


OKUYUCUYA

•Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer

ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini

oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwi-

nizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düfl-

mesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu göz-

ler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm in-

sanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek

bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konu-

ya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

•Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n

tüm kitaplar›nda imani konular Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta,

insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir.

Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya so-

ru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

•Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n ye-

diden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etki-

li ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine

tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen

insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lan-

lar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

•Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-

ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan is-

tifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, ko-

nuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›n-

dan yararl› olacakt›r.

•Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n-

mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.

Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür.

Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er

insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

•Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise

önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤i-

miz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ay-

n› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konu-

larda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit ola-

cakt›r.

•Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-

heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya

dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükle-

yen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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YAZAR ve ESERLERİ
HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da

do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stan-

bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üni-

versitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, ima-

ni, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, ya-

zar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwi-

nizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok

önemli eserleri bulunmaktad›r.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki Pey-

gamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya

isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resu-

lullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n

içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sö-

zü, Peygamberimizin de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar

da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini ken-

dine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel

iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak

susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve

kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir

duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini tüm dün-

yaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi te-

mel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin

çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngilte-

re'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezil-

ya'ya kadar dünyan›n pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce,

Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Ar-

navutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca gibi pek çok

dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip

edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek

çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›n›n derinleflmesine vesile

olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, öz-



lü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na var-

maktad›r. Bu eserler süratli etkiye sahiptir. Kesin netice, itiraz edilemezlik,

çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde cid-

di biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er

sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri müm-

kün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savun-

maktad›rlar, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmektedir. Ça¤›m›zdaki tüm in-

karc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› ile fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan

kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde

de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca

yazar›n bu kitaplardan elde etti¤i hiçbir maddi kazanc› da yoktur. Ne yazar

ne de kitaplar›n›n yay›nlanmas›na, tan›t›m ve da¤›t›m›na vesile olanlar,

bundan maddi bir kazanç elde etmemekte, sadece  Allah'›n r›zas›n› kazan-

mak için hizmet etmektedirler. 

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmedikle-

rini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n›

teflvik etmenin de çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran,

fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kur-

tarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitap-

lar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma

amac›ndan ziyade, yazar›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu

etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun

Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n›

yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görül-

dü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslüman-

lar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bun-

lardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman haki-

katlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabi-

lecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çe-

kilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda, bu hiz-

metin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r.

Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›,

Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur

ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile ola-

cakt›r.
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G‹R‹fi

KURAN HAKKINDA NE B‹L‹YORSUNUZ?
Ço¤u kifli bu soruya flöyle bir cevap verir: "Kuran, dinimizin mukaddes
kitab›d›r." Bu elbette do¤rudur; ancak Kuran as›l olarak Allah'›n tüm in-
sanlara gönderdi¤i ve onlar› sorumlu tuttu¤u bir kitapt›r. Öyleyse insan-
lar›n Kuran'›n içeri¤i, emirleri, tavsiyeleri, hükümleri ile ilgili herfleyi bil-
meleri gerekir. Ama bu noktada önemli bir eksiklik karfl›m›za ç›kar, pek
çok insan Kuran'›n içeri¤i hakk›nda pek bir fikir sahibi de¤ildir. 

Kuran hakk›nda halk aras›nda yayg›n pek çok bat›l inanç vard›r. Kuran,
genellikle evlerin duvarlar›nda süslü bir muhafaza içinde as›l› durur. Ve
yine genellikle yafll›lar taraf›ndan okunur. Fakat okuyanlar da Kuran'›n
yaln›zca Arapças›n› okurlar ve Arapça bilmediklerinden dolay› da do¤al
olarak içeri¤i hakk›nda hiçbir fley ö¤renemezler. 

Bu bat›l inanca göre; Kuran'›n çok ilginç baz› yararlar› oldu¤u da düflü-
nülür. Aras›ra okundu¤unda, okuyan kifliyi -ve de okuduktan sonra oku-
yup-üfledi¤i yak›nlar›n›- "kazadan-beladan" koruyaca¤› umulur. Bu yö-
nüyle Kuran, bir nevi belalara karfl› muska gibi görülür. Adeta t›ls›ml› ke-
limeler içerdi¤i ve bu flekilde insanlar› korudu¤u zannedilir. 

Kimi insanlar da etraflar›ndan gördükleri baz› Kuran d›fl› geleneksel ku-
rallar›, Kuran kaynakl› zannederler. 

Peki Kuran'›n gerçek mahiyeti nedir? Bunu, Kuran'›n kendisinden (ayet-
lerinden) ö¤renmek gerekir:

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

Andolsun Biz Kur'an'› zikr (ö¤üt al›p düflünmek) için kolaylaflt›r-
d›k. Fakat ö¤üt al›p-düflünen var m›? (Kamer Suresi, 32)

Andolsun, onlar›n k›ssalar›nda temiz ak›l sahipleri için ibretler var-
d›r. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz de¤ildir, ancak kendin-
den öncekilerin do¤rulay›c›s›, herfleyin 'çeflitli biçimlerde aç›kla-
mas›' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yu-
suf Suresi, 111)



Bu, kendisinde flüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan
bir kitapt›r. (Bakara Suresi, 2)

Bu ayetlerde ve daha bunlara benzer pek çok ayette Kuran'›n indirilifl
amac›n›n; insanlar› düflünmeye yöneltmek, onlara kendilerini yaratan
ve yaflatan Allah'› tan›tmak, onlara "k›lavuz" olup yol göstermek oldu¤u
vurgulan›r. Kuran, vicdanlar› aç›k olan insanlara hitap eden bir kitapt›r.
Ancak ö¤üt alabilmek için, öncelikle Kuran'a yönelik olan yanl›fl bak›fl
aç›s› düzeltilmelidir. Kuran sadece belli bir dönemde yaflam›fl insanla-
ra de¤il, her dönemde bütün dünya insanlar›na hitab eden bir kitapd›r.
"Allah'a iman ediyorum" diyen herkes Kuran'› okumal› ve ayetlerini an-
lamaya çal›flmal›d›r. Allah "…Ve Kuran'› belli bir düzen içinde oku."
(Müzzemmil Suresi, 4) ayeti ile bunun önemini bildirmifltir. Ayr›ca Allah
Kuran'da ayetler üzerinde derin derin düflünülmesini de özellikle vurgu-
lam›flt›r:

Onlar hala Kuran'› iyice düflünmüyorlar m›?… (Nisa Suresi, 82)

Andolsun Biz Kuran'› zikr (ö¤üt al›p düflünme) için kolaylaflt›rd›k.
Fakat ö¤üt al›p-düflünen var m›? (Kamer Suresi, 17)

Allah'›n bu emri uygulanmad›¤›, Kuran ayetleri gere¤i gibi okunup  ö¤-
renilmedi¤i takdirde, say›s›z hurafenin dinin içine girmesi de elbette ka-
ç›n›lmaz olur. Kuflkusuz Kuran'›n ö¤renilmesinin ard›ndan da uygulan-
mas› gelir. Kimileri Kuran'› yaln›zca okumakla yetinir, böylece üstüne
düflen görevi yerine getirdi¤ini düflünür. Halbuki Kuran okumak bafll›ba-
fl›na ibadet olsa bile, as›l yap›lmas› gereken kitapta okunanlar› uygula-
mak, günlük hayata geçirmektir. Çünkü, "…insanlar› yaln›zca bana
ibadet etsinler diye yaratt›m." (Zariyat Suresi, 56) ayetinde bildirildi¤i
gibi Allah, bütün insanlar› bu dünya hayat›nda Kendisi'ne kulluk etsinler
diye yaratm›flt›r. Kulluk etmek isteyenler için de bir rehber olarak Ku-
ran'› indirmifltir:

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

Kuran, insan›n dünyada ve ahirette kurtuluflu için gerekli tüm bilgileri
içerir. Allah'›n emirlerini bildirir, O'nun hoflnut olaca¤› ahlak›, ceza ile
karfl›l›k görecek tav›rlar›, ahiret ve dünya hayat› ile ilgili tüm gerçekleri,
karfl›lafl›labilecek her türlü insan karakterini, Allah korkusunu, Allah
sevgisini k›sacas› ihtiyaç duydu¤umuz herfleyi Kuran'dan ö¤reniriz.
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Allah'›n sözlerinin yaz›l› oldu¤u bu kitap, vicdanen cevab›n› arad›¤›m›z
herfleyi bize aç›klar. Ancak baz› insanlar; kendilerine hayat verecek, on-
lar› "karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›karacak" olan bu kitab› uygulamaktan,
hatta ö¤renmekten kaç›n›rlar. Oysa Kuran hükümleri, tüm insanlar için
dünyada ve ahirette yegane kurtulufl yolunu gösterirler.

Kuran'›n, insan›n hayat›ndaki önemini fark eden Müslüman›n ise,
Allah'a gerekti¤i gibi kulluk edebilmesi ve bütün hayat›n› Kuran'a göre
yaflamas› için iyi bir Kuran bilgisine sahip olmas› gerekir. ‹flte elinizde-
ki bu kitap, Allah'› gere¤i gibi tan›y›p takdir edebilmeyi, kulluk görevini
eksiksiz yerine getirmeyi, Allah'›n r›zas›na, rahmetine ve cennetine ka-
vuflmay› hedef edinenlerin Kuran bilgilerini güçlendirmek amac›yla ha-
z›rlanm›flt›r. 
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KURAN'DA PEYGAMBER KISSALARI

Allah tarih boyunca yaflam›fl olan tüm toplumlara kendi dinini teb-
li¤ edecek Peygamberler göndermifltir. Kuran'da da dikkat çekildi¤i gi-
bi, bu Peygamberlerin tüm davran›fllar›, ahlaki özellikleri, müminler için
örnektir. Allah, müminlere Peygamberleri örnek almay› tavsiye etmifltir:

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

Bu nedenle de her mümin, Kuran'da Peygamberlerle ilgili bildiri-
len herfleyi dikkatle inceleyerek, onlar›n yaflamlar›n›, gösterdikleri güzel
ahlak örneklerini, Allah'a olan derin ba¤l›l›klar›n› ö¤renmelidir. Ki böyle-
ce dünya üzerinde yaflam›fl olan en k›ymetli insanlar›n üstün ahlak›na
talip olabilsin…

Ayr›ca Kuran'da Peygamberle ilgili olarak anlat›lan her olay kuflku-
suz tüm müminlerin hayat› için de ayd›nlat›c› ve yol göstericidir. Çünkü
"yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali bafl›n›za gelmeden cenne-
te girece¤inizi mi sand›n›z?..." (Bakara Suresi, 214) ayetinin hükmü-
ne göre, Peygamberlerin ve beraberindekilerin yaflad›klar›n›n benzerle-
rini, onlar›n izindeki müminler de yaflamaya devam edeceklerdir. 

