eden, kö tü lük le ri af fe den ve iş le dik le -
ri ni zi bi len O'dur. (42/25)
Biz in sa na, 'an ne ve ba ba sı na' iyi lik le dav ran ma sı nı tav si ye et -
tik. An ne si onu güç lük le ta şı dı ve onu güç lük le do ğur du. Onun
(ha mi le lik te) ta şın ma sı ve süt ten ke sil me si, otuz ay dır. Ni ha yet
güç lü (er gin lik) ça ğı na erip kırk yıl (ya şın)a ula şın ca, de di ki:
"Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi
ve se nin ra zı ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı ba na il ham
et; be nim için so yum da sa la hı ver. Ger çek ten ben tev be edip
Sa na yö nel dim ve ger çek ten ben Müs lü man lar da nım." (46/15)
Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et me sin,
bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar da ka dın lar la
(alay et me sin), bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar. Ken di ne f-
is le ri ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir-
bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la kab lar la' ça ğır ma yın. İman dan son ra fa -
sık lık ne kö tü bir isim dir. Kim tev be et mez se, iş te on lar, za lim
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/11)
Ey iman eden ler, zan dan çok ka çı nın; çün kü zan nın bir kıs mı
gü nah tır. Te ces süs et me yin (bir bi ri ni zin giz li yön le ri ni araş tır -
ma yın). Ki mi niz ki mi ni zin gıy be ti ni yap ma sın (ar ka sın dan çe kiş-
tir me sin.) Siz den bi ri niz, ölü kar de şi nin eti ni ye me yi se ver mi?
İş te, bun dan tik sin di niz. Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz
Allah, tev be le ri ka bul eden dir, çok esir ge yen dir. (49/12)
Giz li ko nuş ma nız dan ön ce sa da ka ver mek ten ürk tü nüz mü?
Çün kü yap ma dı nız, Al lah si zin tev be le ri ni zi ka bul et ti. Şu hal de
na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a ve O'nun Re sû -
lü'ne ita at edin. Al lah, yap tık la rı nız dan ha ber dar dır. (58/13)
Eğer siz ler (Pey gam be rin iki eşi) Al lah'a tev be eder se niz (ne
gü zel); çün kü kalb le ri niz eğ ri lik gös ter di. Yok eğer ona kar şı bir-
bi ri ni ze des tek çi ol ma ya kal kı şır sa nız, ar tık Al lah, onun mev la -
sı dır; Cib ril ve mü'min le rin sa lih olan(lar)ı da. Bun la rın ar ka sın -
dan me lek ler de onun des tek çi si dir ler. (66/4)
Bel ki onun Rab bi, -eğer o si zi bo şa ya cak olur sa- ona ye ri ni ze
siz ler den da ha ha yır lı Müs lü man, mü'min, gö nül den ita at eden,
tev be eden, iba det eden, oruç tu tan dul ve ba ki re eş ler' ve rir.
(66/5)
Ey iman eden ler, Al lah'a ke sin (na suh) bir tev be ile tev be edin.
Ola bi lir ki, Al lah si zin kö tü lük le ri ni zi ör ter ve al tın dan ır mak lar
akan cen net le re so kar. O gün Al lah, Pey gam be ri ve onun la bir-
lik te iman eden le ri kü çük dü şür me ye cek tir. Nur la rı, ön le rin de
ve sağ yan la rın da ko şar-pa rıl dar. Der ler ki: "Rab bi miz nu ru mu -
zu ta mam la, bi zi ba ğış la. Şüp he siz Sen, her şe ye güç ye ti ren -
sin." (66/8)
Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz ek si ğin -
de, ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı ğı nı bi lir; se nin -
le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge -
ce yi ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya mayaca ğı nı -
zı bil di, böy le ce tev be ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal -
de Kur'an'dan ko lay ge le ni oku yun. Al lah siz den has ta lar ol du -
ğu nu, baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de
ge zip-do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar pı şa cak -
la rı nı bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko lay ge le ni oku-
yun. Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a gü zel bir
borç ve rin. Ha yır ola rak ken di ne fis le ri niz için ön ce den tak dim
et ti ği niz şey le ri da ha ha yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola-
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rak Al lah Katında bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (73/20)
Ger çek şu ki, mü'min er kek ler le mü'min ka dın la ra iş ken ce (fit -
ne) uy gu la yan lar, son ra tev be et me yen ler; iş te on lar için, ce -
hen nem aza bı var dır ve ya kı cı azab on la ra dır. (85/10)
He men Rab bi ni hamd ile tes bih et ve O'ndan mağ fi ret di le.
Çün kü O, tev be le ri çok ka bul eden dir. (110/3)

TE VEK KÜL
O za man siz den iki grup, ne re dey se 'çö zü lüp ge ri çe kil mek' is -
te miş ti. Oy sa Al lah on la rın (ve li si) yar dım cı sıy dı. Ar tık mü'min-
ler, yal nız ca  Al lah'a te vek kül et me li dir. (3/122)
Al lah'tan bir rah met do la yı sıy la, on la ra yu mu şak dav ran dın.
Eğer ka ba, ka tı yü rek li ol say dın on lar çev ren den da ğı lır gi der -
ler di. Öy ley se on la rı ba ğış la, on lar için ba ğış lan ma di le ve iş ko -
nu sun da on lar la mü şa ve re et. Eğer az me der sen ar tık Al lah'a
te vek kül et. Şüp he siz Al lah, te vek kül eden le ri se ver. (3/159)
Eğer Al lah si ze yar dım eder se, ar tık si zi ye nil gi ye uğ ra ta cak
yok tur ve eğer si zi 'ya pa yal nız ve yar dım sız' bı ra ka cak olur sa,
on dan son ra si ze yar dım ede cek kim dir? Öy ley se mü'min ler,
yal nız ca Al lah'a te vek kül et sin ler. (3/160)
Ta mam-ka bul" der ler. Ama ya nın dan çık tık la rı za man, on lar dan
bir grup, ka ran lık lar da se nin söy le di ği nin ter si ni ku rar lar. Al lah,
ka ran lık lar da kur duk la rı nı ya zı yor. Sen de on lar dan yüz çe vir
ve Al lah'a te vek kül et. Ve kil ola rak Al lah ye ter. (4/81)
Ey iman eden ler, Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın; ha ni
bir top lu luk, si ze el le ri ni uzat ma ya yel ten miş ti de, (Al lah,) on la -
rın el le ri ni siz ler den ge ri püs kürt müş tü. Al lah'tan kor kup-sa kı -
nın. Mü'min ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler. (5/11)
Kor kan lar ara sın da olup da Al lah'ın ken di le ri ne ni met ver di ği iki
ki şi: "On la rın üze ri ne ka pı dan gi rin. Gi rer se niz, şüp he siz siz ler
ga lib si niz. Eğer mü'min ler den se niz, yal nız ca Al lah'a te vek kül
edin." de di. (5/23)
Al lah bi zi on dan kur tar dık tan son ra, bi zim tek rar si zin di ni ni ze
dön me miz Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra düz me miz olur. Rab bi -
miz olan Al lah'ın di le me si dı şın da, ona ge ri dön me miz bi zim
için ola cak iş de ğil dir. Rab bi miz, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat-
mış tır. Biz Al lah'a te vek kül et tik. 'Rab bi miz, bi zim le kav mi miz
ara sın da 'Sen hak ile hü küm ver,' Sen 'hü küm ve ren le rin' en ha -
yır lı sı sın." (7/89)
Mü'min ler an cak o kim se ler dir ki, Al lah anıl dı ğı za man yü rek le -
ri ür pe rir. O'nun ayet le ri okun du ğun da iman la rı nı art tı rır ve yal-
nız ca Rab le ri ne te vek kül eder ler. (8/2)
Mü na fık lar ve kalb le rin de has ta lık olan lar şöy le di yor lar dı:
"Bun la rı (Müs lü man la rı) din le ri al dat tı." Oy sa kim Al lah'a te vek -
kül eder se, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (8/49)
Eğer on lar ba rı şa eği lim gös te rir ler se, sen de ona eği lim gös ter
ve Al lah'a te vek kül et. Çün kü O, işi ten dir, bi len dir. (8/61)
De ki: "Al lah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da, bi ze ke sin lik le hiç-
bir şey isa bet et mez. O bi zim mev la mız dır. Ve mü'min ler yal nız-
ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler." (9/51)
Eğer on lar yüz çe vi rir ler se, de ki: "Ba na Al lah ye ter. O'ndan
baş ka ilah yok tur. Ben O'na te vek kül et tim ve bü yük ar şın Rab -
bi O'dur." (9/129)
On la ra Nuh'un ha be ri ni oku. Ha ni kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav-
mim, be nim ma ka mım ve Al lah'ın ayet le riy le ha tır lat ma la rım
eğer si ze ağır ge li yor sa ben, şüp he siz Al lah'a te vek kül et mi şim.
Ar tık siz or tak la rı nız la top la nıp ya pa ca ğı nız işi ka ra ra bağ la yın

da işi niz si ze ör tü lü kal ma sın (ve ya ta sa ko nu su ol ma sın), son -
ra hak kım da ki hük mü nü zü -ba na sü re ta nı mak sı zın- ve rin.
(10/71)
Mu sa de di ki: "Ey kav mim, eğer siz Al lah'a iman edip Müs lü man
ol muş sa nız ar tık yal nız ca O'na te vek kül edin." (10/84)
De di ler ki: "Biz Al lah'a te vek kül et tik; Rab bi miz, bi zi zul me den
bir ka vim için bir fit ne (ko nu su) kıl ma." (10/85)
Ben ger çek ten, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan
Allah'a te vek kül et tim. O'nun, al nın dan ya ka la yıp-de net le me di -
ği hiç bir can lı yok tur. Mu hak kak be nim Rab bim, dos doğ ru bir
yol üze ri ne dir (dos doğ ru yol da ola nı ko ru mak ta dır.)" (11/56)
De di ki: "Ey kav mim gö rü şü nüz ne dir söy ler mi si niz? Ya ben
Rab bim den apa çık bir bel ge üze rin de isem ve O da be ni ken di -
sin den gü zel bir rı zık ile rı zık lan dır mış sa? Ben, si ze ya sak la dı -
ğım şey le re (ken dim sa hip len mek su re tiy le) si ze ay kı rı düş mek
is te mi yo rum. Be nim is te di ğim, gü cüm ora nın da yal nız ca ıs lah et -
mek tir. Be nim ba şa rım an cak Al lah ile dir; O'na te vek kül et tim ve
O'na iç ten yö ne lip-dö ne rim." (11/88)
Gök le rin ve ye rin gay bı Al lah'ın dır, bü tün iş ler O'na dön dü rü lür;
öy ley se O'na kul luk edin ve O'na te vek kül edin. Se nin Rab bin
yap tık la rı nız dan ha ber siz de ğil dir. (11/123)
Ve de di ki: "Ey ço cuk la rım, tek bir ka pı dan gir me yin, ay rı ay rı
ka pı lar dan gi rin. Ben si ze  Al lah'tan hiç bir şe yi sağ la ya mam (gi -
de re mem). Hü küm yal nız ca Al lah'ın dır. Ben O'na te vek kül et -
tim. Te vek kül eden ler de yal nız ca O'na te vek kül et me li dir ler."
(12/67)
Re sul le ri on la ra de di ler ki: "Doğ ru su biz, si zin gi bi yal nız ca bir
be şe riz, an cak Al lah kul la rın dan di le di ği ne lü tuf ta bu lu nur.
Allah'ın iz ni ol mak sı zın si ze bir de lil ge tir me miz bi zim için ola-
cak şey de ğil. Mü'min ler, an cak Al lah'a te vek kül et me li dir ler."
(14/11)
Bi ze ne olu yor ki, Al lah'a te vek kül et me ye lim? Bi ze doğ ru olan
yol la rı O gös ter miş tir. Ve el bet te bi ze yap tı ğı nız iş ken ce le re
kar şı sab re de ce ğiz. Te vek kül eden ler Al lah'a te vek kül et me li -
dir ler." (14/12)
On lar sab re den ler ve Rab le ri ne te vek kül eden ler dir. (16/42)
Ger çek şu ki, iman eden ler ve Rab le ri ne te vek kül eden ler üze-
rin de onun (şey ta nın) hiç bir zor la yı cı-gü cü yok tur. (16/99)
Sen, as la öl me yen ve da ima di ri olan (Al lah)a te vek kül et ve
O'nu hamd ile tes bih et. Kul la rı nın gü nah la rın dan O'nun ha ber -
dar ol ma sı ye ter. (25/58)
Sen, O güç lü ve üs tün, esir ge yi ci olan (Al lah')a te vek kül et.
(26/217)
Sen, ar tık Al lah'a te vek kül et; çün kü sen apa çık olan hak üze-
rin de sin. (27/79)
Ki on lar, sab re den ler ve Rab le ri ne te vek kül eden ler dir. (29/59)
Al lah'a te vek kül et; ve kil ola rak Al lah ye ter. (33/3)
Ka fir le re ve mü na fık la ra ita at et me, ezi yet le ri ne al dır ma ve
Allah'a te vek kül et. Ve kil ola rak Al lah ye ter. (33/48)
An dol sun, on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye so ra cak ol -
san, el bet te "Al lah" di ye cek ler. De ki: "Gör dü nüz mü-ha ber ve -
rin; Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız, eğer Al lah ba na bir za rar di le -
ye cek ol sa, O'nun za ra rı nı kal dı ra bi lir ler mi? Ya da ba na bir
rah met ver me yi is te se, O'nun rah me ti ni tu tup-ön le ye bi le cek ler
mi" De ki: "Al lah, ba na ye ter. Te vek kül ede cek olan lar, O'na te -
vek kül et sin ler." (39/38)
Hak kın da ih ti la fa düş tü ğü nüz her han gi bir şey; ar tık O'nun hük -
mü Al lah'ın dır. İş te Rab bim olan Al lah. Ben O'na te vek kül et tim
ve yal nız ca O'na dö nüp-yö ne li rim. (42/10)
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Si ze ve ri len her han gi bir şey, dün ya ha ya tı nın me taı (kı sa sü re-
li fay da lan ma sı)dır. Al lah Katında olan ise, da ha ha yır lı ve da -
ha sü rek li dir. (Bu da) iman edip Rab le ri ne te vek kül eden ler için-
dir; (42/36)
İb ra him ve onun la bir lik te olan lar da si ze gü zel bir ör nek var dır.
Ha ni ken di ka vim le ri ne de miş ler di ki: "Biz, siz ler den ve Al lah'ın
dı şın da tap tık la rı nız dan ger çek ten uza ğız. Si zi (ar tık) ta nı ma -
yıp-in kar et tik. Si zin le ara mız da, siz Al lah'a bir ola rak iman
edin ce ye ka dar ebe di bir düş man lık ve bir kin baş gös ter miş tir."
An cak İb ra him'in ba ba sı na: "Sa na ba ğış lan ma di le ye ce ğim,
ama Al lah'tan ge le cek her han gi bir şe ye kar şı se nin için gü cüm
yet mez." de me si ha riç. "Ey Rab bi miz, biz Sa na te vek kül et tik ve
'iç ten Sa na yö nel dik.' Dö nüş Sa na dır." (60/4)
Al lah; O'ndan baş ka ilah yok tur. Öy ley se mü'min ler (yal nız ca)
Al lah'a te vek kül et sin ler. (64/13)
Ve onu he sa ba kat ma dı ğı bir yön den rı zık lan dı rır. Kim de
Allah'a te vek kül eder se, O, ona ye ter. El bet te Al lah, Ken di em -
ri ni ye ri ne ge ti rip-ger çek leş ti ren dir. Al lah, her şey için bir öl çü
kıl mış tır. (65/3)
De ki: "O (Al lah) Rah man olan (esir ge yen ko ru yan)dır; biz O'na
iman et tik ve O'na te vek kül et tik. Ar tık siz ki min açık bir sap mış-
lık için de ol du ğu nu pek ya kın da bi le cek si niz." (67/29)
On lar ken di le ri ne in san lar: "Si ze kar şı in san lar top la(n)dı lar ar -
tık on lar dan kor kun" de dik le ri hal de iman la rı ar tan lar ve: "Al lah
bi ze ye ter O ne gü zel ve kil dir" di yen ler dir. (3/173)
Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. Ve kil ola rak Al lah ye ter.
(4/132)
Ey Ki tap Eh li di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin Al lah'a kar şı
ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu Me sih İsa
an cak Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni) Mer -
yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve el çi -
si ne ina nı nız; "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın si zin için ha -
yır lı dır. Al lah an cak bir tek ilah tır. O ço cuk sa hi bi ol mak tan yü -
ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Ve kil ola rak
Allah ye ter. (4/171)
Mu sa'ya ki tap ver dik ve "Ben den baş ka ve kil edin me yin" di ye
onu İs ra ilo ğul la rı na kı la vuz kıl dık. (17/2)
Be nim kul la rım; se nin on lar üze rin de hiç bir zor la yı cı gü cün (ha -
ki mi ye tin) yok tur. Ve kil ola rak Rab bin ye ter. (17/65)
Al lah her şe yin Ya ra tı cı sı dır. O her şey üze rin de ve kil dir. (39/62)
(Al lah) Do ğu nun ve ba tı nın Rab bi dir. O'ndan baş ka ilah yok tur.
Şu hal de (yal nız ca) O'nu ve kil tut. (73/9)

TEV HİD
Yok sa siz, Ya kub'un ölüm anın da, ora da şa hid ler miy di niz? O,
oğul la rı na: "Ben den son ra ki me iba det ede cek si niz?" de di ğin -
de, on lar: "Se nin ila hı na ve ata la rın İb ra him, İs ma il ve İs hak'ın
ila hı olan tek bir ila ha iba det ede ce ğiz; biz ler ona tes lim ol duk"
de miş ler di.(2/133) 
Si zin ila hı nız tek bir ilah tır; O'ndan baş ka ilah yok tur; O, Rah -
man'dır, Ra him'dir (ba ğış la yan ve esir ge yen dir). (2/163)
Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O'nu uyuk la -
ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun -
dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Katında şe fa at te bu lu na cak kim dir?
O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka -
da rı nın dı şın da, O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta -
maz lar. O'nun kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat -
mış tır. On la rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek yü ce dir,
pek bü yük tür. (2/255)

Şüp he siz bu, ger çek bir ola yın ha be ri dir. Al lah'tan baş ka ilah
yok tur. Ve şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. (3/62)
De ki: "Ey Ki tap Eh li, bi zim le si zin ara nız da müş te rek (olan) bir ke -
li me ye (tev hi de) ge lin. Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me ye lim, O'na
hiç bir şe yi or tak koş ma ya lım ve Al lah'ı bı ra kıp bir kıs mı mız (di -
ğer) bir kıs mı mı zı Rab ler edin me ye lim." Eğer yi ne yüz çe vi rir ler -
se, de yin ki: "Şa hid olun, biz ger çek ten Müs lü man la rız." (3/64)
De ki: "Al lah doğ ru söy le di. Öy ley se Al lah'ı bir ta nı yan (Ha nif)ler
ola rak İb ra him'in di ni ne uyun. O, müş rik ler den de ğil di." (3/95)
"İyi lik ya pa rak ken di ni Al lah'a tes lim eden ve ha nif (tev hi di) olan
İb ra him'in di ni ne uyan dan da ha gü zel din'li kim dir? Al lah, İb ra -
him'i dost edin miş tir.”(4/125)
Al lah; O'ndan baş ka ilah yok tur. Ken di sin de hiç bir şüp he ol ma-
yan kı ya met gü nün de siz le ri mu hak kak top la ya cak tır. Al lah'tan
da ha doğ ru söz lü kim dir? (4/87)
Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin, Al lah'a kar şı
ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu Me sih İsa,
an cak Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni) Mer -
yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve el çi -
si ne ina nı nız;  "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın, si zin için ha -
yır lı dır. Al lah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk sa hi bi ol mak tan yü -
ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Ve kil ola rak
Allah ye ter. (4/171)
An dol sun, "Al lah üçün üçün cü sü dür" di yen ler küf re düş müş tür.
Oy sa tek bir ilah tan baş ka ilah yok tur. Eğer söy le mek te ol duk -
la rın dan vaz geç mez ler se, on lar dan in kar eden le re mut la ka
(acı) bir azab do ku na cak tır. (5/73)
Al lah: "Ey Mer yem oğ lu İsa, in san la ra, be ni ve an ne ni Al lah'ı bı -
ra ka rak iki ilah edi nin, di ye sen mi  söy le din?" de di ğin de: "Se ni
ten zih ede rim, hak kım ol ma yan bir sö zü söy le mek ba na ya kış -
maz. Eğer bu nu söy le dim se mut la ka sen onu bil miş sin dir. Sen
ben de ola nı bi lir sin, ama ben Sende ola nı bil mem. Ger çek ten,
gö rün me yen le ri (gayb le ri) bi len Sensin Sen." (5/116)
"Ben on la ra ba na em ret tik le ri nin dı şın da hiç bir şe yi söy le me -
dim. (O da şuy du:) 'Be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan
Al lah'a kul luk edin.' On la rın için de kal dı ğım sü re ce, ben on la rın
üze rin de bir şa hi dim. Be nim (dün ya) ha ya tı ma son ver di ğin de,
üzer le rin de ki gö zet le yi ci Sen'din. Sen her şe yin üze ri ne şa hid
olan sın." (5/117)
De ki: "Şa hid lik ba kı mın dan han gi şey da ha bü yük tür?" De ki:
"Al lah be nim le si zin ara nız da şa hid dir. Si zi -ve ki me ula şır sa-
ken di siy le uyar mam için ba na şu Kur'an vah ye dil di. Ger çek ten
Al lah'la be ra ber baş ka ilah la rın da bu lun du ğu na siz mi şa hid lik
edi yor su nuz?" De ki: "Ben şe ha det et mem." De ki: O, an cak bir
tek olan ilah tır ve ger çek ten ben, si zin şirk koş mak ta ol duk la rı -
nız dan uza ğım. (6/19)
Gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra tan dır. O'nun na sıl
bir ço cu ğu ola bi lir? O'nun bir eşi (zev ce si) yok tur. O, her şe yi
ya rat mış tır. O, her şe yi bi len dir. (6/101)
İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur. O'ndan baş ka ilah yok tur. Her
şe yin Ya ra tı cı sı dır, öy ley se O'na kul luk edin. O, her şe yin üs -
tün de bir ve kil dir. (6/102)
Rab bin den sa na vah ye di le ne uy. O'ndan baş ka ilah yok tur. Ve
müş rik ler den yüz çe vir. (6/106)
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci -
ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı
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olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü -
ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor -
sa nız.". (7/85)
On lar, Al lah'ı bı ra kıp bil gin le ri ni ve ra hip le ri ni rab lar (ilah lar)
edin di ler ve Mer yem oğ lu Me sih'i de.. Oy sa on lar, tek olan bir
ilah'a iba det et mek ten baş ka bir şey le em ro lun ma dı lar. O'ndan
baş ka ilah yok tur. O, bun la rın şirk koş tuk la rı şey ler den yü ce dir.
(9/31)
Eğer on lar yüz çe vi rir ler se, de ki: "Ba na Al lah ye ter. O'ndan
baş ka ilah yok tur. Ben O'na te vek kül et tim ve bü yük ar şın Rab -
bi O'dur." (9/129)
Eğer bu na rağ men si ze ce vab ver mez ler se, ar tık bi li niz ki, o,
ger çek ten Al lah'ın il miy le in di ril miş tir ve O'ndan baş ka ilah yok-
tur. Öy ley se ar tık, siz Müs lü man mı sı nız? (11/14)
Se mud (hal kı na da) kar deş le ri Sa lih'i (gön der dik). De di ki: "Ey
kav mim, Al lah'a iba det edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
O si zi yer den (top rak tan) ya rat tı ve on da ömür ge çi ren ler kıl dı.
Öy ley se O'ndan ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be edin.
Şüp he siz be nim Rab bim, ya kın olan dır, (du ala rı) ka bul eden-
dir." (11/61)
Med yen (hal kı na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik). De di ki:
"Ey kav mim, Al lah'a iba det edin, O'ndan baş ka ila hı nız yok tur.
Öl çü yü ve tar tı yı ek sik tut ma yın; ger çek ten si zi bir 'bol luk ve re -
fah (ha yır)' için de gö rü yo rum. Doğ ru su si zi çe pe çev re ku şa ta -
cak olan bir gü nün aza bın dan kor ku yo rum." (11/84)
"Ey zin dan ar ka daş la rım, bir bi rin den ay rı (bir sü rü) Rab ler mi
da ha ha yır lı dır, yok sa kah har (kah re di ci) olan bir tek Al lah mı?"
(12/39)
De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki: "Al lah'tır." De ki:
"Öy ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi le ya rar da, za rar da sağ la -
ma ya güç ye ti re me yen bir ta kım ve li ler mi (tan rı lar) edin di niz?"
De ki: "Hiç gör me yen (a'ma) ile gö ren (ba si ret sa hi bi) eşit ola bi -
lir mi? Ve ya ka ran lık lar la nur eşit ola bi lir mi?" Yok sa Al lah'a,
O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan or tak lar bul du lar da, bu ya rat ma,
ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben zeş ti? De ki: "Al lah, her şe yin ya ra -
tı cı sı dır ve O, tek tir, kah re di ci olan dır." (13/16)
Böy le ce Biz se ni, ken di sin den ön ce ni ce üm met ler ge lip-geç -
miş olan bir üm me te (el çi ola rak) gön der dik; sa na vah yet tik le ri -
mi zi on la ra oku ya sın di ye. Oy sa on lar Rah man'a nan kör lük edi-
yor lar. De ki: "O, be nim Rab bim dir, O'ndan baş ka ilah yok tur.
Ben O'na te vek kül et tim ve son dö nüş O'na dır." (13/30)
Ye rin baş ka bir ye re, gök le rin de (baş ka gök le re) dö nüş tü rül dü -
ğü gün, on lar tek olan, kah har olan Al lah'ın hu zu ru na çı ka(rı -
la)cak lar dır. (14/48)
İş te bu (Kur'an) uya rı lıp kor ku tul sun lar, ger çek ten O'nun yal nız -
ca bir tek ilah ol du ğu nu bil sin ler ve te miz akıl sa hip le ri iyi ce
öğüt alıp dü şün sün ler di ye bir bil di rip-du yur ma (bir be lağ)dır.
(14/52)
Si zin ila hı nız tek bir ilah tır. Ahi re te inan ma yan la rın kalp le ri ise
in kar cı dır ve on lar müs tek bir (bü yük len mek te) olan lar dır.
(16/22)
Al lah de di ki: "İki ilah edin me yin: O, an cak tek bir ilah tır. Öy ley -
se ben den, yal nız ca ben den kor kun." (16/51)
Ve on la rın kalb le ri üze ri ne, onu kav ra yıp an la ma la rı nı en gel le -
yen ka buk lar, ku lak la rı na da bir ağır lık koy duk. Sen Kur'an'da
sa de ce Rab bi ni "bir ve tek" (ilah ola rak) an dı ğın za man, 'nef ret-
le ka çar va zi yet te' ge ri sin ge ri ye gi der ler. (17/46)

Ve de ki: "Öv gü (hamd), ço cuk edin me yen, mülk te or ta ğı ol ma -
yan ve düş kün lük ten do la yı yar dım cı ya da (ih ti ya cı) bu lun ma yan
Al lah'adır." Ve O'nu tek bir ede bil dik çe tek bir et. (17/111)
"Ve bu nu (bu tev hid inan cı nı) bel ki (in san lar Al lah'a) dö ner ler di -
ye ar dın da (ken di so yun da) ka lı cı bir ke li me ola rak kıl dı-bı rak tı.”
(43/28)
"De di ler ki: "Sen, bi zi ilah la rı mız dan çe vir mek için mi bi ze gel din?
Şu hal de eğer doğ ru söy lü yor san, teh dit et ti ğin şe yi, bi ze ge tir."
(46/22)

TEV RAT
Ya nı nız da olan (Tev rat)ı doğ ru la yı cı ola rak in dir di ği me
(Kur'an'a) iman edin; onu in kâr eden le rin il ki siz ol ma yın ve
ayet le ri mi zi az bir de ğer kar şı lı ğın da de ğiş me yin. Ve yal nız ca
ben den kor kun. (2/41)
Al lah Katından yan la rın da olan (Tev rat)ı doğ ru la yan bir Ki tap
gel di ği za man -ki bun dan ön ce in kâr eden le re kar şı fe tih is ti -
yor lar dı- iş te bi lip-ta nı dık la rı ge lin ce onu in kâr et ti ler. Ar tık
Allah'ın la ne ti ka fir le rin üze ri ne dir. (2/ 89)
O sa na Ki ta bı Hak ve ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yı cı ola rak
in dir di. O Tev rat'ı ve İn cil'i de in dir miş ti. (3/3)
Ona ki ta bı hik me ti Tev ra t’ı ve İn ci l’i öğ re te cek. (3/48)
Ben den ön ce ki Tev rat'ı doğ ru la mak ve si ze ha ram kı lı nan ba zı
şey le ri he lal kıl mak üze re si ze Rab bi niz den bir ayet le gel dim.
Ar tı Al lah'tan kor kup ba na ita at edin. (3/50)
Ey Ki tap eh li İb ra him ko nu sun da ne di ye çe ki şip tar tı şı yor su -
nuz? Tev rat da İn cil de an cak on dan son ra in di ril miş tir. Yi ne de
akıl er dir me ye cek mi si niz? (3/65)
Tev rat in di ril me den ev vel İs ra il'in ken di ne ha ram kıl dık la rın dan
baş ka İs ra ilo ğul la rı na bü tün yi ye cek ler he lal idi. De ki: "Şu hal -
de eğer doğ ruy sa nız Tev rat'ı ge ti rin de onu oku yun". (3/93)
Ey ken di le ri ne ki tap ve ri len ler bir ta kım yüz le ri si lip de ar ka la rı -
na çe vir me den ya da cu mar te si adam la rı nı (o gün ya sa ğı çiğ-
ne yen le ri) la net le di ği miz gi bi on la rı da la net le me den ev vel ya -
nı nız da ki ni (Tev rat ve İn cil'i) doğ ru la yı cı ola rak in dir di ği mi ze
(Kur'an'a) iman edin. Al lah'ın em ri ya pı la gel miş tir. (4/47)
Al lah'ın hük mü nün bu lun du ğu Tev rat yan la rın da ol du ğu hal de
se ni na sıl ha kem kı lı yor lar ve son ra bu nun pe şin den yüz çe vi ri -
yor lar? İş te on lar inan mış de ğil dir. (5/43)
Ger çek şu ki Biz Tev ra t’ı için de bir hi da yet ve nur ola rak in dir -
dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler Yahudi le re onun la hük me der -
ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük sek bil gin ler de (Ah -
bar) Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö rev li kı lın dık la rın dan ve onun
üze ri ne şa hid ler ol duk la rın dan (onun la hük me der ler di.) Öy ley -
se in san lar dan kork ma yın Ben den kor kun ve ayet le ri mi az bir
de ğe re kar şı lık sat ma yın. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez -
se iş te on lar ka fir olan lar dır. (5/44)
Biz on da on la rın üze ri ne yaz dık: Can'a can gö ze göz bu ru na
bu run ku la ğa ku lak di şe diş ve (bü tün) ya ra la ra (kar şı lık da) kı -
sas var dır. Ama kim bu nu sa da ka ola rak ba ğış lar sa o ken di si
için bir kef fa ret tir. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez se iş te
on lar za lim olan lar dır. (5/45)
On la rın (pey gam ber le ri) ar dın dan yan la rın da ki Tev rat'ı doğ ru la -
yı cı ola rak Mer yem oğ lu İsa'yı gön der dik ve ona için de hi da yet
ve nur bu lu nan önün de ki Tev rat'ı doğ ru la yan ve mut ta ki ler için
yol gös te ri ci ve öğüt olan İn cil'i ver dik. (5/46)
Ve eğer on lar Tev rat'ı İn cil'i ve ken di le ri ne Rab le rin den in di ri le -
ni (Kur'an'ı) ayak ta tut sa lar dı el bet te üst le rin den ve ayak la rı nın
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al tın dan (sa yı sız ni me ti) yi ye cek ler di. İç le rin de aşı rı ol ma yan
(mu te dil) bir üm met var dır. On lar dan ço ğu nun yap tık la rı ise ne
kö tü dür! (5/66)
De ki: "Ey Ki tap Eh li Tev rat'ı İn cil'i ve si ze Rab bi niz den in di ri le -
ni ayak ta tut ma dık ça hiç bir şey üze rin de de ğil si niz." An dol sun
Rab bin den sa na in di ri len on lar dan ço ğu nun tuğ yan la rı nı ve in -
kâr la rı nı art tı ra cak tır. Sen de ka fir ler top lu lu ğu na kar şı üzün tü -
ye ka pıl ma. (5/68)
Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa sa na ve an ne ne olan
ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim be şik te
iken de ye tiş kin iken de in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na ki ta bı
hik me ti Tev rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim. İz nim le ça mur dan kuş bi çi -
min de (bir şe yi) oluş tu ru yor dun da (yi ne) iz nim le ona üfür dü -
ğün de bir kuş olu ve ri yor du. Do ğuş tan kör ola nı ala ca lı yı iz nim -
le iyi leş ti ri yor dun (yi ne) be nim iz nim le ölü le ri (ha ya ta) çı ka rı yor -
dun. İs ra ilo ğul la rı na apa çık bel ge ler le gel di ğin de on lar dan in kâ-
ra sa pan lar "Şüp he siz bu apa çık bir si hir dir" de miş ler di (de) İs -
ra ilo ğul la rı nı sen den ge ri püs kürt müş tüm." (5/110)
On lar ki yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği) ya zı lı bu la -
cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi ye (Re sul) uyar lar; o
on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di yor mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı yor
te miz şey le ri he lal mur dar şey le ri ha ram kı lı yor ve on la rın ağır
yük le ri ni üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan lar des tek
olup sa vu nan lar yar dım eden ler ve onun la bir lik te in di ri len nu ru
iz le yen ler; iş te kur tu lu şa eren ler bun lar dır. (7/157)
Hiç şüp he siz Al lah mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut la ka
cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On lar
Al lah yo lun da sa va şır lar öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler; (bu) Tev rat'ta
İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri ne ger çek olan bir va ad dir.
Allah'tan da ha çok ah di ne ve fa gös te re cek olan kim dir? Şu hal -
de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı se vi nip-müj de le şi niz. İş te 'bü-
yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (9/111)
De ki: "Eğer doğ ruy sa nız bu du rum da Al lah Katından bu iki sin -
den (Mu sa'ya in di ri len Tev rat ve ba na in di ri len Kur'an'dan) da -
ha doğ ru olan bir ki tap ge ti rin de ona uy muş ola yım." (28/ 49)
Mu ham med Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka fir -
le re kar şı zor lu ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On la rı rü -
ku eden ler sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar Al lah'tan bir
fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri sec -
de izin den yüz le rin de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur:
İn cil'de ki va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış der ken onu
kuv vet len dir miş der ken ka lın laş mış son ra sap la rı üze rin de doğ-
ru lup-boy at mış (ki bu) eki ci le rin ho şu na gi der. (Bu ör nek)
Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah iç le rin den iman edip
sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir mağ fi ret ve bü yük bir ecir
va'det miş tir. (48/29)
Ha ni Mer yem oğ lu İsa da: "Ey İs ra ilo ğul la rı ger çek ten ben si zin
için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi yim. Ben den ön ce ki Tev rat'ı
doğ ru la yı cı ve ben den son ra is mi "Ah med" olan bir el çi nin de
müj de le yi ci si yim" de miş ti. Fa kat o on la ra apa çık bel ge ler le ge -
lin ce: "Bu açık ça bir bü yü dür" de di ler. (61/6)
Ken di le ri ne Tev rat yük le ti lip de son ra onu (için de ki de rin an lam-
la rı hik met ve hü küm le riy le ge re ği gi bi) yük len me miş olan la rın
du ru mu kos ko ca ki tap yü kü ta şı yan eşe ğin du ru mu gi bi dir.
Allah'ın ayet le ri ni ya lan la yan kav min du ru mu ne kö tü dür. Al lah
za lim bir kav mi hi da ye te er dir mez. (62/5)

TE YEM MÜM
Ey iman eden ler sar hoş iken ne de di ği ni zi bi lin ce ye ve cü nüp

iken de -yol cu luk ta ol ma nız ha riç- gu sül edin ce ye ka dar na ma -
za yak laş ma yın. Eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri niz
ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se niz ya hud ka dın la ra
do kun muş da su bu la ma mış sa nız bu du rum da te miz bir top rak-
la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze sü rün. Şüp -
he siz Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (4/43)
Ey iman eden ler na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da (yı ka yın.) Eğer cü nüp se niz te miz -
le nin (gu sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra
do kun muş sa nız da su bu la ma mış sa nız bu du rum da te miz bir
top rak la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on -
dan sü rün. Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez ama si zi te miz -
le mek ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu lur ki şük-
re der si niz. (5/6)

TIR NAK
Yahudi olan la ra her tır nak lı (hay va nı) ha ram kıl dık. Sı ğır lar dan
ve ko yun lar dan, sırt la rı na ve ya ba ğır sak la rı na ya pı şan ve ya ke -
mi ğe ka rı şan lar dı şın da iç yağ la rı nı da on la ra ha ram kıl dık. 'Az -
gın lık ve hak ka te ca vüz de bu lun ma la rı' ne de niy le on la rı böy le
ce za lan dır dık. Biz şüp he siz doğ ru olan la rız. (6/146)
Ha ni ona ak şa ma ya kın, bir aya ğı nı tır na ğı üs tü ne di ken, öbür
üç aya ğıy la top ra ğı ka zı yan, ya ğız at lar su nul muş tu. (38/31)

Tİ CA RET
Fa iz (ri ba) yi yen ler an cak şey tan çarp mış ola nın kal kı şı gi bi çar-
pıl mış ol mak tan baş ka (bir tarz da) kalk maz lar. Bu on la rın: "Alım-
sa tım da an cak fa iz gi bi dir" de me le rin den do la yı dır. Oy sa Al lah
alış ve ri şi he lal fa izi ha ram kıl mış tır. Ki me Rab bin den bir öğüt ge -
lir de (fa ize) bir son ve rir se ar tık geç mi şi ken di si ne işi de Al lah'a
ait tir. Kim (fa ize) ge ri dö ner se ar tık on lar ate şin hal kı dır ora da sü -
rek li ka la cak lar dır. (Ba ka ra, 275)
Ey iman eden ler, be lir li bir sü re için borç lan dı ğı nız za man onu
ya zı nız. Ara nız dan bir ka tip doğ ru ola rak yaz sın, ka tip Al lah'ın
ken di si ne öğ ret ti ği gi bi yaz mak tan ka çın ma sın, yaz sın. Üze rin -
de hak olan (borç lu) da yaz dır sın ve Rab bi olan Al lah'tan sa kın-
sın, on dan hiç bir şe yi ek silt me sin. Eğer üze rin de hak olan
(borç lu), dü şük akıl lı ya da za'f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya
güç ye ti re me ye cek se, ve li si dos doğ ru yaz dır sın. Er kek le ri niz -
den de iki şa hid tu tun; eğer iki er kek yok sa, şa hid ler den rı za
gös te re ce ği niz bir er kek ve bi ri şa şır dı ğın da öbü rü ona ha tır la -
ta cak iki ka dın (da olur). Şa hid ler ça ğı rıl dık la rı za man ka çın -
ma sın lar. Onu (bor cu) az ol sun, çok ol sun, sü re siy le bir lik te
yaz ma ya üşen me yin. Bu, Al lah Katında en adil, şa hit lik için en
sağ lam, şüp he len me me niz için de en ya kın olan dır. An cak ara-
nız da dev re dip dur du ğu nuz ve pe şin ola rak yap tı ğı nız ti ca ret
baş ka, bu nu yaz ma ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Alış-
ve riş et ti ği niz de de şa hid tu tun. Ya za na da, şa hi de de za rar ve -
ril me sin. (Ak si ni) Ya par sa nız, o, ken di niz için fısk (zu lüm ve gü -
nah)tır. Al lah'tan sa kı nın. Al lah si ze öğ re ti yor. Al lah her şe yi bi -
len dir. (2/282)
Ey iman eden ler, mal la rı nı zı, siz den kar şı lık lı an laş ma dan (do -
ğan) bir ti ca ret ten baş ka hak sız 'ne den ler ve yol lar la' (ba tıl ca)
ye me yin. Ve ken di ne fis le ri ni zi öl dür me yin. Şüp he siz, Al lah, si -
zi çok esir ge yen dir. (4/29)
De ki: "Eğer ba ba la rı nız, ço cuk la rı nız, kar deş le ri niz, eş le ri niz,
aşi re ti niz, ka zan dı ğı nız mal lar, az kâr ge ti re ce ğin den kork tu ğu -
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nuz ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler, siz le re Al lah'tan, O'nun
Re sû lü'nden ve O'nun yo lun da cehd et mek ten da ha se vim li ise,
ar tık Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah, fa sık lar
top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (9/24)
Bir yol cu-ka fi le si gel di, su cu la rı nı (ku yu ya su al mak için) gön-
der di ler. O da ko va sı nı sar kıt tı. "Hey müj de... Bu bir ço cuk." de -
di. Ve onu (ku yu dan çı ka rıp) 'ti ca ret ko nu su bir mal' ola rak sak-
la dı lar. Oy sa Al lah, yap mak ta ol duk la rı nı bi len di. (12/19)
(Öy le) Adam lar ki, ne ti ca ret, ne alış-ve riş on la rı Al lah'ı zik ret -
mek ten, dos doğ ru na ma zı kıl mak tan ve ze ka tı ver mek ten 'tut-
ku ya kap tı rıp alı koy maz'; on lar, kalp le rin ve göz le rin in kı la ba
uğ ra ya ca ğı (deh şet ten al lak bul lak ola ca ğı) gün den kor kar lar.
(24/37)
Ger çek ten Al lah'ın Ki ta bı nı oku yan lar, na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak
eden ler; ke sin ola rak za ra ra uğ ra ma ya cak bir ti ca re ti uma bi lir -
ler. (35/29)
Ey iman eden ler, si zi acı bir azab dan kur ta ra cak bir ti ca re ti ha -
ber ve re yim mi? (61/10)
Oy sa on lar (ken di le ri ni tü müy le Al lah'a ve İs lam'a tes lim et me -
yen ler) bir ti ca ret ya da bir eğ len ce gör dük le ri za man, (he men)
ona sö kün et ti ler ve se ni ayak ta bı rak tı lar. De ki: "Al lah'ın
Katında bu lu nan, eğ len ce den ve ti ca ret ten da ha ha yır lı dır.
Allah, rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır." (62/11)

TO MUR CUK
Er kek ol sun, ka dın ol sun inan mış ola rak kim sa lih bir amel de
bu lu nur sa, on lar cen ne te gi re cek ve on lar, bir 'çe kir de ğin sır tın -
da ki to mur cuk ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra ma ya cak lar dır.
(4/124)
Ekin ler ve yu mu şak to mur cuk lu göz alı cı hur ma lık lar ara sın -
da?" (26/148)
Onun to mur cuk la rı, şey tan la rın baş la rı gi bi dir. (37/65)
Ve bir bi ri üs tü ne di zil miş to mur cuk yük lü yük sek hur ma ağaç la -
rı da. (50/10)
Gö ğüs le ri he nüz to mur cuk lan mış ya şıt kız lar. (78/33)

TO PAL
Kör ola na güç lük yok tur, to pal ola na güç lük yok tur, has ta ola na
da güç lük yok tur; si zin için de, ge rek ken di ev le ri niz den, ge rek -
se ba ba la rı nı zın ev le rin den, an ne le ri ni zin ev le rin den, er kek kar-
deş le ri ni zin ev le rin den, kız kar deş le ri ni zin ev le rin den, am ca la -
rı nı zın ev le rin den, ha la la rı nı zın ev le rin den, da yı la rı nı zın ev le -
rin den, tey ze le ri ni zin ev le rin den, anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz
(yer ler den) ya da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç-
lük yok tur. Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü nah
yok tur. Ev le re gir di ği niz va kit, Al lah ta ra fın dan kut lu, gü zel bir
ya şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te Al lah, si ze
ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız. (24/61)
Kör ola na güç lük (so rum lu luk) yok tur, to pal ola na güç lük yok tur,
has ta ola na da güç lük yok tur. Kim Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at
eder se, (Al lah) onu, al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar.
Kim de sırt çe vi rir se, onu acı bir azab ile azab lan dı rır. (48/17)

TOP RAK
Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in san la -
ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi min net ve ezi-
yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru -
mu, üze rin de top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer;

üze ri ne sağ nak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir.
On lar ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede-
mez)ler. Al lah, kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (2/264)
Şüp he siz, Al lah Katında İsa'nın du ru mu, Adem'in du ru mu gi bi -
dir. Onu top rak tan ya rat tı, son ra ona "ol" de me siy le o da he men
olu ver di. (3/59)
Ey iman eden ler, sar hoş iken, ne de di ği ni zi bi lin ce ye ve cü nüp
iken de -yol cu luk ta ol ma nız ha riç- gu sül edin ce ye ka dar na ma -
za yak laş ma yın. Eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri niz
ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se niz ya hud ka dın la ra
do kun muş da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir top-
rak la te yem müm edin, (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze sü rün.
Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/43)
Ey iman eden ler, na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın, baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da (yı ka yın.) Eğer cü nüp se niz te miz -
le nin (gu sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra
do kun muş sa nız da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir
top rak la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on -
dan sü rün. Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez, ama si zi te miz -
le mek ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu lur ki şük-
re der si niz. (5/6)
Si zi top rak la rı nız dan sü rüp-çı kar mak is ti yor. Bu du rum da ne
bu yu ru yor su nuz?" (7/110)
Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri, de di ler ki: "Mu sa ve kav mi ni bu
top rak ta (Mı sır'da) boz gun cu luk çı kar ma la rı, se ni ve ilah la rı nı ter-
ket me le ri için mi (ser best) bı ra ka cak sın?" (Fi ra vun) De di ki: "Er -
kek ço cuk la rı nı öl dü re ce ğiz ve ka dın la rı nı sağ bı ra ka ca ğız. Hiç
şüp he siz biz, on la ra kar şı ka hir bir üs tün lü ğe sa hi biz." (7/127)
Eğer şa şı ra cak san, asıl şaş kın lık ko nu su on la rın şöy le söy le -
me le ri dir: "Biz top rak iken mi, ger çek ten biz mi ye ni den ya ra tı -
la ca ğız?" İş te on lar Rab le ri ne kar şı in kâ ra sa pan lar, iş te on lar
bo yun la rı na (ateş ten) hal ka lar ge çi ri len ler ve iş te on lar -için de
ebe di ka la cak la rı- ate şin ar ka daş la rı olan lar dır. (13/5)
İn kâr eden ler, re sul le ri ne de di ler ki: "Mu hak kak (ya) si zi ken di
top ra ğı mız dan sü re ce ğiz ve ya di ni mi ze ge ri dö ne cek si niz."
Böy le lik le Rab le ri ken di le ri ne vah yet ti ki: "Şüp he siz Biz, zul me -
den le ri he lak ede ce ğiz. (14/13)
Ken di si ne ve ri len müj de nin kö tü lü ğün den do la yı top lu luk tan
giz le nir; onu aşa ğı la na rak tu ta cak mı, yok sa top ra ğa gö me cek
mi? Bak, ver dik le ri hü küm ne kö tü dür? (16/59)
De di ler ki: "Biz ke mik ler ha li ne gel dik ten, top rak olup ufa lan dık -
tan son ra mı, ger çek ten biz mi ye ni bir ya ra tı lış la di ril ti le ce ğiz?"
(17/49)
Bu, şüp he siz, on la rın ayet le ri mi zi in kar et me le ri ne ve: "Biz ke -
mik ler ha li ne gel dik ten, top rak olup ufa lan dık tan son ra mı, ger-
çek ten biz mi ye ni bir ya ra tı lış la di ril ti le ce ğiz?" de me le ri ne kar-
şı lık ce za la rı dır. (17/98)
Ve onun ar dın dan İs ra ilo ğul la rı na söy le dik: "O top rak (yurt)ta
otu run, ahi ret va'di gel di ğin de he pi ni zi der le yip-top la ya ca ğız."
(17/104)
Biz ger çek ten (yer yü zü) üze rin de olan la rı kup ku ru-ço rak bir
top rak ya pa bi li riz. (18/8)
Ken di siy le ko nuş mak ta olan ar ka da şı ona de di ki: "Se ni top rak -
tan, son ra bir dam la su dan ya ra tan, son ra da se ni düz gün (eli
aya ğı tu tan, gü cü kuv ve ti ye rin de) bir adam kı lan (Al lah)ı in kar
mı et tin?" (18/37)
Bel ki Rab bim se nin ba ğın dan da ha ha yır lı sı nı ba na ve rir, (se -
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nin ki nin) üs tü ne gök ten 'ya kıp-yı kan bir afet' gön de rir de kay-
gan bir top rak ke si li ve rir." (18/40)
Gök ler de, yer de, bu iki si nin ara sın da ve nem li top ra ğın al tın da
olan la rın tü mü O'nun dur. (20/6)
Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz, ger çek
şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam la su dan, son ra
bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi çi mi bel li be lir siz bir çiğ-
nem et par ça sın dan; si ze (kud re ti mi zi) açıkça gös ter mek için.
Di le di ği mi zi, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo -
ruz. Son ra si zi be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı -
na eriş me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na
son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey bil me me
du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri
çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün, fa kat Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir, ka ba rır ve her gü -
zel çift ten (ürün ler) bi ti rir. (22/5)
O, öl dü ğü nüz, top rak ve ke mik ha li ne gel di ği niz za man, si zin
mut la ka (ye ni den di ril ti lip) çı ka rı la ca ğı nı zı mı va'de di yor?"
(23/35)
De di ler ki: "Öl dü ğü müz, bir top rak ve bir ke mik ol du ğu muz za -
man, ger çek ten biz mi di ril ti le cek mi şiz?" (23/82)
İn kâr eden ler de di ki: "biz ve ata la rı mız top rak ol duk tan son ra
mı, ger çek ten biz mi di ri lip-çı kar tı la cak mı şız?" (27/67)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı? Böy le ce ken di le rin den ön -
ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler. On lar, güç ba kı -
mın dan ken di le rin den da ha üs tün idi ler, top ra ğı alt-üst et miş ler
(ek miş ler, ma den ler, su lar ara yıp çı kar mış lar) ve onu, ken di le -
ri nin imar et ti ğin den da ha çok imar et miş ler di. El çi le ri de, on la -
ra açık de lil ler le gel miş ti. De mek ki Al lah on la ra zul met mi yor du,
an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (30/9)
Si zi top rak tan ya rat mış bu lun ma sı, O'nun ayet le rin den dir; son -
ra siz, (yer yü zü nün her ya nı na) ya yıl mak ta olan bir be şer (tü rü)
ol du nuz. (30/20)
Gör mü yor lar mı; Biz, su yu ço rak top ra ğa sü rü yo ruz da onun la
ekin bi ti ri yo ruz; on dan hay van la rı, ken di le ri ye mek te dir? Yi ne
de gör mü yor lar mı? (32/27)
Al lah si zi top rak tan ya rat tı, son ra bir dam la su dan. Son ra da si -
zi çift çift kıl dı. O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal maz
ve do ğur maz da. Ömür sü re ne, ömür ve ril me si ve onun öm rün -
den kı sal tıl ma sı da mut la ka bir ki tap ta (ya zı lı)dır. Ger çek ten bu,
Al lah'a gö re ko lay dır. (35/11)
Ölü top rak ken di le ri için bir ayet tir; Biz onu di rilt tik, on dan ta ne -
ler çı kart tık, böy le lik le on dan ye mek te dir ler. (36/33)
"Biz öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ol du ğu muz da mı, ger çek ten
biz mi di ril ti le cek mi şiz?" (37/16)
Biz ler öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ler ol du ğu muz da mı, ger çek -
ten biz mi (ye ni den di ril ti lip son ra da) sor gu ya çe ki le cek mi şiz?"
(37/53)
Ha ni ona ak şa ma ya kın, bir aya ğı nı tır na ğı üs tü ne di ken, öbür
üç aya ğıy la top ra ğı ka zı yan, ya ğız at lar su nul muş tu. (38/31)
O'dur ki, si zi top rak tan, son ra bir dam la su dan, son ra bir
alak'tan (emb ri yo) ya rat tı; son ra si zi bir be bek ola rak çı kar mak -
ta, son ra güç lü (er gin lik) ça ğı nı za eriş me niz, son ra da yaş lan -
ma nız için si ze (bel li bir ömür ver mek te dir). Siz den ki mi nin da -
ha ön ce ha ya tı na son ve ril mek te dir; adı ko nul muş bir ece le
eriş me niz ve bel ki ak lı nı zı kul lan ma nız için (Al lah si zi böy le ya -
şa tır). (40/67)
Biz öl dü ğü müz ve top rak ol du ğu muz za man mı (ye ni den di ril ti -
le cek mi şiz)? Bu uzak bir dö nüş (id di ası dır)." (50/3)

Ki on lar, ufak te fek gü nah lar dı şın da, gü na hın bü yük ola nın dan
ve çir kin utan maz lık lar dan ka çı nır lar. Şüp he siz se nin Rab bin,
mağ fi re ti ge niş olan dır. O, si zi da ha iyi bi len dir; hem si zi top rak -
tan in şa et ti ği (ya rat tı ğı) ve siz da ha an ne le ri ni zin kar nın da ce -
nin ha lin de bu lun du ğu nuz za man da. Öy ley se ken di ni zi te mi ze
çı ka rıp-dur ma yın. O, sa kı na nı da ha iyi bi len dir. (53/32)
Ve der ler di ki: "Biz öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ol du ğu muz da
mı, ger çek ten biz mi di ril ti le cek mi şiz?" (56/47)
Ger çek ten Biz si zi ya kın bir azab ile uyar dık. Ki şi nin ken di el le -
ri nin ön ce den tak dim et tik le ri ne ba ka ca ğı gün, ka fir olan da:
"Ah, keş ke ben bir top rak olu ver sey dim" di ye cek. (78/40)
Ve 'di ri di ri top ra ğa gö mü len kız ca ğı za' so rul du ğu za man:
(81/8)

TO PUK
Böy le ce Biz si zi, in san la ra şa hid (ve ör nek) ol ma nız için or ta bir
üm met kıl dık; Pey gam ber de üze ri niz de bir şa hid ol sun. Se nin
üze rin de bu lun du ğun (yö nü, Ka'be'yi) kıb le yap ma mız, el çi ye
uyan la rı, to puk la rı üze rin de ge ri sin ge ri dö nen ler den ayır det -
mek için dir. Doğ ru su (bu,) Al lah'ın hi da ye te ilet tik le ri nin dı şın da
ka lan lar için bü yük (bir yük)tür. Al lah, ima nı nı zı bo şa çı ka ra cak
de ğil dir. Şüp he siz, Al lah, in san la ra şef kat eden dir, esir ge yen -
dir. (2/143)
Mu ham med, yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce ni ce el çi ler ge lip-
geç miş tir. Şim di o ölür se ya da öl dü rü lür se, siz to puk la rı nız
üze rin de ge ri sin ge ri ye mi dö ne cek si niz? İki to pu ğu üze rin de
ge ri sin ge ri dö nen kim se, Al lah'a ke sin lik le za rar ve re mez.
Allah, şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re cek tir. (3/144)
Ey iman eden ler, eğer in kâr eden le re ita at eder se niz, si zi to -
puk la rı nız üze rin de ge ri sin-ge ri çe vi rir ler, böy le ce bü yük hüs ra -
na uğ ra yan la ra dö ner si niz. (3/149)
Ey iman eden ler, na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın, baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da (yı ka yın.) Eğer cü nüp se niz te miz -
le nin (gu sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra
do kun muş sa nız da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir
top rak la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on -
dan sü rün. Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez, ama si zi te miz -
le mek ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu lur ki şük-
re der si niz. (5/6)
De ki: "Bi ze ya ra rı ve za ra rı ol ma yan Al lah'tan baş ka şey le re mi
ta pa lım? Al lah bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra, şey tan la rın ayar-
ta rak yer de şaş kın ca bı rak tık la rı, ar ka daş la rı nın da: "Doğ ru yo -
la, bi ze gel" di ye ken di si ni ça ğır dı ğı kim se gi bi to puk la rı mız
üze rin de ge ri sin ge ri mi dön dü rü le lim?" De ki: "Hiç şüp he siz
Allah'ın yo lu, asıl yol dur. Ve biz alem le rin Rab bi ne (ken di mi zi)
tes lim et mek le em ro lun duk." (6/71)
O za man şey tan on la ra amel le ri ni çe ki ci gös ter miş ve on la ra:
"Bu gün si zi in san lar dan boz gu na uğ ra ta cak kim se yok tur ve ben
de si zin yar dım cı nı zım" de miş ti. Ne za man ki, iki top lu luk bir bi ri -
ni gö rür ol du (kar şı laş tı) o, iki to pu ğu üs tün de ge ri dön dü ve:
"Şüp he siz ben siz den uza ğım. Çün kü ben si zin gör me di ği ni zi gö -
rü yo rum, ben Al lah'tan da kor ku yo rum" de di. Al lah (ce za ile) so -
nuç lan dır ma sı pek şid det li olan dır. (8/48)
Ger çek ten be nim ayet le rim si ze oku nu yor du, fa kat siz to puk la -
rı nız üze rin de ge ri dö nü yor du nuz; (23/66)
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TO RUN
De yin ki: "Biz Al lah'a; bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya -
kub ve to run la rı na in di ri le ne, Mu sa ve İsa'ya ve ri len ile pey gam-
ber le re Rab bin den ve ri le ne iman et tik. On lar dan hiç bi ri ni di ğe -
rin den ayır det me yiz ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (2/136)
Yok sa siz, ger çek ten İb ra him'in, İs ma il'in, İs hak'ın, Ya kub'un ve
to run la rı nın Yahudi ve ya Hı ris ti yan ol duk la rı nı mı söy lü yor su -
nuz? De ki: "Siz mi da ha iyi bi li yor su nuz, yok sa Al lah mı?
Allah'tan ken di sin de olan bir şe ha de ti giz le yen den da ha za lim
olan kim dir? Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil de ğil dir." (2/140)
De ki: "Biz Al lah'a, bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya kup
ve to run la rı na in di ri le ne, Mu sa'ya, İsa'ya ve pey gam ber le re
Rab le rin den ve ri len le re iman et tik. On lar dan hiç bi ri ara sın da
ay rı lık gö zet me yiz. Ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (3/84)
Nuh'a ve on dan son ra ki pey gam ber le re vah yet ti ği miz gi bi, sa -
na da vah yet tik. İb ra him'e, İs ma il'e, İs hak'a, Ya kub'a, to run la rı -
na, İsa'ya, Ey yub'a, Yu nus'a, Ha run'a ve Sü ley man'a da vah-
yet tik. Da vud'a da Ze bur ver dik. (4/163)
Al lah si ze ken di ne fis le ri niz den eş ler ya rat tı ve si ze eş le ri niz den
ço cuk lar ve to run lar ya rat tı ve si zi gü zel şey ler den rı zık lan dır dı.
Şim di on lar, ba tı la mı ina nı yor lar ve Al lah'ın ni me ti ni in kar mı
edi yor lar? (16/72)

TOZ
On la rın yap tık la rı her işin önü ne geç tik, böy le ce onu sa vu rul -
muş toz zer re le ri kı lı ver dik. (25/23)
To zu du ma na ka tıp sa vu ran (rüz gar)la ra. (51/1)
Der ken toz du man ha lin de da ğı lıp-sav rul du ğu, (56/6)
Ve o gün, öy le yüz ler de var dır ki üze ri ni toz bü rü müş tür.
(80/40)
Der ken, ora da to zu du ma na ka tan la ra. (100/4)

TRAŞ ET MEK
An dol sun Al lah, el çi si nin gör dü ğü rü ya nın hak ol du ğu nu doğ ru -
la dı. Eğer Al lah di ler se, mut la ka siz Mes cid-i Ha ram'a gü ven
için de, saç la rı nı zı tı raş et miş, (ki mi niz de) kı salt mış ola rak (ve)
kor ku suz ca gi re cek si niz. Fa kat Al lah, si zin bil me di ği ni zi bil di,
böy le ce bun dan ön ce si ze ya kın bir fe tih (na sib) kıl dı. (48/27)
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man, has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız, ar tık si ze ko lay ge -
len kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı -
nı zı traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti
var sa, onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver-
me si ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız, hac ca ka dar um re ile
ya rar lan mak is te ye ne, ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge -
re kir). Bu la ma ya na da, hacc'da üç gün, dön dü ğü nüz de ye di
(gün) ol mak üze re, bun lar, ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır.
Bu, ai le si Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor-
kun ve bi lin ki Al lah, mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)

TUB BA KAV Mİ
On lar mı ha yır lı yok sa Tub ba' kav mi ve on lar dan ön ce ki ler mi?
Biz on la rı yı kı ma uğ rat tık. Çün kü on lar suç lu-gü nah kar dı.
(44/37)
Ey ke hal kı ve Tub ba' kav mi de. Hep si el çi le ri ya lan la dı; böy le -
ce be nim teh di dim (on la rın üze ri ne) hak ol du. (50/14)

TU FAN (BKZ. NUH VE KAV Mİ)

TUĞ YAN
De ki: "Ey Ki tap Eh li, Tev rat'ı, İn cil'i ve si ze Rab bi niz den in di ri -
le ni ayak ta tut ma dık ça hiç bir şey üze rin de de ğil si niz." An dol -
sun, Rab bin den sa na in di ri len, on lar dan ço ğu nun tuğ yan la rı nı
ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Sen de ka fir ler top lu lu ğu na kar şı
üzün tü ye ka pıl ma. (5/68)
Biz on la rın kalp le ri ni ve göz le ri ni, il kin inan ma dık la rı gi bi ter si ne
çe vi ri riz ve on la rı tuğ yan la rı için de şaş kın ca do la şır bir du rum -
da ter ke de riz. (6/110)
Al lah'ın sap tır dı ğı kim se ye ar tık hi da yet ve re cek yok tur. Ve on -
la rı tuğ yan la rı için de şaş kın ca do la şır bir du rum da bı ra kı ve rir.
(7/186)

TUR
Siz den mi sak al mış ve Tur'u üs tü nü ze yük selt miş tik (ve de miş -
tik ki:) "Si ze ver di ği mi ze sım sı kı ya pı şın ve on da ola nı (hü küm -
le ri sü rek li) ha tır la yın, ki sa kı na sı nız." (2/63)
Ha ni siz den mi sak al mış ve Tur'u üs tü nü ze yük selt miş tik (ve):
"Si ze ver di ği mi ze (Ki ta ba) sım sı kı sa rı lın ve din le yin" (de miş tik).
De miş ler di ki: "Din le dik ve baş kal dır dık." İn kâr la rı yü zün den
bu za ğı (tut ku su) kalp le ri ne sin di ril miş ti. De ki: "İna nı yor sa nız,
inan cı nız si ze ne kö tü şey em re di yor?" (2/93)
Ke sin söz ver me le ri do la yı sıy la Tur'u üst le ri ne yük selt tik ve on -
la ra: "Bu ka pı dan sec de ede rek gi rin" de dik ve on la ra: "Cu mar -
te sin de had di aş ma yın" da de dik. Ve on lar dan ke sin bir söz al -
dık. (4/154)
Ona, Tur'un sağ ya nın dan ses len dik ve onu (ken di siy le) giz li ce
söy leş mek için ya kın laş tır dık. (19/52)
Ey İs ra ilo ğul la rı, an dol sun, si zi düş man la rı nız dan kur tar dık.
Tur'un sağ ya nın da si zin le va ad leş tik ve üze ri ni ze kud ret hel va-
sıy la bıl dır cın in dir dik. (20/80)
Ve (da ha çok) Tur-i Si na'da çı kan bir ağaç (tü rü de ya rat tık); o
yağ lı ve yi yen le re bir ka tık ola rak bit mek te (ürün ver mek te)dir.
(23/20)
Böy le lik le Mu sa, sü re yi ta mam la yıp ai le siy le bir lik te yo la ko yu lun -
ca, Tur ta ra fın da bir ateş gör dü. Ai le si ne: "Siz du run, ger çek ten bir
ateş gör düm; uma rım on dan ya bir ha ber, ya da ısın ma nız için bir
kor par ça sı ge ti ri rim." de di. (28/29)
Mu sa'ya o işi (ila hi vah yi ve rip) ger çek leş tir di ği miz za man sen
(Tur'un) ba tı ya nın da de ğil din ve (bu na) şa hid olan lar dan da
de ğil din. (28/44)
(Mu sa'ya) Ses len di ği miz za man da, sen Tur'un ya nın da de ğil -
din. An cak Rab bin den bir rah met ol mak üze re sen den ön ce
ken di le ri ne bir uya rı cı gel me miş olan bir kav mi uyar man için
(gön de ril din). Umu lur ki, öğüt alıp dü şü nür ler di ye. (28/46)
Tur'a an dol sun. (52/1)

TUR-İ Sİ NA
Ve (da ha çok) Tur-i Si na'da çı kan bir ağaç (tü rü de ya rat tık); o
yağ lı ve yi yen le re bir ka tık ola rak bit mek te (ürün ver mek te)dir.
(23/20)
İn ci re ve zey ti ne an dol sun, (95/1)
Si na da ğı na, (95/2)

TUT KU
Sen on la rın din le ri ne uy ma dık ça, Yahudi ve Hı ris ti yan lar sen-
den ke sin lik le hoş nut ola cak de ğil ler dir. De ki: "Şüp he siz doğ ru
yol, Al lah'ın (gös ter di ği) yo lu dur." Eğer sa na ge len bun ca ilim-
den son ra on la rın he va (ar zu ve tut ku)la rı na uya cak olur san,
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se nin için Al lah'tan ne bir dost var dır, ne de bir yar dım cı.
(2/120)
An dol sun, ken di le ri ne ki tap ve ri len le re her aye ti (de li li) ge tir sen,
yi ne on lar se nin kıb le ne uy maz; sen de on la rın kıb le le ri ne uya-
cak de ğil sin. On lar dan bir kıs mı, bir kıs mı nın kıb le si ne (bi le) uy -
maz. An dol sun, eğer sa na ge len bun ca ilim den son ra on la rın
he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak olur san, o za man ger çek ten
za lim ler den olur sun. (2/145)
Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal -
ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet
in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me -
ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer Al lah Katında olan dır. (3/14)
Eğer bir ka dın, ko ca sı nın nü şu zun dan ve ya on dan yüz çe vi rip
uzak laş ma sın dan kor kar sa, ba rış ile ara la rı nı bu lup dü zelt mek -
te iki si için sa kın ca yok tur. Ba rış da ha ha yır lı dır. Ne fis ler ise
'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra' ha zır (el ve riş li) kı lın mış tır. Eğer
iyi lik ya par ve sa kı nır sa nız, şüp he siz, Al lah, yap tık la rı nız dan
ha be ri olan dır. (4/128)
Sa na da (Ey Mu ham med,) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve
ona 'bir şa hid-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik. Öy -
ley se ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge len hak-
tan sa pıp on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Siz den her
bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Al lah di le -
sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le riy le si zi de -
ne me si için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü
Al lah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha -
ber ve re cek tir. (5/48)
De ki: "Ey ki tap Eh li, hak sız ye re di ni niz ko nu sun da aşı rı git me-
yin ve da ha ön ce sap mış, bir ço ğu nu sap tır mış ve düm düz yol-
dan kay mış bir top lu lu ğun he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma yın."
(5/77)
De ki: "Ben, si zin Al lah'tan baş ka tap mak ta ol duk la rı nı za tap-
mak tan neh ye dil dim." De ki: "Ben si zin he va (is tek ve tut ku)la -
rı nı za uy mam; yok sa bu du rum da ben şa şı rıp sap mış ve doğ ru
yo lu bul ma mış lar dan olu rum." (6/56)
Ne olu yor ki si ze, ka çı nıl maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya kal ma -
nız dı şın da, O, si ze ha ram kıl dık la rı nı ay rı ay rı açık la mış ken,
üze rin de Al lah'ın is mi anı lan şey le ri ye mi yor su nuz? Ger çek ten
ço ğu, bir ilim ol mak sı nız ken di he va (is tek ve tut ku)la rıy la (ki mi-
le ri ni) sap tı rı yor lar. Şüp he siz, se nin Rab bin had di aşan la rı en
iyi bi len dir. (6/119)
De ki: "Ger çek ten Al lah'ın bu nu ha ram kıl dı ğı na şe ha det ede cek
şa hid le ri ni zi ge ti rin." Şa yet on lar, şe ha det ede cek olur lar sa sen
on lar la bir lik te şe ha det et me. Ayet le ri mi zi ya lan sa yan la rın ve
ahi re te inan ma yan la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma; on lar
(bir ta kım güç le ri ve var lık la rı) Rab le ri ne denk tut mak ta dır lar.
(6/150)
İş te böy le ce Biz onu (Kur'an'ı) Arap ça bir hü küm ola rak in dir dik.
An dol sun, sa na ge len bu ilim den son ra, on la rın he va (is tek ve
tut ku)la rı na uya cak olur san, se nin için Al lah'tan ne bir yar dım -
cı, dost, ne bir ko ru yu cu var dır. (13/37)
De di ki: "Rab bim, be ni kış kırt tı ğın şe ye kar şı lık, an dol sun, ben
de yer yü zün de on la ra, (sa na baş kal dır ma yı ve dün ya tut ku la rı -
nı) süs le yip-çe ki ci gös te re ce ğim ve on la rın tü mü nü mut la ka
kış kır tıp-sap tı ra ca ğım." (15/39)
Sen, on la rın hi da yet bul ma la rı nı ne ka dar tut kuy la is te sen de,
Al lah, şüp he siz sap tır dı ğı na hi da yet ver mez, on lar için yar dım
ede cek yok tur. (16/37)
Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua

eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is te-
ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni Bizi zik ret mek ten
gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di 'is tek ve tut ku la rı na (he va sı na)'
uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de ne ita at et me. (18/28)
On la rın kalp le ri tut kuy la oya lan ma da dır. Zul me den ler, giz li ce fı -
sıl daş tı lar: "Bu si zin ben ze ri niz olan bir be şer de ğil mi? Öy ley -
se, göz gö re gö re bü yü ye mi ge le cek si niz?" (21/3)
Eğer hak, on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak ol say dı hiç
tar tış ma sız, gök ler, yer ve bun la rın için de olan her kes (ve her-
şey) bo zul ma ya uğ rar dı. Ha yır, Biz on la ra ken di şan ve şe ref (zi -
kir)le ri ni ge tir miş bu lu nu yo ruz, fa kat on lar ken di zi kir le rin den yüz
çe vi ri yor lar. (23/71)
(Öy le) Adam lar ki, ne ti ca ret, ne alış-ve riş on la rı Al lah'ı zik ret -
mek ten, dos doğ ru na ma zı kıl mak tan ve ze ka tı ver mek ten 'tut-
ku ya kap tı rıp alı koy maz'; on lar, kalp le rin ve göz le rin in kı la ba
uğ ra ya ca ğı (deh şet ten al lak bul lak ola ca ğı) gün den kor kar lar.
(24/37)
Ken di is tek ve tut ku la rı nı (he va sı nı) ilah edi ne ni gör dün mü?
Şim di ona kar şı sen mi ve kil ola cak sın? (25/43)
Bu na rağ men sa na ica bet et me ye cek olur lar sa, ar tık bil ki, on -
lar, ger çek ten ken di he va (is tek ve tut ku)la rı na uy mak ta dır lar.
Oy sa Al lah'tan bir kı la vuz (doğ ru yol gös te ri ci) ol mak sı zın, ken -
di is tek ve tut ku la rı na (he va sı na) uyan dan da ha sa pık kim dir?
Şüp he siz Al lah, zul me den bir kav me hi da yet ver mez. (28/50)
Bu dün ya ha ya tı, yal nız ca bir oyun ve '(eğ len ce tü rün den) tut-
ku lu bir oya lan ma dır'. Ger çek ten ahi ret yur du ise, asıl ha yat
odur. Bir bil se ler di. (29/64)
Ha yır, zul me den ler, hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın ken di he va
(is tek ve tut ku)la rı na uy muş lar dır. Al lah'ın sap tır dı ğı nı kim hi da -
ye te er di re bi lir? On la rın hiç bir yar dım cı la rı yok tur. (30/29)
Ey Da vud, ger çek şu ki, Biz se ni yer yü zün de bir ha li fe kıl dık.
Öy ley se in san lar ara sın da hak ile hük met, is tek ve tut ku la ra
(he va ya) uy ma; son ra se ni Al lah'ın yo lun dan sap tı rır. Şüp he siz
Al lah'ın yo lun dan sa pan la ra, he sap gü nü nü unut ma la rın dan
do la yı şid det li bir azab var dır." (38/26)
Şu hal de, sen bun dan do la yı da vet et ve em ro lun du ğun gi bi
doğ ru bir is ti ka met tut tur. On la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy -
ma. Ve de ki: Al lah'ın in dir di ği her ki ta ba inan dım. Ara nız da
ada let li dav ran mak la em ro lun dum. Al lah, bi zim de Rab bi miz,
si zin de Rab bi niz dir. Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin amel le ri niz
si zin dir. Bi zim le ara nız da 'de lil ler ge ti re rek tar tış ma (ya, huc ce -
te ge rek)' yok tur. Al lah bi zi bir ara ya ge ti rip-top la ya cak tır. Dö -
nüş O'na dır." (42/15)
Son ra se ni de bu emir den bir şe ri at üze ri ne kıl dık; öy ley se sen
ona uy ve bil me yen le rin he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma.
(45/18)
Şim di Rab bin den apa çık bir bel ge üze rin de bu lu nan kim se, kö -
tü ame li ken di si ne 'süs lü ve çe ki ci gös te ril miş' ve ken di he va
(is tek ve tut ku)la rı na uyan kim se ler gi bi mi dir? (47/14)
On lar dan ki mi ge lip se ni din ler. Ni te kim ya nın dan çı kıp-git tik le ri
za man, ilim ve ri len le re der ler ki: "O bi raz ön ce ne söy le di?" İş te
on lar; Al lah, on la rın kalp le ri ni mü hür le miş tir ve on lar ken di he va
(is tek ve tut ku)la rı na uy muş lar dır. (47/16)
Ger çek ten dün ya ha ya tı, an cak bir oyun ve tut ku lu bir oya lan -
ma dır. Eğer iman eder se niz ve sa kı nır sa nız, O, si ze ecir le ri ni zi
ve rir ve mal la rı nı zı da is te mez. (47/36)
O, he va dan (ken di is tek, dü şün ce ve tut ku la rı na gö re) ko nuş -
maz. (53/3)
Bu (put lar ise,) si zin ve ata la rı nı zın (ken di is tek ve ön gö rü nü ze
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gö re) isim len dir di ği niz (key fi) isim ler den baş ka sı de ğil dir. Al lah,
on lar la il gi li 'hiç bir de lil' in dir me miş tir. On lar, yal nız ca zan na ve
ne fis le ri nin (al çak) he va (is tek ve tut ku) ola rak ar zu et tik le ri ne
uyu yor lar. Oy sa an dol sun, on la ra Rab le rin den yol gös te ri ci gel-
miş tir. (53/23)
Ya lan la dı lar ve ken di he va (is tek ve tut ku)la rı na uy du lar; oy sa
her iş 'so nun da ken di ama cı na va rıp ka rar kı la cak tır.' (54/3)
Eş le ri ne sev giy le tut kun (ve) hep ya şıt, (56/37)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku -
lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve
ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ-
mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -
şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke -
sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir
azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün -
ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.
(57/20)
Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima nı (gö nül -
le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden le ri se ver ler ve on la ra ve ri len
şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su) duy maz lar. Ken di -
le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz ne fis le ri ne
ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri ve ben cil tut ku la rın dan' ko run -
muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (59/9)
Ey iman eden ler, ne mal la rı nız, ne ço cuk la rı nız si zi Al lah'ı zik -
ret mek ten 'tut ku ya kap tı ra rak-alı koy ma sın'; kim böy le ya par sa,
ar tık on lar hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir. (63/9)
(Ba tı la ve tut ku la ra) Da lıp gi den ler le biz de da lar gi der dik."
(74/45)
Kim Rab bi nin ma ka mın dan kor kar ve nef si he va (is tek ve tut ku-
lar) dan sa kın dı rır sa, (79/40)
Ma lı 'bir yığ ma tut ku su ve hır sıy la' se vi yor su nuz. (89/20)
(Mal, mülk ve ser vet te) Çok luk la övün mek, si zi 'tut kuy la oya la -
yıp, ken di niz den ge çir di.' (102/1)

TU VA
Ger çek ten Ben, Ben se nin Rab bi nim. Ayak ka bı la rı nı çı kar; çün -
kü sen, kut sal va di olan Tu va'da sın." (20/12)
Ha ni Rab bi ona, kut sal va di Tu va'da ses len miş ti: (79/16)

TU ZAK-DÜ ZEN KUR MAK
(Ve ya) On lar, Al lah'ın tu za ğın dan gü ven de mi idi ler? Al lah'ın bir
tu zak kur ma sın dan, hüs ra na uğ ra yan bir top lu luk tan baş ka sı
(akıl sız ca) gü ven de ol maz. (7/99)
Fi ra vun: "Ben si ze izin ver me den ön ce O'na iman et ti niz, öy le
mi? Mut la ka bu, hal kı bur dan sü rüp-çı kar mak ama cıy la şe hir de
plan la dı ğı nız bir tu zak tır. Öy ley se siz (bu na kar şı lık ne ya pa ca -
ğı mı) bi le cek si niz." (7/123)
Ha ni o in kâr eden ler, se ni tu tuk la mak ya da öl dür mek ve ya sür-
gün et mek ama cıy la, tu zak ku ru yor lar dı. On lar bu tu za ğı ta sar -
lı yor lar ken, Al lah da bir dü zen (bir kar şı lık) ku ru yor du. Al lah, dü -
zen ku ru cu la rın (tu zak la rı na kar şı lık ve ren le rin) ha yır lı sı dır.
(8/30)
O'nun dı şın da ki (tan rı lar dan). Ar tık siz ba na, top lu ola rak di le di -
ği niz tu za ğı ku run, son ra ba na sü re ta nı ma yın." (11/55)
(Ba ba sı) De miş ti ki: "Oğ lum, rü ya nı kar deş le ri ne an lat ma, yok -
sa sa na bir tu zak ku rar lar. Çün kü şey tan, in san için apa çık bir
düş man dır." (12/5)
Bun dan ötü rü, tu zak la rı nı zı bir ara ya ge ti rin, son ra grup lar ha -

lin de ge lin; bu gün üs tün lük sağ la yan, ger çek ten kur tu lu şu bul-
muş tur." (20/64)
An dol sun Al lah'a, siz ler ar ka nı zı dö nüp git tik ten son ra, ben si -
zin put la rı nı za mu hak kak bir tu zak ku ra ca ğım." (21/57)
Şüp he siz Al lah, (müş rik le rin sal dı rı ve sin si tu zak la rı nı) iman
eden ler den uzak laş tır mak ta dır. Ger çek ten Al lah, ha in ve nan-
kör olan kim se yi sev mez. (22/38)
Sen, on la ra kar şı hüz ne ka pıl ma ve kur duk la rı tu zak lar dan do -
la yı sı kın tı için de ol ma. (27/70)
Er zak yük le ri ni ken di le ri ne ha zır la yın ca da su ka bı nı kar de şi nin
yü kü içi ne bı rak tı son ra bir mü na di (şöy le) ses len di: "Ey ka fi le
siz ler ger çek ten hır sız sı nız." (12/70)
On la ra doğ ru yö ne le rek: "Ne yi kay bet ti niz?" de di ler. (12/71)
De di ler ki: "Hü küm da rın su ta sı nı kay bet tik kim onu (bu lup) ge -
ti rir se (ona ar ma ğan ola rak) bir de ve yü kü var dır. Ben de bu na
ke fi lim." (12/72)
"Al lah adı na hay ret" de di ler. "Siz de bil miş si niz ki biz (bu) ye re
boz gun cu luk çı kar mak ama cıy la gel me dik ve biz hır sız de ği liz."
(12/73)
"Öy ley se" de di ler. "Eğer ya lan söy lü yor sa nız (bu nun) ce za sı
ne dir?" (12/74)
De di ler ki: "Bu nun ce za sı (su ta sı) yü kün de bu lu na nın ken di si -
dir. İş te biz zul me den le ri böy le ce za lan dı rı rız." (12/75)
Böy le ce (Yu suf) kar de şi nin ka bın dan ön ce on la rın kab la rı nı
(yok la ma ya) baş la dı son ra onu kar de şi nin ka bın dan çı kar dı. İş -
te Biz Yu suf için böy le bir plan dü zen le dik. (Yok sa) Hü küm da -
rın di nin de (yü rür lük te ki ka nu na gö re) kar de şi ni (ya nın da) alı ko-
ya maz dı. An cak Al lah'ın di le me si baş ka. Biz di le di ği mi zi de re -
ce ler le yük sel ti riz. Ve her bil gi sa hi bi nin üs tün de da ha iyi bir bi -
len var dır. (12/76)
De di ler ki: "Ey İb ra him bu nu ilah la rı mı za sen mi yap tın?"
(21/62)
"Ha yır" de di. "Bu yap mış tır bu on la rın bü yük le ri dir; eğer ko nu -
şa bi li yor sa siz on la ra so ru ve rin." (21/63)
Bu nun üze ri ne ken di vic dan la rı na baş vur du lar da; "Ger çek şu
ki za lim olan lar siz ler si niz (bi ziz)" de di ler. (21/64)
Son ra yi ne te pe le ri üs tü ne ters dön dü ler: "An dol sun bun la rın
ko nu şa ma ya cak la rı nı sen de bil mek te sin." (21/65)
De di ki: "O hal de Al lah'ı bı ra kıp da siz le re ya ra rı ol ma yan ve za -
ra rı do kun ma yan şey le re mi ta pı yor su nuz?" (21/66)
Yuh si ze ve Al lah'tan baş ka tap tık la rı nı za. Siz yi ne de akıl lan -
ma ya cak mı sı nız? (21/67)
Si ze bir iyi lik do ku nun ca ta sa la nır lar si ze bir kö tü lük isa bet et ti -
ğin dey se bu na se vi nir ler. Eğer siz sab re der ve sa kı nır sa nız on -
la rın 'hi le li dü zen le ri' si ze hiç bir za rar ve re mez. Şüp he siz Al lah
yap mak ta ol duk la rı nı ku şa tan dır. (3/120)
Ha ni sen mü'min le ri sa vaş mak için el ve riş li yer le re yer leş tir mek
için evin den er ken den ay rıl mış tın. Al lah işi ten dir bi len dir.
(3/121)
Ger çek şu ki on lar hi le li-dü zen ler kur du lar. Oy sa on la rın dü zen-
le ri dağ la rı yer le rin den oy na ta cak da ol sa Al lah Katında on la ra
ha zır lan mış dü zen (kö tü bir kar şı lık) var dır. (14/46)
On lar dan ön ce ki ler hi le li-dü zen ler kur muş lar dı da Al lah(ın azab
em ri) on la rın kur duk la rı ya pı la rın te mel le ri ne gel di böy le ce üst-
le rin de ki ta van te pe le ri ne çök tü; azab on la ra şu urun da ol ma -
dık la rı yer den gel miş ti. (16/26)
Böy le ce o Katımız dan ken di le ri ne bir hak ile gel di ği za man de -
di ler ki: "Onun la bir lik te iman eden le rin er kek ço cuk la rı nı öl dü -
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rün; ka dın la rı nı ise sağ bı ra kın." An cak ka fir le rin hi le li-dü ze ni
bo şa çık mak ta olan dan baş ka sı de ğil dir. (40/ 25)
Böy le ce Rab bi du ası nı ka bul et ti ve on la rın hi le li dü zen le ri ni
ken di sin den uzak laş tır dı. Çün kü O işi ten dir bi len dir. (12/34)
(Yu suf ara cı ya şu nu söy le di:) "Bu (iti raf Ve zi rin) yok lu ğun da
ger çek ten ken di si ne iha net et me di ği mi ve ger çek ten Al lah'ın
iha net eden le rin hi le li-dü zen le ri ni ba şa rı ya ulaş tır ma dı ğı nı ken-
di si nin de bi lip öğ ren me si için di." (12/52)
De di ler ki: "Onun için (yük sek çe) bir bi na in şa edin de onu çıl-
gın ca ya nan ate şin içi ne atın." (37/97)
Böy le lik le ona bir tu zak ha zır la mak is te di ler. Oy sa Biz on la rı al -
çal tıl mış lar kıl dık. (37/98)
Rab bi nin fil sa hip le ri ne ne ler yap tı ğı nı gör me din mi? (105/1)
On la rın 'ta sar la dık la rı plan la rı nı' bo şa çı kar ma dı mı? (105/2)
İn san la ra şid det li bir sı kın tı do kun duk tan son ra bir rah met do -
kun dur du ğu muz za man ayet le ri miz ko nu sun da hi le li bir dü zen
kur mak (bir ent ri ka çe vir mek) on lar için (bir alış kan lık ve kö tü bir
edi nim)dir. De ki: "Dü zen kur ma da (kar şı lık ver me de) Al lah da -
ha hız lı dır. Şüp he siz Bizim el çi le ri miz si zin 'ge liş tir mek te ol du -
ğu nuz dü zen le ri' yaz mak ta dır lar." (10/21)
İş te si ze böy le… Ger çek ten Al lah kâ fir le rin hi le li-dü zen le ri ni bo -
şa çı ka rı cı dır. (8/18)
On lar hi le li bir dü zen kur du. Biz de (on la rın hi le si ne kar şı) on la -
rın far kın da ol ma dı ğı bir dü zen kur duk. (27/50)
On lar (inan ma yan lar) bir dü zen kur du lar. Al lah da (bu na kar şı -
lık) bir dü zen kur du. Al lah dü zen ku ru cu la rın en ha yır lı sı dır.
(3/54)

TUZ
İki de ni zi (bir bi ri ne) sa lıp ka tan O'dur; bu, tat lı, su suz lu ğu gi de -
ri ci, bu da tuz lu ve acı dır. İki si nin ara sın da (bir bir le ri ne ka rış -
ma la rı nı ön le yen) bir en gel (ber zah) ve aşıl ma yan bir sı nır koy-
muş tur. (25/53)
İki de niz bir de ğil dir. Şu, tat lı, su suz lu ğu ke ser ve içi mi ko lay; şu
da, tuz lu ve acı dır. An cak her bi rin den ta ze et yer si niz ve ta kın -
mak ta ol du ğu nuz süs eş ya la rı nı çı ka rır sı nız. O'nun faz lın dan
ara ma nız ve umu lur ki şük ret me niz için ge mi le rin on da (de niz -
de) su la rı ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rür sün. (35/12)
Eğer di le miş ol say dık onu tuz lu kı lar dık; şük ret me niz ge rek mez
mi? (56/70)

TÜ NEL
Eğer on la rın yüz çe vir me le ri sa na ağır gel diy se, on la ra bir ayet
ge tir mek için yer de bir tü nel aç ma ya ve ya gö ğe bir mer di ven
da ya ma ya gü cün ye ti yor sa (yap). Eğer Al lah di le sey di, on la rın
tü mü nü hi da yet üze re top lar dı. Öy ley se sa kın ca hil ler den ol ma.
(6/35)
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UCUZ
Onu ucuz bir fi ya ta, sa yı sı bel li (bir kaç) dir he me sat tı lar. Onu
pek önem se me di ler. (12/20)
Al lah'ın ah di ni ucuz bir de ğe re kar şı lık sat ma yın. Eğer bi lir se -
niz, Al lah Katında olan si zin için da ha ha yır lı dır. (16/95)

UFUK
O, en yük sek bir ufuk tay dı. (53/7)
An dol sun o (pey gam ber), onu apa çık bir ufuk ta gör müş tür.
(81/23)