Bu nedenle Kuran'da anlat›lan Peygamberlerin yaflam flekillerini
dikkatli bir flekilde incelemek, mümine büyük yarar sa¤layacakt›r. Allah
Kuran'da, Peygamber k›ssalar›n›n "temiz ak›l sahipleri" için ibretler içer-
di¤ini bildirmektedir:

Andolsun, onlar›n k›ssalar›nda temiz ak›l sahipleri için ibret-
ler vard›r. (Bu Kuran) düzüp uydurulacak bir söz de¤ildir, ancak
kendinden öncekilerin do¤rulay›c›s›, herfleyin 'çeflitli biçimlerde
aç›klamas›' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmet-
tir. (Yusuf Suresi, 111)

HER KAVME PEYGAMBER GÖNDER‹LM‹fiT‹R
fiüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyar›c› olarak gönder-
dik. Hiç bir ümmet yoktur ki, içinde bir uyar›c› gelip-geçmifl olmas›n.
(Fat›r Suresi, 24)
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Andolsun, Biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve ta¤uttan kaç›n›n" (di-
ye tebli¤ etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine
Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sap›kl›k hak oldu. Art›k,
yeryüzünde dolafl›n da yalanlayanlar›n u¤rad›klar› sonucu görün. (Nahl
Suresi, 36)

Kendisi için bir uyar›c› olmaks›z›n, biz hiçbir ülkeyi y›k›ma u¤ratm›fl de-
¤iliz. (fiuara Suresi, 208)

HER KAVME KEND‹ L‹SANIYLA PEYGAMBER 
GÖNDER‹LM‹fiT‹R
Biz hiçbir elçiyi, kendi kavminin dilinden baflkas›yla göndermedik ki, on-
lara apaç›k anlats›n. Böylece Allah, diledi¤ini flafl›rt›p sapt›r›r, diledi¤ini
hidayete erdirir. O, üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir.
(‹brahim Suresi, 4)

Andolsun, Biz senden önce elçiler gönderdik; onlardan kimini sana ak-
tar›p-anlatt›k ve kimini anlatmad›k. Herhangi bir elçiye, Allah'›n izni ol-
maks›z›n bir ayeti getirmek olacak fley de¤ildir. Allah'›n emri geldi¤i za-
man hak ile hüküm verilir ve iflte burada (hakk›) iptal etmekte (istekli)
olanlar hüsrana u¤ram›fllard›r. (Mümin Suresi, 78)

PEYGAMBERLER‹N GÖNDER‹L‹fi AMACI
Biz elçileri müjde vericiler ve uyar›p-korkutucular olmaktan baflka (bir
nedenle) göndermiyoruz. fiu halde kim iman ederse ve (davran›fllar›n›)
düzeltirse, art›k onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar-
d›r. (Enam Suresi, 48)

Bu, halk› habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmad›-
¤›ndand›r. (Enam Suresi, 131)

Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyar›c› olarak gön-
derdik. Ancak insanlar›n ço¤u bilmiyorlar.  (Sebe Suresi, 28)

Elçiler; müjdeciler ve uyar›c›lar olarak (gönderildi). Öyle ki elçilerden
sonra insanlar›n Allah'a karfl› (savunacak) delilleri olmas›n. Allah, üstün
ve güçlü oland›r, hikmet ve hüküm sahibidir. (Nisa Suresi, 165)



PEYGAMBERLERE ‹TAAT VE MÜKAFATI
Ey iman edenler, Allah'tan sak›n›p-korkun ve O'nun elçisine iman edin,
size kendi rahmetinden iki kat (güzel karfl›l›k) versin. Size kendisiyle yü-
rüyece¤iniz bir nur k›ls›n ve size ma¤firet etsin. Allah çok ba¤›fllayand›r,
çok esirgeyendir. (Hadid Suresi, 28)

Allah'a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunas›n›z. (Al-i ‹mran Sure-
si,132)

‹man edip salih amellerde bulunanlar› karanl›klardan nura ç›karmas›
için Allah'›n apaç›k ayetlerini size okuyan bir elçi de (gönderdik). Kim
iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde süresiz kal›c›-
lar olmak üzere alt›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokar. Allah, gerçek-
ten ona ne güzel bir r›z›k vermifltir. (Talak Suresi,11)

Aralar›nda hükmetmesi için, Allah'a ve elçisine ça¤r›ld›klar› zaman
mü'min olanlar›n sözü: "‹flittik ve itaat ettik" demeleridir. ‹flte felaha ka-
vuflanlar bunlard›r. Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse ve Allah'tan
korkup O'ndan sak›n›rsa, iflte 'kurtulufla ve mutlulu¤a' erenler bunlard›r.
(Nur Suresi, 51-52)

Ey Ademo¤ullar›, içinizden size ayetlerimi haber veren elçiler geldi¤in-
de, kim sak›n›rsa ve (davran›fllar›n›) düzeltirse iflte onlar için korku yok-
tur, onlar mahzun olmayacaklard›r. (Araf Suresi, 35)

Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, iflte onlar Allah'›n kendilerine nimet
verdi¤i Peygamberler, do¤rular (ve do¤rulayanlar), flehidler ve salihler-
le beraberdir. Ne iyi arkadaflt›r onlar. (Nisa Suresi, 69)

PEYGAMBER'E ‹TAAT ALLAH'A ‹TAATT‹R
Kim Resûl'e  itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmifl olur. Kim de yüz çe-
virirse, Biz seni onlar›n üzerine koruyucu göndermedik. (Nisa Suresi, 80)

PEYGAMBERLER ‹NSANLARDAN 
KARfiILIK BEKLEMEM‹fiT‹R
‹flte Allah'›n hidayet verdikleri bunlard›r; öyleyse sen de onlar›n bu hida-
yetlerine uy. De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O
(Kur'an), alemlere bir 'ö¤üt ve hat›rlatmadan' baflkas› de¤ildir." (En'am
Suresi, 90)
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Sen fliddetle arzu etsen bile, insanlar›n ço¤u iman edecek de¤ildir. Oy-
sa ki sen buna karfl› onlardan bir ücret de istemiyorsun. O, alemler için
yaln›zca bir 'ö¤üt ve hat›rlatmad›r.' (Yusuf Suresi, 103-104)

fiehrin en uzak yerinden bir adam koflarak geldi: "Ey kavmim, elçilere
uyun" dedi. "Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar hidayet bulmufl
kimselerdir." (Yasin Suresi, 20-21)

Biz seni yaln›zca bir müjde verici ve uyar›p-korkutucu olarak gönderdik.
De ki: "Ben buna karfl›l›k, Rabbine do¤ru bir yol tutmay› dileyen (insanlar
olman›z) d›fl›nda sizden bir ücret istemiyorum." (Furkan Suresi, 56-57)

De ki: "Size bir tek ö¤üt veriyorum: "Allah için ikifler ikifler ve teker te-
ker k›yam etmeniz, sonra düflünmeniz. Sizin sahibiniz (veya arkadafl›-
n›z olan Peygamber)de hiçbir delilik yoktur. O, yaln›zca sizi, fliddetli bir
azab›n öncesinde  uyarand›r." De ki: "Ben sizden bir ücret istemiflsem,
art›k o sizin olsun. Benim ecrim (ücretim), yaln›zca Allah'a aittir. O, her-
fleye flahid oland›r." (Sebe Suresi, 46-47)

PEYGAMBERLER‹N KARfiILAfiTIKLARI GÜÇLÜKLER 
KARfiISINDA SABRETMELER‹N‹ 
Ö⁄ÜTLEYEN AYETLER
Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en güzel bir
biçimde mücadele et. fiüphesiz senin Rabbin yolundan sapan› bilendir
ve hidayete ereni de bilendir. E¤er ceza verecekseniz, size verilen ce-
zan›n misliyle ceza verin ve e¤er sabrederseniz, andolsun bu, sabre-
denler için daha hay›rl›d›r. Sabret; senin sabr›n ancak Allah(›n yard›m›)
iledir. Onlar için hüzne kap›lma ve kurmakta olduklar› hileli-düzenlerden
dolay› s›k›nt›ya düflme. (Nahl Suresi, 125-127)

E¤er Rabbinden geçmifl bir söz ve ad› konulmufl (belirlenmifl) bir süre
(ecel) olmasayd› muhakkak (y›k›m azab›) kaç›n›lmaz olurdu. fiu halde
onlar›n söylediklerine karfl› sab›rl› ol, güneflin do¤uflundan ve bat›fl›n-
dan önce Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt). Gecenin bir bölümünde ve
gündüzün uçlar›nda da tesbihte bulun ki hoflnut olabilesin. (Taha Sure-
si, 129-130)

Öyleyse onlar›n sözleri seni hüzne kapt›rmas›n. Gerçekten biz, sakla-
d›klar›n› da, aç›¤a vurduklar›n› da biliyoruz. (Yasin Suresi, 76)

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

Kesin olarak biliyoruz ki, onlar›n söyledikleri seni gerçekten üzüyor.
Do¤rusu onlar, seni yalanlam›yorlar, ancak zalimler, Allah'›n ayetlerini
inkar ediyorlar. (En'am Suresi, 33)

Sen, onlara karfl› hüzne kap›lma ve kurduklar› tuzaklardan dolay› s›k›n-
t› içinde olma.  (Neml Suresi, 70)

Sen, art›k Allah'a tevekkül et; çünkü sen apaç›k olan hak üzerindesin.

Çünkü gerçekten sen, ölülere (söz) dinletemezsin ve arkas›n› dönüp
kaçan sa¤›rlara da ça¤r›y› iflittiremezsin.

Ve sen körleri düfltükleri sap›kl›ktan çekip hidayete erdirici de¤ilsin; sen
ancak, ayetlerimize iman edenlere (söz) dinletebilirsin, iflte Müslüman
olanlar bunlard›r.  (Neml Suresi, 79-81)

Bunlar, apaç›k olan Kitab›n ayetleridir. Onlar mü'min olmayacaklar diye
neredeyse kendini kahredeceksin (öyle mi?) Dilersek, onlar›n üzerine
gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunlar› e¤ilmifl kal›verir. (fiu-
ara Suresi, 2-4)

Ey Peygamber, kalpleri inanmad›¤› halde a¤›zlar›yla "‹nand›k" diyenler-
le Yahudiler'den küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar, ya-
lana kulak tutanlar, sana gelmeyen di¤er topluluk ad›na kulak tutanlar
(haber toplayanlar)d›r. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra
sapt›r›rlar, "Size bu verilirse onu al›n, o verilmezse ondan kaç›n›n" der-
ler. Allah, kimin fitne(ye düflme)sini isterse, art›k onun için sen  Allah'tan
hiçbir fleye malik olamazs›n. ‹flte onlar, Allah'›n kalplerini ar›tmak iste-
medikleridir. Dünyada onlar için bir afla¤›lanma, ahirette onlar için bü-
yük bir azab vard›r. (Maide Suresi, 41)

Onlar›n demelerine karfl› sen sabret ve onlardan güzel bir ayr›lma tar-
z›yla (düflünce ve eylem bak›m›ndan köklü bir tutum) ile kopup-ayr›l.
(Mümezzil Suresi, 10)

Öyleyse sen emrolundu¤un fleyi aç›kça söyle ve müflriklere ald›r›fl et-
me. fiüphesiz o alay edenlere (karfl›) biz sana yeteriz. Ki onlar, Allah ile
beraber baflka ilahlar› (ortak) k›lmaktad›rlar; onlar yak›nda bilip-ö¤rene-
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ceklerdir. Andolsun, onlar›n söylemekte olduklar›na karfl› senin gö¤sü-
nün darald›¤›n› biliyoruz. Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde
edenlerden ol. Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. (Hicr
Suresi, 94-99)

Gerçek flu ki, sen, sevdi¤ini hidayete erdiremezsin, ancak Allah, diledi-
¤ini hidayete erdirir; O, hidayete erecek olanlar› daha iyi bilendir. (Ka-
sasl Suresi, 56)

PEYGAMBERLERE ‹TAATS‹ZL‹K VE CEZASI
Allah'› ve elçilerini (tan›may›p) inkar eden, Allah ile elçilerinin aras›n› ay›r-
mak isteyen, "Baz›s›na inan›r›z, baz›s›n› tan›may›z" diyen ve bu ikisi ara-
s›nda bir yol tutturmak isteyenler. ‹flte bunlar, gerçekten kafir olanlard›r.
Kafirlere afla¤›lat›c› bir azab haz›rlam›fl›zd›r. (Nisa Suresi, 150-151)

Gerçekten Allah'a ve Resûlü'ne karfl› baflkald›ranlar, kendilerinden ön-
cekilerin alçalt›lmas› gibi alçalt›lm›fllard›r. Oysa Biz apaç›k ayetler indir-
dik. Kafirler için küçültücü bir azap vard›r. (Mücadele Suresi, 5)

Ülkelerden niceleri vard›r ki, Rablerinin ve O'nun elçilerinin emrine kar-
fl› gelip azm›fllar, böylece Biz de onlar› çetin bir hesaba çekmifliz ve on-
lar› benzeri görülmedik bir azapla azapland›rm›fl›z. (Talak Suresi, 8)

Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun s›n›rlar›n› aflarsa, onu da
içinde ebedi kalaca¤› atefle sokar. Onun için alçalt›c› bir azab vard›r.
(Nisa Suresi, 14)

Sonra birbiri peflis›ra elçilerimizi gönderdik; her ümmete kendi elçisi
geldi¤inde, onu yalanlad›lar. Böylece biz de onlar› (y›k›ma u¤rat›p yok
etmede) kimini kiminin izinde yürüttük ve onlar› (tarihin anlat›p aktard›-
¤›) bir olay k›ld›k. ‹man etmeyen kavim için y›k›m olsun. (Müminun Su-
resi, 44)

KURAN'DA ‹SM‹ GEÇEN PEYGAMBERLER
1. Hz. Adem

2. Hz. ‹dris

3. Hz. Nuh

4. Hz. Hud

5. Hz. Salih
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6. Hz. ‹brahim

7. Hz. Lut

8. Hz. ‹smail

9. Hz. ‹shak

10. Hz. Yakup

11. Hz. Yusuf

12. Hz. Eyüp

13. Hz. Zülkifl

14. Hz. fiuayb

15. Hz. Musa

16. Hz. Harun

17. Hz. Davud

18. Hz. Süleyman

19. Hz. ‹lyas

20. Hz. Elyesa

21. Hz. Yunus

22. Hz. Zekeriya

23. Hz. Yahya

24. Hz. ‹sa

25. Hz. Muhammed  

HZ. ADEM KISSASI

Hz. Adem'in Yarat›l›fl›

fiüphesiz, Allah kat›nda ‹sa'n›n durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu
topraktan yaratt›, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi. (Al-i
‹mran Suresi, 59)

Allah'›n Hz. Adem'e ‹simleri Ö¤retmesi

Hani Rabbin, Meleklere: "Muhakkak Ben, yeryüzünde bir halife var ede-
ce¤im" demiflti. Onlar da: "Biz seni flükrünle yüceltir ve (sürekli) takdis
ederken, orada bozgunculuk ç›karacak ve kanlar ak›tacak birini mi var
edeceksin?" dediler. (Allah:) "fiüphesiz sizin bilmedi¤inizi Ben bilirim"
dedi. Ve Adem'e isimlerin hepsini ö¤retti. Sonra onlar› meleklere yönel-
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tip: "E¤er do¤ru sözlüyseniz, bunlar› Bana isimleriyle haber verin" dedi.
(Bakara Suresi, 30-31)

Meleklerin Allah'a Olan ‹taatleri

Dediler ki: "Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgimiz
yok. Gerçekten Sen, herfleyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n."
(Allah:) "Ey Adem, bunlar› onlara isimleriyle haber ver" dedi. O, bunlar›
onlara isimleriyle haber verince de dedi ki: "Size demedim mi, göklerin
ve yerin gayb›n› gerçekten Ben bilirim, gizli tuttuklar›n›z› ve aç›¤a vur-
duklar›n›z› da Ben bilirim." (Bakara Suresi, 32-33)

"Ona bir biçim verdi¤imde ve ona ruhumdan üfürdü¤ümde hemen ona
secde ederek (yere) kapan›n."  Böylece meleklerin tümü, topluca sec-
de etti. Ancak iblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaç›n›p-dayatt›.
(Hicr Suresi, 29-31)

‹blis'in (fieytan›n) ‹syan›

Hani, meleklere: "Adem'e secde edin" demifltik. iblis'in d›fl›nda (hepsi)
secde etmifllerdi. Demiflti ki: "Bir çamur olarak yaratt›¤›n kimseye ben
secde eder miyim?" Demiflti ki: "flu bana karfl› yüceltti¤ine bir bak; an-
dolsun, e¤er bana k›yamet gününe kadar süre tan›rsan, onun soyunu -
pek az d›fl›nda- kuflkusuz kendime ba¤l› k›laca¤›m. (‹sra Suresi, 61-62)

Dedi ki: "Ey iblis, sana ne oluyor, secde edenlerle birlikte olmad›n?" De-
di ki: "Ben, kuru bir çamurdan, flekillenmifl bir balç›ktan yaratt›¤›n befle-
re secde etmek için var de¤ilim."  Dedi ki: "Öyleyse ondan (cennetten)
ç›k, çünkü sen kovulmufl-bulunmaktas›n." "Ve flüphesiz, din gününe ka-
dar lanet senin üzerinedir." (Hicr Suresi, 32-35)

(Allah) Dedi: "Sana emretti¤imde, seni secde etmekten al›koyan ney-
di?" (iblis) Dedi ki: "Ben ondan hay›rl›y›m; beni ateflten yaratt›n, onu ise
çamurdan yaratt›n." (Allah:) "Öyleyse oradan in, orada büyüklenmen
senin (hakk›n) olmaz. Hemen ç›k. Gerçekten sen, küçük düflenlerden-
sin." (Araf Suresi, 12-13)

fieytan›n ‹syanda Israr›

Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onlar›n dirilece¤i güne kadar bana süre tan›."
Dedi ki: "Öyleyse, sen (kendisine) süre tan›nanlardans›n." "Bilinen gü-
nün vaktine kadar." (Hicr Suresi, 36-38)



O da: "(‹nsanlar›n) dirilecekleri güne kadar beni gözle(yip ertele.)" dedi.
(Araf Suresi, 14)

Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer; kim de saparsa ken-
di aleyhine sapar. Hiç bir günahkar, bir baflkas›n›n günah yükünü yük-
lenmez. Biz, bir elçi gönderinceye kadar (hiçbir topluma) azap edecek
de¤iliz. (‹sra Suresi, 15)

Demiflti ki: "fiu bana karfl› yüceltti¤ine bir bak; andolsun, e¤er bana k›-
yamet gününe kadar süre tan›rsan, onun soyunu -pek az d›fl›nda- kufl-
kusuz kendime ba¤l› k›laca¤›m. (‹sra Suresi, 62)

fieytan›n Yemini

Dedi ki: "Madem öyle, beni azd›rd›¤›ndan dolay› onlar(› insanlar› sap-
t›rmak) için mutlaka senin dosdo¤ru yolunda (pusu kurup) oturaca¤›m."
"Sonra muhakkak önlerinden, arkalar›ndan, sa¤lar›ndan ve sollar›ndan
sokulaca¤›m. Onlar›n ço¤unu flükredici bulmayacaks›n." (Araf Suresi,
16-17)

fieytan›n Etkisi

Dedi ki: "Rabbim, beni k›flk›rtt›¤›n fleye karfl›l›k, andolsun, ben de yer-
yüzünde onlara, (Sana baflkald›rmay› ve dünya tutkular›n›) süsleyip-çe-
kici gösterece¤im ve onlar›n tümünü mutlaka k›flk›rt›p-sapt›raca¤›m."
"Ancak onlardan muhlis olan kullar›n müstesna." (Allah) Dedi ki: "‹flte
bu, Bana göre dosdo¤ru olan yoldur." (Hicr Suresi, 39-41)

"Benim kullar›m; senin onlar üzerinde hiçbir zorlay›c› gücün (hakimiye-
tin) yoktur." Vekil olarak Rabbin yeter. (‹sra Suresi, 65)

"fiüphesiz, k›flk›rt›l›p-sapt›r›lm›fllardan sana uyanlar d›fl›nda, senin Be-
nim kullar›m üzerinde zorlay›c› hiçbir gücün yoktur. "Ve hiç flüphe yok,
onlar›n tümünün buluflma yeri cehennemdir." (Hicr Suresi, 42-43)

fieytan›n Kovulmas›

Demiflti ki: "Git, onlardan kim sana uyarsa, flüphesiz sizin cezan›z ce-
hennemdir; eksiksiz bir ceza." "Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sar-
s›nt›ya u¤rat, atl›lar›n ve yayalar›nla onlar›n üstüne yaygaray› kopar,
mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeflitli vaadlerde bu-
lun." fieytan, onlara aldatmadan baflka birfley vadetmez. (‹sra Suresi,
63-64)
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(Allah) Dedi: "K›nan›p alçalt›lm›fl ve kovulmufl olarak oradan ç›k. Andol-
sun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi sizlerle dolduraca¤›m." (Araf
Suresi, 18)

Hz. Adem'in ‹mtihan›

Ve ey Adem, sen ve eflin cennete yerlefl. ‹kiniz diledi¤iniz yerden yiyin;
ama flu a¤aca yaklaflmay›n. Yoksa zalimlerden olursunuz. (Araf Sure-
si, 19) 

Ve dedik ki: "Ey Adem, sen ve eflin cennette yerlefl. ‹kiniz de ondan, ne-
resinden dilerseniz, bol bol yiyin; ama flu a¤aca yaklaflmay›n, yoksa za-
limlerden olursunuz." (Bakara Suresi, 35)

Bunun üzerine dedik ki: "Ey Adem, bu gerçekten sana ve efline düfl-
mand›r; sak›n sizi cennetten sürüp ç›karmas›n, sonra mutsuz olursun."
fiüphesiz ki, senin ac›kmaman ve ç›plak kalmaman orada (cennette
kalmana ba¤l›)d›r. "Ve gerçekten sen burada susamayacaks›n ve gü-
nefl alt›nda yanmayacaks›n da." (Taha Suresi, 117-119)

Andolsun, Biz bundan önce Adem'e ahid vermifltik, fakat o, unutuverdi.
Biz onda bir kararl›l›k bulmad›k. (Taha Suresi, 115)

fieytana Uyma ve Karfl›l›¤›

fieytan, kendilerinden 'örtülüp gizlenen çirkin yerlerini' aç›¤a ç›karmak
için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu a¤ac› yasakla-
mas›, yaln›zca, sizin iki melek olmaman›z veya ebedi yaflayanlardan k›-
l›nmaman›z içindir." Ve: "Gerçekten ben size ö¤üt verenlerdenim" diye
yemin de etti. Böylece onlar› aldatarak düflürdü. A¤ac› tatt›klar› anda
ise, ay›p yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklar›n-
dan örtmeye bafllad›lar. (O zaman) Rableri kendilerine seslendi: "Ben
sizi bu a¤açtan menetmemifl miydim? Ve fleytan›n sizin gerçekten apa-
ç›k bir düflman›n›z oldu¤unu söylememifl miydim?" (Araf Suresi, 20-22)