UĞUR SUZ
On la ra bir iyi lik gel di ği za man "Bu bi zim için" de di ler; on la ra bir
kö tü lük isa bet et ti ğin de (bu nu da) Mu sa ve be ra be rin de ki le rin
bir uğur suz lu ğu ola rak yo rum lar lar dı. Ha be ri niz ol sun, Al lah
Katında asıl uğur suz olan lar ken di le ri dir; ama on la rın ço ğu bil-
mez ler. (7/131)
De di ler ki: "Se nin ve se nin le bir lik te olan lar yü zün den uğur suz -
lu ğa uğ ra dık." De di ki: "Si zin uğur suz lu ğu nuz (ba şı nı za ge len -
ler) Al lah Katında (ya zı lı)dır. Ha yır, siz de nen mek te olan bir ka -
vim si niz." (27/47)
De di ler ki: "Her hal de biz, siz ler den do la yı uğur suz lu ğa uğ ra dık.
Eğer (bu söy le dik le ri ni ze) bir son ver me ye cek olur sa nız, an dol -
sun, si zi ta şa tu ta ca ğız ve mut la ka biz den ya na si ze acı bir
azab do ku na cak tır." (36/18)
De di ler ki: "Uğur suz lu ğu nuz, si zin le dir. Si ze öğüt ve ril di di ye mi
(uğur suz lu ğa uğ ra dı nız)? Ha yır, siz öl çü yü ta şı ran bir ka vim si -
niz." (36/19)
Böy le ce Biz de on la ra dün ya ha ya tın da aşa ğı lan ma aza bı nı
tad dır mak için, o uğur suz (fe la ket ler yük lü) gün ler de üzer le ri ne
'ku lak la rı pat la tan bir ka sır ga' gön der dik. Ahi ret aza bı ise da ha
(bü yük) bir aşa ğı lan ma dır. Ve on la ra yar dım edil me ye cek tir.
(41/16)
Biz, o uğur suz (fe la ket yük lü ve) sü rek li bir gün de üzer le ri ne
'ku lak la rı pat la tan bir ka sır ga' gön der dik. (54/19)

UHUD SA VA ŞI
Ha ni sen mü'min le ri sa vaş mak için el ve riş li yer le re yer leş tir mek
için evin den er ken den ay rıl mış tın. Al lah işi ten dir bi len dir.
(3/121)
O za man siz den iki grup ne re dey se 'çö zü lüp ge ri çe kil mek' is -
te miş ti. Oy sa Al lah on la rın (ve li si) yar dım cı sıy dı. Ar tık mü'min-
ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et me li dir. (3/122)
Eğer bir ya ra al dıy sa nız o kav me de ben ze ri bir ya ra değ miş tir.
İş te o gün le ri Biz on la rı in san lar ara sın da dev ret ti rip du ru ruz.
Bu Al lah'ın iman eden le ri be lir tip-ayır ma sı ve siz den şa hid ler
(ve ya şe hid ler) edin me si için dir. Al lah zul me den le ri sev mez;
(3/140)
(Yi ne bu) Al lah'ın iman eden le ri arın dır ma sı ve in kâr eden le ri
yok et me si için dir. (3/141)
Yok sa siz Al lah içi niz den cehd eden le ri (çaba harcayanları) be -
lir tip-ayır det me den ve sab re den le ri de be lir tip-ayır det me den
cen ne te gi re ce ği ni zi mi san dı nız? (3/142)
An dol sun siz onun la kar şı laş ma dan ön ce ölü mü te men ni edi-
yor du nuz. İş te onu gör dü nüz ama ba kıp du ru yor su nuz. (3/143)
Mu ham med yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce ni ce el çi ler ge lip-

geç miş tir. Şim di o ölür se ya da öl dü rü lür se siz to puk la rı nız üze-
rin de ge ri sin ge ri ye mi dö ne cek si niz? İki to pu ğu üze rin de ge ri -
sin ge ri dö nen kim se Al lah'a ke sin lik le za rar ve re mez. Al lah
şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re cek tir. (3/144)
İki top lu lu ğun kar şı kar şı ya gel dik le ri gün siz den ge ri dö nen le ri
ka zan dık la rı ba zı şey ler do la yı sıy la şey tan on la rın aya ğı nı kay-
dır mak is te miş ti. Ama an dol sun ki Al lah on la rı af fet ti. Şüp he siz
Al lah ba ğış la yan dır yu mu şak olan dır. (3/155)
An dol sun eğer Al lah yo lun da öl dü rü lür ya da ölür se niz Al lah'tan
olan bir ba ğış lan ma ve rah met on la rın bü tün top la mak ta ol duk -
la rın dan da ha ha yır lı dır. (3/157)
İki mis li ne uğ rat tı ğı nız bir mu si bet si ze isa bet edin ce mi: "Bu
ne re den" de di niz? De ki: "O si zin ken di niz den dir." Şüp he siz
Allah her şe ye güç ye ti ren dir. (3/165)
İki top lu lu ğun kar şı kar şı ya gel di ği gün si ze isa bet eden an cak
Al lah'ın iz niy le idi. (Bu Al lah'ın) mü'min le ri ayır det me si; (3/166)
On lar ken di le ri otu rup kar deş le ri için: "Eğer bi ze ita at et se ler di
öl dü rül mez ler di" di yen ler dir. De ki: "Eğer doğ ru söz lü ler ise niz
ölü mü ken di niz den sa vın öy ley se." (3/168)

UM RE
Şüp he siz, 'Sa fa' ile 'Mer ve' Al lah'ın işa ret le rin den dir. Böy le ce
kim Evi (Ka'be'yi) hac ce der ve ya um re ya par sa, ar tık bu iki si ni
ta vaf et me sin de ken di si için bir sa kın ca yok tur. Kim de gö nül -
den bir ha yır ya par sa (kar şı lı ğı nı alır). Şüp he siz Al lah, şük rün
kar şı lı ğı nı ve ren dir, bi len dir. (2/158)
Hac cı ve um re yi Al lah için ta mam la yın. Eğer (düş man, has ta lık
ve bu na ben zer ne den ler le) ku şa tı lır sa nız, ar tık si ze ko lay ge -
len kur ban(ı gön de rin). Kur ban ye ri ne va rın ca ya ka dar baş la rı -
nı zı traş et me yin. Kim siz den has ta ise ve ya ba şın dan şi ka ye ti
var sa, onun ya oruç ya sa da ka ve ya kur ban ola rak fid ye (ver-
me si ge re kir). Gü ven li ğe ka vu şur sa nız, hac ca ka dar um re ile
ya rar lan mak is te ye ne, ko la yı na ge len bir kur ban(ı kes mek ge -
re kir). Bu la ma ya na da, hacc'da üç gün, dön dü ğü nüz de ye di
(gün) ol mak üze re, bun lar, ta mı ta mı na on (gün) oruç var dır.
Bu, ai le si Mes cid-i Ha ram'da ol ma yan lar için dir. Al lah'tan kor-
kun ve bi lin ki Al lah, mu hak kak ce za sı pek çe tin olan dır. (2/196)

US TA
Dağ lar dan us ta lık la zevk li ev ler yon tu yor su nuz." (26/149)
Şey tan la rı da; her bi na us ta sı nı ve dal gıç ola nı. (38/37)

UŞAK
Al lah, onu la net le miş tir. O da (şöy le) de di: "An dol sun, kul la rın -
dan 'mik tar la rı tes bit edil miş bir gru bu' (ken di me uşak) edi ne -
ce ğim. (4/118)
Şe hir de (bir ta kım) ka dın lar: "Aziz (Ve zir)'in ka rı sı ken di uşa ğı -
nın nef sin den mu rad al mak is ti yor muş. Öy le ki sev gi onun bağ-
rı na sin miş. Biz doğ ru su onu açık ça bir sa pık lık için de gö rü yo -
ruz." de di. (12/30)

UTAN MAZ
Şüp he siz Al lah, ada le ti, ih sa nı, ya kın la ra ver me yi em re der; çir-
kin utan maz lık lar dan (fah şa dan), kö tü lük ler den ve zor ba lık lar -
dan sa kın dı rır. Si ze öğüt ver mek te dir, umu lur ki öğüt alıp-dü şü -
nür sü nüz. (16/90)
O: "Be nim na sıl bir er kek ço cu ğum ola bi lir? Ba na hiç bir be şer
do kun ma mış ken ve ben az gın utan maz (bir ka dın) de ğil ken"
de di. (19/20)
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Ey Ha run'un kız kar de şi, se nin ba ban kö tü bir ki şi de ğil di ve an -
nen de az gın, utan maz (bir ka dın) de ğil di." (19/28)
Çir kin utan maz lık la rın (fuh şun) iman eden ler için de yay gın laş -
ma sın dan hoş la nan la ra, dün ya da ve ahi ret te acık lı bir azab
var dır. Al lah bi lir, siz ise bil mi yor su nuz. (24/19)
Ey iman eden ler, şey ta nın adım la rı na uy ma yın. Kim şey ta nın
adım la rı na uyar sa, (bil sin ki) ger çek ten o (şey tan) çir kin utan-
maz lık la rı ve kö tü lü ğü em re der. Eğer Al lah'ın üze ri niz de faz lı ve
rah me ti ol ma say dı, siz den hiç bi ri ebe di ola rak te mi ze çı ka maz -
dı. An cak Al lah, di le di ği ni te mi ze çı ka rır. Al lah, işi ten dir, bi len -
dir. (24/21)
Lut da; ha ni kav mi ne de miş ti ki: "Siz, açık ça gör dü ğü nüz hal de,
yi ne de o çir kin utan maz lı ğı ya pa cak mı sı nız?" (27/54)
Lut da; ha ni kav mi ne de miş ti: "Siz ger çek ten, siz den ön ce
alem ler den hiç kim se nin yap ma dı ğı 'çir kin bir utan maz lı ğı' ya pı-
yor su nuz." (29/28)
Sa na Ki tap'tan vah ye di le ni oku ve na ma zı dos doğ ru kıl. Ger -
çek ten na maz, çir kin utan maz lık lar (fah şa)dan ve kö tü lük ler den
alı ko yar. Al lah'ı zik ret mek ise mu hak kak en bü yük (iba det)tür.
Al lah, yap tık la rı nı zı bi lir. (29/45)
Ey iman eden ler (rast ge le) Pey gam be rin ev le ri ne gir me yin, (Bir
baş ka iş için gir miş se niz il le de) ye mek vak ti ni bek le me yin.
(Ama ye me ğe) çağ rıl dı ğı nız za man gi rin, ye me ği yi yin ce da ğı -
lın ve (uzun) sö ze dal ma yın. Ger çek ten bu, pey gam be re ezi yet
ver mek te ve o da siz den utan mak ta dır; oy sa Al lah, hak (kı açık-
la mak)tan utan maz. On lar dan (pey gam be rin eş le rin den) bir şey
is te ye ce ği niz za man, per de ar ka sın dan is te yin. Bu, si zin kalp-
le ri niz için de, on la rın kalp le ri için de da ha te miz dir. Al lah'ın Re -
sû lü'ne ezi yet ver me niz ve on dan son ra eş le ri ni ni kah la ma nız
si ze ebe di ola rak (he lal) ol maz. Çün kü böy le yap ma nız, Al lah
Katında çok bü yük (bir gü nah)tır. (33/53)
Ki on lar, ufak te fek gü nah lar dı şın da, gü na hın bü yük ola nın dan
ve çir kin utan maz lık lar dan ka çı nır lar. Şüp he siz se nin Rab bin,
mağ fi re ti ge niş olan dır. O, si zi da ha iyi bi len dir; hem si zi top rak-
tan in şa et ti ği (ya rat tı ğı) ve siz da ha an ne le ri ni zin kar nın da ce -
nin ha lin de bu lun du ğu nuz za man da. Öy ley se ken di ni zi te mi ze
çı ka rıp-dur ma yın. O, sa kı na nı da ha iyi bi len dir. (53/32)

UYA RI CI
Şüp he siz Biz se ni bir müj de ci ve bir uya rı cı ola rak, hak (Kur'an)
ile gön der dik. Sen ce hen ne min hal kın dan so rum lu tu tul ma ya -
cak sın. (2/119)
İn san lar tek bir üm met ti. Al lah, müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak
pey gam ber ler gön der di ve be ra ber le rin de, in san la rın an laş -
maz lı ğa düş tük le ri şey ler ko nu sun da, ara la rın da hü küm ver mek
üze re hak ki tap lar in dir di. Oy sa ken di le ri ne apa çık ayet ler gel-
dik ten son ra, bir bir le ri ne kar şı olan 'az gın lık ve kıs kanç lık la rı'
yü zün den an laş maz lı ğa dü şen ler, o, (Ki tap) ve ri len ler den baş-
ka sı de ğil dir. Böy le ce Al lah, iman eden le ri, hak kın da ay rı lı ğa
düş tük le ri ger çe ğe ken di iz niy le eriş tir di. Al lah, ki mi di ler se onu
doğ ru ya yö nel tir. (2/213)
El çi ler; müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak (gön de ril di). Öy le ki el çi -
ler den son ra in san la rın Al lah'a kar şı (sa vu na cak) de lil le ri ol ma -
sın. Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hik met ve hü küm sa hi bi dir.
(4/165)
Ey Ki tap Eh li, el çi le rin ara sı ke sil di ği dö nem de: "Bi ze müj de ci
de, bir uya rı cı da gel me di" de me ni ze (fır sat kal ma sın) di ye si ze
apa çık an la tan el çi miz gel di. Böy le ce müj de ci de, uya rı cı da

gel miş tir ar tık. Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (5/19)
Sa hip le rin de (ya da ar ka daş la rı olan pey gam ber de) de li lik ten
hiç bir şey ol ma dı ğı nı dü şün mü yor lar mı? O, apa çık bir uya rı cı -
dan baş ka sı de ğil dir. (7/184)
De ki: "Al lah'ın di le me si dı şın da ken dim için ya rar dan ve za rar -
dan (hiç bir şe ye) ma lik de ği lim. Eğer gay bı bi le bil sey dim mu -
hak kak ha yır dan yap tık la rı mı art tı rır dım ve ba na bir kö tü lük do -
kun maz dı. Ben, iman eden bir top lu luk için, bir uya rı cı ve bir
müj de ve ri ci den baş ka sı de ği lim." (7/188)
Şim di on la rın: "Ona bir ha zi ne in di ril me li ve ya onun la bir lik te bir
me lek gel me li de ğil miy di?" de me le ri do la yı sıy la göğ sün da ra -
lıp sa na vah yo lu nan lar dan bir kıs mı nı terk mi ede cek sin? Sen
yal nız ca bir uya rı cı sın. Al lah her şe ye ve kil dir. (11/12)
İn kâr eden ler der ler ki: "Ona Rab bin den bir ayet (mu ci ze) in di -
ril sey di ya." Sen, yal nız ca bir uya rı cı sın ve her top lu luk için bir
hi da yet ön de ri sin. (13/7)
Ve de ki: "Şüp he yok, ben apa çık bir uya rı cı yım." (15/89)
Biz el çi le ri, müj de ve ri ci ler ve uya rı cı lar ol mak dı şın da (baş ka
bir amaç la) gön der me yiz. İn kâr eden ler ise, hak kı ba tıl ile ge -
çer siz kıl mak için mü ca de le edi yor lar. On lar Be nim ayet le ri mi
ve uya rıl dık la rı nı (aza bı) alay ko nu su edin di ler. (18/56)
De ki: "Ey in san lar, ger çek ten ben si zin için yal nız ca bir uya rı -
cı yım." (22/49)
Alem le re uya rı cı ol sun di ye, ku lu na Fur kan'ı in di ren (Al lah) ne
yü ce dir. (25/1)
De di ler ki: "Bu el çi ye ne olu yor ki, ye mek ye mek te ve pa zar lar -
da do laş mak ta dır? Ona, ken di siy le bir lik te uya rı cı ola cak bir
me lek in di ril me si ge rek mez miy di?" (25/7)
Eğer di le miş ol say dık, her ka sa ba ya bir uya rı cı gön de rir dik.
(25/51)
Ben, yal nız ca apa çık bir uya rı cı yım." (26/115)
Uya rı cı lar dan ol man için, se nin kal bi nin üze ri ne (in dir miş tir).
(26/194)
Ken di si için bir uya rı cı ol mak sı zın, Biz hiç bir ül ke yi yı kı ma uğ -
rat mış de ği liz. (26/208)
Ve Kur'an'ı oku mak la da (em ro lun dum). Ar tık kim hi da ye te ge -
lir se, ken di nef si için hi da ye te gel miş tir; kim sa pa cak olur sa, de
ki: "Ben yal nız ca uya rı cı lar da nım." (27/92)
(Mu sa'ya) Ses len di ği miz za man da, sen Tur'un ya nın da de ğil -
din. An cak Rab bin den bir rah met ol mak üze re sen den ön ce
ken di le ri ne bir uya rı cı gel me miş olan bir kav mi uyar man için
(gön de ril din). Umu lur ki, öğüt alıp dü şü nür ler di ye. (28/46)
De di ler ki: "Ona Rab bin den ayet ler (bir ta kım mu ci ze ler) in di ril -
me li de ğil miy di?" De ki: "Ayet ler yal nız ca Al lah'ın Katında dır.
Ben ise, an cak apa çık bir uya rı cı yım." (29/50)
Yok sa on lar: "Bu nu uy dur du" mu di yor lar? Ha yır; o, Rab bin den
olan bir hak tır; sen den ön ce ken di le ri ne bir uya rı cı gel me miş bir
kav mi uyar man için (onu sa na in dir dik). Umu lur ki hi da yet bu -
lur lar. (32/3)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz se ni bir şa hid, bir müj de ve ri ci ve
bir uya rı cı ola rak gön der dik. (33/45)
Biz se ni an cak bü tün in san la ra bir mü de ve ri ci ve uya rı cı ola rak
gön der dik. An cak in san la rın ço ğu bil mi yor lar. (34/28)
Biz han gi ül ke ye bir uya rı cı gön der dik se, mut la ka ora nın 're fah
için de şı ma ran ön de ge len le ri': "Ger çek ten biz, si zin ken di siy le
gön de ril di ği niz şe yi ta nı mı yo ruz" de miş ler dir. (34/34)
Oy sa Biz on la ra ders ala cak la rı ki tap lar ver me miş tik ve ken di -
le ri ne sen den ön ce bir uya rı cı da gön der me miş tik. (34/44)
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Sen, yal nız ca bir uya rı cı sın. (35/23)
Şüp he siz Biz se ni, hak ile bir müj de ve ri ci ve bir uya rı cı ola rak
gön der dik. hiç bir üm met yok tur ki, için de bir uya rı cı ge lip-geç -
miş ol ma sın. (35/24)
Ye min le ri nin olan ca güç le riy le, ken di le ri ne bir uya rı cı-kor ku tu cu
ge le cek ol sa, üm met le ri nin her han gi bi rin den mut la ka da ha
doğ ru ola cak la rı na da ir, Al lah'a and iç ti ler. An cak on la ra bir
uya rı cı-kor ku tu cu gel di ğin de (bu,) nef ret le rin den baş ka sı nı ar -
tır ma dı. (35/42)
An dol sun, Biz on la ra uya rı cı lar gön der miş tik. (37/72)
İç le rin den ken di le ri ne bir uya rı cı nın gel me si ne şaş tı lar. Kâ fir ler
de di ki: "Bu, ya lan söy le yen bir bü yü cü dür." (38/4)
De ki: "Ben, yal nız ca bir uya rı cı yım. Bir olan, kah re den
Allah'tan baş ka bir ilah yok tur." (38/65)
Ba na an cak, yal nız ca apa çık bir uya rı cı ol du ğum vah yo lun -
mak ta dır." (38/70)
Bir müj de ve ri ci ve bir uya rı cı ola rak. Ama ço ğu yüz çe vir di ler.
Ar tık on lar din le mez ler. (41/4)
De ki: "Ben el çi ler den bir tü re di de ği lim, ba na ve si ze ne ya pı -
la ca ğı nı da bi le mi yo rum. Ben, yal nız ca ba na vah ye dil mek te
ola na uyu yo rum ve ben, apa çık bir uya rı cı dan baş ka sı de ği lim."
(46/9)
Ad'ın kar de şi ni ha tır la; onun önün den ve ar dın dan ni ce uya rı cı -
lar ge lip geç miş ti; ha ni o, Ah kaf'ta ki kav mi ni: "Al lah'tan baş ka -
sı na kul luk et me yin, ger çek ten ben, si zin için bü yük bir gü nün
aza bın dan kor ka rım" di ye uyar mış tı. (46/21)
Şüp he siz, Biz se ni bir şa hid, bir müj de ve ri ci ve bir uya rı cı ola-
rak gön der dik. (48/8)
Ha yır, on la ra ken di le rin den bir uya rı cı gel me si ne şaş tı lar da, o
ka fir ler: "Bu şa şı la cak bir şey" de di ler. (50/2)
Bu ön ce ki uya rı cı lar dan bir uya rı cı dır. (53/56)
Öf ke si nin-şid de tin den ne re dey se pat la yıp par ça la na cak. Her
bir grup içi ne atıl dı ğın da, bek çi le ri on la ra so rar: "Si ze bir uya rı -
cı gel me di mi?" (67/8)
On lar: "Evet" der ler. "Bi ze ger çek ten bir uya rı cı gel di. Fa kat biz
ya lan la dık ve: "Al lah hiç bir şey in dir me di, siz yal nız ca bü yük bir
sap mış lık için de si niz, de dik." (67/9)
De ki: "(Bu nun la il gi li) Bil gi an cak Al lah'ın Katında dır. Ben an -
cak apa çık bir uya rı cı yım." (67/26)
O da de di ki: "Ey Kav mim, ger çek şu ki, ben si ze (gön de ril miş)
apa çık bir uya rı cı yım." (71/2)
Sen, yal nız ca on dan 'içi tit re ye rek kor kan lar' için bir uya rı cı sın.
(79/45)

UY KU
Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir kâ im dir. O'nu uyuk la -
ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun -
dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Katında şe fa at te bu lu na cak kim dir?
O ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka -
da rı nın dı şın da O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz -
lar. O'nun kür sü sü bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat mış tır.
On la rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O pek yü ce dir pek bü yük -
tür. (2/255)
Ha ni Al lah on la rı sa na uy kun da az gös te ri yor du; eğer sa na çok
gös ter sey di ger çek ten yıl gın lı ğa ka pı la cak tı nız ve iş ko nu sun da
ger çek ten çe kiş me ye dü şe cek ti niz. An cak Al lah esen lik (kur tu -
luş) ba ğış la dı. Çün kü O el bet te si ne le rin özün de sak lı du ra nı bi -
len dir. (8/43)

Böy le lik le ma ğa ra da yıl lar yı lı on la rın ku lak la rı na vur duk (de rin
bir uy ku ver dik). (18/11)
Sen on la rı uya nık sa nır sın oy sa on lar (de rin bir uy ku da) uyuş-
muş lar dır. Biz on la rı sağ ya na ve sol ya na çe vi ri yor duk. Kö pek -
le ri de iki ko lu nu uzat mış ya tı yor du. On la rı gör müş ol say dın ge -
ri dö nüp on lar dan ka çar dın on lar dan içi ni kor ku kap lar dı.
(18/18)
O ge ce yi si zin için bir el bi se uy ku yu bir din len me ve gün dü zü
de ya yı lıp-ça lış ma (za ma nı) kı lan dır. (25/47)
De miş ler dir ki: "Ey vah lar bi ze uy ku ya-bı ra kıl dı ğı mız yer den bi -
zi kim di ril tip-kal dır dı? Bu Rah man'ın va'det ti ği dir (de mek ki)
gön de ri len (el çi)ler doğ ru söy le miş". (36/52)
Al lah öle cek le ri za man can la rı nı alır; öl me ye ni de uy ku sun da
(bir tür ölü me so kar). Böy le ce ken di si hak kın da ölüm ka ra rı ve -
ril miş ola nı(n ru hu nu) tu tar öbü rü sü nü ise adı ko nul muş bir ece -
le ka dar sa lı ve rir. Şüp he siz bun da dü şü ne bi len bir ka vim için
ger çek ten ayet ler var dır. (39/42)
Uy ku nu zu bir din len me yap tık. (78/9)

UZ ZA
Gör dü nüz mü-ha ber ve rin; Lat ve Uz za'yı. (53/19)
Ve üçün cü (put) olan Me nat'ı(n her han gi bir güç le ri var mı)?
(53/20)
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ÜC RET
Sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) dı şın da ki ka dın lar dan
'ev li ve öz gür' olan lar la da (ev len me niz ha ram dır.) Bun lar,
Allah'ın üze ri ni ze yaz dı ğı dır. Bun la rın dı şın da ka la nı if fet le ri ni
ko ru yup fu huş ta bu lun ma mak üze re mal la rı nız la (me hir ve re -
rek) ev le ne cek ka dın ara ma nız si ze he lal kı lın dı. Öy ley se on lar-
dan han gi şey le (ve ya ne ka dar) ya rar lan dıy sa nız, on la ra üc ret
(me hir)le ri ni tes bit edil di ği mik ta rıy la öde yin. Mik ta rın tes bi tin -
den son ra, kar şı lık lı hoş nud ol du ğu nuz bir şey ko nu sun da üs tü-
nü ze bir so rum lu luk yok tur. Şüp he siz Al lah, bi len dir, hü küm ve
hik met sa hi bi olan dır. (4/24)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler, o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı, fu huş ta bu lun ma yan, if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra, fu huş ya pa cak olur lar sa, öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za-
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu, siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/25)
Bu gün si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. (Ken di le ri ne) Ki tap
ve ri len le rin ye me ği si ze he lal, si zin de ye me ği niz on la ra he lal -
dir. Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön ce (ken-
di le ri ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka dın lar da, na mus -
lu, fu huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -
on la ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı -
lın dı.) Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa, el bet te onun yap tı ğı
bo şa çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (5/5)
İş te Al lah'ın hi da yet ver dik le ri bun lar dır; öy ley se sen de on la rın
bu hi da yet le ri ne uy. De ki: "Ben bu nun için siz den bir üc ret is -
te mi yo rum. O (Kur'an), alem le re bir 'öğüt ve ha tır lat ma dan' baş-
ka sı de ğil dir." (6/90)
Ey kav mim, ben bu nun kar şı lı ğın da siz den hiç bir üc ret is te mi -
yo rum. Be nim üc re tim, be ni ya ra tan dan baş ka sı na ait de ğil dir.
Akıl er dir me ye cek mi si niz? (11/51)
Oy sa ki sen bu na kar şı on lar dan bir üc ret de is te mi yor sun. O,
alem ler için yal nız ca bir 'öğüt ve ha tır lat ma dır.' (12/104)
(Yi ne) Böy le ce iki si yo la ko yul du. Ni ha yet bir ka sa ba ya ge lip
ye mek is te di ler, fa kat (ka sa ba hal kı) on la rı ko nuk la mak tan ka -
çın dı. On da (ka sa ba da) yı kıl ma ya yüz tut muş bir du var bul du -
lar, he men onu in şa et ti. (Mu sa) De di ki: "Eğer is te sey din ger-
çek ten bu na kar şı lık bir üc ret ala bi lir din." (18/77)
De ki: "Ben bu na kar şı lık, Rab bi ne doğ ru bir yol tut ma yı di le yen
(in san lar ol ma nız) dı şın da siz den bir üc ret is te mi yo rum."
(25/57)
Bü yü cü ler gel dik le rin de, Fi ra vun'a: "Şa yet biz ga lip ge lir sek, bi -
ze bir üc ret var ger çek ten, de ğil mi?" de di ler. (26/41)
Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi yo rum; üc re tim yal nız -
ca alem le rin Rab bi ne ait tir." (26/109)
Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi yo rum; üc re tim yal nız -
ca alem le rin Rab bi ne ait tir." (26/127)
Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi yo rum; (26/145)
Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi yo rum; üc re tim yal nız -
ca alem le rin Rab bi ne ait tir." (26/164)

Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi yo rum; üc re tim yal nız -
ca alem le rin Rab bi ne ait tir." (26/180)
O (ka dın)lar dan bi ri de di ki: "Ey ba ba cı ğım, onu üc ret li ola rak
tut; çün kü üc ret le tut tuk la rı nın en ha yır lı sı ger çek ten o kuv vet li,
gü ve ni lir (bi ri)dir." (28/26)
Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz sa na üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver-
di ğin eş le ri ni ve Al lah'ın sa na ga ni met ola rak ver dik le ri (sa vaş
esir le ri)nden sağ eli nin ma lik ol du ğu (ca ri ye ler) ile se nin le bir lik-
te hic ret eden am ca nın kız la rı nı, ha la nın kız la rı nı, da yı nın kız-
la rı nı ve tey ze nin kız la rı nı he lal kıl dık; bir de, ken di si ni pey gam-
be re hi be eden ve pey gam be rin ken di si ni al mak is te di ği mü'min
bir ka dı nı da, -mü'min ler için ol mak sı zın yal nız ca sa na has ol -
mak üze re- (se nin için he lal kıl dık). Biz, ken di eş le ri ve sağ el -
le ri nin ma lik ol du ğu (ca ri ye le ri) ko nu sun da on lar (mü'min ler)
üze ri ne ne yi farz kıl dı ğı mı zı bil dik (si ze bil dir dik). Böy le lik le se -
nin için hiç bir güç lük ol ma sın. Al lah çok ba ğış la yan dır, çok esir-
ge yen dir. (33/50)
De ki: "Ben siz den bir üc ret is te miş sem, ar tık o si zin ol sun. Be -
nim ec rim (üc re tim), yal nız ca Al lah'a ait tir. O, her şe ye şa hid
olan dır." (34/47)
Siz den üc ret is te me yen le re uyun, on lar hi da yet bul muş kim se -
ler dir." (36/21)
(Ey Pey gam ber) De ki: "Ben, bu na kar şı siz den bir üc ret is te -
mi yo rum ve (ken di li ğin den) bir yü küm lü lük ge ti ren ler den de de -
ği lim." (38/86)
İş te Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı na böy le
müj de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı ya kın lık ta sev gi dı -
şın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum." Kim bir iyi lik ka za nır sa,
Biz on da ki iyi li ği art tı rı rız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, şük-
re de ne kar şı lı ğı nı ve ren dir. (42/23)
Yok sa sen on lar dan bir üc ret mi is ti yor sun ki, hak sız bir borç tan
do la yı ağır bir yük al tın da lar? (52/40)
Ey iman eden ler, mü'min ka dın lar hic ret ede rek si ze gel dik le ri
za man, on la rı im ti han edin. Al lah, on la rın iman la rı nı da ha iyi bi -
len dir. Şa yet (ger çek ten) mü'min ka dın lar ol duk la rı nı bi lip-öğ re -
nir se niz, ar tık sa kın on la rı ka fir le re ge ri çe vir me yin. (Çün kü) Ne
bun lar on la ra he lal dir, ne on lar bun la ra he lal dir. On la ra (ka fir
ko ca la rı na ken di le ri için) har ca dık la rı nı ve rin. On la ra (hic ret
eden mü'min ka dın la ra) üc ret le ri ni (me hir le ri ni) ver di ği niz tak-
dir de on la rı ni kah la ma nız da si ze bir güç lük yok tur. Ka fir (ka -
dın)la rın is met le ri ni (ni kah la rı nı) tut ma yın ve (on lar için) har ca -
dık la rı nı zı is te yin. On lar da (mü'min ka dın la ra) har ca dık la rı nı is -
te sin ler. Bu, Al lah'ın hük mü dür; si zin ara nız da hük me der. Al lah,
bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (60/10)
(Bo şa dı ğı nız) Ka dın la rı, gü cü nüz ora nın da otur mak ta ol du ğu -
nuz ye rin bir ya nın da otur tun, on la ra 'dar lık ve sı kın tı ya dü şür -
mek ama cıy la' za rar ver me yin. Eğer on lar ha mi le ise ler, yük le -
ri ni bı ra kın ca ya (do ğum la rı nı ya pın ca ya) ka dar on la ra na fa ka
ve rin. Şa yet siz ler için (ço cu ğu) em zi rir ler se, on la ra üc ret le ri ni
öde yin. (Du rum ve iliş ki le ri ni zi) Ken di ara nız da ma ruf (gü zel lik -
le ve İs lam'a uy gun bir tarz) üze re gö rü şüp-ko nu şun. Eğer güç-
lük içi ne gi rer se niz, bu du rum da (ço cu ğu) onun (ba ba sı) için bir
baş ka sı em zi re bi lir. (65/6)
Sen, on lar dan bir üc ret mi is ti yor sun ki, on lar, hak sız bir borç-
tan do la yı ağır bir yük al tın da kal mış lar? (68/46)

ÜL FET
Na sıl olu yor da Al lah'ı in kar edi yor su nuz? Oy sa ölü iken si zi O
di rilt ti; son ra si zi yi ne öl dü re cek, yi ne di ril te cek tir ve son ra O'na
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dön dü rü le cek si niz. (2/28)
Siz, in san la ra iyi li ği em re der ken, ken di ni zi unu tu yor mu su nuz?
Oy sa siz ki ta bı oku yor su nuz. Yi ne de akıl lan ma ya cak mı sı nız?
(2/44)
Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa, biz bir çe şit ye me ğe kat-
lan ma ya ca ğız, Rab bi ne yal var da, bi ze ye rin bi tir dik le rin den
bak la, acur, sar mı sak, mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man
Mu sa:) "Ha yır lı ola nı, şu de ğer siz, şey le mi de ğiş tir mek is ti yor -
su nuz? (Öy ley se) Mı sır'a inin, çün kü (ora da) ken di niz için is te -
di ği niz var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk
(dam ga sı) vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu, kuş ku -
suz, Al lah'ın ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız
ye re öl dür me le rin den di. (Yi ne) bu, is yan et me le rin den ve sı nı rı
çiğ ne me le rin den di. (2/61)
Ha ni Mu sa kav mi ne: "Al lah, mu hak kak si zin bir sı ğır kes me ni zi
em re di yor" de miş ti. "Bi zi ala ya mı alı yor sun?" de di ler. (Mu sa)
"Ca hil ler den ol mak tan Al lah'a sı ğı nı rım" de di. (2/67)
"On lar ha la Kur'an'ı iyi ce dü şün mü yor lar mı? Eğer o, Al lah'tan
baş ka sı nın Katından ol say dı, kuş ku suz için de bir çok ay kı rı lık lar
(çe liş ki ler, ih ti laf lar) bu la cak lar dı.” (4/82)
Ve: "Biz Hıris ti yan la rız" di yen ler den ke sin söz (mi sak) al mış tık.
So nun da on lar ken di le ri ne ha tır la tı lan şey den (ya rar la nıp) pay
al ma yı unut tu lar. Böy le ce Biz de, kı ya me te ka dar ara la rın da kin
ve düş man lık sal dık. Al lah, ya pa gel dik le ri şe yi on la ra  ha ber ve -
re cek tir. (5/14)
"De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç; eğer Al lah si zin işit me ni zi ve gör-
me ni zi alı ve rir ve kalp le ri ni zi mü hür ler se, on la rı si ze Al lah'tan
baş ka ge ti re bi le cek ilah kim dir?" Bak, Biz na sıl ayet le ri 'çe şit li
bi çim ler de açık lı yo ruz da' son ra on lar (yi ne) sırt çe vi rip-en gel li -
yor lar?” (6/46)
Son ra kö tü lü ğün ye ri ni iyi lik le de ğiş tir dik, öy le ki on lar, ço ğal dı -
lar ve: "Ata la rı mı za da (ba zan) şid det li sı kın tı lar (ba zan da) re -
fah ve ge niş lik ler do kun muş tu" de di ler. Bu nun üze ri ne, Biz de
on la rı ken di le ri hiç şu urun da de ğil ken apan sız kıs kıv rak ya ka -
la yı ver dik. (7/95)
"On lar, gök le rin ve ye rin 'ba ğım lı ol du ğu ege men li ğe ve sün ne -
te' (me le kût) Al lah'ın ya rat tı ğı şey le re ve ih ti mal (ve rip) ecel le ri -
nin pek yak laş tı ğı na bak mı yor lar mı? Bun dan son ra on lar ar tık
han gi sö ze ina na cak lar?” (7/185)
"Gör mü yor lar mı ki, ger çek ten on lar her yıl, bir ve ya iki de fa be -
la ya çarp tı rı lı yor lar da son ra tev be et mi yor lar ve öğüt alıp (ders
çı ka rıp) dü şün mü yor lar.” (9/126)
"Al lah'ın her han gi bir şey den ya rat tı ğı na bak mı yor lar mı? Onun
göl ge le ri kü çü le rek sağ dan ve sol dan Al lah'a sec de eder va zi -
yet te dö ner.” (16/48)
"Gör mü yor lar mı; gök le ri ve ye ri ya ra tan Al lah, on la rın ben ze ri -
ni ya rat ma ya gü cü ye ter ve on lar için ken di sin de şüp he ol ma -
yan bir sü re (ecel) kıl mış tır. Zul me den ler ise an cak in kar da
ayak di ret ti ler.” (17/99)
"İn san ön ce den, hiç bir şey de ğil ken, ger çek ten Bizim onu ya -
rat mış bu lun du ğu mu zu (hiç) dü şün mü yor mu?” (19/67)
"Ken di ne fis le ri ko nu sun da dü şün mü yor lar mı? Al lah, gök le ri,
ye ri ve bu iki si ara sın da olan la rı an cak hak ile ve be lir len miş bir
sü re (ecel) ola rak ya rat mış tır. Ger çek ten, in san lar dan ço ğu
Rab le ri ne ka vuş ma yı in kar edi yor lar.” (30/8)
"On lar ha la Kur'an'ı iyi ce dü şün mü yor lar mı? Eğer o, Al lah'tan
baş ka sı nın Katından ol say dı, kuş ku suz için de bir çok ay kı rı lık lar
(çe liş ki ler, ih ti laf lar) bu la cak lar dı.” (4/82)
"Böy le ce on la ra bö ğü ren bir bu za ğı hey ke li dö küp çı kar dı, "İş -

te, si zin ve ila hı nız, Mu sa'nın ila hı bu dur; fa kat (Mu sa) unut tu"
de di ler.Onun ken di le ri ne bir söz le ce vap ver me di ği ni ve on la ra
bir za rar ve ya fay da sağ la ma ya gü cü ol ma dı ğı nı gör mü yor lar
mı?” (20/88)
"O in kar eden ler gör mü yor lar mı ki, (baş lan gıç ta) gök ler le yer,
bir bi riy le bi ti şik iken, Biz on la rı ayır dık ve her can lı şe yi su dan
ya rat tık. Yi ne de on lar inan ma ya cak lar mı?” (21/30)
"Üzer le rin de ki gö ğe bak mı yor lar mı? Biz, onu na sıl bi na et tik ve
onu na sıl süs le dik? Onun hiç bir çat la ğı yok.”(50/6)
"Bak mı yor lar mı o de ve ye; na sıl ya ra tıl dı? Gö ğe, na sıl yük sel -
til di? Dağ la ra; na sıl otur tu lup-ku rul du?Ye re; na sıl ya yı lıp-dö -
şen di? (88/17-20)

ÜL KE
İn kâr eden le rin ül ke ül ke dö nüp-do laş ma la rı se ni al dat ma sın.
(3/196)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da ve: "Rab bi miz, bi zi hal kı za lim
olan bu ül ke den çı kar, bi ze Katından bir ve li (ko ru yu cu sa hib)
gön der, bi ze Katından bir yar dım eden yol la" di yen er kek ler, ka -
dın lar ve ço cuk lar dan za yıf bı ra kıl mış lar adı na sa vaş mı yor su -
nuz? (4/75)
Böy le ce Biz, her ül ke nin ön de ge len le ri ni -ora da hi le li- dü zen ler
kur sun lar di ye- ora nın suç lu-gü nah kar la rı kıl dık. Oy sa on lar, hi -
le li-dü ze ni an cak ken di le ri ne ku rar lar da bu nun şu uru na var-
maz lar. (6/123)
Bu, hal kı ha ber siz ken, Rab bi nin ül ke le ri zu lüm ve he lak edi ci ol -
ma dı ğın dan dır. (6/131)
Biz ni ce ül ke le ri yı kı ma uğ rat tık. Ge ce le ri uyur lar ken ya da gün-
dü zün din le nir ler ken Bizim zor lu aza bı mız on la ra ge li ver di.
(7/4)
Kav mi nin ön de ge len le rin den bü yük lük tas la yan lar (müs tek bir -
ler) de di ler ki: "Ey Şu ayb, se ni ve se nin le bir lik te iman eden le ri
ya ül ke miz den sü rüp-çı ka ra ca ğız ve ya mut la ka bi zim di ni mi ze
ge ri dö ne cek si niz." (Şu ayb:) "Biz is te me sek de mi?" de di.
(7/88)
Eğer o ül ke ler hal kı inan sa lar dı ve kor kup-sa kın sa lar dı, ger çek -
ten üzer le ri ne hem gök ten, hem yer den (sa yı sız) bol luk lar (be -
re ket ler) açar dık; an cak on lar ya lan la dı lar, Biz de on la rı ka za -
na gel dik le ri ne de niy le ya ka la yı ver dik. (7/96)
O ül ke ler hal kı, ge ce le ri uyur ken, on la ra zor lu aza bı mı zın gel-
me ye ce ğin den gü ven de miy di ler? (7/97)
Ya da o ül ke ler hal kı, kuş luk vak ti eğ len ce ye dal mış ken, on la ra
zor lu-aza bı mı zın gel me ye ce ğin den gü ven de miy di ler? (7/98)
İş te bu ül ke ler, sa na on la rın 'ha ber le rin den ak tar ma lar ya pı yo -
ruz.' Ger çek ten, on la ra el çi le ri apa çık bel ge ler le gel miş ler di.
Ama da ha ön ce den ya lan la ma la rı ne de niy le iman eder ol ma dı -
lar. İş te Al lah, in kâr eden le rin kalp le ri ni böy le dam ga lar. (7/101)
Ama (azab gel di ği sı ra da) iman edip ima nı ken di si ne ya rar sağ-
la mış -Yu nus kav mi nin dı şın da- bir ül ke ol say dı ya! On lar iman
et tik le ri za man dün ya ha ya tın da on lar dan aşa ğı la tı cı aza bı kal-
dır dık ve on la rı bel li bir za ma na ka dar ya rar lan dır dık. (10/98)
On lar, zu lüm iş le mek te ler ken, ül ke le ri (ve ya ne sil le ri) ya ka la dı -
ğı za man... Rab bi nin ya ka la ma sı iş te böy le dir. Ger çek ten
O'nun ya ka la ma sı pek acı, pek şid det li dir. (11/102)
Hal kı, ıs lah eden kim se ler iken, se nin Rab bin o ül ke le ri zulm ile
he lak ede cek de ğil di. (11/117)
Biz, ken di si için bi li nen (tak dir edil miş) bir ki tap ol mak sı zın hiç-
bir ül ke yi yı kı ma uğ rat ma dık. (15/4)
Biz, bir ül ke yi he lak et mek is te di ği miz za man, onun 'var lık ve
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güç sa hi bi ön de ge len le ri ne' em re de riz, böy le lik le on lar on da
boz gun cu luk çı ka rır lar. Ar tık onun üze ri ne söz hak olur da, onu
kö kün den dar ma da ğın ede riz. (17/16)
Hiç bir ül ke (ve ya şe hir) ol ma sın ki, kı ya met gü nün den ön ce Biz
onu (ya) bir yı kı ma uğ ra ta ca ğız ve ya onu şid det li bir azab la
azab lan dı ra ca ğız; bu (mu hak kak) o ki tap ta ya zı lı dır. (17/58)
İş te ül ke ler (ve on la rın halk la rı), zul met tik le ri za man on la rı yı kı -
ma uğ rat tık; ve yı kım la rı için bir bu luş ma za ma nı tes bit et tik.
(18/59)
Ken di le rin den ev vel yı kı ma uğ rat tı ğı mız hiç bir ül ke (hal kı) iman
et me miş ti; şim di bun lar mı iman ede cek? (21/6)
Biz, zul me den ül ke ler den ni ce si ni kı rıp ge çir dik ve bu nun ar dın-
dan bir baş ka kav mi mey da na ge tir dik. (21/11)
Yı kı ma uğ rat tı ğı mız bir ül ke ye (tek rar dün ya ha ya tı) im kan sız
(ha ram)dır; hiç şüp he siz on lar, (dün ya ya) bir da ha ge ri dön me -
ye cek ler. (21/95)
(Hal kı) Zul me di yor ken yı kı ma uğ rat tı ğı mız ni ce ül ke ler var dır ki,
şim di on la rın alt la rı üst le ri ne gel miş ıpıs sız dur mak ta, kul la nı la -
maz du rum da ki ku yu la rı (ter k e dil miş bu lun mak ta), yük sek sa -
ray la rı (çın çın öt mek te dir). (22/45)
Ni ce ül ke ler var dır ki, (hal kı) zul me di yor ken Ben ona bir sü re ta -
nı dım, son ra ya ka la yı ver dim; dö nüş yal nız ca ba na dır. (22/48)
An dol sun, on lar, üs tü ne fe la ket yağ mu ru yağ dı rıl mış bu lu nan o
ül ke ye uğ ra mış lar dır; yi ne de onu gör mü yor lar mıy dı? Ha yır,
on lar di ril me yi um mu yor lar dı. (25/40)
Ken di si için bir uya rı cı ol mak sı zın, Biz hiç bir ül ke yi yı kı ma uğ -
rat mış de ği liz. (26/208)
De di ki: "Ger çek ten hü küm dar lar bir ül ke ye gir dik le ri za man,
ora sı nı boz gu na uğ ra tır lar ve hal kın dan onur sa hi bi olan la rı hor
ve aşa ğı lık kı lar lar; iş te on lar, böy le ya par lar." (27/34)
Bi zim el çi le ri miz İb ra him'e bir müj de ile gel dik le ri za man, de di -
ler ki: "Ger çek şu ki, biz bu ül ke nin hal kı nı yı kı ma uğ ra ta ca ğız.
Çün kü onun hal kı za lim ol du lar." (29/31)
Şüp he siz Biz, fa sık lık yap ma la rın dan do la yı, bu ül ke hal kı nın
üs tü ne gök ten iğ renç bir azab in di re ce ğiz." (29/34)
Biz han gi ül ke ye bir uya rı cı gön der dik se, mut la ka ora nın 're fah
için de şı ma ran ön de ge len le ri': "Ger çek ten biz, si zin ken di siy le
gön de ril di ği niz şe yi ta nı mı yo ruz" de miş ler dir. (34/34)
Ül ke ler den ni ce le ri var dır ki, Rab le ri nin ve O'nun el çi le ri nin em -
ri ne kar şı ge lip az mış lar, böy le ce Biz de on la rı çe tin bir he sa ba
çek mi şiz ve on la rı ben ze ri gö rül me dik bir azab la azab lan dır mı -
şız. (65/8)

ÜMİT SİZ LİK
"Oğul la rım gi din de Yu suf ile kar de şin den (du yar lı bir araş tır -
may la) bir ha ber ge ti rin ve Al lah'ın rah me tin den umut kes me -
yin. Çün kü kâ fir ler top lu lu ğun dan baş ka sı Al lah'ın rah me tin den
umut kes mez." (12/87)
De di ler ki: "Se ni ger çek le müj de le dik; öy ley se umut ke sen ler -
den ol ma." (15/55)
İn sa na bir ni met ver di ği miz de sırt çe vi rir ve yan çi zer; ona bir
şer do kun du ğu za man da umut suz lu ğa ka pı lır. (17/83)
Biz in san la ra bir rah met tad dır dı ğı mız za man onun la se vi nir ler;
ken di el le ri nin tak dim et ti ği do la yı sıy la on la ra bir kö tü lük isa bet
et ti ğin de he men umut suz lu ğa ka pı lır lar. (30/ 36)
(Ben den on la ra) De ki: "Ey ken di aleyh le rin de ol mak üze re öl -
çü yü ta şı ran kul la rım. Al lah'ın rah me tin den umut kes me yin.
Şüp he siz Al lah bü tün gü nah la rı ba ğış lar. Çün kü O ba ğış la yan -
dır esir ge yen dir." (39/53)

ÜM MET
Rab bi miz, iki mi zi Sa na tes lim ol muş (Müs lü man lar) kıl ve so yu -
muz dan Sa na tes lim ol muş (Müs lü man) bir üm met (ver). Bi ze
iba det yön tem le ri ni (yer ve ya il ke le ri ni) gös ter ve tev be mi zi ka -
bul et. Şüp he siz, Sen tev be le ri ka bul eden ve esir ge yen sin."
(2/128)
On lar bir üm met ti; ge lip geç ti. On la rın ka zan dık la rı ken di le ri nin,
si zin ka zan dık la rı nız si zin dir. Siz, on la rın yap tık la rın dan so rum -
lu de ğil si niz. (2/134, 2/141)
Böy le ce Biz si zi, in san la ra şa hid (ve ör nek) ol ma nız için or ta bir
üm met kıl dık; Pey gam ber de üze ri niz de bir şa hid ol sun. Se nin
üze rin de bu lun du ğun (yö nü, Ka'be'yi) kıb le yap ma mız, el çi ye
uyan la rı, to puk la rı üze rin de ge ri sin ge ri dö nen ler den ayır det -
mek için dir. Doğ ru su (bu,) Al lah'ın hi da ye te ilet tik le ri nin dı şın da
ka lan lar için bü yük (bir yük)tür. Al lah, ima nı nı zı bo şa çı ka ra cak
de ğil dir. Şüp he siz, Al lah, in san la ra şef kat eden dir, esir ge yen -
dir. (2/143)
İn san lar tek bir üm met ti. Al lah, müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak
pey gam ber ler gön der di ve be ra ber le rin de, in san la rın an laş -
maz lı ğa düş tük le ri şey ler ko nu sun da, ara la rın da hü küm ver mek
üze re hak ki tap lar in dir di. Oy sa ken di le ri ne apa çık ayet ler gel-
dik ten son ra, bir bir le ri ne kar şı olan 'az gın lık ve kıs kanç lık la rı'
yü zün den an laş maz lı ğa dü şen ler, o, (Ki tap) ve ri len ler den baş-
ka sı de ğil dir. Böy le ce Al lah, iman eden le ri, hak kın da ay rı lı ğa
düş tük le ri ger çe ğe ken di iz niy le eriş tir di. Al lah, ki mi di ler se onu
doğ ru ya yö nel tir. (2/213)
Siz, in san lar için çı ka rıl mış ha yır lı bir üm met si niz; ma ruf (iyi ve
İs lam'a uy gun) ola nı em re der, mün ker olan dan sa kın dı rır ve
Allah'a iman eder si niz. Ki tap Eh li de inan mış ol say dı, el bet te
ken di le ri için ha yır lı olur du. İç le rin den iman eden ler var dır, fa kat
ço ğun lu ğu fıs ka sa pan lar dır. (3/110)
Her üm met ten bir şa hid ge tir di ği miz ve on la rın üze ri ne se ni şa -
hit ola rak ge tir di ği miz za man na sıl ola cak? (4/41)
Sa na da (Ey Mu ham med,) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve
ona 'bir şa hid-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik. Öy -
ley se ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge len hak-
tan sa pıp on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Siz den her
bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Al lah di le -
sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le riy le si zi de -
ne me si için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü
Al lah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha -
ber ve re cek tir. (5/48)
Ve eğer on lar Tev rat'ı, İn cil'i ve ken di le ri ne Rab le rin den in di ri -
le ni (Kur'an'ı) ayak ta tut sa lar dı, el bet te üst le rin den ve ayak la rı -
nın al tın dan (sa yı sız ni me ti) yi ye cek ler di. İç le rin de aşı rı ol ma -
yan (mu te dil) bir üm met var dır. On lar dan ço ğu nun yap tık la rı ise
ne kö tü dür! (5/66)
Yer yü zün de hiç bir can lı ve iki ka na dıy la uçan hiç bir kuş yok tur
ki, si zin gi bi üm met ler ol ma sın. Biz Ki tap'ta hiç bir şe yi nok san
bı rak ma dık, son ra on lar Rab le ri ne top la na cak lar dır. (6/38)
An dol sun, sen den ön ce ki üm met le re (pey gam ber ler) gön der dik
de on la rı da ya nıl maz zor luk (yok sul luk) ve sı kın tı lar la çe vi ri ver -
dik. Umu lur ki yal va rır lar di ye. (6/42)
Al lah'tan baş ka yal va rıp-ya kar dık la rı na (tap tık la rı na) söv me yin;
son ra on lar da had di aşa rak bil mek si zin Al lah'a sö ver ler. İş te
böy le, Biz her üm me te yap tık la rı nı süs lü (çe ki ci) gös ter dik, son -
ra on la rın son va rış la rı Rab le ri ne dir. O, yap mak ta ol duk la rı nı
on la ra ha ber ve re cek tir. (6/108)
Her üm met için bir ecel var dır. On la rın ecel le ri ge lin ce, ne bir
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sa at er te le ne bi lir ler ne de öne alı na bi lir ler (tam za ma nın da çö -
ker ler.) (7/34)
(Al lah) di ye cek: "Cin ler den ve in san lar dan siz den ön ce geç miş
üm met ler le bir lik te ate şe gi rin." Her bir üm met gi ri şin de kar de -
şi ni (ken di ben ze ri ni) la net ler. Ni te kim hep si bir bi ri ar dın ca ora -
da top la nın ca, en son ra yer alan lar, en ön de ge len ler için:
"Rab bi miz, iş te bun lar bi zi sap tır dı; öy ley se ateş ten kat kat art-
tı rıl mış bir azab ver di ye cek ler. (Al lah da:) "Hep si için kat kat tır.
An cak siz bil mez si niz" di ye cek. (7/38)
Ya rat tık la rı mız dan, hak ka yö nel tip-ile ten ve onun la ada le ti kı lan
(uy gu la yan) bir üm met var dır. (7/181)
İn san lar, tek bir üm met ten baş ka de ğil di; son ra an laş maz lı ğa
düş tü ler. Eğer Rab bin den geç miş (ve ril miş) bir söz ol ma say dı,
an laş maz lı ğa düş tük le ri şey ko nu sun da mut la ka ara la rın da hü -
küm ve ril miş olur du. (10/19)
Her üm me tin bir re su lü var dır. On la ra re sul le ri gel di ği za man,
ara la rın da ada let le hü küm ve ri lir ve on lar zul me uğ ra tıl maz lar.
(10/47)
De ki: "Al lah'ın di le me si dı şın da, ken dim için za rar dan ve ya rar-
dan (hiç bir şe ye) ma lik de ği lim. Her üm me tin bir ece li var dır.
On la rın ecel le ri ge lin ce, ar tık ne bir sa at er te le ne bi lir ler, ne öne
alı na bi lir ler. (10/49)
"Ey Nuh" de nil di. "Sa na ve se nin le bir lik te olan üm met ler üze ri -
ne Biz den se lam ve be re ket ler le (ge mi den) in. (Siz den tü re ye -
cek di ğer kâ fir) Üm met le ri de ya rar lan dı ra ca ğız, son ra on la ra
Biz den acı bir azab do ku na cak tır." (11/48)
Eğer Rab bin di le sey di, in san la rı el bet te tek bir üm met kı lar dı.
Oy sa, on lar, an laş maz lı ğı sür dür mek te dir ler: (11/118)
Böy le ce Biz se ni, ken di sin den ön ce ni ce üm met ler ge lip-geç -
miş olan bir üm me te (el çi ola rak) gön der dik; sa na vah yet tik le ri -
mi zi on la ra oku ya sın di ye. Oy sa on lar Rah man'a nan kör lük edi-
yor lar. De ki: "O, be nim Rab bim dir, O'ndan baş ka ilah yok tur.
Ben O'na te vek kül et tim ve son dö nüş O'na dır." (13/30)
Hiç bir üm met, ken di ece li ni ne öne ala bi lir, ne de on lar er te le -
ne bi lir ler. (15/5)
An dol sun, Biz her üm me te: "Al lah'a kul luk edin ve ta ğut tan ka -
çı nın" (di ye teb liğ et me si için) bir el çi gön der dik. Böy le lik le, on -
lar dan ki mi ne Al lah hi da yet ver di, on lar dan ki mi nin üze ri ne sa -
pık lık hak ol du. Ar tık, yer yü zün de do la şın da ya lan la yan la rın
uğ ra dık la rı so nu cu gö rün. (16/36)
An dol sun Al lah'a, sen den ön ce ki üm met le re de (el çi ler) gön der-
dik, fa kat şey tan on la ra ya pıp et tik le ri ni süs lü gös ter miş tir; bu -
gün de on la rın ve li si odur ve on lar için acı bir azab var dır.
(16/63)
Her üm met ten bir şa hid gön de re ce ği miz gün; (ar tık on dan) son -
ra ne in kâr eden le re (özür di le me le ri için) izin ve ri le cek, ne
(Allah'tan) hoş nut luk di lek le ri ka bul edi le cek. (16/84)
Her üm met için de ken di ne fis le rin den on la rın üze ri ne bir şa hid
ge tir di ği miz gün, se ni de on lar üze rin de bir şa hid ola rak ge ti re -
ce ğiz. Biz Ki ta bı sa na, her şe yin açık la yı cı sı, Müs lü man la ra bir
hi da yet, bir rah met ve bir müj de ola rak in dir dik. (16/89)
Bir üm met di ğer bir üm met ten (sa yı ca ve mal ca) da ha ge liş kin -
dir di ye, ye min le ri ni zi ken di ara nız da bir bo zu cu luk un su ru ya -
pa rak, ipi ni kuv vet le eğir dik ten son ra bo zup-çö zen (ka dın) gi bi
ol ma yın. Şüp he siz Al lah, si zi bu nun la im ti han et mek te dir. Kı ya -
met gü nü hak kın da ih ti la fa düş tü ğü nüz şe yi si ze mu hak kak
açık la ya cak tır. (16/92)
Eğer Al lah di le sey di, si zi tek bir üm met kı lar dı; an cak di le di ği ni
sap tı rır, di le di ği ni hi da ye te er di rir. Yap tık la rı nız dan mu hak kak

so rum lu tu tu la cak sı nız. (16/93)
Ger çek şu ki, İb ra him (tek ba şı na) bir üm met ti; Al lah'a gö nül den
yö ne lip ita at eden bir mu vah hid di ve o müş rik ler den de ğil di.
(16/120)
Ger çek ten, si zin bu üm me ti niz tek bir üm met tir. Ben de si zin
Rab bi ni zim, öy ley se ba na iba det edi niz. (21/92)
Biz her üm met için bir "Men sek" kıl dık, O'nun ken di le ri ne rı zık
ola rak ver di ği (kur ban lık) hay van lar üze ri ne Al lah'ın adı nı an -
sın lar di ye. İş te si zin ila hı nız bir tek ilah tır, ar tık yal nız ca O'na
tes lim olun. Sen al çak gö nül lü olan la ra müj de ver. (22/34)
Biz her üm me te bir iba det tar zı (Men sek) kıl dık, on lar bu tarz
üze re iba det et mek te dir ler. Öy ley se, (din) iş(in)de se nin le çe -
kiş me sin ler. Sen, Rab bi ne ça ğır. Şüp he siz sen dos doğ ru bir hi -
da yet üze rin de sin. (22/67)
Üm met ler den hiç bi ri, ken di si ne tes bit edil miş ece li ne öne ala-
bi lir, ne er te le ye bi lir. (23/43)
Son ra bir bi ri pe şi sı ra el çi le ri mi zi gön der dik; her üm me te ken di
el çi si gel di ğin de, onu ya lan la dı lar. Böy le ce Biz de on la rı (yı kı -
ma uğ ra tıp yok et me de) ki mi ni ki mi nin izin de yü rüt tük ve on la rı
(ta ri hin an la tıp ak tar dı ğı) bir olay kıl dık. İman et me yen ka vim
için yı kım ol sun. (23/44)
İş te si zin üm me ti niz bir tek üm met tir ve Ben de si zin Rab bi ni -
zim; öy ley se ben den kor kup-sa kı nın. (23/52)
Ve her üm met ten ayet le ri mi zi ya lan la yan bir gru bu top la ya ca ğı -
mız gün, ar tık on lar 'tu tuk la nıp (azab ye ri ne) da ğı tı lır lar.' (27/83)
Her üm met ten bir şa hid ayı rıp çı kar dık da: "Ke sin-ka nıt (bur-
han)ını zı ge ti rin" de dik. Ar tık öğ ren miş ol du lar ki, hak, ger çek -
ten Al lah'ın dır ve dü züp uy dur duk la rı ken di le rin den uzak la şıp-
kay bol muş lar dır. (28/75)
"Eğer ya lan lar sa nız, siz den ön ce ki üm met ler de (el çi le rin çağ rı -
sı nı) ya lan la mış lar dır. El çi ye dü şen ise, yal nız ca açık bir teb liğ -
dir." (29/18)
Şüp he siz Biz se ni, hak ile bir müj de ve ri ci ve bir uya rı cı ola rak
gön der dik. Hiç bir üm met yok tur ki, için de bir uya rı cı ge lip-geç -
miş ol ma sın. (35/24)
Ye min le ri nin olan ca güç le riy le, ken di le ri ne bir uya rı cı-kor ku tu cu
ge le cek ol sa, üm met le ri nin her han gi bi rin den mut la ka da ha
doğ ru ola cak la rı na da ir, Al lah'a and iç ti ler. An cak on la ra bir
uya rı cı-kor ku tu cu gel di ğin de (bu,) nef ret le rin den baş ka sı nı ar -
tır ma dı. (35/42)
Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la dı ve ken di le rin den
son ra (sa yı sı çok) fır ka lar da. Her üm met, ken di el çi le ri ni (sus-
tur mak için) ya ka la ma ya yel ten di. Hak kı, onun la yü rür lük ten
kal dır mak için, 'ba tı la-da ya na rak' mü ca de le ye gi riş ti ler. Ben de
on la rı ya ka la yı ver dim. Ar tık Be nim ce za lan dır mam na sıl mış?
(40/5)
Biz on la ra bir ta kım ya kın-kim se le ri 'ka buk gi bi üzer le ri ne kap-
lat tık,' on lar da, ön le rin de ve ar ka la rın da olan la rı ken di le ri ne
süs lü gös ter di ler. Cin ler den ve in san lar dan ken di le rin den ön ce
ge lip-geç miş üm met ler de (yü rür lük te tu tu lan azab) sö zü on la rın
üze ri ne hak ol du. Çün kü on lar, hüs ra na uğ ra yan kim se ler di.
(41/25)
Eğer Al lah di le sey di, on la rı her hal de tek bir üm met kı lar dı. An -
cak O, di le di ği ni ken di rah me ti ne so kar. Za lim le re ge lin ce; on -
lar için ne bir ve li var dır, ne bir yar dım cı (bu lur sun). (42/8)
Ha yır; de di ler ki: "Ger çek ten ata la rı mı zı bir üm met üze rin de
bul duk ve doğ ru su biz on la rın iz le ri (eser le ri) üs tün de doğ ru
ola na (hi da ye te) yö nel miş (kim se)le riz." (43/22)
İş te böy le, sen den ön ce de (her han gi) bir mem le ke te bir el çi
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gön der miş ol ma ya lım, mut la ka onun 're fah için de şı ma rıp azan
ön de ge len le ri' (şöy le) de miş ler dir: "Ger çek ten biz, ata la rı mı zı
bir üm met (din) üze rin de bul duk ve doğ ru su biz, on la rın iz le ri ne
(eser le ri ne) uy muş kim se le riz." (43/23)
Eğer in san lar (Al lah'a kar şı is yan da bir le şip) tek bir üm met ola-
cak ol ma say dı, Rah man'ı (Al lah'ı) in kâr eden le rin ev le ri ne gü -
müş ten ta van lar ve üze rin de çı kıp-yük se le cek le ri mer di ven ler
ya par dık. (43/33)
O gün sen, her üm me ti diz üs tü çök müş (ve ya top lan mış) ola-
rak gö rür sün. Her üm met, ken di ki ta bı na çağ rı lır. "Bu gün yap-
tık la rı nız la kar şı lık gö re cek si niz." (45/28)
İş te bun lar, cin ler den ve in san lar dan ken di le rin den ev vel ge lip-
geç miş üm met ler için de (azab) sö zü üzer le ri ne hak ol muş kim-
se ler dir. Ger çek ten on lar, zi ya na uğ ra yan lar dır. (46/18)

ÜM Mİ
On lar dan bir kıs mı üm mi dir. Ki ta bı bil mez ler; (bil dik le ri) bir sü rü
asıl sız şey ler den baş ka sı de ğil dir ve yal nız ca zan ne der ler.
(2/78)
Eğer se nin le çe ki şip-tar tı şır lar sa, de ki: "Ben, ba na uyan lar la
bir lik te, ken di mi Al lah'a tes lim et tim." Ve ki tap ve ri len ler le üm -
mi le re de ki: "Siz de tes lim ol du nuz mu?" Eğer tes lim ol du lar sa,
ger çek ten hi da ye te er miş ler dir. Fa kat yüz çe vir di ler se, ar tık sa -
na dü şen yal nız ca teb liğ(et mek)dir. Al lah, kul la rı hak kıy la gö -
ren dir. (3/20)
Ki tap Eh lin den öy le si var dır ki, bir kan tar ema net bı rak san onu
sa na ge ri ve rir; öy le si de var dır ki, ona bir di nar ema net bı rak -
san, sen, onun te pe si ne di ki lip dur ma dık ça onu sa na öde mez.
Bu on la rın "üm mi ler (za yıf ve bil gi siz ler ve ya Ehl-i Ki tap ol ma -
yan lar) ko nu sun da üze ri niz de bir yol (so rum lu luk) yok tur" de miş
ol ma la rın dan dır. Oy sa ken di le ri (ger çe ği) bil dik le ri hal de Al lah'a
kar şı ya lan söy le mek te dir ler. (3/75)
On lar ki, yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği) ya zı lı bu -
la cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi ye (Re sul) uyar lar;
o, on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di yor, mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı -
yor, te miz şey le ri he lal, mur dar şey le ri ha ram kı lı yor ve on la rın
ağır yük le ri ni, üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan lar,
des tek olup sa vu nan lar, yar dım eden ler ve onun la bir lik te in di -
ri len nu ru iz le yen ler; iş te kur tu lu şa eren ler bun lar dır. (7/157)
De ki: "Ey in san lar, ben Al lah'ın si zin he pi ni ze gön der di ği bir el -
çi si (pey gam be ri)yim. Ki gök le rin ve ye rin mül kü yal nız O'nun -
dur. O'ndan baş ka ilah yok tur, O di ril tir ve öl dü rür. Öy ley se
Allah'a ve üm mi pey gam ber olan el çi si ne iman edin. O da
Allah'a ve O'nun söz le ri ne inan mak ta dır. Ona iman edin ki hi da-
ye te er miş olur su nuz. (7/158)
O, üm mî ler için de, ken di le rin den olan ve on la ra ayet le ri ni oku-
yan, on la rı arın dı rıp-te miz le yen ve on la ra ki tap ve hik me ti öğ re-
ten bir el çi gön de ren dir. Oy sa on lar, bun dan ön ce ger çek ten
açık ça bir sa pık lık için de idi ler. (62/2)

ÜRÜN
O, si zin için yer yü zü nü bir dö şek, gök yü zü nü bir bi na kıl dı. Ve
gök ten yağ mur in di re rek bu nun la si zin için (çe şit li) ürün ler den
rı zık çı kar dı. Öy ley se (bü tün bun la rı) bi le bi le Al lah'a eş ler koş-
ma yın. (2/22)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı müj de le. Ger çek ten on -
lar için alt la rın dan ır mak lar akan cen net ler var dır. Ken di le ri ne
rı zık ola rak bu ürün ler den her ye di ril di ğin de: "Bu da ha ön ce de
rı zık lan dı ğı mız dır" der ler. Bu, on la ra, (dün ya da ki ne) ben zer

ola rak su nul muş tur. Ora da, on lar için ter te miz eş ler var dır ve
on lar ora da sü re siz ka la cak lar dır. (2/25)
Ha ni İb ra him: "Rab bim, bu şeh ri bir gü ven lik ye ri kıl ve hal kın -
dan Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan la rı ürün ler le rı zık lan dır"
de miş ti de (Al lah: "Sa de ce ina nan la rı de ğil) in kâr ede ni de az
bir sü re ya rar lan dı rır, son ra onu ate şin aza bı na uğ ra tı rım; ne
kö tü bir dö nüş tür o" de miş ti. (2/126)
An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar dan,
can lar dan ve ürün ler den ek silt mek le im ti han ede ce ğiz. Sa bır
gös te ren le ri müj de le. (2/155)
Yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı is te mek ve ken di le rin de ola nı kök leş -
ti rip- güç len dir mek için mal la rı nı in fak eden le rin ör ne ği, yük sek -
çe bir te pe de bu lu nan, sağ nak yağ mur al dı ğın da ürün le ri ni iki
kat ve ren bir bah çe nin ör ne ği ne ben zer ki ona sağ nak yağ mur
isa bet et me se de bir çi sin ti si (var dır). Al lah, yap tık la rı nı zı gö -
ren dir. (2/265)
Han gi bi ri niz is ter ki, al tın dan ır mak lar akan hur ma lar dan,
üzüm ler den bir bah çe si ol sun, için de ken di si nin olan bü tün
ürün ler de bu lun sun; fa kat ken di si ne ih ti yar lık ge lip çat sın, (üs -
te lik) za yıf ve kü çük ço cuk la rı ol sun (böy le bir du rum da iken)
ona (bah çe si ne) ateş li bir ka sır ga isa bet et sin de ya nı ver sin. İş -
te Al lah si ze ayet le ri böy le açık lar, ki dü şü ne si niz. (2/266)
O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on -
dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler
tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark-
mış sal kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler -
den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün
ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina-
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (6/99)
As ma lı ve as ma sız bah çe le ri, hur ma la rı ve tad la rı fark lı ekin le -
ri, zey tin le ri ve nar la rı -bir bi ri ne ben zer ve ben zeş mez- ya ra tan
O'dur. Ürün ver di ğin de ürü nün den yi yin ve ha sad gü nü hak kı nı
ve rin; is raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez. (6/141)
Rah me ti nin önün de rüz gar la rı bir müj de ola rak gön de ren O'dur.
Bun lar ağır ca bu lut la rı kal dı rıp yük len di ğin de, on la rı (ku rak lık -
tan) öl müş bir şeh re sü rük le yi ve ri riz ve bu nun la ora ya su in di ri -
riz de böy le lik le bü tün ürün ler den çı ka rı rız. İş te Biz, ölü le ri de
böy le di ril tip-çı ka rı rız. Ki ib ret ala sı nız. (7/57)
An dol sun, Biz de Fi ra vun ai le (çev re)si ni bel ki öğüt alıp dü şü -
nür ler di ye yıl lar yı lı ku rak lı ğa ve ürün kıt lı ğı na uğ rat tık. (7/130)
Ve O, ye ri ya yıp uza tan, on da sar sıl maz-dağ lar ve ır mak lar kı -
lan dır. Ora da ürün le rin her bi rin den iki şer çift ya rat mış tır; ge ce -
yi gün dü ze bü rü mek te dir. Şüp he siz bun lar da dü şü nen bir top-
lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/3)
Yer yü zün de bir bi ri ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm bağ la rı,
ekin ler, ça tal lı ve ça tal sız hur ma lık lar da var dır ki, bun lar ay nı
su ile su la nır; ama ürün le rin de (ki ve rim de ve lez zet te) ba zı sı nı
ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz. Şüp he siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir
top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/4)
Al lah, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve gök ten su in di rip onun la si ze rı -
zık ola rak tür lü ürün ler çı ka ran dır. Ve onun em riy le ge mi le ri, de -
niz de yüz me le ri için si ze, em re ama de kı lan dır. Ir mak la rı da si -
zin için em re ama de kı lan dır. (14/32)
Rab bi miz, ger çek ten ben, ço cuk la rım dan bir kıs mı nı Beyt-i Ha -
ram ya nın da eki ni ol ma yan bir va di ye yer leş tir dim; Rab bi miz,
dos doğ ru na ma zı kıl sın lar di ye (öy le yap tım), böy le lik le Sen, in -
san la rın bir kıs mı nın kalb le ri ni on la ra il gi du yar kıl ve on la rı bir-
ta kım ürün ler den rı zık lan dır. Umu lur ki şük re der ler." (14/37)
Ye re (ge lin ce,) onu dö şe yip-yay dık, on da sar sıl maz-dağ lar bı -
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rak tık ve on da her şey den öl çü sü be lir len miş ürün ler bi tir dik.
(15/19)
(İki sin den) Bi ri nin baş ka ürün (ve ren yer)le ri de var dı. Böy le lik -
le onun la ko nu şur ken ar ka da şı na de di ki: "Ben, mal ba kı mın -
dan sen den da ha zen gi nim, in san sa yı sı ba kı mın dan da da ha
güç lü yüm." (18/34)
(Der ken) Onun ürün le ri (afet ler le) ku şa tı lı ver di. Ar tık o, uğ run da
har ca dık la rı na kar şı avuç la rı nı (esef le) oğuş tu ru yor du. O (ba -
ğın) çar dak la rı yı kıl mış du rum day dı, ken di si de şöy le di yor du:
"Keş ke Rab bi me hiç kim se yi or tak koş ma say dım." (18/42)
Yer yü zün de bir bak ma dı lar mı ki, Biz on da her gü zel (ke rim)
çift ten ni ce ürün ler bi tir dik. (26/7)
De di ler ki: "Eğer se nin le bir lik te hi da ye te uya cak olur sak, ye ri -
miz den (yur du muz dan ve ko nu mu muz dan) çe ki lip-ko par tı lı rız."
Oy sa Biz on la rı, Ken di Katımız dan bir rı zık ola rak her şe yin ürü-
nü nün ak ta rı lıp top lan dı ğı, gü ven li bir ha rem'de yer le şik kıl ma -
dık mı? Fa kat on la rın ço ğu bil mi yor lar. (28/57)
Onun ürün le rin den ve ken di el le ri nin yap tık la rın dan ye me le ri
için. Yi ne de şük ret mi yor lar mı? (36/35)
Eğer ürü nü nü zü dev şi re cek se niz er ken ce kal kıp-çı kın." (68/22)
Dev şi ri le cek (mey ve ve eş siz ürün)le ri pek ya kın dır. (69/23)

ÜS TÜN LÜK
On lar dan ki mi ni ki mi ne na sıl üs tün tut tu ğu mu zu gör. Mu hak kak
ahi ret de re ce ler ba kı mın dan da ha bü yük tür, üs tün lük ba kı mın -
dan da da ha bü yük tür. (17/21)
Sü ley man Da vud'a mi ras çı ol du ve de di ki: "Ey in san lar bi ze
kuş la rın ko nuş ma-di li öğ re til di ve bi ze her şey den (bol bir ni met)
ve ril di. Ger çek ten bu apa çık bir üs tün lük tür." (27/16)
Gev şe me yin üzül me yin; eğer (ger çek ten) iman et miş se niz en
üs tün olan siz ler si niz. (3/139)
Ey in san lar ger çek ten Biz si zi bir er kek ve bir di şi den ya rat tık ve
bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk lar ve ka bi le ler (şek lin de) kıl-
dık. Şüp he siz Al lah Katında si zin en üs tün (ke rim) ola nı nız (ırk
ya da soy ca de ğil) tak va ca en ile ri de ola nı nız dır. Şüp he siz
Allah bi len dir ha ber alan dır. (49/13)

ÜŞEN ME
Ey iman eden ler, be lir li bir sü re için borç lan dı ğı nız za man onu
ya zı nız. Ara nız dan bir ka tip doğ ru ola rak yaz sın, ka tip Al lah'ın
ken di si ne öğ ret ti ği gi bi yaz mak tan ka çın ma sın, yaz sın. Üze rin -
de hak olan (borç lu) da yaz dır sın ve Rab bi olan Al lah'tan sa kın-
sın, on dan hiç bir şe yi ek silt me sin. Eğer üze rin de hak olan
(borç lu), dü şük akıl lı ya da za'f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya
güç ye ti re me ye cek se, ve li si dos doğ ru yaz dır sın. Er kek le ri niz -
den de iki şa hid tu tun; eğer iki er kek yok sa, şa hid ler den rı za
gös te re ce ği niz bir er kek ve bi ri şa şır dı ğın da öbü rü ona ha tır la -
ta cak iki ka dın (da olur). Şa hid ler ça ğı rıl dık la rı za man ka çın -
ma sın lar. Onu (bor cu) az ol sun, çok ol sun, sü re siy le bir lik te
yaz ma ya üşen me yin. Bu, Al lah Katında en adil, şa hit lik için en
sağ lam, şüp he len me me niz için de en ya kın olan dır. An cak ara-
nız da dev re dip dur du ğu nuz ve pe şin ola rak yap tı ğı nız ti ca ret
baş ka, bu nu yaz ma ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Alış-
ve riş et ti ği niz de de şa hid tu tun. Ya za na da, şa hi de de za rar ve -
ril me sin. (Ak si ni) Ya par sa nız, o, ken di niz için fısk (zu lüm ve gü -
nah)tır. Al lah'tan sa kı nın. Al lah si ze öğ re ti yor. Al lah her şe yi bi -
len dir. (2/282)

ÜVEY
Siz le re an ne le ri niz, kız la rı nız, kız kar deş le ri niz, ha la la rı nız, tey-
ze le ri niz, er kek kar deş le rin kız la rı, kız kar deş le rin kız la rı, si zi
em zi ren (süt) an ne le ri niz, süt kız kar deş le ri niz, ka dın la rı nı zın
an ne le ri ve ken di le riy le (ger de ğe) gir di ği niz ka dın la rı nız dan
olup ko ru yu cu lu ğu nuz al tın da bu lu nan üvey kız la rı nız -on lar la
ger de ğe gir me miş se niz, si ze bir sa kın ca yok tur-, si zin sül bü -
nüz den olan oğul la rı nı zın eş le ri ve iki kız kar de şi bir ara ya ge -
tir di ği niz (ev li lik) ha ram kı lın dı. An cak (ca hi li ye de) ge çen geç-
miş tir. Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/23)

ÜZE YİR
Yahudi ler: "Üze yir Al lah'ın oğ lu dur" de di ler; Hı ris ti yan lar da:
"Me sih Al lah'ın oğ lu dur" de di ler. Bu on la rın ağız la rıy la söy le -
me le ri dir; on lar bun dan ön ce ki in kâr eden le rin söz le ri ni tak lid
edi yor lar. Al lah on la rı kah ret sin; na sıl da çev ri li yor lar? (9/30)

ÜZÜM
Han gi bi ri niz is ter ki, al tın dan ır mak lar akan hur ma lar dan,
üzüm ler den bir bah çe si ol sun, için de ken di si nin olan bü tün
ürün ler de bu lun sun; fa kat ken di si ne ih ti yar lık ge lip çat sın, (üs -
te lik) za yıf ve kü çük ço cuk la rı ol sun (böy le bir du rum da iken)
ona (bah çe si ne) ateş li bir ka sır ga isa bet et sin de ya nı ver sin. İş -
te Al lah si ze ayet le ri böy le açık lar, ki dü şü ne si niz. (2/266)
O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on -
dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler
tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark-
mış sal kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler -
den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün
ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina-
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (6/99)
Yer yü zün de bir bi ri ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm bağ la rı,
ekin ler, ça tal lı ve ça tal sız hur ma lık lar da var dır ki, bun lar ay nı
su ile su la nır; ama ürün le rin de (ki ve rim de ve lez zet te) ba zı sı nı
ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz. Şüp he siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir
top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/4)
Onun la si zin için ekin, zey tin, hur ma lık lar, üzüm ler ve mey ve le -
rin her tür lü sün den bi ti rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir top-
lu luk için ayet ler var dır. (16/11)
Hur ma lık la rın ve üzüm lük le rin mey ve le rin den kur duk la rı çar-
dak lar da hem sar hoş luk ve ri ci iç ki, hem gü zel bir rı zık edin mek-
te si niz. Şüp he siz ak lı nı kul la na bi len bir top lu luk için, ger çek ten
bun da bir ayet var dır. (16/67)
Ya da sa na ait hur ma lık lar dan ve üzüm ler den bir bah çe olup
ara la rın dan şa rıl şa rıl akan ır mak lar fış kırt ma lı sın." (17/91)
On la ra iki ada mın ör ne ği ni ver; on lar dan bi ri ne iki üzüm ba ğı
ver dik ve iki si ni hur ma lık lar la do nat tık, iki si nin ara sın da da ekin-
ler bi tir miş tik. (18/32)
Böy le lik le, bu nun la si ze hur ma lık lar dan, üzüm lük ler den bah çe -
ler-bağ lar ge liş tir dik, iç le rin de çok sa yı da ye miş ler var dır; siz ler
on lar dan ye mek te si niz. (23/19)
Biz, ora da hur ma lık lar dan ve üzüm-bağ la rın dan bah çe ler kıl dık
ve iç le rin de pı nar lar fış kırt tık: (36/34)
Ni ce bah çe ler ve üzüm bağ la rı. (78/32)
Üzüm ler, yon ca lar, (80/28)

528

KURAN FİHRİSTİ



- V -

VA AD
Rab bi miz, ken di sin de şüp he ol ma yan bir gün de in san la rı ger-
çek ten Sen top la ya cak sın. Doğ ru su Al lah, va'din den ca yıp-dön -
mez." (3/9)
"Rab bi miz, el çi le ri ne va'det tik le ri ni bi ze ver, kı ya met gü nün de
de bi zi 'hor ve aşa ğı lık' kıl ma. Şüp he siz Sen, va'di ne mu ha le fet
et me yen sin." (3/194)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, Biz on la rı al tın dan ır mak-
lar akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re so ka ca ğız. Bu,
Allah'ın ger çek olan va'di dir. Al lah'tan da ha doğ ru söz lü kim
var dır? (4/122)
Si zin tü mü nü zün dö nü şü O'na dır. Al lah'ın va'di bir ger çek tir.
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra, ada let le kar şı lık ver mek
için ya rat ma yı baş la tan, son ra onu ia de ede cek olan O'dur. İn -
kâr eden ler ise, kü für le ri do la yı sıy la, on lar için kay nar su dan bir
iç ki ve acı bir azab var dır. (10/4)
Ha be rin ol sun, gök te ki le rin ve yer de ki le rin tü mü ger çek ten
Allah'ın dır. Ha be rin ol sun; şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; an cak
on la rın ço ğu bil mez ler. (10/55)
Nuh, Rab bi ne ses len di. De di ki: "Rab bim, şüp he siz be nim oğ -
lum ai lem den dir ve Se nin va'din de doğ ru su hak tır. Sen ha kim -
le rin ha ki mi sin." (11/45)
İş hük me bağ la nıp-bi tin ce, şey tan der ki: "Doğ ru su, Al lah, si ze
ger çek olan va'di va'det ti, ben de si ze va ad de bu lun dum, fa kat
si ze ya lan söy le dim. Be nim si ze kar şı zor la yı cı bir gü cüm yok -
tu, yal nız ca si zi ça ğır dım, siz de ba na ica bet et ti niz. Öy ley se
be ni kı na ma yın, siz ken di ni zi kı na yın. Ben si zi kur tara cak de ği -
lim, siz de be ni kur ta racak de ğil si niz. Doğ ru su da ha ön ce be ni
or tak koş ma nı zı da ta nı ma mış tım. Ger çek şu ki, za lim le re acı
bir azab var dır." (14/22)
Ve onun ar dın dan İs ra ilo ğul la rı na söy le dik: "O top rak (yurt)ta
otu run, ahi ret va'di gel di ğin de he pi ni zi der le yip-top la ya ca ğız."
(17/104)
Ve der ler ki: "Rab bi miz yü ce dir, Rab bi mi zin va'di ger çek ten
ger çek leş miş bu lu nu yor." (17/108)
Böy le ce, Al lah'ın va'di nin hak ol du ğu nu ve ger çek ten kı ya me -
tin, ken di sin de şüp he bu lun ma dı ğı nı bil me le ri için (şe hir hal kı -
na ve son ra ki in san ku şak la rı na) on la rı bul dur muş ol duk. (On -
la rı gö ren ler) Ken di ara la rın da du rum la rı nı tar tı şı yor lar dı, (bir
kıs mı) de di ki: "On la rın üs tü ne bir bi na in şa edin, Rab le ri on la -
rı da ha iyi bi lir." On la rın işi ne ga lip ge len (söz le ri ge çen)ler ise:
"Üst le ri ne mut la ka bir mes cid yap ma lı yız" de di ler. (18/21)
De di ki: "Bu be nim Rab bim den bir rah met tir. Rab bi min va'di
gel di ği za man, O, bu nu düm düz eder; Rab bi min va'di hak tır."
(18/98)
Ki tap'ta İs ma il'i de zik ret. Çün kü o, va'din de doğ ruy du ve gön-
de ril miş (Re sul) bir pey gam ber di. (19/54)
Adn cen net le ri (on la rın dır) ki, Rah man (olan Al lah, onu) Ken di
kul la rı na gayb tan va det miş tir. Şüp he siz O'nun va'di ye ri ne ge -
le cek tir. (19/61)
On lar sen den, aza bın çar ça buk ge ti ril me si ni is ti yor lar; Al lah,
va'di ne ke sin ola rak mu ha le fet et mez. Ger çek ten, se nin Rab bi -
nin Katında bir gün, si zin say mak ta ol duk la rı nız dan bin yıl gi bi -
dir. (22/47)
Böy le lik le, gö zü nün ay dın ol ma sı, üzül me me si ve ger çek ten
Allah'ın va'di nin hak ol du ğu nu bil me si için, onu an ne si ne ge ri

ver miş ol duk. An cak on la rın ço ğu bil mez ler. (28/13)
(Bu,) Al lah'ın va'di dir; Al lah, va din den ge ri dön mez. An cak in -
san la rın ço ğu bil mez ler. (30/6)
Öy ley se sen sab ret; şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; ke sin bil giy -
le inan ma yan lar sa kın se ni te la şa kap tı rıp-ha fif li ğe (ve ya gev-
şek li ğe) sü rük le me sin ler. (30/60)
Ora da ebe di ola rak ka lı cı dır lar. Al lah'ın va'di hak tır. O, üs tün ve
güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (31/9)
Ey in san lar, Rabbiniz den kor kup-sa kı nın ve öy le bir gü nün aza-
bın dan çe ki nip-kor kun ki, (o gün hiç) bir ba ba, ço cu ğu için bir
kar şı lık ve re mez ve (hiç) bir ço cuk da ba ba sı için bir şe yi ve re -
bi le cek (du rum da) de ğil dir. Şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. Ar tık
dün ya ha ya tı si zi al dat ma ya sü rük le me sin ve al da tı cı(lar) da si -
zi Al lah ile al dat ma sın. (31/33)
Ey in san lar, hiç şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır; öy ley se dün ya
ha ya tı si zi al dat ma sın ve al da tı cı(lar) da, si zi Al lah ile (Al lah'ın
adı nı kul la na rak) al dat ma sın. (35/5)
Böy le ce Rab bi mi zin sö zü (yı kım ve azab va'di) üze ri mi ze hak
ol du. Şüp he siz, (aza bı) ta dı cı la rız." (37/31)
An cak Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar ise; on la ra yük sek köşk-
ler var dır, on la rın üs tün de de yük sek köşk ler bi na edil miş tir.
On la rın al tın da ır mak lar ak mak ta dır. (Bu,) Al lah'ın va'di dir.
Allah, va'din den dön mez. (39/20)
(On lar da) De di ler ki: "Bi ze olan va'din de sa dık ka lan ve bi zi bu
ye re mi ras çı kı lan Al lah'a hamd ol sun ki, cen net ten di le di ği miz
yer de ko nak la ya bi li riz. (Sa lih) Amel ler de bu lu nan la rın ec ri ne
gü zel dir. (39/74)
Şu hal de sen sab ret. Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır. Gü na hın
için mağ fi ret di le; ak şam ve sa bah Rab bi ni hamd ile tes bih et.
(40/55)
Şu hal de sen sab ret, hiç şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır. So nun -
da ya on la ra va'det ti ği miz (azab)in bir kıs mı nı sa na gös te re ce -
ğiz ya da se nin ha ya tı na son ve re ce ğiz. Ni ha yet on lar Bize dön-
dü rü le cek ler. (40/77)
Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır, kı ya met-sa atin de hiç bir kuş ku
yok tur" de nil di ği za man, siz: "Kı ya met-sa ati de ney miş, biz bil-
mi yo ruz; biz yal nız ca bir zan (ve tah min)da bu lu nup zan ne di -
yo ruz; biz, ke sin bir bil giy le inan mak ta olan lar de ği liz" de miş ti -
niz. (45/32)
O kim se ki, an ne ve ba ba sı na: "Öf si ze, ben den ön ce ni ce ne -
sil ler ge lip geç miş ken, be ni (di ril ti lip) çı ka rı la ca ğım la mı teh dit
edi yor su nuz?" de di. O iki si (an ne ve ba ba sı) ise Al lah'a ya ka -
ra rak: "Ya zık lar sa na, iman et, şüp he siz Al lah'ın va'di hak tır."
(der ler; fa kat) O: "Bu, geç miş le rin ma sal la rın dan baş ka sı de ğil -
dir" der. (46/17)
Der ken, onu (aza bı) va di le ri ne doğ ru yö ne le rek ge len bir bu lut
şek lin de gör dük le ri za man, "Bu bi ze yağ mur yağ dı ra cak bir bu -
lut tur" de di ler. Ha yır, o, ken di si için ace le et ti ği niz şey dir. Bir
rüz gar; on da acı bir azab var dır. (46/24)
Bu ne den le gök bi le ya rı lıp-çat la mış tır; (ar tık) O'nun va'di ger-
çek leş ti ri lip-ye ri ne ge ti ril miş tir. (73/18)