Sonunda fleytan ona vesvese verdi; dedi ki: "Sana sonsuzluk a¤ac›n›
ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?" Böylece ikisi ondan ye-
diler, hemen ard›ndan ay›p yerleri kendilerine aç›l›verdi, üzerlerini cen-
net yapraklar›ndan yamay›p-örtmeye bafllad›lar. Adem, Rabbine karfl›
gelmifl oldu da flafl›r›p-kald›. (Taha Suresi, 120-121)



HZ. NUH KISSASI

Hz. Nuh'un, Kavmine Peygamber Olarak Gönderilmesi

Andolsun Biz Nuh'u kendi kavmine (toplumuna) gönderdik. Dedi ki: "Ey
kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. Do¤ru-
su ben, sizin için büyük bir günün azab›ndan korkmaktay›m." (Araf Su-
resi, 59)

Hz. Nuh'un, Kavmini Tevhide Ça¤r›s›

Andolsun, Biz Nuh'u kavmine gönderdik. (Onlara:) "Ben sizin için ancak
apaç›k bir uyar›p-korkutucuyum." "Allah'tan baflkas›na kulluk etmeyin.
Ben size (gelecek olan) ac› bir günün azab›ndan korkar›m" (dedi). (Hud
Suresi, 25-26)

fiüphesiz, Biz Nuh'u; "Kavmini, onlara ac› bir azap gelmeden evvel
uyar" diye kendi kavmine (Peygamber olarak) gönderdik. (Nuh Suresi,
1)

Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik. Böylece
kavmine dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Onun d›fl›nda sizin
baflka ilah›n›z yoktur, yine de sak›nmayacak m›s›n›z?" (Müminun Sure-
si, 23)

Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, içlerinde el-
li y›l› eksik olmak üzere bin sene yaflad›. Sonunda onlar zulme devam
ederlerken tufan kendilerini yakalay›verdi. (Ankebut Suresi, 14)

Nuh kavmi de gönderilen (Peygamber)leri yalanlad›. Hani onlara kar-
deflleri Nuh: "Sak›nmaz m›s›n›z?" demiflti. "Gerçek flu ki, ben size gön-
derilmifl güvenilir bir elçiyim." "Art›k Allah'tan korkup-sak›n›n ve bana
itaat edin." "Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yal-
n›zca alemlerin Rabbine aittir." "Art›k Allah'tan korkup-sak›n›n ve bana
itaat edin. (fiuara Suresi, 105-110)

Hz.Nuh'a Karfl› ‹nkarc›lar›n Tavr›

Dediler ki: "Sana, s›radan afla¤›l›k insanlar uymuflken inan›r m›y›z?"
Dedi ki: "Onlar›n yapmakta olduklar› hakk›nda benim bilgim yoktur."
"Onlar›n hesab› yaln›zca Rabbime aittir, e¤er fluurundaysan›z (anlars›-
n›z.)" "Ve ben mümin olanlar› kovacak de¤ilim." "Ben, yaln›zca apaç›k
bir uyar›c›y›m." (fiuara Suresi, 111-115)
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Bunun üzerine, kavminden inkâra sapm›fl önde gelenler dediler ki: "Bu,
sizin benzeriniz olan bir beflerden baflkas› de¤ildir. Size karfl› üstünlük
elde etmek istiyor. E¤er Allah (öne sürdüklerini) dilemifl olsayd›, muhak-
kak melekler indirirdi. Hem biz geçmifl atalar›m›zdan da bunu iflitmifl
de¤iliz." "O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan baflkas› de¤ildir,
onu belli bir süre gözetleyin." (Müminun Suresi, 24-25)

Hz. Nuh'un Tebli¤e Devam Etmesi

O da dedi ki: "Ey Kavmim, gerçek flu ki, ben size (gönderilmifl) apaç›k
bir uyar›c›y›m. Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin. Ki
günahlar›n›z› ba¤›fllas›n ve sizi ad› konulmufl bir ecele kadar ertelesin.
Elbette Allah'›n eceli geldi¤i zaman, o ertelenmez. Bir bilmifl olsayd›-
n›z." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip-
durdum. Fakat davet etmem, bir kaç›fltan baflkas›n› artt›rmad›. Do¤ru-
su ben, onlar› ba¤›fllaman için her davet ediflimde, onlar parmaklar›n›
kulaklar›na t›kad›lar, örtülerini bafllar›na çektiler ve büyüklük taslad›kça
büyüklük gösterip-direttiler. Sonra onlar› aç›ktan aç›¤a davet ettim. Da-
ha sonra (davam›) onlara aç›kça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yol-
larla yanaflmak istedim. Bundan böyle" dedim. "Rabbinizden ma¤firet
isteyin; çünkü gerçekten O, çok ba¤›fllayand›r. (Öyle yap›n ki,) Üzerini-
ze gökten sa¤anak (bol miktarda ya¤mur) ya¤d›rs›n. Size mallar ve ço-
cuklarla yard›mda bulunsun. Size (ürün yüklü) ba¤lar-bahçeler versin,
›rmaklar da versin. Size ne oluyor ki, Allah'tan bir vakar› ummuyorsu-
nuz? Oysa O, sizi gerçekten tav›r tav›r yaratm›flt›r. Görmüyor musunuz;
Allah, yedi gö¤ü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratm›flt›r?
Ve ay› bunlar içinde bir nur k›lm›fl, günefli de (ayd›nlat›c› ve yak›c›) bir
kandil yapm›flt›r. Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi. Sonra sizi yine
oraya geri çevirecek ve sizi (diriltici) bir ç›kar›flla diriltip-ç›karacakt›r.
Allah, yeri sizin için bir yayg› k›ld›. Öyle ki, onun içinde genifl yollar›nda
gezip-dolafl›rs›n›z, diye." (Nuh Suresi, 2-20)

Hz. Nuh'un, Kavmine Karfl› Tavr›

Kavminden, ileri gelen inkârc›lar: "Biz seni yaln›zca bizim gibi bir befler-
den baflkas› görmüyoruz; sana, s›¤ görüfllü olan en afla¤›l›klar›m›zdan
baflkas›n›n uydu¤unu görmüyoruz ve sizin bize bir üstünlü¤ünüzü de
görmüyoruz. Aksine, biz sizi yalanc›lar san›yoruz" dedi. Dedi ki: "Ey



Kavmim, görüflünüz nedir söyleyin? E¤er ben Rabbimden apaç›k bir
belge üzerinde isem ve Rabbim bana kendi kat›ndan bir rahmet vermifl
de (bu,) sizin gözlerinizden sakl› tutulmuflsa? Siz bunu istemiyorken biz
sizi buna zorlayacak m›y›z? Ey Kavmim, ben sizden buna karfl›l›k bir
mal istemiyorum. Benim ecrim, yaln›zca Allah'a aittir. Ben iman edenle-
ri kovacak de¤ilim. Onlar gerçekten Rablerine kavuflacaklar. Ancak ben
sizi, cahillik etmekte olan bir kavim görüyorum. Ey kavmim, ben onlar›
kovarsam, Allah'tan (gelecek azaba karfl›) bana kim yard›m edecek?
Hiç düflünmez misiniz? Ben size Allah'›n hazineleri yan›mdad›r demiyo-
rum, gayb› da bilmiyorum. Melek oldu¤umu söylemiyorum ve gözlerini-
zin afla¤›l›k gördüklerine, Allah kesin olarak bir hay›r vermez de demi-
yorum. Nefislerinde olan› Allah daha iyi bilir. Bu durumda (bunun aksi-
ni yaparsam) gerçekten o zaman zalimlerdenim (demek)dir." (Hud Su-
resi, 27-31)

Kavmimin önde gelenleri: "Gerçekte biz seni aç›kça bir 'flafl›rm›fll›k ve
sapm›fll›k' içinde görüyoruz" dediler. O: "Ey kavmim, bende bir 'flafl›r-
m›fll›k ve sapm›fll›k' yoktur; ama ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim."
dedi. "Size Rabbimin risaletini tebli¤ ediyorum. (Ayr›ca) Size ö¤üt veri-
yor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah'tan biliyorum. Sak›n›p rahmete ka-
vuflman›z için, içinizden sizi uyar›p korkutacak bir adam arac›l›¤› ile bir
zikir (Kitap) gelmesine mi flaflt›n›z?" (Araf Suresi, 60-63)

Dediler ki: "Ey Nuh, bizimle çekiflip-durdun, bu çekiflmede ileri de gittin.
E¤er do¤ru söylüyorsan, bize vadetti¤ini getir (görelim.)" Dedi ki: "E¤er
dilerse, onu size Allah getirir ve siz (O'nu) aciz b›rakacak de¤ilsiniz.
E¤er Allah sizi azd›rmay› dilemiflse, ben size ö¤üt vermek istesem de,
ö¤üdümün size yarar› olmaz. O sizin Rabbinizdir ve O'na döndürüle-
ceksiniz." (Hud Suresi, 32-34)

Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demiflti ki: "Ey kavmim, be-
nim makam›m ve Allah'›n ayetleriyle hat›rlatmalar›m e¤er size a¤›r ge-
liyorsa ben, flüphesiz Allah'a tevekkül etmiflim. Art›k siz ortaklar›n›zla
toplan›p yapaca¤›n›z ifli karara ba¤lay›n da ifliniz size örtülü kalmas›n
(veya tasa konusu olmas›n), sonra hakk›mdaki hükmünüzü -bana süre
tan›maks›z›n- verin. (Yunus Suresi, 71)

Dediler ki: "E¤er (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, ger-
çekten tafla tutulup kovulacaks›n." (fiuara Suresi, 116)

Nuh'a vahyedildi: "Gerçekten iman edenlerin d›fl›nda, kesin olarak kim-
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se inanmayacak. fiu halde onlar›n ifllemekte olduklar›ndan dolay› üzül-
me." (Hud Suresi, 36)

Nuh Kavminin Helak Olmas›: Geminin ‹nfla Edilmesi

Böylelikle Biz ona: "Gözetimimiz alt›nda ve vahyimizle gemi yap. Nite-
kim Bizim emrimiz gelip de tand›r k›z›fl›nca, onun içine her (tür hayvan-
dan) ikifler çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmifl (azap gerekmifl)
onlar d›fl›nda olan aileni de al›p koy; zulmedenler konusunda Bana mu-
hatap olma, çünkü onlar bo¤ulacaklard›r" diye vahyettik. (Müminun Su-
resi, 27)

"Bizim gözetimimiz alt›nda ve vahyimizle gemiyi imal et. Zulmedenler
konusunda bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda- bo¤ulacaklard›r.
Gemiyi yap›yordu. Kavminin ileri gelenleri kendisine her u¤rad›¤›nda
onunla alay ediyordu. O: "E¤er bizimle alay ederseniz, alay etti¤iniz gi-
bi biz de sizlerle alay edece¤iz" dedi. "Art›k, ileride bileceksiniz. Afla¤›-
lat›c› azap kime gelecek ve sürekli azap kimin üstüne çökecek." (Hud
Suresi, 37-39)