VA Dİ
Ha ni siz va di nin ya kın ke na rın da, on lar uzak ya ma cın day dı lar;
ker van ise siz den da ha aşa ğı day dı. Eğer söz leş sey di niz, ka çı -
nıl maz ola rak söz leş me ye ri (ve ya ko nu su) hak kın da an laş -
maz lı ğa dü şer di niz; an cak Al lah, ola ca ğı olan işi ger çek leş tir -
mek için (böy le yap tı). Böy le ce, he lak ola cak ki şi apa çık bir de -
lil den son ra he lak ol sun, di ri ka la cak ki şi apa çık bir de lil den
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son ra ha yat ta kal sın. Şüp he siz Al lah, ger çek ten işi ten dir, bi len -
dir. (8/42)
Kü çük, bü yük in fak et ti le ri her na fa ka ve (Al lah yo lun da) aş tık -
la rı her va di, mut la ka Al lah'ın yap tık la rı nın da ha gü ze liy le on la -
ra kar şı lı ğı nı ver me si için, (bun lar) on lar adı na ya zıl mış tır.
(9/121)
Eğer ken di siy le dağ la rın yü rü tül dü ğü, ye rin par ça lan dı ğı ve ya
ölü le rin ko nuş tu rul du ğu bir Kur'an ol say dı (yi ne bu Kur'an olur-
du). Ha yır, em rin tü mü Al lah'ın dır. İman eden ler hâ lâ an la ma dı -
lar mı ki, eğer Al lah di le miş ol say dı, in san la rın tü mü nü hi da ye -
te er dir miş olur du. İn kâr eden ler, Al lah'ın va'di ge lin ce ye ka dar,
yap tık la rı do la yı sıy la ya baş la rı na çe tin bir be la ça ta cak ve ya
yurt la rı nın ya kı nı na ine cek. Şüp he siz Al lah, ver di ği söz den
dön mez. (Ve ya mi adı nı şa şır maz.) (13/31)
Rab bi miz, ger çek ten ben, ço cuk la rım dan bir kıs mı nı Beyt-i Ha -
ram ya nın da eki ni ol ma yan bir va di ye yer leş tir dim; Rab bi miz,
dos doğ ru na ma zı kıl sın lar di ye (öy le yap tım), böy le lik le Sen, in -
san la rın bir kıs mı nın kalb le ri ni on la ra il gi du yar kıl ve on la rı bir-
ta kım ürün ler den rı zık lan dır. Umu lur ki şük re der ler." (14/37)
Ger çek ten Ben, Ben se nin Rab bi nim. Ayak ka bı la rı nı çı kar; çün -
kü sen, kut sal va di olan Tu va'da sın." (20/12)
İn san lar için de hac cı du yur; ge rek ya ya, ge rek se uzak yol lar -
dan (de rin va di ler den) ge len yor gun düş müş de ve ler üs tün de
sa na gel sin ler." (22/27)
Gör me din mi; on lar, her bir va di de veh me dip du ru yor lar,
(26/225)
Ni ha yet ka rın ca va di si ne gel dik le rin de, bir di şi ka rın ca de di ki:
"Ey ka rın ca top lu lu ğu, ken di yu va la rı nı za gi rin, Sü ley man ve or -
du la rı, far kın da ol mak sı zın si zi kı rıp-geç me sin." (27/18)
Der ken ora ya gel di ğin de, o kut lu yer de ki va di nin sağ ya nın da
olan bir ağaç tan: "Ey Mu sa, alem le rin Rab bi olan Al lah be nim;"
di ye ses le nil di. (28/30)
Ha ni Rab bi ona, kut sal va di Tu va'da ses len miş ti: (79/16)
Ve va di ler de ka ya la rı oyup bi çen Se mud'a? (89/9)

VA HİY
Bun lar, gayb ha ber le rin den dir; bun la rı sa na vah ye di yo ruz. On -
lar dan han gi si Mer yem'i so rum lu lu ğu na ala cak di ye ka lem le riy -
le kur'a atar lar ken sen yan la rın da de ğil din; çe ki şir ler ken de
yan la rın da de ğil din. (3/44)
Nuh'a ve on dan son ra ki pey gam ber le re vah yet ti ği miz gi bi, sa -
na da vah yet tik. İb ra him'e, İs ma il'e, İs hak'a, Ya kub'a, to run la rı -
na, İsa'ya, Ey yub'a, Yu nus'a, Ha run'a ve Sü ley man'a da vah-
yet tik. Da vud'a da Ze bur ver dik. (4/163)
Ha ni Ha va ri le re: "Ba na ve el çi me iman edin" di ye vahy (il ham)
et miş tim; on lar da: "İman et tik, ger çek ten Müs lü man lar ol du ğu -
mu za sen de şa hid ol" de miş ler di. (5/111)
De ki: "Şa hid lik ba kı mın dan han gi şey da ha bü yük tür?" De ki:
"Al lah be nim le si zin ara nız da şa hid dir. Si zi -ve ki me ula şır sa-
ken di siy le uyar mam için ba na şu Kur'an vah ye dil di. Ger çek ten
Al lah'la be ra ber baş ka ilah la rın da bu lun du ğu na siz mi şa hid lik
edi yor su nuz?" De ki: "Ben şe ha det et mem." De ki: O, an cak bir
tek olan ilah tır ve ger çek ten ben, si zin şirk koş mak ta ol duk la rı -
nız dan uza ğım. (6/19)
De ki: "Si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum ve ben si ze bir me le ğim de de mi yo rum. Ben, ba na
vah ye di len den baş ka sı na uy mam." De ki: "Kör olan la, gö ren bir
olur mu? Yi ne de dü şün me ye cek mi si niz?" (6/50)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ken di si ne hiç-

bir şey vah yo lun ma mış ken "Ba na da vahy gel di" di yen ve
"Allah'ın in dir di ği nin bir ben ze ri ni de ben in di re ce ğim" di yen den
da ha za lim kim dir? Sen bu za lim le ri, ölü mün 'şid det li sar sın tı la -
rı' sı ra sın da me lek le rin el le ri ni uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu
kıs kıv rak ya ka la nış tan) çı ka rın, bu gün Al lah'a kar şı hak sız ola -
nı söy le di ği niz ve O'nun ayet le rin den bü yük le ne rek (yüz çe vir -
me niz) do la yı sıy la al çal tı cı bir azab la kar şı lık gö re cek si niz" (de -
dik le rin de) bir gör sen... (6/93)
Rab bin den sa na vah ye di le ne uy. O'ndan baş ka ilah yok tur. Ve
müş rik ler den yüz çe vir. (6/106)
De ki: "Ba na vah yo lu nan lar için de, yi yen bir kim se nin yi ye ce ği
(şey ler) için, ölü eti, dö kü len kan, do muz eti -ki bu ger çek ten
mur dar dır- ya da Al lah'tan baş ka sı adı na ke sil miş bir fısk dı şın -
da, ha ram kı lın mış bir şey bul mu yo rum. Kim ka çı nıl maz bir ih -
ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa, -sal dır ma mak ve had di aş ma mak
şar tıy la- (bu sa yı lan lar dan öl me ye cek ka dar yi ye bi lir). Şüp he siz
se nin Rab bin ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/145)
Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve -
rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la -
yıp yu tu yor. (7/117)
Biz on la rı (İs ra ilo ğul la rı nı) ay rı ay rı oy mak lar ola rak on iki top lu-
luk (üm met) ola rak ayır dık. Kav mi ken di sin den su is te di ğin de
Mu sa'ya: "Asan'la ta şa vur" di ye vah yet tik. On dan on iki pı nar
sı zıp-fış kır dı; böy le ce her bir in san- top lu lu ğu su içe ce ği ye ri
öğ ren miş ol du. Üzer le ri ne bu lut la göl ge çek tik ve on la ra kud ret
hel va sı ile bıl dır cın in dir dik. (Son ra da şöy le de dik:) "Si ze rı zık
ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la rın dan yi yin." On lar Bize zul-
met me di, an cak ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (7/160)
On la ra bir ayet ge tir me di ğin za man: "Sen Onu (in me yen aye ti)
der le yip-top la sa na" der ler. De ki: "Ben, yal nız ca ba na Rab bim -
den vah yo lu na na uya rım. Bu, Rab bi niz den olan ba si ret ler dir;
iman ede cek bir top lu luk için bir hi da yet ve bir rah met tir."
(7/203)
Rab bin me lek le re vah yet miş ti ki: "Şüp he siz ben si zin le yim,
iman eden le re sağ lam lık ka tın, in kâr eden le rin kalb le ri ne aman-
sız bir kor ku sa la ca ğım. Öy ley se (ey Müs lü man lar,) vu run bo -
yun la rı nın üs tü ne, vu run on la rın bü tün par mak la rı na." (8/12)
İç le rin den bir ada ma: "İn san la rı uyar ve iman eden le re, mu hak -
kak ken di le ri için Rab le ri Katında 'ger çek bir ma kam' ol du ğu nu
müj de ver" di ye vah yet me miz, in san la ra şa şır tı cı mı gel di? İn -
kâr eden ler: "Ger çek ten bu, açık ça bir bü yü cü dür" de di ler.
(10/2)
On la ra ayet le ri miz apa çık bel ge ler ola rak okun du ğun da, Bizim -
le kar şı laş ma yı um ma yan lar, der ler ki: "Bun dan baş ka bir
Kur'an ge tir ve ya onu de ğiş tir." De ki: "Be nim onu ken di nef si -
min bir ön gör me si ola rak de ğiş tir mem be nim için ola cak şey de -
ğil dir. Ben, yal nız ca ba na vah yo lu na na uya rım. Eğer Rab bi me
is yan eder sem, ger çek ten ben, bü yük gü nün aza bın dan kor ka -
rım." (10/15)
Mu sa ve kar de şi ne (şöy le) vah yet tik: "Mı sır'da kav mi niz için ev -
ler ha zır la yın, ev le ri ni zi na maz kı lı nan (ve kıb le ye dö nük) yer ler
ya pın ve na ma zı dos doğ ru kı lın. Mü'min le ri de müj de le."
(10/87)
Sa na vah yo lu na na uy ve Al lah hük mü nü ve rin ce ye ka dar sab-
ret. O, hük me den le rin en ha yır lı sı dır. (10/109)
Şim di on la rın: "Ona bir ha zi ne in di ril me li ve ya onun la bir lik te bir
me lek gel me li de ğil miy di?" de me le ri do la yı sıy la göğ sün da ra -
lıp sa na vah yo lu nan lar dan bir kıs mı nı terk mi ede cek sin? Sen
yal nız ca bir uya rı cı sın. Al lah her şe ye ve kil dir. (11/12)
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Nuh'a vah ye dil di: "Ger çek ten iman eden le rin dı şın da, ke sin ola-
rak kim se inan ma ya cak. Şu hal de on la rın iş le mek te ol duk la rın -
dan do la yı üzül me." (11/36)
Bi zim gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi yi imal et. Zul me -
den ler ko nu sun da ba na hi tap ta bu lun ma. Çün kü on lar su da-
bo ğu la cak lar dır." (11/37)
Bun lar: Sa na vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir. Bun la rı sen
ve kav min bun dan ön ce bil mi yor dun. Şu hal de sab ret. Şüp he -
siz (gü zel olan) so nuç tak va sa hip le ri nin dir. (11/49)
Biz bu Kur'an'ı sa na vah yet me miz le, en gü zel kıs sa la rı ger çek
bir ha ber (kıs sa) ola rak sa na ak ta rı yo ruz, oy sa sen, da ha ön ce,
bun dan ha be ri ol ma yan lar dan dın. (12/3)
Ni te kim onu gö tür dük le ri ve ku yu nun de rin lik le ri ne at ma ya top-
lu ca dav ran dık la rı za man, Biz ona (şöy le) vah yet tik: "An dol sun,
sen on la ra ken di le ri, far kın da de ğil ken bu yap tık la rı nı ha ber ve -
re cek sin." (12/15)
Bu, sa na vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir. Yok sa on lar,
(Yu suf'un kar deş le ri) o hi le li-dü ze ni ku rar lar ken, ya pa cak la rı işe
top lu ca ka rar ver dik le ri za man sen yan la rın da de ğil din.
(12/102)
Biz sen den ön ce, şe hir ler hal kı na ken di le ri ne vah yet ti ği miz kim-
se ler dı şın da (baş ka la rı nı el çi ola rak) gön der me dik. Hiç yer yü -
zün de do laş mı yor lar mı, ki ken di le rin den ön ce ki le rin na sıl bir
so na uğ ra dık la rı nı gör müş ol sun lar? Kor kup-sa kı nan lar için ahi-
ret yur du el bet te da ha ha yır lı dır. Siz yi ne de akıl er dir me ye cek
mi si niz? (12/109)
Böy le ce Biz se ni, ken di sin den ön ce ni ce üm met ler ge lip-geç -
miş olan bir üm me te (el çi ola rak) gön der dik; sa na vah yet tik le ri -
mi zi on la ra oku ya sın di ye. Oy sa on lar Rah man'a nan kör lük edi-
yor lar. De ki: "O, be nim Rab bim dir, O'ndan baş ka ilah yok tur.
Ben O'na te vek kül et tim ve son dö nüş O'na dır." (13/30)
İn kâr eden ler, re sul le ri ne de di ler ki: "Mu hak kak (ya) si zi ken di
top ra ğı mız dan sü re ce ğiz ve ya di ni mi ze ge ri dö ne cek si niz."
Böy le lik le Rab le ri ken di le ri ne vah yet ti ki: "Şüp he siz Biz, zul me -
den le ri he lak ede ce ğiz. (14/13)
Biz sen den ev vel ken di le ri ne vah yet ti ği miz er kek ler den baş ka
(pey gam ber ler) gön der me dik. Eğer bil mi yor sa nız, zi kir eh li ne
so run. (16/43)
Rab bin bal arı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın kur-
duk la rı çar dak lar da ken di ne ev ler edin. (16/68)
Son ra sa na vah yet tik: "Ha nif (mu vah hid) olan İb ra him'in di ni ne
uy. O, müş rik ler den de ğil di." (16/123)
Bun lar, Rab bi nin sa na hik met ola rak vah yet ti ği şey ler dir. Rab -
bin ile be ra ber baş ka ilah lar kıl ma, yok sa ye ril miş, ko vul muş
ola rak ce hen ne me bı ra kı lır sın. (17/39)
On lar ne re dey se, sa na vah yet ti ği miz den baş ka sı nı Bize kar şı
dü züp uy dur man için se ni fit ne ye dü şü re cek ler di; o za man se -
ni dost edi ne cek ler di. (17/73)
An dol sun, eğer di ler sek, sa na vah yet tik le ri mi zi ger çek ten gi de -
ri ve ri riz, son ra bu nun için Bize kar şı bir ve kil bu la maz sın.
(17/86)
Sa na Rab bi nin Ki ta bın dan vah ye di le ni oku. O'nun söz le ri ni de -
ğiş ti ri ci yok tur ve O'nun dı şın da ke sin ola rak bir sı ğı na cak (ma -
kam) bu la maz sın. (18/27)
De ki: "Şüp he siz ben, an cak si zin ben ze ri niz olan bir be şe rim;
yal nız ca ba na si zin ila hı nı zın tek bir ilah ol du ğu vah yo lu nu yor.
Kim Rab bi ne ka vuş ma yı umu yor sa, ar tık sa lih bir amel de bu -
lun sun ve Rab bi ne iba det te hiç kim se yi or tak tut ma sın."
(18/110)

Ben se ni seç miş bu lu nu yo rum; bun dan böy le vah yo lu na nı din -
le." (20/13)
Ha ni, an ne ne vah yo lu nan şe yi vah yet miş tik, (şöy le ki:)" (20/38)
Ger çek ten bi ze vah yo lun du ki: Doğ ru su azab, ya lan la yan ve
yüz çe vi ren le rin üs tü ne dir." (20/48)
An dol sun, Biz Mu sa'ya vah yet miş tik: "Kul la rı mı ge ce le yin yü rü -
yü şe ge çir, on la ra de niz de ku ru bir yol aç, ye ti şil mek ten kork-
ma dan ve en di şe ye ka pıl ma dan." (20/77)
Hak olan, bi ri cik hü küm dar olan Al lah yü ce dir. Onun vah yi sa -
na ge lip-ta mam lan ma dan ev vel, Kur'an'ı (oku ma da) ace le et me
ve de ki: "Rab bim, il mi mi art tır." (20/114)
Biz sen den ön ce de ken di le ri ne vah yet ti ği miz er kek ler dı şın da
el çi gön der me dik. Eğer bil mi yor sa nız, o hal de zi kir eh li ne so -
run. (21/7)
Sen den ön ce hiç bir el çi gön der me dik ki, ona şu nu vah yet miş
ol ma ya lım: "Ben den baş ka ilah yok tur, öy ley se ba na iba det
edin." (21/25)
De ki: "Ben si zi yal nız ca vahy ile uya rıp-kor ku tu yo rum. An cak
sa ğır olan lar, uya rıl dık la rın da çağ rı yı işit mez ler." (21/45)
Ve on la rı, Ken di em ri miz le hi da ye te yö nel ten ön der ler kıl dık ve
on la ra hay rı kap sa yan-fi il le ri, na maz kıl ma yı ve ze kat ver me yi
vah yet tik. On lar Bize iba det eden ler di. (21/73)
De ki: "Ger çek ten ba na: -Si zin ila hı nız yal nız ca bir tek ilah tır" di -
ye vah yo lu nu yor; ar tık siz Müs lü man ola cak mı sı nız?" (21/108)
Böy le lik le Biz ona: "Gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi
yap. Ni te kim Bizim em ri miz ge lip de tan dır kı zı şın ca, onun içi ne
her (tür hay van dan) iki şer çift ile, iç le rin den aleyh le ri ne söz geç-
miş (azab ge rek miş) on lar dı şın da olan ai le ni de alıp koy; zul-
me den ler ko nu sun da ba na mu ha tap ol ma, çün kü on lar bo ğu la -
cak lar dır" di ye vah yet tik. (23/27)
Böy le lik le Biz ona: "Gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi
yap. Ni te kim Bizim em ri miz ge lip de tan dır kı zı şın ca, onun içi ne
her (tür hay van dan) iki şer çift ile, iç le rin den aleyh le ri ne söz geç-
miş (azab ge rek miş) on lar dı şın da olan ai le ni de alıp koy; zul-
me den ler ko nu sun da ba na mu ha tap ol ma, çün kü on lar bo ğu la -
cak lar dır" di ye vah yet tik. (23/27)
Mu sa'ya: "Kul la rı mı ge ce yü rü yü şe ge çir, çün kü iz le ne cek si niz"
di ye vah yet tik. (26/52)
Bu nun üze ri ne Mu sa'ya: "Asan la de ni ze vur" di ye vah yet tik.
(Vur du ve) De niz he men ce cik ya rı lı ver di de her par ça sı ko ca -
man bir dağ gi bi ol du. (26/63)
Mu sa'nın an ne si ne: "Onu em zir, şa yet onun için kor ka cak olur-
san, onu su ya bı rak, kork ma ve üzül me; çün kü onu Biz sa na
tek rar ge ri ve re ce ğiz ve onu gön de ri len (el çi ler den) kı la ca ğız"
di ye vah yet tik (bil dir dik). (28/7)
Mu sa'ya o işi (ila hi vah yi ve rip) ger çek leş tir di ği miz za man, sen
(Tur'un) ba tı ya nın da de ğil din ve (bu na) şa hid olan lar dan da
de ğil din. (28/44)
Ki ta bın sa na (kal bi ne vahy ile) bı ra kı la ca ğı nı umud et mez din;
(bu,) Rab bin den an cak bir rah met tir. Öy ley se sa kın ka fir le re ar -
ka ol ma. (28/86)
Sa na Ki tap'tan vah ye di le ni oku ve na ma zı dos doğ ru kıl. Ger -
çek ten na maz, çir kin utan maz lık lar (fah şa)dan ve kö tü lük ler den
alı ko yar. Al lah'ı zik ret mek ise mu hak kak en bü yük (iba det)tür.
Al lah, yap tık la rı nı zı bi lir. (29/45)
Sa na Rab bin den vah ye di le ne uy. Şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız -
dan ha ber dâr dır. (33/2)
Ge niş zırh lar yap, (on la rı) dü zen li bir bi çi me sok ve he pi niz sa -
lih amel ler ya pın. Ger çek ten ben, si zin yap tık la rı nı zı gö re nim"
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(di ye vah yet tik). (34/11)
De ki: "Eğer ben sa pa cak ol sam, ar tık ken di nef sim aley hi ne
sap mış olu rum; eğer hi da ye ti bu la cak ol sam, bu da Rab bi min
ba na vah yet mek te ol du ğu (Kur'an) sa ye sin de dir. Şüp he siz O,
işi ten dir, ya kın olan dır." (34/50)
Ken din den ön ce ki ni doğ ru la yı cı ola rak sa na Ki tap'tan vah yet ti -
ği miz ger çe ğin ta ken di si dir. Şüp he siz Al lah, el bet te ha ber alan-
dır, gö ren dir. (35/31)
Aya ğı nı dep ret. İş te yı ka na cak ve içe cek so ğuk (su, di ye vah-
yet tik.) (38/42)
Ba na an cak, yal nız ca apa çık bir uya rı cı ol du ğum vah yo lun -
mak ta dır." (38/70)
An dol sun, sa na ve sen den ön ce ki le re vah yo lun du (ki): "Eğer
şirk ko şa cak olur san, şüp he siz amel le rin bo şa çı ka cak ve el bet-
te sen, hüs ra na uğ ra yan lar dan ola cak sın. (39/65)
De ki: "Ben an cak si zin ben ze ri niz olan bir be şe rim. Ba na yal-
nız ca, si zin ila hı nı zın bir tek ilah ol du ğu vah yo lu nur. Öy ley se
O'na yö ne lin ve O'ndan mağ fi ret di le yin. Vay ha li ne o müş rik le -
rin." (41/6)
Böy le ce on la rı iki gün için de ye di gök ola rak ta mam la dı ve her
bir gö ğe em ri ni vah yet ti. Biz dün ya gö ğü nü de kan dil ler le süs-
le yip-do nat tık ve bir ko ru ma (al tı na al dık). İş te bu, üs tün ve güç -
lü olan, bi len (Al lah)'ın tak di ri dir. (41/12)
O, Aziz ve Ha kim olan Al lah, sa na ve sen den ön ce ki le re böy le
vah yet mek te dir. (42/3)
İş te Biz sa na, böy le Arap ça bir Kur'an vah yet tik; şe hir le rin ana -
sı (olan Mek ke hal kı)nı ve çev re sin de olan la rı uyar man için ve
ken di sin de şüp he ol ma yan top lan ma gü nü nü (ha ber ve rip on la -
rı) uyar man için de. (O gün on la rın) Bir bö lü mü cen net te, bir bö -
lü mü çıl gın ca ya nan ate şin içe ri sin de dir ler. (42/7)
O: "Di ni dos doğ ru ayak ta tu tun ve on da ay rı lı ğa düş me yin" di -
ye din den Nuh'a va si yet et ti ği ni ve sa na vah yet ti ği mi zi, İb ra -
him'e, Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi si zin için de teş ri' et -
ti (bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri ni ça ğır dı ğın şey, müş rik le re
ağır gel di. Al lah, di le di ği ni bu na se çer ve iç ten ken di si ne yö ne -
le ni hi da ye te er di rir. (42/13)
Ken di siy le Al lah'ın ko nuş ma sı, bir be şer için ola cak (şey) de ğil -
dir; an cak bir vahy ile ya da per de ar ka sın dan ve ya bir el çi gön-
de rip ken di iz niy le di le di ği ne vah yet me si (du ru mu) baş ka. Ger -
çek ten O, yü ce olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (42/51)
Böy le ce sa na em ri miz den bir ruh vah yet tik. Sen, ki tap ne dir,
iman ne dir bil mi yor dun. An cak Biz onu bir nur kıl dık; onun la kul-
la rı mız dan di le dik le ri mi zi hi da ye te er di ri riz. Şüp he siz sen, dos-
doğ ru olan bir yo la yö nel tip-ile ti yor sun. (42/52)
Şu hal de, sa na vah ye di le ne sım sı kı-tu tun; çün kü sen dos doğ ru
bir yol üze rin de sin. (43/43)
De ki: "Ben el çi ler den bir tü re di de ği lim, ba na ve si ze ne ya pı -
la ca ğı nı da bi le mi yo rum. Ben, yal nız ca ba na vah ye dil mek te
ola na uyu yo rum ve ben, apa çık bir uya rı cı dan baş ka sı de ği lim."
(46/9)
O (söy le dik le ri), yal nız ca vah yo lun mak ta olan bir va hiy dir.
(53/4)
Böy le ce O'nun ku lu na vah yet ti ği ni vah yet ti. (53/10)
De ki: "Ba na ger çek ten şu vah yo lun du: Cin ler den bir grup din-
le yip de şöy le de miş ler: -Doğ ru su biz, (bü yük) hay ran lık uyan-
dı ran bir Kur'an din le dik" (72/1)
Çün kü se nin Rab bin, ona vah yet miş tir. (99/5)

VAH Şİ HAY VAN
Vah şi-hay van lar, top lan dı ğı za man, (81/5)

VA KIA
Va kıa (ke sin bir ger çek olan kı ya met) vu ku bul du ğu za man,
(56/1)
İş te o gün, va kıa (bir ger çek olan kı ya met) ar tık vu ku bul muş
(ger çek leş miş)tur. (69/15)

VA RİS
Ey iman eden ler, öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz
kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne, onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa, ar tık (ya pıl ma sı ge -
re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa, onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
Şüp he siz Biz, ger çek ten Biz ya şa tır ve öl dü rü rüz ve va ris olan-
lar Biziz. (15/23)
El bet te, yer yü zün de ve onun üze rin de ki le re Biz va ris ola ca ğız
ve on lar Bize dön dü rü le cek ler. (19/40)
O cen net; Biz, kul la rı mız dan tak va sa hi bi olan la rı (ona) va ris çi
kı la ca ğız. (19/63)
An dol sun, Biz Zi kir'den son ra Ze bur'da da: "Şüp he siz Arz'a sa -
lih kul la rım va ris çi ola cak tır" di ye yaz dık. (21/105)
İş te (yer yü zü nün ha ki mi ye ti ne ve ahi re tin ni met le ri ne) va ris ola-
cak on lar dır. (23/10)
Ki on lar Fir devs (cen net le rin)e de va ris ola cak lar dır; için de de
ebe di ola rak ka la cak lar dır. (23/11)
Biz, ya şa ma bi çim le riy le 're fah için de şı ma rıp az mış' ni ce şeh ri
yı kı ma uğ rat tık. İş te mes ken le ri; çok az (bir za man) dı şın da
(on lar da) ken di le rin den son ra otu ru la bil miş de ğil dir. (On la ra)
Va ris olan lar Biziz. (28/58)

VAR LIK
Hamd, gök le ri ve ye ri ya ra tan, ka ran lık la rı ve ay dın lı ğı (nu ru) kı -
lan Al lah'adır. (Bun dan) Son ra bi le, in kâr eden ler, Rab le ri ne
(bir ta kım var lık la rı ve güç le ri) denk tu tu yor lar. (6/1)
De ki: "Ger çek ten Al lah'ın bu nu ha ram kıl dı ğı na şe ha det ede-
cek şa hid le ri ni zi ge ti rin." Şa yet on lar, şe ha det ede cek olur lar sa
sen on lar la bir lik te şe ha det et me. Ayet le ri mi zi ya lan sa yan la rın
ve ahi re te inan ma yan la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma; on -
lar (bir ta kım güç le ri ve var lık la rı) Rab le ri ne denk tut mak ta dır lar.
(6/150)
Ha be ri niz ol sun; şüp he siz gök ler de kim var, yer de kim var tü mü
Al lah'ın dır. Al lah'tan baş ka sı na ta pan lar bi le, şirk koş tuk la rı var-
lık la ra ve güç le re (ger çek te) uy maz lar. On lar yal nız ca bir zan -
na uyar lar ve on lar an cak 'zan ve tah min de bu lu na rak ya lan
söy le mek te dir ler.' (10/66)
(Ka dın) On la rın dü zen le ri ni işi tin ce, on la ra (bir da vet çi) yol la dı,
otu rup da ya na cak la rı yer ler ha zır la dı ve her bi ri nin eli ne (ön le -
rin de ki mey ve le ri soy ma la rı için) bı çak ver di. (Yu suf'a da:) "Çık,
on la ra (gö rün)" de di. Böy le ce on lar onu (ola ğa nüs tü gü zel lik te)
gö rün ce (in sa nüs tü bir var lık mış gi bi göz le rin de) bü yüt tü ler,
(şaş kın lık la rın dan) el le ri ni kes ti ler ve: "Al lah'ı ten zih ede riz; bu
bir be şer de ğil dir. Bu, an cak üs tün bir me lek tir" de di ler. (12/31)
Ye re ge lin ce, onu da (ya ra tıl mış bü tün) var lık lar için al çalt tı-
koy du. (55/10)
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VAR LIK (ZEN GİN LİK)
Biz, bir ül ke yi he lak et mek is te di ği miz za man, onun 'var lık ve
güç sa hi bi ön de ge len le ri ne' em re de riz, böy le lik le on lar on da
boz gun cu luk çı ka rır lar. Ar tık onun üze ri ne söz hak olur da, onu
kö kün den dar ma da ğın ede riz. (17/16)
Siz den, fa zi let li ve var lık lı olan lar, ya kın la ra, yok sul la ra ve Al lah
yo lun da hic ret eden le re ver mek te ek silt me yap ma sın lar, af fet -
sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi ba ğış la ma sı nı sev mez mi si -
niz? Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (24/22)
Çün kü on lar, bun dan ön ce var lık için de şı mar tıl mış olan lar dı.
(56/45)

VA Sİ YET
Bu nu İb ra him, oğul la rı na va si yet et ti, Ya kup da: "Oğul la rım,
şüp he siz Al lah siz le re bu di ni seç ti, siz de an cak Müs lü man ola-
rak can ve rin" (di ye ben zer bir va si yet te bu lun du.) (2/132)
Siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, eğer ge ri de bir ha yır
bı rak mış sa, ana ya, ba ba ya ve ya kın ak ra ba ya bi li nen (uy gun,
meş ru) bir tarz da va si yet te bu lun ma sı -Al lah'a kar şı gel mek ten
sa kı nan la ra bir hak ola rak- si ze ya zıl dı (farz kı lın dı). (2/180)
Bu nun ya nın da, kim, va si yet ede nin hak sız lı ğa eği lim gös te re -
ce ğin den ya da gü na ha gi re ce ğin den kor kup da iki si nin (ta raf -
la rın) ara sı nı bu lup-dü zel tir se, ar tık ona gü nah yok tur. Ger çek -
ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/182)
İçi niz de ölüp de (ge ri de) eş ler bı ra kan lar, (ev le rin den) çı ka rıl -
mak sı zın, bir yı la ka dar ya rar lan ma la rı için eş le ri ne va si yet (bı -
rak sın lar). Ama on lar, (ken di lik le rin den) çı kar lar sa, ar tık on la rın
ma ruf (meş ru) ola rak ken di le ri için yap tık la rın dan do la yı si ze
so rum lu luk yok tur. Al lah güç lü ve üs tün olan dır. Hü küm ve hik-
met sa hi bi dir. (2/240)
Ço cuk la rı nız ko nu sun da Al lah, er ke ğe iki di şi nin his se si ka dar
tav si ye eder. Eğer on lar iki den çok ka dın ise (ölü nün) ge ri de bı -
rak tı ğı nın üç te iki si on la rın dır. Ka dın (ve ya kız) bir tek ise, bu
du rum da ya rı sı onun dur. (Öle nin) Bir ço cu ğu var sa, ge ri ye bı -
rak tı ğın dan an ne ve ba ba dan her bi ri için al tı da bir, ço cu ğu ol -
ma yıp da an ne ve ba ba ona mi ras çı ise, bu du rum da an ne si
için üç te bir var dır. Onun kar deş le ri var sa o za man an ne si için
al tı da bir'dir. (An cak bu hü küm ler, öle nin) Et ti ği va si yet ve ya
(var sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Ba ba la rı nız, oğul la rı -
nız, siz on la rın han gi le ri nin ya rar ba kı mın dan si ze da ha ya kın
ol du ğu nu bil mez si niz. (Bun lar) Al lah'tan bir farz dır. Şüp he siz
Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır. (4/11)
Eş le ri ni zin, eğer ço cuk la rı yok sa, ge ri de bı rak tık la rı nın ya rı sı si -
zin dir. Şa yet ço cuk la rı var sa, -onun la ya pa cak la rı va si yet ten ya
da (ayı ra cak la rı) borç tan son ra- bu du rum da bı rak tık la rı nın
dört te bi ri si zin dir. Si zin ço cu ğu nuz yok sa, ge ri ye bı rak tık la rı -
nız dan dört te bi ri on la rın (ka dın la rı nı zın)dır. Eğer si zin ço cu ğu -
nuz var sa ge ri ye bı rak tık la rı nız dan se kiz de bi ri on la rın (ka dın -
la rı nı zın)dır. (Yi ne bu hü küm ler,) Ede ce ği niz va si yet ve ya (var -
sa) bor cun dü şül me sin den son ra dır. Mi ra sı ara nan er kek ya da
ka dın, ço cu ğu ve ba ba sı ol ma yan bir kim se olup er kek ve ya kız
kar de şi bu lu nur sa on lar dan her bi ri için al tı da bir var dır. Eğer
bun dan faz la ise ler, bu du rum da -ken di siy le ya pı lan va si yet te
ya da (var sa) borç tan son ra- üç te bir'de -za ra ra uğ ra tıl mak sı zın
on la ra or tak tır lar. (Bu si ze) Al lah'tan bir va si yet tir, Al lah, bi len -
dir, (kul la ra) yu mu şak olan dır. (4/12)
Ey iman eden ler, siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, va si -
yet ha zır la nı şın da, ara nız da içi niz den ada let li iki ki şi yi (şa hid tu -
tun.) Ve ya yol cu luk ta olup si ze ölüm mu si be ti ge lip ça tar sa, siz-

den ol ma yan baş ka iki ki şi yi (şa hid tu tun. İki si ni) Şa yet kuş ku -
la na cak olur sa nız na maz dan son ra alı ko yar sı nız, on lar da (si -
ze): "Ak ra ba da hi ol sa onu (ye mi ni mi zi) hiç bir de ğe re de ğiş tir -
me ye ce ğiz ve Al lah'ın şa hid li ği ni giz le me ye ce ğiz. Ak si tak dir de
biz el bet te gü nah kar lar dan olu ruz." di ye Al lah adı na ye min et -
sin ler. (5/106)
Ne re de olur sam (ola yım,) be ni kut lu kıl dı ve ha yat sür dü ğüm
müd det çe, ba na na ma zı ve ze ka tı va si yet (emr) et ti." (19/31)
O: "Di ni dos doğ ru ayak ta tu tun ve on da ay rı lı ğa düş me yin" di -
ye din den Nuh'a va si yet et ti ği ni ve sa na vah yet ti ği mi zi, İb ra -
him'e, Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi si zin için de teş ri' et -
ti (bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri ni ça ğır dı ğın şey, müş rik le re
ağır gel di. Al lah, di le di ği ni bu na se çer ve iç ten ken di si ne yö ne -
le ni hi da ye te er di rir. (42/13)
On lar bu nu (ta rih bo yun ca) bir bir le ri ne va si yet mi et ti ler? Ha yır;
on lar, 'az gın ve taş kın (ta ğiy)' bir ka vim dir ler. (51/53)

VE BAL
Ey iman eden ler, siz ih ram lıy ken avı öl dür me yin. Siz den kim
onu ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se, ce za sı, hay van dan
öl dür dü ğü nün bir ben ze ri dir. Bu na da, Ka be'ye ulaş mış bir kur-
ban lık ola rak içi niz den ada let sa hi bi iki ki şi hük me de cek tir. Ve -
ya yok sul la rı do yur mak ve ya onun den gi oruç tut mak olan bir
kef fa ret var dır. Böy le lik le iş le di ği nin ve ba li ni tad mış ol sun. Al lah
geç miş te ola nı ba ğış la dı. Ama kim tek rar lar sa, Al lah on dan öc
ala cak tır. Al lah üs tün ve güç lü olan dır, öc sa hi bi dir. (5/95)
Bun dan ön ce in kâr eden le rin ha be ri si ze gel me di mi? İş te on -
lar, iş le ri nin ve ba li ni tad dı lar. On la ra acı bir azab var dır. (64/5)

VEDD
Ve de di ler ki: Ken di ilah la rı nı zı bı rak ma yın; bı rak ma yın ne
Vedd'i, ne Su va'ı, ne Ye ğus'u, ne Ye'uk'u ve ne de Nesr'i."
(71/23)

VE FAT
An dol sun, da ha ön ce Yu suf da si ze apa çık bel ge ler ge tir miş ti.
O za man si ze ge tir dik le ri hak kın da kuş ku ya ka pı lıp dur muş tu -
nuz. So nun da o, ve fat edin ce, de miş ti niz ki; "Al lah, on dan son -
ra ke sin ola rak bir el çi gön der mez." İş te Al lah, öl çü yü ta şı ran,
şüp he ci kim se yi böy le sap tı rır." (40/34)

VEHM
Gör me din mi; on lar, her bir va di de veh me dip du ru yor lar,
(26/225)

VE KİL
On lar, ken di le ri ne in san lar: "Si ze kar şı in san lar top la(n)dı lar, ar -
tık on lar dan kor kun" de dik le ri hal de iman la rı ar tan lar ve: "Al lah
bi ze ye ter, O ne gü zel ve kil dir" di yen ler dir. (3/173)
Ta mam-ka bul" der ler. Ama ya nın dan çık tık la rı za man, on lar dan
bir grup, ka ran lık lar da se nin söy le di ği nin ter si ni ku rar lar. Al lah,
ka ran lık lar da kur duk la rı nı ya zı yor. Sen de on lar dan yüz çe vir
ve Al lah'a te vek kül et. Ve kil ola rak Al lah ye ter. (4/81)
İş te siz böy le si niz; dün ya ha ya tın da on lar dan ya na mü ca de le
et ti niz. Pe ki kı ya met gü nü on lar dan ya na Al lah'a mü ca de le ede-
cek kim dir? Ya da on la ra ve kil ola cak kim dir? (4/109)
Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. Ve kil ola rak Al lah ye ter.
(4/132)
Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin, Al lah'a kar -
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şı ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu Me sih
İsa, an cak  Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('Ol' ke li me si ni)
Mer yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy ley se Al lah'a ve
el çi si ne ina nı nız; "üç tür" de me yi niz. (Bun dan) ka çı nın, si zin için
ha yır lı dır. Al lah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk sa hi bi ol mak tan
yü ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Ve kil ola rak
Al lah ye ter. (4/171)
Se nin kav min, O (Kur'an) hak iken onu ya lan la dı. De ki: "Ben,
üze ri ni ze bir ve kil de ği lim." (6/66)
Bun lar, ken di le ri ne ki tap, hik met ve pey gam ber lik ver dik le ri miz -
dir. Eğer bun la rı ta nı ma yıp-küf re sa pı yor lar sa, an dol sun, Biz
bu na (kar şı) in kâ ra sap ma yan bir top lu lu ğu ve kil kıl mı şız dır.
(6/89)
İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur. O'ndan baş ka ilah yok tur. her-
şe yin Ya ra tı cı sı dır, öy ley se O'na kul luk edin. O, her şe yin üs tün-
de bir ve kil dir. (6/102)
Eğer Al lah di le sey di on lar şirk koş maz dı. Biz se ni on lar üze rin -
de bir gö zet le yi ci kıl ma dık; sen on lar üze rin de bir ve kil de ğil sin.
(6/107)
De ki: "Ey in san lar, şüp he siz si ze Rab bi niz den hak gel miş tir.
Kim hi da yet bu lur sa, o an cak ken di nef si için hi da yet bul muş tur.
Kim sa par sa, o da, ken di aley hi ne sap mış tır. Ben si zin üze ri -
niz de bir ve kil de ği lim." (10/108)
Şim di on la rın: "Ona bir ha zi ne in di ril me li ve ya onun la bir lik te bir
me lek gel me li de ğil miy di?" de me le ri do la yı sıy la göğ sün da ra -
lıp sa na vah yo lu nan lar dan bir kıs mı nı terk mi ede cek sin? Sen
yal nız ca bir uya rı cı sın. Al lah her şe ye ve kil dir. (11/12)
Ba na et ra fı nı zın çe pe çev re ku şa tıl ma sı dı şın da, onu ne olur sa
ol sun mut la ka ba na ge ti re ce ği ni ze da ir Al lah adı na ke sin bir söz
ve rin ce ye ka dar, onu si zin le as la gön de re mem." de di. Böy le lik -
le ona ke sin bir söz ve rin ce de di ki:  "Al lah, söy le dik le ri mi ze ve -
kil dir." (12/66)
Mu sa'ya ki tap ver dik ve "Ben den baş ka ve kil edin me yin" di ye
onu İs ra ilo ğul la rı na kı la vuz kıl dık. (17/2)
Si zi en iyi Rab bi niz bi lir; di ler se si ze mer ha met eder, di ler se si -
zi azab lan dı rır. Biz se ni on la rın üze ri ne bir ve kil ola rak gön der -
me dik. (17/54)
Be nim kul la rım; se nin on lar üze rin de hiç bir zor la yı cı gü cün (ha -
ki mi ye tin) yok tur." Ve kil ola rak Rab bin ye ter. (17/65)
Ka ra ta ra fın da si zi ye rin di bi ne ge çir me ye ce ğin den ve ya üze ri -
ni ze taş yı ğın la rı yük lü bir ka sır ga gön der me ye ce ğin den emin
mi si niz? Son ra ken di ni ze bir ve kil bu la maz sı nız. (17/68)
An dol sun, eğer di ler sek, sa na vah yet tik le ri mi zi ger çek ten gi de -
ri ve ri riz, son ra bu nun için Bi ze kar şı bir ve kil bu la maz sın.
(17/86)
Ken di is tek ve tut ku la rı nı (he va sı nı) ilah edi ne ni gör dün mü?
Şim di ona kar şı sen mi ve kil ola cak sın? (25/43)
(Mu sa) De di ki: "Bu, be nim le se nin aran da olan (bir ant laş -
ma)dır. Bu du rum da iki sü re den han gi si ni ye ri ne ge ti rir sem, ar -
tık ba na kar şı bir hak sız lık söz ko nu su ola maz. Al lah, söy le dik -
le ri mi ze ve kil dir." (28/28)
De ki: "Si ze ve kil kı lı nan ölüm me le ği, ha ya tı nı za son ve re cek,
son ra Rab bi ni ze dön dü rül müş ola cak sı nız." (32/11)
Al lah'a te vek kül et; ve kil ola rak Al lah ye ter. (33/3)
Ka fir le re ve mü na fık la ra ita at et me, ezi yet le ri ne al dır ma ve
Allah'a te vek kül et. Ve kil ola rak Al lah ye ter. (33/48)
Şüp he siz, sa na Biz Ki ta bı in san lar için hak ol mak üze re in dir -
dik. Ar tık kim hi da ye te erer se, bu ken di le hi ne dir; kim sa par sa,

o da ken di aley hi ne sap mış olur. Sen on la rın üze rin de ve kil de -
ğil sin. (39/41)
Al lah, her şe yin Ya ra tı cı sı dır. O, her şey üze rin de ve kil dir.
(39/62)
Al lah'ın dı şın da bir ta kım ve li ler edi nen ler ise; Al lah, on la rın üze-
rin de gö zet le yi ci dir. Sen on la rın üze rin de bir ve kil de ğil sin.
(42/6)
(Al lah,) Do ğu nun ve ba tı nın Rab bi dir. O'ndan baş ka ilah yok tur.
Şu hal de (yal nız ca) O'nu ve kil tut. (73/9)

VE LA YET
Ger çek şu ki, iman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da
mal la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler ile (hic ret eden le ri) ba rın -
dı ran lar ve yar dım eden ler, iş te bir bir le ri nin ve li si olan lar bun lar-
dır. İman edip hic ret et me yen ler, on lar hic ret edin ce ye ka dar,
si zin on la ra hiç bir şey le ve la ye ti niz yok tur. Ama din ko nu sun da
siz den yar dım is ter ler se, yar dım üze ri niz de bir yü küm lü lük tür.
An cak, siz ler le on lar ara sın da an laş ma bu lu nan bir top lu lu ğun
aley hin de de ğil. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (8/72)
İş te bu ra da (bu du rum da) ve la yet (yar dım cı lık, dost luk) hak
olan Al lah'a ait tir. O, se vap ba kı mın dan ha yır lı, so nuç ba kı mın -
dan ha yır lı dır. (18/44)

VE Lİ
(Yi ne) Bil mez mi sin ki, ger çek ten gök le rin ve ye rin mül kü
Allah'ın dır. Si zin Al lah'tan baş ka ve li niz ve yar dım cı nız yok tur.
(2/107)
Ey iman eden ler, öl dü rü len ler hak kın da si ze kı sas ya zıl dı (farz
kı lın dı). Öz gü re kar şı öz gür, kö le ye kar şı kö le ve di şi ye kar şı di -
şi. Fa kat ki min (han gi ka ti lin) le hi ne, onun (mak tu lün) kar de şi
(va ri si ve ya ve li si) ta ra fın dan ba ğış la nır sa, ar tık (ya pıl ma sı ge -
re ken) ör fe uy mak (ve) ona (mak tu lün va ris ve ya ve li si ne) gü -
zel lik le (di yet) öde mek tir. Bu, Rab bi niz den bir ha fif let me ve bir
rah met tir. Ar tık kim bun dan son ra te ca vüz de bu lu nur sa, onun
için elem ve ri ci bir azab var dır. (2/178)
Al lah, iman eden le rin ve li si (dos tu ve des tek çi si)dir. On la rı ka -
ran lık lar dan nu ra çı ka rır; in kâr eden le rin ve li le ri ise ta ğut'tur.
On la rı nur dan ka ran lık la ra çı ka rır lar. İş te on lar, ate şin hal kı dır -
lar, on da sü re siz ka la cak lar dır. (2/257)
Ey iman eden ler, be lir li bir sü re için borç lan dı ğı nız za man onu
ya zı nız. Ara nız dan bir ka tip doğ ru ola rak yaz sın, ka tip Al lah'ın
ken di si ne öğ ret ti ği gi bi yaz mak tan ka çın ma sın, yaz sın. Üze rin -
de hak olan (borç lu) da yaz dır sın ve Rab bi olan Al lah'tan sa kın-
sın, on dan hiç bir şe yi ek silt me sin. Eğer üze rin de hak olan
(borç lu), dü şük akıl lı ya da za'f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya
güç ye ti re me ye cek se, ve li si dos doğ ru yaz dır sın. Er kek le ri niz -
den de iki şa hid tu tun; eğer iki er kek yok sa, şa hid ler den rı za
gös te re ce ği niz bir er kek ve bi ri şa şır dı ğın da öbü rü ona ha tır la -
ta cak iki ka dın (da olur). Şa hid ler ça ğı rıl dık la rı za man ka çın -
ma sın lar. Onu (bor cu) az ol sun, çok ol sun, sü re siy le bir lik te
yaz ma ya üşen me yin. Bu, Al lah Katında en adil, şa hit lik için en
sağ lam, şüp he len me me niz için de en ya kın olan dır. An cak ara-
nız da dev re dip dur du ğu nuz ve pe şin ola rak yap tı ğı nız ti ca ret
baş ka, bu nu yaz ma ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Alış-
ve riş et ti ği niz de de şa hid tu tun. Ya za na da, şa hi de de za rar ve -
ril me sin. (Ak si ni) Ya par sa nız, o, ken di niz için fısk (zu lüm ve gü -
nah)tır. Al lah'tan sa kı nın. Al lah si ze öğ re ti yor. Al lah her şe yi bi -
len dir. (2/282)
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Mü'min ler, mü'min le ri bı ra kıp da ka fir le ri ve li ler edin me sin ler.
Kim böy le ya par sa, Al lah'tan hiç bir şey (yar dım) yok tur. An cak
on lar dan ko run ma ga ye siy le sa kın ma(nız) baş ka. Al lah, si zi
Ken di sin den sa kın dı rır. Va rış Al lah'adır. (3/28)
Doğ ru su, in san la rın İb ra him'e en ya kın ola nı, ona uyan lar ve bu
pey gam ber ile iman eden ler dir. Al lah, mü'min le rin ve li si dir.
(3/68)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler, o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı, fu huş ta bu lun ma yan, if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra, fu huş ya pa cak olur lar sa, öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za-
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu, siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/25)
Al lah, si zin düş man la rı nı zı da ha iyi bi len dir; bir ve li (en gü ve ni -
lir bir dost) ola rak Al lah ye ter, bir yar dım cı ola rak da Al lah ye -
ter. (4/45)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da ve: "Rab bi miz, bi zi hal kı za lim
olan bu ül ke den çı kar, bi ze Katından bir ve li (ko ru yu cu sa hib)
gön der, bi ze Katından bir yar dım eden yol la" di yen er kek ler, ka -
dın lar ve ço cuk lar dan za yıf bı ra kıl mış lar adı na sa vaş mı yor su -
nuz? (4/75)
On lar, ken di le ri nin in kâ ra sap ma la rı gi bi si zin de in kâ ra sap ma -
nı zı is te di ler. Böy le lik le bir ola cak tı nız. Öy ley se Al lah yo lun da
hic ret edin ce ye ka dar on lar dan ve li ler (dost lar) edin me yin. Şa -
yet yi ne yüz çe vi rir ler se, ar tık on la rı tu tun ve her ne re de ele ge -
çi rir se niz öl dü rün. On lar dan ne bir ve li (dost) edi nin, ne de bir
yar dım cı. (4/89)
Ne si zin ku run tu la rı nız la, ne de Ki tap Eh li nin ku run tu la rıy la de -
ğil. Kim kö tü lük ya par sa, onun la ce za gö rür; o, Al lah'tan baş ka
bir ve li (dost) ve bir yar dım cı bu la maz. (4/123)
Ey iman eden ler, mü'min le ri bı ra kıp ka fir le ri ve li ler (dost lar)
edin me yin. Ken di aley hi niz de Al lah'a apa çık olan ke sin bir de lil
ver mek is ter mi si niz? (4/144)
De ki: "O, gök le ri ve ye ri ya ra tır ken ve O, (hep) bes le yen (hiç)
bes len mez ken, ben Al lah'tan baş ka sı nı mı ve li edi ne ce ğim?"
De ki: "Ba na ger çek ten Müs lü man olan la rın il ki ol mam em re dil -
di ve: Sa kın müş rik ler den ol ma." (de nil di.) (6/14)
Rab le ri ne (gö tü rü lüp) top la na cak la rın dan kor kan la rı onun la
(Kur'an'la) uya rıp-kor kut; on lar için on dan baş ka ne ve li le ri var-
dır ne şe fa at çi le ri. Umu lur ki kor kup-sa kı nır lar. (6/51)
Din le ri ni bir oyun ve eğ len ce (ko nu su) edi nen le ri ve dün ya ha -
ya tı ken di le ri ni mağ rur kı lan la rı bı rak. Onun la (Kur'an'la) ha tır -
lat ki, bir ne fis, ken di ka zan dık la rıy la he la ke düş me sin; (böy le -
si nin) Al lah'tan baş ka ne bir ve li si, ne bir şe fa at çi si var dır; her
tür lü fid ye yi ver se de ka bul olun maz. İş te on lar, ka zan dık la rı
ne de niy le he la ke uğ ra yan lar dır; küf re sap tık la rın dan do la yı on -
lar için çıl gın ca kay nar su lar ve acık lı bir azab var dır. (6/70)
On lar için Rab le ri Katında ba rış yur du var dır ve O, yap mak ta ol -
duk la rı do la yı sıy la on la rın ve li si dir. (6/127)
Rab bi niz den si ze in di ri le ne uyun, O'ndan baş ka ve li le re uy ma -
yın. Ne az öğüt alı yor su nuz? (7/3)
Ki mi ne hi da yet ver di, ki mi de sa pık lı ğı ha ket ti. Çün kü bun lar,
Al lah'ı bı ra kıp şey tan la rı ve li edin miş ler di. Ve ger çek ten on la rı
doğ ru yol da say mak ta dır lar. (7/30)
Mu sa, be lir le di ği miz bu luş ma za ma nı için kav min den yet miş

adam se çip-ayır dı. Bun la rı da 'da ya nıl maz bir sar sın tı' tu tu ve -
rin ce, de di ki: "Rab bim, eğer di le sey din, on la rı ve be ni da ha ön -
ce den he lak eder din. (Şim di) İçi miz de ki be yin siz le rin yap tık la -
rın dan do la yı bi zi he lak ede cek mi sin? O da Se nin de ne men -
den baş ka sı de ğil dir. Onun la sen di le di ği ni sap tı rır, di le di ği ni hi -
da ye te er di rir sin. Bi zim ve li miz Sen sin. Öy ley se bi zi ba ğış la, bi -
zi esir ge; Sen ba ğış la yan la rın en ha yır lı sı sın." (7/155)
Hiç şüp he siz, be nim ve lim Ki ta bı in di ren Al lah'tır ve O sa lih le rin
ko ru yu cu lu ğu nu (ve li li ği ni) ya pı yor. (7/196)
Ger çek şu ki, iman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da
mal la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler ile (hic ret eden le ri) ba rın -
dı ran lar ve yar dım eden ler, iş te bir bir le ri nin ve li si olan lar bun lar-
dır. İman edip hic ret et me yen ler, on lar hic ret edin ce ye ka dar,
si zin on la ra hiç bir şey le ve la ye ti niz yok tur. Ama din ko nu sun da
siz den yar dım is ter ler se, yar dım üze ri niz de bir yü küm lü lük tür.
An cak, siz ler le on lar ara sın da an laş ma bu lu nan bir top lu lu ğun
aley hin de de ğil. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (8/72)
İn kâr eden ler bir bir le ri nin ve li le ri dir. Eğer siz bu nu yap maz sa nız
(bir bi ri ni ze yar dım et mez ve dost ol maz sa nız) yer yü zün de bir
fit ne ve bü yük bir boz gun cu luk (fe sat) olur. (8/73)
Ey iman eden ler, eğer ima na kar şı in kâ rı se vip-ter cih edi yor lar -
sa, ba ba la rı nı zı ve kar deş le ri ni zi ve li ler edin me yin. Siz den kim
on la rı ve li edi nir se, iş te bun lar zul me den kim se ler dir. (9/23)
Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir ler. İyi -
li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar,
ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın
ken di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz, Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/71)
Ger çek şu ki, gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır; di ril tir ve öl dü -
rür. Si zin Al lah'tan baş ka ve li niz ve yar dım cı nız yok tur. (9/116)
Ha be ri niz ol sun; Al lah'ın ve li le ri, on lar için kor ku yok tur, mah-
zun da ol ma ya cak lar dır. (10/62)
Bun lar, yer yü zün de (Al lah'ı) aciz bı ra ka cak de ğil dir ve bun la rın
Al lah'tan baş ka ve li le ri yok tur. Azab on lar için kat kat art tı rı lır.
Bun lar (hak kı) işit me ye güç ye tir mez ler di ve gör mez ler di de.
(11/20)
Zul me den le re eği lim gös ter me yin, yok sa si ze ateş do ku nur. Si -
zin Al lah'tan baş ka ve li le ri niz yok tur, son ra yar dım gö re mez si -
niz. (11/113)
Rab bim, Sen ba na mülk ten (bir pay ve onu yö net me im ka nı nı)
ver din, söz le rin yo ru mun dan (bir bil gi) öğ ret tin. Gök le rin ve ye -
rin ya ra tı cı sı, dün ya da ve ahi ret te be nim ve lim Sen sin. Müs lü -
man ola rak be nim ha ya tı ma son ver ve be ni sa lih le rin ara sı na
kat." (12/101)
O'nun (in sa nın) önün den ve ar ka sın dan iz le yen le ri var dır, onu
Al lah'ın em riy le gö ze tip-ko ru mak ta dır lar. Ger çek ten Al lah, ken -
di ne fis (öz)le rin de ola nı de ğiş ti rip bo zun ca ya ka dar, bir top lu -
luk ta ola nı de ğiş ti rip-boz maz. Al lah bir top lu lu ğa kö tü lük is te di
mi, ar tık onu ge ri çe vir me ye hiç bir (bi çim de im kan) yok tur; on -
lar için O'ndan baş ka bir ve li yok tur. (13/11)
De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki: "Al lah'tır." De ki:
"Öy ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi le ya rar da, za rar da sağ-
la ma ya güç ye ti re me yen bir ta kım ve li ler mi (tan rı lar) edin di niz?"
De ki: "Hiç gör me yen (a'ma) ile gö ren (ba si ret sa hi bi) eşit ola-
bi lir mi? Ve ya ka ran lık lar la nur eşit ola bi lir mi?" Yok sa Al lah'a,
O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan or tak lar bul du lar da, bu ya rat ma,
ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben zeş ti? De ki: "Al lah, her şe yin Ya ra -
tı cı sı dır ve O, tek tir, kah re di ci olan dır." (13/16)
An dol sun Al lah'a, sen den ön ce ki üm met le re de (el çi ler) gön der-
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dik, fa kat şey tan on la ra ya pıp et tik le ri ni süs lü gös ter miş tir; bu -
gün de on la rın ve li si odur ve on lar için acı bir azab var dır.
(16/63)
Onun zor la yı cı-gü cü an cak onu ve li edi nen ler le, onun la O'na
(Al lah'a) or tak ko şan lar üze rin de dir. (16/100)
Hak lı bir ne den ol mak sı zın Al lah'ın ha ram kıl dı ğı bir kim se yi öl -
dür me yin. Kim maz lum ola rak öl dü rü lür se onun ve li si ne yet ki
ver mi şiz dir; o da öl dür me de öl çü yü aş ma sın. Çün kü o, ger çek -
ten yar dım gör müş tür. (17/33)
Al lah, ki mi hi da ye te er di rir se, iş te o, hi da yet bul muş tur, ki mi
sap tı rır sa on lar için O'nun dı şın da as la ve li ler bu la maz sın. Kı -
ya met gü nü, Biz on la rı yü zü ko yun kör ler, dil siz ler ve sa ğır lar
ola rak haş re de riz. On la rın ba rın ma yer le ri ce hen nem dir; ate şi
sü kun bul duk ça, çıl gın ale vi ni on la ra art tı rı rız. (17/97)
(On la ra bak tı ğın da) Gö rür sün ki, gü neş doğ du ğun da ma ğa ra la -
rı na sağ yan dan yö ne lir, bat tı ğın da on la rı sol yan dan ke ser-ge -
çer di ve on lar da onun (ma ğa ra nın) ge niş boş lu ğun da lar dı. Bu,
Al lah'ın ayet le rin den dir. Al lah, ki me hi da yet ve rir se, iş te hi da yet
bu lan odur, ki mi sap tı rır sa onun için as la doğ ru-yo lu gös te ri ci
bir ve li bu la maz sın. (18/17)
De ki: "Ne ka dar kal dık la rı nı Al lah da ha iyi bi lir. Gök le rin ve ye -
rin gay bı O'nun dur. O, ne gü zel gör mek te ve ne gü zel işit mek -
te dir. O'nun dı şın da on la rın bir ve li si yok tur. Ken di hük mün de
hiç kim se yi or tak kıl maz." (18/26)
Ha ni me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik; İb lis'in dı şın da
(di ğer le ri) sec de et miş ler di. O cin ler den di, böy le lik le Rab bi nin
em rin den dı şa rı çık mış tı. Bu du rum da Be ni bı ra kıp onu ve onun
so yu nu ve li ler mi edi ne cek si niz? Oy sa on lar si zin düş man la rı -
nız dır. (Bu,) Za lim ler için ne ka dar kö tü bir (ter cih) de ğiş tir me -
dir. (18/50)
İn kâr eden ler, Be ni bı ra kıp kul la rı mı ve li ler edin dik le ri ni mi san-
dı lar? Ger çek ten Biz ce hen ne mi ka fir ler için bir du rak ola rak ha -
zır la mı şız. (18/102)
Ba ba cı ğım, ger çek ten ben, sa na Rah man ta ra fın dan bir aza bın
do ku na ca ğın dan kor ku yo rum, o za man şey ta nın ve li si olur sun."
(19/45)
Ona ya zıl mış tır: "Kim onu ve li edi nir se, şüp he siz o (şey tan) onu
şa şır tıp-sap tı rır ve onu çıl gın ate şin aza bı na yö nel tir." (22/4)
Der ler ki: "Sen yü ce sin; se nin dı şın da baş ka ve li ler edin me miz
bi ze ya kış maz, an cak on la rı ve ata la rı nı Sen me ta ve rip ya rar -
lan dır dın, öy le ki (Se nin) zik ri(ni) unut tu lar ve böy le ce yı kı ma
uğ ra yan bir ka vim ol du lar." (25/18)
Ken di ara la rın da Al lah adı na and içe rek, de di ler ki: "Ge ce mut-
la ka ona ve ai le si ne bir bas kın dü zen le ye lim, son ra ve li si ne: Ai -
le si nin yok olu şu na biz şa hid ol ma dık ve ger çek ten biz ler doğ-
ru yu söy le yen le riz, di ye lim." (27/49)
Siz yer de ve gök te (Al lah'ı) aciz bı ra ka maz sı nız. Si zin Al lah'ın
dı şın da ve li niz yok tur, yar dım ede ni niz de yok tur. (29/22)
Al lah'ın dı şın da baş ka ve li ler edi nen le rin ör ne ği, ken di ne ev
edi nen örüm cek ör ne ği ne ben zer. Ger çek şu ki, ev le rin en da -
ya nık sız ola nı örüm cek evi dir; bir bil se ler di. (29/41)
De ki: "Si ze bir kö tü lük is te ye cek ol sa si zi Al lah'tan ko ru ya cak,
ve ya si ze bir rah met is te ye cek ol sa (bu na en gel ola cak) kim-
dir?" On lar, ken di le ri için Al lah'ın dı şın da ne bir ve li, ne bir yar-
dım cı bu la maz lar. (33/17)
Or da ebe di ola rak ka lı cı dır lar. On lar ne bir ve li, ne bir yar dım cı
bu la ma ya cak lar dır. (33/65)
(Me lek ler) Der ler ki: "Sen yü ce sin, bi zim ve li miz Sen sin, on lar

de ğil. Ha yır, on lar cin le re ta pı yor du ve ço ğu on la ra iman et miş -
ler di." (34/41)
Ha be rin ol sun; ha lis (ka tık sız) olan din yal nız ca Al lah'ın dır.
O'ndan baş ka ve li ler edi nen ler (şöy le der ler:) "Biz, bun la ra bi zi
Al lah'a da ha faz la yak laş tır sın lar di ye iba det edi yo ruz." El bet te
Al lah, ken di ara la rın da hak kın da ih ti laf et tik le ri şey ler den hü -
küm ve re cek tir. Ger çek ten Al lah, ya lan cı, ka fir olan kim se yi hi -
da ye te er dir mez. (39/3)
Biz, dün ya ha ya tın da da, ahi ret te de si zin ve li le ri ni ziz. Or da ne f-
is le ri ni zin ar zu la dı ğı her şey si zin dir ve is te di ği niz her şey de si -
zin dir." (41/31)
Al lah'ın dı şın da bir ta kım ve li ler edi nen ler ise; Al lah, on la rın üze-
rin de gö zet le yi ci dir. Sen on la rın üze rin de bir ve kil de ğil sin.
(42/6)
Eğer Al lah di le sey di, on la rı her hal de tek bir üm met kı lar dı. An -
cak O, di le di ği ni ken di rah me ti ne so kar. Za lim le re ge lin ce; on -
lar için ne bir ve li var dır, ne bir yar dım cı (bu lur sun). (42/8)
Yok sa O'nun dı şın da bir ta kım ve li ler mi edin di ler? İş te Al lah;
ve li O'dur, ölü le ri di ril ten O'dur. O, her şe ye güç ye ti ren dir.
(42/9)
O'dur ki, on lar umut la rı nı kes tik ten son ra yağ mu ru in di rir ve
rah me ti ni se rip-ya yar. O, Ve li'dir, Ha mid'dir. (42/28)
Siz yer yü zün de (O'nu) aciz bı ra ka cak de ğil si niz. Ve si zin
Allah'ın dı şın da ne bir ve li niz var dır, ne bir yar dım cı nız. (42/31)
Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık bun dan son ra onun hiç bir ve li si yok-
tur. Aza bı gör dük le ri za man, o za lim le ri bir gör sen; "Ge ri dön-
me ye bir yol var mı?" der ler. (42/44)
On la rın Al lah'ın dı şın da ken di le ri ne yar dım ede cek ve li le ri yok-
tur. Al lah ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için hiç bir (çı kış) yo lu yok-
tur. (42/46)
Ar ka la rın dan ce hen nem (on la rı iz le mek te dir). Ka zan dık la rı şey-
ler, on la ra hiç bir ya rar sağ la maz. Al lah'tan baş ka edin dik le ri ve -
li ler de. On lar için bü yük bir azab var dır. (45/10)
Çün kü on lar, Al lah'tan (ge le cek) hiç bir şe yi sen den sa va maz lar.
Şüp he siz za lim ler, bir bir le ri nin ve li si dir ler. Al lah ise, mut ta ki le rin
ve li si dir. (45/19)
Kim Al lah'a da vet ede ne ica bet et mez se, ar tık o, yer yü zün de
(Al lah'ı aciz bı ra ka cak de ğil dir ve onun O'ndan baş ka) ve li le ri
yok tur. İş te on lar, apa çık bir sa pık lık için de dir ler." (46/32)
İş te böy le; çün kü Al lah, iman eden le rin ve li si dir; ka fir le rin ise,
ve li si yok tur. (47/11)
Ka fir olan lar, si zin le sa vaş mış ol sa lar dı, ar ka la rı nı dö nüp ka çar-
lar dı; son ra, ne bir ve li (ko ru yu cu dost), ne bir yar dım cı bu la -
maz lar dı. (48/22)
Ar tık bu gün siz den her han gi bir fid ye alın maz ve in kâr eden ler -
den de.. Ba rın ma ye ri niz ateş tir, si zin ve li niz (si ze ya ra şan dost)
odur; o ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (57/15)
Al lah'ın ken di le ri ne kar şı ga zab lan dı ğı bir kav mi ve li (dost ve
müt te fik) edi nen le ri gör me din mi? On lar, ne siz den dir ler, ne on -
lar dan. Ken di le ri de (açık ça ger çe ği) bil dik le ri hal de, ya lan üze -
re ye min edi yor lar. (58/14)
Ey iman eden ler, be nim de düş ma nım, si zin de düş ma nı nız
olan la rı ve li ler edin me yin. Siz on la ra kar şı sev gi yö nel ti yor su -
nuz; oy sa on lar hak tan si ze ge le ni in kâr et miş ler, Rab bi niz olan
Al lah'a inan ma nız dan do la yı el çi yi de, si zi de (yurt la rı nız dan)
sü rüp-çı kar mış lar dır. Eğer siz, Be nim yo lum da cehd et mek ve
Be nim rı za mı ara mak ama cıy la çık mış sa nız (na sıl) on la ra kar -
şı hâ lâ sev gi giz li yor su nuz? Ben, si zin giz le dik le ri ni zi ve açı ğa

536

KURAN FİHRİSTİ



vur duk la rı nı zı bi li rim. Kim siz den bu nu ya par sa, ar tık o, el bet te
yo lun or ta sın dan şa şı rıp-sap mış olur. (60/1)
Ey iman eden ler, Al lah'ın ken di le ri ne kar şı ga zab lan dı ğı bir kav -
mi ve li (dost ve müt te fik) edin me yin; ki on lar, ka fir le rin me zar
hal kın dan umut kes me le ri gi bi ahi ret ten umut kes miş ler dir.
(60/13)
De ki: "Ey Yahudi olan lar, eğer siz, (bü tün) in san lar dan ay rı ola-
rak yal nız ca siz le rin ger çek ten Al lah'ın ve li le ri (dost ve sev gi li
kul la rı) ol du ğu nu zu öne sü rü yor sa nız, şu hal de ölü mü te men ni
edin; eğer doğ ru söz lü ise niz (bu nu çe kin me den ya pın)." (62/6)

VER Gİ
De di ler ki: "Ey Zu'l-Kar neyn ger çek ten Ye'cuc ve Me'cuc yer yü -
zün de boz gun cu luk çı ka rı yor lar bi zim le on lar ara sın da bir sed
in şa et men için sa na ver gi ve re lim mi?" (18/94)

VE RİM
Yer yü zün de bir bi ri ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm bağ la rı,
ekin ler, ça tal lı ve ça tal sız hur ma lık lar da var dır ki, bun lar ay nı
su ile su la nır; ama ürün le rin de (ki ve rim de ve lez zet te) ba zı sı nı
ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz. Şüp he siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir
top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/4)
İn kâr eden ler ise, kı ya met-sa ati on la ra apan sız ge lin ce ye ve ya
ke sin ti ye uğ ra mış (akim, ve rim siz) bir gü nün aza bı on la ra ye ti -
şin ce ye ka dar on dan (Kur'an'dan) ya na şüp he için de sür-git ka -
la cak lar dır. (22/55)

VES VE SE
"On la rı -ne olur sa ol sun- şa şır tıp-sap tı ra ca ğım en ol ma dık ku -
run tu la ra dü şü re ce ğim ve on la ra ke sin ola rak da var la rın ku lak -
la rı nı kes me le ri ni em re de ce ğim ve Al lah'ın ya rat tık la rı nı de ğiş -
tir me le ri ni em re de ce ğim." Kim Al lah'ı bı ra kıp da şey ta nı dost
(ve li) edi nir se kuş ku suz o apa çık bir hüs ra na uğ ra mış tır.
(4/119)
(Şey tan) On la ra va ad ler edi yor on la rı en ol ma dık ku run tu la ra
dü şü rü yor. Oy sa şey tan on la ra bir al da nış tan baş ka bir şey
va'det mez. (4/120)
Şey tan, ken di le rin den 'ör tü lüp giz le nen çir kin yer le ri ni' açı ğa çı -
kar mak için on la ra ves ve se ver di ve de di ki: "Rab bi ni zin si ze bu
ağa cı ya sak la ma sı, yal nız ca, si zin iki me lek ol ma ma nız ve ya
ebe di ya şa yan lar dan kı lın ma ma nız için dir." (7/20)
(Al lah'tan) Sa kı nan la ra şey tan dan bir ves ve se eriş ti ğin de (ön -
ce) iyi ce dü şü nür ler (Al lah'ı zik re dip-anar lar), son ra he men ba -
kar sın ki gö rüp bil miş ler dir. (7/201)
So nun da şey tan ona ves ve se ver di; de di ki: "Sa na son suz luk
ağa cı nı ve yok ol ma ya cak bir mül kü ha ber ve re yim mi?"
(20/120)
An dol sun, in sa nı Biz ya rat tık ve nef si nin ona ne ves ve se ler ver-
mek te ol du ğu nu bi li riz. Biz ona şah da ma rın dan da ha ya kı nız.
(50/16)
'Sin si ce, kalp le re ves ve se ve şüp he dü şü rüp du ran' ves ve se ci -
nin şer rin den. (114/4)
Ki o, in san la rın gö ğüs le ri ne ves ve se ve rir (iç le ri ne kuş ku, ku -
run tu fı sıl dar); (114/5)

VE ZİR
(Yu suf ara cı ya şu nu söy le di:) "Bu, (iti raf Ve zi rin) yok lu ğun da
ger çek ten ken di si ne iha net et me di ği mi ve ger çek ten Al lah'ın
iha net eden le rin hi le li-dü zen le ri ni ba şa rı ya ulaş tır ma dı ğı nı ken-

di si nin de bi lip öğ ren me si için di." (12/52)
De di ler ki: "Ey Ve zir, ger çek şu ki, bu nun yaş lı (ve) bü yük bir
ba ba sı var; onun ye ri ne biz den bi ri si ni alı koy. Doğ ru su biz, se -
ni iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/78)
Böy le ce onun (Yu suf'un) hu zu ru na gir dik le ri za man, de di ler ki:
"Ey Ve zir, bi ze ve ai le mi ze şid det li bir dar lık do kun du; öne mi ol -
ma yan bir ser ma ye ile gel dik. Bi ze ar tık (yi ne) öl çe ği tam ola rak
ver ve bi ze ila ve bir ba ğış ta bu lun. Şüp he siz Al lah, ta sad duk ta
bu lu nan la ra kar şı lı ğı nı ve rir." (12/88)

VİC DAN
Bu nun üze ri ne ken di vic dan la rı na baş vur du lar da; "Ger çek şu
ki, za lim olan lar siz ler si niz (bi ziz)" de di ler. (21/64)
Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük len me do la yı sıy la
bun la rı in kar et ti ler. Ar tık sen, boz gun cu la rın na sıl bir so na uğ -
ra tıl dık la rı na bir bak. (27/14)
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- Y -

YA BAN CI
Ha ni, ya nı na gir dik le rin de: "Se lam" de miş ler di. O da: "Se lam"
de miş ti. "(Hak la rın da bil gim ol ma yan) Ya ban cı bir top lu luk."
(51/25)

YAĞ
Ve (da ha çok) Tur-i Si na'da çı kan bir ağaç (tü rü de ya rat tık); o
yağ lı ve yi yen le re bir ka tık ola rak bit mek te (ürün ver mek te)dir.
(23/20)
Yahudi olan la ra her tır nak lı (hay va nı) ha ram kıl dık. Sı ğır lar dan
ve ko yun lar dan, sırt la rı na ve ya ba ğır sak la rı na ya pı şan ve ya ke -
mi ğe ka rı şan lar dı şın da iç yağ la rı nı da on la ra ha ram kıl dık. 'Az -
gın lık ve hak ka te ca vüz de bu lun ma la rı' ne de niy le on la rı böy le
ce za lan dır dık. Biz şüp he siz doğ ru olan la rız. (6/146)

YAĞ MUR
Ya da (bun lar) ka ran lık lar, gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü,
'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki, yıl-
dı rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la
ku lak la rı nı tı kar lar. Oy sa Al lah ka fir le ri çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(2/19)
O, si zin için yer yü zü nü bir dö şek, gök yü zü nü bir bi na kıl dı. Ve
gök ten yağ mur in di re rek bu nun la si zin için (çe şit li) ürün ler den
rı zık çı kar dı. Öy ley se (bü tün bun la rı) bi le bi le Al lah'a eş ler koş-
ma yın. (2/22)
Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in san la -
ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi min net ve ezi-
yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru -
mu, üze rin de top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer;
üze ri ne sağ nak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir.
On lar ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede-
mez)ler. Al lah, kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (2/264)
Yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı is te mek ve ken di le rin de ola nı kök leş -
ti rip- güç len dir mek için mal la rı nı in fak eden le rin ör ne ği, yük sek -
çe bir te pe de bu lu nan, sağ nak yağ mur al dı ğın da ürün le ri ni iki
kat ve ren bir bah çe nin ör ne ği ne ben zer ki ona sağ nak yağ mur
isa bet et me se de bir çi sin ti si (var dır). Al lah, yap tık la rı nı zı gö -
ren dir. (2/265)
İç le rin de olup on la ra na ma zı kıl dır dı ğın da, on lar dan bir grup,
se nin le bir lik te dur sun ve si lah la rı nı (yan la rı na) al sın; böy le ce
on lar sec de et tik le rin de, ar ka la rı nız da ol sun lar. Na maz la rı nı kıl-
ma yan di ğer grup ge lip se nin le na maz kıl sın lar, on lar da 'ko run-
ma araç la rı nı' ve si lah la rı nı al sın lar. Küf re den ler, si ze apan sız
bir bas kın ya pa bil mek için, si zin si lah la rı nız dan ve em ti anız (er -
zak ve mü him ma tı nız)dan ay rıl mış ol ma nı zı is ter ler. Yağ mur
do la yı sıy la bir güç lü ğü nüz var sa ve ya has tay sa nız, si lah la rı nı zı
bı rak ma nız da si ze bir so rum lu luk yok tur. Ko run ma ted bir le ri ni zi
alın. Şüp he siz, Al lah ka fir ler için aşa ğı la tı cı bir azab ha zır la -
mış tır. (4/102)
Ken di le rin den ön ce ni ce ne sil le ri yı kı ma uğ rat tı ğı mı zı gör mü -
yor lar mı? Biz, si zi yer le şik kıl ma dı ğı mız bir bi çim de on la rı yer-
yü zün de (bü yük bir güç ve ser vet le) yer le şik kıl dık; gök ten üzer-
le ri ne sa ğa nak (bol yağ mur lar) yağ dır dık, ne hir le ri de alt la rın -
dan akar yap tık. Ama gü nah la rı ne de niy le Biz on la rı yı kı ma uğ -
rat tık ve ar ka la rın dan baş ka ne sil ler (in şa edip) var et tik. (6/6)

Son ra bu nun ar ka sın dan bir yıl ge le cek tir ki, in san lar on da bol
bol yağ mu ra ka vuş tu ru la cak ve on da sı kıp-sa ğa cak lar." (12/49)
Gör me din mi ki, Al lah bu lut la rı sür mek te, son ra ara la rı nı bir leş -
tir mek te, son ra da on la rı üst üs te yığ mak ta dır; böy le ce, yağ mu-
run bun la rın ara sın dan akıp-çık tı ğı nı gö rür sün. Gök ten için de
do lu bu lu nan dağ lar (gi bi bu lut lar) in di ri ve rir, onu di le di ği ne isa-
bet et ti rir de, di le di ğin den onu çe vi rir; şim şe ği nin pa rıl tı sı ne re -
dey se göz le ri ka maş tı rıp gö tü rü ve re cek tir. (24/43)
An dol sun, on lar, üs tü ne fe la ket yağ mu ru yağ dı rıl mış bu lu nan o
ül ke ye uğ ra mış lar dır; yi ne de onu gör mü yor lar mıy dı? Ha yır,
on lar di ril me yi um mu yor lar dı. (25/40)
Ve üzer le ri ne bir yağ mur yağ dır dık; uya rı lıp-kor ku tu lan la rın
yağ mu ru ne kö tü. (26/173)
Ve üzer le ri ne bir yağ mur yağ dır dık. Uya rı lan la rın yağ mu ru ne
kö tü dür. (27/58)
Al lah, rüz gar la rı gön de rir, böy le ce bir bu lut kal dı rır da onu na sıl
di ler se gök te ya yıp-da ğı tır ve onu par ça par ça kı lar; ni ha yet
onun ara sın dan yağ mu run akıp çık tı ğı nı gö rür sün. So nun da
ken di kul la rın dan di le di ği ne ve rin ce, he men se vin ce ka pı lı ve rir -
ler. (30/48)
Kı ya met sa ati nin bil gi si, şüp he siz Al lah'ın Katında dır. Yağ mu ru
yağ dı rır; ra him ler de ola nı bi lir. Hiç kim se, ya rın ne ka za na ca ğı -
nı bil mez. Hiç kim se de, han gi yer de öle ce ği ni bil mez. Hiç şüp-
he siz Al lah bi len dir, ha ber dâr dır. (31/34)
O'dur ki, on lar umut la rı nı kes tik ten son ra yağ mu ru in di rir ve
rah me ti ni se rip-ya yar. O, Ve li'dir, Ha mid'dir. (42/28)
Der ken, onu (aza bı) va di le ri ne doğ ru yö ne le rek ge len bir bu lut
şek lin de gör dük le ri za man, "Bu bi ze yağ mur yağ dı ra cak bir bu -
lut tur" de di ler. Ha yır, o, ken di si için ace le et ti ği niz şey dir. Bir
rüz gar; on da acı bir azab var dır. (46/24)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku -
lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve
ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ-
mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -
şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke -
sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li bir
azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün -
ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.
(57/20)
(Öy le ya pın ki,) Üze ri ni ze gök ten sa ğa nak (bol mik tar da yağ-
mur) yağ dır sın." (71/11)

YA HU Dİ
Şüp he siz, iman eden ler(le) Yahudi ler, Hı ris ti yan lar ve sa bi -
iler(den kim) Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eder ve sa lih amel-
ler de bu lu nur sa, ar tık on la rın Al lah Katında ecir le ri var dır. On -
la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (2/62)
De di ler ki: "Yahudi ve ya Hı ris ti yan ol ma yan hiç kim se ke sin ola-
rak cen ne te gi re mez." Bu, on la rın ken di ku run tu la rı dır. De ki:
"Eğer doğ ru söz lüy se niz, ke sin-ka nı tı nı zı (bur han) ge ti rin."
(2/111)
Yahudi ler de di ler ki: "Hı ris ti yan lar bir şey (her han gi bir te mel)
üze re de ğil ler dir"; Hı ris ti yan lar da: "Yahudi ler bir şey üze re de -
ğil ler dir" de di ler. Oy sa on lar, Ki ta bı oku yor lar. Bil me yen ler (bil-
gi siz ler) de, on la rın söy le dik le ri nin ben ze ri ni söy le miş ler di. Ar tık
Al lah, kı ya met gü nü an laş maz lı ğa düş tük le ri şey de ara la rın da
hü küm ve re cek tir. (2/113)
Sen on la rın din le ri ne uy ma dık ça, Yahudi ve Hı ris ti yan lar sen-
den ke sin lik le hoş nut ola cak de ğil ler dir. De ki: "Şüp he siz doğ ru
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yol, Al lah'ın (gös ter di ği) yo lu dur." Eğer sa na ge len bun ca ilim-
den son ra on la rın he va (ar zu ve tut ku)la rı na uya cak olur san,
se nin için Al lah'tan ne bir dost var dır, ne de bir yar dım cı.
(2/120)
De di ler ki: "Yahudi ve ya Hı ris ti yan olun ki hi da ye te ere si niz." De
ki: "Ha yır, (doğ ru yol) Ha nif (mu vah hid) olan İb ra him'in di ni(dir);
O müş rik ler den de ğil di." (2/135)
Yok sa siz, ger çek ten İb ra him'in, İs ma il'in, İs hak'ın, Ya kub'un ve
to run la rı nın Yahudi ve ya Hı ris ti yan ol duk la rı nı mı söy lü yor su -
nuz? De ki: "Siz mi da ha iyi bi li yor su nuz, yok sa Al lah mı?
Allah'tan ken di sin de olan bir şe ha de ti giz le yen den da ha za lim
olan kim dir? Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil de ğil dir." (2/140)
İb ra him, ne Yahudi idi, ne de Hı ris ti yan dı: an cak, O ha nif (mu -
vah hid) bir Müs lü man dı, müş rik ler den de de ğil di. (3/67)
Ki mi Yahudi ler, ke li me le ri 'ko nul duk la rı yer ler den' sap tı rır lar ve
dil le ri ni eğip bü ke rek ve di ne bir kin ve hınç bes le ye rek: "Din le -
dik ve kar şı gel dik. İşit, -işit mez ola sı- ve 'Ra ina' bi zi güt, bi ze
bak" der ler. Eğer on lar: "İşit tik ve ita at et tik, sen de işit ve 'Bi zi
gö zet' de se ler di, el bet te ken di le ri için da ha ha yır lı ve da ha doğ -
ru olur du. Fa kat Al lah, on la rı kü für le ri do la yı sıy la la net le miş tir.
Böy le ce on lar, az bir bö lü mü dı şın da, inan maz lar. (4/46)
Yahudi le rin yap tık la rı zu lüm ve bir çok ki şi yi Al lah'ın yo lun dan
alı koy ma la rı ne de niy le (ön ce le ri) ken di le ri ne he lal kı lın mış gü -
zel şey le ri on la ra ha ram kıl dık. (4/160)
Yahudi ve Hı ris ti yan lar: "Biz Al lah'ın ço cuk la rı yız ve sev dik le ri yiz"
de di. De ki: "Pe ki, ne di ye si zi gü nah la rı nız dan do la yı azab lan dı -
rı yor? Ha yır, siz O'nun ya rat tı ğın dan bi rer be şer si niz. O, di le di ği -
ni ba ğış lar, di le di ği ni azap lan dı rır. Gök le rin, ye rin ve bun la rın ara-
sın da ki le rin tü mü nün mül kü Al lah'ın dır. Son va rış O'na dır." (5/18)
Ey Pey gam ber, kalp le ri inan ma dı ğı hal de ağız la rıy la "İnan dık"
di yen ler le Yahudi ler'den kü für için de ça ba har ca yan lar se ni üz -
me sin. On lar, ya la na ku lak tu tan lar, sa na gel me yen di ğer top-
lu luk adı na ku lak tu tan lar (ha ber top la yan lar)dır. On lar, ke li me -
le ri yer le ri ne ko nul duk tan son ra sap tı rır lar, "Si ze bu ve ri lir se
onu alın, o ve ril mez se on dan ka çı nın" der ler. Al lah, ki min fit -
ne(ye düş me)si ni is ter se, ar tık onun için sen Al lah'tan hiç bir şe -
ye ma lik ola maz sın. İş te on lar, Al lah'ın kalp le ri ni arıt mak is te -
me dik le ri dir. Dün ya da on lar için bir aşa ğı lan ma, ahi ret te on lar
için bü yük bir azab var dır. (5/41)
Ger çek şu ki, Biz Tev ra t’ı, için de bir hi da yet ve nur ola rak in dir -
dik. Tes lim ol muş pey gam ber ler, Yahudi le re onun la hük me der -
ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük sek bil gin ler de (Ah -
bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö rev li kı lın dık la rın dan ve onun
üze ri ne şa hid ler ol duk la rın dan (onun la hük me der ler di.) Öy ley -
se in san lar dan kork ma yın, ben den kor kun ve ayet le ri mi az bir
de ğe re kar şı lık sat ma yın. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez -
se, iş te on lar, ka fir olan lar dır. (5/44)
Ey iman eden ler, Yahudi ve Hı ris ti yan la rı dost lar (ve li ler) edin-
me yin; on lar bir bir le ri nin dos tu dur lar. Siz den on la rı kim dost
edi nir se, kuş ku suz on lar dan dır. Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu -
lu ğu na hi da yet ver mez. (5/51)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır,
na sıl di ler se in fak eder. An dol sun, Rab bin den sa na in di ri len,
on lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz
de on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık
ve kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev-
len dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu -

ğa ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
Ger çek şu ki, iman eden ler le Yahudi ler, sa bi îler ve Hı ris ti yan -
lar dan Al lah'a, ahi ret gü nü ne ina nan ve sa lih amel ler de bu lu -
nan lar; on lar için kor ku yok tur, on lar mah zun da ol ma ya cak lar -
dır. (5/69)
An dol sun, in san lar için de, mü'min le re en şid det li düş man ola-
rak Yahudi le ri ve müş rik le ri bu lur sun. On lar dan, iman eden le re
sev gi ba kı mın dan en ya kın ola rak da: "Hı ris ti yan la rız" di yen le ri
bu lur sun. Bu, on lar dan (bir ta kım) pa paz ve ra hip le rin ol ma sı ve
on la rın ger çek te bü yük lük tas la ma ma la rı ne de niy le dir. (5/82)
Yahudi olan la ra her tır nak lı (hay va nı) ha ram kıl dık. Sı ğır lar dan
ve ko yun lar dan, sırt la rı na ve ya ba ğır sak la rı na ya pı şan ve ya ke -
mi ğe ka rı şan lar dı şın da iç yağ la rı nı da on la ra ha ram kıl dık. 'Az -
gın lık ve hak ka te ca vüz de bu lun ma la rı' ne de niy le on la rı böy le
ce za lan dır dık. Biz şüp he siz doğ ru olan la rız. (6/146)
Yahudi ler: "Üze yir Al lah'ın oğ lu dur" de di ler; Hı ris ti yan lar da:
"Me sih Al lah'ın oğ lu dur" de di ler. Bu, on la rın ağız la rıy la söy le -
me le ri dir; on lar, bun dan ön ce ki in kâr eden le rin söz le ri ni tak lid
edi yor lar. Al lah on la rı kah ret sin; na sıl da çev ri li yor lar? (9/30)
Yahudi olan la ra da, bun dan ön ce sa na ak tar dık la rı mı zı ha ram
kıl dık. Biz on la ra zul met me dik, an cak on lar ken di ne fis le ri ne
zul me di yor lar dı. (16/118)
Ger çek ten iman eden ler, Yahudi ler, yıl dı za ta pan lar (Sa bii) Hı -
ris ti yan lar, ate şe ta pan lar (Me cu si) ve şirk ko şan lar; şüp he siz
Al lah, kı ya met gü nü ara la rı nı ayı ra cak tır. Doğ ru su Al lah, her şe -
yin üze rin de şa hid olan dır. (22/17)
De ki: "Ey Yahudi olan lar, eğer siz, (bü tün) in san lar dan ay rı ola-
rak yal nız ca siz le rin ger çek ten Al lah'ın ve li le ri (dost ve sev gi li
kul la rı) ol du ğu nu zu öne sü rü yor sa nız, şu hal de ölü mü te men ni
edin; eğer doğ ru söz lü ise niz (bu nu çe kin me den ya pın)." (62/6)