Müminlerin Gemiye Binmesi

Sonunda emrimiz geldi¤inde ve tand›r feveran etti¤i zaman, dedik ki:
"Her birinden ikifler çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz geçmifl olanlar d›-
fl›nda, aileni ve iman edenleri ona yükle." Zaten onunla birlikte çok
az›ndan baflkas› iman etmemiflti. Dedi ki: "Ona binin. Onun yüzmesi
de, demir atmas› (durmas›) da Allah'›n ad›ylad›r. fiüphesiz, benim Rab-
bim ba¤›fllayand›r, esirgeyendir." (Hud Suresi, 40-41)

Tufan›n Bafllamas›

Biz de 'bardaktan boflan›rcas›na akan' bir su ile gö¤ün kap›lar›n› açt›k.
Yeri de 'coflkun kaynaklar' halinde f›flk›rtt›k. Derken su, takdir edilmifl bir
ifle karfl› (hükmümüzü gerçeklefltirmek üzere) birleflti. Ve onu da tahta-
lar ve çiviler(le infla edilmifl gemi) üzerinde tafl›d›k; Gözlerimiz önünde
ak›p-gitmekteydi. (Kendisi ve getirdikleri) inkâr edilmifl-nankörlük edil-
mifl olan (Nuh)a bir mükafaat olmak üzere. (Kamer Suresi, 11-14)

Hz. Nuh'un, O¤luyla Konuflmas›

(Gemi) Onlarla da¤lar gibi dalga(lar) içinde yüzüyorken Nuh, bir kena-
ra çekilmifl olan o¤luna seslendi: "Ey o¤lum, bizimle birlikte bin ve kâ-
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firlerle birlikte olma." (O¤lu) Dedi ki: "Ben bir da¤a s›¤›naca¤›m, o beni
sudan korur." Dedi ki: "Bugün Allah'›n emrinden, esirgeyen olan
(Allah)tan baflka bir koruyucu yoktur." Ve ikisinin aras›na dalga girdi,
böylece o da bo¤ulanlardan oldu. (Hud Suresi, 42-43)

Allah'›n Hz. Nuh'a Ö¤üdü

Nuh, Rabbine seslendi. Dedi ki: "Rabbim, flüphesiz benim o¤lum ailem-
dendir ve senin va'din de do¤rusu hakt›r. Sen hakimlerin hakimisin. De-
di ki: "Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden de¤ildir. Çünkü o, salih olma-
yan bir ifl (yapm›flt›r). Öyleyse hakk›nda bilgin olmayan fleyi benden is-
teme. Gerçekten Ben, cahillerden olmayas›n diye sana ö¤üt veriyorum.
"Dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan fleyi Senden istemekten Sana s›¤›-
n›r›m. Ve e¤er beni ba¤›fllamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana u¤ra-
yanlardan olurum." (Hud Suresi, 45-47)

Tufan›n Sona Ermesi

Denildi ki: "Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut." Su çekildi, ifl biti-
riliverdi, (gemi de) Cudi (da¤›) üstünde durdu ve zalimler toplulu¤una
da: "Uzak olsunlar" denildi. (Hud Suresi, 44)

Gemideki Müminlerin Kurtulmas›

"Ey Nuh" denildi. "Sana ve seninle birlikte olan ümmetler üzerine Biz-
den selam ve bereketlerle (gemiden) in. (Sizden türeyecek di¤er kâfir)
Ümmetleri de yararland›raca¤›z, sonra onlara Bizden ac› bir azap do-
kunacakt›r." (Hud Suresi, 48)

Bunun üzerine, onu ve onunla birlikte olanlar› (insan ve hayvanlarla)
yüklü gemi içinde kurtard›k. (fiuara Suresi, 119)

Böylece Biz onu ve gemi halk›n› kurtard›k ve bunu alemlere bir ayet
(kendisinden ders ç›kar›lacak bir olay) k›lm›fl olduk. (Ankebut Suresi,
15)

Nuh'un kavmi de, elçileri yalanland›klar›nda onlar› suda bo¤duk ve in-
sanlar için bir ayet k›ld›k. Biz zulmedenlere ac›kl› bir azab haz›rlad›k.
(Furkan Suresi, 37)

Andolsun, Nuh Bize (dua edip) seslenmiflti de, ne güzel icabet etmifltik.
Onu ve ailesini, o büyük üzüntüden kurtarm›flt›k. Ve onun soyunu, (dün-
yada) onlar› da baki k›ld›k. Sonra gelenler aras›nda ona (hay›rl› ve fle-
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refli bir isim) b›rakt›k. Alemler içinde selam olsun Nuh'a. (Saffat Suresi,
75-79)

Andolsun, Biz bunu bir ayet olarak b›rakt›k. Fakat ö¤üt al›p-düflünen
var m›? (Kamer Suresi, 15)

Ve de ki: "Rabbim, beni kutlu bir konakta indir, Sen konuklayanlar›n en
hay›rl›s›s›n." Hiç flüphesiz bunda ayetler vard›r ve Biz gerçekten dene-
meden geçiririz. Sonra onlar›n ard›ndan bir baflka insan-nesli yarat›p-
infla ettik. (Müminun Suresi, 29-31) 

HZ. HUD KISSASI

Hz. Hud'un, Ad Kavmini Allah'a Ça¤›rmas›

Ad (halk›na da) kardeflleri Hud'u (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim,
Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. Siz yalan olarak
(tanr›lar) düzenlerden baflkas› de¤ilsiniz. (Hud Suresi, 50)

Ad (toplumuna da) kardeflleri Hud'u (gönderdik.) (Hud, kavmine:) "Ey
kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. Hala
korkup-sak›nmayacak m›s›n›z?" dedi. (Araf Suresi, 65)

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

Kavminin Hz. Hud'a Cevab›

Kavminin önde gelenlerinden inkâr edenler dediler ki: "Gerçekte biz se-
ni 'aklî bir yetersizlik' içinde görüyoruz ve do¤rusu biz senin yalanc›lar-
dan oldu¤unu san›yoruz." (Hud:) "Ey kavmim" dedi. "Bende 'ak›l yeter-
sizli¤i' yoktur; ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim" de-
di. "Size Rabbimin risaletini tebli¤ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir
ö¤ütçüyüm. Sizi uyarmak için aran›zdan bir adam arac›l›¤›yla Rabbiniz-
den size bir zikr'in gelmesine mi flafl›rd›n›z? (Allah'›n) Nuh kavminden
sonra sizi halifeler k›ld›¤›n› ve sizin yarat›l›flta gelifliminizi artt›rd›¤›n›
(veya üstün k›ld›¤›n›) hat›rlay›n. Öyleyse Allah'›n nimetlerini hat›rlay›n,
ki kurtulufl bulas›n›z." (Araf Suresi, 66-69)

Ey kavmim, Rabbinizden ba¤›fllanma dileyin, sonra O'na tevbe edin.
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Üstünüze gökten sa¤anak (ya¤murlar, bol nimetler) ya¤d›rs›n ve gücü-
nüze güç kats›n. Suçlu-günahkarlar olarak yüz çevirmeyin."Ey Hud" de-
diler. "Sen bize apaç›k bir belge (mucize) ile gelmifl de¤ilsin ve biz de
senin sözünle ilahlar›m›z› terk etmeyiz. Sana iman edecek de de¤iliz.
Biz: 'Baz› ilahlar›m›z seni çok kötü çarpm›flt›r' (demekten) baflka birfley
söylemeyiz." Dedi ki: "Allah'› flahid tutar›m, siz de flahidler olun ki, ger-
çekten ben, sizin flirk kofltuklar›n›zdan uza¤›m. O'nun d›fl›ndaki (tanr›-
lardan). Art›k siz bana, toplu olarak diledi¤iniz tuza¤› kurun, sonra ba-
na süre tan›may›n. Ben gerçekten,  benim de Rabbim, sizin de Rabbi-
niz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi-
¤i hiçbir canl› yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru bir yol üzeri-
nedir (dosdo¤ru yolda olan› korumaktad›r.)" "Buna ra¤men yüz çevirir-
seniz, art›k size kendisiyle gönderildi¤im fleyi tebli¤ ettim. Rabbim de
sizden baflka bir kavmi yerinize geçirir. Siz O'na hiçbir fleyle zarar ve-
remezsiniz. Do¤rusu benim Rabbim, herfleyi gözetleyip-koruyand›r."
(Hud Suresi, 52-57)

Ad Kavminin ‹nkar Etmede Israr›

Dediler ki: "Sen bize yaln›zca Allah'a kulluk etmemiz ve atalar›m›z›n
tapmakta olduklar›n›z› b›rakmam›z için mi geldin? E¤er gerçekten do¤-
ru isen, bize vadetti¤in fleyi getir, bakal›m." "Andolsun" dedi. "Rabbiniz-
den üzerinize i¤renç bir azap ve gazap gerekli k›l›nd›. Allah'›n kendileri
hakk›nda hiçbir delil indirmedi¤i ve sizin ile babalar›n›z›n isimlendirdi¤i
(düzüp uydurdu¤u) birtak›m isimler (düzme tanr›lar ve kurallar) ad›na
m› benimle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse bekleyedurun; flüphesiz,
ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim." (Araf Suresi, 70-71)

Dediler ki: "Bizim için fark etmez; ö¤üt versen de, ö¤üt verenlerden ol-
masan da." "Bu, geçmifltekilerin 'geleneksel tutumundan baflkas› de¤il-
dir. Ve biz azap görecek de de¤iliz." (fiuara Suresi, 136-138)

Kendi kavminden, inkâr edip ahirete kavuflmay› yalanlayan ve kendile-
rine, dünya hayat›nda refah verdi¤imiz önde gelenler dedi ki: "Bu, sizin
benzeriniz olan bir beflerden baflkas› de¤ildir, kendisi de sizin yedikle-
rinizden yemekte ve içtiklerinizden içmektedir. E¤er sizin benzeriniz
olan bir beflere boyun e¤ecek olursan›z, andolsun, siz gerçekten hüs-
rana u¤rayanlar olursunuz. O, öldü¤ünüz, toprak ve kemik haline geldi-
¤iniz zaman, sizin mutlaka (yeniden diriltilip) ç›kar›laca¤›n›z› m› va'de-
diyor? Heyhat, size va'dedilen fleye heyhat...O (bütün gerçek), yaln›z-



ca bizim (yaflamakta oldu¤umuz bu) dünya hayat›m›zdan ibarettir; ölü-
rüz ve yaflar›z, biz diriltilecekler de¤iliz. O ise, yaln›zca bir adam (in-
san)d›r, Allah'a karfl› yalan uydurmaktad›r, bizler de ona inanacak de¤i-
liz."  (Müminün Suresi, 33-38)

Hz. Hud'un, Allah'tan Kavminin Helak›n› ‹stemesi

(Peygamber) Dedi ki: "Rabbim, beni yalanlamalar›na karfl› bana yard›m
et." (Allah) Dedi ki: "Az bir süre (bekle), onlar gerçekten piflman olacak-
lar." (Müminün Suresi, 39-40)

Ad Kavminin Helak›

Derken, hak (ettikleri cezaya karfl›l›k) olmak üzere, o korkunç ç›¤l›k on-
lar› yakalay›verdi. Böylece onlar› bir süprüntü k›l›verdik. Zulmeden ka-
vim için y›k›m olsun. (Müminun Suresi, 41)