HZ. YAH YA (A.S.)
Ora da Ze ke ri ya Rab bi ne dua et ti: "Rab bim ba na Katından ter-
te miz bir soy ar ma ğan et. Doğ ru su Sen du ala rı işi ten sin" de di.
(3/38)
O mih rap ta na maz kı lar ken me lek ler ona ses len di: "Al lah sa na
Yah ya'yı müj de ler. O Al lah'tan olan bir ke li me yi (İsa'yı) doğ ru -
la yan efen di if fet li ve sa lih ler den bir pey gam ber dir." (3/39)
Ze ke ri ya'yı Yah ya'yı İsa'yı ve İl yas'ı da (hi da ye te eriş tir dik.) On -
la rın hep si sa lih ler den dir. (6/85)
"Ba na mi ras çı ol sun. Ya kup oğul la rı na da mi ras çı ol sun. Rab -
bim onu (ken di sin den) ra zı olu nan(lar dan) kıl." (19/6)
(Al lah bu yur du:) "Ey Ze ke ri ya şüp he siz Biz se ni adı Yah ya olan
bir ço cuk la müj de le mek te yiz; Biz bun dan ön ce ona hiç bir adaş
kıl ma mı şız." (19/7)
(Ço cu ğun do ğup bü yü me sin den son ra ona de dik ki:) "Ey Yah -
ya Ki ta bı kuv vet le tut." Da ha ço cuk iken ona hik met ver dik.
(19/12)
Ka tı mız dan ona bir sev gi du yar lı lı ğı ve te miz lik (de ver dik). O
çok tak va sa hi bi bi riy di. (19/13)
Ana ve ba ba sı na ita at kar dı ve is yan eden bir zor ba de ğil di.
(19/14)
Ona se lam ol sun; doğ du ğu gün öle ce ği gün ve di ri ola rak ye ni -
den-kal dı rı la ca ğı gün de. (19/15)
Onun du ası na ica bet et tik ken di si ne Yah ya'yı ar ma ğan et tik eşi -
ni de do ğur ma ya el ve riş li kıl dık. Ger çek ten on lar ha yır lar da ya -
rı şır lar dı uma rak ve kor ka rak Bize dua eder ler di. Bize de rin
say gı gös te rir ler di. (21/90)
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YA KîN
Ve ya kîn sa na ge lin ce ye ka dar Rab bi ne iba det et. (15/99)
So nun da ya kîn (ke sin bir ger çek olan ölüm) ge lip bi ze çat tı."
(74/47)
Son ra onu, ger çek ten ya kîn gö züy le (Ay ne'l Ya kîn) gör müş ola-
cak sı nız. (102/7)

HZ. YA KUP (A.S)
Bu nu İb ra him oğul la rı na va si yet et ti Ya kup da: "Oğul la rım şüp-
he siz Al lah siz le re bu di ni seç ti siz de an cak Müs lü man ola rak
can ve rin" (di ye ben zer bir va si yet te bu lun du.) (2/132)
Yok sa siz Ya kub'un ölüm anın da ora da şa hid ler miy di niz? O
oğul la rı na: "Ben den son ra ki me iba det ede cek si niz?" de di ğin de
on lar: "Se nin ila hı na ve ata la rın İb ra him İs ma il ve İs hak'ın ila hı
olan tek bir ila ha iba det ede ce ğiz; biz ler ona tes lim ol duk" de -
miş ler di. (2/133)
De yin ki: "Biz Al lah'a; bi ze in di ri le ne İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya -
kub ve to run la rı na in di ri le ne Mu sa ve İsa'ya ve ri len ile pey gam -
ber le re Rab bin den ve ri le ne iman et tik. On lar dan hiç bi ri ni di ğe -
rin den ayır det me yiz ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (2/136)
Yok sa siz ger çek ten İb ra him'in, İs ma il'in, İs hak'ın, Ya kub'un ve
to run la rı nın Yahudi ve ya Hı ris ti yan ol duk la rı nı mı söy lü yor su -
nuz? De ki: "Siz mi da ha iyi bi li yor su nuz yok sa Al lah mı?
Allah'tan ken di sin de olan bir şe ha de ti giz le yen den da ha za lim
olan kim dir? Al lah yap tık la rı nız dan ga fil de ğil dir." (2/140)
De ki: "Biz Al lah'a bi ze in di ri le ne İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya kup
ve to run la rı na in di ri le ne Mu sa'ya İsa'ya ve pey gam ber le re Rab -
le rin den ve ri len le re iman et tik. On lar dan hiç bi ri ara sın da ay rı lık
gö zet me yiz. Ve biz O'na tes lim ol muş la rız." (3/84)
Nuh'a ve on dan son ra ki pey gam ber le re vah yet ti ği miz gi bi sa na
da vah yet tik. İb ra him'e İs ma il'e İs hak'a Ya kub'a to run la rı na
İsa'ya, Ey yub'a, Yu nus'a, Ha run'a ve Sü ley man'a da vah yet tik.
Da vud'a da Ze bur ver dik. (4/163)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik hep si ni hi da ye te eriş-
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u, Sü -
ley man'ı, Ey yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş-
tır dık. Biz iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/84)
Ka rı sı ayak tay dı bu nun üze ri ne gül dü. Biz ona İs hak'ı, İs hak'ın
ar ka sın dan da Ya kub'u müj de le dik. (11/71)
"Böy le ce Rab bin se ni seç kin kı la cak, söz le rin yo ru mun dan
(kay nak la nan bir bil gi yi) sa na öğ re te cek ve da ha ön ce ata la rın
İb ra him ve İs hak'a (ni me ti ni) ta mam la dı ğı gi bi se nin ve Ya kub
ai le si nin üze rin de ki ni me ti ni ta mam la ya cak tır. El bet te Rab bin,
bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (12/6)
"Ata la rım İb ra him'in, İs hak'ın ve Ya kub'un di ni ne uy dum.
Allah'a hiç bir şey le şirk koş ma mız bi zim için ola cak şey de ğil.
Bu, bi ze ve in san la ra Al lah'ın lü tuf ve ih sa nın dan dır, an cak in -
san la rın ço ğu şük ret mez ler." (12/38)
Ba ba la rı nın ken di le ri ne em ret ti ği yer den (Mı sır'a) gir dik le rin de,
(bu,) -Ya kub'un nef sin de ki di le ği açı ğa çı kar ma sı dı şın da- on la -
ra Al lah'tan ge le cek olan hiç bir şe yi (gi der me yi) sağ la ma dı.
Ger çek ten o, ken di si ne öğ ret ti ği miz için bir ilim sa hi biy di. An cak
in san la rın ço ğu bil mez ler. (12/68)
Ba na mi ras çı ol sun. Ya kup oğul la rı na da mi ras çı ol sun. Rab bim
onu (ken di sin den) ra zı olu nan(lar dan) kıl. (19/6)
Böy le lik le on lar dan ve Al lah'tan baş ka tap tık la rın dan ko pup-ay -
rı lın ca ona İs hak'ı ve (oğ lu) Ya kup'u ar ma ğan et tik ve her bi ri ni
pey gam ber kıl dık. (19/49)
İş te bun lar; ken di le ri ne Al lah'ın ni met ver di ği pey gam ber ler den -

dir; Adem'in so yun dan Nuh ile bir lik te ta şı dık la rı mız (in san ne -
sil le rin)den İb ra him ve İs ra il (Ya kup)in so yun dan doğ ru yo la
eriş tir dik le ri miz den ve seç tik le ri miz den dir ler. On la ra Rah man
(olan Al lah')ın ayet le ri okun du ğun da ağ la ya rak sec de ye ka pa -
nır lar. (19/58)
Biz ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik ve onun so yun da
(seç tik le ri mi ze) pey gam ber li ği ve ki ta bı (vahy ih sa nı) kıl dık ec -
ri ni de dün ya da ver dik. Şüp he siz o ahi ret te sa lih olan lar dan dır.
(29/27)
Ona İs hak'ı ar ma ğan et tik üs tü ne de Ya kub'u; her bi ri ni sa lih ler
kıl dık. (21/72)
Ve on la rı ken di em ri miz le hi da ye te yö nel ten ön der ler kıl dık ve
on la ra hay rı kap sa yan-fi il le ri na maz kıl ma yı ve ze kat ver me yi
vah yet tik. On lar Bize iba det eden ler di. (21/73)
Güç ve ba si ret sa hi bi olan kul la rı mız İb ra him'i, İs hak'ı ve Ya -
kub'u da ha tır la.(38/45)
Ger çek ten Biz on la rı, ka tık sız ca, (ahi ret te ki asıl) yur du dü şü nüp
anan ih las sa hip le ri kıl dık. (38/46)
Ve ger çek ten on lar, Bizim Katımız da seç kin ler den ve ha yır lı
olan lar dır. (38/47)

YA KUT
San ki on lar ya kut ve mer can gi bi dir ler. (55/58)

YA LAN
Bir bi ri ni zin mal la rı nı hak sız lık la ye me yin ve bi le bi le gü nah la in -
san la rın mal la rın dan bir bö lü mü nü ye me niz için on la rı ha kim le -
re ak tar ma yın. (2/188)
Ger çe ği sü rek li ters yüz eden, gü na ha düş kün olan her ke sin
vay ha li ne. (45/7)
İş te böy le; kim Al lah'ın ha ram kıl dık la rı nı (gö ze tip hü küm le ri ni)
yü cel tir se Rab bi nin Katında ken di si için ha yır lı dır. Si ze (hak la -
rın da ya sak lar) oku nan lar dı şın da ki hay van lar he lal kı lın dı. Öy -
ley se iğ renç bir pis lik olan put lar dan ka çı nın ya lan söz söy le -
mek ten de ka çı nın. (22/30)
Ki on lar ya lan şa hid lik te bu lun ma yan lar boş ve ya rar sız söz le
kar şı laş tık la rı za man onur lu ola rak ge çen ler dir. (25/72)
Şun la rın hiç bi ri ne ita at et me: Ye min edip du ran aşa ğı lık (68/10)
İş hük me bağ la nıp-bi tin ce şey tan der ki: "Doğ ru su Al lah si ze
ger çek olan va'di va'det ti ben de si ze va ad de bu lun dum fa kat
si ze ya lan söy le dim. Be nim si ze kar şı zor la yı cı bir gü cüm yok -
tu yal nız ca si zi ça ğır dım siz de ba na ica bet et ti niz. Öy ley se be -
ni kı na ma yın siz ken di ni zi kı na yın. Ben si zi kur ta cak de ği lim siz
de be ni kur ta cak de ğil si niz. Doğ ru su da ha ön ce be ni or tak koş-
ma nı zı da ta nı ma mış tım. Ger çek şu ki za lim le re acı bir azab
var dır." (14/22)
On lar dan öy le le ri var dır ki dil le ri ni ki ta ba doğ ru eğip bü ker ler siz
onu (bu okur gö rün dük le ri ni) ki tap tan sa na sı nız di ye. Oy sa o ki -
tap tan de ğil dir. "Bu Al lah Katından dır" der ler. Oy sa o Al lah
Katından de ğil dir. Ken di le ri de bil dik le ri hal de Al lah'a kar şı
(böy le) ya lan söy ler ler. (3/78)
Kim de cim ri lik eder ken di ni müs tağ ni gö rür se (92/8)
Ve en gü zel ola nı ya lan sa yar sa (92/9)
Biz de ona en zor lu ola nı (aza ba uğ ra ma sı nı) ko lay laş tı ra ca ğız.
(92/10)

YAL VAR MAK
Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa, biz bir çe şit ye me ğe kat-
lan ma ya ca ğız, Rab bi ne yal var da, bi ze ye rin bi tir dik le rin den
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bak la, acur, sar mı sak, mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man
Mu sa:) "Ha yır lı ola nı, şu de ğer siz, şey le mi de ğiş tir mek is ti yor -
su nuz? (Öy ley se) Mı sır'a inin, çün kü (ora da) ken di niz için is te -
di ği niz var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk
(dam ga sı) vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu, kuş ku -
suz, Al lah'ın ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız
ye re öl dür me le rin den di. (Yi ne) bu, is yan et me le rin den ve sı nı rı
çiğ ne me le rin den di. (2/61)
Rab bi ne adı mı za yal var da, bi ze ni te lik le ri ni açık la sın" de di ler.
(Mu sa, Rab bi ne yal var dık tan son ra) "Şüp he siz Al lah di yor ki: O
ne pek geç kin, ne de pek genç, iki si ara sı dinç(lik te bir sı ğır ol -
ma lı)dır. Ar tık em ro lun du ğu nuz şe yi ye ri ne ge ti rin" de di. (2/68)
(Bu se fer) de di ler ki: "Rab bi ne adı mı za yal var da, bi ze ren gi ni
bil dir sin." O: "(Rab bim) di yor ki: O, ba kan la rın içi ni fe rah la tan
sa rı bir inek tir" de di. (2/69)
(On lar yi ne:) "Rab bi ne adı mı za yal var da, bi ze onun ni te lik le ri -
ni açık la sın. Çün kü bi ze gö re sı ğır lar bir bi ri ne ben zer. İn şa Al lah
(Al lah di ler se) biz doğ ru yu bu lu ruz" de di ler. (2/70)
An dol sun, sen den ön ce ki üm met le re (pey gam ber ler) gön der dik
de on la rı da ya nıl maz zor luk (yok sul luk) ve sı kın tı lar la çe vi ri ver -
dik. Umu lur ki yal va rır lar di ye. (6/42)
On la ra, zor lu aza bı mız gel di ği za man yal var ma la rı ge rek mez
miy di? Ama on la rın kalp le ri ka tı laş tı ve şey tan on la ra yap mak -
ta ol duk la rı nı çe ki ci (süs lü) gös ter di. (6/43)
De ki: "Si zi ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan kim kur tar mak -
ta dır ki, siz (açık tan ve) giz li den giz li ye ona yal va ra rak dua et -
mek te si niz: -An dol sun, bi zi bun dan kur ta rır san, ger çek ten şük-
re den ler den olu ruz." (6/63)
Al lah'tan baş ka yal va rıp-ya kar dık la rı na (tap tık la rı na) söv me yin;
son ra on lar da had di aşa rak bil mek si zin Al lah'a sö ver ler. İş te
böy le, Biz her üm me te yap tık la rı nı süs lü (çe ki ci) gös ter dik, son -
ra on la rın son va rış la rı Rab le ri ne dir. O, yap mak ta ol duk la rı nı
on la ra ha ber ve re cek tir. (6/108)
Rab bi ni ze yal va ra yal va ra ve için için dua edin. Şüp he siz O,
had di aşan la rı sev mez. (7/55)
Biz han gi mem le ke te bir pey gam ber gön der diy sek onun hal kı
yal va rıp-ya kar sın lar di ye, mut la ka on la rı da ya nıl maz bir zor luk
(yok sul luk) ve sı kın tıy la ya ka la yı ver mi şiz. (7/94)
(Mu sa yal va rıp) De di ki: "Rab bim, be ni ve kar de şi mi ba ğış la, bi -
zi rah me ti ne kat. Sen mer ha met eden le rin en mer ha met li ola nı-
sın." (7/151)
Rab bi ni, sa bah ak şam, yük sek ol ma yan bir ses le, ken di ken di -
ne, ür per tiy le, yal va ra yal va ra ve için için zik ret. Gaf le te ka pı -
lan lar dan ol ma. (7/205)
Ni met ola rak si ze ula şan ne var sa, Al lah'tan dır, son ra si ze bir
za rar do kun du ğun da (yi ne) an cak O'na yal var mak ta sı nız.
(16/53)
Al lah ile be ra ber baş ka bir ila ha yal va rıp-ya kar ma, son ra aza ba
uğ ra tı lan lar dan olur sun. (26/213)
On lar ge mi ye bin dik le ri za man, di ni yal nız ca O'na 'ha lis kı lan
gö nül den bağ lı lar' ola rak, Al lah'a yal va rıp ya ka rır lar. Ama on la -
rı ka ra ya çı ka rıp kur ta rın ca, he men şirk ko şar lar. (29/65)
On la rı ka ra göl ge ler gi bi dal ga lar sa rı ver di ği za man, di ni yal nız-
ca O'na 'ha lis kı lan gö nül den bağ lı lar' ola rak Al lah'a yal va rıp ya -
ka rır lar (dua eder ler). Böy le ce on la rı ka ra ya çı ka rıp-kur ta rın ca,
ar tık on lar dan bir kıs mı or ta yo lu tu tu yor. Bi zim ayet le ri mi zi gad-
dar, nan kör olan dan baş ka sı in kar et mez. (31/32)
Suç lu-gü nah kar la rı, Rab le ri hu zu run da baş la rı öne eğil miş ola-
rak: "Rab bi miz, gör dük ve işit tik; şim di bi zi (bir ke re da ha dün-

ya ya) ge ri çe vir, sa lih bir amel de bu lu na lım, ar tık biz ger çek ten
ke sin bil giy le ina nan la rız" (di ye yal va ra cak la rı za ma nı) bir gör-
sen. (32/12)
Fi ra vun de di ki: "Bı ra kın be ni, Mu sa'yı öl dü re yim de o (git sin)
Rab bi ne yal va rıp-ya kar sın. Çün kü ben, si zin di ni ni zi de ğiş tir -
me sin den ya da yer yü zün de fe sat çı kar ma sın dan kor ku yo rum."
(40/26)

YA MAÇ
Ha ni siz va di nin ya kın ke na rın da, on lar uzak ya ma cın day dı lar;
ker van ise siz den da ha aşa ğı day dı. Eğer söz leş sey di niz, ka çı -
nıl maz ola rak söz leş me ye ri (ve ya ko nu su) hak kın da an laş -
maz lı ğa dü şer di niz; an cak , ola ca ğı olan işi ger çek leş tir mek için
(böy le yap tı). Böy le ce, he lak ola cak ki şi apa çık bir de lil den son -
ra he lak ol sun, di ri ka la cak ki şi apa çık bir de lil den son ra ha yat -
ta kal sın. Şüp he siz Al lah, ger çek ten işi ten dir, bi len dir. (8/42)

YAP RAK
Gay bın anah tar la rı O'nun Katında dır, O'ndan baş ka hiç kim se
gay bı bil mez. Ka ra da ve de niz de olan la rın tü mü nü O bi lir, O,
bil mek si zin bir yap rak da hi düş mez; ye rin ka ran lık la rın da ki bir
ta ne, yaş ve ku ru dış ta ol ma mak üze re hep si (ve her şey) apa-
çık bir ki tap ta dır. (6/59)
Böy le ce on la rı al da ta rak dü şür dü. Ağa cı tat tık la rı an da ise, ayıp
yer le ri ken di le ri ne be li ri ver di ve üzer le ri ni cen net yap rak la rın -
dan ört me ye baş la dı lar. (O za man) Rab le ri ken di le ri ne ses len -
di: "Ben si zi bu ağaç tan me net me miş miy dim? Ve şey ta nın si -
zin ger çek ten apa çık bir düş ma nı nız ol du ğu nu söy le me miş
miy dim?" (7/22)
De di ki: "O, be nim asam dır; ona da yan mak ta, onun la da var la -
rım için ağaç lar dan yap rak dü şür mek te yim, on da be nim için da -
ha baş ka ya rar lar da var." (20/18)
Böy le ce iki si on dan ye di ler, he men ar dın dan ayıp yer le ri ken di -
le ri ne açı lı ver di, üzer le ri ni cen net yap rak la rın dan ya ma yıp-ört -
me ye baş la dı lar. Adem, Rab bi ne kar şı gel miş ol du da şa şı rıp-
kal dı. (20/121)
Ve üze ri ne, sık-ge niş yap rak la (ka ba ğa ben zer) tür den bir ağaç
bi tir dik. (37/146)
Yap rak lı ta ne ler ve gü zel ko ku lu bit ki ler. (55/12)

YAR DIM - YAR DIM CI
Biz yal nız ca Sa na iba det eder ve yal nız ca Sen'den yar dım di le-
riz. (1/4)
Eğer ku lu mu za in dir di ği miz (Kur'an)'den şüp he dey se niz, bu du -
rum da, siz de bu nun ben ze ri bir sû re ge ti rin. Ve eğer doğ ru
söz lüy se niz, Al lah'tan baş ka şa hit le ri ni zi (ken di le ri ne gü ven di -
ği niz yar dım cı la rı nı zı) ça ğı rın. (2/23)
Sa bır ve na maz la yar dım di le yin. Bu, şüp he siz, hu şû du yan la -
rın dı şın da ki ler için ağır (bir yük)dır. (2/45)
Ve hiç kim se nin, hiç kim se adı na bir şey öde me ye ce ği, hiç  kim-
se nin şe fa ati nin ka bul edil me ye ce ği, hiç kim se den bir fid ye alın-
ma ya ca ğı ve yar dım gö rül me ye ce ği bir gün den sa kı nın. (2/48)
Son ra (yi ne) siz, bir bi ri ni zi öl dü rü yor, bir bö lü mü nü zü yurt la rın -
dan sü rüp-çı ka rı yor ve gü nah ve düş man lık la aleyh le rin de it ti -
fak lar ku ru yor ve si ze esir ola rak gel dik le rin de on lar la fid ye le şi -
yor du nuz. Oy sa on la rı çı kar ma nız, si ze ha ram kı lın mış tı. Yok -
sa siz, Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü mü nü in kar mı
edi yor su nuz? Ar tık siz den böy le ya pan la rın dün ya ha ya tın da ki
ce za sı aşa ğı lık ol mak tan baş ka de ğil dir; kı ya met gü nün de de
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aza bın en şid det li ola nı na uğ ra tı la cak lar dır. Al lah, yap tık la rı nız -
dan ga fil de ğil dir. (2/85)
İş te bun lar, ahi re ti ve rip dün ya ha ya tı nı sa tın alan lar dır; bun dan
do la yı azab la rı ha fif le til mez ve ken di le ri ne yar dım edil mez.
(2/86)
(Yi ne) Bil mez mi sin ki, ger çek ten gök le rin ve ye rin mül kü
Allah'ın dır. Si zin Al lah'tan baş ka ve li niz ve yar dım cı nız yok tur.
(2/107)
Sen on la rın din le ri ne uy ma dık ça, Yahudi ve Hıristiyan lar sen-
den ke sin lik le hoş nut ola cak de ğil ler dir. De ki: "Şüp he siz doğ ru
yol, Al lah'ın (gös ter di ği) yo lu dur." Eğer sa na ge len bun ca ilim-
den son ra on la rın he va (ar zu ve tut ku)la rı na uya cak olur san,
se nin için Al lah'tan ne bir dost var dır, ne de bir yar dım cı.
(2/120)
Ve hiç kim se nin hiç kim se adı na bir şey öde ye me ye ce ği, hiç
kim se den fid ye alın ma ya ca ğı ve hiç kim se nin şe fa ati nin ka bul
edil me ye ce ği ve yar dım gö rül me ye ce ği bir gün den sa kı nın.
(2/123)
Ey iman eden ler, sa bır la ve na maz la yar dım di le yin. Ger çek ten
Al lah, sab re den ler le be ra ber dir. (2/153)
Yok sa siz den ön ce ge lip-ge çen le rin ha li ba şı nı za gel me den
cen ne te gi re ce ği ni zi mi san dı nız? On la ra öy le bir yok sul luk, öy -
le da ya nıl maz bir zor luk çat tı ve öy le si ne sar sıl dı lar ki, so nun da
el çi, be ra be rin de ki mü'min ler le; "Al lah'ın yar dı mı ne za man?"
di yor du. Dik kat edin. Şüp he siz Al lah'ın yar dı mı pek ya kın dır.
(2/214)
On lar, Ca lut ve or du su na kar şı mey da na (sa va şa) çık tık la rın da,
de di ler ki: "Rab bi miz, üze ri mi ze sa bır yağ dır, adım la rı mı zı sa bit
kıl (kay dır ma) ve ka fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım et."
(2/250)
Her ne yi na fa ka ola rak in fak eder ve adak ola rak ne yi adar sa -
nız, mu hak kak Al lah onu bi lir. Zul me den le rin yar dım cı la rı yok-
tur. (2/270)
Al lah, hiç kim se ye güç ye ti re ce ğin den baş ka sı nı yük le mez. (Ki -
şi nin nef si nin) Ka zan dı ğı le hi ne, ka zan dır dık la rı aley hi ne dir.
"Rab bi miz, unut tuk la rı mız dan ve ya ya nıl dık la rı mız dan do la yı
bi zi so rum lu tut ma. Rab bi miz, bi ze, biz den ön ce ki le re yük le di -
ğin gi bi ağır yük yük le me. Rab bi miz, ken di si ne güç ye ti re me ye -
ce ği miz şe yi bi ze ta şıt ma. Bi zi af fet. Bi zi ba ğış la. Bi zi esir ge,
Sen bi zim mev la mız sın. Ka fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım
et." (2/286)
Kar şı kar şı ya ge len iki top lu luk ta, si zin için an dol sun bir ayet
(ib ret) var dır. Bir top lu luk, Al lah yo lun da çar pı şı yor du, di ğe ri ise
ka fir di ki göz gör me siy le kar şı la rın da ki ni ken di le ri nin iki ka tı gö -
rü yor lar dı. İş te Al lah, di le di ği ni yar dı mıy la des tek ler. Şüp he siz
bun da, ba si ret sa hip le ri için ger çek ten bir ib ret var dır. (3/13)
On lar, yap tık la rı dün ya da ve ahi ret te bo şa git miş olan lar dır. Ve
on la rın yar dım cı la rı yok tur. (3/22)
Mü'min ler, mü'min le ri bı ra kıp da ka fir le ri ve li ler edin me sin ler.
Kim böy le ya par sa, Al lah'tan hiç bir şey (yar dım) yok tur. An cak
on lar dan ko run ma ga ye siy le sa kın ma(nız) baş ka. Al lah, si zi
ken di sin den sa kın dı rır. Va rış Al lah'adır. (3/28)
Ni te kim İsa, on lar da in ka rı se zin ce, de di ki: "Al lah için ba na yar-
dım ede cek ler kim dir?" Ha va ri ler: "Al lah'ın yar dım cı la rı bi ziz;
biz Al lah'a inan dık, bi zim ger çek ten Müslüman lar ol du ğu mu za
şa hid ol" de di ler. (3/52)
"İn kar eden le ri ise, dün ya da ve ahi ret te şid det li bir azab la azab-
lan dı ra ca ğım. On la rın hiç yar dım cı la rı yok tur." (3/56)
Ha ni Al lah pey gam ber ler den 'ke sin bir söz (mi sak)' al mış tı: "An -

dol sun si ze Ki tap ve hik met ten ve rip son ra si ze be ra be ri niz de -
ki ni doğ ru la yan bir el çi gel di ğin de, ona ke sin ola rak iman ede-
cek ve ona yar dım da bu lu na cak sı nız." De miş ti ki: "Bu nu ik rar
et ti niz ve bu ağır yü kü mü al dı nız mı?" On lar: "İk rar et tik" de miş-
ler di de "Öy ley se şa hid olun, ben de si zin le bir lik te şa hid olan-
lar da nım," de miş ti. (3/81)
On lar si ze eza dan baş ka ke sin lik le bir za rar ve re mez ler. Eğer
si zin le sa va şır lar sa si ze ar ka la rı nı dö nüp ka çar lar. Son ra ken-
di le ri ne yar dım da edil mez. (3/111)
O za man siz den iki grup, ne re dey se 'çö zü lüp ge ri çe kil mek' is -
te miş ti. Oy sa Al lah on la rın (ve li si) yar dım cı sıy dı. Ar tık mü'min-
ler, yal nız ca  Al lah'a te vek kül et me li dir. (3/122)
An dol sun, siz güç süz iken Al lah si ze Be dir'de yar dı mıy la za fer
ver di. Şu hal de Al lah'tan sa kı nın, O'na şük re de bi le si niz. (3/123)
Sen mü'min le re: "Rab bi ni zin si ze me lek ler den in di ril miş üç bin
ki şiy le yar dım-ilet me si si ze yet mez mi?" di yor dun. (3/124)
Evet, eğer sab re der se niz, sa kı nır sa nız ve on lar da ani den üs -
tü nü ze çul la nı ve rir ler se, Rab bi niz si ze me lek ler den ni şan lı beş
bin ki şiy le yar dım ulaş tı ra cak tır (3/125)
Al lah bu nu (yar dı mı) si ze an cak bir müj de ol sun ve kalp le ri niz
bu nun la tat min bul sun di ye yap tı. 'Yar dım ve za fer' (nus ret) an -
cak üs tün ve güç lü, hü küm ve hik met sa hi bi olan Al lah'ın
Katından dır. (3/126)
On la rın söy le dik le ri: "Rab bi miz, gü nah la rı mı zı ve işi miz de ki
aşı rı lık la rı mı zı ba ğış la, ayak la rı mı zı (bas tık la rı yer de) sağ lam -
laş tır ve bi ze ka fir ler top lu lu ğu na kar şı yar dım et" de me le rin den
baş ka bir şey de ğil di. (3/147)
Ha yır, si zin mev la nız Al lah'tır. O, yar dım eden le rin en ha yır lı sı -
dır. (3/150)
Eğer Al lah si ze yar dım eder se, ar tık si zi ye nil gi ye uğ ra ta cak
yok tur ve eğer si zi 'ya pa yal nız ve yar dım sız' bı ra ka cak olur sa,
on dan son ra si ze yar dım ede cek kim dir? Öy ley se mü'min ler,
yal nız ca Al lah'a te vek kül et sin ler. (3/160)
"Rab bi miz, şüp he siz Sen ki mi ate şe so kar san, ar tık onu 'hor ve
aşa ğı lık' kıl mış sın dır; zul me den le rin yar dım cı la rı yok tur."
(3/192)
Al lah, si zin düş man la rı nı zı da ha iyi bi len dir; bir ve li (en gü ve ni -
lir bir dost) ola rak Al lah ye ter, bir yar dım cı ola rak da Al lah ye -
ter. (4/45)
İş te bun lar Al lah'ın ken di le ri ni la net le di ği dir.  Al lah'ın ken di si ni
la net le di ği ne hiç bir yar dım cı bu la maz sın. (4/52)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da ve: "Rab bi miz, bi zi hal kı za lim
olan bu ül ke den çı kar, bi ze Katından bir ve li (ko ru yu cu sa hib)
gön der, bi ze Katından bir yar dım eden yol la" di yen er kek ler, ka -
dın lar ve ço cuk lar dan za yıf bı ra kıl mış lar adı na sa vaş mı yor su -
nuz? (4/75)
On lar, ken di le ri nin in ka ra sap ma la rı gi bi si zin de in ka ra sap ma -
nı zı is te di ler. Böy le lik le bir ola cak tı nız. Öy ley se Al lah yo lun da
hic ret edin ce ye ka dar on lar dan ve li ler (dost lar) edin me yin. Şa -
yet yi ne yüz çe vi rir ler se, ar tık on la rı tu tun ve her ne re de ele ge -
çi rir se niz öl dü rün. On lar dan ne bir ve li (dost) edi nin, ne de bir
yar dım cı. (4/89)
Ne si zin ku run tu la rı nız la, ne de Ki tap Eh li nin ku run tu la rıy la de -
ğil. Kim kö tü lük ya par sa, onun la ce za gö rür; o, Al lah'tan baş ka
bir ve li (dost) ve bir yar dım cı bu la maz. (4/123)
Ger çek ten mü na fık lar, ate şin en al çak ta ba ka sın da dır lar. On la -
ra bir yar dım cı bu la maz sın. (4/145)
Ama iman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar, on la ra ecir le -
ri ni ek sik siz öde ye cek ve on la ra ken di faz lın dan ek le ye cek tir
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de. Çe kim ser dav ra nan lar ve bü yük le nen ler, on la rı acık lı bir
azab la azab lan dı ra cak tır ve ken di le ri için Al lah'tan baş ka bir
(ve kil) ko ru yu cu dost ve yar dım cı bu la ma ya cak lar dır. (4/173)
Ey iman eden ler, Al lah'ın şi ar la rı na, ha ram olan ay'a, kur ban lık
hay van la ra, (on lar da ki) ger dan lık la ra ve Rab le rin den bir fazl ve
hoş nut luk is te ye rek Beyt-i Ha ram'a ge len le re sa kın say gı sız lık
et me yin. İh ram dan çık tı nız mı ar tık av la na bi lir si niz. Si zi Mes cid-
i Ha ram'dan alı koy duk la rın dan do la yı bir top lu lu ğa olan ki ni niz,
sa kın si zi had di aş ma ya sü rük le me sin. İyi lik ve tak va ko nu sun -
da yar dım la şın, gü nah ve had di aş ma da yar dım laş ma yın ve
Allah'tan kor kup-sa kı nın. Ger çek ten Al lah (ce za ile) so nuç lan -
dır ma sı pek şid det li olan dır. (5/2)
An dol sun, "Şüp he siz Al lah, Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. Oy sa Me sih'in de di ği (şu dur:) "Ey İs ra ilo ğul la rı,
be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a iba det edin.
Çün kü O, ken di si ne or tak ko şa na şüp he siz cen ne ti ha ram kıl-
mış tır, onun ba rın ma ye ri ateş tir. Zul me den le re yar dım cı yok-
tur." (5/72)
An dol sun sen den ön ce de el çi ler ya lan lan dı; on la ra, yar dı mı -
mız ge lin ce ye ka dar ya lan lan dık la rı ve ezi ye te uğ ra tıl dık la rı şe -
ye sab ret ti ler. Al lah'ın söz le ri ni (va'dle ri ni) de ğiş ti re bi le cek yok-
tur. An dol sun, gön de ri len le rin ha ber le rin den bir bö lü mü sa na
da gel di. (6/34)
Mu sa kav mi ne: "Al lah'tan yar dım di le yin ve sab re din. Ger çek
şu ki, arz Al lah'ın dır; ona kul la rın dan di le di ği ni mi ras çı kı lar. En
gü zel so nuç mut ta ki ler için dir." de di. (7/128)
On lar ki, yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği) ya zı lı bu -
la cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi ye (Re sul) uyar lar;
o, on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di yor, mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı -
yor, te miz şey le ri he lal, mur dar şey le ri ha ram kı lı yor ve on la rın
ağır yük le ri ni, üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan lar,
des tek olup sa vu nan lar, yar dım eden ler ve onun la bir lik te in di -
ri len nu ru iz le yen ler; iş te kur tu lu şa eren ler bun lar dır. (7/157)
Oy sa (bu şirk koş tuk la rı güç ler ve nes ne ler) ne on la ra bir yar dı-
ma güç ye ti re bi lir, ne ken di ne fis le ri ne yar dım et me ğe. (7/192)
O'ndan baş ka tap tık la rı nız ise si ze yar dı ma güç ye ti re mez ler,
ken di le ri ne de. (7/197)
Siz Rab bi niz den yar dım ta leb edi yor du nuz, O da: "Şüp he siz
ben si ze bir bi ri ar dın ca bin me lek ile yar dım edi ci yim" di ye ce -
vap ver miş ti. (8/9)
Al lah, bu nu, yal nız ca bir müj de ve kalb le ri ni zin tat min bul ma sı
için yap mış tı; (yok sa) Al lah'ın Katından baş ka sın da nus ret (za -
fer ve yar dım) yok tur. Hiç şüp he siz Al lah üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/10)
Ha tır la yın; ha ni siz ler sa yı ca az dı nız ve yer yü zün de za yıf bı ra -
kıl mış tı nız, in san la rın si zi ka pıp-ya ka la ma sın dan kor ku yor du -
nuz. İş te O, si zi (yer le şik kı lıp) ba rın dı ran dı, si zi yar dı mıy la des-
tek le di ve si ze te miz şey ler den rı zık lar ver di. Ki şük re de si niz.
(8/26)
Ge ri dö ner ler se, bi lin ki ger çek ten Al lah, si zin mev la nız dır. O,
ne gü zel mev la dır ve ne gü zel yar dım cı dır. (8/40)
O za man şey tan on la ra amel le ri ni çe ki ci gös ter miş ve on la ra:
"Bu gün si zi in san lar dan boz gu na uğ ra ta cak kim se yok tur ve
ben de si zin yar dım cı nı zım" de miş ti. Ne za man ki, iki top lu luk
bir bi ri ni gö rür ol du (kar şı laş tı) o, iki to pu ğu üs tün de ge ri dön dü
ve: "Şüp he siz ben siz den uza ğım. Çün kü ben si zin gör me di ği -
ni zi gö rü yo rum, ben Al lah'tan da kor ku yo rum" de di. Al lah (ce za
ile) so nuç lan dır ma sı pek şid det li olan dır. (8/48)
On lar, se ni al dat mak is ter ler se, şüp he siz Al lah sa na ye ter. O,

se ni yar dı mıy la ve mü'min ler le des tek le di. (8/62)
Ger çek şu ki, iman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da
mal la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler ile (hic ret eden le ri) ba rın -
dı ran lar ve yar dım eden ler, iş te bir bir le ri nin ve li si olan lar bun lar-
dır. İman edip hic ret et me yen ler, on lar hic ret edin ce ye ka dar,
si zin on la ra hiç bir şey le ve la ye ti niz yok tur. Ama din ko nu sun -
da siz den yar dım is ter ler se, yar dım üze ri niz de bir yü küm lü lük -
tür. An cak, siz ler le on lar ara sın da an laş ma bu lu nan bir top lu lu -
ğun aley hin de de ğil. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (8/72)
İn kar eden ler bir bir le ri nin ve li le ri dir. Eğer siz bu nu yap maz sa nız
(bir bi ri ni ze yar dım et mez ve dost ol maz sa nız) yer yü zün de bir
fit ne ve bü yük bir boz gun cu luk (fe sat) olur. (8/73)
İman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da cehd eden ler ile
(hic ret eden le ri) ba rın dı ran lar ve yar dım eden ler, iş te ger çek
mü'min olan lar bun lar dır. On lar için bir ba ğış lan ma ve üs tün bir
rı zık var dır. (8/74)
An cak müş rik ler den ken di le riy le ant laş ma im za la dık la rı nız dan
(ant laş ma dan) bir şe yi ek silt me yen ler ve si ze kar şı hiç kim se ye
yar dım et me yen ler baş ka; ar tık ant laş ma la rı nı, sü re si bi te ne
ka dar ta mam la yın. Şüp he siz, Al lah mut ta ki olan la rı se ver. (9/4)
An dol sun, Al lah bir çok yer ler de ve Hu neyn gü nün de si ze yar-
dım et ti. Ha ni çok sa yı da olu şu nuz si zi bö bür len di rip-gu rur lan -
dır mış tı, fa kat si ze bir şey de sağ la ya ma mış tı. Yer ise, bü tün
ge niş li ği ne rağ men si ze dar gel miş ti, son ra ar ka nı za dö nüp ge -
ri sin ge ri git miş ti niz. (9/25)
Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na yar dım
et miş tir. Ha ni ka fir ler iki den bi ri ola rak O'nu (Mek ke'den) çı kar -
mış lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du:
"Hüz ne ka pıl ma, el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce
Allah O'na 'hu zur ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti, O'nu si zin
gör me di ği niz or du lar la des tek le miş, in ka ra eden le rin de ke li me -
si ni (in kar çağ rı la rı nı) al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li me si, yü ce
olan dır. Al lah üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(9/40)
Al lah'a and içi yor lar ki (o in kar sö zü nü) söy le me di ler. Oy sa an -
dol sun, on lar in kar sö zü nü söy le miş ler dir ve İs lam lık la rın dan
son ra in ka ra sap mış lar dır ve eri şe me dik le ri bir şe ye yel ten miş -
ler dir. Oy sa in ti ka ma kal kış ma la rı nın, ken di le ri ni Al lah'ın ve el -
çi si nin bol ih sa nın dan zen gin kıl ma sın dan baş ka (bir ne de ni)
yok tu. Eğer tev be eder ler se ken di le ri için ha yır lı olur, eğer yüz
çe vi rir ler se Al lah on la rı dün ya da da, ahi ret te de acı bir azab la
azab lan dı rır. On lar için yer yü zün de bir ko ru yu cu-dost ve bir
yar dım cı yok tur. (9/74)
Ger çek şu ki, gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır; di ril tir ve öl dü -
rür. Si zin Al lah'tan baş ka ve li niz ve yar dım cı nız yok tur. (9/116)
Zul me den le re eği lim gös ter me yin, yok sa si ze ateş do ku nur. Si -
zin Al lah'tan baş ka ve li le ri niz yok tur, son ra yar dım gö re mez si -
niz. (11/113)
Ve üze ri ne ya lan dan kan (sü rül müş) olan göm le ği ni ge tir di ler.
"Ha yır" de di. Nef si niz, si zi ya nıl tıp (böy le) bir işe sü rük le miş.
Bun dan son ra (ba na dü şen) gü zel bir sa bır dır. Si zin bu dü züp-
uy dur duk la rı nı za kar şı (ken di sin den) yar dım is te ne cek olan
Allah'tır." (12/18)
Yar dım cı la rı na de di ki: "Ser ma ye le ri ni (er zak be del le ri ni) yük le -
ri nin içi ne ko yun. İh ti mal ki ai le le ri ne dön dük le rin de bu nun far-
kı na va rır lar da bel ki ge ri dö ner ler." (12/62)
Öy le ki el çi ler, umut la rı nı ke sip de, ar tık on la rın ger çek ten ya -
lan la dık la rı nı san dık la rı bir sı ra da on la ra yar dı mı mız gel miş tir;
Biz ki mi di ler sek o kur tul muş tur. Suç lu-gü nah kar lar top lu lu ğun -
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dan zor lu aza bı mız ke sin ola rak ge ri çev ril me ye cek tir. (12/110)
İş te böy le ce Biz onu (Kur'an'ı) Arap ça bir hü küm ola rak in dir dik.
An dol sun, sa na ge len bu ilim den son ra, on la rın he va (is tek ve
tut ku)la rı na uya cak olur san, se nin için Al lah'tan ne bir yar dım -
cı, dost, ne bir ko ru yu cu var dır. (13/37)
Sen, on la rın hi da yet bul ma la rı nı ne ka dar tut kuy la is te sen de,
Al lah, şüp he siz sap tır dı ğı na hi da yet ver mez, on lar için yar dım
ede cek yok tur. (16/37)
Sab ret; se nin sab rın an cak Al lah(ın yar dı mı) ile dir. On lar için
hüz ne ka pıl ma ve kur mak ta ol duk la rı hi le li-dü zen ler den do la yı
sı kın tı ya düş me. (16/127)
Son ra on la ra kar şı si ze tek rar 'güç ve kuv vet ver dik', si ze mal-
lar ve ço cuk lar la yar dım et tik ve top lu luk ola rak si zi sa yı ca çok
kıl dık. (17/6)
Al lah ile be ra ber baş ka ilah lar edin me, yok sa kı nan mış ve ken -
di ba şı na (ya pa yal nız ve yar dım cı sız) bı ra kıl mış olur sun.
(17/22)
Hak lı bir ne den ol mak sı zın Al lah'ın ha ram kıl dı ğı bir kim se yi öl -
dür me yin. Kim maz lum ola rak öl dü rü lür se onun ve li si ne yet ki
ver mi şiz dir; o da öl dür me de öl çü yü aş ma sın. Çün kü o, ger çek -
ten yar dım gör müş tür. (17/33)
Bu du rum da, Biz sa na, ha ya tın  da kat kat, ölü mün de kat kat
(acı sı nı) tat tı rır dık; son ra Bize kar şı bir yar dım cı bu la maz dın.
(17/75)
Ve de ki: "Rab bim, be ni (gi ri le cek ye re) doğ ru bir gir di riş le gir-
dir ve (çı ka rı la cak yer den) doğ ru bir çı ka rış la çı kar ve Katından
ba na yar dım cı bir kuv vet ver." (17/80)
Ve de ki: "Öv gü (hamd), ço cuk edin me yen, mülk te or ta ğı ol ma -
yan ve düş kün lük ten do la yı yar dım cı ya da (ih ti ya cı) bu lun ma -
yan Al lah'adır." Ve O'nu tek bir ede bil dik çe tek bir et. (17/111)
Ve de ki: "Hak Rab bi niz den dir; ar tık di le yen iman et sin, di le yen
in kar et sin. Şüp he siz Biz za lim le re bir ateş ha zır la mı şız, onun
du var la rı ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır. Eğer on lar yar dım
is ter ler se, ka tı bir sı vı gi bi yüz le ri ka vu rup-ya kan bir su ile yar-
dım edi lir ler. Ne kö tü bir iç ki dir o ve ne kö tü bir des tek tir. (18/29)
Al lah'ın dı şın da ona yar dım ede cek bir top lu luk yok tu, ken di
ken di ne de yar dım ede me di. (18/43)
İş te bu ra da (bu du rum da) ve la yet (yar dım cı lık, dost luk) hak
olan Al lah'a ait tir. O, se vap ba kı mın dan ha yır lı, so nuç ba kı mın -
dan ha yır lı dır. (18/44)
Gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da da, ken di ne fis le ri nin ya ra tı lı şın -
da da Ben on la rı şa hid tut ma dım. Ben, sap tı rı cı la rı yar dım cı-
güç de edin me dim. (18/51)
De di ki: "Rab bi min be ni ken di sin de sağ lam bir ik ti dar la yer le şik
kıl dı ğı (güç, ni met ve im kan), da ha ha yır lı dır. Ma dem öy le, ba -
na (in sa ni) güç le yar dım edin de, si zin le on lar ara sın da sa pa -
sağ lam bir en gel kı la yım." (18/95)
De ki: "Rab bi min söz le ri(ni yaz mak) için de niz mü rek kep ol sa
ve yar dım için bir ben ze ri ni (bir o ka da rı nı) da hi ge tir sek, Rab -
bi min söz le ri tü ken me den ön ce, el bet te de niz tü ke ni ve rir di.
(18/109)
"Doğ ru su ben, ar kam dan ge le cek ya kın la rım adı na kor ku ya ka -
pıl dım, be nim ka rım da bir kı sır (ka dın)dır. Ar tık ba na Kendi
Katından bir yar dım cı ar ma ğan et." (19/5)
"Ai lem den ba na bir yar dım cı kıl," (20/29)
O in kar eden ler, yüz le rin den ve sırt la rın dan ate şi püs kür te me -
ye cek le ri ve hiç yar dım ala ma ya cak la rı za ma nı bir bil se ler di.
(21/39)
Yok sa Bize kar şı ken di le ri ni, en gel le ye rek ko ru ya bi le cek ilah la -
rı mı var? On la rın ken di ne fis le ri ne bi le yar dı ma güç le ri yet mez

ve on lar Biz den ya kın lık bu la maz lar. (21/43)
De di ler ki: "Eğer (bir şey) ya pa cak sa nız, onu ya kın ve ilah la rı -
nı za yar dım da bu lu nun." (21/68)
Ve ayet le ri mi zi ya lan la yan ka vim den 'ona yar dım edip-öcü nü
al dık'. Şüp he siz on lar, kö tü bir ka vim di, Biz de on la rın tü mü nü
su ya ba tı rıp boğ duk. (21/77)
(Ya da) Za ra rı, ya ra rın dan da ha ya kın ola na ta par; ne kö tü yar-
dım cı ve ne kö tü yol daş tır. (22/13)
Kim, Al lah'ın ona, dün ya da ve ahi ret te ke sin ola rak yar dım et -
me ye ce ği ni sa nı yor sa, gö ğe bir araç uzat sın son ra ke si ver sin
de bir ba kı ver sin, kur du ğu dü zen, onun öf ke si ni gi de re bi le cek
mi? (22/15)
Ken di le ri ne zul me dil me si do la yı sıy la, on la ra kar şı sa vaş açı la -
na (mü'min le re, sa vaş ma) iz ni ve ril di. Şüp he siz Al lah, on la ra
yar dım et me ye güç ye ti ren dir. (22/39)
On lar, yal nız ca; "Rab bi miz Al lah'tır" de me le rin den do la yı, hak-
sız ye re yurt la rın dan sür gün edi lip çı ka rıl dı lar. Eğer Al lah'ın, in -
san la rın ki mi ni ki miy le de fet me si (ye nil gi ye uğ rat ma sı) ol ma -
say dı, ma nas tır lar, ki li se ler, hav ra lar ve için de Al lah'ın is mi nin
çok ça anıl dı ğı mes cid ler, mu hak kak yı kı lır gi der di. Al lah Ken di
(di ni)ne yar dım eden le re ke sin ola rak yar dım eder. Şüp he siz
Al lah, güç lü olan dır, aziz olan dır. (22/40)
İş te böy le; her kim ken di si ne ya pı lan hak sız lı ğın ben ze riy le kar-
şı lık ve rir, son ra aley hi ne 'az gın lık ve sal dı rı da' bu lu nu lur sa,
Allah, mut la ka ona yar dım eder. Şüp he siz Al lah, af fe di ci dir, ba -
ğış la yı cı dır. (22/60)
On lar, Al lah'ı bı ra kıp da (Al lah'ın) ken di si ne bir de lil in dir me di ği
ve hak la rın da (hiç bir) bil gi le ri ol ma yan şey le re ta pı yor lar. Zul -
me den ler için hiç bir yar dım cı yok tur. (22/71)
Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin (çaba harcayın). O, siz le ri
seç miş ve din ko nu sun da si ze bir güç lük yük le me miş tir, ata nız
İb ra him'in di ni(nde ol du ğu gi bi). O (Al lah) bun dan da ha ön ce
de, bun da (Kur'an'da) da si zi "Müslüman lar" ola rak isim len dir di;
el çi si zin üze ri ni ze şa hid ol sun, siz de in san lar üze ri ne şa hid ler
ola sı nız di ye. Ar tık dos doğ ru na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin ve
Allah'a sa rı lın, si zin Mev la nız O'dur. İş te, ne gü zel mev la ve ne
gü zel yar dım cı. (22/78)
"Rab bim" de di (Nuh). "Be ni ya lan la ma la rı na kar şı lık, ba na yar-
dım et." (23/26)
(Pey gam ber) De di ki: "Rab bim, be ni ya lan la ma la rı na kar şı ba -

na yar dım et." (23/39)
Biz on la rın ha yır la rı na ko şu yo ruz (ve ya yar dım edi yo ruz)? Ha -
yır, on lar şu urun da de ğil ler. (23/56)
Bu gün fer yad et me yin, çün kü Biz den yar dım gö re mez si niz.
(23/65)
İn kar eden ler de di ler ki: "Bu (Kur'an) ol sa ol sa an cak onun uy -
dur du ğu bir ya lan dır, ken di si dü züp uy dur muş ve ona bir baş ka
top lu luk da yar dım da bu lun muş tur." Böy le lik le on lar, hiç şüp he -
siz hak sız lık ve if ti ra ile gel di ler. (25/4)
"İş te (ilah la rı nız) si zin söy le dik le ri ni zi ya lan la dı lar; bun dan böy -
le (aza bı) ne ge ri çe vir me ye gü cü nüz ye te bi lir, ne de bir yar dı -
ma. Siz den kim zul me der se, ona bü yük bir azab tad dı rı rız."
(25/19)
"Çün kü o, ger çek ten ba na gel dik ten son ra be ni zi kir den
(Kur'an'dan) sap tır mış ol du. Şey tan da in sa nı 'ya pa yal nız ve
yar dım sız" bı ra kan dır." (25/29)
İş te böy le; Biz, her pey gam be re suç lu-gü nah kar lar dan bir düş-
man kıl dık. Yol gös te ri ci ve yar dım cı ola rak Rab bin ye ter.
(25/31)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve onun la bir lik te kar de şi
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Ha run'u yar dım cı kıl dık. (25/35)
"Al lah'ın dı şın da olan (ilah)lar; si ze yar dım la rı do ku nu yor mu,
ve ya ken di le ri ne yar dım la rı olu yor mu? (26/93)
"Bil di ği niz şey ler le si ze yar dım eden den kor kup-sa kı nın."
(26/132)
"Si ze hay van lar, ço cuk lar (ve re rek) yar dım et ti." (26/133)
"Bah çe ler ve pı nar lar da." (26/134)
(El çi he di ye ler le) Sü ley man'a gel di ği za man: "Siz ler ba na mal

ile yar dım da mı bu lun mak is ti yor su nuz? Al lah'ın ba na ver di ği,
si ze ver di ğin den da ha ha yır lı dır; ha yır, siz, he di ye niz le se vi nip
öğü ne bi lir si niz" de di. (27/36)
(Mu sa) Hal kı nın ha be ri ol ma dı ğı bir za man da şeh re gir di, or da

kav ga et mek te olan iki adam bul du; bu ken di ta raf tar la rın dan,
şu da düş man la rın dan. Der ken ta raf tar la rın dan olan, düş man -
la rın dan ola na kar şı on dan yar dım is te di. Bu nun üze ri ne ona bir
yum ruk at tı ve işi ni bi ti ri ver di. (Son ra da:) "Bu şey ta nın işin den -
dir; o, ger çek ten açıkça sap tı rı cı bir düş man dır" de di. (28/15)
Böy le ce şe hir de kor ku için de (çev re yi) gö zet le ye rek sa bah la dı.
Der ken, bir de bak tı ki, dün ken di sin den yar dım is te yen (ki şi,
bu gün de) ken di si ne yar dım için ba ğı rı yor. Mu sa, ona de di ki:
"Sen açıkça bir az gın sın." (28/18)
"Ve kar de şim Ha run; dil ba kı mın dan o ben den da ha düz gün ko -
nuş mak ta dır, onu da be nim le bir lik te bir yar dım cı ola rak gön-
der, be ni doğ ru la sın. Çün kü on la rın be ni ya lan la ma la rın dan
kor ku yo rum." (28/34)
Biz, on la rı ate şe ça ğı ran ön der ler kıl dık; kı ya met gü nü yar dım
gör mez ler. (28/41)
So nun da onu da, ko na ğı nı da ye rin di bi ne ge çir dik. Böy le ce
Allah'a kar şı ona yar dım ede cek bir top lu lu ğu ol ma dı. Ve o,
ken di ken di ne yar dım ede bi le cek ler den de de ğil di. (28/81)
İn san lar dan öy le si var dır ki, "Al lah'a iman et tik" der; fa kat Al lah
uğ ru na ezi yet gör dü ğü za man, in san la rın (ken di si ne yö nelt tik -
le ri iş ken ce ve) fit ne si ni Al lah'ın aza bıy mış gi bi sa yar; ama
Rab bin den 'bir yar dım ve za fer' ge lir se, an dol sun: "Biz ger çek -
ten siz ler le bir lik tey dik” de mek te dir ler. Oy sa Al lah, alem le rin si -
ne le rin de ola nı da ha iyi bi len de ğil mi dir? (29/10)
Siz yer de ve gök te (Al lah'ı) aciz bı ra ka maz sı nız. Si zin Al lah'ın
dı şın da ve li niz yok tur, yar dım ede ni niz de yok tur. (29/22)
(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı bı ra kıp dün ya ha ya tın -
da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı (ilah lar) edin di niz. Son -
ra kı ya met gü nü, ki mi niz ki mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki -
mi niz ki mi ni ze la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir
ve hiç bir yar dım cı nız yok tur." (29/25)
De di ki: "Rab bim, fe sat çı ka ran (bu) kav me kar şı ba na yar dım
et." (29/30)
Al lah'ın yar dı mıy la. O, di le di ği ne yar dım eder. O, güç lü ve üs -
tün olan dır, esir ge yen dir. (30/5)
Ha yır, zul me den ler, hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın ken di he va
(is tek ve tut ku)la rı na uy muş lar dır. Al lah'ın sap tır dı ğı nı kim hi da -
ye te er di re bi lir? On la rın hiç bir yar dım cı la rı yok tur. (30/29)
An dol sun, Biz sen den ön ce ken di ka vim le ri ne el çi ler gön der dik
de on la ra apa çık bel ge ler ge tir di ler; böy le ce Biz de suç lu gü -
nah kar lar dan in ti kam al dık. İman eden le re yar dım et mek ise,
Bizim üze ri miz de bir hak tır. (30/47)
Al lah; gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da olan la rı al tı gün de ya rat tı,
son ra ar şa is ti va et ti. Si zin O'nun dı şın da bir yar dım cı nız ve şe -
fa at çi niz yok tur. Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?
(32/4)
De ki: "Si ze bir kö tü lük is te ye cek ol sa si zi Al lah'tan ko ru ya cak,

ve ya si ze bir rah met is te ye cek ol sa (bu na en gel ola cak) kim-
dir?" On lar, ken di le ri için Al lah'ın dı şın da ne bir ve li, ne bir yar-
dım cı bu la maz lar. (33/17)
Al lah, in kar eden le ri kin ve öf ke le riy le ge ri çe vir di, on lar hiç bir
hay ra va ra ma dı lar. Sa vaş ta Al lah (yar dım cı ve za fer na sib edi -
ci ola rak) mü'min le re yet ti. Al lah çok güç lü dür, üs tün ve ga lib
olan dır. (33/25)
Or da ebe di ola rak ka lı cı dır lar. On lar ne bir ve li, ne bir yar dım cı
bu la ma ya cak lar dır. (33/65)
İçin de on lar (şöy le) çığ lık atar lar: "Rab bi miz, bi zi çı kar, yap tı ğı -
mız dan baş ka sa lih bir amel de bu lu na lım." Si ze or da (dün ya -
da), öğüt ala bi le cek ola nın öğüt ala bi le ce ği ka dar ömür ver me -
dik mi? Si ze uya ran da gel miş ti. Öy ley se (aza bı) ta dın; ar tık za -
lim ler için bir yar dım cı yok tur. (35/37)
Yar dım gö rür ler umu duy la, Al lah'tan baş ka ilah lar edin di ler.
(36/74)
On la rın (o ilah la rın) ken di le ri ne yar dım et me ye güç le ri yet mez;
oy sa ken di le ri on lar için ha zır bu lun du rul muş as ker ler dir.
(36/75)
(On la ra ses le ni lir:) "Ne olu yor si ze, bir bi ri niz le (dün ya da ol du -

ğu gi bi) yar dım laş mı yor su nuz?" (37/25)
On la ra yar dım et tik, böy le ce üs tün ge len ler ol du lar. (37/116)
Ger çek ten on lar, mu hak kak nus ret (yar dım ve za fer) bu la cak -
lar dır. (37/172)
Azab si ze ge lip çat ma dan ev vel, Rab bi ni ze yö ne lip-dö nün ve
O'na tes lim olun. Son ra si ze yar dım edil mez. (39/54)
"Ey Kav mim, bu gün mülk si zin dir, yer yü zün de hü küm sa hi bi
kim se ler si niz. Fa kat bi ze Al lah'tan da ya nıl maz bir azab ge le cek
olur sa bi ze kim yar dım cı ola bi le cek?" Fi ra vun de di ki: "Ben, si -
ze yal nız ca gör dü ğü mü (ken di gö rü şü mü) gös te ri yo rum ve ben
si zi doğ ru yol dan da baş ka sı na yö nelt mi yo rum." (40/29)
Şüp he siz Biz el çi le ri mi ze ve iman eden le re, dün ya ha ya tın da
ve şa hid le rin (şa hid lik için) du ra cak la rı gün el bet te yar dım ede-
ce ğiz. (40/51)
Böy le ce Biz de on la ra dün ya ha ya tın da aşa ğı lan ma aza bı nı
tad dır mak için, o uğur suz (fe la ket ler yük lü) gün ler de üzer le ri ne
'ku lak la rı pat la tan bir ka sır ga' gön der dik. Ahi ret aza bı ise da ha
(bü yük) bir aşa ğı lan ma dır. Ve on la ra yar dım edil me ye cek tir.
(41/16)
Eğer Al lah di le sey di, on la rı her hal de tek bir üm met kı lar dı. An -
cak O, di le di ği ni ken di rah me ti ne so kar. Za lim le re ge lin ce; on lar
için ne bir ve li var dır, ne bir yar dım cı (bu lur sun). (42/8)
Siz yer yü zün de (O'nu) aciz bı ra ka cak de ğil si niz. Ve si zin
Allah'ın dı şın da ne bir ve li niz var dır, ne bir yar dım cı nız. (42/31)
On la rın Al lah'ın dı şın da ken di le ri ne yar dım ede cek ve li le ri yok-
tur. Al lah ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için hiç bir (çı kış) yo lu yok-
tur. (42/46)
O gün, bir dost dost tan her han gi bir şey le ya rar sağ la ya maz. Ve
on la ra yar dım edil mez. (44/41)
De nil di ki: "Bu gü nü nüz le kar şı laş ma yı unut tu ğu nuz gi bi, Biz de
si zi bu gün unu tu yo ruz. Ba rın ma ye ri niz ateş tir. Ve si zin için hiç
bir yar dım cı yok tur." (45/34)
Bu du rum da, Al lah'ı bı ra kıp ya kın lık (sağ la mak) için edin dik le ri
ilah lar, on la ra yar dım et se ler di ya. Ha yır, on lar, ken di le rin den
kay bo lup git ti ler. Bu (ya lan cı ilah lar ve on la ra yük le dik le ri), on -
la rın ya lan la rı ve uy dur duk la rı dır. (46/28)
Ey iman eden ler, eğer siz Al lah'a (Al lah adı na İs la m’a ve
Müslüman la ra) yar dım eder se niz, O da si ze yar dım eder ve si -
zin ayak la rı nı zı sağ lam laş tı rır. (47/7)
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Se ni sü rüp-çı ka ran mem le ke tin den kuv vet ba kı mın dan da ha
üs tün ni ce mem le ket ler var dı ki, Biz on la rı yı kı ma uğ rat tık da
ken di le ri için hiç bir yar dım cı yok tu. (47/13)
Ve Al lah, sa na 'üs tün ve onur lu' bir za fer le yar dım et sin. (48/3)
Ka fir olan lar, si zin le sa vaş mış ol sa lar dı, ar ka la rı nı dö nüp ka çar-
lar dı; son ra, ne bir ve li (ko ru yu cu dost), ne bir yar dım cı bu la -
maz lar dı. (48/22)
Ar tık ne aya ğa kalk ma ya güç ye ti re bil di ler, ne yar dım bu la bil di -
ler. (51/45)
O gün, ne hi le li-dü zen le ri ken di le ri ne her han gi bir şey le ya rar
sağ la ya cak, ne yar dım gö re cek ler. (52/46)
"Biz, 'bir bi riy le yar dım la şıp öcü nü alan' bir top lu muz" mu di yor -
lar? (54/44)
An dol sun, Biz el çi le ri mi zi apa çık bel ge ler le gön der dik ve in san -
lar ada le ti ayak ta tut sun lar di ye, on lar la bir lik te ki ta bı ve mi za nı
in dir dik. Ve ken di si ne çe tin bir sert lik ve in san lar için (çe şit li) ya -
rar lar bu lu nan de mi ri de in dir dik; öy le ki Al lah, Ken di si ne ve el -
çi le ri ne gayb ile (gör me dik le ri hal de) kim le rin yar dım ede ce ği ni
bil sin (or ta ya çı kar sın). Şüp he siz Al lah, bü yük kuv vet sa hi bi dir,
üs tün olan dır. (57/25) 
(Bun dan baş ka bu mal lar,)  Hic ret eden fa kir le re dir ki, on lar,
Allah'tan bir fazl (lü tuf ve ih san) ara yıp, Al lah'a ve O'nun Re sû -
lü'ne yar dım eder ler ken yurt la rın dan ve mal la rın dan sü rü lüp-çı -
ka rıl mış lar dır. İş te bun lar, sa dık olan lar bun lar dır. (59/8)
Mü na fık lık eden le ri gör mü yor mu sun ki, Ki tap Eh lin den in kar
eden kar deş le ri ne der ler ki: "An dol sun, eğer siz (yurt la rı nız dan)
çı ka rı la cak olur sa nız, mut la ka biz de si zin le bir lik te çı ka rız ve
si ze kar şı olan hiç kim se ye, hiç bir za man ita at et me yiz. "Eğer
si ze kar şı sa va şı lır sa el bet te si ze yar dım ede riz." Oy sa Al lah,
şa hid lik et mek te dir ki on lar, ger çek ten ya lan cı dır lar. (59/11)
An dol sun, (yurt la rın dan) çı ka rı la cak olur lar sa on lar la bir lik te
çık maz lar. On la ra kar şı sa va şı lır sa da, ken di le ri ne yar dım da
bu lun maz lar; yar dım et se ler bi le (ar ka la rı na) dö nüp-ka çar lar.
Son ra ken di le ri ne yar dım edil mez. (59/12)
Ve se ve ce ği niz bir baş ka (ni met) da ha var: Al lah'tan 'yar dım ve
za fer (nus ret)' ve ya kın bir fe tih. Mü'min le ri müj de le. (61/13)
Ey iman eden ler, Al lah'ın yar dım cı la rı olun: Mer yem oğ lu
İsa'nın ha va ri le re: "Al lah'a (yö ne lir ken) be nim yar dım cı la rım
kim ler dir?" de me si gi bi. Ha va ri ler de de miş ler di ki: "Al lah'ın yar-
dım cı la rı biz le riz." Böy le ce İs ra ilo ğul la rın dan bir top lu luk iman
et miş, bir top lu luk da in kar et miş ti. So nun da Biz iman eden le ri
düş man la rı na kar şı des tek le dik, on lar da üs tün gel di ler. (61/14)
Al lah, ye min le ri ni zin (kef fa ret le) çö zül me si ni si ze farz (ve ya
meş ru) kıl dı. Al lah, si zin mev la nız (sa hi bi niz, yar dım cı nız)dır.
O, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (66/2)
Rah ma na kar şı si ze yar dım ede cek olan kim miş? Şu si zin or -
du nuz mu? Ka fir ler yal nız ca bir gu rur (ke sin bir al da nış) için de -
dir ler. (67/20)
"Si ze mal lar ve ço cuk lar la yar dım da bu lun sun. Si ze (ürün yük -
lü) bağ lar-bah çe ler ver sin, ır mak lar da ver sin." (71/12)
Bun lar, ha ta la rı do la yı sıy la su da bo ğul du lar, son ra ate şe so kul -
du lar. O za man da Al lah'ın dı şın da hiç bir yar dım cı bu la ma dı -
lar. (71/25)
So nun da on lar, ken di le ri ne va de di le ni gör dük le ri za man, yar-
dım cı ol mak ba kı mın dan kim da ha za yıf mış ve sa yı ba kı mın -
dan kim da ha az mış ar tık öğ ren miş ola cak lar dır." (72/24)
So nun da (yar dım cı güç le ri ni) top la dı, ses len di; (79/23)
Ar tık onun ne gü cü var dır, ne yar dım cı sı. (86/10)
İş te (şu) na maz kı lan la rın vay ha li ne, (107/4)

Ki on lar, na maz la rın da ya nıl gı da dır lar, (107/5)
On lar gös te riş yap mak ta dır lar, (107/6)
Ve 'ufa cık bir yar dı mı (ve ya ze ka tı) da' en gel le mek te dir ler.
(107/7)
Al lah'ın yar dı mı ve fe tih gel di ği za man, (110/1)

YA RIŞ
Her ke sin (her top lu mun) yü zü nü çe vir di ği bir yön var dır. Öy ley -
se ha yır lar da ya rı şı nız. Her ne re de olur sa nız, Al lah siz le ri bir
ara ya ge ti re cek tir. Şüp he siz Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir.
(2/148)
Bun lar, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eder, ma ruf ola nı em re -
der, mün ker olan dan sa kın dı rır ve ha yır lar da ya rı şır lar. İş te
bun lar sa lih olan lar dan dır. (3/114)
Rab bi niz den olan mağ fi ret ve eni gök ler le yer ka dar olan cen-
ne te (ka vuş mak için) ya rı şın; o, mut ta ki ler için ha zır lan mış tır.
(3/133)
Ey iman eden ler, sab re din ve sa bır da ya rı şın, (sı nır lar da) nö -
bet le şin. Al lah'tan kor kun. Umu lur ki kur tu lur su nuz. (3/200)
Sa na da (Ey Mu ham med,) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve
ona 'bir şa hid-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik. Öy -
ley se ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge len hak-
tan sa pıp on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Siz den her
bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Al lah di le -
sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le riy le si zi de -
ne me si için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü
Al lah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri si ze ha -
ber ve re cek tir. (5/48)
De di ler ki: "Ey Ba ba mız, ger çek şu ki, biz git tik, ya rı şı yor duk.
Yu suf'u da yi ye cek le ri mi zin (ve ya eş ya mı zın) ya nın da bı rak -
mış tık. Fa kat onu kurt ye miş. Ne var ki biz doğ ru yu söy le sek bi -
le sen bi ze ina na cak de ğil sin." (12/17)
Onun du ası na ica bet et tik, ken di si ne Yah ya'yı ar ma ğan et tik,
eşi ni de do ğur ma ya el ve riş li kıl dık. Ger çek ten on lar ha yır lar da
ya rı şır lar dı, uma rak ve kor ka rak Bize dua eder ler di. Bize de rin
say gı gös te rir ler di. (21/90)
İş te on lar, ha yır lar da ya rış mak ta dır lar ve on lar bun dan do la yı
öne geç mek te dir ler. (23/61)
Son ra Ki ta bı kul la rı mız dan seç tik le ri mi ze mi ras kıl dık. Ar tık on -
lar dan ki mi ken di nef si ne zul me der, ki mi or ta bir yol da dır, ki mi
de Al lah'ın iz niy le ha yır lar da ya rı şır öne ge çer. İş te bu, bü yük
faz lın ken di si dir. (35/32)
Ya rı şıp öne ge çen ler de, öne geç miş ön cü ler dir. (56/10)
Ön cü ola rak ya rı şıp ge çen le re, (79/4)
Boy la rı bir bi riy le ya rı şan ve içi çe gir miş ağaç lı bah çe ler. (80/30)
Ki onun so nu misk tir. Şu hal de ya rış mak is te yen ler, bu nun için
ya rış sın lar. (83/26)

YA SAK
An dol sun, siz den cu mar te si (gü nü) ya sa ğı çiğ ne yen le ri el bet te
bi li yor su nuz. İş te Biz, on la ra: "Aşa ğı lık may mun lar olun" de dik.
(2/65)
Si ze ya sak la nan bü yük gü nah lar dan ka çı nır sa nız, si zin ku sur -
la rı nı zı ör te riz ve si zi 'onur lu-üs tün' bir ma ka ma so ka rız. (4/31)
On lar ki, yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği) ya zı lı bu -
la cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi ye (Re sul) uyar lar;
o, on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di yor, mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı -
yor, te miz şey le ri he lal, mur dar şey le ri ha ram kı lı yor ve on la rın
ağır yük le ri ni, üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan lar,
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des tek olup sa vu nan lar, yar dım eden ler ve onun la bir lik te in di -
ri len nu ru iz le yen ler; iş te kur tu lu şa eren ler bun lar dır. (7/157)
De di ki: "Ey kav mim gö rü şü nüz ne dir söy ler mi si niz? Ya ben
Rab bim den apa çık bir bel ge üze rin de isem ve O da be ni Ken di -
sin den gü zel bir rı zık ile rı zık lan dır mış sa? Ben, si ze ya sak la dı -
ğım şey le re (ken dim sa hip len mek su re tiy le) si ze ay kı rı düş mek
is te mi yo rum. Be nim is te di ğim, gü cüm ora nın da yal nız ca ıs lah et -
mek tir. Be nim ba şa rım an cak Al lah ile dir; O'na te vek kül et tim ve
O'na iç ten yö ne lip-dö ne rim." (11/88)
Me lek le ri gö re cek le ri gün, suç lu-gü nah kar la ra bir müj de yok tur.
Ve o gün (me lek ler on la ra) der ler ki: "(Si ze se vinç li ha ber) Ya -
sak tır, ya sak." (25/22)
Ke si lip-ek sil me yen ve ya sak lan ma yan (mey ve ler). (56/33)

YAS TIK
Ye şil yas tık la ra ve çar pı cı gü zel lik te ki dö şek le re yas la nır lar.
(55/76)
Di zi di zi yas tık lar, (88/15)

YAŞ LAN MAK
O'dur ki, si zi top rak tan, son ra bir dam la su dan, son ra bir
alak'tan (emb ri yo) ya rat tı; son ra si zi bir be bek ola rak çı kar mak -
ta, son ra güç lü (er gin lik) ça ğı nı za eriş me niz, son ra da yaş lan -
ma nız için si ze (bel li bir ömür ver mek te dir). Siz den ki mi nin da -
ha ön ce ha ya tı na son ve ril mek te dir; adı ko nul muş bir ece le
eriş me niz ve bel ki ak lı nı zı kul lan ma nız için (Al lah si zi böy le ya -
şa tır). (40/67)

YAŞ LI
De di ler ki: "Ey Ve zir, ger çek şu ki, bu nun yaş lı (ve) bü yük bir
ba ba sı var; onun ye ri ne biz den bi ri si ni alı koy. Doğ ru su biz, se -
ni iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/78)
Rab bin, O'ndan baş ka sı na kul luk et me me ni zi ve an ne-ba ba ya
iyi lik le-dav ran ma yı em ret ti. Şa yet on lar dan bi ri ve ya iki si se nin
ya nın da yaş lı lı ğa ula şır sa, on la ra: "Öf" bi le de me ve on la rı
azar la ma; on la ra gü zel söz söy le. (17/23)
De miş ti ki: "Rab bim, şüp he siz be nim ke mik le rim gev şe di ve
baş, yaş lı lık ale viy le tu tuş tu; ben sa na dua et mek le mut suz ol -
ma dım." (19/4)
De di ki: "Rab bim, ka rım kı sır (bir ka dın) iken, be nim na sıl oğ -
lum ola bi lir? Ben de yaş lı lı ğın son ba sa ma ğın da yım." (19/8)
Al lah, si zi bir za'ftan ya rat tı, son ra (bu) za'fın ar dın dan bir kuv-
vet kıl dı, son ra bu kuv ve tin ar dın dan da bir za'f ve yaş lı lık ver -
di. Di le di ği ni ya ra tır. O, bi len dir, güç ye ti ren dir. (30/54)
Ge ri de bı ra kı lan lar ara sın da bir yaş lı ka dın dı şın da. (37/135)
Böy le ce ka rı sı çığ lık lar ko pa ra rak gel di ve yü zü ne vu ra rak: "Kı -
sır, yaş lı bir ka dın (mı do ğum ya pa cak mış)? de di. (51/29)

YA TAK
Ona: "Al lah'tan kork" de nil di ğin de, bü yük lük gu ru ru onu gü na ha
sü rük ler, ku şa tır. Böy le si ne ce hen nem ye ter; ne kö tü bir ya tak -
tır o. (2/206)
İn kâr eden le re de ki: "Ya kın da ye nil gi ye uğ ra tı la cak sı nız ve top-
la nıp ce hen ne me sü rü le cek si niz." Ne kö tü ya tak tır o. (3/12)
(Bu) Az bir ya rar(lan ma)dır. Son ra bun la rın ba rın ma yer le ri ce -
hen nem dir. Ne kö tü bir ya tak tır o! (3/197)
Al lah'ın, ba zı sı nı ba zı sı na üs tün kıl ma sı ve on la rın ken di mal la -
rın dan har ca ma sı ne de niy le er kek ler, ka dın lar üze rin de 'so rum -
lu gö ze ti ci dir.' Sa li ha ka dın lar, gö nül den (Al lah'a), ita at eden ler,

Al lah na sıl ko ru duy sa gö rün me ye ni ko ru yan lar dır. Nü şu zun dan
kork tu ğu nuz ka dın la ra (ön ce) öğüt ve rin, (son ra on la rı) ya tak -
lar da yal nız bı ra kın, (bu da yet mez se ha fif çe) vu run. Si ze ita at
eder ler se aleyh le rin de bir yol ara ma yın. Doğ ru su Al lah yü ce dir,
bü yük tür. (4/34)
Me lek ler ken di ne fis le ri ne zul me den le rin ha ya tı na son ve re cek -
le ri za man der ler ki: "Ner de idi niz?" On lar: "Biz, yer yü zün de za -
yıf bı ra kıl mış lar (müs taz'af lar) idik." der ler. (Me lek ler de:) "Hic -
ret et me niz için Al lah'ın ar zı ge niş de ğil miy di?" der ler. İş te on -
la rın ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü ya tak tır o (4/97)
Kim ken di si ne 'dos doğ ru yol' apa çık bel li ol duk tan son ra, el çi ye
mu ha le fet eder se ve mü'min le rin yo lun dan baş ka bir yo la uyar-
sa, onu dön dü ğü şey de bı ra kı rız ve ce hen ne me so ka rız. Ne kö -
tü bir ya tak tır o!.. (4/115)
On lar için ce hen nem den ya tak lar ve üst le ri ne ör tü ler var dır. Biz
zul me sa pan la rı iş te böy le ce za lan dı rı rız. (7/41)
Kim on la ra böy le bir gün de -yi ne sa vaş mak için bir ya na çe ki -
len ya da bir baş ka bö lü ğe ka tıl mak için yer tu ta nın dı şın da- ar -
ka sı nı çe vi rir se, ger çek ten o, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra mış tır ve
onun ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü bir ya tak tır o. (8/16)
Ey Pey gam ber, kâ fir ler le ve mü na fık lar la cehd et (çaba harca)
ve on la ra kar şı sert ve cay dı rı cı dav ran. On la rın ba rın ma yer le -
ri ce hen nem dir, ne kö tü bir ya tak tır o!.. (9/73)
İn sa na bir za rar do kun du ğun da, yan ya tar ken, otu rur ken ya da
ayak tay ken Bize dua eder; za ra rı nı üs tün den kal dır dı ğı mız za -
man ise, san ki ken di si ne do ku nan za ra ra Bizi hiç ça ğır ma mış
gi bi dö ner-gi der. İş te, öl çü yü ta şı ran la ra yap mak ta ol duk la rı
böy le süs len miş tir. (10/12)
Al lah, her di şi nin ne yi yük len di ği ni (ne ye ha mi le kal dı ğı nı) ve
döl ya tak la rı nın ne yi ek sil tip ne yi ek le di ği ni bi lir. O'nun Katında
her şey bir mik tar (öl çü) ile dir. (13/8)
On la rın yan la rı (ge ce na ma zı na kalk mak için) ya tak la rın dan
uzak la şır. Rab le ri ne kor ku ve umut la dua eder ler ve ken di le ri ne
rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler. (32/16)
Ce hen nem; on lar ora ya gi rer ler; ne kö tü bir ya tak tır o. (38/56)
Bir dam la su dan (döl ya ta ğı na) me ni dö kül dü ğü za man. (53/46)
As tar la rı, ağır iş len miş at las tan ya tak lar üze rin de yas la nır lar. İki
cen ne tin de mey ve-dev şir me si (or da ki le re) ya kın (ko lay)dır.
(55/54)

YAT SI
Ey iman eden ler, sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu ile siz den olup da
he nüz er gin lik ça ğı na er me miş olan (ço cuk)lar, (oda la rı nı za gir-
mek için şu) üç va kit te izin is te sin ler: Sa bah na ma zın dan ön ce,
öğ le yin üs tü nü zü çı kar dı ğı nız va kit ve yat sı na ma zın dan son ra.
(Bu) Üçü si zin için mah rem (va kit le ri)dir. Bun la rın dı şın da si ze
de, on la ra da bir sa kın ca yok tur; on lar ya nı nız da do la şa bi lir ler,
bir bi ri ni zin ya nın da ola bi lir si niz. İş te Al lah, si ze ayet le ri böy le
açık la mak ta dır. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.
(24/58)

YA YA
Eğer kor kar sa nız, ya ya ve ya bi nek te iken kı lın. Gü ven li ğe gir di -
ği niz de ise, yi ne Al lah'ı, bil me di ği niz şey le ri si ze öğ ret ti ği gi bi
zik re din. (2/239)
On lar dan güç ye tir dik le ri ni se sin le sar sın tı ya uğ rat, at lı la rın ve
ya ya la rın la on la rın üs tü ne yay ga ra yı ko par, mal lar da ve ço cuk -
lar da on la ra or tak ol ve on la ra çe şit li va ad ler de bu lun." Şey tan,
on la ra al dat ma dan baş ka bir şey va det mez. (17/64)
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İn san lar için de hac cı du yur; ge rek ya ya, ge rek se uzak yol lar -
dan (de rin va di ler den) ge len yor gun düş müş de ve ler üs tün de
sa na gel sin ler." (22/27)

YAY GA RA
On lar dan güç ye tir dik le ri ni se sin le sar sın tı ya uğ rat, at lı la rın ve
ya ya la rın la on la rın üs tü ne yay ga ra yı ko par, mal lar da ve ço cuk -
lar da on la ra or tak ol ve on la ra çe şit li va ad ler de bu lun." Şey tan,
on la ra al dat ma dan baş ka bir şey va det mez. (17/64)
İn kar eden ler de di ler ki: "Bu Kur'an'ı din le me yin ve on da (oku-
nur ken) yay ga ra lar ko pa rın. Bel ki üs tün ge lir si niz." (41/26)

YAY GI
Al lah, ye ri si zin için bir yay gı kıl dı." (71/19)
Ve se ril miş yay gı lar. (88/16)

YA ZI CI
Ar tık kim, bir mü'min ola rak sa lih amel ler de bu lu nur sa, onun ça -
ba sı için (kar şı lık ola rak) küf ran (nan kör lük) yok tur. Şüp he siz
Biz, onun ya zı cı la rı yız. (21/94)
Onun sa ğın da ve so lun da otu ran iki ya zı cı kay de der ler ken
(50/17)
'Şe ref li-üs tün' ya zı cı lar. (82/11)

YE CÜC ME CÜC
De di ler ki: "Ey Zu'l-Kar neyn ger çek ten Ye'cuc ve Me'cuc yer yü -
zün de boz gun cu luk çı ka rı yor lar bi zim le on lar ara sın da bir sed
in şa et men için sa na ver gi ve re lim mi?" (18/94)
Ye cuc ve Me cuc (un sed le ri) açıl dı ğın da on lar her bir te pe den
akın eder ler; (21/96)

YE ĞUS
Ve de di ler ki: Ken di ilah la rı nı zı bı rak ma yın; bı rak ma yın ne
Vedd'i, ne Su va'ı, ne Ye ğus'u, ne Ye'uk'u ve ne de Nesr'i."
(71/23)