Böylelikle onu yalanlad›lar, Biz de onlar› y›k›ma u¤ratt›k. Gerçekten,
bunda bir ayet vard›r, ama onlar›n ço¤u iman etmifl de¤ildirler. (fiuara
Suresi, 139)

Üzerinden geçti¤i hiçbir fleyi b›rakm›yor, mutlaka çürütüp-kül gibi da¤›-
t›yordu. (Zariyat Suresi, 42)

Ad (halk›n)a gelince; onlar da, u¤ultu yüklü, azg›n bir kas›rga ile helak
edildiler. (Hakka Suresi, 6)

(Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aral›k vermeksizin üzerlerine mu-
sallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymifl gi-
bi çarp›l›p yere y›k›ld›¤›n› görürsün. fiimdi onlardan hiç arta kalan (bir-
fley) görüyor musun? (Hakka Suresi, 7-8)

Sonra onlar›n ard›ndan baflka nesiller yarat›p-infla ettik. (Mümimün Su-
resi, 42)

Böylece onu ve onunla birlikte olanlar› kat›m›zdan bir rahmet ile kurtar-
d›k. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmam›fl olanlar›n kökünü kuruttuk.
(Araf Suresi, 72) 

‹flte Ad (halk›) Rablerinin ayetlerini tan›may›p reddettiler. O'nun elçileri-
ne isyan ettiler ve her inatç› zorban›n emri ard›nca yürüdüler. Ve bu
dünyada da, k›yamet gününde de lanete tabi tutuldular. Haberiniz ol-
sun; gerçekten Ad (halk›), Rablerine (karfl›) inkâr ettiler. Haberiniz ol-
sun; Hud kavmi Ad'a (Allah'›n rahmetinden) uzakl›k (verildi). (Hud Su-
resi, 59-60)
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HZ. SAL‹H KISSASI

Hz. Salih'in Semud Kavmine Peygamber
Olarak Gönderilmesi

Andolsun, Biz Semud (kavmine de) kardeflleri Salih'i: "Yaln›zca Allah'a
kulluk edin" diye (demek üzere) gönderdik. Bir de ne görsün, onlar bir-
birlerine düflman kesilmifl iki gruptur. (Neml Suresi, 45)

Semud (toplumuna da) kardeflleri Salih'i (gönderdik)... (Araf Suresi, 73)

Tevhide Ça¤r›s›

Semud (toplumuna da) kardeflleri Salih'i (gönderdik. Salih:) "Ey kav-
mim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. Size Rab-
binizden apaç›k bir belge (mucize) gelmifltir: Allah'›n bu difli devesi size
bir belgedir; onu sal›verin de Allah'›n arz›nda otlas›n, ona bir kötülükle
dokunmay›n, sonra sizi ac› bir azab yakalar" dedi. (Araf Suresi, 73)

Semud (halk›na da) kardeflleri Salih'i (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim,
Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. O sizi yerden
(topraktan) yaratt› ve onda ömür geçirenler k›ld›. Öyleyse O'ndan ba-
¤›fllanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. fiüphesiz benim Rabbim, ya-
k›n oland›r, (dualar›) kabul edendir." (Hud Suresi, 61)

"(Allah'›n) Ad (kavminden) sonra sizi halifeler k›ld›¤›n› ve sizi yeryüzün-
de (güç ve servetle) yerlefltirdi¤ini hat›rlay›n. Ki onun düzlüklerinde
köflkler kuruyor, da¤lardan evler yontuyordunuz. fiu halde Allah'›n ni-
metlerini hat›rlay›n, yeryüzünde bozguncular olarak kar›fl›kl›k ç›karma-
y›n." (Araf Suresi, 74)

Hani onlara kardeflleri Salih: "Sak›nmaz m›s›n›z? demiflti. "Gerçek flu
ki, ben size gönderilmifl güvenilir bir elçiyim. Art›k Allah'tan korkup-sa-
k›n›n ve bana itaat edin. Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum;
siz burada güvenlik içinde mi b›rak›lacaks›n›z? Bahçelerin, p›narlar›n
içinde, ekinler ve yumuflak tomurcuklu göz al›c› hurmal›klar aras›nda?
Da¤lardan ustal›kla zevkli evler yontuyorsunuz. Art›k Allah'tan sak›n›n
ve bana itaat edin." (fiuara Suresi, 142-150)

Semud Kavminin Hz. Salih'e Karfl› Gelifli 

Semud (halk›) azg›nl›¤› dolay›s›yla yalanlad›; (fiems Suresi, 11)

Dediler ki: "Ey Salih, bundan önce sen içimizde kendisinden (iyilikler ve
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yararl›l›klar) umulan biriydin. Atalar›m›z›n tapt›¤› fleylere tapmaktan sen
bizi engelleyecek misin? Do¤rusu biz, senin bizi davet etti¤in fleyden
kuflku verici bir tereddüt içindeyiz." (Hud Suresi, 62)

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler), içle-
rinden iman edip de onlarca zay›f b›rak›lanlara (müstaz'aflara) dediler
ki: "Salih'in gerçekten Rabbi taraf›ndan gönderildi¤ini biliyor musunuz?"
Onlar: "Biz gerçekten onunla gönderilene inananlar›z." dediler. Büyük-
lük taslayanlar (müstekbirler de flöyle) dedi: "Biz de, gerçekten sizin
inand›¤›n›z› tan›mayanlar›z." (Araf Suresi, 75-76)

Semud (kavmi) de uyar›lar› yalanlad›. Dediler ki: "Bizden biri olan bir
beflere mi uyaca¤›z? Bu durumda gerçekten biz bir sap›kl›k (delalet) ve
ç›lg›nl›k içinde kalm›fl oluruz. Zikr (vahy) içimizden ona m› b›rak›ld›?
Hay›r, o çok yalan söyleyen, kendini be¤enmifl bir fl›mar›kt›r." Onlar ya-
r›n, kimin çok yalan söyleyen, kendini be¤enmifl bir fl›mar›k oldu¤unu
bilip-ö¤reneceklerdir. (Kamer Suresi, 23-26)

Hz. Salih'in Kavminin Difli Deve ‹le Denenmesi

Dedi ki: "Ey kavmim, görüflünüz nedir söyler misiniz? E¤er ben Rab-
bimden apaç›k bir belge üzerindeysem ve bana taraf›ndan bir rahmet
vermiflse, bu durumda O'na isyan edecek olursam Allah'a karfl› bana
kim yard›m edecektir? fiu halde kayb›m› artt›rmaktan baflka bana (hiç-
bir yarar) sa¤lamayacaks›n›z. Ey kavmim, size iflte bir ayet olarak
Allah'›n devesi; onu serbest b›rak›n, Allah'›n arz›nda yesin. Ona kötülük
(vermek niyeti)yle dokunmay›n. Yoksa sizi yak›n bir azap sar›verir."
(Hud Suresi, 63-64)

Dedi ki: "‹flte, bu bir difli devedir; su içme hakk› (bir gün) onun, belli bir
günün su içme hakk› da sizindir. Ona bir kötülükle dokunmay›n, sonra
büyük bir günün azab› sizi yakalar. (fiuara Suresi, 155-156)

Gerçek flu ki Biz, bir fitne (imtihan ve deneme konusu) olarak o difli de-
veyi kendilerine göndereniz. fiu halde sen onlar› gözleyip-bekle ve sab-
ret. "Ve onlara, suyun aralar›nda kesin olarak pay edildi¤ini haber ver.
Su al›fl s›ras› (kiminse, o) haz›r bulunsun." Derken arkadafllar›n› ça¤›r-
d›lar, o da b›ça¤›n› kap›p 'hayvan› aya¤›ndan biçip yere devirdi.' (Kamer
Suresi, 27-29)

En 'zorlu bedbahtlar›' ayakland›¤›nda, Allah'›n elçisi onlara dedi ki:
"Allah'›n (deneme için size gönderdi¤i) devesine ve onun su içme-s›ra-
s›na dikkat edin." (fiems Suresi, 12-13) 



Kavmin Deveyi Öldürmesi

Fakat, onu yalanlad›lar, deveyi yere y›k›p öldürdüler. Rableri de günah-
lar› dolay›s›yla 'onlar› yerle bir etti, k›r›p geçirdi'; oras›n› da dümdüz et-
ti. (fiems Suresi, 14)

Fakat onu öldürdüler. (Salih) Dedi ki: "Yurdunuzda üç gün daha yarar-
lan›n. Bu, yalanlanmayacak bir vaaddir." (Hud Suresi, 65)

"Sonunda onu (yine de) kestiler, ancak piflman oldular." (fiuara Suresi,
157)

Dedi ki: "Ey kavmim, neden iyilikten önce kötülük konusunda acele
davran›yorsunuz? Allah'tan ba¤›fllanma dilemeniz gerekmez mi? Umu-
lur ki esirgenirsiniz." Dediler ki: "Senin ve seninle birlikte olanlar yüzün-
den u¤ursuzlu¤a u¤rad›k." Dedi ki: "Sizin u¤ursuzlu¤unuz (bafl›n›za ge-
lenler) Allah kat›nda (yaz›l›)d›r. Hay›r, siz denenmekte olan bir kavimsi-
niz." (Neml Suresi, 46-47)

Kavmin Fesat ve Fitne Ç›karmas›

fiehirde dokuzlu bir çete vard›, yeryüzünde bozgun ç›kar›yorlar ve dir-
lik-düzenlik b›rakm›yorlard›. Kendi aralar›nda Allah ad›na and içerek,
dediler ki: "Gece mutlaka ona ve ailesine bir bask›n düzenleyelim, son-
ra velisine: Ailesinin yok olufluna biz flahid olmad›k ve gerçekten bizler
do¤ruyu söyleyenleriz, diyelim." (Neml Suresi, 48-49)

Böylelikle difli deveyi öldürdüler ve Rablerinin emrine karfl› ç›k›p (Sa-
lih'e de flöyle) dediler: "Ey Salih, e¤er gerçekten gönderilenlerden (bir
Peygamber) isen, vadetti¤in fleyi getir, bakal›m. Bunun üzerine onlar›
dayan›lmaz bir sars›nt› tuttu da kendi yurtlar›nda diz üstü çöke kald›lar.
O da onlardan yüz çevirdi ve (flöyle) dedi: "Ey kavmim, andolsun size
Rabbimin risaletini tebli¤ ettim ve size ö¤üt verdim. Ama siz, ö¤üt ve-
renleri sevmiyorsunuz." (Araf Suresi, 77-79)

Semud Kavminin Helak Olmas›

Derken arkadafllar›n› ça¤›rd›lar, o da b›ça¤›n› kap›p 'hayvan› aya¤›n-
dan biçip yere devirdi. 'fiu halde Benim azab›m ve uyarmam nas›lm›fl?
Çünkü Biz onlar›n üzerine bir tek ç›¤l›k gönderdik. Böylece onlar, a¤›l-
daki çal›-ç›rp› olan kuru ot gibi oluverdiler. (Kamer Suresi, 29-31)

Emrimiz geldi¤i zaman, taraf›m›zdan bir rahmetle Salih'i ve O'nunla bir-
likte iman edenleri o günün afla¤›lat›c› azab›ndan kurtard›k. Do¤rusu
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senin Rabbin, güçlü oland›r, aziz oland›r. O zulmedenleri dayan›lmaz
bir ses sar›verdi de kendi yurtlar›nda dizüstü çökmüfl olarak sabahlad›-
lar. Sanki orada hiç refah içinde yaflamam›fllar gibi. Haberiniz olsun;
Semud (halk›) gerçekten Rablerine (karfl›) inkâr etmifllerdi. Haberiniz
olsun; Semud (halk›na Allah'›n rahmetinden) uzakl›k (verildi.) (Hud Su-
resi, 66-68)