YE MEK
Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa, biz bir çe şit ye me ğe kat-
lan ma ya ca ğız, Rab bi ne yal var da, bi ze ye rin bi tir dik le rin den
bak la, acur, sar mı sak, mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man
Mu sa:) "Ha yır lı ola nı, şu de ğer siz, şey le mi de ğiş tir mek is ti yor -
su nuz? (Öy ley se) Mı sır'a inin, çün kü (ora da) ken di niz için is te -
di ği niz var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk
(dam ga sı) vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu, kuş ku -
suz, Al lah'ın ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız
ye re öl dür me le rin den di. (Yi ne) bu, is yan et me le rin den ve sı nı rı
çiğ ne me le rin den di. (2/61)
Bir bi ri ni zin mal la rı nı hak sız lık la ye me yin ve bi le bi le gü nah la in -
san la rın mal la rın dan bir bö lü mü nü ye me niz için on la rı ha kim le -
re ak tar ma yın. (2/188)
Ey iman eden ler, fa izi kat kat art tı rıl mış ola rak ye me yin. Ve
Allah'tan sa kı nın, umu lur ki kur tu lur su nuz. (3/130)
Ye tim le re mal la rı nı ve rin ve mur dar olan la te miz ola nı de ğiş tir -
me yin. On la rın mal la rı nı mal la rı nı za ka ta rak ye me yin. Çün kü
bu, bü yük bir suç tur. (4/2)
Ye tim le ri, ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin; şa yet ken di -
le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz mü, he men on la ra mal-
la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di ye is raf ile çar ça buk ye me yin. Zen -
gin olan if fet li ol ma ya ça lış sın, yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti -

ya ca ve ör fe uy gun) bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne ver-
di ği niz za man, on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He sap gö rü cü
ola rak Al lah ye ter. (4/6)
Ey iman eden ler, mal la rı nı zı, siz den kar şı lık lı an laş ma dan (do -
ğan) bir ti ca ret ten baş ka hak sız 'ne den ler ve yol lar la' (ba tıl ca)
ye me yin. Ve ken di ne fis le ri ni zi öl dür me yin. Şüp he siz, Al lah, si -
zi çok esir ge yen dir. (4/29)
On dan neh ye dil dik le ri hal de fa iz al ma la rı ve in san la rın mal la rı -
nı hak sız ye re ye me le ri ne de niy le (öy le yap tık.) On lar dan ka fir
olan la ra pek acık lı bir azab ha zır la mı şız dır. (4/161)
Bu gün si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. (Ken di le ri ne) Ki tap ve -
ri len le rin ye me ği si ze he lal, si zin de ye me ği niz on la ra he lal dir.
Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile siz den ön ce (ken di le ri -
ne) ki tap ve ri len ler den öz gür ve if fet li ka dın lar da, na mus lu, fu -
huş ta bu lun ma yan ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -on la -
ra üc ret le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı lın dı.)
Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa, el bet te onun yap tı ğı bo şa
çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (5/5)
Mer yem oğ lu Me sih, yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce de el çi ler
ge lip geç ti. Onun an ne si dos doğ ru dur, iki si de ye mek yer ler di.
Bir bak, on la ra ayet le ri na sıl açık lı yo ruz? (Yi ne) bir bak, on lar
ise na sıl da çev ri li yor lar? (5/75)
De niz avı ve onu ye mek si ze ve (yer yü zün de) do la şan la ra bir
ya rar ola rak he lal kı lın dı. İh ram lı ol du ğu nuz sü re ce ka ra avı ise
si ze ha ram kı lın mış tır. O'na (gö tü rü lüp) top la na ca ğı nız
Allah'tan kor kup-sa kı nın. (5/96)
(Bu se fer Ha va ri ler:) "On dan ye mek is ti yo ruz, kalp le ri miz tat min
ol sun, se nin de ger çek ten bi ze doğ ru söy le di ği ni bi le lim ve bu -
na şa hid ler den ola lım" de miş ler di. (5/113)
Üze rin de Al lah'ın is mi nin anıl ma dı ğı şe yi ye me yin; çün kü bu
fısk'tır (yol dan çı kış tır). Ger çek ten şey tan lar, si zin le mü ca de le
et me le ri için ken di dost la rı na giz li-çağ rı lar da bu lu nur lar. On lar -
la ita at eder se niz şüp he siz siz de müş rik ler si niz. (6/121)
De di ki: "Si zin onu gö tür me niz ger çek ten be ni üzer ve siz on -
dan ha ber siz iken onu kur dun ye me sin den kor ku yo rum."
(12/13)
Onun la bir lik te iki genç de zin da na gir miş ti. Bi ri: "Ben (rü yam -
da) ken di mi şa rap sı kı yor ken gör düm." de di. Öbü rü: "Ben de
ken di mi ba şı mın üs tün de ek mek ta şı yor ken gör düm; kuş da on -
dan ye mek tey di" de di. "Bu nun yo ru mun dan bi ze ha ber ver.
Doğ ru su biz se ni, iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/36)
De di ki: "Si ze rı zık la na ca ğı nız bir ye mek ge le cek ol sa, ben mut-
la ka si ze da ha gel me den ön ce onun ne ol du ğu nu ha ber ve ri rim.
Bu, rab bi min ba na öğ ret tik le rin den dir. Doğ ru su ben, Al lah'a
iman et me yen, ahi re ti de ta nı ma yan la rın ta ken di le ri olan bir
top lu lu ğun di ni ni ter ket tim." (12/37)
Ve hay van la rı da ya rat tı; si zin için on lar da ısın ma ve ya rar lar
var dır ve on lar dan ye mek te si niz. (16/5)
De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta ze et ye mek te si -
niz ve gi yi mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı kar mak ta sı nız. Ge mi le -
rin on da (su la rı) ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun-
lar) O'nun faz lın dan ara ma nız ve şük ret me niz için dir. (16/14)
(Var ma la rı ge re ken ye re ge lip) Geç tik le rin de (Mu sa) genç-yar -
dım cı sı na de di ki: "Ye me ği mi zi ge tir bi ze, an dol sun, bu yap tı ğı -
mız-yol cu luk tan ger çek ten yo rul duk." (18/62)
(Yi ne) Böy le ce iki si yo la ko yul du. Ni ha yet bir ka sa ba ya ge lip
ye mek is te di ler, fa kat (ka sa ba hal kı) on la rı ko nuk la mak tan ka -
çın dı. On da (ka sa ba da) yı kıl ma ya yüz tut muş bir du var bul du -
lar, he men onu in şa et ti. (Mu sa) De di ki: "Eğer is te sey din ger-
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çek ten bu na kar şı lık bir üc ret ala bi lir din." (18/77)
Biz on la rı, ye mek ye mez ce set ler kıl ma dık ve on lar ölüm süz
de ğil ler di. (21/8)
Böy le lik le, bu nun la si ze hur ma lık lar dan, üzüm lük ler den bah çe -
ler-bağ lar ge liş tir dik, iç le rin de çok sa yı da ye miş ler var dır; siz ler
on lar dan ye mek te si niz. (23/19)
Ger çek ten hay van lar da da si zin için bir ders (ib ret) var dır; ka -
rın la rı nın için de olan lar dan si ze içir mek te yiz ve on lar da si zin
için da ha bir çok ya rar lar var. Siz ler on lar dan ye mek te si niz.
(23/21)
Ken di kav min den, in kâr edip ahi re te ka vuş ma yı ya lan la yan ve
ken di le ri ne, dün ya ha ya tın da re fah ver di ği miz ön de ge len ler
de di ki: "Bu, si zin ben ze ri niz olan bir be şer den baş ka sı de ğil dir,
ken di si de si zin ye dik le ri niz den ye mek te ve iç tik le ri niz den iç -
mek te dir." (23/33)
Kör ola na güç lük yok tur, to pal ola na güç lük yok tur, has ta ola na
da güç lük yok tur; si zin için de, ge rek ken di ev le ri niz den, ge rek -
se ba ba la rı nı zın ev le rin den, an ne le ri ni zin ev le rin den, er kek kar-
deş le ri ni zin ev le rin den, kız kar deş le ri ni zin ev le rin den, am ca la -
rı nı zın ev le rin den, ha la la rı nı zın ev le rin den, da yı la rı nı zın ev le -
rin den, tey ze le ri ni zin ev le rin den, anah ta rı na ma lik ol du ğu nuz
(yer ler den) ya da dost la rı nı zın (ev le rin)den ye me niz de bir güç-
lük yok tur. Hep bir ara da ve ya ay rı ay rı ye me niz de de bir gü nah
yok tur. Ev le re gir di ği niz va kit, Al lah ta ra fın dan kut lu, gü zel bir
ya şa ma di le ği ola rak bir bi ri ni ze se lam ve rin. İş te Al lah, si ze
ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız. (24/61)
De di ler ki: "Bu el çi ye ne olu yor ki, ye mek ye mek te ve pa zar lar -
da do laş mak ta dır? Ona, ken di siy le bir lik te uya rı cı ola cak bir
me lek in di ril me si ge rek mez miy di?" (25/7)
Ya da ken di si ne bir ha zi ne nin bı ra kıl ma sı ve ya (ürün le rin den)
ye mek te ol du ğu bir bah çe si ol ma sı (ge rek mez miy di)?" Zul me -
den ler de di ki: "Siz ol sa ol sa, an cak bü yü len miş bir ada ma uyu-
yor su nuz." (25/8)
Sen den ön ce gön der dik le ri miz den, ger çek ten ye mek yi yen ve
pa zar lar da ge zen (el çi)ler den baş ka sı nı gön der miş de ği liz. Biz,
si zin ki mi ni zi ki mi için de ne me (fit ne ko nu su) yap tık. Sab re de -
cek mi si niz? Se nin Rab bin gö ren dir. (25/20)
Gör mü yor lar mı; Biz, su yu ço rak top ra ğa sü rü yo ruz da onun la
ekin bi ti ri yo ruz; on dan hay van la rı, ken di le ri ye mek te dir? Yi ne
de gör mü yor lar mı? (32/27)
Ey iman eden ler (rast ge le) Pey gam be rin ev le ri ne gir me yin, (Bir
baş ka iş için gir miş se niz il le de) ye mek vak ti ni bek le me yin.
(Ama ye me ğe) çağ rıl dı ğı nız za man gi rin, ye me ği yi yin ce da ğı -
lın ve (uzun) sö ze dal ma yın. Ger çek ten bu, pey gam be re ezi yet
ver mek te ve o da siz den utan mak ta dır; oy sa Al lah, hak (kı açık-
la mak)tan utan maz. On lar dan (pey gam be rin eş le rin den) bir şey
is te ye ce ği niz za man, per de ar ka sın dan is te yin. Bu, si zin kalp-
le ri niz için de, on la rın kalp le ri için de da ha te miz dir. Al lah'ın Re -
sû lü'ne ezi yet ver me niz ve on dan son ra eş le ri ni ni kah la ma nız
si ze ebe di ola rak (he lal) ol maz. Çün kü böy le yap ma nız, Al lah
Katında çok bü yük (bir gü nah)tır. (33/53)
Böy le ce onun (Sü ley ma nın) ölü mü ne ka rar ver di ği miz za man,
ölü mü nü, on la ra, asa sı nı ye mek te olan bir ağaç kur dun dan
baş ka sı ha ber ver me di. Ar tık o, ye re yı kı lıp-dü şün ce, açıkça or -
ta ya çık tı ki, şa yet cin ler gay bı bil miş ol sa lar dı böy le si ne aşa ğı -
la nı cı bir azab için de ka lıp-ya şa maz lar dı. (34/14)
Ölü top rak ken di le ri için bir ayet tir; Biz onu di rilt tik, on dan ta ne -
ler çı kart tık, böy le lik le on dan ye mek te dir ler. (36/33)
Onun ürün le rin den ve ken di el le ri nin yap tık la rın dan ye me le ri

için. Yi ne de şük ret mi yor lar mı? (36/35)
Bu nun üze ri ne on la rın ilah la rı na so ku lup: "Ye mek ye mi yor mu -
su nuz?" de di. (37/91)
Al lah O'dur ki, ki mi ne bin me niz, ki min den ye me niz için si ze (bir
ya rar ol mak üze re) da var la rı var et ti. (40/79)
Gü nah kar ola nın ye me ği dir. (44/44)
Şüp he siz Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan
ır mak lar akan cen net le re so kar. İn kar eden ler ise, me ta la nır lar
ve hay van la rın ye me si gi bi yer ler; ateş, on lar için bir ko nak la ma
ye ri dir. (47/12)
Ey iman eden ler, zan dan çok ka çı nın; çün kü zan nın bir kıs mı
gü nah tır. Te ces süs et me yin (bir bi ri ni zin giz li yön le ri ni araş tır -
ma yın). Ki mi niz ki mi ni zin gıy be ti ni yap ma sın (ar ka sın dan çe kiş-
tir me sin.) Siz den bi ri niz, ölü kar de şi nin eti ni ye me yi se ver mi?
İş te, bun dan tik sin di niz. Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz
Allah, tev be le ri ka bul eden dir, çok esir ge yen dir. (49/12)
Der ken on la ra yak laş tı rıp (ik ram et ti); "Ye mez mi si niz?" de di.
(51/27)
(On lar ye me yin ce) Bu nun üze ri ne içi ne bir tür kor ku düş tü.
"Kork ma" de di ler ve ona bil gin bir er kek ço cuk müj de si ni ver di -
ler. (51/28)
Yok su la ye mek ver me ye des tek çi ol maz dı." (69/34)
İrin ve kan ka rı şı mın dan baş ka bir ye mek yok tur." (69/36)
Bu nu da, ha ta eden ler den baş ka sı ye mez." (69/37)
Bo ğa zı tı ka yıp ka lan bir ye mek ve acı bir azab var dır. (73/13)
Ken di le ri, ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la, ye -
ti me ve esi re ye di rir ler. (76/8)

YE MİN
Bir de ye min le ri ni zi ba ha ne ede rek; iyi lik yap ma nız, sa kın ma nız
ve in san la rın ara sı nı dü zelt me ni ze Al lah'ı en gel kıl ma yın. Al lah
işi ten dir, bi len dir. (2/224)
Al lah si zi, ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den, boş,
amaç sız söz ler'den do la yı so rum lu tut maz; fa kat kalp le ri ni zin
ka zan dık la rın dan do la yı so rum lu tu tar. Al lah ba ğış la yan dır, yu -
mu şak dav ra nan dır. (2/225)
Ka dın la rın dan uzak laş ma ya ye min eden ler için dört ay bek le me
sü re si var dır. Eğer (bu sü re için de eş le ri ne) dö ner ler se, şüp he -
siz Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (2/226)
Al lah'ın ah di ni ve ye min le ri ni az bir de ğe re kar şı lık sa tan lar...
İş te on lar; on lar için ahi ret te hiç bir pay yok tur, kı ya met gü nün -
de Al lah on lar la ko nuş maz, on la rı gö zet mez ve on la rı arın dır -
maz. Ve on lar için acı bir azab var dır. (3/77)
An ne-ba ba nın ve ya kın la rın ge ri de bı rak tık la rın dan ve her bi ri -
ne mi ras çı lar kıl dık. Ye min le ri ni zin (akid ile) bağ la dı ğı kim se le -
re de ken di pay la rı nı ve rin. Şüp he siz, Al lah, her şe ye şa hid
olan dır. (4/33)
Öy ley se, na sıl olur da, ken di el le ri nin sun duk la rı so nu cu, on la -
ra bir mu si bet isa bet eder, son ra sa na ge le rek: "Kuş ku suz, Biz
iyi lik ten ve uz laş tır mak tan baş ka bir şey is te me dik" di ye Al lah'a
ye min eder ler? (4/62)
İman eden ler: "Olan ca ye min le riy le el bet te siz ler le bir lik ol duk -
la rı na iliş kin Al lah'a ye min eden ler bun lar mı dır? On la rın bü tün
ya pıp-et tik le ri bo şa çık mış tır, böy le ce hüs ra na uğ ra yan lar ol -
muş lar dır." der ler. (5/53)
Al lah si zi, ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den, boş
söz ler den' do la yı so rum lu tut maz, an cak ye min le ri niz le bağ la -
dı ğı nız söz ler den do la yı si zi so rum lu tu tar. Onun (ye mi nin) kef-
fa re ti, ai le niz de ki le re ye dir dik le ri ni zin or ta la ma sın dan on yok su -
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lu do yur mak ya da on la rı giy dir mek ve ya bir kö le yi öz gür lü ğü ne
ka vuş tur mak tır. (Bun la ra im kan) Bu la ma yan (için) üç gün oruç
(var dır.) Bu, ye min et ti ği niz de (boz du ğu nuz) ye min le ri ni zin kef-
fa re ti dir. Ye min le ri ni zi ko ru yu nuz. Al lah, si ze ayet le ri ni böy le
açık lar, umu lur ki şük re der si niz. (5/89)
Ey iman eden ler, siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, va si -
yet ha zır la nı şın da, ara nız da içi niz den ada let li iki ki şi yi (şa hid tu -
tun.) Ve ya yol cu luk ta olup si ze ölüm mu si be ti ge lip ça tar sa, siz-
den ol ma yan baş ka iki ki şi yi (şa hid tu tun. İki si ni) Şa yet kuş ku -
la na cak olur sa nız na maz dan son ra alı ko yar sı nız, on lar da (si -
ze): "Ak ra ba da hi ol sa onu (ye mi ni mi zi) hiç bir de ğe re de ğiş tir -
me ye ce ğiz ve Al lah'ın şa hid li ği ni giz le me ye ce ğiz. Ak si tak dir de
Biz el bet te gü nah kar lar dan olu ruz." di ye Al lah adı na ye min et -
sin ler. (5/106)
Eğer o iki si aley hin de ke sin ola rak gü na hı hak et tik le ri ne iliş kin
bil gi sa hi bi olu nur sa, bu du rum da hak sız lı ğa uğ ra yan lar dan iki
ki şi -ki bun lar bu na da ha hak sa hi bi dir ler- öbür le ri nin ye ri ne ge -
çer ler ve: "Bi zim şe ha de ti miz o iki si nin şe ha de tin den şüp he siz
da ha doğ ru dur. Biz had di aş ma dık, yok sa ger çek ten zul me -
den ler den olu ruz" di ye Al lah'a ye min eder ler. (5/107)
Bu, ge rek ti ği gi bi şa hid li ği yap ma la rı na ve ya ye min le rin den
son ra ye min le rin red de dil me sin den kork ma la rı na da ha ya kın -
dır. Al lah'tan kor kup-sa kı nın ve din le yin. Al lah, fa sık lar top lu lu -
ğu nu hi da ye te er dir mez. (5/108)
Olan ca ye min le riy le, eğer ken di le ri ne bir ayet gel se, ke sin ola-
rak ona ina na cak la rı na da ir   Al lah'a ye min et ti ler. De ki: "Ayet -
ler, an cak Al lah Katında dır; on la ra (mu ci ze ler) gel se de kuş ku -
suz inan ma ya cak la rı nın şu urun da de ğil mi si niz?" (6/109)
Ve: "Ger çek ten ben si ze öğüt ve ren ler de nim" di ye ye min de et -
ti. (7/21)
Ken di le ri ne Al lah'ın bir rah met eriş tir me ye ce ği ne ye min et ti ği niz
kim se ler bun lar mıy dı? (Cen net te ki le re de) Gi rin cen ne te. Si zin
için kor ku yok tur ve mah zun ol ma ya cak sı nız." (7/49)
Ve eğer ant laş ma lar dan son ra, yi ne ye min le ri ni bo zar lar sa ve
di ni ni ze hınç bes le yip-sal dı rır lar sa, bu du rum da küf rün ön der le -
riy le çar pı şın. Çün kü on lar, ye min le ri ol ma yan kim se ler dir; bel -
ki ca yar lar. (9/12)
Ye min le ri ni bo zan, el çi yi (yur dun dan) sür me ye ça ba la yan ve si -
zin le ilk de fa (sa va şa) baş la yan bir top lu luk la sa vaş maz mı sı -
nız? Kor ku yor mu su nuz on lar dan? Eğer ina nı yor sa nız, ken di -
sin den kork ma nı za Al lah da ha la yık tır. (9/13)
Eğer ya kın bir ya rar ve or ta bir se fer ol say dı, on lar mut la ka se -
ni iz ler ler di. Ama zor luk on la ra uzak gel di. "Eğer güç ye tir sey -
dik mu hak kak se nin le bir lik te (sa va şa) çı kar dık." di ye sa na
Allah adı na ye min ede cek ler. Ken di ne fis le ri ni he la ka sü rük lü -
yor lar. Al lah on la rın ger çek ten ya lan söy le dik le ri ni bi li yor. (9/42)
Ger çek ten siz den ol duk la rı na da ir Al lah adı na ye min eder ler.
Oy sa on lar siz den de ğil dir ler. An cak on lar öd le ri ko pan bir top-
lu luk tur. (9/56)
Si zi hoş nut kıl mak için Al lah'a ye min eder ler; oy sa mü'min ise-
ler, hoş nut kı lın ma ya Al lah ve el çi si da ha la yık tır. (9/62)
Ken di le rin den hoş nut ol ma nız için si ze ye min eder ler. Siz on lar-
dan hoş nut ol sa nız bi le şüp he siz Al lah, fa sık lar top lu lu ğun dan
hoş nut ol maz. (9/96)
Za rar ver mek, in kâ rı (pe kiş tir mek), mü'min le rin ara sı nı ayır mak
ve da ha ön ce Al lah'a ve el çi si ne kar şı sa va şa nı göz le mek için
mes cid edi nen ler ve: "Biz iyi lik ten baş ka bir şey is te me dik" di ye
ye min eden ler (var ya,) Al lah on la rın şüp he siz ya lan cı ol duk la -
rı na şa hid lik et mek te dir. (9/107)

Olan ca ye min le riy le: "Öle ni Al lah di rilt mez" di ye ye min et ti ler.
Ha yır; bu, O'nun üze rin de hak olan bir va id tir, an cak in san la rın
ço ğu bil mez ler. (16/38)
Ahid leş ti ği niz za man, Al lah'ın ah di ni ye ri ne ge ti rin, pe kiş tir dik -
ten son ra ye min le ri boz ma yın; çün kü Al lah'ı üze ri ni ze ke fil kıl-
mış sı nız dır. Şüp he siz Al lah, yap tık la rı nı zı bi lir. (16/91)
Bir üm met di ğer bir üm met ten (sa yı ca ve mal ca) da ha ge liş kin -
dir di ye, ye min le ri ni zi ken di ara nız da bir bo zu cu luk un su ru ya -
pa rak, ipi ni kuv vet le eğir dik ten son ra bo zup-çö zen (ka dın) gi bi
ol ma yın. Şüp he siz Al lah, si zi bu nun la im ti han et mek te dir. Kı ya -
met gü nü hak kın da ih ti la fa düş tü ğü nüz şe yi si ze mu hak kak
açık la ya cak tır. (16/92)
Ye min le ri ni zi ken di ara nız da, bir bo zu cu luk un su ru edin me yin;
son ra sa pa sağ lam ba san ayak ka yar ve Al lah'ın yo lun dan alı-
koy du ğu nuz için kö tü lü ğü ta dar sı nız. (Ay rı ca) Bü yük azab da
si zin için dir. (16/94)
Al lah'ın ah di ni ucuz bir de ğe re kar şı lık sat ma yın. Eğer bi lir se -
niz, Al lah Katında olan si zin için da ha ha yır lı dır. (16/95)
Ken di eş le ri ne (zi na su çu) atan ve ken di le ri dı şın da şa hid le ri
bu lun ma yan lar ise, on lar dan da her bi ri nin şa hid li ği, Al lah adı -
na dört (ke re ye min) ile ken di si nin hiç şüp he siz doğ ru söy le -
yen ler den ol du ğu na şa hid lik et mek tir. (24/6)
Be şin ci (ye mi ni) ise, eğer ya lan söy le yen ler den se, Al lah'ın la -
ne ti nin mu hak kak ken di üze rin de ol ma sı(nı ka bul et me si)dir.
(24/7)
Onun (ka dı nın) da dört ke re Al lah adı na (ye min le) onun (ko ca -
sı nın) hiç şüp he siz ya lan söy le yen ler den ol du ğu na şa hid lik et -
me si ken di sin den ce za yı uzak laş tı rır. (24/8)
Be şin ci (ye mi ni) ise, eğer o (ko ca sı) doğ ru söy lü yor ise, Al lah'ın
ga za bı nın mu hak kak ken di üze rin de ol ma sı(nı ka bul et me si)dır.
(24/9)
Ye min le ri nin olan ca gü cüy le Al lah'a and iç ti ler; eğer sen on la ra
em re der sen (sa va şa) çı ka cak lar di ye. De ki: "And iç me yin, bu
bi li nen (örf üze re) bir ita at tır. Al lah, yap tık la rı nız dan ha ber dâr -
dır." (24/53)
Al lah, bir ada mın ken di (gö ğüs) boş lu ğu için de iki kalp kıl ma dı
ve ken di le ri ni an ne le ri ni ze ben ze te rek ye min ko nu su yap tı ğı nız
(zı har da bu lun du ğu nuz) eş le ri ni zi si zin an ne le ri niz yap ma dı,
ev lat lık la rı nı zı da si zin (öz) ço cuk la rı nız say ma dı. Bu, si zin (yal-
nız ca) ağ zı nız la söy le me niz dir. Al lah ise, hak kı söy ler ve (doğ -
ru olan) yo la yö nel tip-ile tir. (33/4)
Ye min le ri nin olan ca güç le riy le, ken di le ri ne bir uya rı cı-kor ku tu cu
ge le cek ol sa, üm met le ri nin her han gi bi rin den mut la ka da ha
doğ ru ola cak la rı na da ir, Al lah'a and iç ti ler. An cak on la ra bir
uya rı cı-kor ku tu cu gel di ğin de (bu,) nef ret le rin den baş ka sı nı ar -
tır ma dı. (35/42)
"As hab-ı Ye min", ne (kut lu dur o) "As hab-ı Ye min." (56/27)
"As hab-ı Ye min" olan lar için. (56/38)
Ha yır, yıl dız la rın yer (mev ki)le ri ne ye min ede rim. (56/75)
Şüp he siz bu, eğer bi lir se niz ger çek ten bü yük bir ye min dir.
(56/76)
Ve eğer "As hab-ı Ye min"den ise, (56/90)
Ar tık, "As hab-ı Ye min"den se lam sa na. (56/91)
Al lah'ın ken di le ri ne kar şı ga zab lan dı ğı bir kav mi ve li (dost ve
müt te fik) edi nen le ri gör me din mi? On lar, ne siz den dir ler, ne on -
lar dan. Ken di le ri de (açık ça ger çe ği) bil dik le ri hal de, ya lan üze -
re ye min edi yor lar. (58/14)
On lar, ye min le ri ni bir si per edin di ler, böy le ce Al lah'ın yo lun dan
alı koy du lar. Ar tık on lar için al çal tı cı bir azab var dır. (58/16)
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Onların tümünü Allah'ın dirilteceği gün, sizlere yemin ettikleri gi-
bi O'na da yemin edeceklerdir ve kendilerinin bir şey üzerine ol-
duklarını sanacaklardır. Dikkat edin; gerçekten onlar, yalan
söyleyenlerin ta kendileridir. (58/18)
Onlar, yeminlerini bir siper edinip Allah'ın yolundan alıkoydular.
Doğrusu ne kötü şey yapıyorlar. (63/2)
Allah, yeminlerinizin (keffaretle) çözülmesini size farz (veya
meşru) kıldı. Allah, sizin mevlanız (sahibiniz, yardımcınız)dır.
O, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (66/2)
Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aşağılık,
(68/10)
Yoksa sizin için üzerimizde kıyamete kadar sürüp gidecek bir
yemin mi var ki siz ne hüküm verirseniz o, mutlaka sizin kala-
cak, diye. (68/39)
Hayır; gördüklerinize yemin ederim, (69/38)
Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; Biz gerçek-
ten güç yetireniz; (70/40)
Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç. (74/39)
Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (geze-
gen)lere, (81/15)
Hayır, şafak-vaktine yemin ederim, (84/16)
Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi? (89/5)
Hayır; bu şehre yemin ederim, (90/1)

YEM‹N‹ BOZMAK
Ahidleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin pekiştirdikten
sonra yeminleri bozmayın; çünkü Allah'ı üzerinize kefil kılmışsı-
nızdır. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. (16/91)
Bir ümmet diğer bir ümmetten (sayıca ve malca) daha gelişkin-
dir diye yeminlerinizi kendi aranızda bir bozuculuk unsuru yapa-
rak ipini kuvvetle eğirdikten sonra bozup-çözen (kadın) gibi ol-
mayın. Şüphesiz Allah sizi bununla imtihan etmektedir. Kıya-
met günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyi size muhakkak
açıklayacaktır. (16/92)

YEM‹N‹N KEFARET‹
Allah sizi yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden boş söz-
lerden' dolayı sorumlu tutmaz ancak yeminlerinizle bağladığınız
sözlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Onun (yeminin) keffareti ai-
lenizdekilere yedirdiklerinizin ortalamasından on yoksulu doyur-
mak ya da onları giydirmek veya bir köleyi özgürlüğüne kavuş-
turmaktır. (Bunlara imkan) Bulamayan (için) üç gün oruç (var-
dır.) Bu yemin ettiğinizde (bozduğunuz) yeminlerinizin keffareti-
dir. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah size ayetlerini böyle açıklar
umulur ki şükredersiniz. (5/89)

YEM‹fi
Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun altından ırmaklar
akar, yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-sakınanların
(mutlu) sonudur, inkâr edenlerin sonu ise ateştir. (13/35)
Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Allah insanlar için ör-
nekler verir; umulur ki onlar öğüt alır-düşünürler. (14/25)
İki bağ da yemişlerini vermiş, ondan (verim bakımından) hiçbir
şeyi noksan bırakmamış ve aralarında bir ırmak fışkırtmıştık.
(18/33)
Böylelikle, bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçe-
ler-bağlar geliştirdik, içlerinde çok sayıda yemişler vardır; sizler
onlardan yemektesiniz. (23/19)
Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece Biz de onlara Arim selini

gönderdik. Ve onların iki bahçesini, buruk yemişli, acı ılgınlı ve
içinde az bir şey de sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük.
(34/16)

YEN‹LG‹
Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Ca-
lut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğin-
den öğretti. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i
(engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. An-
cak Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (2/251)
İnkâr edenlere de ki: "Yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve top-
lanıp cehenneme sürüleceksiniz." Ne kötü yataktır o. (3/12)
Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak
yoktur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa,
ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü'minler,
yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. (3/160)
Rum (orduları) yenilgiye uğradı. (30/2)
Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.
(30/3)

YERYÜZÜ
Kendilerine: "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde: "Biz
sadece ıslah edicileriz" derler. (2/11)
O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve
gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden
rızık çıkardı. Öyleyse (bütün bunları) bile bile Allah'a eşler koş-
mayın. (2/22)
Ki (bunlar) Allah'ın ahdini, onu kesin olarak onayladıktan sonra
bozarlar, Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi ke-
serler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kayba uğrayanlar,
işte bunlardır. (2/27)
Hani Rabbin, Meleklere: "Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife
var edeceğim" demişti. Onlar da: "Biz seni şükrünle yüceltir ve
(sürekli) takdis ederken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kan-
lar akıtacak birini mi var edeceksin?" dediler. (Allah:) "Şüphesiz
sizin bilmediğinizi ben bilirim" dedi. (2/30)
Fakat Şeytan, oradan ikisinin ayağını kaydırdı ve böylece onla-
rı içinde bulundukları (durum)dan çıkardı. Biz de: "Kiminiz kimi-
nize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir vakte ka-
dar bir yerleşim ve meta vardır" dedik. (2/36)
(Yine) Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı, o zaman Biz
ona: "Asanı taşa vur" demiştik de ondan oniki pınar fışkırmıştı,
böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yi-
yin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık
çıkarmayın. (2/60)
Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün
ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen
gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümün-
den sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında,
rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş
bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten
ayetler vardır. (2/164)
Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin
ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık
bir düşmandır. (2/168)
O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde
bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba har-
car. Allah ise, bozgunculuğu sevmez. (2/205)
Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Ca-
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lut'u öl dür dü. Al lah da ona mülk ve hik met ver di; ona di le di ğin -
den öğ ret ti. Eğer Al lah'ın, in san la rın bir kıs mı ile bir kıs mı nı def'i
(en gel le me si) ol ma say dı, yer yü zü mut la ka fe sa da uğ rar dı. An -
cak Al lah, alem le re kar şı bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi dir. (2/251)
(Sa da ka lar) Ken di le ri ni Al lah yo lun da ada yan fa kir ler için dir ki,
on lar, yer yü zün de do laş ma ya güç ye ti re mez ler. İf fet le rin den
do la yı bil me yen on la rı zen gin sa nır. (Ama) Sen on la rı yüz le rin -
den ta nır sın. Yüz süz lük ede rek in san lar dan is te mez ler. Ha yır -
dan her ne in fak eder se niz, şüp he siz Al lah onu bi lir. (2/273)
Şüp he siz küf re dip ka fir ola rak ölen ler, bun la rın hiç bi ri sin den,
yer yü zü do lu su al tı nı ol sa -bu nu fid ye ola rak ver se de- ke sin
ola rak ka bul edil mez. On lar için acı bir azab var dır ve on la rın
yar dım cı la rı yok tur. (3/91)
Ger çek şu ki, siz den ön ce ni ce sün net ler ge lip-geç miş tir. Bun -
dan do la yı yer yü zün de ge zip-do la şın da ya lan la yan la rın uğ ra -
dık la rı so nuç na sıl ol du bir gö rün. (3/137)
Ey iman eden ler, in kâr eden ler ile yer yü zün de ge zip do la şır ken
ve ya sa vaş ta bu lun duk la rı sı ra da (ölen) kar deş le ri için: "Ya nı -
mız da ol sa lar dı, öl mez ler di, öl dü rül mez ler di" di yen ler gi bi ol ma -
yın. Al lah, bu nu on la rın kalp le rin de onul maz bir has ret ola rak
kıl dı. Di ril ten ve öl dü ren Al lah'tır. Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(3/156)
Me lek ler ken di ne fis le ri ne zul me den le rin ha ya tı na son ve re cek -
le ri za man der ler ki: "Ner de idi niz?" On lar: "Biz, yer yü zün de za -
yıf bı ra kıl mış lar (müs taz'af lar) idik." der ler. (Me lek ler de:) "Hic -
ret et me niz için Al lah'ın ar zı ge niş de ğil miy di?" der ler. İş te on -
la rın ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü ya tak tır o?21 (4/97)
Al lah yo lun da hic ret eden, yer yü zün de ba rı na cak çok yer de
bu lur, ge niş lik (ve bol luk) da.  Al lah'a ve Re sû lü'ne hic ret et mek
üze re evin den çı kan, son ra ken di si ne ölüm ge len ki şi nin ec ri
şüp he siz Al lah'a düş müş tür. Al lah, ba ğış la yı cı dır, esir ge yi ci dir.
(4/100)
Yer yü zün de adım at tı ğı nız da (yol cu lu ğa ya da sa va şa çık tı ğı -
nız da), ka fir le rin si ze bir kö tü lük yap ma la rın dan kor kar sa nız,
na ma zı kı salt ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Şüp he siz
ka fir ler, si zin apa çık düş man la rı nız dır. (4/101)
An dol sun, "Şüp he siz, Al lah Mer yem oğ lu Me sih'tir." di yen ler
küf re düş müş tür. De ki: "O, eğer Mer yem oğ lu Me sih'i, onun an -
ne si ni ve yer yü zün de ki le rin tü mü nü he lak (yok) et mek is ter se,
Al lah'tan (bu nu ön le me ye) kim bir şe ye ma lik ola bi lir? Gök le rin,
ye rin ve bun lar ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü Al lah'ın dır; di le -
di ği ni ya ra tır. Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (5/17)
(Al lah) De di: "Ar tık ora sı ken di le ri ne kırk yıl ha ram kı lın mış tır.
On lar yer yü zün de 'şaş kın ca dö nüp du ra cak lar.' Sen de o fa sık -
lar top lu lu ğu na üzül me." (5/26)
Bu ne den le, İs ra ilo ğul la rı na şu nu yaz dık: Kim bir nef si, bir baş -
ka nef se ya da yer yü zün de ki bir fe sa da kar şı lık ol mak sı zın
(hak sız ye re) öl dü rür se, san ki bü tün in san la rı öl dür müş gi bi
olur. Kim de onu (öl dü rül me si ne en gel ola rak) di ril tir se, bü tün
in san la rı di rilt miş gi bi olur. An dol sun, el çi le ri miz on la ra apa çık
bel ge ler le gel miş ler dir. Son ra bu nun ar dın dan on lar dan bir ço -
ğu yer yü zün de öl çü yü ta şı ran lar dır. (5/32)
Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı sa vaş açan la rın ve yer yü zün de boz-
gun cu lu ğa ça lı şan la rın ce za sı, an cak öl dü rül me le ri, asıl ma la rı
ya da el le riy le ayak la rı nın çap raz ca ke sil me si ve ya (bu lun duk -
la rı) yer den sü rül me le ri dir. Bu, dün ya da ki aşa ğı lan ma la rı dır,
ahi ret te on lar için bü yük bir azab var dır. (5/33)
Ger çek şu ki, in kâr eden ler, yer yü zün de olan la rın tü mü ve bu -
nun la bir lik te bir ka tı da ha on la rın ol sa, bu nun la da kı ya met gü -
nü nün aza bın dan (kur tul mak için) fid ye ver me ye kal kış sa lar, yi -

ne on lar dan ka bul edil mez. On lar için acı bir azab var dır. (5/36)
Yahudi ler: "Al lah'ın eli sı kı dır" de di ler. On la rın el le ri bağ lan dı ve
söy le dik le rin den do la yı la net len di ler. Ha yır; O'nun iki eli açık tır,
na sıl di ler se in fak eder. An dol sun, Rab bin den sa na in di ri len,
on lar dan ço ğu nun taş kın lık la rı nı ve in kâr la rı nı art tı ra cak tır. Biz
de on la rın ara sı na kı ya met gü nü ne ka dar sü re cek düş man lık
ve kin sa lı ver dik. On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev-
len dir di ler se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu -
ğa ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı sev mez. (5/64)
Ken di le rin den ön ce ni ce ne sil le ri yı kı ma uğ rat tı ğı mı zı gör mü -
yor lar mı? Biz, si zi yer le şik kıl ma dı ğı mız bir bi çim de on la rı yer-
yü zün de (bü yük bir güç ve ser vet le) yer le şik kıl dık; gök ten üzer-
le ri ne sa ğa nak (bol yağ mur lar) yağ dır dık, ne hir le ri de alt la rın -
dan akar yap tık. Ama gü nah la rı ne de niy le Biz on la rı yı kı ma uğ -
rat tık ve ar ka la rın dan baş ka ne sil ler (in şa edip) var et tik. (6/6)
De ki: "Yer yü zün de ge zip do la şın, son ra ya lan la yan la rın so nu
na sıl ol du, bir gö rün." (6/11)
Yer yü zün de hiç bir can lı ve iki ka na dıy la uçan hiç bir kuş yok tur
ki, si zin gi bi üm met ler ol ma sın. Biz Ki tap'ta hiç bir şe yi nok san
bı rak ma dık, son ra on lar Rab le ri ne top la na cak lar dır. (6/38)
Yer yü zün de olan la rın ço ğun lu ğu na uya cak olur san, se ni
Allah'ın yo lun dan şa şır tıp-sap tı rır lar. On lar an cak zan na uyar lar
ve on lar an cak 'zan ve tah min le ya lan söy ler ler.' (6/116)
O si zi yer yü zü nün ha li fe le ri kıl dı ve si ze ver dik le riy le si zi de ne -
mek için ki mi ni zi ki mi ni ze gö re de re ce ler le yük selt ti. Şüp he siz
se nin Rab bin, so nuç lan dır ma sı pek ça buk olan dır ve şüp he siz
O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/165)
An dol sun, si zi yer yü zün de yer le şik kıl dık ve or da si ze ge çim lik -
ler ya rat tık. Ne az şük re di yor su nuz? (7/10)
(Al lah) De di ki: "Ki mi niz ki mi ni ze düş man ola rak inin. Yer yü zün -
de bel li bir vak te ka dar si zin için bir yer le şim ve me ta (ge çim)
var dır." (7/24)
Dü ze ne ko nul ma sı (ıs lah)ın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın; O'na kor ka rak ve umut ta şı ya rak dua edin.
Doğ ru su Al lah'ın rah me ti iyi lik ya pan la ra pek ya kın dır. (7/56)
(Al lah'ın) Ad (kav min den) son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zi
yer yü zün de (güç ve ser vet le) yer leş tir di ği ni ha tır la yın. Ki onun
düz lük le rin de köşk ler ku ru yor, dağ lar dan ev ler yon tu yor du nuz.
Şu hal de Al lah'ın ni met le ri ni ha tır la yın, yer yü zün de boz gun cu -
lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (7/74)
Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik. Şu ayb
on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin, si zin O'ndan
baş ka ila hı nız yok tur. Si ze Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci -
ze) gel miş tir. Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı
olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü -
ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk
(fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor -
sa nız." (7/85)
(Bü tün bun lar,) Sa kin le rin den son ra yer yü zü ne mi ras çı olan la rı
doğ ru ya er dir me(ye ve ya or ta ya çı kar ma ya yet mez) mi? Eğer
Biz di le miş ol say dık on la ra gü nah la rı ne de niy le bir mu si bet isa-
bet et ti rir dik; ve kalp le ri ne dam ga lar vu rur duk da on lar böy le lik -
le işit me yen ler olur lar dı. (7/100)
De di ler ki: "Sen bi ze gel me den ön ce de, gel dik ten son ra da ezi-
ye te uğ ra tıl dık." (Mu sa:) "Umu lur ki, Rab bi niz düş ma nı nı zı he -
lak ede cek ve siz le ri yer yü zün de ha li fe ler (ege men ler) kı la cak,
böy le ce na sıl dav ra na ca ğı nı zı göz le ye cek" de di. (7/129)
Yer yü zün de hak sız ye re bü yük lük tas la yan la rı ayet le rim den
en gel le ye ce ğim. On lar her aye ti gör se ler bi le ona inan maz lar;
dos doğ ru yo lu (rüşd yo lu nu) da gör se ler, yol ola rak be nim se -
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mez ler, az gın lık yo lu nu, gör dük le rin de ise onu yol ola rak be -
nim ser ler. Bu, on la rın ayet le ri mi zi ya lan la ma la rı ve on lar dan
ga fil ol ma la rı do la yı sıy la dır. (7/146)
On la rı yer yü zün de ay rı ay rı top lu luk lar ola rak pa ram par ça da -
ğıt tık. Ki mi le ri sa lih (dav ra nış lar da) bu lu nu yor, ki mi le ri de bun-
la rın dı şın da olan aşa ğı lık lar dır. On la rı iyi lik ler le ve kö tü lük ler le
im ti han et tik, ki dön sün ler. (7/168)
Ha tır la yın; ha ni siz ler sa yı ca az dı nız ve yer yü zün de za yıf bı ra -
kıl mış tı nız, in san la rın si zi ka pıp-ya ka la ma sın dan kor ku yor du -
nuz. İş te O, si zi (yer le şik kı lıp) ba rın dı ran dı, si zi yar dı mıy la des-
tek le di ve si ze te miz şey ler den rı zık lar ver di. Ki şük re de si niz.
(8/26)
Ve on la rın kalb le ri ni uz laş tır dı. Sen, yer yü zün de ki le rin tü mü nü
har ca say dın bi le, on la rın kalb le ri ni uz laş tı ra maz dın. Ama Al lah,
ara la rı nı bu lup on la rı uz laş tır dı. Çün kü O, üs tün ve güç lü olan-
dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/63)
Hiç bir pey gam be re, yer yü zün de ke sin bir za fer ka za nın ca ya
ka dar esir al ma sı ya kış maz. Siz dün ya nın ge çi ci ya ra rı nı is ti -
yor su nuz. Oy sa Al lah (si ze) ahi re ti is te mek te dir. Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/67)
İn kâr eden ler bir bir le ri nin ve li le ri dir. Eğer siz bu nu yap maz sa nız
(bir bi ri ni ze yar dım et mez ve dost ol maz sa nız) yer yü zün de bir
fit ne ve bü yük bir boz gun cu luk (fe sat) olur. (8/73)
Bun dan böy le yer yü zün de (si ze ta nın mış bir sü re ola rak) dört
ay do la şın. Ve bi lin ki Al lah'ı aciz bı ra ka cak de ğil si niz. Ger çek -
ten Al lah, in kâr eden le ri hor ve aşa ğı lık kı lı cı dır. (9/2)
Al lah'a and içi yor lar ki (o in kâr sö zü nü) söy le me di ler. Oy sa an -
dol sun, on lar in kâr sö zü nü söy le miş ler dir ve İs lam lık la rın dan
son ra in kâ ra sap mış lar dır ve eri şe me dik le ri bir şe ye yel ten miş -
ler dir. Oy sa in ti ka ma kal kış ma la rı nın, ken di le ri ni Al lah'ın ve el -
çi si nin bol ih sa nın dan zen gin kıl ma sın dan baş ka (bir ne de ni)
yok tu. Eğer tev be eder ler se ken di le ri için ha yır lı olur, eğer yüz
çe vi rir ler se Al lah on la rı dün ya da da, ahi ret te de acı bir azab la
azab lan dı rır. On lar için yer yü zün de bir ko ru yu cu-dost ve bir
yar dım cı yok tur. (9/74)
(Sa vaş tan) Ge ri bı ra kı lan üç (ki şi yi) de (ba ğış la dı). Öy le ki, bü -
tün ge niş li ği ne rağ men yer yü zü on la ra dar gel miş ti, ne fis le ri de
ken di le ri ne dar (sı kın tı lı) gel miş ti ve O'nun dı şın da (yi ne)
Allah'tan baş ka bir sı ğı na cak ol ma dı ğı nı iyi ce an la dı lar. Son ra
tev be et sin ler di ye on la rın tev be si ni ka bul et ti. Şüp he siz Al lah,
(yal nız ca) O, tev be le ri ka bul eden dir, esir ge yen dir. (9/118)
Son ra, na sıl ya pıp-dav ra na cak sı nız di ye göz le mek için, on la rın
ar dın dan si zi yer yü zün de ha li fe ler kıl dık. (10/14)
Ama (Al lah) on la rı kur ta rın ca, he men hak sız ye re, yer yü zün de
taş kın lı ğa ko yu lur lar. Ey in san lar, si zin taş kın lı ğı nız, an cak ken -
di aley hi ni ze dir; (bu) dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ıdır. Son ra dö -
nü şü nüz Bize dir, Biz de yap tık la rı nı zı si ze ha ber ve re ce ğiz.
(10/23)
Dün ya ha ya tı nın ör ne ği, an cak gök ten in dir di ği miz, onun la in -
san la rın ve hay van la rın ye di ği yer yü zü nün bit ki si ka rış mış olan
bir su gi bi dir. Öy le ki yer, gü zel li ği ni ta kı nıp süs len di ği ve aha li -
si ger çek ten ona güç ye tir dik le ri ni san mış lar ken (iş te tam bu sı -
ra da) ge ce ve ya gün düz ona em ri miz gel miş tir de, dün san ki
hiç bir zen gin li ği yok muş gi bi, onu kö kün den bi çi lip atıl mış bir
du rum da kıl mı şız. Dü şü nen bir top lu luk için Biz ayet le ri böy le
bi rer bi rer açık la rız. (10/24)
Zul me den her ne fis, yer yü zün de ki le rin tü mü ne sa hip ol sa bu nu
(aza ba kar şı lık) mut la ka fid ye ola rak ve rir di. On lar aza bı gö rün -
ce piş man lık la rı nı giz ler ler, oy sa on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl ma dan
ara la rın da ada let le hük me dil miş tir. (10/54)

On lar: "Siz iki niz, bi zi ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz (yol)dan
çe vir mek ve yer yü zün de bü yük lük si zin ol sun di ye mi bi ze gel-
di niz? Biz, si zin iki ni ze ina na cak de ği liz" de di ler. (10/78)
So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den (genç le rin -
den) baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin ken di le ri ni be la -
la ra çarp tır ma la rı kor ku suy la- iman eden ol ma dı. Çün kü Fi ra -
vun, ger çek ten yer yü zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten
öl çü yü ta şı ran lar dan dı. (10/83)
Eğer Rab bin di le sey di, yer yü zün de ki le rin tü mü, top lu ca iman
eder di. Öy ley se, on lar mü'min olun ca ya ka dar in san la rı sen mi
zor la ya cak sın? (10/99)
Yer yü zün de hiç bir can lı yok tur ki, rız kı Al lah'a ait ol ma sın.
Onun ka rar (yer le şik) ye ri ni de ve ge çi ci bu lun du ğu ye ri de bi lir.
(Bun la rın) Tü mü apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır. (11/6)
Bun lar, yer yü zün de (Al lah'ı) aciz bı ra ka cak de ğil dir ve bun la rın
Al lah'tan baş ka ve li le ri yok tur. Azab on lar için kat kat art tı rı lır.
Bun lar (hak kı) işit me ye güç ye tir mez ler di ve gör mez ler di de.
(11/20)
Ey kav mim, öl çü yü ve tar tı yı -ada le ti gö ze te rek- tam tu tun ve in -
san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şü rüp- ek silt me yin ve yer yü zün -
de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (11/85)
Siz den ön ce ki ne sil ler den on lar dan kur tar dı ğı mız dan pek azı
dı şın da yer yü zün de boz gun cu lu ğu ön le ye cek fa zi let sa hi bi ki şi -
ler bu lun ma lı de ğil miy di? Zul me den ler ise, için de bu lun duk la rı
re fa hın pe şi ne düş tü ler. On lar, suç lu-gü nah kar lar dı. (11/116)
Onu sa tın alan bir Mı sır'lı (aziz,) ka rı sı na: "Onun ye ri ni üs tün tut
(ona gü zel bak), umu lur ki bi ze bir ya ra rı do ku nur ya da onu ev -
lat edi ni riz" de di. Böy le lik le Biz, Yu suf'u yer yü zün de (Mı sır'da)
yer le şik kıl dık. Ona söz le rin yo ru mun dan (olan bir bil gi yi) öğ ret -
tik. Al lah, em rin de ga lib olan dır, an cak in san la rın ço ğu bil mez -
ler. (12/21)
İş te böy le ce Biz yer yü zün de Yu suf'a güç ve im kan (ik ti dar) ver-
dik. Öy le ki, ora da (Mı sır'da) di le di ği yer de ko nak la dı. Biz ki me
di ler sek rah me ti mi zi na sib ede riz ve iyi lik ya pan la rın ec ri ni kay -
ba uğ rat ma yız. (12/56)
Biz sen den ön ce, şe hir ler hal kı na ken di le ri ne vah yet ti ği miz kim-
se ler dı şın da (baş ka la rı nı el çi ola rak) gön der me dik. Hiç yer yü -
zün de do laş mı yor lar mı, ki ken di le rin den ön ce ki le rin na sıl bir
so na uğ ra dık la rı nı gör müş ol sun lar? Kor kup-sa kı nan lar için ahi-
ret yur du el bet te da ha ha yır lı dır. Siz yi ne de akıl er dir me ye cek
mi si niz? (12/109)
Yer yü zün de bir bi ri ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm bağ la rı,
ekin ler, ça tal lı ve ça tal sız hur ma lık lar da var dır ki, bun lar ay nı
su ile su la nır; ama ürün le rin de (ki ve rim de ve lez zet te) ba zı sı nı
ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz. Şüp he siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir
top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (13/4)
(Al lah) Gök ten bir su in dir di de de re ler ken di mik ta rın ca çağ la -
yıp ak tı. Sel de yü ze vu ran bir kö pük yük len di. Bir süs ve ya bir
me ta sağ la mak için ateş te üze ri ne ya kıp-erit tik le ri şey ler (ma -
den ler)de de bu nun gi bi bir kö pük (ar tık) var dır. İş te Al lah, hak
ile ba tı la böy le ör nek ler ve rir. Kö pü ğe ge lin ce, o atı lır gi der, in -
san la ra ya rar sağ la ya cak şey ise, yer yü zün de ka lır. İş te Al lah
ör nek le ri böy le ver mek te dir. (13/17)
Rab le ri ne ica bet eden le re da ha gü ze li var dır. O'na ica bet et me-
yen ler ise, yer yü zün de ki le rin tü mü ve bu nun la bir lik te bir ka tı
da ha on la rın ol sa mut la ka (kur tul mak için) bu nu fid ye ola rak ve -
rir ler di. Sor gu la ma nın en kö tü sü on lar için dir. On la rın ba rın ma
yer le ri ce hen nem dir, ne kö tü bir ya ra tık tır o!.. (13/18)
Al lah'a ver dik le ri sö zü, onu ke sin ola rak onay la dık tan son ra bo -
zan lar, Al lah'ın ulaş tı rıl ma sı nı em ret ti ği şe yi ke sip-ko pa ran lar
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ve yer yü zün de boz gun cu luk çı ka ran lar; iş te on lar, la net on lar
için dir ve yur dun kö tü ola nı da on lar için dir. (13/25)
Her nef sin bü tün ka zan dık la rı üze rin de gö ze ti ci ola na mı (baş
kal dı rı lır?) On lar Al lah'a or tak lar koş tu lar. De ki: "Bun la rı ad lan -
dı rın (ba ka lım). Yok sa siz yer yü zün de bil me ye ce ği bir şe yi O'na
ha ber mi ve ri yor su nuz? Yok sa sö zün za hi ri ne (ve ya boş ve
süs lü ola nı na)mi (ka nı yor su nuz)? Ha yır, in kâr eden le re ken di
hi le li-dü zen le ri süs lü-çe ki ci gös te ril miş tir ve on lar (doğ ru) yol-
dan alı ko nul muş lar dır. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için hiç-
bir yol gös te ri ci yok tur. (13/33)
Mu sa de miş ti ki: "Eğer siz ve yer yü zün de ki le rin tü mü in kâr ede-
cek ol sa nız bi le şüp he siz Al lah hiç bir şe ye muh taç de ğil dir,
övül müş tür." (14/8)
De di ki: "Rab bim, be ni kış kırt tı ğın şe ye kar şı lık, an dol sun, ben
de yer yü zün de on la ra, (Sa na baş kal dır ma yı ve dün ya tut ku la rı -
nı) süs le yip-çe ki ci gös te re ce ğim ve on la rın tü mü nü mut la ka
kış kır tıp-sap tı ra ca ğım." (15/39)
An dol sun, Biz her üm me te: "Al lah'a kul luk edin ve ta ğut tan ka -
çı nın" (di ye teb liğ et me si için) bir el çi gön der dik. Böy le lik le, on -
lar dan ki mi ne Al lah hi da yet ver di, on lar dan ki mi nin üze ri ne sa -
pık lık hak ol du. Ar tık, yer yü zün de do la şın da ya lan la yan la rın
uğ ra dık la rı so nu cu gö rün. (16/36)
Yer yü zün de bö bür le ne rek yü rü me; çün kü sen ne ye ri ya ra bi lir -
sin, ne dağ la ra boy ca ula şa bi lir sin. (17/37)
De ki: "Eğer yer yü zün de (in san de ğil de) tat min bul muş yü rü -
yen me lek ler ol say dı, Biz de on la ra gök ten el çi ola rak el bet te
me lek gön de rir dik." (17/95)
Şüp he siz Biz, yer yü zü üze rin de ki şey le ri ona bir süs kıl dık; on -
la rın han gi si nin da ha gü zel dav ra nış ta bu lun du ğu nu de ne ye lim
di ye. (18/7)
On la ra, dün ya ha ya tı nın ör ne ği ni ver; gök ten in dir di ği miz su ya
ben zer, onun la yer yü zü nün bit ki le ri bir bi ri ne ka rış tı, böy le ce
rüz gar la rın sa vur du ğu ça lı-çır pı olu ver di. Al lah, her şe yin üze rin-
de güç ye ti ren dir. (18/45)
Ger çek ten, Biz ona yer yü zün de sa pa sağ lam bir ik ti dar ver dik
ve ona her şey den bir yol (se bep) ver dik. (18/84)
De di ler ki: "Ey Zu'l-Kar neyn, ger çek ten Ye'cuc ve Me'cuc, yer-
yü zün de boz gun cu luk çı ka rı yor lar, Bizim le on lar ara sın da bir
sed in şa et men için sa na ver gi ve re lim mi?" (18/94)
El bet te, yer yü zün de ve onun üze rin de ki le re Biz va ris ola ca ğız
ve on lar Bize dön dü rü le cek ler. (19/40)
Ki (Rab bim), yer yü zü nü si zin için bir be şik kıl dı, on da si zin için
yol lar dö şe di ve gök ten su in dir di; böy le lik le bu nun la her tür bit-
ki den çift ler çı kar dık." (20/53)
Yer yü zün de, on la rı sars ma sın di ye, sa bit dağ lar ya rat tık ve
doğ ru gi de bil sin ler di ye ge niş yol lar aç tık. (21/31)
Ey in san lar, eğer di ri liş ten ya na bir kuş ku için dey se niz, ger çek
şu ki, Biz si zi top rak tan ya rat tık, son ra bir dam la su dan, son ra
bir alak'tan (emb ri yo), son ra ya ra tı lış bi çi mi bel li be lir siz bir çiğ-
nem et par ça sın dan; si ze (kud re ti mi zi) açıkça gös ter mek için.
Di le di ği mi zi, adı ko nul muş bir sü re ye ka dar ra him ler de tu tu yo -
ruz. Son ra si zi be bek ola rak çı ka rı yo ruz, son ra da er gin lik ça ğı -
na eriş me niz için (si zi bü yü tü yo ruz). Siz den ki mi ni zin ha ya tı na
son ve ril mek te, ki mi niz de, bil dik ten son ra hiç bir şey bil me me
du ru mu na gel me si için öm rün en aşa ğı ucu na (yaş lı lı ğa) ge ri
çev ril mek te dir. Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün, fa kat Biz
onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir, ka ba rır ve her gü -
zel çift ten (ürün ler) bi ti rir. (22/5)
On lar ki, yer yü zün de ken di le ri ni yer leş ti rir, ik ti dar sa hi bi kı lar -

sak, dos doğ ru na ma zı kı lar lar, ze ka tı ve rir ler, ma'ru fu em re der -
ler, mün ker den sa kın dı rır lar. Bü tün iş le rin so nu Al lah'a ait tir.
(22/41)
Gör me din mi, Al lah, gök ten su in dir di, böy le ce yer yü zü yem ye -
şil do na tıl dı. Şüp he siz Al lah, lüt fe di ci dir, her şey den ha ber dar -
dır. (22/63)
Biz gök ten bel li bir mik tar da su in dir dik ve onu yer yü zün de yer-
leş tir dik; şüp he siz Biz onu (ku ru tup) gi der me gü cü ne de sa hi -
biz. (23/18)
O, si zi yer yü zün de ya ra tıp-tü re ten dir ve he pi niz yal nız ca O'na
(dön dü rü lüp) top la na cak sı nız. (23/79)
De ki: "Eğer bi li yor sa nız (söy le yin:) Yer yü zü ve onun için de
olan lar ki min dir?" (23/84)
De di ki: "Yıl sa yı sı ola rak yer yü zün de ne ka dar kal dı nız?"
(23/112)
Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra
va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti -
dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi'
kı la cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le -
şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven li -
ğe çe vi re cek tir. On lar, yal nız ca Ba na iba det eder ler ve Ba na hiç-
bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kâr eder se, iş te
on lar fa sık tır. (24/55)
İn kâ ra sa pan la rın, yer yü zün de (Al lah'ı) aciz bı ra ka cak la rı nı
san ma. On la rın son ba rın ma yer le ri ateş tir. Ne kö tü bir dö nüş -
tür o. (24/57)
O Rah man'ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak gö nül lü ola rak yü -
rür ler ve ca hil ler ken di le riy le mu ha tap ol duk la rı za man "Se lam"
der ler. (25/63)
Yer yü zün de bir bak ma dı lar mı ki, Biz on da her gü zel (ke rim)
çift ten ni ce ürün ler bi tir dik. (26/7)
Ki on lar, yer yü zün de boz gun cu luk çı ka rı yor ve dir lik-dü zen lik
kur mu yor lar (ıs lah et mi yor lar)." (26/152)
İn san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şü rüp-ek silt me yin ve yer yü -
zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (26/183)
Şe hir de do kuz lu bir çe te var dı, yer yü zün de boz gun çı ka rı yor lar
ve dir lik-dü zen lik bı rak mı yor lar dı. (27/48)
Ya da yer yü zü nü bir ka rar ye ri kı lan, onun ara sın da ır mak lar var
eden ve ona (yer yü zü için) sar sıl maz dağ lar ya ra tan ve iki de -
niz ara sın da bir ara-en gel (ha ciz) ko yan mı? Al lah ile be ra ber
baş ka bir ilah mı? Ha yır on la rın ço ğu bil mi yor lar. (27/61)
Ya da sı kın tı ve ih ti yaç için de ola na, ken di si ne dua et ti ği za man
ica bet eden, kö tü lü ğü açıp gi de ren ve si zi yer yü zü nün ha li fe le -
ri kı lan mı? Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah mı? Ne az öğüt-alıp
dü şü nü yor su nuz. (27/62)
De ki: "Yer yü zün de ge zip do la şın da, suç lu-gü nah kar la rın na sıl
bir so na uğ ra dık la rı nı gö rün" (27/69)
Ger çek şu ki, Fi ra vun yer yü zün de (Mı sır'da) bü yük len miş ve
ora nın hal kı nı bir ta kım fır ka la ra ayı rıp böl müş tü; on lar dan bir
bö lü mü nü güç ten dü şü rü yor, er kek ço cuk la rı nı bo ğaz la yıp ka -
dın la rı nı di ri bı ra kı yor du. Çün kü o, boz gun cu lar dan dı. (28/4)
Biz ise, yer yü zün de güç ten dü şü rü len le re lü tuf ta bu lun mak, on -
la rı ön der ler yap mak ve mi ras çı lar kıl mak is ti yo ruz. (28/5)
Ve (is ti yo ruz ki) on la rı yer yü zün de 'ik ti dar sa hip le ri ola rak yer le-
şik kı la lım', Fi ra vun'a, Ha man'a ve as ker le ri ne, on lar dan sa kın -
dık la rı şe yi gös te re lim. (28/6)
So nun da iki si nin de düş ma nı olan (adam)ı ya ka la mak is ter ken
(adam ona) de di ki: "Ey Mu sa dün bi ri ni öl dür dü ğün gi bi, bu gün
de be ni mi öl dür mek is ti yor sun? Sen yer yü zün de yal nız ca bir
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zor ba ol mak is ti yor sun, ıs lah edi ci ler den ol mak is te mi yor sun."
(28/19)
O ve as ker le ri, yer yü zün de hak sız ye re bü yük len di ler ve ger-
çek ten Bize dön dü rül me ye cek le ri ni san dı lar. (28/39)
Al lah'ın sa na ver di ğiy le ahi ret yur du nu ara, dün ya dan da ken di
pa yı nı (na si bi ni) unut ma. Al lah'ın sa na ih san et ti ği gi bi, sen de
ih san da bu lun ve yer yü zün de boz gun cu luk ara ma. Çün kü
Allah, boz gun cu luk ya pan la rı sev mez." (28/77)
İş te ahi ret yur du; Biz onu, yer yü zün de bü yük len me yen le re ve
boz gun cu luk yap mak is te me yen le re (ar ma ğan) kı la rız. (Gü zel)
So nuç tak va sa hip le ri nin dir. (28/83)
De ki: "Yer yü zün de ge zip do la şın da, böy le lik le ya rat ma ya na -
sıl baş la dı ğı na bir ba kın, son ra Al lah ahi ret ya rat ma sı nı (ve ya
son ya rat ma yı) da in şa edip ya ra ta cak tır. Şüp he siz Al lah, her-
şe ye güç ye ti ren dir. (29/20)
Med yen'e de kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der dik) Böy le ce de di ki:
"Ey kav mim, Al lah'a kul luk edin ve ahi ret gü nü nü umud edin ve
yer yü zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (29/36)
Ka run'u, Fi ra vun'u ve Ha man'ı da (yı kı ma uğ rat tık). An dol sun,
Mu sa on la ra apa çık de lil ler le gel miş ti, an cak yer yü zün de bü -
yük len di ler. Oy sa on lar (azab tan kur tu lup) ge çe cek de ğil ler di.
(29/39)
An dol sun on la ra: "Gök ten su in di rip de ölü mün den son ra yer yü-
zü nü di ril ten kim dir?" di ye so ra cak olur san, şüp he siz: "Al lah" di -
ye cek ler. De ki: "Hamd Al lah'ın dır." Ha yır, on la rın ço ğu ak let -
mi yor lar. (29/63)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı? Böy le ce ken di le rin den ön -
ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler. On lar, güç ba kı -
mın dan ken di le rin den da ha üs tün idi ler, top ra ğı alt-üst et miş ler
(ek miş ler, ma den ler, su lar ara yıp çı kar mış lar) ve onu, ken di le -
ri nin imar et ti ğin den da ha çok imar et miş ler di. El çi le ri de, on la -
ra açık de lil ler le gel miş ti. De mek ki Al lah on la ra zul met mi yor du,
an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (30/9)
De ki: "Yer yü zün de ge zip do la şın, böy le ce da ha ön ce ki le rin na -
sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gö rün. On la rın ço ğu müş rik kim se ler -
di." (30/42)
Şim di Al lah'ın rah me ti nin eser le ri ne bak; ölü mün den son ra yer-
yü zü nü na sıl di rilt mek te dir? Şüp he siz O, ölü le ri de ger çek ten
di ril te cek tir. O, her şe ye güç ye ti ren dir. (30/50)
İn san la ra ya na ğı nı çe vi rip (bü yük len me) ve bö bür len miş ola rak
yer yü zün de yü rü me. Çün kü Al lah, bü yük lük tas la yıp bö bür le -
ne ni sev mez." (31/18)
Eğer yer yü zün de ki ağaç la rın tü mü ka lem ve de niz de -onun ar -
dın dan ye di de niz da ha ek le ne rek- (mü rek kep) ol sa, yi ne de
Allah'ın ke li me le ri (yaz mak la) tü ken mez. Şüp he siz Al lah, üs tün
ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (31/27)
Yer yü zün de si zi ha li fe ler kı lan O'dur. Öy ley se kim in kâr eder se,
ar tık in kâ rı ken di aley hi ne dir. Rab le ri Katında ka fir olan la ra ken -
di in kâr la rı ga zab tan baş ka sı nı art tır maz ve ka fir olan la ra ken di
in kâr la rı ka yıp tan baş ka sı nı art tır maz. (35/39)
(Hem de) Yer yü zün de bü yük lük tas la ya rak ve kö tü lü ğü ta sar la -
yıp dü zen le ye rek. Oy sa hi le li dü zen, ken di sa hi bin den baş ka sı -
nı sa rıp-ku şat maz. Ar tık on lar ön ce ki le rin sün ne tin den baş ka sı -
nı mı göz le mek te dir ler? Sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir
de ği şik lik bu la maz sın ve sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir
dö nü şüm de bu la maz sın. (35/43)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı ki, ken di le rin den ön ce ki le -
rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler; üs te lik on lar kuv vet
ba kı mın dan ken di le rin den da ha güç lüy dü ler. Gök ler de ve yer -

de Al lah'ı aciz bı ra ka cak hiç bir şey yok tur. Şüp he siz O, bi len dir,
güç ye ti ren dir. (35/44)
Ey Da vud, ger çek şu ki, Biz se ni yer yü zün de bir ha li fe kıl dık.
Öy ley se in san lar ara sın da hak ile hük met, is tek ve tut ku la ra
(he va ya) uy ma; son ra se ni Al lah'ın yo lun dan sap tı rır. Şüp he siz
Al lah'ın yo lun dan sa pan la ra, he sap gü nü nü unut ma la rın dan
do la yı şid det li bir azab var dır." (38/26)
Biz gök yü zü nü, yer yü zü nü ve iki si ara sın da bu lu nan şey le ri ba -
tıl ola rak ya rat ma dık. Bu, in kâr eden le rin zan nı dır. Ateş ten (gö -
re cek le ri azab tan) do la yı vay o in kâr eden le re. (38/27)
Yok sa Biz, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı yer yü zün de
boz gun cu luk çı ka ran lar gi bi (bir) mi tu ta ca ğız? Ya da mut ta ki le -
ri fa cir ler gi bi (bir) mi tu ta ca ğız? (38/28)
Eğer yer yü zün de olan la rın tü mü ve bu nun la bir lik te bir ka tı da -
ha za lim le rin ol muş ol say dı, kı ya met gü nü o kö tü azab tan (kur-
tul mak ama cıy la) ger çek ten bun la rı fid ye ola rak ve rir ler di. Oy -
sa, on la rın hiç he sa ba kat ma dık la rı şey ler, Al lah'tan ken di le ri
için açı ğa çık mış tır. (39/47)
On lar, yer yü zün de ge zip-do laş mı yor lar mı ki, böy le ce ken di le -
rin den ön ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı bir gör sün ler. On -
lar, kuv vet ve yer yü zün de ki eser le ri ba kı mın dan ken di le rin den
da ha üs tün idi ler. Fa kat Al lah, on la rı gü nah la rı do la yı sıy la
(azab la) ya ka la yı ver di. On la rı Al lah'tan ko ru ya cak kim se ol ma -
dı. (40/21)
Fi ra vun de di ki: "Bı ra kın be ni, Mu sa'yı öl dü re yim de o (git sin)
Rab bi ne yal va rıp-ya kar sın. Çün kü ben, si zin di ni ni zi de ğiş tir -
me sin den ya da yer yü zün de fe sat çı kar ma sın dan kor ku yo rum."
(40/26)
Ey Kav mim, bu gün mülk si zin dir, yer yü zün de hü küm sa hi bi
kim se ler si niz. Fa kat Bize Al lah'tan da ya nıl maz bir azab ge le cek
olur sa Bize kim yar dım cı ola bi le cek?" Fi ra vun de di ki: "Ben, si -
ze yal nız ca gör dü ğü mü (ken di gö rü şü mü) gös te ri yo rum ve ben
si zi doğ ru yol dan da baş ka sı na yö nelt mi yo rum." (40/29)
Al lah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök yü zü nü bir bi na kıl dı; si -
zi su ret len dir di, su re ti ni zi de en gü zel (bir bi çim ve in ce lik te) kıl -
dı ve si ze gü zel-te miz şey ler den rı zık ver di. İş te si zin Rab bi niz
Al lah bu dur. Alem le rin Rab bi Al lah ne yü ce dir. (40/64)
İş te bu, si zin yer yü zün de hak sız ye re şı ma rıp-az ma nız ve az -
gın ca öl çü yü ta şır ma nız do la yı sıy la dır. (40/75)
Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı ki, ken di le rin den ön ce ki le -
rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı bir gör sün ler. On lar, ken di le rin -
den (sa yı ca) da ha çok tu ve yer yü zün de kuv vet ve eser ler ba kı -
mın dan da ha üs tün dü ler. Fa kat ka zan dık la rı şey ler, (aza ba kar -
şı) on la ra hiç bir şey sağ la ya ma dı. (40/82)
Ad (kav min)e ge lin ce; on lar yer yü zün de hak sız ye re bü yük len -
di ler ve de di ler ki: "Kuv vet ba kı mın dan biz den da ha üs tü nü kim-
miş?" On lar, ger çek ten ken di le ri ni ya ra tan Al lah'ı gör me di ler
mi? O, kuv vet ba kı mın dan ken di le rin den da ha üs tün dür. Oy sa
on lar, Bizim ayet le ri mi zi (bi le rek) in kar edi yor lar dı. (41/15)
O'nun ayet le rin den bi ri de, se nin ger çek ten yer yü zü nü hu şu
için de (sol muş, boy nu bü kül müş ve kup ku ru) gör men dir. Ama
Biz onun üze ri ne su yu in dir di ği miz za man, dep re nir ve ka ba rır.
Şüp he siz onu di ril ten, ölü le ri de el bet te di ril ti ci dir. Çün kü O, her-
şe ye güç ye ti ren dir. (41/39)
Eğer Al lah, kul la rı için rız kı (sı nır sız ca) ge niş tu tup-yay say dı,
ger çek ten yer yü zün de azar lar dı. An cak O, di le di ği mik tar ile in -
di rir. Çün kü O, kul la rın dan ha be ri olan dır, gö ren dir. (42/27)
Siz yer yü zün de (O'nu) aciz bı ra ka cak de ğil si niz. Ve si zin
Allah'ın dı şın da ne bir ve li niz var dır, ne bir yar dım cı nız. (42/31)
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Yol, an cak in san la ra zul me den ve yer yü zün de hak sız ye re 'te-
ca vüz ve hak sız lık ta bu lu nan la rın' aley hi ne dir. İş te bun la ra
acık lı bir azab var dır. (42/42)
Eğer Biz di le miş ol say dık, el bet te siz den me lek ler kı lar dık; yer-
yü zün de (si ze) ha lef (ye ri ni ze ge çen ler) olur lar dı. (43/60)
Ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin de (ve ya ay kı rı lı ğın da),
Allah'ın gök ten rı zık in di rip ölü mün den son ra yer yü zü nü di rilt -
me sin de ve rüz gar la rı (bel li bir dü zen için de) yö net me sin de ak -
lı nı kul la nan bir ka vim için ayet ler var dır. (45/5)
İn kâr eden ler ate şe su nu la cak la rı gün, (on la ra şöy le de nir:) "Siz
dün ya ha ya tı nız da bü tün 'gü zel lik le ri niz ve zevk le ri ni zi tü ke tip-
yok et ti niz, on lar la ya şa yıp-zevk sür dü nüz. İş te yer yü zün de
hak sız ye re bü yük len me niz (is tik ba rı nız) ve fa sık lık ta bu lun ma -
nız dan do la yı, bu gün al çal tı cı bir azab ile ce za lan dı rı la cak sı -
nız." (46/20)
Kim Al lah'a da vet ede ne ica bet et mez se, ar tık o, yer yü zün de
(Al lah'ı aciz bı ra ka cak de ğil dir ve onun O'ndan baş ka) ve li le ri
yok tur. İş te on lar, apa çık bir sa pık lık için de dir ler." (46/32)
On lar, yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı ki, ken di le rin den ön -
ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler. Al lah, on la rı yer -
le bir et ti. O ka fir ler için de bu nun bir ben ze ri var dır. (47/10)
De mek, 'iş ba şı na ge lip yö ne ti mi ele alır sa nız' he men yer yü -
zün de fe sad (boz gun cu luk) çı ka ra cak ve ak ra ba lık bağ la rı nı zı
ko pa rıp par ça la ya cak sı nız, öy le mi? (47/22)
Yer yü zün de ke sin bir bil giy le ina na cak olan lar için ayet ler var-
dır. (51/20)
Bi lin ki ger çek ten Al lah, ölü mün den son ra yer yü zü ne ha yat ve -
rir. Şüp he siz Biz, umu lur ki ak lı nı zı kul la nır sı nız di ye si ze ayet-
le ri açık la dık. (57/17)
Yer yü zün de olan ve si zin ne fis le ri niz de mey da na ge len her han-
gi bir mu si bet yok tur ki, Biz onu ya rat ma dan ön ce, bir ki tap ta
(ya zı lı) ol ma sın. Şüp he siz bu, Al lah'a gö re pek ko lay dır. (57/22)
Ar tık na ma zı kı lın ca, yer yü zün de da ğı lın. Al lah'ın faz lı nı is te -
yip-ara yın ve Al lah'ı çok ça zik re din; umu lur ki fe la ha (kur tu lu şa
ve um duk la rı nı za) ka vuş muş olur su nuz. (62/10)
Si zin için, yer yü zü ne bo yun eğ di ren O'dur. Şu hal de onun
omuz la rın da yü rü yün ve O'nun rız kın dan yi yin. So nun da gi diş
O'na dır. (67/15)
De ki: "Si zi yer yü zün de üre tip-tü re ten O'dur. Siz O'na top la nıp
gö tü rü le cek si niz." (67/24)
Yer yü zü ve dağ lar yer le rin den oy na tı lıp kal dı rı la ca ğı, ar dın dan
tek bir çarp ma ile bir bir le ri ne çar pı lıp par ça par ça ola ca ğı za -
man. (69/14)
Yer yü zün de bu lu nan la rın tü mü nü (ver se de); son ra bir kur tul sa.
(70/14)
Nuh "Rab bim, yer yü zün de ka fir ler den yurt edi nen hiç kim se yi
bı rak ma." de di. (71/26)
Doğ ru su bil mi yo ruz; yer yü zün de olan la ra bir kö tü lük mü is ten -
di, yok sa Rab le ri ken di le ri için (doğ ru ya ile ti ci) bir ha yır mı di le -
di?" (72/10)
Biz şüp he siz, Al lah'ı yer yü zün de as la aciz bı ra ka mayaca ğı mı -
zı, kaç mak su re tiy le de O'nu hiç bir şe kil de aciz bı ra ka mayaca -
ğı mı zı an la dık." (72/12)
(Öy le) Bir gün ki, yer yü zü ve dağ lar tit re me ye-tu tu lur ve dağ lar
gö çü ve ren bir kum yı ğı nı olur. (73/14)
Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz ek si ğin -
de, ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı ğı nı bi lir; se nin -
le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge -
ce yi ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya mayaca ğı nı -

zı bil di, böy le ce tev be ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal -
de Kur'an'dan ko lay ge le ni oku yun. Al lah siz den has ta lar ol du -
ğu nu, baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de
ge zip-do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar pı şa cak -
la rı nı bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko lay ge le ni oku-
yun. Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a gü zel bir
borç ve rin. Ha yır ola rak ken di ne fis le ri niz için ön ce den tak dim
et ti ği niz şey le ri da ha ha yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola-
rak Al lah Katında bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he -
siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (73/20)
Biz yer yü zü nü bir top lan ma ye ri kıl ma dık mı? (77/25)
Biz, yer yü zü nü bir dö şek kıl ma dık mı? (78/6)
Bun dan son ra yer yü zü nü se rip dö şe di. (79/30)

YES RİB
On lar dan bir grup da ha ni şöy le de miş ti: "Ey Yes rib (Me di ne)
hal kı, ar tık si zin için (bu ra da) ka la cak yer yok, şu hal de dö nün."
On lar dan bir top lu luk da: "Ger çek ten ev le ri miz açık tır" di ye
Pey gam ber den izin is ti yor du; oy sa on lar(ın ev le ri) açık de ğil di.
On lar yal nız ca kaç mak is ti yor lar dı. (33/13)

YE ŞİL
O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on -
dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler
tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark-
mış sal kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler -
den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün
ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina-
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (6/99)
Hü küm dar:" Ben (rü yam da) ye di be si li inek gö rü yo rum, on la rı
ye di za yıf inek yi yor; bir de ye di ye şil ba şak ve di ğer le ri ise kup-
ku ru. Ey ön de ge len (ka hin-bil gin ler,) eğer rü ya yo rum lu yor sa -
nız be nim bu rü ya mı çö zü ve rin" de di. (12/43)
(Zin da na gi dip:) "Yu suf, ey doğ ru (söz lü in san).. Ye di be si li ine -
ği ye di za yıf (ine ğin) ye di ği ve ye di ye şil ba şak la di ğer le ri ku ru
olan (rü ya) ko nu sun da bi ze fet va ver. Uma rım ki in san la ra da
(se nin söy le dik le rin le) dö ne rim, bel ki on lar (bu nun an la mı nı)
öğ ren miş olur lar." (12/46)
On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da
al tın bi le zik ler le süs le nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las -
tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin de ku ru lup-da ya nır -
lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (18/31)
Ki O, si ze ye şil ağaç tan bir ateş kı lan dır; siz de on dan ya kı yor -
su nuz. (36/80)
Ye şil yas tık la ra ve çar pı cı gü zel lik te ki dö şek le re yas la nır lar.
(55/76)
On la rın üze rin de ha fif ipek ve ağır iş len miş at las tan ye şil el bi -
se ler var dır. Gü müş ten bi le zik ler le be zen miş ler dir. Rab le ri on -
la ra ter te miz bir şa rab içir miş tir. (76/21)

YE TİM
Ha ni İs ra ilo ğul la rın dan, "Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin,
an ne ye-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re ve yok sul la ra iyi lik le dav-
ra nın, in san la ra gü zel söz söy le yin, na ma zı dos doğ ru kı lın ve
ze ka tı ve rin" di ye mi sak al mış tık. Son ra siz, pek azı nız ha riç,
dön dü nüz ve (hâ lâ) yüz çe vi ri yor su nuz. (2/83)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
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le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
Sa na ne yi in fak ede cek le ri ni so rar lar. De ki: "Ha yır ola rak in fak
ede ce ği niz şey, an ne-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re, yok sul la ra
ve yol da kal mı şa dır. Ha yır ola rak her ne ya par sa nız,  Al lah onu
şüp he siz bi lir." (2/215)
Hem dün ya (ko nu sun)da, hem ahi ret (ko nu sun da). Ve sa na ye -
tim le ri so rar lar. De ki: "On la rı ıs lah et mek (ya rar lı kıl mak) ha yır-
lı dır. Eğer on la rı ara nı za ka tar sa nız, ar tık on lar si zin kar deş le ri -
niz dir. Al lah boz gun (fe sad) çı ka ra nı ıs lah edi ci den bi lir (ayır de -
der). Eğer Al lah di le sey di si ze güç lük çı ka rır dı. Şüp he siz Al lah
güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (2/220)
Ye tim le re mal la rı nı ve rin ve mur dar olan la te miz ola nı de ğiş tir -
me yin. On la rın mal la rı nı mal la rı nı za ka ta rak ye me yin. Çün kü
bu, bü yük bir suç tur. (4/2)
Eğer ye tim (kız)lar ko nu sun da ada le ti ye ri ne ge ti re me ye ce ği -
niz den kor kar sa nız, bu du rum da, (on lar la de ğil) si ze he lal olan
(baş ka) ka dın lar dan iki şer, üçer, dör der ol mak üze re ni kah la -
yın. Şa yet ada le ti sağ la ya ma ya ca ğı nız dan kor kar sa nız, o za -
man bir (eş) ya da sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu (ca ri ye) ile (ye ti -
nin). Bu sap ma ma nı za da ha ya kın dır. (4/3)
Ye tim le ri, ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin; şa yet ken di -
le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz mü, he men on la ra mal-
la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di ye is raf ile çar ça buk ye me yin. Zen -
gin olan if fet li ol ma ya ça lış sın, yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti -
ya ca ve ör fe uy gun) bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne ver-
di ği niz za man, on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He sap gö rü cü
ola rak Al lah ye ter. (4/6)
(Mi ra sı) Bö lüş me sı ra sın da ya kın lar, ye tim ler ve yok sul lar da
ha zır olur sa, on la rı on dan rı zık lan dı rın ve on la ra gü zel (ma ruf)
söz söy le yin. (4/8)
Ger çek ten, ye tim le rin mal la rı nı zul me de rek yi yen ler, ka rın la rı na
an cak ateş dol dur muş olur lar. On lar, çıl gın bir ate şe gi re cek ler -
dir. (4/10)
Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. An ne-
ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu ya,
uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el -
le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü, Al lah, her
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (4/36)
Ka dın lar ko nu sun da sen den fet va is ter ler. De ki: "On la ra iliş kin
fet va yı si ze Al lah ve ri yor. (Bu fet va,) Ken di le ri ne ya zı lan (hak-
la rı ve ya mi ras)ı ver me di ği niz ve ken di le ri ni ni kah la ma yı is te di -
ği niz ye tim ka dın lar ve za yıf ço cuk lar (hak kın da) ile ye tim le re
kar şı ada le ti ayak ta tut ma nız ko nu sun da si ze Ki tap'ta okun-
mak ta olan lar dır. Ha yır adı na her ne ya par sa nız, şüp he siz
Allah onu bi lir. (4/127)
Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -o en gü zel
(şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak
ya pın. Hiçbir nefse, gü cü nün kal dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey
yük le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil olun.
Al lah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et -
ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz." (6/152)
Bi lin ki, 'ga ni met ola rak ele ge çir di ği niz' şey le rin beş te bi ri, mu -
hak kak Al lah'ın, Re sû lün, ya kın la rın, ye tim le rin, yok sul la rın ve
yol cu nun dur. Eğer Al lah'a, hak ile ba tı lın bir bi rin den ay rıl dı ğı

gün, iki or du nun kar şı kar şı ya gel di ği gün de (Be dir'de) ku lu mu -
za in dir di ği mi ze iman edi yor sa nız (ga ni me ti böy le bö lü şün).
Allah, her şe ye güç ye ti ren dir. (8/41)
Er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar, -o da en gü zel bir tarz ol ma -
sı- dı şın da ye ti min ma lı na yak laş ma yın. Ah de ve fa gös te rin.
Çün kü ahid bir so rum lu luk tur. (17/34)
Al lah'ın o (fet he di len) şe hir hal kın dan Re sû lü'ne ver di ği fey,
Allah'a, Re sûl'e, (ve Re sûl'e) ya kın ak ra ba lı ğı olan la ra, ye tim le -
re, yok sul la ra ve yol da kal mış la ra ait tir. Öy le ki (bu mal lar ve
ser vet) siz den zen gin olan lar ara sın da dö nüp-do la şan bir dev-
let ol ma sın. Re sûl si ze ne ve rir se ar tık onu alın, si zi ne den sa -
kın dı rır sa ar tık on dan sa kı nın ve Al lah'tan kor kun. Şüp he siz
Allah, ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/7)
Ken di le ri, ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la, ye -
ti me ve esi re ye di rir ler. (76/8)
Ha yır; ak si ne, siz ye ti me ik ram et mi yor su nuz. (89/17)
Ya da aç lık gü nün de do yur mak tır, Ya kın olan bir ye ti mi, Ve ya
sü rü nen bir yok su lu. (90/14, 15, 16)
Bir ye tim iken, se ni bu lup da ba rın dır ma dı mı? (93/6)
Öy ley se, sa kın ye ti mi üzüp-kah ret me. (93/9)
İş te ye ti mi itip-ka kan, (107/2)

YE'UK
Ve de di ler ki: Ken di ilah la rı nı zı bı rak ma yın; bı rak ma yın ne
Vedd'i, ne Su va'ı, ne Ye ğus'u, ne Ye'uk'u ve ne de Nesr'i."
(71/23)

YI LAN
Böy le ce, onu at tı; (bir de ne gör sün) o he men hız la ko şan (ko -
ca man) bir yı lan (olu ver miş). (20/20)
Asa nı bı rak;" (Bı rak tı ve) onun çe vik bir yı lan gi bi ha re ket ett ti -
ği ni gö rün ce, ge ri ye doğ ru kaç tı ve ar ka sı na bak ma dı. "Ey Mu -
sa, kork ma; şüp he siz Ben(im); Be nim ya nım da gön de ri len (el -
çi ler) kork maz." (27/10)
Asa nı bı rak." (At tık tan he men son ra) onun şim di bir yı lan gi bi
ha re ket et ti ği ni gö rün ce, ar ka sı na dö nüp bak mak sı zın kaç ma ya
baş la dı. "Ey Mu sa, dön ve kor ku ya ka pıl ma. Şüp he siz gü ven -
de sin." (28/31)

YIL DI RIM
Ya da (bun lar) ka ran lık lar, gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü,
'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki, yıl-
dı rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la
ku lak la rı nı tı kar lar. Oy sa Al lah ka fir le ri çe pe çev re ku şa tı cı dır.
(2/19)
Ve de miş ti niz ki: "Ey Mu sa, biz Al lah'ı apa çık gö rün ce ye ka dar
sa na inan ma yız." Bu nun üze ri ne yıl dı rım si zi (ken di niz den) al -
mış tı. Ve siz ba kıp du ru yor du nuz. (2/55)
Ki tap Eh li, sen den ken di le ri ne gök ten bir ki tap in dir me ni is ti yor.
Mu sa'dan bun dan da ha bü yü ğü nü is te miş ler di. De miş ler di ki:
"Bi ze Al lah'ı açık ça gös ter." Böy le ce zu lüm le rin den do la yı on la -
ra yıl dı rım çarp mış tı. Ar dın dan ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel-
dik ten son ra, bu za ğı yı (ilah) edin miş ler di. Yi ne bun dan do la yı
on la rı af fet tik ve Mu sa'ya apa çık olan is pat la yı cı bir de lil ver dik.
(4/153)
Gök gü rül tü sü O'nu hamd ile, me lek ler de O'na olan kor ku la rın -
dan tes bih eder ler.. O, yıl dı rım la rı gön de rip bu nun la di le di ği ne
çar par; on lar ise Al lah hak kın da çe ki şip-tar tı şır lar. O, gü cü (ve
ce za sı) pek çe tin olan dır. (13/13)
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Bu du rum da eğer on lar yüz çe vi rir ler se, ar tık de ki: "Ben si zi, Ad
ve Se mud (ka vim le ri nin) yıl dı rı mı na ben zer bir yıl dı rım la uyar-
dım." (41/13)
Se mud'a ge lin ce; Biz on la ra doğ ru yo lu gös ter dik, fa kat on lar
kör lü ğü hi da ye te ter cih et ti ler. Böy le ce ka zan dık la rı şey ler yü -
zün den on la rı al çal tı cı aza bın yıl dı rı mı ya ka la yı ver di. (41/17)
An cak Rab le ri nin em ri ne baş kal dır dı lar; böy le ce ba kıp-du rur -
lar ken, on la rı yıl dı rım çar pıp-ya ka la dı. (51/44)

YIL DIZ
Ge ce, üs tü nü ör tüp bü rü yün ce bir yıl dız gör müş ve de miş ti ki:
"Bu be nim rab bim dir." Fa kat (yıl dız) kay bo lu ve rin ce: "Ben kay-
bo lup-gi den le ri sev mem" de miş ti. (6/76)
O, ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan yo lu nu zu bul ma nız için
si ze yıl dız la rı var eden dir. Bi le bi len bir top lu luk için Biz ayet le ri
bi rer bi rer (bö lüm bö lüm) açık la dık. (6/97)
Ger çek ten si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan,
son ra ar şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü, dur mak sı zın ken di si -
ni ko va la yan ge cey le ör ten, Güneş’e, Ay’a ve yıl dız la ra Ken di
buy ru ğuy la baş eğ di ren dir. Ha be ri niz ol sun, ya rat mak da, emir
de (yal nız ca) O'nun dur. Alem le rin Rab bi olan Al lah ne yü ce dir.
(7/54)
Ha ni Yu suf ba ba sı na: "Ba ba cı ğım, ger çek ten ben (rü yam da)
on bir yıl dız, gü ne şi ve ayı gör düm; ba na sec de et mek te ler ken
gör düm" de miş ti. (12/4)
Ge ce yi, gün dü zü, gü ne şi ve ayı si zin em ri ni ze ver di; yıl dız lar da
O'nun em riy le em re ha zır kı lın mış tır. Şüp he siz bun da, ak lı nı
kul la na bi len bir top lu luk için ayet ler var dır. (16/12)
Ve (baş ka) işa ret ler de (ya rat tı); on lar yıl dız(lar)la da doğ ru yo -
lu bu la bi lir ler. (16/16)
Ger çek ten iman eden ler, Yahudi ler, yıl dı za ta pan lar (Sa bii), Hı -
ris ti yan lar, ate şe ta pan lar (Me cu si) ve şirk ko şan lar; şüp he siz
Al lah, kı ya met gü nü ara la rı nı ayı ra cak tır. Doğ ru su Al lah, her şe -
yin üze rin de şa hid olan dır. (22/17)
Gör me din mi ki, ger çek ten, gök ler de ve yer de olan lar, gü neş,
ay, yıl dız lar, dağ lar, ağaç lar, hay van lar ve in san lar dan bir ço ğu
Al lah'a sec de et mek te dir ler. Bir ço ğu üze ri ne azab hak ol muş -
tur. Al lah ki mi aşa ğı lık kı lar sa, ar tık onun için bir yü cel ti ci yok-
tur. Şüp he siz Al lah, di le di ği ni ya par. (22/18)
Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li, için de
çe rağ bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır -
ça, san ki in cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait ol ma -
yan kut lu bir zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne -
re dey se ateş ona do kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur üs tü -
ne nur dur. Al lah, ki mi di ler se onu Ken di nu ru na yö nel tip-ile tir.
Al lah in san lar için ör nek ler ve rir. Al lah, her şe yi bi len dir. (24/35)
Şüp he siz Biz dün ya gö ğü nü 'çe ki ci bir süs le', yıl dız lar la süs le -
yip-do nat tık. (37/6)
Son ra yıl dız la ra bir göz at tı. (37/88)
Ge ce nin bir bö lü mün de ve yıl dız la rın ba tı şı nın ar dın da da O'nu
tes bih et. (52/49)
Bat tı ğı za man yıl dı za an dol sun; (53/1)
Ha yır, yıl dız la rın yer (mev ki)le ri ne ye min ede rim. (56/75)
Yıl dız lar 'ör tü lüp (ışık la rı) si lin di ği' za man, (77/8)
Yıl dız lar, bu la nık la şıp-dö kül dü ğü za man, (81/2)
Yıl dız lar, da ğı lıp-ya yıl dı ğı za man, (82/2)
(Ka ran lı ğı) De len yıl dız dır. (86/3)