Derken, sabah vaktine girdiklerinde, onlar› o dayan›lmaz-ç›¤l›k yakala-
y›verdi. (Hicr Suresi, 83)

Böylece azap onlar› yakalad›. Gerçekten, bunda bir ayet vard›r, ama
onlar›n ço¤u iman etmifl de¤ildirler. (fiuara Suresi, 158)

Art›k sen, onlar›n kurduklar› hileli-düzenin u¤rad›¤› sona bir bak; Biz,
onlar› ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. ‹flte, zulmetmeleri dolay›s›y-
la enkaza dönüflmüfl ›p›ss›z evleri. fiüphesiz bilen bir kavim için bunda
bir ayet vard›r. (Neml Suresi, 51-52)

Buna ra¤men kazand›klar› fleyler, (u¤rayacaklar› sondan kurtulmak
için) onlara yetmedi. (Hicr Suresi, 84)

Fakat, onu yalanlad›lar, deveyi yere y›k›p öldürdüler. Rableri de günah-
lar› dolay›s›yla 'onlar› yerle bir etti, k›r›p geçirdi'; oras›n› da dümdüz et-
ti. (fiems Suresi, 14)

‹flte, zulmetmeleri dolay›s›yla enkaza dönüflmüfl ›p›ss›z evleri. fiüphe-
siz bilen bir kavim için bunda bir ayet vard›r. ‹man edenleri ve sak›nan-
lar› da kurtard›k. (Neml Suresi, 52-53)

HZ. ‹BRAH‹M KISSASI

Hz. ‹brahim'in Ahlak›, Allah Kat›ndaki Seçkinli¤i

Onlara ‹brahim'in haberini de aktar-oku: (fiuara Suresi, 69)

‹brahim, ne yahudi idi, ne de H›ristiyand›: ancak, O hanif (muvahhid) bir
Müslümand›, müflriklerden de de¤ildi. (Al-i ‹mran Suresi, 67)

Gerçek flu ki, ‹brahim (tek bafl›na) bir ümmetti; Allah'a gönülden yöne-
lip itaat eden bir muvahhiddi ve o müflriklerden de¤ildi. O'nun nimetle-
rine flükrediciydi. (Allah) onu seçti ve do¤ru yola iletti. (Nahl Suresi,
120-121)

Do¤rusu ‹brahim de onun (soyunun) bir kolundand›r. Hani o, Rabbine
ar›nm›fl (selim) bir kalp ile gelmiflti. (Saffat Suresi, 83-84)
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Kitap'ta ‹brahim'i de zikret. Gerçekten o, do¤ruyu-söyleyen bir Peygam-
berdi. (Meryem Suresi, 41)

‹brahim'in babas› için ba¤›fllanma dilemesi, yaln›zca ona verdi¤i bir söz
dolay›s›yla idi. Kendisine, onun gerçekten Allah'a düflman oldu¤u aç›k-
lan›nca ondan uzaklaflt›. Do¤rusu ‹brahim, çok duygulu, yumuflak huy-
luydu. (Tevbe Suresi, 114)

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

Sonra gelenler aras›nda ona (hay›rl› ve flerefli bir isim) b›rakt›k. ‹bra-
him'e selam olsun. Biz, ihsanda bulunanlar› böyle ödüllendiririz. fiüphe-
siz o, Bizim mümin olan kullar›m›zdand›r. (Saffat Suresi, 108-111)

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

Kendi nefsini afla¤›l›k k›landan baflka, ‹brahim'in dininden kim yüz çe-
virir? Andolsun, Biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de o salih-
lerdendir. (Bakara Suresi, 130)

Andolsun, bundan önce ‹brahim'e rüfldünü vermifltik ve Biz onu (do¤ru-
yu seçme yetene¤inde oldu¤unu) bilenlerdik. (Enbiya Suresi, 51)

Hz. ‹brahim'in Allah'a Kesin Bilgi ‹le ‹man Etmesi

Böylece ‹brahim'e, -kesin bilgiyle inananlardan olmas› için- göklerin ve
yerin melekûtunu gösteriyorduk. Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir y›l-
d›z görmüfl ve demiflti ki: "Bu benim rabbimdir." Fakat (y›ld›z) kaybolu-
verince: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem" demiflti. Ard›ndan Ay'›, (etra-
fa ayd›nl›k saçarak) do¤ar görünce: "Bu benim rabbim" demifl, fakat o
da kayboluverince: "Andolsun" demiflti, "E¤er Rabbim beni do¤ru yola
erdirmezse gerçekten sapm›fllar toplulu¤undan olurum." Sonra Günefl'i
(etrafa ›fl›klar saçarak) do¤ar görünce: "‹flte bu benim rabbim, bu en bü-
yük" demiflti. Ama o da kayboluverince, kavmine demiflti ki: "Ey kav-
mim, do¤rusu ben sizin flirk koflmakta olduklar›n›zdan uza¤›m." (Enam
Suresi, 75-78)

Hani ‹brahim: "Rabbim, bana ölüleri nas›l diriltti¤ini göster" demiflti.
(Allah ona:) "‹nanm›yor musun?" deyince, "Hay›r (inand›m), ancak kal-
bimin tatmin olmas› için" dedi. "Öyleyse, dört kufl tut. Onlar› kendine
al›flt›r, sonra onlar› (parçalay›p) her bir parças›n› bir da¤›n üzerine b›-
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rak, sonra da onlar› ça¤›r. Sana koflarak gelirler. Bil ki, flüphesiz Allah,
üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir." (Bakara Suresi,
260)

Hz. ‹brahim'in, Babas›n› ve Kavmini Tevhide Davet Etmesi

Hani ‹brahim, babas› Azer'e (flöyle) demiflti: "Sen putlar› ilahlar m› edi-
niyorsun? Do¤rusu, ben seni ve kavmini apaç›k bir sap›kl›k içinde gö-
rüyorum." (Enam Suresi, 74)

Hani babas›na demiflti: "Babac›¤›m, iflitmeyen, görmeyen ve seni her-
hangi birfleyden ba¤›ms›zlaflt›rmayan fleylere niye tap›yorsun? Babac›-
¤›m, gerçek flu ki, bana, sana gelmeyen bir ilim geldi. Art›k bana tabi ol,
seni düzgün bir yola ulaflt›ray›m. Babac›¤›m, fleytana kulluk etme, kufl-
kusuz fleytan, Rahman (olan Allah)a baflkald›rand›r. Babac›¤›m, ger-
çekten ben, sana Rahman taraf›ndan bir azab›n dokunaca¤›ndan kor-
kuyorum, o zaman fleytan›n velisi olursun." (Babas›) Demiflti ki: "‹bra-
him, sen benim ilahlar›mdan yüz mü çeviriyorsun? E¤er (bu tutumuna)
bir son vermeyecek olursan, andolsun, seni tafla tutar›m; uzun bir süre
benden uzaklafl, (bir yerlere) git." (‹brahim:) "Selam üzerine olsun, se-
nin için Rabbimden ba¤›fllanma dileyece¤im, çünkü, O, bana pek lütuf-
kard›r" dedi. "Sizden ve Allah'tan baflka tapt›klar›n›zdan kopup-ayr›l›yo-
rum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmekle mut-
suz olmayaca¤›m." (Meryem Suresi, 42-48)

Kavmini Uyar›p Korkutmas›

Hani, babas›na ve kavmine: "Siz neye kulluk ediyorsunuz?" demiflti.
Demifllerdi ki: "Putlara tap›yoruz, bunun için sürekli onlar›n önünde bel
büküp e¤iliyoruz." Dedi ki: "Peki, dua etti¤iniz zaman onlar sizi iflitiyor-
lar m›? "Ya da size bir yararlar› veya zararlar› dokunuyor mu? "Hay›r"
dediler. "Biz atalar›m›z› böyle yaparlarken bulduk. (‹brahim) Dedi ki:
"fiimdi, neye tapmakta oldu¤unuzu gördünüz mü? Hem siz, hem de es-
ki atalar›n›z? ‹flte bunlar, gerçekten benim düflman›md›r; yaln›zca
alemlerin Rabbi hariç ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur; Ba-
na yediren ve içiren O'dur; Hastaland›¤›m zaman bana flifa veren
O'dur; Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O'dur, Din (ceza) günü
hatalar›m› ba¤›fllayaca¤›n› umdu¤um da O'dur;" (fiuara Suresi, 70-82)

Hani babas›na ve kavmine demiflti ki: "Sizler neye tap›yorsunuz? Birta-
k›m uydurma yalanlar için mi Allah'tan baflka ilahlar istiyorsunuz? Alem-
lerin Rabbi hakk›ndaki zann›n›z nedir?" (Saffat Suresi, 85-87)
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"Siz yaln›zca Allah'tan baflka birtak›m putlara tap›yor ve birtak›m yalan-
lar uyduruyorsunuz. Gerçek flu ki, sizin Allah'tan baflka tapt›klar›n›z, si-
ze r›z›k vermeye güç yetiremezler; öyleyse r›zk› Allah'›n kat›nda aray›n,
O'na kulluk edin ve O'na flükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz." (Anke-
but Suresi, 17)

Hani babas›na ve kavmine demiflti ki: "Sizin, karfl›lar›nda bel büküp
e¤ilmekte oldu¤unuz bu temsili heykeller nedir? "Biz atalar›m›z› bunla-
ra tap›yor bulduk" dediler. Dedi ki: "Andolsun, siz ve atalar›n›z apaç›k
bir sap›kl›k içindesiniz." 'Sen bize gerçe¤i mi getirdin, yoksa (bizimle)
oyun oynayanlardan m›s›n?" "Hay›r" dedi. "Sizin Rabbiniz göklerin ve
yerin Rabbidir, onlar› kendisi yaratm›flt›r ve ben de buna flehadet eden-
lerdenim. Andolsun Allah'a, sizler arkan›z› dönüp gittikten sonra, ben si-
zin putlar›n›za muhakkak bir tuzak kuraca¤›m." (Enbiya Suresi, 52-57)

Hz. ‹brahim'in Duas›

"Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) ba¤›flla ve beni salih olanlara kat;
sonra gelecekler aras›nda bana bir do¤ruluk dili (lisan-› s›dk) ver. Beni
nimetlerle-donat›lm›fl cennetin mirasç›lar›ndan k›l, babam› da ba¤›flla,
çünkü o flafl›r›p sapanlardand›r. Ve beni (insanlar›n) diriltilecekleri gün
küçük düflürme, Mal›n da, çocuklar›n da bir yarar sa¤layamad›¤› gün-
de." (fiuara Suresi, 83-88)

Kendilerine onlar›n gerçekten  ç›lg›n ateflin arkadafllar› olduklar› aç›k-
land›ktan sonra -yak›nlar› dahi olsa- müflrikler için ba¤›fllanma dileme-
leri Peygambere ve iman edenlere yaraflmaz. ‹brahim'in babas› için ba-
¤›fllanma dilemesi, yaln›zca ona verdi¤i bir söz dolay›s›yla idi. Kendisi-
ne, onun gerçekten Allah'a düflman oldu¤u aç›klan›nca ondan uzaklafl-
t›. Do¤rusu ‹brahim, çok duygulu, yumuflak huyluydu. (Tevbe Suresi,
113-114)