Yİ YE CEK
Em zir me yi ta mam la mak is te yen ler için an ne ler ço cuk la rı nı iki
tam yıl em zi rir ler. On la rın (an ne le rin) yi ye ce ği, gi ye ce ği bi li nen
(örf)e uy gun ola rak, ço cuk ken di si nin ola na (ba ba ya) ait tir. Kim -
se ye güç ye ti re ce ği nin dı şın da (yük ve so rum lu luk) tek lif edil-
mez. An ne, ço cu ğu, ço cuk ken di si nin olan ba ba da ço cu ğu do -
la yı sıy la za ra ra uğ ra tıl ma sın; mi ras çı üze rin de (ki so rum lu luk
ve gö rev) de bu nun gi bi dir. Eğer (an ne ve ba ba) ara la rın da rı -
za ile ve da nı şa rak (ço cu ğu iki yıl ta mam lan ma dan) süt ten ayır-
ma yı is ter ler se, iki si için de bir güç lük yok tur. Ve eğer ço cuk la -
rı nı zı (bir süt an ne ye) em zirt mek is ter se niz, ve re ce ği ni zi ör fe
uy gun ola rak öde dik ten son ra si ze bir so rum lu luk yok tur.
Allah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki, Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir.
(2/233)
Ya da al tı üs tü ne gel miş, ıs sız du ran bir şeh re uğ ra yan gi bi si ni
(gör me din mi?) De miş ti ki: "Al lah, bu ra sı nı ölü mün den son ra
na sıl di ril te cek miş?" Bu nun üze ri ne Al lah, onu yüz yıl ölü bı rak -
tı, son ra onu di rilt ti. (Ve ona) De di ki: "Ne ka dar kal dın?" O: "Bir
gün ve ya bir gün den az kal dım" de di. (Al lah ona:) "Ha yır, yüz
yıl kal dın, böy ley ken yi ye ce ği ne ve içe ce ği ne bak, he nüz bo zul-
ma mış; eşe ği ne de bir bak; (bu nu yap ma mız) se ni in san la ra ib -
ret-bel ge si kıl ma mız için dir. Ke mik le re de bir bak na sıl bir ara -
ya ge ti ri yo ruz, son ra da on la ra et giy di ri yo ruz?" de di. O, ken di -
si ne (bun lar) apa çık bel li ol duk tan son ra de di ki: "(Ar tık şim di)
Bi li yo rum ki ger çek ten Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir." (2/259)
Bu nun üze ri ne Rab bi onu gü zel bir ka bul le ka bul et ti ve onu gü -
zel bir bit ki gi bi ye tiş tir di. Ze ke ri ya'yı on dan so rum lu kıl dı. Ze ke -
ri ya her ne za man mih ra ba gir diy se, ya nın da bir yi ye cek bul du:
"Mer yem, bu sa na ne re den gel di?" de yin ce, "Bu, Al lah
Katından dır. Şüp he siz Al lah, di le di ği ne he sap sız rı zık ve ren dir"
de di. (3/37)
Tev rat in di ril me den ev vel, İs ra il'in ken di ne ha ram kıl dık la rın dan
baş ka, İs ra ilo ğul la rı na bü tün yi ye cek ler he lal idi. De ki: "Şu hal -
de eğer doğ ruy sa nız, Tev rat'ı ge ti rin de onu oku yun". (3/93)
Al lah bi ze ate şin yi ye ce ği bir kur ban ge tir me dik çe hiç bir el çi ye
inan ma ma mız ko nu sun da and ver di," di yen le re de ki: "Şüp he -
siz, ben den ön ce ni ce el çi ler, apa çık bel ge ler ve söy le dik le ri -
niz le gel di; eğer, siz doğ ru idiy se niz, o hal de on la rı ne di ye öl -
dür dü nüz?" (3/183)
Ve eğer on lar Tev rat'ı, İn cil'i ve ken di le ri ne Rab le rin den in di ri -
le ni (Kur'an'ı) ayak ta tut sa lar dı, el bet te üst le rin den ve ayak la rı -
nın al tın dan (sa yı sız ni me ti) yi ye cek ler di. İç le rin de aşı rı ol ma -
yan (mu te dil) bir üm met var dır. On lar dan ço ğu nun yap tık la rı ise
ne kö tü dür! (5/66)
De ki: "Ba na vah yo lu nan lar için de, yi yen bir kim se nin yi ye ce ği
(şey ler) için, ölü eti, dö kü len kan, do muz eti -ki bu ger çek ten
mur dar dır- ya da Al lah'tan baş ka sı adı na ke sil miş bir fısk dı şın -
da, ha ram kı lın mış bir şey bul mu yo rum. Kim ka çı nıl maz bir ih -
ti yaç la kar şı kar şı ya ka lır sa, -sal dır ma mak ve had di aş ma mak
şar tıy la- (bu sa yı lan lar dan öl me ye cek ka dar yi ye bi lir). Şüp he siz
se nin Rab bin ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (6/145)
De di ler ki: "Ey Ba ba mız, ger çek şu ki, biz git tik, ya rı şı yor duk.
Yu suf'u da yi ye cek le ri mi zin (ve ya eş ya mı zın) ya nın da bı rak -
mış tık. Fa kat onu kurt ye miş. Ne var ki biz doğ ru yu söy le sek bi -
le sen bi ze ina na cak de ğil sin." (12/17)
Ey zin dan ar ka daş la rım, iki niz den bi ri efen di si ne şa rap içi re cek,
di ğe ri ise ası la cak, kuş onun ba şın dan yi ye cek. İş te hak kın da
fet va is te mek te ol du ğu nuz iş (ar tık) olup bit miş tir." (12/41)
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Böy le ce, ara la rın da bir sor gu la ma yap sın lar di ye on la rı di rilt tik
(uyan dır dık). İç le rin den bir söz cü de di ki: "Ne ka dar kal dı nız?"
De di ler ki: "Bir gün ve ya gü nün bir (kaç sa at lik) kıs mı ka dar kal-
dık." De di ler ki: "Ne ka dar kal dı ğı nı zı Rab bi niz da ha iyi bi lir;
şim di bi ri ni zi bu pa ra nız la şeh re gön de rin de, han gi yi ye cek te -
miz se bak sın, si ze on dan bir rı zık ge tir sin; an cak ol duk ça na zik
dav ran sın ve sa kın si zi kim se ye sez dir me sin." (18/19)
Ar tık ger çek ten, on dan yi ye cek ler böy le lik le ka rın la rı nı on dan
dol du ra cak lar. (37/66)
Or da si zin için bir çok mey ve ler var dır; on lar dan yi ye cek si niz."
(43/73)
Şüp he siz zak kum olan bir ağaç tan yi ye cek si niz. (56/52)
On lar için (ze hir li olan) da ri' di ke nin den baş ka bir yi ye cek yok-
tur. (88/6)

YOK SUL
Siz (ise şöy le) de miş ti niz: "Ey Mu sa, biz bir çe şit ye me ğe kat-
lan ma ya ca ğız, Rab bi ne yal var da, bi ze ye rin bi tir dik le rin den
bak la, acur, sar mı sak, mer ci mek ve so ğan çı kar sın." (O za man
Mu sa:) "Ha yır lı ola nı, şu de ğer siz, şey le mi de ğiş tir mek is ti yor -
su nuz? (Öy ley se) Mı sır'a inin, çün kü (ora da) ken di niz için is te -
di ği niz var dır" de miş ti. On la rın üze ri ne hor luk ve yok sul luk
(dam ga sı) vu rul du ve Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar. Bu, kuş ku -
suz, Al lah'ın ayet le ri ni ta nı maz lık la rı ve pey gam ber le ri hak sız
ye re öl dür me le rin den di. (Yi ne) bu, is yan et me le rin den ve sı nı rı
çiğ ne me le rin den di. (2/61)
Ha ni İs ra ilo ğul la rın dan, "Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin,
an ne ye-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re ve yok sul la ra iyi lik le dav-
ra nın, in san la ra gü zel söz söy le yin, na ma zı dos doğ ru kı lın ve
ze ka tı ve rin" di ye mi sak al mış tık. Son ra siz, pek azı nız ha riç,
dön dü nüz ve (hâ lâ) yüz çe vi ri yor su nuz. (2/83)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim -
le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz -
gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve
ahid leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık -
ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav-
ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
(Oruç) Sa yı lı gün ler dir. Ar tık siz den kim has ta ya da yol cu luk ta
olur sa tu ta ma dı ğı gün ler sa yı sın ca baş ka gün ler de (tut sun).
Zor da ya na bi len le rin üze rin de bir yok su lu do yu ra cak ka dar fid -
ye (var dır). Kim gö nül den bir ha yır ya par sa bu da ken di si için
ha yır lı dır. Oruç tut ma nız, -eğer bi lir se niz- si zin için da ha ha yır -
lı dır. (2/184)
Yok sa siz den ön ce ge lip-ge çen le rin ha li ba şı nı za gel me den
cen ne te gi re ce ği ni zi mi san dı nız? On la ra öy le bir yok sul luk, öy -
le da ya nıl maz bir zor luk çat tı ve öy le si ne sar sıl dı lar ki, so nun da
el çi, be ra be rin de ki mü'min ler le; "Al lah'ın yar dı mı ne za man?"
di yor du. Dik kat edin. Şüp he siz Al lah'ın yar dı mı pek ya kın dır.
(2/214)
Sa na ne yi in fak ede cek le ri ni so rar lar. De ki: "Ha yır ola rak in fak
ede ce ği niz şey, an ne-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re, yok sul la ra
ve yol da kal mı şa dır. Ha yır ola rak her ne ya par sa nız,  Al lah onu
şüp he siz bi lir." (2/215)
Ye tim le ri, ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin; şa yet ken di -
le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz mü, he men on la ra mal-
la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di ye is raf ile çar ça buk ye me yin. Zen -

gin olan if fet li ol ma ya ça lış sın, yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti -
ya ca ve ör fe uy gun) bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne ver-
di ği niz za man, on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He sap gö rü cü
ola rak Al lah ye ter. (4/6)
(Mi ra sı) Bö lüş me sı ra sın da ya kın lar, ye tim ler ve yok sul lar da
ha zır olur sa, on la rı on dan rı zık lan dı rın ve on la ra gü zel (ma ruf)
söz söy le yin. (4/8)
Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın. An ne-
ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra, ya kın kom şu ya,
uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el -
le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü, Al lah, her
bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (4/36)
Al lah si zi, ye min le ri niz de ki 'rast ge le söy le me le ri niz den, boş
söz ler den' do la yı so rum lu tut maz, an cak ye min le ri niz le bağ la -
dı ğı nız söz ler den do la yı si zi so rum lu tu tar. Onun (ye mi nin) kef-
fa re ti, ai le niz de ki le re ye dir dik le ri ni zin or ta la ma sın dan on yok su -
lu do yur mak ya da on la rı giy dir mek ve ya bir kö le yi öz gür lü ğü ne
ka vuş tur mak tır. (Bun la ra im kan) Bu la ma yan (için) üç gün oruç
(var dır.) Bu, ye min et ti ği niz de (boz du ğu nuz) ye min le ri ni zin kef-
fa re ti dir. Ye min le ri ni zi ko ru yu nuz. Al lah, si ze ayet le ri ni böy le
açık lar, umu lur ki şük re der si niz. (5/89)
De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya yım:
O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya iyi lik edin, yok-
sul luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin de, on la rın
da rı zık la rı nı Biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve
giz li ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma dı şın da, Al lah'ın
(öl dü rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te bun lar la
si ze tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (6/151)
Bi lin ki, 'ga ni met ola rak ele ge çir di ği niz' şey le rin beş te bi ri, mu -
hak kak Al lah'ın, Re sû lün, ya kın la rın, ye tim le rin, yok sul la rın ve
yol cu nun dur. Eğer Al lah'a, hak ile ba tı lın bir bi rin den ay rıl dı ğı
gün, iki or du nun kar şı kar şı ya gel di ği gün de (Be dir'de) ku lu mu -
za in dir di ği mi ze iman edi yor sa nız (ga ni me ti böy le bö lü şün).
Allah, her şe ye güç ye ti ren dir. (8/41)
Ak ra ba ya hak kı nı ver, yok su la ve yol da kal mı şa da. İs raf ede-
rek sa çıp-sa vur ma. (17/26)
Yok sul luk en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin; on la ra ve si ze
Biz rı zık ve ri riz. Şüp he siz, on la rı öl dür mek bü yük bir ha ta (suç
ve gü nah)dır. (17/31)
Ge mi, de niz de ça lı şan yok sul la rın dı, onu ku sur lu yap mak is te -
dim, (çün kü) ile ri le rin de, her ge mi yi zor ba lık la ele ge çi ren bir
kral var dı." (18/79)
Ken di le ri için bir ta kım ya rar la ra şa hid ol sun lar ve ken di le ri ne rı -
zık ola rak ver di ği (kur ban lık) hay van lar üze ri ne bel li gün ler de
(kur ban adar ken) Al lah'ın adı nı an sın lar. Ar tık bun lar dan yi yin
ve zor luk çe ken yok su lu da do yu run. (22/28)
Siz den, fa zi let li ve var lık lı olan lar, ya kın la ra, yok sul la ra ve Al lah
yo lun da hic ret eden le re ver mek te ek silt me yap ma sın lar, af fet -
sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi ba ğış la ma sı nı sev mez mi si -
niz? Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (24/22)
Öy ley se ya kın la ra hak kı nı ver, yok su la da, yol cu ya da. Al lah'ın
yü zü nü (rı za sı nı) is te yen ler için bu da ha ha yır lı dır ve fe la ha
eren ler on lar dır. (30/38)
On la rın mal la rın da di le nip-is te yen (ve if fe tin den do la yı is te me -
yip de) yok sul olan için de bir hak var dı. (51/19)
An cak bu na (im kan) bu la ma yan lar (için de) bir bir le riy le te mas
et me den ön ce, ke sin ti siz iki ay oruç (yük len miş tir); bu na güç
ye ti re me yen ler alt mış yok su lu do yur sun. Bu (ko lay lık), Al lah'a
ve O'nun Re sû lü'ne iman et me niz do la yı sıy la dır. Bun lar,
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Allah'ın sı nır la rı dır. Ka fir ler için se acı bir azab var dır. (58/4)
Al lah'ın o (fet he di len) şe hir hal kın dan Re sû lü'ne ver di ği fey,
Allah'a, Re sûl'e, (ve Re sûl'e) ya kın ak ra ba lı ğı olan la ra, ye tim le -
re, yok sul la ra ve yol da kal mış la ra ait tir. Öy le ki (bu mal lar ve
ser vet) siz den zen gin olan lar ara sın da dö nüp-do la şan bir dev-
let ol ma sın. Re sûl si ze ne ve rir se ar tık onu alın, si zi ne den sa -
kın dı rır sa ar tık on dan sa kı nın ve Al lah'tan kor kun. Şüp he siz
Allah, ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/7)
Bu gün sa kın ora ya hiç bir yok sul gi rip de kar şı nı za çık ma sın."
(68/24)
Yok su la ye mek ver me ye des tek çi ol maz dı." (69/34)
Yok sul ve yok sun olan(lar)için. (70/25)
Yok su la ye dir mez dik." (74/44)
Ken di le ri, ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la, ye -
ti me ve esi re ye di rir ler. (76/8)
Yok su la ye dir mek için bir bi ri ni zi teş vik et mi yor su nuz. (89/18)
Ve ya sü rü nen bir yok su lu. (90/16)
Bir yok sul iken se ni bu lup zen gin et me di mi? (93/8)
Yok su lu do yur ma yı teş vik et me yen odur. (107/3)

YOL CU
(Oruç) Sa yı lı gün ler dir. Ar tık siz den kim has ta ya da yol cu luk ta
olur sa tu ta ma dı ğı gün ler sa yı sın ca baş ka gün ler de (tut sun). Zor
da ya na bi len le rin üze rin de bir yok su lu do yu ra cak ka dar fid ye
(var dır). Kim gö nül den bir ha yır ya par sa bu da ken di si için ha yır-
lı dır. Oruç tut ma nız, -eğer bi lir se niz- si zin için da ha ha yır lı dır.
(2/184)
Eğer yol cu luk ta ise niz ve ka tip bu la maz sa nız, bu du rum da alı-
nan re hin (ye ter). Şu du rum da eğer bir bi ri ni ze gü ve ni yor sa nız,
ken di si ne gü ven du yu lan, Rab bi olan Al lah'tan sa kın sın da
ema ne ti ni öde sin. Şa hid li ği giz le me yin. Kim onu giz ler se, ar tık
şüp he siz, onun kal bi gü nah kar dır. Al lah, yap tık la rı nı zı bi len dir.
(2/283)
Ey iman eden ler, sar hoş iken, ne de di ği ni zi bi lin ce ye ve cü nüp
iken de -yol cu luk ta ol ma nız ha riç- gu sül edin ce ye ka dar na ma -
za yak laş ma yın. Eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri niz
ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se niz ya hud ka dın la ra
do kun muş da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir top-
rak la te yem müm edin, (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze sü rün.
Şüp he siz, Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (4/43)
Ey iman eden ler, na ma za kalk tı ğı nız za man yüz le ri ni zi ve dir-
sek le re ka dar el le ri ni zi yı ka yın, baş la rı nı zı mes he din ve her iki
to pu ğa ka dar ayak la rı nı zı da (yı ka yın.) Eğer cü nüp se niz te miz -
le nin (gu sül edin); eğer has ta ve ya yol cu luk ta ise niz ya da bi ri -
niz ayak yo lun dan (ha cet ye rin den) gel miş se ya hut ka dın la ra
do kun muş sa nız da su bu la ma mış sa nız, bu du rum da, te miz bir
top rak la te yem müm edin (ha fif çe) yüz le ri ni ze ve el le ri ni ze on -
dan sü rün. Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez, ama si zi te miz -
le mek ve üze ri niz de ki ni me ti ta mam la mak is ter. Umu lur ki şük-
re der si niz. (5/6)
Ey iman eden ler, siz den bi ri ni ze ölüm ge lip çat tı ğı za man, va si -
yet ha zır la nı şın da, ara nız da içi niz den ada let li iki ki şi yi (şa hid tu -
tun.) Ve ya yol cu luk ta olup si ze ölüm mu si be ti ge lip ça tar sa, siz-
den ol ma yan baş ka iki ki şi yi (şa hid tu tun. İki si ni) Şa yet kuş ku -
la na cak olur sa nız na maz dan son ra alı ko yar sı nız, on lar da (si -
ze): "Ak ra ba da hi ol sa onu (ye mi ni mi zi) hiç bir de ğe re de ğiş tir -
me ye ce ğiz ve Al lah'ın şa hid li ği ni giz le me ye ce ğiz. Ak si tak dir de
biz el bet te gü nah kar lar dan olu ruz." di ye Al lah adı na ye min et -
sin ler. (5/106)

Bi lin ki, 'ga ni met ola rak ele ge çir di ği niz' şey le rin beş te bi ri, mu -
hak kak Al lah'ın, Re sû lün, ya kın la rın, ye tim le rin, yok sul la rın ve
yol cu nun dur. Eğer Al lah'a, hak ile ba tı lın bir bi rin den ay rıl dı ğı
gün, iki or du nun kar şı kar şı ya gel di ği gün de (Be dir'de) ku lu mu -
za in dir di ği mi ze iman edi yor sa nız (ga ni me ti böy le bö lü şün).
Allah, her şe ye güç ye ti ren dir. (8/41)
İç le rin den bir söz cü de di ki: "Eğer (mut la ka bir şey) ya pa cak sa -
nız, öl dür me yin Yu suf'u, onu ku yu nun de rin lik le ri ne bı ra kı ve rin
de bir yol cu ka fi le si al sın." (12/10)
Bir yol cu-ka fi le si gel di, su cu la rı nı (ku yu ya su al mak için) gön-
der di ler. O da ko va sı nı sar kıt tı. "Hey müj de... Bu bir ço cuk." de -
di. Ve onu (ku yu dan çı ka rıp) 'ti ca ret ko nu su bir mal' ola rak sak-
la dı lar. Oy sa Al lah, yap mak ta ol duk la rı nı bi len di. (12/19)
Öy ley se ya kın la ra hak kı nı ver, yok su la da, yol cu ya da. Al lah'ın
yü zü nü (rı za sı nı) is te yen ler için bu da ha ha yır lı dır ve fe la ha
eren ler on lar dır. (30/38)
Yaz ve kış yol cu lu ğun da on la rı (gü ven li ğe ka vuş tur du ğu ya da
baş ka la rıy la) ısın dı rıp ya kın laş tır dı ğı için, (106/2)

YON CA
Üzüm ler, yon ca lar, (80/28)

YONT MAK
(Al lah'ın) Ad (kav min den) son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zi
yer yü zün de (güç ve ser vet le) yer leş tir di ği ni ha tır la yın. Ki onun
düz lük le rin de köşk ler ku ru yor, dağ lar dan ev ler yon tu yor du nuz.
Şu hal de Al lah'ın ni met le ri ni ha tır la yın, yer yü zün de boz gun cu -
lar ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (7/74)
Dağ lar dan gü ven li ev ler yon tu yor lar dı. (15/82)
Dağ lar dan us ta lık la zevk li ev ler yon tu yor su nuz." (26/149)
De di ki: "Yont mak ta ol du ğu nuz şey le re mi ta pı yor su nuz?"
(37/95)

YOR GUN
Me di ne hal kı na ve çev re sin de ki be de vi le re, Al lah'ın el çi sin den
ge ri kal ma la rı, ken di ne fis le ri ni onun nef si ne ter cih et me le ri ya -
kış maz. Bu, ger çek ten on la rın Al lah yo lun da bir su suz luk, bir
yor gun luk, 'da ya nıl maz bir aç lık' (çek me le ri), kâ fir le ri 'kin ve öf -
key le ayak lan dı ra cak' bir ye re ayak bas ma la rı ve düş ma na kar -
şı bir ba şa rı ka zan ma la rı kar şı lı ğın da, mut la ka on la ra bu nun la
sa lih bir amel ya zıl mış ol ma sı ne de niy le dir. Şüp he siz Al lah, iyi-
lik ya pan la rın ec ri ni kay bet mez. (9/120)
Or da on la ra hiç bir yor gun luk do kun maz ve on lar or dan çı ka rı -
la cak de ğil dir ler. (15/48)
Gök ler de ve yer de kim var sa O'nun dur. O'nun ya nın da olan lar,
O'na iba det et mek te bü yük lü ğe ka pıl maz lar ve yor gun luk duy-
maz lar. (21/19)
İn san lar için de hac cı du yur; ge rek ya ya, ge rek se uzak yol lar -
dan (de rin va di ler den) ge len yor gun düş müş de ve ler üs tün de
sa na gel sin ler." (22/27)
Ki O, bizi Ken di faz lın dan (ebe di ola rak) ka lı na cak bir yur da yer-
leş tir di; bu ra da bi ze bir yor gun luk do kun maz ve bu ra da bi ze bir
bık kın lık da do kun maz." (35/35)
An dol sun, Biz gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı al tı gün -
de ya rat tık; Bi ze hiç bir yor gun luk do kun ma dı. (50/38)

YO RUM
Sa na Ki ta bı in di ren O'dur. O'ndan, Ki ta bın ana sı (te me li) olan
bir kı sım ayet ler muh kem'dir; di ğer le ri ise mü te şa bih tir. Kalp le -
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rin de bir kay ma olan lar, fit ne çı kar mak ve ol ma dık yo rum la rı nı
yap mak için on dan mü te şa bih ola nı na uyar lar. Oy sa onun te vi -
li ni Al lah'tan baş ka sı bil mez. İlim de de rin le şen ler ise: "Biz ona
inan dık, tü mü Rab bi mi zin Katından dır" der ler. Te miz akıl sa hip-
le rin den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (3/7)
On la ra bir iyi lik gel di ği za man "Bu bi zim için" de di ler; on la ra bir
kö tü lük isa bet et ti ğin de (bu nu da) Mu sa ve be ra be rin de ki le rin
bir uğur suz lu ğu ola rak yo rum lar lar dı. Ha be ri niz ol sun, Al lah
Katında asıl uğur suz olan lar ken di le ri dir; ama on la rın ço ğu bil-
mez ler. (7/131)
Ha yır, on lar il mi ni ku şa ta ma dık la rı ve ken di le ri ne he nüz yo ru -
mu gel me miş bir şe yi ya lan la dı lar. On lar dan ön ce ki ler de böy le
ya lan la mış lar dı. Zul me den le rin na sıl bir so nu ca uğ ra dık la rı na
bir bak. (10/39)
Böy le ce Rab bin se ni seç kin kı la cak, söz le rin yo ru mun dan (kay-
nak la nan bir bil gi yi) sa na öğ re te cek ve da ha ön ce ata la rın İb ra -
him ve İs hak'a (ni me ti ni) ta mam la dı ğı gi bi se nin ve Ya kub ai le -
si nin üze rin de ki ni me ti ni ta mam la ya cak tır. El bet te Rab bin, bi -
len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (12/6)
Onu sa tın alan bir Mı sır'lı (aziz,) ka rı sı na: "Onun ye ri ni üs tün tut
(ona gü zel bak), umu lur ki bi ze bir ya ra rı do ku nur ya da onu ev -
lat edi ni riz" de di. Böy le lik le Biz, Yu suf'u yer yü zün de (Mı sır'da)
yer le şik kıl dık. Ona söz le rin yo ru mun dan (olan bir bil gi yi) öğ ret -
tik. Al lah, em rin de ga lib olan dır, an cak in san la rın ço ğu bil mez -
ler. (12/21)
Onun la bir lik te iki genç de zin da na gir miş ti. Bi ri: "Ben (rü yam -
da) ken di mi şa rap sı kı yor ken gör düm." de di. Öbü rü: "Ben de
ken di mi ba şı mın üs tün de ek mek ta şı yor ken gör düm; kuş da on -
dan ye mek tey di" de di. "Bu nun yo ru mun dan bi ze ha ber ver.
Doğ ru su biz se ni, iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/36)
Hü küm dar:" Ben (rü yam da) ye di be si li inek gö rü yo rum, on la rı
ye di za yıf inek yi yor; bir de ye di ye şil ba şak ve di ğer le ri ise kup-
ku ru. Ey ön de ge len (ka hin-bil gin ler,) eğer rü ya yo rum lu yor sa nız
be nim bu rü ya mı çö zü ve rin" de di. (12/43)
De di ler ki: "(Bun lar) Kar ma ka rı şık düş ler dir. Biz böy le düş le rin
yo ru mu nu bi len ler de ği liz." (12/44)
O iki ki şi den kur tul muş ola nı, ni ce za man son ra ha tır la dı ve:
"Ben bu nun yo ru mu nu si ze ha ber ve ri rim, he men be ni (zin da -
na) gön de rin" de di. (12/45)
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam, bu, da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti, çün -
kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı -
nı aç tık tan son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab -
bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden di. Ger çek ten bi -
len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)
Rab bim, Sen ba na mülk ten (bir pay ve onu yö net me im ka nı nı)
ver din, söz le rin yo ru mun dan (bir bil gi) öğ ret tin. Gök le rin ve ye -
rin ya ra tı cı sı, dün ya da ve ahi ret te be nim ve lim Sen sin. Müs lü -
man ola rak be nim ha ya tı ma son ver ve be ni sa lih le rin ara sı na
kat." (12/101)
De di ki: "İş te bu, be nim le se nin aran da ay rıl ma (za ma nı)mız.
Sa na, üze rin de sa bır gös ter me ye güç ye ti re me ye ce ğin bir yo -
ru mu ha ber ve re ce ğim. (18/78)
Du var ise, şe hir de iki ök süz ço cu ğun du, al tın da on la ra ait bir
de fi ne var dı; ba ba la rı sa lih bi riy di. Rab bin di le di ki, on lar er gin -
lik ça ğı na eriş sin ler ve ken di de fi ne le ri ni çı kar sın lar; (bu,) Rab -
bin den bir rah met tir. Bun la rı ben, ken di işim (özel gö rü şüm) ola-
rak yap ma dım. İş te, se nin sa bır gös ter me ye güç ye ti re me di ğin
şey le rin yo ru mu." (18/82)

HZ. YU NUS (A.S)
Nuh'a ve on dan son ra ki pey gam ber le re vah yet ti ği miz gi bi, sa -
na da vah yet tik. İb ra him'e, İs ma il'e, İs hak'a, Ya kub'a, to run la rı -
na, İsa'ya, Ey yub'a, Yu nus'a, Ha run'a ve Sü ley man'a da vah-
yet tik. Da vud'a da Ze bur ver dik. (4/163)
İs ma il'i El ya sa'yı Yu nus'u ve Lut'u da (hi da ye te eriş tir dik). On -
la rın hep si ni alem le re üs tün kıl dık. Ba ba la rın dan soy la rın dan
ve kar deş le rin den ki mi ni (bun la ra kat tık); on la rı da seç tik ve
dos doğ ru yo la yö nel tip-ilet tik. (6/86-87)
Ama (azab gel di ği sı ra da) iman edip ima nı ken di si ne ya rar sağ-
la mış -Yu nus kav mi nin dı şın da- bir ül ke ol say dı ya! On lar iman
et tik le ri za man dün ya ha ya tın da on lar dan aşa ğı la tı cı aza bı kal-
dır dık ve on la rı bel li bir za ma na ka dar ya rar lan dır dık. (10/98)
Şüp he siz Yu nus da gön de ril miş (el çi)ler den di. Ha ni o do lu bir
ge mi ye kaç mış tı. Böy le ce kur'aya ka tıl mış tı da kay be den ler den
ol muş tu. Der ken onu ba lık yut muş tu oy sa o kı nan mış tı. Eğer
(Al lah'ı çok ça) tes bih eden ler den ol ma say dı Onun kar nın da (in -
san la rın) di ri lip-kal dı rı la cak la rı gü ne ka dar ka la kal mış tı. So nun -
da o has ta bir du rum day ken çıp lak bir ye re (sa hi le) at tık. Ve
üze ri ne sık-ge niş yap rak la (ka ba ğa ben zer) tür den bir ağaç bi -
tir dik. Onu yüz bin ve ya (sa yı sı) da ha da ar tan (bir top lu luk)a
(pey gam ber ola rak) gön der dik. So nun da ona iman et ti ler, Biz
de on la rı bir sü re ye ka dar ya rar lan dır dık. (37/139-148)
Ba lık sa hi bi (Yu nus'u da); ha ni o kız mış va zi yet te git miş ti ki;
bun dan do la yı ken di si ni sı kın tı ya dü şür me ye ce ği mi zi san mış tı.
(Ba lı ğın kar nın da ki) Ka ran lık lar için de: "Sen den baş ka ilah yok-
tur sen yü ce sin ger çek ten ben zul me den ler den ol dum" di ye
çağ rı da bu lun muş tu. Bu nun üze ri ne du ası na ica bet et tik ve onu
üzün tü den kur tar dık. İş te Biz iman eden le ri böy le kur ta rı rız.
(21/87-88)
Şim di sen, Rab bi nin hük mü ne sab ret ve ba lık sa hi bi (Yu nus) gi -
bi ol ma; ha ni o, içi ka hır do lu ola rak (Rab bi ne) çağ rı da bu lun -
muş tu. Eğer Rab bin den bir ni met ona ulaş ma say dı, mut la ka
ye ril miş ve çıp lak bir du rum da (ka ra ya) atıl mış ola cak tı. Fa kat
Rab bi onu seç ti ve onu sa lih olan lar dan kıl dı. (68/48-50)

HZ. YU SUF (A.S)
Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik, hep si ni hi da ye te eriş-
tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u, Sü -
ley man'ı, Ey yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş-
tır dık. Biz iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül len di ri riz. (6/84)
Biz bu Kur'an'ı sa na vah yet me miz le, en gü zel kıs sa la rı ger çek
bir ha ber (kıs sa) ola rak sa na ak ta rı yo ruz, oy sa sen, da ha ön ce,
bun dan ha be ri ol ma yan lar dan dın. (12/3)
Ha ni Yu suf ba ba sı na: "Ba ba cı ğım, ger çek ten ben (rü yam da)
on bir yıl dız, gü ne şi ve ayı gör düm; ba na sec de et mek te ler ken
gör düm" de miş ti. (12/4)
(Ba ba sı) De miş ti ki: "Oğ lum, rü ya nı kar deş le ri ne an lat ma, yok -
sa sa na bir tu zak ku rar lar. Çün kü şey tan, in san için apa çık bir
düş man dır." (12/5)
"Böy le ce Rab bin se ni seç kin kı la cak, söz le rin yo ru mun dan
(kay nak la nan bir bil gi yi) sa na öğ re te cek ve da ha ön ce ata la rın
İb ra him ve İs hak'a (ni me ti ni) ta mam la dı ğı gi bi se nin ve Ya kub
ai le si nin üze rin de ki ni me ti ni ta mam la ya cak tır. El bet te Rab bin,
bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (12/6)
An dol sun, Yu suf ve kar deş le rin de so ran lar için ayet ler (ib ret ler)
var dır. (12/7)
On lar şöy le de miş ti: "Yu suf ve kar de şi ba ba mı za biz den da ha
sev gi li dir; oy sa ki biz, bir bi ri ni pe kiş ti ren bir top lu lu ğuz. Ger çek -
te ba ba mız, açık ça bir şaş kın lık için de dir." (12/8)
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"Öl dü rün Yu suf'u ve ya onu bir ye re atıp-bı ra kın ki ba ba nı zın yü -
zü yal nız ca si ze (dö nük) kal sın. On dan son ra da sa lih bir top lu -
luk olur su nuz." (12/9)
İç le rin den bir söz cü de di ki: "Eğer (mut la ka bir şey) ya pa cak sa -
nız, öl dür me yin Yu suf'u, onu ku yu nun de rin lik le ri ne bı ra kı ve rin
de bir yol cu ka fi le si al sın." (12/10)
(Bu ka ra ra var dık tan son ra) "Ey Ba ba mız," de di ler. "Sa na ne
olu yor, Yu suf'a kar şı bi ze gü ven mi yor sun? Oy sa ger çek te biz,
onun iyi li ği ni is te yen le riz." (12/11)
"Sen onu ya rın bi zim le gön der, gön lün ce gez sin, oy na sın. El -
bet te biz onu ko ru yup-gö ze ti riz." (12/12)
De di ki: "Si zin onu gö tür me niz ger çek ten be ni üzer ve siz on -
dan ha ber siz iken onu kur dun ye me sin den kor ku yo rum."
(12/13)
De di ler ki: "An dol sun, biz, bir bi ri ni kol la yan bir top lu luk iken,
kurt onu yer se, bu du rum da şüp he siz kay ba uğ ra yan (aciz) kim-
se ler olu ruz." (12/14)
Ni te kim onu gö tür dük le ri ve ku yu nun de rin lik le ri ne at ma ya top-
lu ca dav ran dık la rı za man, Biz ona (şöy le) vah yet tik: "An dol sun,
sen on la ra ken di le ri, far kın da de ğil ken bu yap tık la rı nı ha ber ve -
re cek sin." (12/15)
Ak şam üs tü ba ba la rı na ağ lar va zi yet te gel di ler. (12/16)
De di ler ki: "Ey Ba ba mız, ger çek şu ki, biz git tik, ya rı şı yor duk.
Yu suf'u da yi ye cek le ri mi zin (ve ya eş ya mı zın) ya nın da bı rak -
mış tık. Fa kat onu kurt ye miş. Ne var ki biz doğ ru yu söy le sek bi -
le sen bi ze ina na cak de ğil sin." (12/17)
Ve üze ri ne ya lan dan kan (sü rül müş) olan göm le ği ni ge tir di ler.
"Ha yır" de di. Nef si niz, si zi ya nıl tıp (böy le) bir işe sü rük le miş.
Bun dan son ra (ba na dü şen) gü zel bir sa bır dır. Si zin bu dü züp-
uy dur duk la rı nı za kar şı (ken di sin den) yar dım is te ne cek olan
Allah'tır." (12/18)
Bir yol cu-ka fi le si gel di, su cu la rı nı (ku yu ya su al mak için) gön-
der di ler. O da ko va sı nı sar kıt tı. "Hey müj de... Bu bir ço cuk." de -
di. Ve onu (ku yu dan çı ka rıp) 'ti ca ret ko nu su bir mal' ola rak sak-
la dı lar. Oy sa Al lah, yap mak ta ol duk la rı nı bi len di. (12/19)
Onu ucuz bir fi ya ta, sa yı sı bel li (bir kaç) dir he me sat tı lar. Onu
pek önem se me di ler. (12/20)
Onu sa tın alan bir Mı sır'lı (aziz,) ka rı sı na: "Onun ye ri ni üs tün tut
(ona gü zel bak), umu lur ki bi ze bir ya ra rı do ku nur ya da onu ev -
lat edi ni riz" de di. Böy le lik le Biz, Yu suf'u yer yü zün de (Mı sır'da)
yer le şik kıl dık. Ona söz le rin yo ru mun dan (olan bir bil gi yi) öğ ret -
tik. Al lah, em rin de ga lib olan dır, an cak in san la rın ço ğu bil mez -
ler. (12/21)
Er gin lik ça ğı na eri şin ce, ken di si ne hü küm ve ilim ver dik. İş te
Biz, iyi lik ya pan la rı böy le ödül len di ri riz. (12/22)
Evin de kal mak ta ol du ğu ka dın, on dan mu rad al mak is te di ve
ka pı la rı sım sı kı ka pa ta rak: "İs tek le rim se nin için dir, gel se ne"
de di. (Yu suf) De di ki: "Al lah'a sı ğı nı rım. Çün kü o be nim efen-
dim dir, ye ri mi gü zel tut muş tur. Ger çek şu ki, za lim ler kur tu lu şa
er mez." (12/23)
An dol sun ka dın onu ar zu la mış tı, -eğer Rab bi nin (zi na yı ya sak -
la yan) ke sin ka nıt (bur han)ını gör me sey di- o da (Yu suf da) onu
ar zu la mış tı. Böy le lik le Biz on dan kö tü lü ğü ve fuh şu ge ri çe vir -
mek için (ona de lil gön der dik). Çün kü o, muh lis kul la rı mız dan -
dı.(12/24)
Ka pı ya doğ ru iki si de koş tu lar. Ka dın onun göm le ği ni ar ka dan
çe kip yırt tı. (Tam) Ka pı nın ya nın da ka dı nın efen di siy le kar şı laş -
tı lar. Ka dın de di ki: "Ai le ne kö tü lük is te ye nin, zin da na atıl mak -
tan ve ya acı bir azab tan baş ka ce za sı ne ola bi lir?" (12/25)

(Yu suf) De di ki: "Onun ken di si ben den mu rad al mak is te di." Ka -
dı nın ya kın la rın dan bir şa hid şa hit lik et ti: "Eğer onun göm le ği
ön ta raf tan yır tıl mış sa bu du rum da ka dın doğ ru yu söy le miş tir,
ken di si ise ya lan söy le yen ler den dir. (12/26)
Yok eğer onun göm le ği ar ka dan çe ki lip-yır tıl mış sa, bu du rum da
ka dın ya lan söy le miş tir ve ken di si doğ ru yu söy le yen ler den dir."
(12/27)
Onun göm le ği nin ar ka dan çe ki lip-yır tıl dı ğı nı gör dü ğü za man
(ko ca sı): "Doğ ru su, bu si zin dü ze ni niz den (bi ri)dir. Ger çek ten
si zin dü ze ni niz bü yük tür" de di. (12/28)
"Yu suf, sen bun dan yüz çe vir. Sen de (ka dın) gü na hın do la yı -
sıy la ba ğış lan ma di le. Doğ ru su sen gü nah kar lar dan ol dun." Şe -
hir de (bir ta kım) ka dın lar: "Aziz (Ve zir)'in ka rı sı ken di uşa ğı nın
nef sin den mu rad al mak is ti yor muş. Öy le ki sev gi onun bağ rı na
sin miş. Biz doğ ru su onu açık ça bir sa pık lık için de gö rü yo ruz."
de di (Ka dın) On la rın dü zen le ri ni işi tin ce, on la ra (bir da vet çi)
yol la dı, otu rup da ya na cak la rı yer ler ha zır la dı ve her bi ri nin eli -
ne (ön le rin de ki mey ve le ri soy ma la rı için) bı çak ver di. (Yu suf'a
da:) "Çık, on la ra (gö rün)" de di. Böy le ce on lar onu (ola ğa nüs tü
gü zel lik te) gö rün ce (in sa nüs tü bir var lık mış gi bi göz le rin de) bü -
yüt tü ler, (şaş kın lık la rın dan) el le ri ni kes ti ler ve: "Al lah'ı ten zih
ede riz; bu bir be şer de ğil dir. Bu, an cak üs tün bir me lek tir" de di -
ler. Ka dın de di ki: "Be ni ken di siy le kı na dı ğı nız iş te bu dur. An -
dol sun onun nef sin den ben mu rad is te dim, o ise (ken di ni) ko ru -
du. Ve an dol sun, eğer o ken di si ne em ret ti ği mi yap ma ya cak
olur sa, mut la ka zin da na atı la cak ve el bet te kü çük dü şü rü len ler -
den ola cak." (Yu suf) De di ki: "Rab bim, zin dan, bun la rın be ni
ken di si ne ça ğır dık la rı şey den ba na da ha se vim li dir. Kur duk la rı
dü ze ni ben den uzak laş tır maz san, on la ra (kor ka rım) eği lim gös-
te rir, (böy le ce) ca hil ler den olu rum." Böy le ce Rab bi, du ası nı ka -
bul et ti ve on la rın hi le li dü zen le ri ni ken di sin den uzak laş tır dı.
Çün kü O, işi ten dir, bi len dir. Son ra on lar da (Yu suf'un if fe ti ne iliş-
kin) de lil le ri gör me le ri nin ar dın dan, mut la ka onu bel li bir vak te
ka dar zin da na at mak (gö rü şü)ağır bas tı. Onun la bir lik te iki genç
de zin da na gir miş ti. Bi ri: "Ben (rü yam da) ken di mi şa rap sı kı yor -
ken gör düm." de di. Öbü rü: "Ben de ken di mi ba şı mın üs tün de
ek mek ta şı yor ken gör düm; kuş da on dan ye mek tey di" de di.
"Bu nun yo ru mun dan bi ze ha ber ver. Doğ ru su biz se ni, iyi lik ya -
pan lar dan gör mek te yiz." De di ki: "Si ze rı zık la na ca ğı nız bir ye -
mek ge le cek ol sa, ben mut la ka si ze da ha gel me den ön ce onun
ne ol du ğu nu ha ber ve ri rim. Bu, rab bi min ba na öğ ret tik le rin den -
dir. Doğ ru su ben, Al lah'a iman et me yen, ahi re ti de ta nı ma yan -
la rın ta ken di le ri olan bir top lu lu ğun di ni ni ter ket tim." "Ata la rım
İb ra him'in, İs hak'ın ve Ya kub'un di ni ne uy dum. Al lah'a hiç bir
şey le şirk koş ma mız bi zim için ola cak şey de ğil. Bu, bi ze ve in -
san la ra Al lah'ın lü tuf ve ih sa nın dan dır, an cak in san la rın ço ğu
şük ret mez ler." "Ey zin dan ar ka daş la rım, bir bi rin den ay rı (bir sü -
rü) Rab ler mi da ha ha yır lı dır, yok sa kah har (kah re di ci) olan bir
tek Al lah mı?" "Si zin Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız, Al lah'ın ken-
di le ri hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği, si zin ve ata la rı nı zın ad
ola rak ad lan dır dık la rı nız dan baş ka sı de ğil dir. Hü küm, yal nız ca
Al lah'ın dır. O, ken di sin den baş ka sı na kul luk et me me ni zi em ret -
miş tir. Dos doğ ru olan din iş te bu dur, an cak in san la rın ço ğu bil-
mez ler." "Ey zin dan ar ka daş la rım, iki niz den bi ri efen di si ne şa -
rap içi re cek, di ğe ri ise ası la cak, kuş onun ba şın dan yi ye cek. İş -
te hak kın da fet va is te mek te ol du ğu nuz iş (ar tık) olup bit miş tir."
İki sin den kur tu la ca ğı nı san dı ğı ki şi ye de di ki: "Efen di nin
Katında be ni ha tır la." Fa kat şey tan, efen di si ne ha tır lat ma yı ona
unut tur du, böy le ce da ha ni ce yıl lar (Yu suf) zin dan da kal dı. Hü -
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küm dar:" Ben (rü yam da) ye di be si li inek gö rü yo rum, on la rı ye -
di za yıf inek yi yor; bir de ye di ye şil ba şak ve di ğer le ri ise kup-
ku ru. Ey ön de ge len (ka hin-bil gin ler,) eğer rü ya yo rum lu yor sa -
nız be nim bu rü ya mı çö zü ve rin" de di. (12/29-43)
De di ler ki: "(Bun lar) Kar ma ka rı şık düş ler dir. Biz böy le düş le rin
yo ru mu nu bi len ler de ği liz." O iki ki şi den kur tul muş ola nı, ni ce
za man son ra ha tır la dı ve: "Ben bu nun yo ru mu nu si ze ha ber ve -
ri rim, he men be ni (zin da na) gön de rin" de di. (Zin da na gi dip:)
"Yu suf, ey doğ ru (söz lü in san). Ye di be si li ine ği ye di za yıf (ine-
ğin) ye di ği ve ye di ye şil ba şak la di ğer le ri ku ru olan (rü ya) ko nu-
sun da bi ze fet va ver. Uma rım ki in san la ra da (se nin söy le dik le -
rin le) dö ne rim, bel ki on lar (bu nun an la mı nı) öğ ren miş olur lar."
De di ki: "Siz ye di yıl, ön ce le ri (ek ti ği niz) gi bi ekin ekin, ye di ği ni -
zin az bir kıs mı dı şın da (ka la nı nı) biç tik le ri ni zi ba şa ğın da bı ra -
kın." Son ra bu nun ar ka sın dan (ku rak lı ğı) zor lu ye di yıl ge le cek -
tir, sak la dı ğı nız az bir mik tar dı şın da, da ha ön ce bi rik tir di ği ni zi
yi yip bi ti re cek tir." Son ra bu nun ar ka sın dan bir yıl ge le cek tir ki,
in san lar on da bol bol yağ mu ra ka vuş tu ru la cak ve on da sı kıp-
sa ğa cak lar." Hü küm dar de di ki: "Onu ba na ge ti rin." Ona el çi
gel di ğin de (Yu suf:) "Efen di ne (Rab bi ne) dön de ona sor: "El le -
ri ni ke sen o ka dın la rın du ru mu ney di? Doğ ru su be nim Rab bim,
on la rın hi le li dü zen le ri ni ger çek ten bi len dir." (Hü küm dar top la -
dı ğı o ka dın la ra:) "Yu suf'un nef sin den mu rad al mak is te di ği niz -
de si zin du ru mu nuz ney di?" de di. On lar: "Al lah için, ha şa" de di-
ler. "Biz on dan hiç bir kö tü lük gör me dik." Aziz (Ve zir)in de ka rı -
sı de di ki: "İş te şu an da ger çek or ta ye re çık tı; onun nef sin den
ben mu rad al mak is te miş tim. O ise ger çek ten doğ ru yu söy len -
ler den dir." (Yu suf ara cı ya şu nu söy le di:) "Bu, (iti raf Ve zi rin)
yok lu ğun da ger çek ten ken di si ne iha net et me di ği mi ve ger çek -
ten Al lah'ın iha net eden le rin hi le li-dü zen le ri ni ba şa rı ya ulaş tır -
ma dı ğı nı ken di si nin de bi lip öğ ren me si için di." (12/44-52)
"(Yi ne de) Ben nef si mi te mi ze çı ka ra mam. Çün kü ger çek ten
ne fis, -Rab bi min ken di si ni esir ge di ği dı şın da- var gü cüy le kö tü -
lü ğü em re den dir. Şüp he siz, be nim Rab bim, ba ğış la yan dır, esir-
ge yen dir." Hü küm dar de di ki: "Onu ba na ge ti rin, onu ken di me
bağ lı kı la yım." Onun la ko nuş tu ğun da da (şöy le) de di: "Sen bu -
gün bi zim ya nı mız da (ar tık) önem li bir yer sa hi bi sin, gü ve ni lir
(bir da nış man-yö ne ti ci)sin." (Yu suf) De di ki: "Be ni (bu) ye rin (ül -
ke nin) ha zi ne le ri üze rin de (bir yö ne ti ci) kıl. Çün kü ben, (bun la rı
iyi) bir ko ru yu cu yum, (yö ne tim iş le ri ni de) bi le nim." İş te böy le ce
Biz yer yü zün de Yu suf'a güç ve im kan (ik ti dar) ver dik. Öy le ki,
ora da (Mı sır'da) di le di ği yer de ko nak la dı. Biz ki me di ler sek rah-
me ti mi zi na sib ede riz ve iyi lik ya pan la rın ec ri ni kay ba uğ rat ma -
yız. Ahi re tin kar şı lı ğı ise, iman eden ler ve tak va da bu lu nan lar
için da ha ha yır lı dır. (Ku rak lık baş la yın ca) Yu suf'un kar deş le ri
ge lip ya nı na gir di ler, onu ta nı ma dık la rı hal de ken di si on la rı he -
men ta nı dı. On la rın er zak yük le ri ni ha zır la yın ca de di ki: "Ba na
ba ba nız dan olan kar de şi ni zi ge ti rin. Gör mü yor mu su nuz, ben
öl çü yü tam tu ta rım ve ben ko nuk se ver le rin en ha yır lı sı yım."
"Eğer onu ba na ge tir me ye cek olur sa nız, ar tık be nim ka tım da si -
zin için bir öl çek (er zak) yok tur ve ba na da yak laş ma yın." De di -
ler ki: "Onu ba ba sın dan is te me ye ça lı şa ca ğız ve her hal de biz
bu nu ya pa bi le ce ğiz." Yar dım cı la rı na de di ki: "Ser ma ye le ri ni (er -
zak be del le ri ni) yük le ri nin içi ne ko yun. İh ti mal ki ai le le ri ne dön-
dük le rin de bu nun far kı na va rır lar da bel ki ge ri dö ner ler." Böy le -
lik le ba ba la rı na dön dük le ri za man, de di ler ki: "Ey ba ba mız, öl -
çek biz den en gel len di. Bu du rum da kar de şi mi zi bi zim le gön der
de er za ğı ala lım. Onu mut la ka ko ru ya ca ğız." De di ki: "Da ha ön -
ce kar de şi ko nu sun da si ze gü ven di ğim den baş ka (bir şe kil de)

onun hak kın da si ze gü ve nir mi yim? Al lah en ha yır lı ko ru yu cu -
dur ve O, esir ge yen le rin esir ge yi ci si dir." Er zak yük le ri ni açıp da
ser ma ye le ri nin ken di le ri ne ge ri ve ril miş ol du ğu nu gör dük le rin -
de, de di ler ki: "Ey Ba ba mız, da ha ne yi arı yo ruz, iş te ser ma ye -
miz bi ze ge ri ve ril miş; (bu nun la yi ne) ai le mi ze er zak ge ti ri riz,
kar de şi mi zi ko ru ruz ve bir de ve yü kü nü de ila ve ede riz. Bu (al -
dı ğı mız) az bir öl çek tir." "Ba na et ra fı nı zın çe pe çev re ku şa tıl ma -
sı dı şın da, onu ne olur sa ol sun mut la ka ba na ge ti re ce ği ni ze da -
ir Al lah adı na ke sin bir söz ve rin ce ye ka dar, onu si zin le as la
gön de re mem." de di. Böy le lik le ona ke sin bir söz ve rin ce de di
ki: "Al lah, söy le dik le ri mi ze ve kil dir." Ve de di ki: "Ey ço cuk la rım,
tek bir ka pı dan gir me yin, ay rı ay rı ka pı lar dan gi rin. Ben si ze
Al lah'tan hiç bir şe yi sağ la ya mam (gi de re mem). Hü küm yal nız -
ca Al lah'ın dır. Ben O'na te vek kül et tim. Te vek kül eden ler de
yal nız ca O'na te vek kül et me li dir ler." (12/53-67)
Ba ba la rı nın ken di le ri ne em ret ti ği yer den (Mı sır'a) gir dik le rin de,
(bu,) -Ya kub'un nef sin de ki di le ği açı ğa çı kar ma sı dı şın da- on la -
ra Al lah'tan ge le cek olan hiç bir şe yi (gi der me yi) sağ la ma dı.
Ger çek ten o, ken di si ne öğ ret ti ği miz için bir ilim sa hi biy di. An cak
in san la rın ço ğu bil mez ler. Yu suf'un ya nı na gir dik le ri za man, o,
kar de şi ni bağ rı na bas tı; "Ben" de di. "Se nin ger çek ten kar de şi -
nim. Ar tık on la rın yap tık la rı na üzül me." Er zak yük le ri ni ken di le -
ri ne ha zır la yın ca da, su ka bı nı kar de şi nin yü kü içi ne bı rak tı,
son ra bir mü na di (şöy le) ses len di: "Ey ka fi le, siz ler ger çek ten
hır sız sı nız." On la ra doğ ru yö ne le rek: "Ne yi kay bet ti niz?" de di -
ler. De di ler ki: "Hü küm da rın su ta sı nı kay bet tik, kim onu (bu lup)
ge ti rir se, (ona ar ma ğan ola rak) bir de ve yü kü var dır. Ben de bu -
na ke fi lim." "Al lah adı na, hay ret" de di ler. "Siz de bil miş si niz ki,
biz (bu) ye re boz gun cu luk çı kar mak ama cıy la gel me dik ve biz
hır sız de ği liz." "Öy ley se" de di ler. "Eğer ya lan söy lü yor sa nız
(bu nun) ce za sı ne dir?" De di ler ki: "Bu nun ce za sı, (su ta sı) yü -
kün de bu lu na nın ken di si dir. İş te Biz zul me den le ri böy le ce za -
lan dı rı rız." Böy le ce (Yu suf) kar de şi nin ka bın dan ön ce on la rın
kab la rı nı (yok la ma ya) baş la dı, son ra onu kar de şi nin ka bın dan
çı kar dı. İş te Biz Yu suf için böy le bir plan dü zen le dik. (Yok sa)
Hü küm da rın di nin de (yü rür lük te ki ka nu na gö re) kar de şi ni (ya -
nın da) alı ko ya maz dı. An cak Al lah'ın di le me si baş ka. Biz di le di -
ği mi zi de re ce ler le yük sel ti riz. Ve her bil gi sa hi bi nin üs tün de da -
ha iyi bir bi len var dır. De di ler ki: "Şa yet çal mış bu lu nu yor sa,
bun dan ön ce onun kar de şi de çal mış tı." Yu suf bu nu ken di için-
de sak lı tut tu ve bu nu on la ra açık la ma dı (ve için den): "Siz da ha
kö tü bir ko num da sı nız" de di. "Si zin düz mek te ol duk la rı nı zı
Allah da ha iyi bi lir." De di ler ki: "Ey Ve zir, ger çek şu ki, bu nun
yaş lı (ve) bü yük bir ba ba sı var; onun ye ri ne biz den bi ri si ni alı-
koy. Doğ ru su biz, se ni iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." De di ki:
"Eş ya mı zı ken di sin de bul du ğu mu zun dı şın da, bi ri si ni alı koy ma -
mız dan Al lah'a sı ğı nı rız. Yok sa bu du rum da kuş ku suz biz za lim
olu ruz." On dan umut la rı nı kes tik le ri za man, (du ru mu) ken di
ara la rın da gö rüş mek üze re bir ya na çe kil di ler. On la rın bü yük le -
ri de di ki: "Ba ba nı zın si ze kar şı Al lah adı na ke sin bir söz al dı ğı -
nı ve da ha ön ce Yu suf ko nu sun da yap tı ğı mız aşı rı lı ğı (iş le di ği -
miz su çu) bil mi yor mu su nuz? Ar tık (bun dan böy le) ben, ya ba -
bam ba na izin ve rin ce ye ve ya Al lah ba na iliş kin hü küm ve rin -
ce ye ka dar (bu) yer den ke sin ola rak ay rı la mam. O, hü küm ve -
ren le rin en ha yır lı sı dır." 12/68-80)
"Dö nün ba ba nı za ve de yin ki: '-Ey ba ba mız, se nin oğ lun ger-
çek ten hır sız lık et ti. Biz, bil di ği miz den baş ka sı na şa hit lik et me -
dik. Biz gay bın kol la yı cı la rı de ği liz." "İçin de (ya şa mak ta) ol du -
ğu muz şeh re sor, hem ken di sin de gel di ği miz ker va na da. Biz
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ger çek ten doğ ru yu söy le yen le riz." (Şeh re dö nüp du ru mu ba ba -
la rı na ak ta rın ca o:) "Ha yır" de di. "Nef si niz si zi ya nıl tıp (böy le)
bir işe sü rük le miş. Bun dan son ra (ba na dü şen) gü zel bir sa bır -
dır. Umu lur ki Al lah (pek ya kın bir ge le cek te) on la rın tü mü nü
ba na ge ti rir. Çün kü O, bi le nin, hü küm ve hik met sa hi bi ola nın
ken di si dir." Ve on lar dan yüz(ünü) çe vir di ve: "Ey Yu suf'a kar şı
(ar tan da ya nıl maz) kah rım" de di ve göz le ri üzün tü sün den
(ağar dık ça) ağar dı. Ki yut kun duk ça yut ku nu yor du." "Al lah adı -
na, hay ret" de di ler. "Ha la Yu suf'u anıp dur mak ta sın. So nun da
(ya kah rın dan) has ta la na cak sın ya da he la ke uğ ra yan lar dan
ola cak sın." De di ki: "Ben, da ya nıl maz kah rı mı ve üzün tü mü yal-
nız ca Al lah'a şi ka yet edi yo rum. Ben Al lah'tan (bir bil gi ola rak)
si zin bil me di ği ni zi de bi li yo rum." "Oğul la rım, gi din de Yu suf ile
kar de şin den (du yar lı bir araş tır may la) bir ha ber ge ti rin ve
Allah'ın rah me tin den umut kes me yin. Çün kü ka fir ler top lu lu -
ğun dan baş ka sı Al lah'ın rah me tin den umut kes mez." Böy le ce
onun (Yu suf'un) hu zu ru na gir dik le ri za man, de di ler ki: "Ey Ve -
zir, bi ze ve ai le mi ze şid det li bir dar lık do kun du; öne mi ol ma yan
bir ser ma ye ile gel dik. Bi ze ar tık (yi ne) öl çe ği tam ola rak ver ve
bi ze ila ve bir ba ğış ta bu lun. Şüp he siz Al lah, ta sad duk ta bu lu -
nan la ra kar şı lı ğı nı ve rir." (Yu suf) De di ki: "Siz ler, ca hil ler iken
Yu suf'a ve kar de şi ne ne ler yap tı ğı nı zı bi li yor mu su nuz?" "Sen
ger çek ten Yu suf mu sun, sen sin öy le mi?" de di ler. "Ben Yu -
suf'um" de di. "Ve bu da kar de şim dir. Doğ ru su Al lah bi ze lü tuf ta
bu lun du. Ger çek şu ki, kim sa kı nır ve sab re der se, şüp he siz
Allah, iyi lik te bu lu nan la rın kar şı lı ğı nı bo şa çı kar maz." De di ler ki:
"Al lah adı na, hay ret, Al lah se ni ger çek ten bi ze kar şı ter cih edip-
seç miş tir ve biz de ger çek ten ha ta ya dü şen ler idik." De di ki:
"Bu gün si ze kar şı sor gu la ma, kı na ma yok tur. Si zi Al lah ba ğış -
la sın. O, mer ha met li le rin (en) mer ha met li si dir." (12/82-92)
"Bu göm le ğim le gi din de, ba ba mın yü zü ne sü rün. Gö zü (yi ne)
gö rür ha le ge lir. Bü tün ai le ni zi de ba na ge ti rin." Ka fi le (Mı -
sır'dan) ay rıl ma ya baş la dı ğı za man, ba ba la rı de di ki: "Eğer be -
ni bu na mış say mı yor sa nız, ina nın Yu suf'un ko ku su nu (bur num -
da tü ter) bu lu yo rum." "Al lah adı na, hay ret" de di ler. "Sen ha la
geç miş te ki yan lış lı ğın da sın." Müj de ci ge lip de onu (göm le ği)
onun yü zü ne sür dü ğü za man, gö zü gö rür ola rak (sağ lı ğı na) dö -
nü ver di. (Ya kub) De di ki: "Ben, si ze bil me di ği ni zi Al lah'tan ger-
çek ten bi li yo rum de me dim mi?" (Ço cuk la rı da:) "Ey ba ba mız,
bi zim için gü nah la rı mı zın ba ğış lan ma sı nı di le. Biz ger çek ten
ha ta ya dü şen ler idik" de di ler. "İler de si zin için Rab bim den ba -
ğış lan ma di le rim. Çün kü O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir" de di.
Böy le ce on lar (ge lip) Yu suf'un ya nı na gir dik le ri za man, an ne ve
ba ba sı nı bağ rı na bas tı ve de di ki: "Al lah'ın di le me siy le Mı sır'a
gü ven lik için de gi ri niz." Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt-
tu; onun için sec de ye ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam, bu, da ha
ön ce ki rü ya mın yo ru mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı.
Ba na iyi lik et ti, çün kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le
kar deş le ri min ara sı nı aç tık tan son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di.
Şüp he siz be nim Rab bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir
eden di. Ger çek ten bi len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." "Rab -
bim, Sen ba na mülk ten (bir pay ve onu yö net me im ka nı nı) ver-
din, söz le rin yo ru mun dan (bir bil gi) öğ ret tin. Gök le rin ve ye rin
ya ra tı cı sı, dün ya da ve ahi ret te be nim ve lim Sen sin. Müs lü man
ola rak be nim ha ya tı ma son ver ve be ni sa lih le rin ara sı na kat."
Bu, sa na (ey Mu ham med) vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir.
Yok sa on lar, (Yu suf'un kar deş le ri) o hi le li-dü ze ni ku rar lar ken,
ya pa cak la rı işe top lu ca ka rar ver dik le ri za man sen yan la rın da
de ğil din. Sen şid det le ar zu et sen bi le, in san la rın ço ğu iman
ede cek de ğil dir. Oy sa ki sen bu na kar şı on lar dan bir üc ret de

is te mi yor sun. O, alem ler için yal nız ca bir 'öğüt ve ha tır lat ma dır.'
(12/93-104)
An dol sun da ha ön ce Yu suf da si ze apa çık bel ge ler ge tir miş ti. O
za man si ze ge tir dik le ri hak kın da kuş ku ya ka pı lıp dur muş tu nuz.
So nun da o ve fat edin ce de miş ti niz ki; "Al lah on dan son ra ke sin
ola rak bir el çi gön der mez." İş te Al lah öl çü yü ta şı ran şüp he ci
kim se yi böy le sap tı rır. (40/34)

YU VA
Ger çek olan va'd yak laş mış tır, iş te o za man, in kâr eden le rin
göz le ri yu va la rın dan fır la ya cak: "Ey vah lar bi ze, biz bun dan tam
bir gaf let için dey dik, ha yır, biz ler za lim kim se ler dik" (di ye cek -
ler). (21/97)
Ni ha yet ka rın ca va di si ne gel dik le rin de, bir di şi ka rın ca de di ki:
"Ey ka rın ca top lu lu ğu, ken di yu va la rı nı za gi rin, Sü ley man ve or -
du la rı, far kın da ol mak sı zın si zi kı rıp-geç me sin." (27/18)

YU VAR LAN MAK
Bun dan son ra kalp le ri niz yi ne ka tı laş tı; taş gi bi, hat ta da ha ka -
tı. Çün kü taş lar dan öy le le ri var dır ki, on lar dan ır mak lar fış kı rır,
öy le le ri var dır ki ya rı lır, on dan su lar çı kar, öy le le ri var dır ki Allah
kor ku suy la yu var la nır. Al lah yap tık la rı nız dan ga fil (ha ber siz)
de ğil dir. (2/74)
Bi na sı nın te me li ni, Al lah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze ri ne ku ran
kim se mi ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me li ni gö çe cek bir ya rın
ke na rı na ku rup onun la bir lik te ken di si de ce hen nem ate şi içi ne
yu var la nan kim se mi? Al lah, zul me den bir top lu lu ğa hi da yet
ver mez. (9/109)

YÜN
Al lah, si ze ev le ri ni zi (için de) "gü ven lik ve hu zur bu la ca ğı nız yer-
ler" kıl dı; ve si ze hay van de ri le rin den hem göç gü nün de, hem
yer leş me gü nün de ko lay lık la ta şı ya bi le ce ği niz ev ler; yün le rin -
den, ya pa ğı la rın dan ve kıl la rın dan bir za ma na ka dar gi yim lik -
ler-dö şe me lik ler ve (ti ca ret için) bir me ta kıl dı. (16/80)
Dağ lar da (et ra fa uçuş muş) ren ga renk yün gi bi ola cak. (70/9)
Ve dağ la rın 'et ra fa sa çıl mış' renk li yün ler gi bi ola cak la rı (gün),
(101/5)

YÜ REK ACI SI
Ger çek şu ki, in kâr eden ler, (in san la rı) Al lah'ın yo lun dan en gel -
le mek için mal la rı nı har car lar; bun dan böy le de har ca ya cak lar.
Son ra bu, on la ra yü rek acı sı ola cak tır, son ra boz gu na uğ ra tı la -
cak lar dır. İn kâr eden ler so nun da ce hen ne me sü rü lüp top la na -
cak lar dır. (8/36)

YÜ RÜ YÜŞ
An dol sun, Biz Mu sa'ya vah yet miş tik: "Kul la rı mı ge ce le yin yü rü -
yü şe ge çir, on la ra de niz de ku ru bir yol aç, ye ti şil mek ten kork-
ma dan ve en di şe ye ka pıl ma dan." (20/77)
Mu sa'ya: "Kul la rı mı ge ce yü rü yü şe ge çir, çün kü iz le ne cek si niz"
di ye vah yet tik. (26/52)
Yü rü yü şün de or ta bir yol tut, se sin den de (yük sek per de le ri) ek -
silt. Çün kü, ses le rin en çir kin ola nı ger çek ten eşek le rin se si dir."
(31/19)
(Al lah da:) "Öy ley se, kul la rı mı ge ce le yin yü rü yü şe ge çir, mu -
hak kak ta kip edi le cek si niz." (di ye du ası nı ka bul edip ce vap ver -
di). (44/23)
Ve dağ lar (yer le rin den oy na tan) bir yü rü yüş le yü rür. (52/10)
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ZA AF
Ey iman eden ler, be lir li bir sü re için borç lan dı ğı nız za man onu
ya zı nız. Ara nız dan bir ka tip doğ ru ola rak yaz sın, ka tip Al lah'ın
ken di si ne öğ ret ti ği gi bi yaz mak tan ka çın ma sın, yaz sın. Üze rin -
de hak olan (borç lu) da yaz dır sın ve Rab bi olan Al lah'tan sa kın-
sın, on dan hiç bir şe yi ek silt me sin. Eğer üze rin de hak olan
(borç lu), dü şük akıl lı ya da za'f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya
güç ye ti re me ye cek se, ve li si dos doğ ru yaz dır sın. Er kek le ri niz -
den de iki şa hid tu tun; eğer iki er kek yok sa, şa hid ler den rı za
gös te re ce ği niz bir er kek ve bi ri şa şır dı ğın da öbü rü ona ha tır la -
ta cak iki ka dın (da olur). Şa hid ler ça ğı rıl dık la rı za man ka çın -
ma sın lar. Onu (bor cu) az ol sun, çok ol sun, sü re siy le bir lik te
yaz ma ya üşen me yin. Bu, Al lah Katında en adil, şa hit lik için en
sağ lam, şüp he len me me niz için de en ya kın olan dır. An cak ara-
nız da dev re dip dur du ğu nuz ve pe şin ola rak yap tı ğı nız ti ca ret
baş ka, bu nu yaz ma ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Alış-
ve riş et ti ği niz de de şa hid tu tun. Ya za na da, şa hi de de za rar ve -
ril me sin. (Ak si ni) Ya par sa nız, o, ken di niz için fısk (zu lüm ve gü -
nah)tır. Al lah'tan sa kı nın. Al lah si ze öğ re ti yor. Al lah her şe yi bi -
len dir. (2/282)
Şim di, Al lah siz den (yü kü nü zü) ha fif let ti ve siz de bir za'f ol du -
ğu nu bil di. Siz den yüz sa bır lı (ki şi) bu lu nur sa, (on la rın) iki yü zü-
nü boz gu na uğ ra tır; eğer siz den bin (ki şi) olur sa, Al lah'ın iz niy -
le (on la rın) iki bi ni ni ye ner. Al lah, sab re den ler le be ra ber dir.
(8/66)
Al lah, si zi bir za'ftan ya rat tı, son ra (bu) za'fın ar dın dan bir kuv-
vet kıl dı, son ra bu kuv ve tin ar dın dan da bir za'f ve yaş lı lık ver -
di. Di le di ği ni ya ra tır. O, bi len dir, güç ye ti ren dir. (30/54)
İn kâr eden ler de di ki: "Biz ke sin ola rak, ne bu Kur'an'a ina nı rız,
ne on dan ön ce ki (in di ri le)ne." Sen o zul me den le ri, Rab le ri hu -
zu run da tu tuk lan mış ola rak gör sen; sö zü (suç la ma la rı) bir bir le -
ri ne kar şı evi rip-çe vi rir (bir bir le ri ne yö nel tir ler). Za'fa uğ ra tı lan
(müs taz'af)lar, bü yük lük tas la yan la ra der ler ki: "Eğer siz ler ol -
ma say dı nız, ger çek ten biz ler mü'min (kim se)ler olur duk."
(34/31)
Bü yük lük tas la yan lar, za'fa uğ ra tı lan (müs taz'af)la ra de di ler ki:
"Si ze hi da yet gel dik ten son ra, si zi biz mi on dan alı koy duk? Ha -
yır, siz (za ten) suç lu-gü nah kar lar dı nız." (34/32)
Za'fa uğ ra tı lan lar da bü yük lük tas la yan la ra: "Ha yır, siz ge ce ve
gün düz hi le li dü zen ler (ku rup) bi zim Al lah'ı in kar et me mi zi ve
O'na eş ler koş ma mı zı bi ze em re di yor du nuz" de di ler. Aza bı gör-
dük le rin de piş man lık la rı nı sak lar lar; biz de in kâr eden le rin bo -
yun la rı na hal ka lar ge çir dik. On lar, yap tık la rın dan baş ka sıy la mı
ce za lan dı rı la cak lar dı? (34/33)

ZA FER
An dol sun, siz güç süz iken Al lah si ze Be dir'de yar dı mıy la za fer
ver di. Şu hal de Al lah'tan sa kı nın, O'na şük re de bi le si niz. (3/123)
Al lah bu nu (yar dı mı) si ze an cak bir müj de ol sun ve kalp le ri niz
bu nun la tat min bul sun di ye yap tı. 'Yar dım ve za fer' (nus ret) an -
cak üs tün ve güç lü, hü küm ve hik met sa hi bi olan Al lah'ın
Katından dır. (3/126)
Hiç bir pey gam be re, yer yü zün de ke sin bir za fer ka za nın ca ya
ka dar esir al ma sı ya kış maz. Siz dün ya nın ge çi ci ya ra rı nı is ti -
yor su nuz. Oy sa Al lah (si ze) ahi re ti is te mek te dir. Al lah, üs tün ve
güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (8/67)

On lar la çar pı şı nız. Al lah, on la rı si zin el le ri niz le azab lan dır sın,
hor ve aşa ğı lık kıl sın ve on la ra kar şı si ze za fer ver sin, mü'min-
ler top lu lu ğu nun göğ sü nü şi fa ya ka vuş tur sun. (9/14)
De ki: "Siz bi zim için iki gü zel lik ten (şe hid lik ve ya za fer den) bi -
ri nin dı şın da baş ka sı nı mı bek li yor su nuz? Oy sa biz de, Al lah'ın
ya Ken di Katından ve ya bi zim eli miz le si ze bir azab do kun du -
ra ca ğı nı bek li yo ruz. Öy ley se siz bek le ye du run, kuş ku suz biz de
siz ler le bir lik te bek le yen le riz." (9/52)
An cak iman eden ler, sa lih amel ler de bu lu nan lar ve Al lah'ı çok -
ça zik re den ler ile zul me uğ ra tıl dık tan son ra za fer ka za nan lar
(ve ya öc le ri ni alan lar) baş ka. Zul met mek te olan lar, na sıl bir in -
kı la ba uğ ra yıp dev ri le cek le ri ni pek ya kın da bi le cek ler dir.
(26/227)
İn san lar dan öy le si var dır ki, "Al lah'a iman et tik" der; fa kat Al lah
uğ ru na ezi yet gör dü ğü za man, in san la rın (ken di si ne yö nelt tik -
le ri iş ken ce ve) fit ne si ni Al lah'ın aza bıy mış gi bi sa yar; ama
Rab bin den 'bir yar dım ve za fer' ge lir se, an dol sun: "Biz ger çek -
ten siz ler le bir lik tey dik" de mek te dir ler. Oy sa Al lah, alem le rin si -
ne le rin de ola nı da ha iyi bi len de ğil mi dir? (29/10)
Al lah, in kâr eden le ri kin ve öf ke le riy le ge ri çe vir di, on lar hiç bir
hay ra va ra ma dı lar. Sa vaş ta Al lah (yar dım cı ve za fer na sib edi -
ci ola rak) mü'min le re yet ti. Al lah çok güç lü dür, üs tün ve ga lib
olan dır. (33/25)
Ger çek ten on lar, mu hak kak nus ret (yar dım ve za fer) bu la cak -
lar dır. (37/172)
Al lah, tak va sa hip le ri ni (ina na rak ve inanç la rı nı uy gu la ya rak)
za fe re ulaş ma la rı do la yı sıy la kur ta rır. On la ra kö tü lük do kun maz
ve on lar hüz ne ka pıl ma ya cak lar dır. (39/61)
Öy ley se, in kâr eden ler le (sa vaş sı ra sın da) kar şı kar şı ya gel di -
ği niz za man, he men bo yun la rı nı vu run; so nun da on la rı 'iyi ce
boz gu na uğ ra tıp za fer ka za nın ca da' ar tık (esir ler için) ba ğı
sım sı kı tu tun. Bun dan son ra ya bir lü tuf ola rak (on la rı bı ra kın)
ve ya bir fid ye (kar şı lı ğı sa lı ve rin). Öy le ki sa vaş ağır lık la rı nı bı -
rak sın (so na er sin). İş te böy le; eğer Al lah di le miş ol say dı, el bet-
te on lar dan in ti kam alır dı. An cak (sa vaş,) siz le ri bir bi ri niz le de -
ne me si için dir. Al lah yo lun da öl dü rü len le rin ise; ke sin ola rak
(Al lah,) amel le ri ni gi de rip-bo şa çı kar maz. (47/4)
Ve Al lah, sa na 'üs tün ve onur lu' bir za fer le yar dım et sin. (48/3)
On la ra kar şı si ze za fer ver dik ten son ra, Mek ke'nin gö be ğin de
el le ri ni siz den ve si zin de el le ri ni zi on lar dan çe ken O'dur. Al lah,
yap tık la rı nı zı hak kıy la gö ren dir. (48/24)
Ve se ve ce ği niz bir baş ka (ni met) da ha var: Al lah'tan 'yar dım ve
za fer (nus ret)' ve ya kın bir fe tih. Mü'min le ri müj de le. (61/13)

ZAK KUM
Na sıl böy le bir ko nak lan ma mı da ha ha yır lı yok sa zak kum ağa -
cı mı? (37/62)
Doğ ru su Biz onu kâ fir ler için bir fit ne (bir im ti han ko nu su) kıl dık.
(37/63)
Şüp he siz o 'çıl gın ca ya nan ate şin' di bin de bi tip çı kar. (37/64)
Onun to mur cuk la rı şey tan la rın baş la rı gi bi dir. (37/65)
Ar tık ger çek ten on dan yi ye cek ler böy le lik le ka rın la rı nı on dan
dol du ra cak lar. (37/66)
Doğ ru su o zak kum ağa cı; (44/43)
Gü nah kar ola nın ye me ği dir. (44/44)
Po ta gi bi; ka rın lar da kay nar-du rur; (44/45)
Kay nar-su yun kay na ma sı gi bi. (44/46)
Şüp he siz zak kum olan bir ağaç tan yi ye cek si niz. (56/52)
Böy le ce ka rın la rı(nı zı) on dan dol du ra cak sı nız. (56/53)
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ZA LİM
Ve de dik ki: "Ey Adem, sen ve eşin cen net te yer leş. İki niz de
on dan, ne re sin den di ler se niz, bol bol yi yin; ama şu ağa ca yak-
laş ma yın, yok sa za lim ler den olur su nuz." (2/35)
Ha ni Mu sa ile kırk ge ce için söz leş miş tik. Ama son ra siz, onun
ar ka sın dan bu za ğı yı (tan rı) edin miş ve (böy le ce) za lim ler ol -
muş tu nuz. (2/51)
Ama zul me den ler, ken di le ri ne söy le nen sö zü bir baş ka sıy la de -
ğiş tir di ler. Biz de o za lim le rin yap tık la rı boz gun cu lu ğa kar şı lık,
üzer le ri ne gök ten iğ renç bir azab in dir dik. (2/59)
An dol sun, Mu sa si ze apa çık bel ge ler le gel di. Son ra siz onun ar -
ka sın dan bu za ğı yı (tan rı) edin di niz. İş te siz (böy le) za lim ler si -
niz. (2/92)
Oy sa on lar, ön ce den el le ri nin tak dim et tik le rin den do la yı onu
(ölü mü) hiç bir za man ke sin ola rak di le mi ye cek ler dir. Al lah, za -
lim le ri bi len dir. (2/95)
Al lah'ın mes cid le rin de O'nun is mi nin anıl ma sı nı en gel le yen ve
bun la rın yı kıl ma sı na ça ba har ca yan dan da ha za lim kim ola bi -
lir? On la rın (du ru mu) iç le ri ne kor ka rak gir mek ten baş ka sı de ğil -
dir. On lar için dün ya da bir aşa ğı lan ma, ahi ret te bü yük bir azab
var dır. (2/114)
Ha ni Rab bi, İb ra him'i bir ta kım ke li me ler le de ne miş ti. O da (is te -
nen le ri) tam ola rak ye ri ne ge tir miş ti. (O za man Al lah İb ra him'e):
"Se ni şüp he siz in san la ra imam kı la ca ğım" de di. (İb ra him) "Ya
so yum dan olan lar?" de yin ce (Al lah:) "Za lim ler be nim ah di me
eri şe mez" de di. (2/124)
Yok sa siz, ger çek ten İb ra him'in, İs ma il'in, İs hak'ın, Ya kub'un ve
to run la rı nın Yahudi ve ya Hı ris ti yan ol duk la rı nı mı söy lü yor su -
nuz? De ki: "Siz mi da ha iyi bi li yor su nuz, yok sa Al lah mı?
Allah'tan ken di sin de olan bir şe ha de ti giz le yen den da ha za lim
olan kim dir? Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil de ğil dir." (2/140)
An dol sun, ken di le ri ne ki tap ve ri len le re her aye ti (de li li) ge tir sen,
yi ne on lar se nin kıb le ne uy maz; sen de on la rın kıb le le ri ne uya-
cak de ğil sin. On lar dan bir kıs mı, bir kıs mı nın kıb le si ne (bi le) uy -
maz. An dol sun, eğer sa na ge len bun ca ilim den son ra on la rın
he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak olur san, o za man ger çek ten
za lim ler den olur sun. (2/145)
Bo şan ma iki de fa dır. (Son ra) Ya iyi lik le tut mak ve ya gü zel lik le
bı rak mak (ge re kir). On la ra (ka dın la ra) ver di ği niz bir şe yi ge ri al -
ma nız si ze he lal de ğil dir; an cak iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak-
ta tu ta ma ya cak la rın dan kork muş ol ma la rı (du ru mu baş ka).
Eğer iki si nin Al lah'ın sı nır la rı nı ayak ta tu ta ma ya cak la rın dan
kor kar sa nız, bu du rum da (ka dı nın) fid ye ver me sin de iki si için
de gü nah yok tur. İş te bun lar, Al lah'ın sı nır la rı dır; on la ra te ca vüz
et me yin. Kim Al lah'ın sı nır la rı na te ca vüz eder se, on lar za lim le -
rin ta ken di le ri dir. (2/229)
Mu sa'dan son ra İs ra ilo ğul la rı nın ön de ge len le ri ni gör me din mi?
Ha ni, pey gam ber le rin den bi ri ne: "Bi ze bir me lik gön der de Al lah
yo lun da sa va şa lım" de miş ler di, O: "Ya üze ri ni ze sa vaş ya zıl dı -
ğı hal de sa vaş ma ya cak olur sa nız?" de miş ti. "Bi ze ne olu yor ki
Al lah yo lun da sa vaş ma ya lım? Ki biz yur du muz dan çı ka rıl dık ve
ço cuk la rı mız dan (uzak laş tı rıl dık.)" de miş ler di. Ama on la ra sa -
vaş ya zıl dı ğı (ön gö rül dü ğü) za man, az bir kıs mı ha riç yüz çe vir-
di ler. Al lah za lim le ri bi lir. (2/246)
Al lah, ken di si ne mülk ver di, di ye Rab bi ko nu sun da İb ra him'le
tar tış ma ya gi re ni gör me din mi? Ha ni İb ra him: "Be nim Rab bim
di ril tir ve öl dü rür" de miş ti; o da: "Ben de öl dü rür ve di ril ti rim" de -
miş ti. (O za man) İb ra him: "Şüp he yok, Al lah gü ne şi do ğu dan
ge ti rir, (ha di) sen de onu ba tı dan ge tir" de yin ce, o in kâr cı böy-

le ce afal la yıp kal mış tı. Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (2/258)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rın ecir le ri ek sik siz öde ne -
cek tir. Al lah, za lim olan la rı sev mez." (3/57)
Ar tık bun dan son ra kim Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zer -
se, iş te on lar, za lim olan lar dır. (3/94)
(Al lah'ın) On la rın tev be le ri ni ka bul et me si ve ya za lim ol duk la -
rın dan do la yı azab lan dır ma sı işin den sa na bir şey (so rum lu luk
ve gö rev) yok tur. (3/128)
Ken di si hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği şe yi Al lah'a or tak koş-
tuk la rın dan do la yı küf re den le rin kalp le ri ne kor ku sa la ca ğız. On -
la rın ba rın ma yer le ri ateş tir. Za lim le rin ko nak la ma ye ri ne kö tü -
dür. (3/151)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da ve: "Rab bi miz, bi zi hal kı za lim
olan bu ül ke den çı kar, bi ze Katından bir ve li (ko ru yu cu sa hib)
gön der, bi ze Katından bir yar dım eden yol la" di yen er kek ler, ka -
dın lar ve ço cuk lar dan za yıf bı ra kıl mış lar adı na sa vaş mı yor su -
nuz? (4/75)
Biz on da, on la rın üze ri ne yaz dık: Can'a can, gö ze göz, bu ru na
bu run, ku la ğa ku lak, di şe diş ve (bü tün) ya ra la ra (kar şı lık da) kı -
sas var dır. Ama kim bu nu sa da ka ola rak ba ğış lar sa o ken di si için
bir kef fa ret tir. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez se, iş te on lar,
za lim olan lar dır. (5/45)
Ey iman eden ler, Yahudi ve Hı ris ti yan la rı dost lar (ve li ler) edin-
me yin; on lar bir bir le ri nin dos tu dur lar. Siz den on la rı kim dost
edi nir se, kuş ku suz on lar dan dır. Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu -
lu ğu na hi da yet ver mez. (5/51)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya O'nun ayet le -
ri ni ya lan la yan dan da ha za lim kim dir? Hiç şüp he siz o za lim ler
kur tu lu şa ere mez ler. (6/21)
Ke sin ola rak bi li yo ruz ki, on la rın söy le dik le ri se ni ger çek ten
üzü yor. Doğ ru su on lar, se ni ya lan la mı yor lar, an cak za lim ler,
Allah'ın ayet le ri ni in kar edi yor lar. (6/33)
Sa bah ak şam -O'nun yü zü nü (rı za sı nı) di le ye rek- Rab le ri ne
dua eden le ri kov ma. On la rın he sa bın dan se nin üze rin de bir şey
(yü küm lü lük), se nin he sa bın dan da bir şey (yü küm lü lük) yok tur
ki on la rı kov man ge rek sin. Yok sa za lim ler den olur sun. (6/52)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ken di si ne hiç-
bir şey vah yo lun ma mış ken "Ba na da vahy gel di" di yen ve
"Allah'ın in dir di ği nin bir ben ze ri ni de ben in di re ce ğim" di yen den
da ha za lim kim dir? Sen bu za lim le ri, ölü mün 'şid det li sar sın tı la -
rı' sı ra sın da me lek le rin el le ri ni uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu
kıs kıv rak ya ka la nış tan) çı ka rın, bu gün Al lah'a kar şı hak sız ola -
nı söy le di ği niz ve O'nun ayet le rin den bü yük le ne rek (yüz çe vir -
me niz) do la yı sıy la al çal tı cı bir azab la kar şı lık gö re cek si niz" (de -
dik le rin de) bir gör sen... (6/93)
Böy le ce Biz, ka zan dık la rı do la yı sıy la za lim le rin bir kıs mı nı bir
kıs mı nın ba şı na ge çi ri riz. (6/129)
De ki: "Ey kav mim, bü tün ya pa bi le ce ği ni zi ya pın; şüp he siz ben
de ya pı yo rum. Bu yur dun (dün ya nın) so nu, ki min dir, bi lip-öğ re -
ne cek si niz. Ger çek ten za lim ler kur tu lu şa er me ye cek ler dir."
(6/135)
De ve den iki, sı ğır dan da iki. De ki: "İki er ke ği mi ha ram kıl dı?
Yok sa iki di şi yi mi ya da o iki di şi nin ra him le ri nin, ken di si ni kap-
sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Yok sa Al lah, bun la rı siz le re tav si ye et ti ği
za man şa hid miy di niz?" Hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın in san la rı
sap tır mak için Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha
za lim kim dir? Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu lu ğu nu hi da ye te er -
dir mez. (6/144)
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Ya da: "Ki tap bi ze de in di ril sey di, el bet te on lar dan da ha çok
doğ ru yol da olur duk" de me me niz (için) iş te si ze Rab bi niz den
apa çık bir bel ge, bir hi da yet ve bir rah met gel miş tir. Al lah'ın
ayet le ri ni ya lan la yan dan ve (in san la rı) on dan alı ko yup-çe vi ren -
den da ha za lim kim dir? Ayet le ri miz den alı ko yup-çe vi ren le re, bu
'en gel le me ve çe vir me le rin den' do la yı pek çe tin bir azab la kar-
şı lık ve re ce ğiz. (6/157)
Ve ey Adem, sen ve eşin cen ne te yer leş. İki niz di le di ği niz yer-
den yi yin; ama şu ağa ca yak laş ma yın. Yok sa za lim ler den olur-
su nuz. (7/19)
Öy ley se, Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ayet-
le ri ni ya lan la yan lar dan da ha za lim kim dir? Ki tap'tan ken di le ri ne
bir pay eri şe cek olan lar bun lar dır. Ni ha yet el çi le ri miz, ha yat la rı -
na son ver mek üze re ken di le ri ne git tik le rin de on la ra di ye cek ler
ki: "Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız ne re de?" "On lar bi zi (yü züs tü)
bı ra kıp-kay bol du lar" di ye cek ler. (Böy le lik le) Bun lar, ger çek ten
kâ fir ler ol duk la rı na ken di aleyh le rin de şe ha det et ti ler. (7/37)
Cen net hal kı, ateş hal kı na (şöy le) ses le ne cek ler: "Bi ze Rab bi mi -
zin va det ti ği ni ger çek bul du nuz mu?" On lar da: "Evet" der ler.
Bun dan son ra iç le rin den ses le nen bi ri (şöy le) ses le ne cek tir:
"Allah'ın la ne ti za lim le rin üze ri ne ol sun." (7/44)
Göz le ri ce hen nem hal kın dan ya na çev ri lin ce: "Rab bi miz, bi zi
za lim ler top lu lu ğuy la bir lik te kıl ma" der ler. (7/47)
Mu sa kav mi ne ol duk ça kız gın, üz gün ola rak dön dü ğün de on la -
ra: "Be ni ar kam dan, ne kö tü tem sil et ti niz? Rab bi ni zin em ri ni
ça buk laş tır dı nız, öy le mi?" de di. Lev ha la rı bı rak tı ve kar de şi ni
ba şın dan tu tup ken di si ne doğ ru çe ki yor du (ki Ha run ona:) "An -
nem oğ lu, bu top lu luk be ni za yıf lat tı (hır pa la yıp güç süz leş tir di)
ve ne re dey se be ni öl dür me ye gi riş ti ler. Ba ri sen düş man la rı se -
vin di re cek bir şey yap ma ve be ni bu za lim ler top lu lu ğuy la bir lik -
te kıl ma (say ma)" de di. (7/150)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve O'nun ayet le ri ni
ya lan la yan dan da ha za lim kim dir? Şüp he siz O, suç lu-gü nah -
kar la rı kur tu lu şa er dir mez. (10/17)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha za lim kim dir?
İş te bun lar, Rab le ri ne su nu la cak lar ve şa hid ler: "Rab le ri ne kar -
şı ya lan söy le yen ler bun lar dır" di ye cek ler. Ha be ri niz ol sun;
Allah'ın la ne ti za lim le rin üze ri ne dir. (11/18)
Ben si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum. Me lek ol du ğu mu söy le mi yo rum ve göz le ri ni zin aşa-
ğı lık gör dük le ri ne, Al lah ke sin ola rak bir ha yır ver mez de de mi -
yo rum. Ne fis le rin de ola nı Al lah da ha iyi bi lir. Bu du rum da (bu -
nun ak si ni ya par sam) ger çek ten o za man za lim ler de nim (de -
mek)dir." (11/31)
De nil di ki: "Ey yer, su yu nu yut ve ey gök, sen de tut." Su çe kil -
di, iş bi ti ri li ver di, (ge mi de) Cu di (da ğı) üs tün de dur du ve za lim -
ler top lu lu ğu na da: "Uzak ol sun lar" de nil di. (11/44)
Rab bi nin Katında 'bel li bir bi çi me so kul muş, dam ga lan mış' ola-
rak. Bun lar za lim ler den uzak de ğil dir. (11/83)
Evin de kal mak ta ol du ğu ka dın, on dan mu rad al mak is te di ve
ka pı la rı sım sı kı ka pa ta rak: "İs tek le rim se nin için dir, gel se ne"
de di. (Yu suf) De di ki: "Al lah'a sı ğı nı rım. Çün kü o be nim efen-
dim dir, ye ri mi gü zel tut muş tur. Ger çek şu ki, za lim ler kur tu lu şa
er mez." (12/23)
De di ki: "Eş ya mı zı ken di sin de bul du ğu mu zun dı şın da, bi ri si ni
alı koy ma mız dan Al lah'a sı ğı nı rız. Yok sa bu du rum da kuş ku suz
biz za lim olu ruz." (12/79)
İş hük me bağ la nıp-bi tin ce, şey tan der ki: "Doğ ru su, Al lah, si ze
ger çek olan va'di va'det ti, ben de si ze va ad de bu lun dum, fa kat
si ze ya lan söy le dim. Be nim si ze kar şı zor la yı cı bir gü cüm yok tu,

yal nız ca si zi ça ğır dım, siz de ba na ica bet et ti niz. Öy ley se be ni
kı na ma yın, siz ken di ni zi kı na yın. Ben si zi kur ta cak de ği lim, siz
de be ni kur ta cak de ğil si niz. Doğ ru su da ha ön ce be ni or tak koş-
ma nı zı da ta nı ma mış tım. Ger çek şu ki, za lim le re acı bir azab
var dır." (14/22)
Al lah, iman eden le ri, dün ya ha ya tın da ve ahi ret te sa pa sağ lam
söz le se bat için de kı lar. Za lim le ri de şa şır tıp-sap tı rır; Al lah di le -
di ği ni ya par. (14/27)
Si ze her is te di ği niz şe yi ver di. Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya
kal kı şır sa nız, onu sa yıp-bi tir me ye güç ye ti re mez si niz. Ger çek
şu ki, in san pek za lim dir, pek nan kör dür. (14/34)
Ey ke hal kı da ger çek ten za lim-kim se ler di. (15/78)
Ki me lek ler, ken di ne fis le ri nin za lim le ri ola rak on la rın can la rı nı al -
dık la rın da, "Biz hiç bir kö tü lük yap mı yor duk" di ye tes lim olur lar.
Ha yır, şüp he siz Al lah, si zin ne ler yap tı ğı nı zı bi len dir. (16/28)
Biz on la rın se ni din le dik le rin de ne için din le dik le ri ni, giz li ko nuş-
ma la rın da da o za lim le rin: "Siz bü yü len miş bir adam dan baş ka -
sı na uy mu yor su nuz" de dik le ri ni çok iyi bi li riz. (17/47)
Kur'an'dan mü'min ler için şi fa ve rah met olan şey le ri in di ri yo ruz.
Oy sa o, za lim le re ka yıp lar dan baş ka sı nı art tır maz. (17/82)
Şun lar, bi zim kav mi miz dir; O'ndan baş ka sı nı ilah lar edin di ler,
on la ra apa çık bir de lil ge tir me le ri ge rek mez miy di? Öy ley se
Allah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha za lim kim dir?"
(18/15)
Ve de ki: "Hak Rab bi niz den dir; ar tık di le yen iman et sin, di le yen
in kâr et sin. Şüp he siz biz za lim le re bir ateş ha zır la mı şız, onun
du var la rı ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır. Eğer on lar yar dım
is ter ler se, ka tı bir sı vı gi bi yüz le ri ka vu rup-ya kan bir su ile yar-
dım edi lir ler. Ne kö tü bir iç ki dir o ve ne kö tü bir des tek tir. (18/29)
Ken di nef si nin za li mi ola rak (böy le ce) ba ğı na gir di (ve): "Bu nun
son su za ka dar ku ru yup-yok ola ca ğı nı san mı yo rum" de di.
(18/35)
Ha ni me lek le re: "Adem'e sec de edin" de miş tik; İb lis'in dı şın da
(di ğer le ri) sec de et miş ler di. O cin ler den di, böy le lik le Rab bi nin
em rin den dı şa rı çık mış tı. Bu du rum da Be ni bı ra kıp onu ve onun
so yu nu ve li ler mi edi ne cek si niz? Oy sa on lar si zin düş man la rı -
nız dır. (Bu,) Za lim ler için ne ka dar kö tü bir (ter cih) de ğiş tir me dir.
(18/50)
Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri öğüt le ha tır la tıl dı ğı za man, sırt çe -
vi ren ve el le ri nin ön den gön der dik le ri (amel le ri)ni unu tan dan
da ha za lim kim dir? Biz ger çek ten, kalp le ri üze ri ne onu kav ra yıp
an la ma la rı nı en gel le yen bir per de (ger dik), ku lak la rı na bir ağır-
lık koy duk. Sen on la rı hi da ye te ça ğır san bi le, on lar son su za ka -
dar as la hi da yet bu la maz lar. (18/57)
Bi ze ge le cek le ri gün, ne ler işi te cek ler, ne ler gö re cek ler. Ama
bu gün o za lim ler apa çık bir sa pık lık için de dir ler. (19/38)
"Ya zık lar bi ze" de di ler. "Ger çek ten biz, za lim mi şiz." (21/14)
On lar dan her kim: "Ger çek ten ben, O'nun dı şın da bir ila hım" di -
ye cek ol sa, bu du rum da Biz onu ce hen nem le ce za lan dı rı rız.
Za lim le ri Biz böy le ce za lan dı rı rız. (21/29)
Bi zim ilah la rı mı za bu nu kim yap tı? Şüp he siz o, za lim ler den bi -
ri dir" de di ler. (21/59)
Bu nun üze ri ne ken di vic dan la rı na baş vur du lar da; "Ger çek şu
ki, za lim olan lar siz ler si niz (bi ziz)" de di ler. (21/64)
Ger çek olan va'd yak laş mış tır, iş te o za man, in kâr eden le rin
göz le ri yu va la rın dan fır la ya cak: "Ey vah lar bi ze, biz bun dan tam
bir gaf let için dey dik, ha yır, biz ler za lim kim se ler dik" (di ye cek -
ler). (21/97)
Şey ta nın (bu tür) ka tıp bı rak ma la rı, kalp le rin de has ta lık olan la -
ra ve kalp le ri (her tür lü) du yar lı lık tan yok sun bu lu nan la ra
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(Allah'ın) bir de ne me kıl ma sı için dir. Şüp he siz za lim ler, (ger çe -
ğin ken di sin den) uzak bir ay rı lık için de dir ler. (22/53)
Rab bi miz, bi zi (ate şin) için den çı kar, eğer yi ne (in kâ ra) dö ner -
sek, ar tık ger çek ten za lim kim se ler olu ruz." (23/107)
Bun la rın kalp le rin de has ta lık mı var? Yok sa kuş ku ya mı ka pıl -
dı lar? Yok sa Al lah'ın ve el çi si nin ken di le ri ne kar şı hak sız lık ya -
pa ca ğın dan mı kor ku yor lar? Ha yır, on lar za lim kim se ler dir.
(24/50)
Böy le ce ora dan kor ku için de (çev re yi) gö zet le ye rek çı kıp git ti:
"Rab bim, za lim ler top lu lu ğun dan be ni kur tar" de di. (28/21)
Çok geç me den, o iki (ka dın)dan bi ri, (uta na uta na) yü rü ye rek
ona gel di. "Ba bam, bi zim için sü rü le ri su la ma na kar şı lık sa na
mü ka fa at ver mek üze re se ni da vet et mek te dir." de di. Bu nun
üze ri ne ona ge lip de olup bi ten le ri an la tın ca o: "Kork ma" de di.
"Za lim ler top lu lu ğun dan kur tul muş ol dun." (28/25)
Bi zim el çi le ri miz İb ra him'e bir müj de ile gel dik le ri za man, de di -
ler ki: "Ger çek şu ki, biz bu ül ke nin hal kı nı yı kı ma uğ ra ta ca ğız.
Çün kü onun hal kı za lim ol du lar." (29/31)
Al lah hak kın da ya lan uy du rup if ti ra eden ler den ve ya ken di si ne
hak gel di ği za man onu ya lan sa yan dan da ha za lim kim dir? İn -
kâr eden le re ce hen nem için de bir ko nak la ma ye ri mi yok?
(29/68)
Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri ha tır la tıl dık tan son ra, yüz çe vi ren -
den da ha za lim kim dir? Ger çek ten Biz, suç lu-gü nah kar lar dan
in ti kam alı cı la rız. (32/22)
Ger çek şu ki, Biz ema net le ri gök le re, ye re ve dağ la ra sun duk
da on lar bu nu yük len mek ten ka çın dı lar ve on dan kor ku ya ka pıl-
dı lar; onu in san yük len di. Çün kü o, çok za lim, çok ca hil dir.
(33/72)
Kı ya met gü nü o kö tü azab tan ken di ni yü zü ile kim ko ru ya bi le -
cek? Ve za lim le re "Ka zan dı ğı nı zı ta dın" den miş tir. (39/24)
Al lah'a kar şı ya lan söy le yen den ve ken di si ne gel di ğin de doğ ru -
yu (Kur'an'ı) ya lan la yan dan da ha za lim kim dir? Ka fir ler için ce -
hen nem de bir ko nak la ma ye ri mi yok? (39/32)
Eğer yer yü zün de olan la rın tü mü ve bu nun la bir lik te bir ka tı da -
ha za lim le rin ol muş ol say dı, kı ya met gü nü o kö tü azab tan (kur-
tul mak ama cıy la) ger çek ten bun la rı fid ye ola rak ve rir ler di. Oy -
sa, on la rın hiç he sa ba kat ma dık la rı şey ler, Al lah'tan ken di le ri
için açı ğa çık mış tır. (39/47)
On la rı, yak laş mak ta olan gü ne kar şı uyar; o za man yü rek ler gırt-
lak la ra da ya nır, yut ku nur du rur lar. Za lim ler için ne ko ru yu cu bir
dost, ne sö zü ye ri ne ge ti re bi lir bir şe fa at çi yok tur. (40/18)
Za lim le re ken di ma ze ret le ri nin hiç bir ya rar sağ la ma ya ca ğı gün;
la net de on la rın dır, yur dun en kö tü sü de. (40/52)
Eğer Al lah di le sey di, on la rı her hal de tek bir üm met kı lar dı. An -
cak O, di le di ği ni ken di rah me ti ne so kar. Za lim le re ge lin ce; on lar
için ne bir ve li var dır, ne bir yar dım cı (bu lur sun). (42/8)
Yok sa on la rın bir ta kım or tak la rı mı var ki, Al lah'ın izin ver me di -
ği şey le ri, din den ken di le ri ne teş ri' et ti ler (bir şe ri at kıl dı lar)?
Eğer o fa sıl ke li me si ol ma say dı, el bet te ara la rın da hü küm (ka -
rar) ve ri lir di. Ger çek ten za lim ler için acı bir azap var dır. (42/21)
(O gün) Za lim le ri ka zan dık la rı do la yı sıy la kor kuy la tit rer ler ken
gö rür sün; o (yap tık la rı) da üst le ri ne çö kü ver miş tir. İman edip sa -
lih amel ler de bu lu nan lar ise, cen net bah çe le rin de dir ler. Rab le ri
Katında her di le dik le ri on la rın dır. İş te bü yük fazl (ni met ve üs tün-
lük) bu dur. (42/22)
Kö tü lü ğün kar şı lı ğı, onun mis li (ben ze ri) olan kö tü lük tür. Ama
kim af fe der ve ıs lah eder se (dir li ği ku rup-sağ lar sa) ar tık onun
ec ri Al lah'a ait tir. Ger çek ten O, za lim le ri sev mez. (42/40)

Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık bun dan son ra onun hiç bir ve li si yok-
tur. Aza bı gör dük le ri za man, o za lim le ri bir gör sen; "Ge ri dön-
me ye bir yol var mı?" der ler. (42/44)
On la rı gö rür sün; zil let ten baş la rı ön le ri ne düş müş bir hal de, ona
(ate şe) su nu lur lar ken göz ucuy la sez dir me den ba kar lar. İman
eden ler de: "Ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar, kı ya met gü nü hem
ken di ne fis le ri ni, hem ya kın ak ra ba (ve ya yan daş)la rı nı da hüs-
ra na uğ rat mış lar dır" de di ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten za lim -
ler, ka lı cı bir azab için de dir ler. (42/45)
Biz on la ra zul met me dik; an cak on la rın ken di le ri za lim ler dir.
(43/76)
Çün kü on lar, Al lah'tan (ge le cek) hiç bir şe yi sen den sa va maz lar.
Şüp he siz za lim ler, bir bir le ri nin ve li si dir ler. Al lah ise, mut ta ki le rin
ve li si dir. (45/19)
De ki: "Gör dü nüz mü-ha ber ve rin; eğer (bu Kur'an,) Al lah
Katından ise, siz de onu in kâr et miş se niz ve İs ra ilo ğul la rın dan
bir şa hid bu nun bir ben ze ri ne şa hid lik edip iman et miş se ve siz
de bü yük lük tas la mış sa nız (bu nun so nu cu ne ola cak)? Şüp he -
siz Al lah, za lim olan bir kav mi hi da ye te er dir mez. (46/10)
Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et me sin,
bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar da ka dın lar la
(alay et me sin), bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar. Ken di ne f-
is le ri ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir-
bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la kab lar la' ça ğır ma yın. İman dan son ra fa -
sık lık ne kö tü bir isim dir. Kim tev be et mez se, iş te on lar, za lim
olan la rın ta ken di le ri dir. (49/11)
Da ha ön ce Nuh kav mi ni de. Çün kü on lar, da ha za lim ve da ha
az gın dı lar. (53/52)
So nun da on la rın aki bet le ri, şüp he siz ate şin için de iki si nin de
sü re siz ola rak ka lı cı ol ma la rı dır. İş te za lim olan la rın ce za sı bu -
dur. (59/17)
Al lah, an cak din ko nu sun da si zin le sa va şan la rı, si zi yurt la rı nız -
dan sü rüp-çı ka ran la rı ve sü rü lüp-çı ka rıl ma nız için ar ka çı kan la -
rı dost edin me niz den sa kın dı rır. Kim on la rı dost edi nir se, ar tık
on lar za lim le rin ta ken di le ri dir. (60/9)
İs lam'a çağ rıl dı ğı hal de, Al lah'a kar şı ya lan uy du ran lar dan da -
ha za lim kim dir? Al lah, za lim bir kav mi hi da ye te er dir mez.
(61/7)
Oy sa on lar, el le ri nin öne tak dim et tik le ri do la yı sıy la bu nu hiç bir
za man te men ni ede mez ler. Al lah, za lim le ri bi len dir. (62/7)
Al lah, iman eden le re de Fi ra vun'un ka rı sı nı ör nek ver di. Ha ni
de miş ti ki: "Rab bim ba na Ken di Katında, cen net te bir ev yap;
be ni Fi ra vun'dan ve onun yap tık la rın dan kur tar ve be ni o za lim -
ler top lu lu ğun dan da kur tar." (66/11)
De di ler ki: "Rab bi miz Se ni tes bih eder, yü cel ti riz; ger çek ten biz-
ler za lim imi şiz." (68/29)
Böy le ce on lar, ço ğu kim se yi şa şır tıp-sap tır dı lar. Sen de o za -
lim le re sa pık lık tan baş ka sı nı art tır ma." (71/24)
Rab bim, be ni, an ne mi, ba ba mı, mü'min ola rak evi me gi re ni,
iman eden er kek le ri ve iman eden ka dın la rı ba ğış la. Za lim le re
yı kım dan baş ka sı nı art tır ma." (71/28)
Di le di ği ni Ken di rah me ti ne so kar. Za lim le re ise, on lar için acı bir
azab ha zır la mış tır. (76/31)

ZA MA NIN GÖ RE CE Lİ Ğİ
Me lek ler ve Ruh (Ceb ra il) ona sü re si el li bin yıl olan bir gün de
çı ka bil mek te dir. (70/4)
Gök ten ye re her işi O evi rip dü ze ne ko yar. Son ra (iş ler), si zin
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say mak ta ol du ğu nuz bin yıl sü re li bir gün de yi ne O'na yük se lir.
(32/5)
On lar sen den aza bı ça buk laş tır ma nı is ti yor lar; Al lah, va di ne ke -
sin ola rak mu ha le fet et mez. Ger çek ten, se nin Rab bi nin Katında
bir gün, si zin say mak ta ol duk la rı nız dan bin yıl gi bi dir. (22/47)

ZAN
On lar dan bir kıs mı üm mi dir. Ki ta bı bil mez ler; (bil dik le ri) bir sü rü
asıl sız şey ler den baş ka sı de ğil dir ve yal nız ca zan ne der ler.
(2/78)
Son ra ke de rin ar dın dan üze ri ni ze bir gü ven lik (duy gu su) in dir -
di, bir uyuk la ma ki, içi niz den bir gru bu sa rı ve ri yor du. Bir grup
da, can la rı der di ne düş müş tü; Al lah'a kar şı hak sız ye re ca hi li ye
zan nıy la zan la ra ka pı la rak: "Bu iş ten bi ze ne var ki?" di yor lar dı.
De ki: "Şüp he siz işin tü mü Al lah'ın dır." On lar, sa na açık la ma -
dık la rı şe yi iç le rin de giz li tu tu yor lar, "Bu iş ten bi ze bir şey ol say-
dı, biz bu ra da öl dü rül mez dik" di yor lar. De ki: "Ev le ri niz de ol say-
dı nız da üzer le ri ne öl dü rül me si ya zıl mış olan lar, yi ne dev ri le -
cek le ri yer le re gi de cek ti. (Bu nu) Al lah, si ne le ri niz de ki ni de ne -
mek ve kalp le ri niz de ola nı arın dır mak için (yap tı). Al lah, si ne le -
rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (3/154)
Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem oğ lu Me sih İsa'yı ger çek ten
öl dür dük" de me le ri ne de niy le de (on la ra böy le bir ce za ver dik.)
Oy sa onu öl dür me di ler ve onu as ma dı lar. Ama on la ra (onun)
ben ze ri gös te ril di. Ger çek ten onun hak kın da an laş maz lı ğa dü -
şen ler, ke sin bir şüp he için de dir ler. On la rın bir zan na uy mak tan
baş ka bu na iliş kin hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu ke sin ola rak öl dür -
me di ler. (4/157)
An dol sun, si zi ilk de fa ya rat tı ğı mız gi bi (bu gün de) 'te ker te ker,
ya pa yal nız ve ya lın (bir tarz da)' bi ze gel di niz ve si ze lut fet tik le ri -
mi zi ar ka nız da bı rak tı nız. İçi niz den, ger çek ten or tak lar ol duk la rı -
nı san dı ğı nız şe fa at çi le ri ni zi şim di ya nı nız da gör mü yo ruz. An dol -
sun, ara nız da ki (bağ lar) par ça la nıp-ko pa rıl mış tır ve hak la rın da
zan lar bes le dik le ri niz siz ler den uzak laş mış tır. (6/94)
Yer yü zün de olan la rın ço ğun lu ğu na uya cak olur san, se ni
Allah'ın yo lun dan şa şır tıp-sap tı rır lar. On lar an cak zan na uyar lar
ve on lar an cak 'zan ve tah min le ya lan söy ler ler.' (6/116)
O'nun üre tip-tü ret ti ği ekin ve hay van lar dan Al lah için bir pay
ayır dı lar, son ra ken di zan la rın ca: "Bu Al lah'ın dır, bu da or tak la -
rı mı zın dır" de di ler. Ken di or tak la rı için olan (pay), Al lah ta ra fı na
geç mez, ama Al lah'a aid olan ken di or tak la rı nın ta ra fı na (pa yı -
na) ge çer. Ne kö tü hü küm ve ri yor lar? (6/136)
Ve ken di zan la rın ca de di ler ki: "Bu hay van lar ve ekin ler do ku -
nul maz dır. On la rı bi zim di le dik le ri miz dı şın da baş ka sı yi ye mez.
(Şu) Hay van la rın da sırt la rı ha ram kı lın mış tır." Öy le hay van lar
var dır ki, -O'na if ti ra et mek su re tiy le- üzer le rin de Al lah'ın is mi ni
an maz lar. Ya lan ye re if ti ra düz mek te ol duk la rın dan do la yı O,
ce za la rı nı ve re cek tir. (6/138)
Şirk ko şan lar di ye cek ler ki: "Al lah di le sey di ne biz şirk ko şar dık,
ne ata la rı mız ve hiç bir şe yi de ha ram kıl maz dık." On lar dan ön -
ce ki ler de, Bizim zor lu-aza bı mı zı ta dın ca ya ka dar böy le ya lan -
la dı lar. De ki: "Si zin ya nı nız da, bi ze çı ka ra bi le ce ği niz bir ilim mi
var? Siz an cak zan na uy mak ta sı nız ve siz an cak "zan ve tah-
min le ya lan söy ler si niz." (6/148)
On la rın ço ğun lu ğu zan dan baş ka sı na uy maz. Ger çek ten zan
ise, hak tan hiç bir şe yi sağ la ya maz. Şü he siz Al lah, on la rın iş le -
mek te ol duk la rı nı bi len dir. (10/36)
Al lah hak kın da ya lan uy du rup if ti ra eden le rin kı ya met gü nü
zan la rı ne dir? Şüp he siz Al lah, in san la ra kar şı bü yük ih san
(Fazl) sa hi bi dir, an cak on la rın ço ğu şük ret mez ler. (10/60)

Ha be ri niz ol sun; şüp he siz gök ler de kim var, yer de kim var tü mü
Al lah'ın dır. Al lah'tan baş ka sı na ta pan lar bi le, şirk koş tuk la rı var-
lık la ra ve güç le re (ger çek te) uy maz lar. On lar yal nız ca bir zan na
uyar lar ve on lar an cak 'zan ve tah min de bu lu na rak ya lan söy le -
mek te dir ler.' (10/66)
Onu işit ti ği niz za man, er kek mü'min ler ile ka dın mü'min le rin
ken di ne fis le ri adı na ha yır lı bir zan da bu lu nup: "Bu, açıkça uy -
du rul muş if ti ra bir söz dür" de me le ri ge rek mez miy di? (24/12)
Ha ni on lar, si ze hem üs tü nüz den, hem alt ta ra fı nız dan gel miş -
ler di; göz ler kay mış, yü rek ler han çe re ye ge lip da yan mış tı ve siz
Al lah hak kın da (bir ta kım) zan lar da bu lu nu yor du nuz. (33/10)
An dol sun, İb lis, ken di le ri hak kın da zan nı nı doğ ru la mış ol du,
böy le lik le iman eden bir grup dı şın da, ona uy muş ol du lar.
(34/20)
Alem le rin Rab bi hak kın da ki zan nı nız ne dir?" (37/87)
Biz gök yü zü nü, yer yü zü nü ve iki si ara sın da bu lu nan şey le ri ba -
tıl ola rak ya rat ma dık. Bu, in kâr eden le rin zan nı dır. Ateş ten (gö -
re cek le ri azab tan) do la yı vay o in kâr eden le re. (38/27)
İş te bu si zin zan nı nız; Rab bi niz hak kın da bes le di ği niz-zan nı nız,
si zi bir yı kı ma uğ rat tı, böy le lik le hüs ra na uğ ra yan kim se ler ola-
rak sa bah la dı nız." (41/23)
De di ler ki: "Eğer Rah man di le miş ol say dı, biz on la ra iba det et -
mez dik." On la rın bun dan ya na hiç bir bil gi le ri yok tur. On lar, yal-
nız ca 'zan ve tah min le ya lan söy lü yor lar.' (43/20)
De di ler ki: "(Bü tün olup bi ten,) Bu dün ya ha ya tı mız dan baş ka sı
de ğil dir, ölü rüz ve di ri li riz; bi zi "ke sin ti si ol ma yan za man' (deh-
rin akı şın)dan baş ka sı yı kı ma (he la ke) uğ rat mı yor." Oy sa on la -
rın bu nun la il gi li hiç bir bil gi le ri yok tur; yal nız ca zan ne di yor lar.
(45/24)
Ger çek ten Al lah'ın va'di hak tır, kı ya met-sa atin de hiç bir kuş ku
yok tur" de nil di ği za man, siz: "Kı ya met-sa ati de ney miş, biz bil-
mi yo ruz; biz yal nız ca bir zan (ve tah min)da bu lu nup zan ne di -
yo ruz; biz, ke sin bir bil giy le inan mak ta olan lar de ği liz" de miş ti -
niz. (45/32)
Bir de; kö tü bir zan ile zan da bu lu nan mü na fık er kek ler le mü na-
fık ka dın la rı ve müş rik er kek ler le müş rik ka dın la rı azab lan dır -
ma sı için. O kö tü lük çem be ri, te pe le ri ne in sin. Al lah, on la ra kar -
şı ga zab lan mış, on la rı la net le miş ve on la ra ce hen ne mi ha zır la -
mış tır. Va ra cak la rı yer ne kö tü dür. (48/6)
Ha yır, siz Pey gam be rin ve mü'min le rin, ai le le ri ne ebe di ola rak
bir da ha dön me ye cek le ri ni zan net ti niz; bu, kalp le ri niz de çe ki ci
kı lın dı ve kö tü bir zan ile zan da bu lun du nuz da, yı kı ma uğ ra mış
bir top lu luk ol du nuz. (48/12)
Ey iman eden ler, zan dan çok ka çı nın; çün kü zan nın bir kıs mı
gü nah tır. Te ces süs et me yin (bir bi ri ni zin giz li yön le ri ni araş tır -
ma yın). Ki mi niz ki mi ni zin gıy be ti ni yap ma sın (ar ka sın dan çe kiş-
tir me sin.) Siz den bi ri niz, ölü kar de şi nin eti ni ye me yi se ver mi?
İş te, bun dan tik sin di niz. Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz
Allah, tev be le ri ka bul eden dir, çok esir ge yen dir. (49/12)
Kah rol sun, o 'zan ve tah min le ya lan söy le yen ler'; (51/10)
Bu (put lar ise,) si zin ve ata la rı nı zın (ken di is tek ve ön gö rü nü ze
gö re) isim len dir di ği niz (key fi) isim ler den baş ka sı de ğil dir. Al lah,
on lar la il gi li 'hiç bir de lil' in dir me miş tir. On lar, yal nız ca zan na ve
ne fis le ri nin (al çak) he va (is tek ve tut ku) ola rak ar zu et tik le ri ne
uyu yor lar. Oy sa an dol sun, on la ra Rab le rin den yol gös te ri ci gel-
miş tir. (53/23)
Oy sa on la rın bu nun la il gi li hiç bir bil gi le ri yok tur. On lar, yal nız ca
zan na uy mak ta dır lar. Oy sa ger çek te zan, hak tan ya na hiç bir
ya rar sağ la maz. (53/28)
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ZE BA Nİ LER
Onu tu tun da ce hen ne min or ta ye ri ne sü rük le yin. (44/47)
Son ra kay nar su yun aza bın dan ba şı nın üs tü ne dö kün; (44/48)
(Aza bı) Tad; çün kü sen (ken din ce) üs tün onur luy dun. (44/49)
Biz o ate şin ko ru yu cu la rı nı me lek ler den baş ka sı nı kıl ma dık. Ve
on la rın sa yı sı nı in kâr eden ler için yal nız ca bir fit ne (ko nu su)
yap tık ki ken di le ri ne ki tap ve ri len ler ke sin bir bil giy le inan sın
iman eden le rin de iman la rı art sın; ken di le ri ne ki tap ve ri len ler ve
iman eden ler (böy le ce) kuş ku ya ka pıl ma sın. Kalp le rin de bir
has ta lık olan lar ile ka fir ler de şöy le de sin: "Al lah bu ör nek le ne -
yi an lat mak is te di?" İş te Al lah di le di ği ni böy le şa şır tıp-sap tı rır
di le di ği ni de böy le hi da ye te er di rir. Rab bi nin or du la rı nı ken di -
sin den baş ka (hiç kim se) bil mez. Bu ise be şer (in san) için yal-
nız ca bir öğüt tür. (74/31)
Biz de ze ba ni le ri ça ğı ra ca ğız. (96/18)

ZE BUR
Eğer se ni ya lan lar lar sa sen den ön ce apa çık bel ge ler Ze bur lar
ve ay dın lık ki tap la ge len el çi le ri de ya lan la mış lar dır. (3/184)
Nuh'a ve on dan son ra ki pey gam ber le re vah yet ti ği miz gi bi sa na
da vah yet tik. İb ra him'e, İs ma il'e, İs hak'a, Ya kub'a, to run la rı na,
İsa'ya, Ey yub'a, Yu nus'a, Ha run'a ve Sü ley man'a da vah yet tik.
Da vud'a da Ze bur ver dik. (4/163)
Rab bin gök ler de ve yer de olan her ke si en iyi bi lir. An dol sun Biz
pey gam ber le rin bir kıs mı nı bir kıs mı na üs tün kıl dık ve Da vud'a
da Ze bur ver dik. (17/55)
An dol sun Biz Zi kir'den son ra Ze bur'da da: Hiç şüp he siz Arz'a
sa lih kul la rım va ris çi ola cak tır di ye yaz dık. (21/105)

ZE KAT
Na ma zı dos doğ ru kı lın ze ka tı ve rin ve rü ku eden ler le bir lik te siz
de rü ku edin. (2/43)
Ha ni İs ra ilo ğul la rın dan "Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin an -
ne ye-ba ba ya ya kın la ra ye tim le re ve yok sul la ra iyi lik le dav ra nın
in san la ra gü zel söz söy le yin na ma zı dos doğ ru kı lın ve ze ka tı
ve rin" di ye mi sak al mış tık. Son ra siz pek azı nız ha riç dön dü nüz
ve (hâ lâ) yüz çe vi ri yor su nuz. (2/83)
Na ma zı dos doğ ru kı lın ze ka tı ve rin; ön ce den ken di niz için ha -
yır ola rak ne yi tak dim eder se niz onu Al lah Katında bu la cak sı -
nız. Şüp he siz Al lah yap tık la rı nı zı gö ren dir. (2/110)
Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir. Ama iyi-
lik Al lah'a ahi ret gü nü ne me lek le re Ki ta ba ve pey gam ber le re
iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ men onu ya kın la ra ye tim le -
re yok sul la ra yol da kal mı şa is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz gür -
lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı lan ze ka tı ve ren ve ahid-
leş tik le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da has ta lık ta ve
sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav ra nış -
la rı dır). İş te bun lar doğ ru olan lar dır ve müt ta ki olan lar da bun-
lar dır. (2/177)
İman edip gü zel amel ler de bu lu nan lar na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar ve ze ka tı ve ren ler; şüp he siz on la rın ecir le ri Rab le ri nin
Katında dır. On la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak -
lar dır. (2/277)
Ken di le ri ne; "Eli ni zi (sa vaş tan) çe kin na ma zı kı lın ze ka tı ve rin"
de nen le ri gör me din mi? Oy sa sa vaş üzer le ri ne ya zıl dı ğın da on -
lar dan bir grup in san lar dan Al lah'tan kor kar gi bi- hat ta da ha da
şid det li bir kor kuy la- kor ku ya ka pı lı yor lar ve: "Rab bi miz ne di ye
sa va şı üze ri mi ze yaz dın bi zi ya kın bir za ma na er te le me li de ğil
miy din?" de di ler. De ki: "Dün ya nın me taı az dır ahi ret ise mut ta -
ki ler için da ha ha yır lı dır ve siz 'bir hur ma çe kir de ğin de ki ip-in ce

bir ip lik ka dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra tıl ma ya cak sİ nız." (4/77)
An cak on lar dan ilim de de rin le şen ler ile mü'min ler sa na in di ri le -
ne ve sen den ön ce in di ri le ne ina nır lar. Na ma zı dos doğ ru kı lan -
lar ze ka tı ve ren ler Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan lar; iş te bun-
lar Biz bun la ra bü yük bir ecir ve re ce ğiz. (4/162)
An dol sun Al lah İs ra ilo ğul la rın dan ke sin söz (mi sak) al mış tı. On -
lar dan oni ki gü ve ni lir- gö zet le yi ci gön der miş tik. Ve Al lah on la ra:
"Ger çek ten ben si zin le bir lik te yim. Eğer na ma zı kı lar ze ka tı ve -
rir el çi le ri me ina nır on la rı sa vu nup-des tek ler se niz ve Al lah'a gü -
zel bir borç ve rir se niz şüp he siz si zin kö tü lük le ri ni zi ör ter ve si zi
ger çek ten al tın dan ır mak lar akan cen net le re so ka rım. Bun dan
son ra siz den kim in kar eder se cid den düm düz bir yol dan sap-
mış tır." (5/12)
Si zin dos tu nuz (ve li niz) an cak Al lah O'nun el çi si rü ku' edi ci ler
ola rak na maz kı lan ve ze ka tı ve ren mü'min ler dir. (5/55)
Bi ze bu dün ya da da ahi ret te de iyi lik yaz şüp he siz ki Biz Sa na
yö nel dik. De di ki: "Aza bı mı di le di ği me isa bet et ti ri rim rah me tim
ise her şe yi ku şat mış tır; onu kor kup-sa kı nan la ra ze ka tı ve ren le -
re ve Bizim ayet le ri mi ze iman eden le re ya za ca ğım." (7/156)
Ha ram ay lar (sü re ta nın mış dört ay) sıy rı lıp-bi tin ce (çı kın ca)
müş rik le ri bul du ğu nuz yer de öl dü rün on la rı tu tuk la yın ku şa tın
ve on la rın bü tün ge çit yer le ri ni ke sip-tu tun. Eğer tev be edip na -
maz kı lar lar sa ve ze ka tı ve rir ler se yol la rı nı açı ve rin. Ger çek ten
Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (9/5)
Eğer on lar tev be edip na ma zı kı lar lar sa ve ze ka tı ve rir ler se ar -
tık on lar si zin din de kar deş le ri niz dir. Bi len bir top lu luk için ayet-
le ri böy le bi rer bi rer açık la rız. (9/11)
Al lah'ın mes cid le ri ni yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman
eden na ma zı dos doğ ru kı lan ze ka tı ve ren ve Al lah'tan baş ka -
sın dan kork ma yan lar ona ra bi lir. İş te hi da ye te eren ler den ol duk -
la rı umu lan lar bun lar dır. (9/18)
Sa da ka lar -Al lah'tan bir farz ola rak- yal nız ca fa kir ler düş kün ler
(ze kat) işin de gö rev li olan lar kalb le ri ısın dı rı la cak lar kö le ler
borç lu lar Al lah yo lun da (olan lar) ve yol da kal mış(lar) için dir.
Allah bi len dir hü küm ve hik met sa hi bi dir.(9/60)
Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir ler. İyi -
li ği em re der kö tü lük ten sa kın dı rır lar na ma zı dos doğ ru kı lar lar
ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın
ken di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz Al lah üs tün ve
güç lü dür hü küm ve hik met sa hi bi dir. (9/71)
"Ne re de olur sam (ola yım) be ni kut lu kıl dı ve ha yat sür dü ğüm
müd det çe ba na na ma zı ve ze ka tı va si yet (emr) et ti." (19/31)
Hal kı na na ma zı ve ze ka tı em re di yor du ve o Rab bi Katında ken-
di sin den ra zı olu nan (bir in san)dı. (19/55)
Ve on la rı ken di em ri miz le hi da ye te yö nel ten ön der ler kıl dık ve
on la ra hay rı kap sa yan-fi il le ri na maz kıl ma yı ve ze kat ver me yi
vah yet tik. On lar Bize iba det eden ler di. (21/73)
On lar ki yer yü zün de ken di le ri ni yer leş ti rir ik ti dar sa hi bi kı lar sak
dos doğ ru na ma zı kı lar lar ze ka tı ve rir ler, ma'ru fu em re der ler
mün ker den sa kın dı rır lar. Bü tün iş le rin so nu Al lah'a ait tir.
(22/41)
Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin. O siz le ri seç miş ve din ko -
nu sun da si ze bir güç lük yük le me miş tir ata nız İb ra him'in di -
ni(nde ol du ğu gi bi). O (Al lah) bun dan da ha ön ce de bun da
(Kur'an'da) da si zi "Müs lü man lar" ola rak isim len dir di; el çi si zin
üze ri ni ze şa hid ol sun siz de in san lar üze ri ne şa hid ler ola sı nız
di ye. Ar tık dos doğ ru na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a sa rı lın
si zin Mev la nız O'dur. İş te ne gü zel mev la ve ne gü zel yar dım -
cı. (22/78)
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On lar ze ka ta iliş kin (söz ve gö rev le ri ni mut la ka) ye ri ne ge ti ren -
ler dir; (23/4)
(Öy le) Adam lar ki ne ti ca ret ne alış-ve riş on la rı Al lah'ı zik ret -
mek ten dos doğ ru na ma zı kıl mak tan ve ze ka tı ver mek ten 'tut ku-
ya kap tı rıp alı koy maz'; on lar kalp le rin ve göz le rin in kı la ba uğ ra -
ya ca ğı (deh şet ten al lak bul lak ola ca ğı) gün den kor kar lar.
(24/37)
Dos doğ ru na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin ve el çi ye ita at edin. Umu lur
ki rah me te ka vuş tu rul muş olur su nuz. (24/56)
Ki on lar na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ze ka tı ve rir ler ve on lar ahi re -
te ke sin bil giy le iman eder ler. (27/3)
İn san la rın mal la rın dan art sın di ye ver di ği niz fa iz Al lah Katında
art maz. Ama Al lah'ın yü zü nü (rı za sı nı) is te ye rek ver di ği niz ze -
kat ise iş te (se vab la rı nı ve ge lir le ri ni) kat kat art tı ran lar on lar dır.
(30/39)
On lar na ma zı dos doğ ru kı lar lar ze ka tı ve rir ler. Ve on lar ke sin
bir bil giy le ahi re te ina nır lar. (31/4)
Ev le ri niz de va kar la-otu run (ev le ri ni zi ka rar gah edi nin) ilk ca hi li -
ye (ka dın la rı)nın süs le ri ni açı ğa vur ma sı gi bi siz de süs le ri ni zi
açı ğa vur ma yın; na ma zı dos doğ ru kı lın ze ka tı ve rin Al lah'a ve
el çi si ne ita at edin. Ey Ehl-i Beyt ger çek ten Al lah siz den ki ri (gü -
nah ve çir kin li ği) gi der mek ve si zi ter te miz kıl mak is ter. (33/33)
Ki on lar ze ka tı ver me yen ler ve ahi re ti in kâr eden ler dir. (41/7)
Giz li ko nuş ma nız dan ön ce sa da ka ver mek ten ürk tü nüz mü?
Çün kü yap ma dı nız Al lah si zin tev be le ri ni zi ka bul et ti. Şu hal de
na ma zı dos doğ ru kı lın ze ka tı ve rin ve Al lah'a ve O'nun Re sû -
lü'ne ita at edin. Al lah yap tık la rı nız dan ha ber dar dır. (58/13)
Ger çek ten Rab bin se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz ek si ğin de
ya rı sın da ve üç te bi rin de (na maz için) kalk tı ğı nı bi lir; se nin le bir-
lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da (böy le yap tı ğı nı bi lir). Ge ce yi
ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya mayaca ğı nı zı bil -
di böy le ce tev be ni zi (O'na dö nü şü nü zü) ka bul et ti. Şu hal de
Kur'an'dan ko lay ge le ni oku yun. Al lah siz den has ta lar ol du ğu nu
baş ka la rı nın Al lah'ın faz lın dan ara mak için yer yü zün de ge zip-
do la şa cak la rı nı ve di ğer le ri nin Al lah yo lun da çar pı şa cak la rı nı
bil miş tir. Öy ley se on dan (Kur'an'dan) ko lay ge le ni oku yun. Na -
ma zı dos doğ ru kı lın ze ka tı ve rin ve Al lah'a gü zel bir borç ve rin.
Ha yır ola rak ken di ne fis le ri niz için ön ce den tak dim et ti ği niz şey-
le ri da ha ha yır lı ve da ha bü yük bir ecir (kar şı lık) ola rak Al lah
Katında bu lur su nuz. Al lah'tan mağ fi ret di le yin. Şüp he siz Al lah,
çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (73/20)
Oy sa on lar di ni yal nız ca O'na ha lis kı lan ha nif ler (Al lah'ı bir le -
yen ler) ola rak sa de ce Al lah'a kul luk et mek na ma zı dos doğ ru kıl-
mak ve ze ka tı ver mek ten baş ka sıy la em ro lun ma dı lar. İş te en
doğ ru (dim dik ve sa pa sağ lam) din bu dur. (98/5)

HZ. ZE KE Rİ YA (A.S)
Bu nun üze ri ne Rab bi onu gü zel bir ka bul le ka bul et ti ve onu gü -
zel bir bit ki gi bi ye tiş tir di. Ze ke ri ya'yı on dan so rum lu kıl dı. Ze ke -
ri ya her ne za man mih ra ba gir diy se, ya nın da bir yi ye cek bul du:
"Mer yem, bu sa na ne re den gel di?" de yin ce, "Bu, Al lah
Katından dır. Şüp he siz Al lah, di le di ği ne he sap sız rı zık ve ren dir"
de di. Ora da Ze ke ri ya Rab bi ne dua et ti: "Rab bim, ba na
Katından ter te miz bir soy ar ma ğan et. Doğ ru su Sen, du ala rı işi-
ten sin" de di. O mih rap ta na maz kı lar ken, me lek ler ona ses len -
di: "Al lah, sa na Yah ya'yı müj de ler. O, Al lah'tan olan bir ke li me -
yi (İsa'yı) doğ ru la yan, efen di, if fet li ve sa lih ler den bir pey gam -
ber dir." De di ki: "Rab bim, ba na ger çek ten ih ti yar lık ulaş mış ken
ve ka rım da kı sır ken na sıl bir oğ lum ola bi lir?" "Böy le dir" de di,
"Al lah di le di ği ni ya par." (Ze ke ri ya) "Rab bim, ba na bir ala met

(ayet) ver." de di. "Sa na ala met, işa ret leş me dı şın da, in san lar la
üç gün ko nuş ma man dır. Rab bi ni çok ça zik ret ve ak şam sa bah
O'nu tes bih et." de di. (3/37-41)
Ze ke ri ya'yı Yah ya'yı İsa'yı ve İl yas'ı da (hi da ye te eriş tir dik.) On -
la rın hep si sa lih ler den dir. (6/85)
(Bu) Rab bi nin ku lu Ze ke ri ya'ya rah me ti nin zik ri dir. Ha ni o Rab -
bi ne giz li ce ses len di ği za man; De miş ti ki: "Rab bim şüp he siz be -
nim ke mik le rim gev şe di ve baş yaş lı lık ale viy le tu tuş tu; ben sa -
na dua et mek le mut suz ol ma dım." "Doğ ru su ben ar kam dan ge -
le cek ya kın la rım adı na kor ku ya ka pıl dım be nim ka rım da bir kı -
sır (ka dın)dır. Ar tık ba na Ken di Katından bir yar dım cı ar ma ğan
et." "Ba na mi ras çı ol sun. Ya kup oğul la rı na da mi ras çı ol sun.
Rab bim onu (ken di sin den) ra zı olu nan(lar dan) kıl." (Al lah bu yur -
du:) "Ey Ze ke ri ya şüp he siz Biz se ni adı Yah ya olan bir ço cuk la
müj de le mek te yiz; Biz bun dan ön ce ona hiç bir adaş kıl ma mı şız."
De di ki: "Rab bim ka rım kı sır (bir ka dın) iken be nim na sıl oğ lum
ola bi lir? Ben de yaş lı lı ğın son ba sa ma ğın da yım." (Ona ge len
me lek:) "İş te böy le" de di. "Rab bin de di ki: - Bu be nim için ko lay -
dır da ha ön ce sen hiç bir şey de ğil iken se ni ya rat mış tım." De di
ki: "Rab bim ba na bir ala met (ayet) ver." De di ki: "Se nin ala me -
tin sa pa sağ lam iken üç tam ge ce in san lar la ko nuş ma man dır."
Böy le lik le (Ze ke ri ya) mes cid ten kav mi nin kar şı sı na çı kıp on la ra
(şu an lam la rı) işa ret et ti: "Sa bah ak şam tes bih edin." (19/2-11)
Ze ke ri ya da; ha ni Rab bi ne çağ rı da bu lun muş tu: "Rab bim be ni
yal nız ba şı ma bı rak ma sen mi ras çı la rın en ha yır lı sı sın." (21/
89)

ZEN CE FİL
Ora da on la ra bir ka deh içi ri lir ki, ka rı şı mı zen ce fil dir. (76/17)

ZEN GİN LİK-ZEN GİN LER
Ken di le ri ne el sür me di ği niz, me hir le ri ni tes bit et me di ği niz ka -
dın la rı bo şa ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. On la rı ya rar -
lan dı rın, zen gin olan ken di gü cü, dar da olan da ken di gü cü ora-
nın da, ma ruf (meş ru ve ör fe uy gun) bir şe kil de ya rar lan dır sın.
(Bu,) iyi lik eden ler üze rin de bir hak tır. (2/236)
(Sa da ka lar) Ken di le ri ni Al lah yo lun da ada yan fa kir ler için dir ki,
on lar, yer yü zün de do laş ma ya güç ye ti re mez ler. İf fet le rin den
do la yı bil me yen on la rı zen gin sa nır. (Ama) Sen on la rı yüz le rin -
den ta nır sın. Yüz süz lük ede rek in san lar dan is te mez ler. Ha yır -
dan her ne in fak eder se niz, şüp he siz Al lah onu bi lir. (2/273)
An dol sun; "Ger çek, Al lah fa kir dir, biz ise zen gi niz" di yen le rin
söz le ri ni Al lah işit miş tir. On la rın bu söz le ri ni ve pey gam ber le ri
hak sız ye re öl dür me le ri ni ya za ca ğız ve: "Ya kı cı olan aza bı ta -
dın" di ye ce ğiz. (3/181)
Ye tim le ri, ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin; şa yet ken di -
le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz mü, he men on la ra mal-
la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di ye is raf ile çar ça buk ye me yin. Zen -
gin olan if fet li ol ma ya ça lış sın, yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti -
ya ca ve ör fe uy gun) bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne ver-
di ği niz za man, on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He sap gö rü cü
ola rak Al lah ye ter. (4/6)
Ey iman eden ler, ken di niz, an ne-ba ba nız ve ya kın la rı nız aley-
hi ne bi le ol sa, Al lah için şa hid ler ola rak ada le ti ayak ta tu tun.
(On lar) is ter zen gin ol sun, is ter fa kir ol sun; çün kü Al lah on la ra
da ha ya kın dır. Öy ley se ada let ten dö nüp he va (tut ku la rı)nı za
uy ma yın. Eğer di li ni zi eğip bü ker (sö zü ge ve ler) ya da yüz çe -
vi rir se niz, şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır.
(4/135)
Ey iman eden ler, müş rik ler an cak bir pis lik tir ler; öy ley se bu yıl-
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la rın dan son ra ar tık Mes cid-i Ha ram'a yak laş ma sın lar. Eğer ih -
ti yaç için de kal mak tan kor kar sa nız, Al lah di ler se si zi ken di faz-
lın dan zen gin kı lar. Şüp he siz Al lah bi len dir, hü küm ve hik met
sa hi bi dir. (9/28)
Al lah'a and içi yor lar ki (o in kâr sö zü nü) söy le me di ler. Oy sa an -
dol sun, on lar in kâr sö zü nü söy le miş ler dir ve İs lam lık la rın dan
son ra in kâ ra sap mış lar dır ve eri şe me dik le ri bir şe ye yel ten miş -
ler dir. Oy sa in ti ka ma kal kış ma la rı nın, ken di le ri ni Al lah'ın ve el -
çi si nin bol ih sa nın dan zen gin kıl ma sın dan baş ka (bir ne de ni)
yok tu. Eğer tev be eder ler se ken di le ri için ha yır lı olur, eğer yüz
çe vi rir ler se Al lah on la rı dün ya da da, ahi ret te de acı bir azab la
azab lan dı rır. On lar için yer yü zün de bir ko ru yu cu-dost ve bir
yar dım cı yok tur. (9/74)
Yol, an cak o kim se ler aley hi ne dir ki, zen gin ol duk la rı hal de (sa -
va şa çık ma mak için) sen den izin is ter ler ve bun lar ge ri de ka lan-
lar la bir lik te ol ma yı se çer ler. Al lah, on la rın kalp le ri ni mü hür le -
miş tir. Bun dan do la yı on lar, bil mez ler. (9/93)
Dün ya ha ya tı nın ör ne ği, an cak gök ten in dir di ği miz, onun la in san-
la rın ve hay van la rın ye di ği yer yü zü nün bit ki si ka rış mış olan bir su
gi bi dir. Öy le ki yer, gü zel li ği ni ta kı nıp süs len di ği ve aha li si ger-
çek ten ona güç ye tir dik le ri ni san mış lar ken (iş te tam bu sı ra da)
ge ce ve ya gün düz ona em ri miz gel miş tir de, dün san ki hiç bir
zen gin li ği yok muş gi bi, onu kö kün den bi çi lip atıl mış bir du rum da
kıl mı şız. Dü şü nen bir top lu luk için Biz ayet le ri böy le bi rer bi rer
açık la rız. (10/24)
(İki sin den) Bi ri nin baş ka ürün (ve ren yer)le ri de var dı. Böy le lik -
le onun la ko nu şur ken ar ka da şı na de di ki: "Ben, mal ba kı mın -
dan sen den da ha zen gi nim, in san sa yı sı ba kı mın dan da da ha
güç lü yüm." (18/34)
İçi niz de ev li ol ma yan la rı, kö le le ri niz den ve ca ri ye le ri niz den sa -
lih olan la rı ev len di rin. Eğer fa kir ise ler Al lah, ken di faz lın dan on -
la rı zen gin eder. Al lah ge niş (ni met sa hi bi)dir, bi len dir. (24/32)
Ni kah (im ka nı) bu la ma yan lar, Al lah on la rı Ken di faz lın dan zen-
gin leş ti rin ce ye ka dar if fet li dav ran sın lar. Sağ el le ri ni zin ma lik ol -
du ğu (kö le ve ca ri ye ler den) mü ka te be is te yen le re -eğer on lar -
da bir ha yır gö rü yor sa nız- mü ka te be ya pın. Ve Al lah'ın si ze ver-
di ği ma lın dan on la ra ve rin. Dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ını el de
et mek için -ırz la rı nı ko ru mak is ti yor lar sa- ca ri ye le ri ni zi fuh şa
zor la ma yın. Kim on la rı (fuh şa) zor lar sa, şüp he siz, on la rın (fuh -
şa) zor lan ma la rın dan son ra Al lah (on la rı) ba ğış la yan dır, esir ge-
yen dir. (24/33)
Al lah'ın o (fet he di len) şe hir hal kın dan Re sû lü'ne ver di ği fey,
Allah'a, Re sûl'e, (ve Re sûl'e) ya kın ak ra ba lı ğı olan la ra, ye tim le -
re, yok sul la ra ve yol da kal mış la ra ait tir. Öy le ki (bu mal lar ve
ser vet) siz den zen gin olan lar ara sın da dö nüp-do la şan bir dev let
ol ma sın. Re sûl si ze ne ve rir se ar tık onu alın, si zi ne den sa kın -
dı rır sa ar tık on dan sa kı nın ve Al lah'tan kor kun. Şüp he siz Al lah,
ce za sı (ikâ bı) pek şid det li olan dır. (59/7)
Bir yok sul iken se ni bu lup zen gin et me di mi? (93/8)
Biz han gi ül ke ye bir uya rı cı gön der dik se mut la ka ora nın 're fah
için de şı ma ran ön de ge len le ri': "Ger çek ten biz si zin ken di siy le
gön de ril di ği niz şe yi ta nı mı yo ruz" de miş ler dir. (34/34)
Ve: "Biz mal lar ve ev lat lar ba kı mın dan da ha ço ğun luk ta yız ve
bir aza ba uğ ra tı la cak da de ği liz" de de miş ler dir. (34/35)
De ki: "Şüp he siz be nim Rab bim rız kı di le di ği ne ge niş le tir-ya yar
ve kı sar da. An cak in san la rın ço ğu bil mi yor lar." (34/36)
İş te böy le sen den ön ce de (her han gi) bir mem le ke te bir el çi
gön der miş ol ma ya lım mut la ka onun 're fah için de şı ma rıp azan
ön de ge len le ri' (şöy le) de miş ler dir: "Ger çek ten biz ata la rı mı zı

bir üm met (din) üze rin de bul duk ve doğ ru su biz on la rın iz le ri ne
(eser le ri ne) uy muş kim se le riz." (43/23)
Al lah kul la rın dan di le di ği ne rız kı ya yıp-ge niş le tir (ve) kı sar da.
Şüp he siz Al lah her şe yi bi len dir. (29/62)

ZER RE
Ger çek şu ki, Al lah zer re ağır lı ğı ka dar hak sız lık yap maz. (Bu
ağır lık ta) Bir iyi lik olur sa, onu kat kat kı lar ve ken di ya nın dan
pek bü yük bir ecir ve rir. (4/40)
Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum, onun hak kın da
Kur'an'dan oku du ğun her han gi bir şey ve si zin iş le di ği niz her-
han gi bir iş yok tur ki, ona (iyi ce) dal dı ğı nız da, Biz si zin üze ri -
niz de şa hid ler dur muş ol ma ya lım. Yer de ve gök te zer re ağır lı -
ğın ca hiç bir şey Rab bin den uzak ta (sak lı) kal maz. Bu nun da ha
kü çü ğü de, da ha bü yü ğü de yok tur ki, apa çık bir ki tap ta (ka yıt -
lı) ol ma sın. (10/61)
On la rın yap tık la rı her işin önü ne geç tik, böy le ce onu sa vu rul -
muş toz zer re le ri kı lı ver dik. (25/23)
İn kâr eden ler, de di ler ki: "Kı ya met-sa ati bi ze gel mez." De ki:
"Ha yır, gay bı bi len Rab bi me an dol sun, o mu hak kak si ze ge le -
cek tir. Gök ler de ve yer de zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey O'ndan
uzak (sak lı) kal maz. Bun dan da ha kü çük ola nı da, da ha bü yük
ola nı da, is tis na sız, mut la ka apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır." (34/3)
De ki: " Al lah'ın dı şın da (tan rı di ye) öne sür dük le ri ni zi ça ğı rın.
On la rın gök ler de ve yer de bir zer re ağır lı ğın ca bi le (hiç bir şe ye)
güç le ri yet mez; on la rın bu iki sin de hiç bir or tak lı ğı ol ma dı ğı gi bi,
O'nun bun lar dan hiç bir des tek çi ola nı da yok tur. (34/22)
Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca ha yır iş ler se, onu gö rür. (99/7)
Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca bir şer (kö tü lük) iş ler se, onu gö rür.
(99/8)

ZEV CE
Pey gam ber, mü'min ler için ken di ne fis le rin den da ha ev la dır ve
onun zev ce le ri de on la rın an ne le ri dir. Ra him sa hip le ri (ak ra ba -
lar) de, Al lah'ın Ki ta bın da bir bir le ri ne öte ki mü'min ler den ve mu -
ha cir ler den da ha ya kın dır. An cak dost la rı nı za ma ruf üze re ya -
pa cak la rı nız baş ka; bun lar Ki tap ta ya zıl mış bu lun mak ta dır.
(33/6)

ZEYD
Ha ni sen, Al lah'ın ken di si ne ni met ver di ği ve se nin de ken di si -
ne ni met ver di ğin ki şi ye: "Eşi ni ya nın da tut ve Al lah'tan sa kın"
di yor dun; in san lar dan çe ki ne rek Al lah'ın açı ğa vu ra ca ğı şe yi
ken di nef sin de sak lı tu tu yor dun; oy sa Al lah, ken di sin den çe kin -
me ne çok da ha la yık tı. Ar tık Zeyd, on dan iliş ki si ni ke sin ce, Biz
onu se nin le ev len dir dik; ki böy le lik le ev lat lık la rı nın ken di le rin -
den iliş ki le ri ni kes tik le ri (ka dın la rı bo şa dık la rı) za man, on lar la
ev len me ko nu sun da mü'min ler üze ri ne bir güç lük ol ma sın.
Allah'ın em ri ye ri ne ge ti ril miş tir. (33/37)

ZEY TİN
O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on -
dan bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler
tü re ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark-
mış sal kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler -
den, zey tin den ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün
ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina-
na cak bir top lu luk için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (6/99)
As ma lı ve as ma sız bah çe le ri, hur ma la rı ve tad la rı fark lı ekin le -
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ri, zey tin le ri ve nar la rı -bir bi ri ne ben zer ve ben zeş mez- ya ra tan
O'dur. Ürün ver di ğin de ürü nün den yi yin ve ha sad gü nü hak kı nı
ve rin; is raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez. (6/141)
Onun la si zin için ekin, zey tin, hur ma lık lar, üzüm ler ve mey ve le -
rin her tür lü sün den bi ti rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir top-
lu luk için ayet ler var dır. (16/11)
Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li, için de
çe rağ bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır -
ça, san ki in cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait ol ma -
yan kut lu bir zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne -
re dey se ateş ona do kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur üs tü -
ne nur dur. Al lah, ki mi di ler se onu Ken di nu ru na yö nel tip-ile tir.
Al lah in san lar için ör nek ler ve rir. Al lah, her şe yi bi len dir. (24/35)
Zey tin ler, hur ma lar, (80/29)
İn ci re ve zey ti ne an dol sun, (95/1)

ZI HAR
Al lah bir ada mın ken di (gö ğüs) boş lu ğu için de iki kalp kıl ma dı
ve ken di le ri ni an ne le ri ni ze ben ze te rek ye min ko nu su yap tı ğı nız
(zı har da bu lun du ğu nuz) eş le ri ni zi si zin an ne le ri niz yap ma dı ev -
lat lık la rı nı zı da si zin (öz) ço cuk la rı nız say ma dı. Bu si zin (yal nız-
ca) ağ zı nız la söy le me niz dir. Al lah ise hak kı söy ler ve (doğ ru
olan) yo la yö nel tip-ile tir. (33/4)
Siz den ka dın la rı na "zı har"da bu lu nan lar (bil sin ler ki, ka dın la rı)
on la rın an ne le ri de ğil dir. An ne le ri, yal nız ca ken di le ri ni do ğu ran -
lar dır. Şüp he siz on lar, çir kin ve ya lan söy le mek te dir ler. Ger çek -
ten Al lah, çok af fe den, çok ba ğış la yan dır. (58/2)
Ka dın la rı na "zı har"da bu lu nan lar, son ra söy le dik le rin den ge ri
dö nen le rin, bir bir le riy le te mas et me den ön ce bir kö le yi öz gür lü -
ğü ne ka vuş tur ma la rı ge re kir. İş te si ze bu nun la öğüt ve ril mek te -
dir. Al lah, yap tık la rı nı zı ha ber alan dır. (58/3)

ZIRH
Ge niş zırh lar yap, (on la rı) dü zen li bir bi çi me sok ve he pi niz sa -
lih amel ler ya pın. Ger çek ten ben, si zin yap tık la rı nı zı gö re nim"
(di ye vah yet tik). (34/11)

ZİKR
Eğer kor kar sa nız, ya ya ve ya bi nek te iken kı lın. Gü ven li ğe gir di -
ği niz de ise, yi ne Al lah'ı, bil me di ği niz şey le ri si ze öğ ret ti ği gi bi
zik re din. (2/239)
(Ze ke ri ya) "Rab bim, ba na bir ala met (ayet) ver." de di. "Sa na
ala met, işa ret leş me dı şın da, in san lar la üç gün ko nuş ma man dır.
Rab bi ni çok ça zik ret ve ak şam sa bah O'nu tes bih et." de di.
(3/41)
Bun la rı Biz sa na ayet ler den ve hik met li zikr'den (Kur'an'dan)
oku yo ruz. (3/58)
On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken  Al lah'ı zik re der ler
ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü nür ler. (Ve der ler
ki:) "Rab bi miz, Sen bu nu bo şu na ya rat ma dın. Sen pek yü ce sin,
bi zi ate şin aza bın dan ko ru." (3/191)
Na ma zı bi tir di ği niz de, Al lah'ı ayak tay ken, otu rur ken ve yan ya -
tar ken zik re din. Ar tık 'gü ven li ğe ka vu şur sa nız' na ma zı dos doğ -
ru kı lın. Çün kü na maz, mü'min ler üze rin de va kit le ri be lir len miş
bir farz dır. (4/103)
Si zi uyar mak için ara nız dan bir adam ara cı lı ğıy la Rab bi niz den
si ze bir zikr'in gel me si ne mi şa şır dı nız? (Al lah'ın) Nuh kav min -
den son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zin ya ra tı lış ta ge li şi mi ni zi
art tır dı ğı nı (ve ya üs tün kıl dı ğı nı) ha tır la yın. Öy ley se Al lah'ın ni -
met le ri ni ha tır la yın, ki kur tu luş bu la sı nız." (7/69)

(Al lah'tan) Sa kı nan la ra şey tan dan bir ves ve se eriş ti ğin de (ön -
ce) iyi ce dü şü nür ler (Al lah'ı zik re dip-anar lar), son ra he men ba -
kar sın ki gö rüp bil miş ler dir. (7/201)
Rab bi ni, sa bah ak şam, yük sek ol ma yan bir ses le, ken di ken di -
ne, ür per tiy le, yal va ra yal va ra ve için için zik ret. Gaf le te ka pı -
lan lar dan ol ma. (7/205)
Ey iman eden ler, bir top lu luk la kar şı kar şı ya gel di ği niz za man,
da ya nık lık gös te rin ve Al lah'ı çokça zik re din. Ki kur tu luş (fe lah)
bu la sı nız. (8/45)
Bun lar, iman eden ler ve kalp le ri Al lah'ın zik riy le mut ma in olan-
lar dır. Ha be ri niz ol sun; kalp ler yal nız ca Al lah'ın zik riy le mut ma -
in olur. (13/28)
Hiç şüp he siz, zik ri (Kur'an'ı) Biz in dir dik Biz; onun ko ru yu cu la rı
da ger çek ten Biziz. (15/9)
(On la rı) Apa çık de lil ler ve ki tap lar la (gön der dik). Sa na da zik ri
(Kur'an'ı) in dir dik ki, in san la ra ken di le ri için in di ri le ni açık la ya sın
ve on lar da iyi ce dü şün sün ler, di ye. (16/44)
An cak: "Al lah di ler se" (in şaAl lah ya pa ca ğım de). Unut tu ğun za -
man Rab bi ni zik ret ve de ki: "Umu lur ki, Rab bim be ni bun dan
da ha ya kın bir ba şa rı ya yö nel tip-ile tir." (18/24)
Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua
eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is te-
ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni Bizi zik ret mek ten
gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di 'is tek ve tut ku la rı na (he va sı na)'
uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de ne ita at et me. (18/28)
Ki on lar, Be ni zik ret me (ko nu sun)da göz le ri bir per de için dey di.
(Kur'an'ı) din le me ye kat la na maz lar dı. (18/101)
(Bu,) Rab bi nin, ku lu Ze ke ri ya'ya rah me ti nin zik ri dir. (19/2)
Ki tap'ta Mer yem'i de zik ret. Ha ni o, ai le sin den ko pup do ğu ta ra -
fın da bir ye re çe kil miş ti. (19/16)
Ki tap'ta İb ra him'i de zik ret. Ger çek ten o, doğ ru yu-söy le yen bir
pey gam ber di. (19/41)
Ki tap'ta Mu sa'yı da zik ret. Çün kü o, ih la sa er di ril miş ve gön de -
ril miş (Re sul) bir pey gam ber di. (19/51)
Ki tap'ta İs ma il'i de zik ret. Çün kü o, va'din de doğ ruy du ve gön-
de ril miş (Re sul) bir pey gam ber di. (19/54)
Ki tap'ta İd ris'i de zik ret. Çün kü o, doğ ru olan bir pey gam ber di.
(19/56)
Ger çek ten Ben, Ben Al lah'ım, Benden baş ka ilah yok tur; şu hal -
de Ba na iba det et ve Be ni zik ret mek için dos doğ ru na maz kıl."
(20/14)
Ve se ni çok zik re de lim." (20/34)
Sen ve kar de şin ayet le rim le gi din ve be ni zik ret me de gev şek
dav ran ma yın. (20/42)
Kim de be nim zik rim den yüz çe vi rir se, ar tık onun için sı kın tı lı bir
ge çim var dır ve Biz onu kı ya met gü nü kör ola rak haş re de ce -
ğiz." (20/124)
An dol sun, si ze (bü tün du rum la rı nı zı kap sa yan) zik ri ni zin için de
bu lun du ğu bir Ki tap in dir dik. Yi ne de akıl lan ma ya cak mı sı nız?
(21/10)
Yok sa O'ndan baş ka ilah lar mı edin di ler? De ki: "Ke sin-ka nıt
(bur han)ını zı ge ti rin. İş te be nim le bir lik te olan la rın zik ri (Ki ta bı)
ve ben den ön ce ki le rin de zik ri." Ha yır, on la rın ço ğu hak kı bil mi -
yor lar, bun dan do la yı yüz çe vi ri yor lar. (21/24)
Siz on la rı alay ko nu su edin miş ti niz; öy le ki, si ze be nim zik ri mi
unut tur du lar ve siz on la ra gü lüp du ru yor du nuz." (23/110)
(Bu nur,) Al lah'ın, on la rın yü cel til me si ne ve is mi nin zik re dil me -
si ne izin ver di ği ev ler de dir; on la rın için de sa bah ak şam O'nu
tes bih eder ler. (24/36)
(Öy le) Adam lar ki, ne ti ca ret, ne alış-ve riş on la rı Al lah'ı zik ret -
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mek ten, dos doğ ru na ma zı kıl mak tan ve ze ka tı ver mek ten 'tut-
ku ya kap tı rıp alı koy maz'; on lar, kalp le rin ve göz le rin in kı la ba
uğ ra ya ca ğı (deh şet ten al lak bul lak ola ca ğı) gün den kor kar lar.
(24/37)
Der ler ki: "Sen yü ce sin; se nin dı şın da baş ka ve li ler edin me miz
bi ze ya kış maz, an cak on la rı ve ata la rı nı sen me ta ve rip ya rar -
lan dır dın, öy le ki (se nin) zik ri(ni) unut tu lar ve böy le ce yı kı ma
uğ ra yan bir ka vim ol du lar." (25/18)
An cak iman eden ler, sa lih amel ler de bu lu nan lar ve Al lah'ı çok -
ça zik re den ler ile zul me uğ ra tıl dık tan son ra za fer ka za nan lar
(ve ya öc le ri ni alan lar) baş ka. Zul met mek te olan lar, na sıl bir in -
kı la ba uğ ra yıp dev ri le cek le ri ni pek ya kın da bi le cek ler dir.
(26/227)
Sa na Ki tap'tan vah ye di le ni oku ve na ma zı dos doğ ru kıl. Ger -
çek ten na maz, çir kin utan maz lık lar (fah şa)dan ve kö tü lük ler den
alı ko yar. Al lah'ı zik ret mek ise mu hak kak en bü yük (iba det)tür.
Al lah, yap tık la rı nı zı bi lir. (29/45)
An dol sun, si zin için, Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü uman lar ve Al lah'ı
çok ça zik re den ler için Al lah'ın Re sû lü'nde gü zel bir ör nek var-
dır. (33/21)
Şüp he siz, Müs lü man er kek ler ve Müs lü man ka dın lar, mü'min
er kek ler ve mü'min ka dın lar, gö nül den (Al lah'a) ita at eden er -
kek ler ve gö nül den (Al lah'a) ita at eden ka dın lar, sa dık olan er -
kek ler ve sa dık olan ka dın lar, sab re den er kek ler ve sab re den
ka dın lar, say gıy la (Al lah'tan) kor kan er kek ler ve say gıy la
(Allah'tan) kor kan ka dın lar, sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka
ve ren ka dın lar, oruç tu tan er kek ler ve oruç tu tan ka dın lar, ırz la -
rı nı ko ru yan er kek ler ve (ırz la rı nı) ko ru yan ka dın lar, Al lah'ı çok -
ça zik re den er kek ler ve (Al lah'ı çok ça) zik re den ka dın lar; (iş te)
bun lar için Al lah bir ba ğış lan ma ve bü yük bir ecir ha zır la mış tır.
(33/35)
Ey iman eden ler, Al lah'ı çok ça zik re din. (33/41)
Sen an cak, zik re (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rah man olan
(Allah')a (kar şı) içi tit re ye rek kor ku du yan kim se yi uya rır sın. İş -
te böy le si ni, bir ba ğış lan ma ve üs tün bir ecir le müj de le. (36/11)
Zi kir (Kur'an), içi miz den ona mı in di ril di?" Ha yır, on lar Be nim
zik rim den bir kuş ku için de dir ler. Ha yır, on lar he nüz Be nim aza-
bı mı tat ma mış lar dır. (38/8)
O da de miş ti ki: "Ger çek ten ben, mal (ve ya at) sev gi si ni Rab bi -
mi zik ret mek ten do la yı ter cih et tim." So nun da bu at lar (koş tu lar
ve toz) per de si nin ar ka sı na sak lan dı lar. (38/32)
Bu, bir zikr'dir. Şüp he siz mut ta ki ler için, el bet te va rı la cak gü zel
bir yer var dır. (38/49)
Al lah, ki min göğ sü nü İs lam'a aç mış sa, ar tık o, Rab bin den bir
nur üze ri ne dir, (öy le) de ğil mi? Fa kat Al lah'ın zik rin den (ya na)
kalp le ri ka tı laş mış olan la rın vay ha li ne. İş te on lar, apa çık bir sa -
pık lık için de dir ler. (39/22)
Al lah, mü te şa bih (ben zeş me li), iki şer li bir ki tap ola rak sö zün en
gü ze li ni in dir di. Rab le ri ne kar şı iç le ri tit re ye rek-kor kan la rın
O'ndan de ri le ri ür pe rir. Son ra on la rın de ri le ri ve kalp le ri Al lah'ın
zik ri ne (kar şı) yu mu şar-ya tı şır. İş te bu, Al lah'ın yol gös ter me si -
dir, onun la di le di ği ni hi da ye te er di rir. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık
onun için de bir yol gös te ri ci yok tur. (39/23)
Siz öl çü yü ta şı ran bir ka vim si niz di ye, şim di o zik ri (öğüt ve ha -
tır lat ma do lu Kur'an'ı) siz den (uzak laş tı rıp) bir ya na mı bı ra ka -
lım? (43/5)
On la rın sırt la rı na bi nip-doğ rul ma nız, son ra doğ rul du ğu nuz za -
man, Rab bi ni zin ni me ti ni zik ret me niz ve: "Bun la ra bi zim için bo -
yun eğ di ren (Al lah) ne yü ce dir, yok sa biz bu nu (ken di hiz me ti -

mi ze) ya naş tı ra maz dık" de me niz için. (43/13)
Kim Rah man'ın zik ri ni gör mez lik ten ge lir se, Biz bir şey ta na
onun 'üze ri ni ka buk la bağ lat tı rı rız'; ar tık bu, onun bir ya kın dos-
tu dur. (43/36)
İman eden ler, der ler ki: "(Sa vaş iz ni için) Bir sû re in di ril me li de -
ğil miy di?" Fa kat, için de sa vaş (kı tal) zik ri ge çen muh kem bir
su re in di ril di ği za man, kalp le rin de has ta lık olan la rın, üze ri ne
ölüm bay gın lı ğı çök müş olan la rın ba kı şı gi bi sa na bak tık la rı nı
gör dün. Oy sa on la ra ev la (olan): (47/20)
Şu hal de sen, Bizim zik ri mi ze sırt çe vi ren ve dün ya ha ya tın dan
baş ka sı nı is te me yen den yüz çe vir. (53/29)
An dol sun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp dü şün mek) için ko lay laş tır -
dık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı? (54/17, 54/22, 54/32,
54/40)
Zikr (vahy) içi miz den ona mı bı ra kıl dı? Ha yır, o çok ya lan söy-
le yen, ken di ni be ğen miş bir şı ma rık tır." (54/25)
İman eden le rin, Al lah'ın ve hak tan in miş ola nın zik ri için kalp le -
ri nin 'say gı ve kor ku ile yu mu şa ma sı' za ma nı gel me di mi? On -
lar, bun dan ön ce ken di le ri ne ki tap ve ril miş, son ra üzer le rin den
uzun bir sü re geç miş, böy le ce kalp le ri de ka tı laş mış bu lu nan lar
gi bi ol ma sın lar. On lar dan ço ğu fa sık olan lar dı. (57/16)
Şey tan on la rı sa rıp-ku şat mış tır; böy le lik le on la ra Al lah'ın zik ri ni
unut tur muş tur. İş te on lar, şey ta nın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp-
he siz şey ta nın fır ka sı, hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir.
(58/19)
Ey iman eden ler, cu ma gü nü na maz için çağ rı ya pıl dı ğı za man,
he men Al lah'ı zik ret me ye ko şun ve alış-ve ri şi bı ra kın. Eğer bi -
lir se niz, bu si zin için da ha ha yır lı dır. (62/9)
Ar tık na ma zı kı lın ca, yer yü zün de da ğı lın. Al lah'ın faz lı nı is te -
yip-ara yın ve Al lah'ı çok ça zik re din; umu lur ki fe la ha (kur tu lu şa
ve um duk la rı nı za) ka vuş muş olur su nuz. (62/10)
Ey iman eden ler, ne mal la rı nız, ne ço cuk la rı nız si zi Al lah'ı zik -
ret mek ten 'tut ku ya kap tı ra rak-alı koy ma sın'; kim böy le ya par sa,
ar tık on lar hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir. (63/9)
O in kâr eden ler, zik ri (Kur'an'ı) işit tik le ri za man, se ni ne re dey se
göz le riy le de vi re cek ler di. "O, ger çek ten bir de li dir" di yor lar.
(68/51)
Oy sa o (Kur'an), alem le re bir zikr (öğüt, ha tır lat ma, hü küm ve
üs tün bir şe ref)den baş ka bir şey de ğil dir. (68/52)
Ki, ken di le ri ni bu nun la de ne mek için. Kim Rab bi nin zik rin den
yüz çe vi rir se, (Al lah), onu 'git tik çe şid de ti ar tan' bir aza ba sü rük-
ler. (72/17)
Rab bi nin is mi ni zik ret ve her şey den ken di ni çe ke rek yal nız ca
O'na yö nel. (73/8)
Ve sa bah, ak şam Rab bi nin adı nı zik ret. (76/25)
Zikr (vahy, öğüt) bı ra kan la ra; (77/5)
Ve Rab bi nin is mi ni zik re dip na maz kı lan. (87/15)
Se nin zik ri ni (şa nı nı) yü celt me dik mi? (94/4)

Zİ KİR
Sa kı nıp rah me te ka vuş ma nız için, içi niz den si zi uya rıp kor ku ta -
cak bir adam ara cı lı ğı ile bir zi kir (Ki tap) gel me si ne mi şaş tı -
nız?" (7/63)
Biz sen den ev vel ken di le ri ne vah yet ti ği miz er kek ler den baş ka
(pey gam ber ler) gön der me dik. Eğer bil mi yor sa nız, zi kir eh li ne
so run. (16/43)
Sa na geç miş le rin ha ber le rin den bir bö lü mü nü böy le ce ak ta rı -
yo ruz. Ger çek ten, sa na Katımız dan bir zi kir ver dik. (20/99)
Biz sen den ön ce de ken di le ri ne vah yet ti ği miz er kek ler dı şın da
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el çi gön der me dik. Eğer bil mi yor sa nız, o hal de zi kir eh li ne so -
run. (21/7)
De ki: "Ge ce ve gün düz si zi Rah man'dan kim ko ru ya bi lir?" Ha -
yır, on lar Rab le ri ni zi kir den yüz çe vi ren ler dir. (21/42)
Bu, Bizim ona in dir di ği miz mü ba rek bir zi kir dir. Şu hal de onu in -
kar ede cek olan lar siz mi si niz? (21/50)
Böy le ce onun du ası na ica bet et tik. Ken di sin den o der di gi der -
dik; ona Katımız dan bir rah met ve iba det eden ler için bir zi kir ol -
mak üze re ai le si ni ve on lar la bir lik te bir ka tı nı da ha ver dik.
(21/84)
An dol sun, Biz Zi kir'den son ra Ze bur'da da: "Şüp he siz Arz'a sa -
lih kul la rım va ris çi ola cak tır" di ye yaz dık. (21/105)
Çün kü o, ger çek ten ba na gel dik ten son ra be ni zi kir den
(Kur'an'dan) sap tır mış ol du. Şey tan da in sa nı 'ya pa yal nız ve
yar dım sız" bı ra kan dır." (25/29)
Zi kir oku yan la ra, (37/3)
Eğer ya nı mız da ön ce ki ler den bir zi kir (ki tap) bu lun muş ol say -
dı." (37/168)
Sad, Zi kir do lu Kur'an'a an dol sun; (38/1)
Zi kir (Kur'an), içi miz den ona mı in di ril di?" Ha yır, on lar Be nim
zik rim den bir kuş ku için de dir ler. Ha yır, on lar he nüz Be nim aza-
bı mı tat ma mış lar dır. (38/8)
O (Kur'an), alem ler için yal nız ca bir zi kir (öğüt ve ha tır lat -
ma)dir." (38/87)
(Ki o,) Te miz akıl sa hip le ri için bir hi da yet reh be ri ve bir zi kir dir.
(40/54)
Şüp he siz, ken di le ri ne zi kir ge lin ce onu in kâr eden ler (ate şin içi -
ne bı ra kı lır lar); oy sa o, aziz (şe re fi yük sek, üs tün) bir Ki tap tır.
(41/41)
Ve şüp he siz o (Kur'an), se nin ve kav min için ger çek ten bir zi kir-
dir. Siz (on dan) so ru la cak sı nız. (43/44)
(Bun lar,) 'İç ten Al lah'a yö ne len' her kul için 'hik met le ba kan bir
iç göz' ve bir zi kir dir. (50/8)
Al lah, on lar için şid det li bir azab ha zır la mış tır; öy ley se ey iman
eden te miz akıl sa hip le ri, Al lah'tan kor kun. Doğ ru su Al lah, si ze
bir zi kir (uya ran, ha tır la tan ve öğüt ve ren Kur'an) in dir miş tir.
(65/10)
O (Kur'an), alem ler için yal nız ca bir zi kir dir; (81/27)

ZİL LET
Her ne re de bu lu nur lar sa bu lun sun lar -Al lah'ın ipi ne ve in san la -
rın ipi ne (ah di ne) sı ğı nan lar baş ka- on la ra zil let (zor luk dam ga -
sı) vu rul muş tur. On lar, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra dı lar da üzer le -
ri ne aşa ğı lan ma (dam ga sı) vu rul du. Bu, Al lah'ın ayet le ri ni in kar
et me le ri ve pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me le ri ne de niy le dir.
(Yi ne) Bu, is yan et me le ri ve had di aş ma la rı do la yı sıy la dır.
(3/112)
Şüp he siz, bu za ğı yı (tan rı) edi nen le re Rab le rin den bir ga zab ve
dün ya ha ya tın da bir zil let ye ti şe cek tir. İş te Biz, 'ya lan dü züp-uy -
du ran la rı' böy le ce za lan dı rı rız. (7/152)
Gü zel lik ya pan la ra da ha gü ze li ve faz la sı var dır. On la rın yüz le -
ri ni ne bir ka rar tı sa rar, ne bir zil let, iş te on lar cen ne tin hal kı dır -
lar; ora da sü re siz ka la cak lar dır. (10/26)
Kö tü lük ler ka zan mış olan lar ise; her bir kö tü lü ğün kar şı lı ğı, ken -
di mis liy le dir. Bun la rı bir zil let sa rıp kap lar. On la rı Al lah'tan (kur-
ta ra cak) hiç bir ko ru yu cu yok. On la rın yüz le ri, san ki bir ka ran lık
ge ce nin par ça la rı na bü rün müş gi bi dir. İş te bun lar ate şin hal kı -
dır lar; ora da sü re siz ka la cak lar dır. (10/27)
On la rı gö rür sün; zil let ten baş la rı ön le ri ne düş müş bir hal de, ona
(ate şe) su nu lur lar ken göz ucuy la sez dir me den ba kar lar. İman

eden ler de: "Ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar, kı ya met gü nü hem
ken di ne fis le ri ni, hem ya kın ak ra ba (ve ya yan daş)la rı nı da hüs-
ra na uğ rat mış lar dır" de di ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten za lim -
ler, ka lı cı bir azab için de dir ler. (42/45)
Göz le ri 'zil let ve deh şet ten düş müş ola rak', san ki 'ya yı lan' çe kir-
ge ler gi bi ka bir le rin den çı kar lar. (54/7)
Hiç şüp he siz Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı (on la rın koy duk la rı sı -
nır la rı ta nı ma yıp ken di le ri sı nır koy ma ya kal kış mak la) baş kal dı -
ran lar; iş te on lar, en çok zil le te dü şen ler ara sın da olan lar dır.
(58/20)
Göz le ri 'kor ku dan ve deh şet ten dü şük', ken di le ri ni de zil let sa -
rıp-ku şat mış. Oy sa on lar, (da ha ön ce) sa pa sağ lam iken sec de -
ye da vet edi lir ler di. (68/43)
Göz le ri 'kor ku dan ve deh şet ten dü şük' yüz le ri ni de bir zil let kap-
la mış; iş te bu, ken di le ri ne va de dil mek te olan (kı ya met ve azab)
gü nü dür. (70/44)
Göz ler zil let için de dü şe cek. (79/9)
O gün, öy le yüz ler var dır ki, 'zil let için de aşa ğı lan mış tır.' (88/2)

Zİ NA
Ka dın la rı nız dan fu huş ya pan la rın aley hin de ol mak üze re içi niz -
den dört şa hid tu tun. Eğer şe ha det eder ler se on la rı ölüm alıp
gö tü rün ce ye ve ya Al lah on la ra bir yol kı lın ca ya ka dar ev ler de
alı ko yun. (4/15)
İçi niz den öz gür mü'min ka dın la rı ni kah la ma ya güç ye ti re me -
yen ler o za man sağ el le ri ni zin ma lik ol du ğu inan mış ca ri ye le ri -
niz den (al sın.) Al lah si zin ima nı nı zı en iyi bi len dir. Öy ley se on -
la rı fu huş ta bu lun ma yan if fet li ve giz li ce dost lar edin me miş ler
ola rak ve li le ri nin iz niy le ni kah la yın. On la ra üc ret le ri ni (me hir le -
ri ni) ma ruf (gü zel ve ör fe uy gun) bir şe kil de ve rin. Ev len dik ten
son ra fu huş ya pa cak olur lar sa öz gür ka dın lar üze rin de ki ce za -
nın ya rı sı(nı uy gu la yın.) Bu siz den gü na ha sap mak tan en di şe
edip kor kan lar için dir. Sab re der se niz si zin için da ha ha yır lı dır.
Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (4/25)
Zi na ya yak laş ma yın ger çek ten o 'çir kin bir ha ya sız lık' ve kö tü
bir yol dur. (17/32)
Zi na eden ka dın ve zi na eden er ke ğin her bi ri ne yü zer değ nek
(cel de) vu run. Eğer Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız
on la ra Al lah'ın di ni(ni uy gu la ma) ko nu sun da si zi bir acı ma tut-
ma sın; on la ra uy gu la nan ce za ya mü'min ler den bir grup da şa -
hit bu lun sun. (24/2)
Zi na eden er kek zi na eden ya da müş rik olan bir ka dın dan baş-
ka sı nı ni kah la ya maz; zi na eden ka dı nı da zi na eden ya da müş-
rik olan bir er kek ten baş ka sı ni kah la ya maz. Bu mü'min le re ha -
ram kı lın mış tır. (24/3)
Ko ru nan (if fet li) ka dın la ra (zi na su çu) atan son ra dört şa hid ge -
tir me yen le re de sek sen değ nek vu run ve on la rın şa hid lik le ri ni
ebe di ola rak ka bul et me yin. On lar fa sık olan lar dır. (24/4)
An cak bun dan son ra tev be eden ve sa lih çe dav ra nan lar ha riç.
Çün kü ger çek ten Al lah ba ğış la yan dır esir ge yen dir. (24/5)
Ken di eş le ri ne (zi na su çu) atan ve ken di le ri dı şın da şa hid le ri
bu lun ma yan lar ise on lar dan da her bi ri nin şa hid li ği Al lah adı na
dört (ke re ye min) ile ken di si nin hiç şüp he siz doğ ru söy le yen ler -
den ol du ğu na şa hid lik et mek tir. (24/6)
Be şin ci (ye mi ni) ise eğer ya lan söy le yen ler den se Al lah'ın la ne -
ti nin mu hak kak ken di üze rin de ol ma sı(nı ka bul et me si)dir.
(24/7)
Onun (ka dı nın) da dört ke re Al lah adı na (ye min le) onun (ko ca -
sı nın) hiç şüp he siz ya lan söy le yen ler den ol du ğu na şa hid lik et -
me si ken di sin den ce za yı uzak laş tı rır. (24/8)
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Be şin ci (ye mi ni) ise eğer o (ko ca sı) doğ ru söy lü yor ise Al lah'ın
ga za bı nın mu hak kak ken di üze rin de ol ma sı(nı ka bul et me si)dır.
(24/9)
Ve on lar Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah'a tap maz lar. Al lah'ın
ha ram kıl dı ğı ca nı hak sız ye re öl dür mez ler ve zi na et mez ler.
Kim bun la rı ya par sa 'ağır bir ce za ile' kar şı la şır. (25/68)
Ey pey gam be rin ka dın la rı siz den kim açık bir çir kin-utan maz lık -
ta bu lu nur sa onun aza bı iki kat ola rak art tı rı lır. Bu da Al lah'a gö -
re pek ko lay dır. (33/30)
Ey Pey gam ber mü'min ka dın lar Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş ma -
mak hır sız lık yap ma mak zi na et me mek ço cuk la rı nı öl dür me -
mek el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma mak
(gay ri meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak)
ma'ruf (iyi gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek
üze re sa na bi at et mek ama cıy la gel dik le ri za man on la rın bi at -
la rı nı ka bul et ve on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz
Allah çok ba ğış la yan dır çok esir ge yen dir. (60/12)
Ey Pey gam ber ka dın la rı bo şa dı ğı nız za man id det le ri sü re sin de
(te miz len dik le rin de) bo şa yın ve id de ti sa yın. Rab bi niz Al lah'tan
kor kun. On la rı ev le rin den çı kar ma yın on lar da çık ma sın lar; an -
cak açık 'çir kin bir ha ya sız lık' gös ter me le ri du ru mu baş ka. Bun -
lar Al lah'ın sı nır la rı dır. Kim Al lah'ın sı nır la rı nı çiğ ner se ger çek te
o ken di nef si ne zul met miş olur. Sen bil mez sin; ola bi lir ki Al lah
bu nun ar ka sın dan bir iş (du rum) oluş tu rur. (65/1)

ZİN DAN
Ka pı ya doğ ru iki si de koş tu lar. Ka dın onun göm le ği ni ar ka dan
çe kip yırt tı. (Tam) Ka pı nın ya nın da ka dı nın efen di siy le kar şı laş -
tı lar. Ka dın de di ki: "Ai le ne kö tü lük is te ye nin, zin da na atıl mak -
tan ve ya acı bir azab tan baş ka ce za sı ne ola bi lir?" (12/25)
Ka dın de di ki: "Be ni ken di siy le kı na dı ğı nız iş te bu dur. An dol sun
onun nef sin den ben mu rad is te dim, o ise (ken di ni) ko ru du. Ve
an dol sun, eğer o ken di si ne em ret ti ği mi yap ma ya cak olur sa,
mut la ka zin da na atı la cak ve el bet te kü çük dü şü rü len ler den ola-
cak." (12/32)
(Yu suf) De di ki: "Rab bim, zin dan, bun la rın be ni ken di si ne ça ğır-
dık la rı şey den ba na da ha se vim li dir. Kur duk la rı dü ze ni ben den
uzak laş tır maz san, on la ra (kor ka rım) eği lim gös te rir, (böy le ce)
ca hil ler den olu rum." (12/33)
Son ra on lar da (Yu suf'un if fe ti ne iliş kin) de lil le ri gör me le ri nin ar -
dın dan, mut la ka onu bel li bir vak te ka dar zin da na at mak (gö rü -
şü)ağır bas tı. (12/35)
Onun la bir lik te iki genç de zin da na gir miş ti. Bi ri: "Ben (rü yam -
da) ken di mi şa rap sı kı yor ken gör düm." de di. Öbü rü: "Ben de
ken di mi ba şı mın üs tün de ek mek ta şı yor ken gör düm; kuş da on -
dan ye mek tey di" de di. "Bu nun yo ru mun dan bi ze ha ber ver.
Doğ ru su biz se ni, iyi lik ya pan lar dan gör mek te yiz." (12/36)
Ey zin dan ar ka daş la rım, bir bi rin den ay rı (bir sü rü) Rab ler mi da -
ha ha yır lı dır, yok sa kah har (kah re di ci) olan bir tek Al lah mı?"
(12/39)
Ey zin dan ar ka daş la rım, iki niz den bi ri efen di si ne şa rap içi re cek,
di ğe ri ise ası la cak, kuş onun ba şın dan yi ye cek. İş te hak kın da
fet va is te mek te ol du ğu nuz iş (ar tık) olup bit miş tir." (12/41)
İki sin den kur tu la ca ğı nı san dı ğı ki şi ye de di ki: "Efen di nin
Katında be ni ha tır la." Fa kat şey tan, efen di si ne ha tır lat ma yı ona
unut tur du, böy le ce da ha ni ce yıl lar (Yu suf) zin dan da kal dı.
(12/42)
Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun için sec de ye
ka pan dı lar. De di ki: "Ey Ba bam, bu, da ha ön ce ki rü ya mın yo ru -
mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı. Ba na iyi lik et ti, çün -

kü be ni zin dan dan çı kar dı. Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı -
nı aç tık tan son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim Rab -
bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir eden di. Ger çek ten bi -
len, hü küm ve hik met sa hi bi O'dur." (12/100)

ZİY NET
Ey Ade mo ğul la rı, her mes cid ya nın da ziy net le ri ni zi ta kı nın. Yi -
yin, için ve is raf et me yin. Çün kü O, is raf eden le ri sev mez.
(7/31)
De ki: "Al lah'ın kul la rı için çı kar dı ğı ziy ne ti ve te miz rı zık la rı kim
ha ram kıl mış tır?" De ki: "Bun lar, dün ya ha ya tın da iman eden ler
için dir, kı ya met gü nü ise yal nız ca on la rın dır." Bi len bir top lu luk
için ayet le ri böy le bi rer bi rer açık la rız. (7/32)

ZOR BA
De di ler ki: "Ey Mu sa, or da zor ba bir ka vim var dır, on lar çık ma -
dık la rı sü re ce biz ora ya ke sin lik le gir me yiz. Şa yet or dan çı kar -
lar sa, biz de mu hak kak gi re riz. (5/22)
So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den (genç le rin -
den) baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin ken di le ri ni be la la -
ra çarp tır ma la rı kor ku suy la- iman eden ol ma dı. Çün kü Fi ra vun,
ger çek ten yer yü zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten öl çü yü
ta şı ran lar dan dı. (10/83)
İş te Ad (hal kı): Rab le ri nin ayet le ri ni ta nı ma yıp red det ti ler. O'nun
el çi le ri ne is yan et ti ler ve her inat çı zor ba nın em ri ar dın ca yü rü -
dü ler. (11/59)
(Pey gam ber ler) Fe tih is te di ler, (so nun da) her zor ba inat çı boz-
gu na uğ ra yıp -yok ol du- git ti. (14/15)
Şüp he siz Al lah, ada le ti, ih sa nı, ya kın la ra ver me yi em re der; çir-
kin utan maz lık lar dan (fah şa dan), kö tü lük ler den ve zor ba lık lar -
dan sa kın dı rır. Si ze öğüt ver mek te dir, umu lur ki öğüt alıp-dü şü -
nür sü nüz. (16/90)
Ge mi, de niz de ça lı şan yok sul la rın dı, onu ku sur lu yap mak is te -
dim, (çün kü) ile ri le rin de, her ge mi yi zor ba lık la ele ge çi ren bir
kral var dı." (18/79)
Ana ve ba ba sı na ita at kar dı ve is yan eden bir zor ba de ğil di.
(19/14)
An ne me ita ti de. Ve be ni mut suz bir zor ba kıl ma dı." (19/32)
Tu tup ya ka la dı ğı nız za man da zor ba lar gi bi mi ya ka lı yor su -
nuz?" (26/130)
So nun da iki si nin de düş ma nı olan (adam)ı ya ka la mak is ter ken
(adam ona) de di ki: "Ey Mu sa dün bi ri ni öl dür dü ğün gi bi, bu gün
de be ni mi öl dür mek is ti yor sun? Sen yer yü zün de yal nız ca bir
zor ba ol mak is ti yor sun, ıs lah edi ci ler den ol mak is te mi yor sun."
(28/19)
Ki on lar, Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da ken di le ri ne gel miş bir de lil
bu lun mak sı zın mü ca de le edip du rur lar. (Bu,) Al lah Katında da,
iman eden ler Katında da bü yük bir öf ke (se be bi)dir. İş te Al lah,
her mü te keb bir zor ba nın kal bi ni böy le mü hür ler." (40/35)
Biz bun lar dan ön ce ni ce ne sil ler yı kı ma uğ rat tık ki on lar, zor ba ca
ya ka la mak (ya kıp-yık mak, bas kı ve şid det le yö net mek, sin dir -
mek) ba kı mın dan ken di le rin den da ha üs tün dü ler; şe hir ler de (ye -
rin üs tü nü al tı na ge ti rip, sa yı sız ka zı, in şa at ve araş tır ma lar la her
ya nı) de lik-de şik et miş ler di. (Ama) ka ça cak bir yer var mı?
(50/36)
Biz on la rın ne ler söy le dik le ri ni da ha iyi bi li riz. Sen on la rın üze-
rin de bir zor ba de ğil sin; şu hal de, Be nim ke sin teh di dim den kor-
kan la ra Kur'an ile öğüt ver. (50/45)
Zor ba-say gı sız, son ra da ku la ğı ke sik; (68/13)
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ZOR LUK-ZOR LA MA
Yüz lerinizi doğuya ve batıya çevir meniz iyilik değil dir. Ama iyi-
lik, Al lah'a, ahiret gününe, melek lere, Kitaba ve pey gam ber lere
iman eden; mala olan sev gisine rağ men, onu yakın lara, yetim-
lere, yok sul lara, yol da kal mışa, is teyip-dilenene ve kölelere (öz -
gür lük leri için) veren; namazı dos doğ ru kılan, zekatı veren ve
ahid leş tik lerin de ahid lerine vefa gös teren ler ile zor da, has talık -
ta ve savaşın kızış tığı zaman lar da sab reden ler(in tutum ve dav-
ranış larıdır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt taki olan lar da
bun lar dır. (2/177)
(Oruç) Sayılı gün ler dir. Ar tık siz den kim has ta ya da yol culuk ta
olur sa tutamadığı gün ler sayısın ca baş ka gün ler de (tut sun). Zor
dayanabilen lerin üzerin de bir yok sulu doyuracak kadar fid ye
(var dır). Kim gönül den bir hayır yapar sa bu da ken disi için hayır-
lıdır. Oruç tut manız, -eğer bilir seniz- sizin için daha hayır lıdır.
(2/184)
Ramazan ayı... İn san lar için hidayet olan ve doğ ru yolu ve (hak
ile batılı bir birin den) ayıran apaçık bel geleri (kap sayan) Kur'an
on da in diril miş tir. Öy ley se siz den kim bu aya şahid olur sa ar tık
onu tut sun. Kim has ta ya da  yol culuk ta olur sa, tut madığı gün-
ler sayısın ca diğer gün ler de (tut sun). Al lah, size kolay lık diler,
zor luk dilemez. (Bu kolay lık) sayıyı tamam lamanız ve sizi doğ -
ru yola (hidayete) ulaş tır masına kar şılık Al lah'ı büyük tanımanız
için dir. Umulur ki şük reder siniz. (2/185)
Yok sa siz den ön ce gelip-geçen lerin hali başınıza gel meden
cen nete gireceğinizi mi san dınız? On lara öy le bir yok sul luk, öy -
le dayanıl maz bir zor luk çat tı ve öy lesine sar sıl dılar ki, sonun da
el çi, beraberin deki mü'min ler le; "Al lah'ın yar dımı ne zaman?"
diyor du. Dik kat edin. Şüp hesiz Al lah'ın yar dımı pek yakın dır.
(2/214)
Din de zor lama (ve bas kı) yok tur. Şüp hesiz, doğ ruluk (rüşd)
sapık lık tan apaçık ay rıl mış tır. Ar tık kim tağutu tanımayıp Al lah'a
inanır sa, o, sapasağ lam bir kul pa yapış mış tır; bunun kop ması
yok tur. Al lah, işiten dir, bilen dir. (2/256)
Eğer (borç lu) zor luk için dey se, ona el veriş li bir zamana kadar
süre (verin). (Bor cu) Sadaka olarak bağış lamanız ise, sizin için
daha hayır lıdır; eğer bilir seniz. (2/280)
Her nerede bulunur lar sa bulun sun lar -Al lah'ın ipine ve in san -
ların ipine (ah dine) sığınan lar baş ka- on lara zil let (zor luk dam-
gası) vurul muş tur. On lar, Al lah'tan bir gazaba uğ radılar da
üzer lerine aşağılan ma (dam gası) vurul du. Bu, Al lah'ın ayet lerini
in kar et meleri ve pey gam ber leri hak sız yere öl dür meleri nede-
niy ledir. (Yine) Bu, is yan et meleri ve had di aş maları dolayısıy -
ladır. (3/112)
Ey iman eden ler, siz den ol mayan ları sır daş edin meyin. On lar
size kötülük ve zarar ver meye çalışıyor, size zor lu bir sıkın tı
verecek şey den hoş lanır lar. Buğz (ve düş man lık ları) ağız ların -
dan dışa vur muş tur, sinelerinin giz li tut tuk ları ise, daha büyük-
tür. Size ayet lerimizi açık ladık; bel ki akıl er dirir siniz. (3/118)
Ey iman eden ler, kadın lara zor la miras çı ol maya kal kış manız
helal değil dir. Apaçık olan 'çir kin bir hayasız lık' yap madık ları
sürece, on lara ver dik lerinizin bir kıs mını gider meniz (ken dinize
al manız) için on lara bas kı yap manız da (helal değil dir.) On lar la
güzel lik le geçinin. Şayet on lar dan hoş lan madınız sa, bel ki, bir
şey hoşunuza git mez, ama Al lah on da çok hayır kılar. (4/19)
Ar tık sen Al lah yolun da savaş, ken din den baş kasıy la yüküm lü
tutul mayacak sın. Mü'min leri hazır layıp-teş vik et. Umulur ki
Allah, küf reden lerin ağır-bas kılarını geri püs kür tür. Al lah, 'kah-
redici bas kısıy la' daha zor lu, acı sonuç lan dır masıy la da daha
zor ludur. (4/84)

An dol sun, sen den ön ceki üm met lere (pey gam ber ler) gön der dik
de on ları dayanıl maz zor luk (yok sul luk) ve sıkın tılar la çeviriver -
dik. Umulur ki yal varır lar diye. (6/42)
On lara, zor lu azabımız gel diği zaman yal var maları gerek mez
miy di? Ama on ların kalp leri katılaş tı ve şey tan on lara yap mak -
ta ol duk larını çekici (süs lü) gös ter di. (6/43)
Şirk koşan lar diyecek ler ki: "Al lah dilesey di ne biz şirk koşar dık,
ne atalarımız ve hiç bir şeyi de haram kıl maz dık." On lar dan ön -
cekiler de, bizim zor lu-azabımızı tadın caya kadar böy le yalan-
ladılar. De ki: "Sizin yanınız da, bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi
var? Siz an cak zan na uy mak tasınız ve siz an cak "zan ve tah-
min le yalan söy ler siniz." (6/148)
Biz nice ül keleri yıkıma uğ rat tık. Geceleri uyur lar ken ya da gün-
düzün din lenir ler ken bizim zor lu azabımız on lara geliver di. (7/4)
Zor lu azabımız on lara gelin ce yakarabil dik leri: "Biz ger çek ten
zul me sapan lar dan dık" demelerin den baş ka ol madı. (7/5)
Biz han gi mem lekete bir pey gam ber gön der diy sek onun hal kı
yal varıp-yakar sın lar diye, mut laka on ları dayanıl maz bir zor luk
(yok sul luk) ve sıkın tıy la yakalayıver mişiz. (7/94)
O ül keler hal kı, geceleri uyur ken, on lara zor lu azabımızın gel-
meyeceğin den güven de miy diler? (7/97)
Ya da o ül keler hal kı, kuş luk vak ti eğ len ceye dal mış ken, on lara
zor lu-azabımızın gel meyeceğin den güven de miy diler? (7/98)
Ken dilerine hatır latılanı unut tuk ların da ise, Biz de kötülük ten
sakın dıran ları kur tar dık. Zul meden leri yap tık ları fısk dolayısıy la
pek zor lu bir azab ile yakaladık. (7/165)
Eğer yakın bir yarar ve or ta bir sefer ol say dı, on lar mut laka seni
iz ler ler di. Ama zor luk on lara uzak gel di. "Eğer güç yetir sey dik
muhak kak senin le bir lik te  (savaşa) çıkar dık." diye sana Al lah
adına yemin edecek ler. Ken di nefis lerini helaka sürük lüyor lar.
Al lah on ların ger çek ten yalan söy ledik lerini biliyor. (9/42)
Şu hal de on ların mal ları ve çocuk ları seni im ren dir mesin; Al lah
bun lar la an cak on ları dün ya hayatın da azab lan dır mak ve can-
larının in kar için dey ken zor luk la çık masını is ter. (9/55)
On ların mal ları ve ev lat ları seni im ren dir mesin; Al lah bun lar la,
an cak on ları dün yada azab lan dır mak ve can larının on lar in kar
için dey ken zor luk için de çık masını is tiyor. (9/85)
Eğer Rab bin dilesey di, yer yüzün dekilerin tümü, top luca iman
eder di. Öy ley se, on lar mü'min olun caya kadar in san ları sen mi
zor layacak sın? (10/99)
Dedi ki: "Ey kav mim, görüşünüz nedir söy leyin? Eğer ben Rab -
bim den apaçık bir bel ge üzerin de isem ve Rab bim bana Kendi
Katından bir rah met ver miş de (bu,) sizin göz leriniz den sak lı
tutul muş sa? Siz bunu is temiyor ken biz sizi buna zor layacak
mıyız?" (11/28)
El çilerimiz Lut'a gel diği zaman, on lar dan dolayı kay gılan dı,
göğ sünü bir sıkın tı bas tı ve: "Bu, zor lu bir gün" dedi. (11/77)
Son ra bunun ar kasın dan (kurak lığı) zor lu yedi yıl gelecek tir,
sak ladığınız az bir mik tar dışın da, daha ön ce birik tir diğinizi yiyip
bitirecek tir." (12/48)
Öy le ki el çiler, umut larını kesip de, ar tık on ların ger çek ten
yalan ladık larını san dık ları bir sırada on lara yar dımımız gel miş -
tir; Biz kimi diler sek o kur tul muş tur. Suç lu-günah kar lar top lulu-
ğun dan zor lu azabımız kesin olarak geri çev ril meyecek tir.
(12/110)
Dün ya hayatın da on lar için bir azab var dır, ahiretin azabı ise
daha zor ludur. On ları Al lah'tan (kur taracak) hiç bir koruyucu da
yok tur. (13/34)
İş hük me bağ lanıp-bitin ce, şey tan der ki: "Doğ rusu, Al lah, size
ger çek olan va'di va'det ti, ben de size vaad de bulun dum, fakat

577

Harun Yahya (Adnan Oktar)



size yalan söy ledim. Benim size kar şı zor layıcı bir gücüm yok tu,
yal nız ca sizi çağır dım, siz de bana icabet et tiniz. Öy ley se beni
kınamayın, siz ken dinizi kınayın. Ben sizi kur tacak değilim, siz
de beni kur tacak değil siniz. Doğ rusu daha ön ce beni or tak koş-
manızı da tanımamış tım. Ger çek şu ki, zalim lere acı bir azab
var dır." (14/22)
"Şüp hesiz, kış kır tılıp-sap tırıl mış lar dan sana uyan lar dışın da,
senin benim kul larım üzerin de zor layıcı hiç bir gücün yok tur."
(15/42)
Al lah, sizin için yarat tığı şey ler den göl geler kıl dı. Dağ lar da da
sizin için barınak lar-siper ler kıl dı, sizi sıcak tan koruyacak el bi-
seler, sizi savaşınız da (zor luk lara kar şı) koruyacak giyim lik ler
de var et ti. İş te O, üzeriniz deki nimetini böy le tamam lamak tadır,
umulur ki tes lim olur sunuz. (16/81)
Ger çek şu ki, iman eden ler ve Rab lerine tevek kül eden ler üze-
rin de onun (şey tanın) hiç bir zor layıcı-gücü yok tur. (16/99)
Kim imanın dan son ra Al lah'a (kar şı) in kara  sapıp da, -kal bi
iman la tat min bul muş ol duğu hal de bas kı al tın da zor lanan hariç-
in kara göğüs açar sa, iş te on ların üs tün de Al lah'tan bir gazab var-
dır ve büyük azab on ların dır. (16/106)
Nitekim o ikiden ilk-vaid gel diği zaman, ol duk ça zor lu olan kul-
larımızı üzerinize gön der dik de (sizi) ev lerin aralarına kadar
girip araş tır dılar. Bu yerine getiril mesi gereken bir söz dü. (17/5)
"Benim kul larım; senin on lar üzerin de hiç bir zor layıcı gücün
(hakimiyetin) yok tur." Vekil olarak Rab bin yeter. (17/65)
(Musa:) "Beni, unut tuğum dan dolayı sor gulama ve bu işim den
dolayı bana zor luk çıkar ma" dedi. (18/73)
"Gemi, deniz de çalışan yok sul ların dı, onu kusur lu yap mak is te-
dim, (çün kü) ilerilerin de, her gemiyi zor balık la ele geçiren bir
kral var dı." (18/79)
"Çocuğa gelin ce, onun an ne ve babası mü'min kim seler di. Bun -
dan dolayı,  onun ken dilerine az gın lık ve in kar zorunu kul lan -
masın dan en dişe edip-kork tuk." (18/80)
Biz sa na bu Kur'an'ı güç lük çek men için in dir me dik (20/2)
"Ger çek ten biz Rab bimize iman et tik; günah larımızı ve sihir
dolayısıy la bizi ken disine kar şı zor layarak-sürük lediğin (suçu-
muzu) bağış lasın. Al lah, daha hayır lıdır ve daha sürek lidir."
(20/73)
Bizim zor lu-azabımızı his set tik leri zaman, oradan büyük bir hız -
la uzak laşıp kaçıyor lar dı. (21/12)
Ve sizin için ona, zor lu-savaşınız da sizi korusun diye, '(madeni)
giyim-sanatını' öğ ret tik. Buna rağ men siz şük reden ler misiniz?
(21/80)
Ken dileri için bir takım yarar lara şahid ol sun lar ve ken dilerine
rızık olarak ver diği (kur ban lık) hay van lar üzerine bel li gün ler de
(kur ban adar ken) Al lah'ın adını an sın lar. Ar tık bun lar dan yiyin ve
zor luk çeken yok sulu da doyurun. (22/28)
Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin. O siz le ri seç miş ve din ko -
nu sun da si ze bir güç lük yük le me miş tir ata nız İb ra him'in di -
ni(nde ol du ğu gi bi). O (Al lah) bun dan da ha ön ce de bun da
(Kur'an'da) da si zi "Müs lü man lar" ola rak isim len dir di; el çi si zin
üze ri ni ze şa hid ol sun siz de in san lar üze ri ne şa hid ler ola sı nız
di ye. Ar tık dos doğ ru na ma zı kı lın ze ka tı ve rin ve Al lah'a sa rı lın
si zin Mev la nız O'dur. İş te ne gü zel mev la ve ne gü zel yar dım -
cı. (22/78)
Nikah (im kanı) bulamayan lar, Al lah on ları Ken di faz lın dan zen-
gin leş tirin ceye kadar if fet li dav ran sın lar. Sağ el lerinizin malik ol -
duğu (köle ve cariyeler den) mükatebe is teyen lere -eğer on lar -
da bir hayır görüyor sanız- mükatebe yapın. Ve Al lah'ın size ver-
diği malın dan on lara verin. Dün ya hayatının geçici metaını el de

et mek için -ırz larını korumak is tiyor lar sa- cariyelerinizi fuh şa
zor lamayın. Kim on ları (fuh şa) zor lar sa, şüp hesiz, on ların (fuh -
şa) zor lan maların dan son ra Al lah (on ları) bağış layan dır, esir ge-
yen dir. (24/33)
İş te o gün, ger çek mülk, Rah man (olan Al lah)ın dır. İn kar eden-
ler için ol duk ça zor lu bir gün dür. (25/26)
"Tutup yakaladığınız zaman da zor balar gibi mi yakalıyor -
sunuz?" (26/130)
Sonun da ikisinin de düş manı olan (adam)ı yakalamak is ter ken
(adam ona) dedi ki: "Ey Musa dün birini öl dür düğün gibi, bugün
de beni mi öl dür mek is tiyor sun? Sen yer yüzün de yal nız ca bir
zor ba ol mak is tiyor sun, ıs lah ediciler den ol mak is temiyor sun."
(28/19)
(Babaları) Dedi ki: "Doğ rusu ben, sekiz yıl bana hiz met et mene
kar şılık ol mak üzere, şu iki kızım dan birini sana nikah lamak is -
tiyorum; şayet on (yıl)a tamam layacak olur san, ar tık o da sen-
den. Ben sana zor luk çıkar mak is temem; beni de in şaAl lah
salih olan lar dan bulacak sın." (28/27)
Biz in sana an ne ve babasını (on lara iyilik le dav ran mayı) tav siye
et tik. An nesi onu, zor luk üs tüne zor luk la (kar nın da) taşımış tır.
Onun (süt ten) ay rıl ması, iki yıl için dedir. "Hem bana, hem an ne
ve babana şük ret, dönüş yal nız banadır." (31/14)
Ger çek ten Al lah, içiniz den alıkoyan ları ve kar deş lerine: "Bize
gelin" diyen leri bilir. Bun lar, pek azı dışın da zor lu-savaş lara gel-
mez ler. (33/18)
Oy sa onun, ken dilerine kar şı hiç bir zor layıcı-gücü yok tu; an cak
Biz ahirete iman edeni, on dan kuş ku için de olan dan ayır det mek
için (ona bu im kanı ver dik). Senin Rab bin, her şeyin üzerin de
gözetici-koruyucudur. (34/21)
Şim di on lara sor: Yaratılış bakımın dan on lar mı daha zor lu,
yok sa Bizim yarat tık larımız mı? Doğ rusu Biz on ları, cıvık-yapış -
kan bir çamur dan yarat tık. (37/11)
"Bizim üzeriniz de zor layıcı hiç bir gücümüz yok tu; hayır siz
(ken diniz) az gın bir kavim diniz." (37/30)
"Ki on lar, Al lah'ın ayet leri konusun da ken dilerine gel miş bir delil
bulun mak sızın mücadele edip durur lar. (Bu,) Al lah Katında da,
iman eden ler Katında da büyük bir öf ke (sebebi)dir. İş te Al lah,
her mütekeb bir zor banın kal bini böy le mühür ler." (40/35)
Şüp hesiz in kar eden ler, Al lah'ın yolun dan alıkoyan lar ve ken di-
lerine hidayet açık ça bel li ol duk tan son ra 'el çiye kar şı gelip zor-
luk çıkaran lar', kesin olarak Al lah'a hiç bir şey le zarar veremez -
ler. (Al lah,) On ların amel lerini boşa çıkaracak tır. (47/32)
Bedeviler den geride bırakılan lara de ki: "Siz yakın da zor lu
savaş çı olan bir kav me çağ rılacak sınız; on lar la (ya) savaşır -
sınız ya da (on lar) Müslüman olur lar. Bu durum da eğer itaat
eder seniz, Al lah, size güzel bir ecir verir; eğer bun dan ön ce sırt
çevir diğiniz gibi (yine) sırt çevirir seniz, sizi acı bir azab ile azab-
lan dırır." (48/16)
Muham med, Al lah'ın el çisidir. Ve onun la bir lik te olan lar da kafir-
lere kar şı zor lu, ken di araların da ise mer hamet lidir ler. On ları,
rüku eden ler, sec de eden ler olarak görür sün; on lar, Al lah'tan bir
fazl (lütuf ve ih san) ve hoş nut luk arayıp-is ter ler. Belir tileri, sec -
de izin den yüz lerin dedir. İş te on ların Tev rat'taki vasıf ları budur:
İn cil'deki vasıf ları ise: San ki bir ekin; filizini çıkar mış, der ken
onu kuv vet len dir miş, der ken kalın laş mış, son ra sap ları üzerin -
de doğ rulup-boy at mış (ki bu,) ekicilerin hoşuna gider. (Bu ör -
nek,) Onun la kafir leri öf kelen dir mek için dir. Al lah, iç lerin den
iman edip salih amel ler de bulunan lara bir mağ firet ve büyük bir
ecir va'det miş tir. (48/29)
Biz bun lar dan ön ce nice nesil ler yıkıma uğ rat tık ki on lar, zor ba-
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ca yakalamak (yakıp-yık mak, bas kı ve şid det le yönet mek, sin-
dir mek) bakımın dan ken dilerin den daha üs tün düler; şehir ler de
(yerin üs tünü al tına getirip, sayısız kazı, in şaat ve araş tır malar -
la her yanı) delik-deşik et miş ler di. (Ama) kaçacak bir yer var
mı? (50/36)
Boyun larını çağırana doğ ru uzat mış olarak koşar lar ken, kafir ler
der ler ki: "Bu, zor lu bir gün." (54/8)
Oy sa an dol sun, zor lu yakalamamıza kar şı on ları uyar mış tı.
Fakat on lar, bu uyarıları kuş kuy la kar şılayıp-yalan lamak ta diret-
tiler. (54/36)
(Şöy le de sız lanır dınız:) "Doğ rusu biz, ağır bir borç al tına girip-
zor lan dık." (56/66)
İş te o gün, zor lu bir gün dür; (74/9)
"Çün kü biz, asık surat lı, zor lu bir gün nedeniy le Rab bimiz den
kor kuyoruz." (76/10)
Doğ rusu, Rab binin 'zor lu yakalayışı' şid det lidir. (85/12)
On lara 'zor ve bas kı' kul lanacak değil sin. (88/22)
An dol sun, Biz in sanı bir zor luk için de yarat tık. (90/4)
En 'zor lu bed baht ları' ayak lan dığın da, (91/12)
Biz de ona en zor lu olanı (azaba uğ ramasını) kolay laş tıracağız.
(92/10)
Demek ki, ger çek ten zor luk la beraber kolay lık var dır. (94/5)

ZULM
Ha ni Mu sa, kav mi ne: "Ey kav mim, ger çek ten siz, bu za ğı yı (tan -
rı) edin mek le ken di ni ze zul met ti niz. He men, ku sur suz ca ya ra -
tan (ger çek ilah)ını za tev be edip ne fis le ri ni zi öl dü rün: bu, ya ra -
tı cı nız Katında si zin için da ha ha yır lı dır" de miş ti. Bu nun üze ri ne
(Al lah) tev be le ri ni zi ka bul et ti. Şüp he siz O tev be le ri ka bul eden-
dir, esir ge yen dir. (2/54)
Bu lut la rı üze ri ni ze göl ge kıl dık ve si ze kud ret hel va sı ve bıl dır -
cın in dir dik. Si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te mi zin den yi yin
(de dik). On lar Bi ze zul met me di ler, an cak ken di ne fis le ri ne zul-
met ti ler. (2/57)
Ama zul me den ler, ken di le ri ne söy le nen sö zü bir baş ka sıy la de -
ğiş tir di ler. Biz de o za lim le rin yap tık la rı boz gun cu lu ğa kar şı lık,
üzer le ri ne gök ten iğ renç bir azab in dir dik. (2/59)
Her ne re den çı kar san, yü zü nü Mes cid-i Ha ram yö nü ne çe vir.
(Siz de) Her ne re de olur sa nız yü zü nü zü onun yö nü ne çe vi rin.
Öy le ki, on lar dan zul me den le rin dı şın da in san la rın, si ze kar şı
bir de lil le ri ol ma sın. On lar dan kork ma yın, Ben den kor kun, üze-
ri niz de ki ni me ti mi ta mam la ya yım. Umu lur ki hi da ye te erer si niz.
(2/150)
İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı 'eş ve or tak' tu tan lar var dır
ki, on lar (bun la rı), Al lah'ı se ver gi bi se ver ler. İman eden le rin ise
Al lah'a olan sev gi le ri da ha güç lü dür. O zul me den ler, aza ba uğ -
ra ya cak la rı za man, mu hak kak bü tün kuv ve tin tü müy le Al lah'ın
ol du ğu nu ve Al lah'ın ve re ce ği aza bın ger çek ten şid det li ol du -
ğu nu bir bil se ler di. (2/165)
Ka dın la rı bo şa dı ğı nız da, bek le me sü re le ri ni ta mam la mış lar sa,
on la rı ya gü zel lik le tu tun ya da gü zel lik le bı ra kın. Fa kat hak la rı -
nı ih lal edip za rar ver mek için on la rı (ya nı nız da) tut ma yın. Kim
böy le ya par sa ar tık o, ken di nef si ne zul met miş olur. Al lah'ın
ayet le ri ni oyun (ko nu su) edin me yin ve Al lah'ın si ze ver di ği ni -
me ti ve si ze öğüt ola rak in dir di ği Ki tab'ı ve hik me ti anın.
Allah'tan kor kup-sa kı nın ve bi lin ki, Al lah her şe yi bi len dir.
(2/231)
Ey iman eden ler, hiç bir alış-ve ri şin, hiç bir dost lu ğun ve hiç bir
şe fa atin ol ma dı ğı gün gel mez den ev vel, si ze rı zık ola rak ver dik-

le ri miz den in fak edin. Kâ fir ler... On lar zul me den ler dir. (2/254)
Her ne yi na fa ka ola rak in fak eder ve adak ola rak ne yi adar sa -
nız, mu hak kak Al lah onu bi lir. Zul me den le rin yar dım cı la rı yok-
tur. (2/270)
Şa yet böy le yap maz sa nız, Al lah'a ve Re su lü ne kar şı sa vaş aç -
tı ğı nı zı bi lin. Eğer tev be eder se niz, ar tık ser ma ye le ri niz si zin dir.
(Böy le ce) Ne zul met miş olur su nuz, ne zul me uğ ra tıl mış olur su -
nuz. (2/279)
Ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel di ği ve el çi nin hak ol du ğu na şa -
hid ol duk la rı hal de, iman la rın dan son ra küf re sa pan bir kav mi
Al lah na sıl hi da ye te er di rir? Al lah, zul me den bir kav mi hi da ye te
er dir mez. (3/86)
On la rın bu dün ya ha ya tın da ki har ca ma la rı ken di ne fis le ri ne zul-
met miş olan bir kav min eki ni ne isa bet eden ka vu ru cu so ğuk -
luk ta ki bir rüz ga ra ben zer ki onu (eki ni) he lak et miş tir. Al lah, on -
la ra zul met me di, fa kat on lar ken di ne fis le ri ne zul met mek te dir -
ler. (3/117)
Ve 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le ri ya da ne fis le ri ne zul met tik le -
ri za man, Al lah'ı ha tır la yıp he men gü nah la rın dan do la yı ba ğış -
lan ma is te yen ler dir. Al lah'tan baş ka gü nah la rı ba ğış la yan kim-
dir? Bir de on lar yap tık la rı (kö tü şey ler de) bi le bi le ıs rar et me -
yen ler dir. (3/135)
Eğer bir ya ra al dıy sa nız, o kav me de ben ze ri bir ya ra değ miş -
tir. İş te o gün le ri Biz on la rı in san lar ara sın da dev ret ti rip du ru ruz.
Bu, Al lah'ın iman eden le ri be lir tip-ayır ma sı ve siz den şa hid ler
(ve ya şe hid ler) edin me si için dir. Al lah, zul me den le ri sev mez;
(3/140)
Bu, el le ri ni zin ön den sun duk la rı dır. Al lah, ger çek ten kul la ra zul-
me di ci de ğil dir. (3/182)
Rab bi miz, şüp he siz Sen ki mi ate şe so kar san, ar tık onu 'hor ve
aşa ğı lık' kıl mış sın dır; zul me den le rin yar dım cı la rı yok tur."
(3/192)
Ger çek ten, ye tim le rin mal la rı nı zul me de rek yi yen ler, ka rın la rı na
an cak ateş dol dur muş olur lar. On lar, çıl gın bir ate şe gi re cek ler -
dir. (4/10)
Kim had di aşa rak ve zul me de rek böy le ya par sa, Biz onu ate şe
gön de ri riz. Bu Al lah için pek ko lay dır. (4/30)
Biz el çi ler den hiç kim se yi an cak Al lah'ın iz niy le ken di si ne ita at
edil me sin den baş ka bir şey le gön der me dik. On lar ken di ne fis -
le ri ne zul met tik le rin de şa yet sa na ge lip Al lah'tan ba ğış la ma di -
le se ler di ve el çi de on lar için ba ğış la ma di le sey di, el bet te Al lah'ı
tev be le ri ka bul eden, esir ge yen ola rak bu lur lar dı. (4/64)
Me lek ler ken di ne fis le ri ne zul me den le rin ha ya tı na son ve re cek -
le ri za man der ler ki: "Ner de idi niz?" On lar: "Biz, yer yü zün de za -
yıf bı ra kıl mış lar (müs taz'af lar) idik." der ler. (Me lek ler de:) "Hic -
ret et me niz için Al lah'ın ar zı ge niş de ğil miy di?" der ler. İş te on -
la rın ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü ya tak tır o? (4/97)
Kim kö tü lük iş ler ve ya nef si ne zul me dip son ra Al lah'tan ba ğış -
lan ma di ler se Al lah'ı ba ğış la yı cı ve mer ha met edi ci ola rak bu -
lur. (4/110)
Al lah, zul me uğ ra yan lar dı şın da, kö tü sö zün açık ça söy len me -
si ni sev mez. Al lah işi ten dir, bi len dir. (4/148)
Ger çek şu ki, in kâr eden ler ve zul me den ler,  Al lah on la rı ba ğış -
la ya cak de ğil dir, on la rı bir yo la da ile te cek de ğil dir. (4/168)
Şüp he siz ken di gü na hı nı ve be nim gü na hı mı yük len me ni ve
böy le lik le ate şin hal kın dan ol ma nı is te rim. Zul me den le rin ce za -
sı bu dur." (5/29)
An dol sun, "Şüp he siz Al lah, Mer yem oğ lu Me sih'tir" di yen ler küf -
re düş müş tür. Oy sa Me sih'in de di ği (şu dur:) "Ey İs ra ilo ğul la rı,
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be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a iba det edin.
Çün kü O, ken di si ne or tak ko şa na şüp he siz cen ne ti ha ram kıl-
mış tır, onun ba rın ma ye ri ateş tir. Zul me den le re yar dım cı yok-
tur." (5/72)
Eğer o iki si aley hin de ke sin ola rak gü na hı hak et tik le ri ne iliş kin
bil gi sa hi bi olu nur sa, bu du rum da hak sız lı ğa uğ ra yan lar dan iki
ki şi -ki bun lar bu na da ha hak sa hi bi dir ler- öbür le ri nin ye ri ne ge -
çer ler ve: "Bi zim şe ha de ti miz o iki si nin şe ha de tin den şüp he siz
da ha doğ ru dur. Biz had di aş ma dık, yok sa ger çek ten zul me -
den ler den olu ruz" di ye Al lah'a ye min eder ler. (5/107)
Böy le ce zul me den top lu lu ğun kö kü ku ru tul du. Hamd, alem le rin
Rab bi olan Al lah'adır. (6/45)
De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç; si ze Al lah'ın aza bı apan sız ya da
açık dan ge li ve rir se, zul me sa pan ka vim den baş ka sı mı yı kı ma
uğ ra ya cak?" (6/47)
De ki: "Ken di si ne ace le et mek te ol du ğu nuz şey be nim ya nım da
ol say dı, be nim le ara nız da iş el bet te bi ti ril miş olur du. Al lah zul-
me den le ri en iyi bi len dir. (6/58)
Ayet le ri miz ko nu sun da 'alay lı tar tış ma la ra da lan lar:' -on lar bir
baş ka sö ze ge çin ce ye ka dar- on lar dan yüz çe vir. Şey tan sa na
unut tu ra cak olur sa, bu du rum da ha tır la ma dan son ra, ar tık zul-
me den top lu luk la be ra ber otur ma. (6/68)
Zor lu aza bı mız on la ra ge lin ce ya ka ra bil dik le ri: "Biz ger çek ten
zul me sa pan lar dan dık" de me le rin den baş ka ol ma dı. (7/5)
Ki min tar tı la rı ha fif ka lır sa, bun lar da ayet le ri mi ze zul me de gel -
dik le rin den do la yı ne fis le ri ni hüs ra na uğ ra tan lar dır. (7/9)
De di ler ki: "Rab bi miz, biz ne fis le ri mi ze zul met tik, eğer bi zi ba -
ğış la maz san ve esir ge mez sen, ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar -
dan ola ca ğız." (7/23)
On lar için ce hen nem den ya tak lar ve üst le ri ne ör tü ler var dır. Biz
zul me sa pan la rı iş te böy le ce za lan dı rı rız. (7/41)
(Tu ra git me si nin) Ar dın dan Mu sa'nın kav mi süs eş ya la rın dan
bö ğür me si olan bir bu za ğı hey ke li ni (ta pı la cak ilah) edin di ler.
Onun ken di le riy le ko nuş ma dı ğı nı ve on la rı bir yo la da yö nel -
tip-ilet me di ği ni (hi da ye te er dir me di ği ni) gör me di ler mi? Onu
(tan rı) edin di ler de, zul me den ler ol du lar. (7/148)
Biz on la rı (İs ra ilo ğul la rı nı) ay rı ay rı oy mak lar ola rak on iki top lu-
luk (üm met) ola rak ayır dık. Kav mi ken di sin den su is te di ğin de
Mu sa'ya: "Asan'la ta şa vur" di ye vah yet tik. On dan on iki pı nar
sı zıp-fış kır dı; böy le ce her bir in san- top lu lu ğu su içe ce ği ye ri
öğ ren miş ol du. Üzer le ri ne bu lut la göl ge çek tik ve on la ra kud ret
hel va sı ile bıl dır cın in dir dik. (Son ra da şöy le de dik:) "Si ze rı zık
ola rak ver dik le ri mi zin te miz olan la rın dan yi yin." On lar bi ze zul-
met me di, an cak ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (7/160)
On lar dan zul me den ler, sö zü ken di le ri ne söy le nen den baş ka bir
şey le de ğiş tir di ler. Biz de bu nun üze ri ne zul met me le ri do la yı -
sıy la gök ten 'iğ renç bir azab' in dir dik. (7/162)
Ken di le ri ne ha tır la tı la nı unut tuk la rın da ise, Biz de kö tü lük ten
sa kın dı ran la rı kur tar dık. Zul me den le ri yap tık la rı fısk do la yı sıy la
pek zor lu bir azab ile ya ka la dık. (7/165)
Ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve yal nız ca ken di ne fis le ri ne zul me -
den le rin ör ne ği ne kö tü dür. (7/177)
Ve siz ler den yal nız ca zul me den le re isa bet et mek le kal ma yan
bir fit ne den kor kup-sa kı nın. Bi lin ki, ger çek ten Al lah (ce za ile)
so nuç lan dır ma sı pek şid det li olan dır. (8/25)
Bu, el le ri ni zin ön ce den tak dim et ti ği iş ler yü zün den dir. Yok sa
şüp he siz Al lah kul la ra zul me di ci de ğil dir. (8/51)
Fi ra vun ai le si nin ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi. On lar,
Rab le ri nin ayet le ri ni ya lan la dı lar; Biz de gü nah la rı do la yı sıy la
on la rı he lak et tik. Fi ra vun or du su nu su da boğ duk. On la rın tü mü

zul me den kim se ler di. (8/54)
Ha cı la ra su da ğıt ma yı ve Mes cid-i Ha ram'ı onar ma yı, Al lah'a ve
ahi ret gü nü ne iman eden ve Al lah yo lun da cehd ede nin (yap tık-
la rı) gi bi mi say dı nız? (Bun lar) Al lah Katında bir ol maz lar. Al lah
zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (9/19)
Ey iman eden ler, eğer ima na kar şı in kâ rı se vip-ter cih edi yor lar -
sa, ba ba la rı nı zı ve kar deş le ri ni zi ve li ler edin me yin. Siz den kim
on la rı ve li edi nir se, iş te bun lar zul me den kim se ler dir. (9/23)
Ger çek şu ki, Al lah Katında ay la rın sa yı sı, gök le ri ve ye ri ya rat -
tı ğı gün den be ri Al lah'ın ki ta bın da on iki dir. Bun lar dan dör dü
ha ram ay lar dır. İş te dos doğ ru olan he sab (din) bu dur. Öy ley se
bun lar da ken di ni ze zul met me yin ve on la rın siz ler le top lu ca sa -
vaş ma sı gi bi siz de müş rik ler le top lu ca sa vaş ma yın. Ve bi lin ki
Al lah, tak va sa hip le riy le be ra ber dir. (9/36)
Si zin le bir lik te çık sa lar dı, si ze 'kö tü lük ve za rar dan' baş ka bir
şey ila ve et mez ve ara nı za mut la ka fit ne sok mak üze re içi niz de
ça ba yü rü tür ler di. İçi niz de on la ra 'ha ber ta şı yan lar' var dır.
Allah, zul me den le ri bi lir. (9/47)
On la ra, ken di le rin den ön ce ki le rin; Nuh, Ad, Se mud kav mi nin,
İb ra him kav mi nin, Med yen aha li si nin ve yer le bir olan şe hir le rin
ha be ri gel me di mi? On la ra re sul le ri apa çık de lil ler ge tir miş ler di.
De mek ki Al lah, on la ra zul me di yor de ğil di, ama on lar ken di ne f-
is le ri ne zul me di yor lar dı. (9/70)
Bi na sı nın te me li ni, Al lah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze ri ne ku ran
kim se mi ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me li ni gö çe cek bir ya rın
ke na rı na ku rup onun la bir lik te ken di si de ce hen nem ate şi içi ne
yu var la nan kim se mi? Al lah, zul me den bir top lu lu ğa hi da yet
ver mez. (9/109)
An dol sun, siz den ön ce ki ne sil le ri, re sul le ri ken di le ri ne apa çık
de lil ler ge tir di ği hal de, zul met tik le ri ve iman et me ye cek ol duk la -
rı için yı kı ma uğ rat tık. İş te Biz, suç lu-gü nah kar olan bir top lu lu -
ğu böy le ce za lan dı rı rız. (10/13)
Ha yır, on lar il mi ni ku şa ta ma dık la rı ve ken di le ri ne he nüz yo ru -
mu gel me miş bir şe yi ya lan la dı lar. On lar dan ön ce ki ler de böy le
ya lan la mış lar dı. Zul me den le rin na sıl bir so nu ca uğ ra dık la rı na
bir bak. (10/39)
Şüp he siz Al lah, in san la ra hiç bir şey le zul met mez. An cak in san-
lar, ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar. (10/44)
Her üm me tin bir re su lü var dır. On la ra re sul le ri gel di ği za man,
ara la rın da ada let le hü küm ve ri lir ve on lar zul me uğ ra tıl maz lar.
(10/47)
Son ra o zul met mek te olan la ra: "Sü rek li aza bı ta dın" de ni le cek.
Ka zan dık la rı nız dı şın da, bir baş ka şey le mi ce za lan dı rı la cak tı -
nız?" (10/52)
Zul me den her ne fis, yer yü zün de ki le rin tü mü ne sa hip ol sa bu nu
(aza ba kar şı lık) mut la ka fid ye ola rak ve rir di. On lar aza bı gö rün -
ce piş man lık la rı nı giz ler ler, oy sa on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl ma dan
ara la rın da ada let le hük me dil miş tir. (10/54)
De di ler ki: "Biz Al lah'a te vek kül et tik; Rab bi miz, bi zi zul me den
bir ka vim için bir fit ne (ko nu su) kıl ma." (10/85)
Al lah'tan baş ka, sa na ya ra rı da, za ra rı da ol ma yan(ilah lar)a tap -
ma. Eğer sen (bu nun ak si ni) ya pa cak olur san, bu du rum da ger-
çek ten zul me den ler den olur sun" (di ye em ro lun dum.) (10/106)
Bi zim gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi yi imal et. Zul me -
den ler ko nu sun da ba na hi tap ta bu lun ma. Çün kü on lar su da-
bo ğu la cak lar dır." (11/37)
O zul me den le ri da ya nıl maz bir ses sa rı ver di de ken di yurt la rın -
da di züs tü çök müş ola rak sa bah la dı lar. (11/67)
Em ri miz gel di ği za man, ta ra fı mız dan bir rah met le Şu ayb'ı ve
O'nun la bir lik te iman eden le ri kur tar dık; o zul me den le ri da ya nıl -
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maz bir ses sa rı ver di de ken di yurt la rın da di züs tü çök müş ola-
rak sa bah la dı lar. (11/94)
Biz on la ra zul met me dik, an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul met ti -
ler. Böy le ce Rab bi nin em ri gel di ği za man, Al lah'ı bı ra kıp da tap-
tık la rı ilah la rı, on la ra hiç bir şey sağ la ya ma dı, 'he lak ve ka yıp la -
rı nı' art tır mak tan baş ka bir işe ya ra ma dı. (11/101)
Zul me den le re eği lim gös ter me yin, yok sa si ze ateş do ku nur. Si -
zin Al lah'tan baş ka ve li le ri niz yok tur, son ra yar dım gö re mez si -
niz. (11/113)
Siz den ön ce ki ne sil ler den on lar dan kur tar dı ğı mız dan pek azı
dı şın da yer yü zün de boz gun cu lu ğu ön le ye cek fa zi let sa hi bi ki şi -
ler bu lun ma lı de ğil miy di? Zul me den ler ise, için de bu lun duk la rı
re fa hın pe şi ne düş tü ler. On lar, suç lu-gü nah kar lar dı. (11/116)
Hal kı, ıs lah eden kim se ler iken, se nin Rab bin o ül ke le ri zulm ile
he lak ede cek de ğil di. (11/117)
De di ler ki: "Bu nun ce za sı, (su ta sı) yü kün de bu lu na nın ken di si -
dir. İş te Biz zul me den le ri böy le ce za lan dı rı rız." (12/75)
İn kâr eden ler, re sul le ri ne de di ler ki: "Mu hak kak (ya) si zi ken di
top ra ğı mız dan sü re ce ğiz ve ya di ni mi ze ge ri dö ne cek si niz."
Böy le lik le Rab le ri ken di le ri ne vah yet ti ki: "Şüp he siz biz, zul me -
den le ri he lak ede ce ğiz. (14/13)
(Ey Mu ham med,) Al lah'ı sa kın zul me den le rin yap mak ta ol duk -
la rın dan ha ber siz san ma, on la rı yal nız ca göz le rin deh şet le be -
li re ce ği bir gü ne er te le mek te dir. (14/42)
Aza bın ken di le ri ne ge le ce ği gün (ile) in san la rı uya rıp-kor kut ki,
(o gün) zul me den ler, şöy le di ye cek ler: "Bi zi ya kın bir sü re ye ka -
dar er te le ki, Se nin çağ rı na ce vap ve re lim ve el çi le re uya lım."
Oy sa da ha ön ce, ken di niz için hiç ze val yok tur di ye and içen ler,
siz ler de ğil miy di niz? (14/44)
Siz, ken di ne fis le ri ne zul me den le rin yer leş tik le ri yer ler de otur-
muş tu nuz. On la ra ne yap tı ğı mız si ze açık lan mış tı ve si ze ör -
nek ler ver miş tik. (14/45)
(Küf re sa pan lar) Ken di le ri ne me lek le rin gel me sin den ve ya Rab -
bi nin em ri nin gel me sin den baş ka bir şey mi göz lü yor lar? On lar -
dan ön ce ki ler de öy le yap mış tı. Al lah on la ra zul met me di, fa kat
on lar ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (16/33)
Zul me uğ ra tıl dık tan son ra, Al lah yo lun da hic ret eden le ri dün ya -
da şüp he siz gü zel bir bi çim de yer leş ti re ce ğiz; ahi ret kar şı lı ğı
ise da ha bü yük tür. Bil miş ol sa lar dı. (16/41)
O zul me den ler, aza bı gör dük le rin de, on la ra ne (azab) ha fif le ti -
le cek, ne sü re ta nı na cak. (16/85)
O gün, her kes ken di nef si adı na mü ca de le   eder ve her ke se
yap tı ğı nın kar şı lı ğı ek sik siz öde nir. On lar zul me uğ ra tıl maz lar.
(16/111)
Yahudi olan la ra da, bun dan ön ce sa na ak tar dık la rı mı zı ha ram
kıl dık. Biz on la ra zul met me dik, an cak on lar ken di ne fis le ri ne
zul me di yor lar dı. (16/118)
Bi zi ayet (mu ci ze)ler gön der mek ten, ön ce ki le rin onu ya lan la -
ma sın dan baş ka bir şey alı koy ma dı. Se mud'a di şi de ve yi gö rü -
nür (bir mu ci ze) ola rak gön der dik, fa kat on lar bu nun la (onu bo -
ğaz la mak la) zul met miş ol du lar. Oy sa Biz ayet le ri an cak kor kut -
mak için gön de ri riz. (17/59)
Gör mü yor lar mı; gök le ri ve ye ri ya ra tan Al lah, on la rın ben ze ri ni
ya rat ma ya gü cü ye ter ve on lar için ken di sin de şüp he ol ma yan
bir sü re (ecel) kıl mış tır. Zul me den ler ise an cak in kar da ayak di -
ret ti ler. (17/99)
(Ön le ri ne) Ki tap ko nul muş tur; ar tık suç lu-gü nah kar la rın, on da
olan lar dan do la yı deh şet le-kor ku ya ka pıl dık la rı nı gö rür sün.
Der ler ki: "Ey vah lar bi ze, bu ki ta ba ne olu yor ki, kü çük bü yük bı -
rak ma yıp her şe yi sa yıp-dö kü yor?" Ya pıp-et tik le ri ni (ön le rin de)

ha zır bul muş lar dır. Rab bin hiç kim se ye zul met mez. (18/49)
İş te ül ke ler (ve on la rın halk la rı), zul met tik le ri za man on la rı yı kı -
ma uğ rat tık; ve yı kım la rı için bir bu luş ma za ma nı tes bit et tik.
(18/59)
De di ki: "Kim zul me der se Biz onu azab lan dı ra ca ğız, son ra Rab -
bi ne dön dü rü lür, O da onu gö rül me miş bir azab la azab lan dı rır."
(18/87)
An cak tev be eden, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan lar
(on la rın dı şın da dır); iş te bun lar, cen ne te gi re cek ler ve hiç bir
şey le zul me uğ ra tıl ma ya cak lar. (19/60)
Son ra, tak va sa hip le ri ni kur ta rı rız ve zul me den le ri diz üs tü çök-
müş ola rak bı ra kı ve ri riz. (19/72)
On la rın kalp le ri tut kuy la oya lan ma da dır. Zul me den ler, giz li ce fı -
sıl daş tı lar: "Bu si zin ben ze ri niz olan bir be şer de ğil mi? Öy ley -
se, göz gö re gö re bü yü ye mi ge le cek si niz?" (21/3)
Biz, zul me den ül ke ler den ni ce si ni kı rıp ge çir dik ve bu nun ar dın-
dan bir baş ka kav mi mey da na ge tir dik. (21/11)
An dol sun, on la ra Rab bi nin aza bın dan 'bir ufak esin ti' do ku na -
cak ol sa hiç tar tış ma sız; "Ey vah lar bi ze, ger çek ten biz ler zul me
sa pan lar mı şız" di ye cek ler. (21/46)
Ba lık sa hi bi (Yu nus'u da); ha ni o, kız mış va zi yet te git miş ti ki;
bun dan do la yı ken di si ni sı kın tı ya dü şür me ye ce ği mi zi san mış tı.
(Ba lı ğın kar nın da ki) Ka ran lık lar için de: "Sen den baş ka ilah yok-
tur, sen yü ce sin, ger çek ten ben zul me den ler den ol dum" di ye
çağ rı da bu lun muş tu. (21/87)
(Ey in san) Bu, se nin el le ri nin ön den tak dim et tik le ri dir. Şüp he -
siz Al lah, kul lar için zul me di ci de ğil dir. (22/10)
Ger çek şu ki, in kar edip Al lah yo lun dan ve yer li ler le dı şa rı dan
ge len ler için eşit ola rak (ha ram ve kıb le) kıl dı ğı mız Mes cid-i Ha -
ram'dan alı ko yan la ra, ora da zul me de rek ada let ten ay rı lan la ra
acı bir azab tad dı rı rız. (22/25)
Ken di le ri ne zul me dil me si do la yı sıy la, on la ra kar şı sa vaş açı la -
na (mü'min le re, sa vaş ma) iz ni ve ril di. Şüp he siz Al lah, on la ra
yar dım et me ye güç ye ti ren dir. (22/39)
(Hal kı) Zul me di yor ken yı kı ma uğ rat tı ğı mız ni ce ül ke ler var dır ki,
şim di on la rın alt la rı üst le ri ne gel miş ıpıs sız dur mak ta, kul la nı la -
maz du rum da ki ku yu la rı (ter ke dil miş bu lun mak ta), yük sek sa -
ray la rı (çın çın öt mek te dir). (22/45)
Ni ce ül ke ler var dır ki, (hal kı) zul me di yor ken Ben ona bir sü re ta -
nı dım, son ra ya ka la yı ver dim; dö nüş yal nız ca ba na dır. (22/48)
On lar, Al lah'ı bı ra kıp da (Al lah'ın) ken di si ne bir de lil in dir me di ği
ve hak la rın da (hiç bir) bil gi le ri ol ma yan şey le re ta pı yor lar. Zul -
me den ler için hiç bir yar dım cı yok tur. (22/71)
Böy le lik le Biz ona: "Gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi
yap. Ni te kim Bizim em ri miz ge lip de tan dır kı zı şın ca, onun içi ne
her (tür hay van dan) iki şer çift ile, iç le rin den aleyh le ri ne söz geç-
miş (azab ge rek miş) on lar dı şın da olan ai le ni de alıp koy; zul-
me den ler ko nu sun da ba na mu ha tap ol ma, çün kü on lar bo ğu la -
cak lar dır" di ye vah yet tik. (23/27)
Böy le ce sen, be ra be rin de olan lar la ge mi ye bin di ğin de o za man
de ki: "Bi zi o zul me den ka vim den kur ta ran Al lah'a ham dol sun."
(23/28)
Der ken, hak (et tik le ri ce za ya kar şı lık) ol mak üze re, o kor kunç
çığ lık on la rı ya ka la yı ver di. Böy le ce on la rı bir süp rün tü kı lı ver -
dik. Zul me den ka vim için yı kım ol sun. (23/41)
Rab bim, bu du rum da be ni zul me den kav min için de bı rak ma."
(23/94)
Ya da ken di si ne bir ha zi ne nin bı ra kıl ma sı ve ya (ürün le rin den)
ye mek te ol du ğu bir bah çe si ol ma sı (ge rek mez miy di)?" Zul me -
den ler de di ki: "Siz ol sa ol sa, an cak bü yü len miş bir ada ma uyu-
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yor su nuz." (25/8)
İş te (ilah la rı nız) si zin söy le dik le ri ni zi ya lan la dı lar; bun dan böy le
(aza bı) ne ge ri çe vir me ye gü cü nüz ye te bi lir, ne de bir yar dı ma.
Siz den kim zul me der se, ona bü yük bir azab tad dı rı rız." (25/19)
Nuh'un kav mi de, el çi le ri ya lan lan dık la rın da on la rı su da boğ duk
ve in san lar için bir ayet kıl dık. Biz zul me den le re acık lı bir azab
ha zır la dık. (25/37)
Ha ni se nin Rab bin, Mu sa'ya ses len miş ti: "Zul met mek te olan
kav me git;" (26/10)
(On la ra) Ha tır lat ma (ya pıl mış tır); Biz zul me di ci de ği liz. (26/209)
An cak iman eden ler, sa lih amel ler de bu lu nan lar ve Al lah'ı çok -
ça zik re den ler ile zul me uğ ra tıl dık tan son ra za fer ka za nan lar
(ve ya öc le ri ni alan lar) baş ka. Zul met mek te olan lar, na sıl bir in -
kı la ba uğ ra yıp dev ri le cek le ri ni pek ya kın da bi le cek ler dir.
(26/227)
An cak zul me den baş ka; son ra kö tü lü ğün ar dın dan iyi li ğe çe vi -
rir se, ar tık şüp he siz Ben, ba ğış la ya nım, esir ge ye nim." (27/11)
Ona: "Köş ke gir" de nil di. Onu gö rün ce de rin bir su san dı ve
(ete ği ni çe ke rek) ayak la rı nı aç tı. (Sü ley man:) De di ki: "Ger çek -
te bu, say dam cam dan ol ma dü zel til miş bir köşk-ze min dir." De -
di ki: "Rab bim, ger çek ten ben ken di me zul met tim; (ar tık) ben
Sü ley man'la bir lik te alem le rin Rab bi olan Al lah'a tes lim ol dum."
(27/44)
İş te, zul met me le ri do la yı sıy la en ka za dö nüş müş ıpıs sız ev le ri.
Şüp he siz bi len bir ka vim için bun da bir ayet var dır. (27/52)
Zul met me le ri ne kar şı lık, söz, ken di aleyh le ri ne gel miş bu lun -
mak ta dır, ar tık ko nuş maz lar. (27/85)
De di ki: "Rab bim, ger çek ten, ben ken di nef si me zul met tim, ar -
tık be ni ba ğış la." Böy le ce (Al lah) onu ba ğış la dı. Şüp he siz. O,
ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (28/16)
Mu sa de di ki: "Rab bim, ki min ken di sin den bir hi da yet le gel di ği -
ni ve bu (dün ya) yur dun(un) so nu cu nun ki me ait ola ca ğı nı da -
ha iyi bi lir. Ger çek ten, zul me den ler, fe lah bul maz lar." (28/37)
Bu nun üze ri ne, onu ve as ker le ri ni tu tup su ya at tık. Böy le lik le
zul me den le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı na bir bak. (28/40)
Bu na rağ men sa na ica bet et me ye cek olur lar sa, ar tık bil ki, on -
lar, ger çek ten ken di he va (is tek ve tut ku)la rı na uy mak ta dır lar.
Oy sa  Al lah'tan bir kı la vuz (doğ ru yol gös te ri ci) ol mak sı zın, ken -
di is tek ve tut ku la rı na (he va sı na) uyan dan da ha sa pık kim dir?
Şüp he siz Al lah, zul me den bir kav me hi da yet ver mez. (28/50)
Se nin Rab bin, 'ana yer le şim mer kez le ri ne' on la ra ayet le ri mi zi
oku yan bir el çi gön der me dik çe şe hir le ri yı kı ma uğ ra tı cı de ğil dir.
Ve Biz, hal kı zul me den şe hir ler den baş ka sı nı da yı kı ma uğ ra tı -
cı de ği liz. (28/59)
An dol sun, Biz Nuh'u ken di kav mi ne (el çi ola rak) gön der dik, iç -
le rin de el li yı lı ek sik ol mak üze re bin se ne ya şa dı. So nun da on -
lar zul me de vam eder ler ken tu fan ken di le ri ni ya ka la yı ver di.
(29/14)
İş te Biz, on la rın her bi ri ni ken di gü na hıy la ya ka la yı ver dik. Böy -
le ce on lar dan ki mi nin üs tü ne taş fır tı na sı gön der dik, ki mi ni şid-
det li bir çığ lık sa rı ver di, ki mi ni ye rin di bi ne ge çir dik, ki mi ni de
su da boğ duk. Al lah on la ra zul me di ci de ğil di, an cak on lar ken di
ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (29/40)
İç le rin de zul me den le ri ha riç ol mak üze re, Ki tap Eh liy le en gü zel
olan bir tar zın dı şın da mü ca de le et me yin. Ve de yin ki: "Bi ze ve
si ze in di ri le ne iman et tik; bi zim ila hı mız da, si zin ila hı nız da bir-
dir ve biz O'na tes lim ol mu şuz." (29/46)
Ha yır, o, ken di le ri ne ilim ve ri len le rin gö ğüs le rin de apa çık olan
ayet ler dir. Zul me den ler den baş ka sı, Bizim ayet le ri mi zi in kar et -
mez. (29/49)

Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı? Böy le ce ken di le rin den ön -
ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör sün ler. On lar, güç ba kı -
mın dan ken di le rin den da ha üs tün idi ler, top ra ğı alt-üst et miş ler
(ek miş ler, ma den ler, su lar ara yıp çı kar mış lar) ve onu, ken di le -
ri nin imar et ti ğin den da ha çok imar et miş ler di. El çi le ri de, on la -
ra açık de lil ler le gel miş ti. De mek ki Al lah on la ra zul met mi yor du,
an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar dı. (30/9)
Ha yır, zul me den ler, hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın ken di he va
(is tek ve tut ku)la rı na uy muş lar dır. Al lah'ın sap tır dı ğı nı kim hi da -
ye te er di re bi lir? On la rın hiç bir yar dım cı la rı yok tur. (30/29)
Ar tık o gün, zul me den le rin ne ma ze ret le ri bir ya rar sağ la ya cak,
ne (Al lah'tan) hoş nut luk di lek le ri ka bul edi le cek tir. (30/57)
Bu, Al lah'ın ya rat ma sı dır. Şu hal de, O'nun dı şın da olan la rın ya -
rat tık la rı nı ba na gös te rin. Ha yır, zul me den ler, açıkça bir sa pık -
lık için de dir ler. (31/11)
On lar ise: "Rab bi miz, se fer le ri mi zin ara sı nı aç (şe hir le ri miz bir-
bi ri ne çok ya kın dır) de di ler ve ken di ne fis le ri ne zul met miş ol du -
lar. Böy le ce Biz de on la rı ef sa ne ler(e ko nu olan bir halk) kıl dık
ve on la rı dar ma da ğın edip da ğıt tık. Şüp he siz bun da, çok sab-
re den ve çok şük re den her kes için ger çek ten ayet ler var dır.
(34/19)
İn kâr eden ler de di ki: "Biz ke sin ola rak, ne bu Kur'an'a ina nı rız,
ne on dan ön ce ki (in di ri le)ne." Sen o zul me den le ri, Rab le ri hu -
zu run da tu tuk lan mış ola rak gör sen; sö zü (suç la ma la rı) bir bir le -
ri ne kar şı evi rip-çe vi rir (bir bir le ri ne yö nel tir ler). Za'fa uğ ra tı lan
(müs taz'af)lar, bü yük lük tas la yan la ra der ler ki: "Eğer siz ler ol -
ma say dı nız, ger çek ten biz ler mü'min (kim se)ler olur duk."
(34/31)
Ar tık bu gün, bir kıs mı nı zın bir kıs mı nı za ya rar ve za rar sağ la -
ma ya gü cü yet mez. Biz de o zul me den le re de riz ki: "Ya lan la -
mak ta ol du ğu nuz ate şin aza bı nı ta dın." (34/42)
Son ra Ki ta bı kul la rı mız dan seç tik le ri mi ze mi ras kıl dık. Ar tık on -
lar dan ki mi ken di nef si ne zul me der, ki mi or ta bir yol da dır, ki mi
de Al lah'ın iz niy le ha yır lar da ya rı şır öne ge çer. İş te bu, bü yük
faz lın ken di si dir. (35/32)
De ki: "Siz, Al lah'ın dı şın da tap tı ğı nız or tak la rı nı zı gör dü nüz
mü? Ba na ha ber ve rin; yer den ne yi ya rat mış lar dır? Ya da on la -
rın gök ler de bir or tak lı ğı mı var? Yok sa Biz on la ra bir ki tap ver-
mi şiz de on lar bun dan (do la yı) apa çık bir bel ge üze rin de mi dir -
ler? Ha yır, zul me den ler, bir bir le ri ne al dat ma dan baş ka sı nı va -
det mi yor lar. (35/40)
İş te bu gün hiç kim se ye (hiç) bir şey le zul me dil mez ve siz de
yap tık la rı nız dan baş ka sıy la kar şı lık gör mez si niz. (36/54)
Zul me den le ri, eş le ri ni ve tap tık la rı nı bir ara ya ge ti rip top la yın."
(37/22)
Ona ve İs hak'a be re ket ler ver dik. İki si nin so yun dan, ih san da bu -
lu nan (muh sin olan) da var, açık ça ken di nef si ne zul me den de.
(37/113)
Da vud'a gir dik le rin de, o, on lar dan ürk müş tü; de di ler ki: "Kork -
ma, iki da va cı yız, bi ri miz di ğe ri mi ze hak sız lık ta bu lun du. Şim di
sen ara mız da hak ile hük met, ka ra rın da zul me sap ma ve bi zi
doğ ru yo lun or ta sı na yö nel tip-ilet." (38/22)
(Da vud) De di ki: "An dol sun se nin ko yu nu nu, ken di ko yun la rı na
(kat mak) is te mek le sa na zul met miş tir. Doğ ru su, (emek ve ma li
güç le ri ni) bir leş ti rip ka tan (or tak)lar dan ço ğu, bir bir le ri ne kar şı
te ca vüz eder ler; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar
baş ka. On lar da ne ka dar az dır." Da vud, ger çek ten Bizim onu
im ti han et ti ği mi zi san dı, böy le ce Rab bin den ba ğış lan ma di le di
ve rü ku ede rek ye re ka pan dı ve (bi ze gö nül den) yö ne lip-dön dü.
(38/24)
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Böy le ce, ka zan dık la rı kö tü lük ler(in acı so nu cu) on la ra isa bet et -
ti. Bun lar dan zul met miş olan la ra da, ka zan dık la rı kö tü lük ler isa-
bet ede cek tir. Ve on lar (bu nu ken di le ri ne uy gu la mak tan Al lah'ı)
aciz bı ra ka bi le cek ler de ğil dir ler. (39/51)
Kim sa lih bir amel de bu lu nur sa, ken di le hi ne dir, kim de kö tü lük
eder se, o da ken di aley hi ne dir. Se nin Rab bin, kul la ra zul me di -
ci de ğil dir. (41/46)
Kim zul me uğ ra dık tan son ra nus ret bu lur (hak kı nı alır)sa, ar tık
on lar için aleyh le rin de bir yol yok tur. (42/41)
Yol, an cak in san la ra zul me den ve yer yü zün de hak sız ye re 'te-
ca vüz ve hak sız lık ta bu lu nan la rın' aley hi ne dir. İş te bun la ra
acık lı bir azab var dır. (42/42)
(Bu söy len me le ri niz,) Bu gün si ze ke sin ola rak bir ya rar sağ la -
maz. Çün kü zul met ti niz. Şüp he siz azab ta da or tak sı nız. (43/39)
Son ra, iç le rin den bir ta kım fır ka lar ih ti la fa düş tü. Ar tık, acı bir gü -
nün aza bın dan vay o zul met miş olan la ra. (43/65)
Biz on la ra zul met me dik; an cak on la rın ken di le ri za lim ler dir.
(43/76)
Al lah, gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı; öy le ki, her ne fis ka zan-
dık la rıy la kar şı lık gör sün. On la ra zul me dil mez. (45/22)
Bun dan ön ce de, bir reh ber (imam) ve bir rah met ola rak Mu -
sa'nın ki ta bı var. Bu da, zul me den le ri uyar mak ve ih san da bu -
lu nan la ra bir müj de ol mak üze re (ken din den ön ce ki ki tap la rı)
doğ ru la yı cı ve Arap ça bir dil ile olan bir ki tap tır. (46/12)
Her bi ri için yap tık la rı nız dan do la yı de re ce ler var dır; öy le ki
amel le ri ken di le ri ne ek sik siz ce öden sin ve on lar zul me de uğ ra-
tıl maz lar. (46/19)
Hu zu rum da söz de ği şik li ğe uğ ra tıl maz ve Ben kul la ra zul me di -
ci de ği lim." (50/29)
Ar tık ger çek ten, zul me den ler için, (geç miş te ki) ar ka daş la rı nın
gü nah la rı na ben zer bir gü nah var dır. Şu hal de ace le et me sin -
ler. (51/59)
Şüp he siz zul me den le re bun dan ön ce de bir azab var dır; an cak
on la rın ço ğu bil mi yor lar. (52/47)
Ey Pey gam ber, ka dın la rı bo şa dı ğı nız za man, id det le ri sü re sin -
de (te miz len dik le rin de) bo şa yın ve id de ti sa yın. Rab bi niz
Allah'tan kor kun. On la rı ev le rin den çı kar ma yın, on lar da çık ma -
sın lar; an cak açık 'çir kin bir ha ya sız lık' gös ter me le ri du ru mu
baş ka. Bun lar Al lah'ın sı nır la rı dır. Kim Al lah'ın sı nır la rı nı çiğ ner-
se, ger çek te o, ken di nef si ne zul met miş olur. Sen bil mez sin;
ola bi lir ki Al lah, bu nun ar ka sın dan bir iş (du rum) oluş tu rur.
(65/1)
Ve el bet te biz den Müs lü man olan lar da var, zul me den ler de. İş -
te (Al lah'a) tes lim olan lar, ar tık on lar 'ger çe ği ve doğ ru yu' araş-
tı rıp-bu lan lar dır." (72/14)
Zul me den ler ise, on lar da ce hen nem için odun ol muş lar dır.
(72/15)
Biz on da on la rın üze ri ne yaz dık: Can'a can gö ze göz bu ru na
bu run ku la ğa ku lak di şe diş ve (bü tün) ya ra la ra (kar şı lık da) kı -
sas var dır. Ama kim bu nu sa da ka ola rak ba ğış lar sa o ken di si
için bir kef fa ret tir. Kim Al lah'ın in dir di ğiy le hük met mez se iş te
on lar za lim olan lar dır. (5/45)
İs lam'a çağ rıl dı ğı hal de Al lah'a kar şı ya lan uy du ran lar dan da ha
za lim kim dir? Al lah za lim bir kav mi hi da ye te er dir mez. (61/7)
Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri ha tır la tıl dık tan son ra yüz çe vi ren -
den da ha za lim kim dir? Ger çek ten Biz suç lu-gü nah kar lar dan
in ti kam alı cı la rız. (32/22)
Kö tü lü ğün kar şı lı ğı onun mis li (ben ze ri) olan kö tü lük tür. Ama
kim af fe der ve ıs lah eder se (dir li ği ku rup-sağ lar sa) ar tık onun
ec ri Al lah'a ait tir. Ger çek ten O za lim le ri sev mez. (42/40)

Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha za lim kim dir?
İş te bun lar Rab le ri ne su nu la cak lar ve şa hid ler: "Rab le ri ne kar -
şı ya lan söy le yen ler bun lar dır" di ye cek ler. Ha be ri niz ol sun;
Allah'ın la ne ti za lim le rin üze ri ne dir. (11/18)
Böy le ce Biz ka zan dık la rı do la yı sıy la za lim le rin bir kıs mı nı bir
kıs mı nın ba şı na ge çi ri riz. (6/129)
On lar zu lüm iş le mek te ler ken ül ke le ri (ve ya ne sil le ri) ya ka la dı ğı
za man... Rab bi nin ya ka la ma sı iş te böy le dir. Ger çek ten O'nun
ya ka la ma sı pek acı pek şid det li dir. (11/102)

ZÜ'L-KAR NEYN
Sa na (Ey Mu ham med) Zu'l-Kar neyn hak kın da so rar lar. De ki:
"Si ze on dan 'öğüt ve ha tır lat ma ola rak' (ba zı bil gi ler) ve re ce -
ğim. Ger çek ten Biz ona yer yü zün de sa pa sağ lam bir ik ti dar ver-
dik ve ona her şey den bir yol (se bep) ver dik. O da bir yol tut tu.
So nun da gü ne şin bat tı ğı ye re ka dar ulaş tı ve onu ka ra ça mur -
lu bir gö ze de bat mak ta bul du ya nın da bir ka vim gör dü. De dik ki:
"Ey Zu'l-Kar neyn (is ti yor san on la rı) ya aza ba uğ ra tır sın ve ya iç -
le rin de gü zel li ği (ge çer li il ke) edi nir sin." De di ki: "Kim zul me der -
se Biz onu azab lan dı ra ca ğız son ra Rab bi ne dön dü rü lür O da
onu gö rül me miş bir azab la azab lan dı rır." Kim iman eder ve sa -
lih amel ler de bu lu nur sa onun için gü zel bir kar şı lık var dır. Ona
buy ru ğu muz dan ko lay ola nı nı söy le ye ce ğiz." Son ra (yi ne) bir yol
tut tu. So nun da gü ne şin doğ du ğu ye re ka dar ulaş tı ve onu (gü -
ne şi) ken di le ri için bir si per kıl ma dı ğı mız bir ka vim üze ri ne doğ-
mak ta iken bul du. İş te böy le onun ya nın da "özü kap sa yan bil gi
ol du ğu nu" (ve ya ya nın da olup-bi ten her şe yi) Biz (il mi miz le) büs-
bü tün ku şat mış tık. Son ra bir yol (da ha) tut tu. ki sed din ara sı na
ka dar ulaş tı on la rın (sed le rin) önün de he men he men hiç bir sö -
zü kav ra ma yan bir ka vim bul du. De di ler ki: "Ey Zu'l-Kar neyn
ger çek ten Ye'cuc ve Me'cuc yer yü zün de boz gun cu luk çı ka rı yor -
lar bi zim le on lar ara sın da bir sed in şa et men için sa na ver gi ve -
re lim mi?" De di ki: "Rab bi min be ni ken di sin de sağ lam bir ik ti -
dar la yer le şik kıl dı ğı (güç ni met ve im kan) da ha ha yır lı dır. Ma -
dem öy le ba na (in sa ni) güç le yar dım edin de si zin le on lar ara-
sın da sa pa sağ lam bir en gel kı la yım." "Ba na de mir küt le le ri ge ti -
rin" iki da ğın ara sı eşit dü ze ye ge lin ce "Kö rük le yin" de di. Onu
ateş ha li ne ge ti rin ce ye ka dar (bu işi yap tı son ra:) de di ki: "Ba na
ge ti rin üze ri ne eri til miş ba kır dö ke yim." Böy le lik le ne onu aşa bil -
di ler ne onu del me ye güç ye ti re bil di ler. De di ki: "Bu be nim Rab -
bim den bir rah met tir. Rab bi min va'di gel di ği za man O bu nu
düm düz eder; Rab bi min va'di hak tır." (18/83-98)

ZÜ'LKİFL
İs ma il'i, El ye sa'ı ve Zül kifl'i de ha tır la. Hep si de ha yır lı olan lar -
dan dır. (38/48)

ZÜR Rİ YET
On lar bir bir le rin den (tü re me tek) bir zür ri yet tir. Al lah işi ten dir, bi -
len dir. (3/34)
Ha ni Rab bin, Adem oğul la rı nın sırt la rın dan zür ri yet le ri ni al mış
ve on la rı ken di ne fis le ri ne kar şı şa hid ler kıl mış tı: "Ben si zin
Rab bi niz de ğil mi yim?" (de miş ti de) on lar: "Evet (Rab bi miz sin),
şa hid ol duk" de miş ler di. (Bu,) Kı ya met gü nü: "Biz bun dan ha -
ber siz dik" de me me niz için dir. (7/172)
So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den (genç le rin -
den) baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin ken di le ri ni be la -
la ra çarp tır ma la rı kor ku suy la- iman eden ol ma dı. Çün kü Fi ra -
vun, ger çek ten yer yü zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten
öl çü yü ta şı ran lar dan dı. (10/83)
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EV RİM YA NIL GI SI

Dar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, Ya ra tı lış ger çe ği ni red det mek ama cıy la or ta ya atıl mış,
an cak ba şa rı lı ola ma mış bi lim dı şı bir saf sa ta dan baş ka bir şey de ğil dir. Can lı lı ğın,
can sız mad de ler den te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eden bu te ori, ev ren de ve can lı lar-

da çok mu ci ze vi bir dü zenbulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir
zaman yaşanmadığını ortaya koyan 350 milyon fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böy le ce
Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış ol du ğu ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu -
gün ev rim te ori si ni ayak ta tut mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce bi lim sel
ger çek le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü sü al tın da söy le nen ya lan la ra
ve ya pı lan sah te kar lık la ra dayalıdır.

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori si nin bi lim ta ri hin de ki en bü -
yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril-
mek te dir. Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di ala rın ta ma men
yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş-
tir. Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len çok sa yı da
bi lim ada mı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle
açıklamaktadırlar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek çok ça lış ma mız da bü tün bi lim-
sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne -
de niy le, bu ra da da özet le mek te ya rar var dır. 

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti olmakla birlikte, kapsamlı
olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli geliş-
me, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu
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kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı
çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman için-
de küçük değişimlerle farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu; kendisinin de kabul ettiği gibi
sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı
uzun bölümde itiraf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul-
gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen
bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak-
mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le ne bi lir:
1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık la ya ma mak ta dır.
2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa -
hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.
3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab lo or ta ya koy mak ta-
dır. 
Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce dünyada hayali şekil-

de tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir.Tek bir hüc re-
nin na sıl olup da mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir
ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya-
ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı
üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme
olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder.
Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalı-
dır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki
il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan
be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge -
lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la-
rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç
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de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de
bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy -
sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek-
le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le rin can sız mad de den
olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te -
ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de -
ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sid -
ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar Evo lu ti on and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker,
1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü re di ren di ler. An cak ge -
li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi-
le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus bi yo log Ale xan der Opa -
rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen
mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve
Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak-
ta dır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of Li fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep -
rint), s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü me ka vuş tu ra cak de ney-
ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan
1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney
dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir-
kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di. O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı-
tı lan bu de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan
çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi den ce on Evo lu ti on of Early At mosp he -
re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri can Me te oro lo gi cal So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at mos fer or ta mı nın ger çek-
çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley Mil ler, Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic
Synthe sis of Small Mo le cu les, 1986, s. 7)
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Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar
hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da,
ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa hip ol du ğu muz en bü yük
çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth,
Şu bat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmelerinin başlıca nede-
ni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks
özelliklere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden
daha komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız madde-
ler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir protein bile üretilememek-
tedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla açıklanamayacak kadar
fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşama-
sına gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir
tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası  bir proteinin oluşması için başka proteinlerin varlığının
gerekmesidir ki bu durum, bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldı-
rır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek
için yeterlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer proteindir.
2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100’e yakın proteinin hazır bulunması gerek-

mektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için proteinler gerekir. 
3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan protein sentezlene-

mez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için DNA da gerekir.
4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli görevleri vardır.

Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelle-
ri ile var olması gerekmektedir.

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanılmaz bir
bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin, eğer kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er say-
fadan oluşan 900 ciltlik bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım özel leş miş pro te in le rin
(en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler
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doğ rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si
için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo-
su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie
Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit le rin (RNA ve DNA) ay nı
yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun-
la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim-
ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta-
dır. (Les lie E. Or gel, The Ori gin of Li fe on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994, s.
78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya çıkması imkansız
ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı
Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim me ka niz ma la rı" ola rak
öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış
ol ma sı dır. Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me ka niz ma sı na
bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin
Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le si için de, do ğal şart la ra
uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra-
fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy -
le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le-
ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win
de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü -
re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Char les Dar win, The Ori -
gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı
için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan
Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri
son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya
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çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap-
rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak
için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The
Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 184)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun-
la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce
do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu-
yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın son la rın da, "Mo dern Sen -
te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do -
ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le-
rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek -
le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savun-
duğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu
canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani
genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi
çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler,
aksine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde
oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan
bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti-
mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği -
ni gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı-
sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir
de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le
et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han, Ori -
gins?, Pennsyl va nia: The Ban ner Of Truth Trust, 1988)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem-
len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me -
ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra-
kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te
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tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de
ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me -
ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen
ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun en açık gös ter ge si ise fo sil
ka yıt la rı dır.Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden türemişler-
dir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekil-
de ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman
dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız "ara tür ler"in oluş muş ve ya -
şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yandan da bazı sürüngen özel-
likleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özel-
liklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış
olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır.
Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu"
adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayılarının ve çeşitlerinin mil-
yonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil
kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:nu şöy le
açık la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol -
ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi-
lir. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver -
sity Press, 1964, s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir türlü bulunamadığının da
farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin
Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş for-
muna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak
tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün
sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolo-
jik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç
ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacak-
tır. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 
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Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da hum ma lı fo sil araş tır ma-
la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma-
lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de
bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger-
çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye-
sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den
yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos sil Re cord", Pro -
ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c. 87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for mu ol ma dan ek sik siz bi -
çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu
can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken-
di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek
açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma
ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye ga ne iki açık la ma dır.
Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır
ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön -
ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik-
siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın-
dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce on Tri al, New York: Pant he on
Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös-
ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra-
tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insanın kökeni konusudur.
Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini var-
sayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı
"ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel
"kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus
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2- Ho mo ha bi lis
3- Ho mo erec tus
4- Ho mo sa pi ens
Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may mu nu" an la mı na ge len "Aust -

ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka
bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den
dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap-
sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in -
san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To -
wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 75-94; Char les E. Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo -
pit he ci nes in Hu man Evo lu ti on: Gro unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar.
İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust ra lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci -
ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu
şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is -
pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst
Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren nie,
"Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı
ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le-
oant ro po log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün-
ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Wal ker, Sci en ce,
c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New York: J. B. Li pin cott Co., 1970,
s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor ge, c. 3, Camb rid ge: Camb rid ge Uni ver sity Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo dern za man la ra ka dar
ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens in san ile ay nı or tam da yan
ya na bu lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta-
ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir
ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de
bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri
di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J. Go uld, Na -
tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım "ya rı may mun, ya rı in san"
can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se -
nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 
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Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma
ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci
ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı
so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la-
rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker -
man'ın bu tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi -
zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin
en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi
"du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin
bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa yı lan bu alan la ra -ya ni du -
yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne
ina nan bir kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan
bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuc ker -
man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta kım in san la rın bul duk la rı
ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da,    is ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç -
ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le
özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do la yı sıy la bu akıl dışı id di -
aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son-
ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü-
ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir-
di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı
oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk-
la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce-
le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu nan fos for, azot, kar bon,
ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart-
lar da bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de
bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da
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pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le -
ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı
koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat -
ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart-
la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar-
sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar-
ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz-
la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri,
üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar-
ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la-
rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz lar. Son ra ye ni bir
ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko-
bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra-
maz lar. Mad de, an cak Allah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin
or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği
açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs -
tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci -
sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın-
dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü -
çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez-
de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu lun du ğu ye re ka dar gi re-
mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma-
dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey-
ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no lo ji si bi le her tür lü im -
ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el -
le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da   gör dü ğü nüz net lik  ve ka li-
te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya-
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nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100
yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler
ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek -
ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te
far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz
üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö zün gör me ka li te si ne ulaş-
ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük
tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da -
ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve
ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na
ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu
id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu,
atom lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz?
Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te sa dü fen olu şa mı yor sa,
gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum
ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku -
la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu
tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi
duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez.
Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en
net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si-
niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni-
zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça -
ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet,
se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek-
no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te-
de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti-
ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa -
ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı-
nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur.
Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne
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ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 
Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas

ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. 
An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?
Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen,

gü lü kok la yan kim dir?
İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi -

der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da -
ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la-
ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir?
Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak-
ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te
bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru-
la ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Allah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh,
gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin-
de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç san ti met re küp lük, kap ka-
ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yüce Allah'ı dü -
şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la açık ça çe li şen bir id dia ol -
du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür-
dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir-
di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi -
li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer-
kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te o-
ri si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi -
li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den as la vaz ge çi le me ye cek
dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve
Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek-
te dir ler. 
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Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za -
man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı"
ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir
inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve
ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list
bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak
doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Ric hard Le -
won tin, "The De mon-Ha un ted World", The New York Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu söz ler, Dar wi nizm'in, ma ter ya list fel se fe ye bağ lı lık uğ ru na ya şa tı lan bir dog ma ol du ğu-
nun açık ifa de le ri dir. Bu dog ma, mad de den baş ka hiç bir var lık ol ma dı ğı nı var sa yar. Bu ne den-
le de can sız, bi linç siz mad de nin, ha ya tı var ettiğine ina nır. Mil yon lar ca fark lı can lı tü rü nün; ör -
ne ğin kuş la rın, ba lık la rın, zü ra fa la rın, kap lan la rın, bö cek le rin, ağaç la rın, çi çek le rin, ba li na la rın
ve in san la rın mad de nin ken di için de ki et ki le şim ler le, ya ni ya ğan yağ mur la, ça kan şim şek le,
can sız mad de nin için den oluş tu ğu nu ka bul eder. Ger çek te ise bu, hem ak la hem bi li me ay kı-
rı bir ka bul dür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek
için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list bir ön yar gı ile bak ma yan in san lar ise, şu açık ger çe ği gö -
rürler: Tüm can lı lar, üs tün bir güç, bil gi ve ak la sa hip olan bir Ya ra tı cı nın ese ri dir ler. Ya ra tı -
cı, tüm ev re ni yok tan var eden, en ku sur suz bi çim de dü zen le yen ve tüm can lı la rı ya ra tıp şe -
kil len di ren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin
En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin et ki si al tın da kal ma dan,
sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra-
fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir va ri lin içi ne bir çok ato mu,
mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den,
bu luş lar ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı-
nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon ağaç-
la rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di aya ina nan lar bi lim
adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri-
hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri-
hin de in san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı-
ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel

597

Harun Yahya (Adnan Oktar)



olan bir baş ka inanç ve ya id dia da ha yok tur. 
Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz. İb ra him

(as)'ın kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Mu sa (as)'ın kav mi nin içinden bazı insanların
al tın dan yap tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al maz bir kör lük tür. Ger -
çek te bu du rum, Allah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği bir akıl sız lık tır. Allah, ba zı in san la rın an la yış-
la rı nın ka pa na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir çok aye tin de bil-
dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark et mez;
inan maz lar. Allah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri-
nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu nun la gör-
mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta
da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Allah Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan ma ya cak ka dar bü yü len-
dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük sel se ler
de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz"
di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san la rın ger çek ler den bu
ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya -
cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra,
saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir
ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir
or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için
uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do -
na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kimselerin, yaptıkları
büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as) ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere
bildirmektedir. Hz. Musa (as), Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi
"bilgin büyücüleri" ile insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz. Musa (as),
büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini emreder.
Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni bü yü le yi-
ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol -
du lar. (Araf Su re si, 116)
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Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -Hz. Musa (as) ve ona ina-
nanlar dışında- insanların hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz.
Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurdukları-
nı yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve rin ce) bir de
bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak
ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil-
miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-
119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek et ki le yen bu ki şi le rin yap tık-
la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl ma sı ile, söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü -
nü müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id di ala ra ina nan
ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler
tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Ni te kim,
yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa vu nan ve ate ist bir fel se fe ci olan, an cak da ha son ra ger çek-
le ri gö ren Mal colm Mug ge rid ge ev rim te ori si nin ya kın ge le cek te dü şe ce ği du ru mu şöy le açık-
la mak ta dır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge le ce ğin ta rih ki -
tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek
ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret-
le kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The End of Chris ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans,
1980, s.43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar "te sa düf ler"in ilah ola-
ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid-
det li bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın-
da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir-
çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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Sen Yücesin, bize öğrettiğinden
başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın.

(Bakara Suresi, 32)