Hz. ‹brahim'in Putlar› K›rmas›

Sonra y›ld›zlara bir göz att›. "Ben, do¤rusu hastay›m" dedi. Böylelikle
arkalar›n› çevirip ondan kaçmaya bafllad›lar. Bunun üzerine onlar›n
ilahlar›na sokulup: "Yemek yemiyor musunuz?" dedi. "Size ne oluyor ki
konuflmuyorsunuz?" Derken onlar›n üstüne yürüyüp sa¤ eliyle bir dar-
be indirdi. (Saffat Suresi, 88-93)

Böylece o, yaln›zca büyükleri hariç olmak üzere onlar› paramparça et-
ti; belki ona baflvururlar diye. "Bizim ilahlar›m›za bunu kim yapt›? fiüp-
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hesiz o, zalimlerden biridir" dediler. "Kendisine ‹brahim denilen bir gen-
cin bunlar› diline dolad›¤›n› iflittik" dediler. Dediler ki: "Öyleyse, onu in-
sanlar›n gözü önüne getirin ki ona (nas›l bir ceza verece¤imize) flahid
olsunlar." Dediler ki: "Ey ‹brahim, bunu ilahlar›m›za sen mi yapt›n?"
"Hay›r" dedi. "Bu yapm›flt›r, bu onlar›n büyükleridir; e¤er konuflabiliyor-
sa, siz onlara soruverin. Bunun üzerine kendi vicdanlar›na baflvurdular
da; "Gerçek flu ki, zalim olanlar sizlersiniz (biziz)" dediler. Sonra, yine
tepeleri üstüne ters döndüler: "Andolsun, bunlar›n konuflamayacaklar›-
n› sen de bilmektesin." Dedi ki: "O halde, Allah'› b›rak›p da sizlere ya-
rar› olmayan ve zarar› dokunmayan fleylere mi tap›yorsunuz? Yuh size
ve Allah'tan baflka tapt›klar›n›za. Siz yine de ak›llanmayacak m›s›n›z?"
(Enbiya Suresi, 58-67)

Dedi ki: "Yontmakta oldu¤unuz fleylere mi tap›yorsunuz? Oysa sizi de,
yapmakta olduklar›n›z› da Allah yaratm›flt›r." (Saffat Suresi, 95-96)

Hz. ‹brahim ve Nemrut

Allah, kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda ‹brahim'le tart›flma-
ya gireni görmedin mi? Hani ‹brahim: "Benim Rabbim diriltir ve öldürür"
demiflti; o da: "Ben de öldürür ve diriltirim" demiflti. (O zaman) ‹brahim:
"fiüphe yok, Allah günefli do¤udan getirir, (hadi) sen de onu bat›dan ge-
tir" deyince, o inkârc› böylece afallay›p kalm›flt›. Allah, zalimler toplulu-
¤unu hidayete erdirmez. (Bakara Suresi, 258)

Hz.‹brahim'in Yak›lmak ‹stenmesi

Dediler ki: "E¤er (birfley) yapacaksan›z, onu yak›n ve ilahlar›n›za yar-
d›mda bulunun." (Enbiya Suresi, 68)

Dediler ki: "Onun için (yüksekçe) bir bina infla edin de onu ç›lg›nca ya-
nan ateflin içine at›n." (Saffat Suresi,  97)

Biz de dedik ki: "Ey atefl, ‹brahim'e karfl› so¤uk ve esenlik ol." Ona bir
düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat biz onlar› daha çok hüsrana u¤ra-
yanlar k›ld›k. (Enbiya Suresi, 69-70)

Böylelikle ona bir tuzak haz›rlamak istediler. Oysa biz, onlar› alçalt›lm›fl-
lar k›ld›k. (Saffat Suresi,  98)

Hz. ‹brahim ve Hz. ‹smail

Onu ve Lut'u kurtar›p içinde, alemler (insanl›k) için bereketler k›ld›¤›m›z
yere (ülkeye) ç›kard›k. (Enbiya Suresi, 71)
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Böylelikle, onlardan ve Allah'tan baflka tapt›klar›ndan kopup-ayr›l›nca
ona ‹shak'› ve (o¤lu) Yakup'u arma¤an ettik ve her birini Peygamber k›l-
d›k. (Meryem Suresi, 49)

(‹brahim) Dedi ki: "fiüphesiz ben, Rabbime gidiciyim; O, beni hidayete
erdirecektir." "Rabbim, bana salihlerden (olan bir çocuk) arma¤an et."
Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. Böylece (çocuk) onun yan›n-
da koflabilecek ça¤a eriflince (‹brahim ona): "O¤lum" dedi. "Gerçekten
ben seni rüyamda bo¤azl›yorken gördüm. Bir bak, sen ne düflünüyor-
sun." (O¤lu ‹smail) Dedi ki: "Babac›¤›m, emrolundu¤un fleyi yap. ‹nfla-
allah, beni sabredenlerden bulacaks›n." Sonunda ikisi de (Allah'›n em-
rine ve takdirine) teslim olup (babas›, ‹smail'i kurban etmek için) onu al-
n› üzerine yat›rd›. Biz ona: "Ey ‹brahim" diye seslendik. "Gerçekten sen,
rüyay› do¤rulad›n. fiüphesiz Biz, ihsanda bulunanlar› böyle ödüllendiri-
riz." Do¤rusu bu, apaç›k bir imtihand›. Ve ona büyük bir kurban› fidye
olarak verdik. Sonra gelenler aras›nda ona (hay›rl› ve flerefli bir isim) b›-
rakt›k. ‹brahim'e selam olsun. Biz, ihsanda bulunanlar› böyle ödüllendi-
ririz. fiüphesiz o, Bizim mümin olan kullar›m›zdand›r. (Saffat Suresi, 99-
111)

Rabbi ona: "Teslim ol" dedi¤inde (O:) "Alemlerin Rabbine teslim oldum"
demiflti. (Bakara Suresi, 131)

Hz. ‹brahim ve ‹smail'in Mekke'ye Gelifli

Hani ‹brahim: "Rabbim, bu flehri bir güvenlik yeri k›l ve halk›ndan
Allah'a ve ahiret gününe inananlar› ürünlerle r›z›kland›r" demiflti de
(Allah: "Sadece inananlar› de¤il) inkâr edeni de az bir süre yararland›-
r›r, sonra onu ateflin azab›na u¤rat›r›m; ne kötü bir dönüfltür o" demifl-
ti. (Bakara Suresi, 126)

Hani ‹brahim flöyle demiflti: "Bu flehri güvenli k›l, beni ve çocuklar›m›
putlara kulluk etmekten uzak tut. Rabbim, gerçekten onlar insanlardan
birço¤unu flafl›rt›p-sapt›rd›. Bundan böyle kim bana uyarsa, art›k o ben-
dendir, kim bana isyan ederse elbette Sen, ba¤›fllayans›n, esirgeyen-
sin. Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklar›mdan bir k›sm›n› Beyt-i Haram
yan›nda ekini olmayan bir vadiye yerlefltirdim; Rabbimiz, dosdo¤ru na-
maz› k›ls›nlar diye (öyle yapt›m), böylelikle Sen, insanlar›n bir k›sm›n›n
kalblerini onlara ilgi duyar k›l ve onlar› birtak›m ürünlerden r›z›kland›r.
Umulur ki flükrederler. Rabbimiz, flüphesiz Sen, bizim sakl› tuttuklar›m›-
z› da, aç›¤a vurduklar›m›z› da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir fley Allah'a



gizli kalmaz. Hamd, Allah'a aittir ki, O, bana ihtiyarl›¤a ra¤men ‹smail'i
ve ‹shak'› arma¤an etti. fiüphesiz Rabbim, gerçekten duay› iflitendir.
Rabbim, beni namaz›(nda) sürekli k›l, soyumdan olanlar› da. Rabbimiz,
duam› kabul buyur. Rabbimiz, hesab›n yap›laca¤› gün, beni, anne-ba-
bam› ve müminleri ba¤›flla" (‹brahim Suresi, 35-41)

HZ. LUT KISSASI

Hz. Lut'un, Kavmine Gönderilifli

Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rabbime
hicret edece¤im. Çünkü flüphesiz O, güçlü ve üstün oland›r, hüküm ve
hikmet sahibidir."  (Ankebut Suresi,  26)

Lut'a da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin ifller yapmakta olan fle-
hirden kurtard›k. fiüphesiz onlar, bozulmaya u¤rayan kötü bir kavimdi.
Onu rahmetimize soktuk, çünkü o, salihlerdendi. (Enbiya Suresi, 74-75)

‹smail'i, Elyasa'y›, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete erifltirdik). Onlar›n hep-
sini alemlere üstün k›ld›k. (Enam Suresi, 86)

Hz. Lut'un, Kavmini Tevhide Ça¤›rmas›

Hani onlara kardeflleri Lut: "Sak›nmaz m›s›n›z?" demiflti. Gerçek flu ki,
ben size gönderilmifl güvenilir bir elçiyim. Art›k Allah'tan korkup-sak›n›n
ve bana itaat edin. Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; üc-
retim yaln›zca alemlerin Rabbine aittir." (fiuara Suresi, 161-164)

Lut Kavminin Sapk›nl›klar›

Hani Lut da kavmine flöyle demiflti: "Sizden önce alemlerden hiç kim-
senin yapmad›¤› hayas›z-çirkinli¤i mi yap›yorsunuz? "Gerçekten siz ka-
d›nlar› b›rak›p flehvetle erkeklere yaklafl›yorsunuz. Do¤rusu siz, ölçüyü
aflan (azg›n) bir kavimsiniz." (Araf Suresi, 80-81)

"Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? "Rabbini-
zin sizler için yaratm›fl bulundu¤u efllerinizi b›rak›yorsunuz. Hay›r, siz
s›n›r› çi¤neyen bir kavimsiniz." (fiuara Suresi, 165-166)

Lut da; hani kavmine demiflti: "Siz gerçekten, sizden önce alemlerden
hiç kimsenin yapmad›¤› 'çirkin bir utanmazl›¤›' yap›yorsunuz. Siz, (yine
de) erkeklere yaklaflacak, yol kesecek ve bir araya gelifllerinizde çirkin-
likler yapacak m›s›n›z?" Bunun üzerine kavminin cevab› yaln›zca: "E¤er
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do¤ru söylüyor isen, bize Allah'›n azab›n› getir" demek oldu. (Ankebut
Suresi, 28-29)

Lut da; hani kavmine demiflti ki: "Siz, aç›kça gördü¤ünüz halde, yine de
o çirkin utanmazl›¤› yapacak m›s›n›z? Siz gerçekten, kad›nlar› b›rak›p
flehvetle erkeklere mi yaklafl›yorsunuz? Hay›r, siz (yapt›¤› fleyi) bilme-
yen bir kavimsiniz." (Neml Suresi, 54-55)

Kavminin Hz. Lut'a Cevab›

Dediler ki: "Ey Lut, e¤er (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan,
gerçekten (buradan) sürülüp ç›kar›lanlardan olacaks›n." (fiuara Suresi,
167)

Kavminin cevab›: "Lut ailesini flehrinizden sürüp ç›kar›n. Temiz kalmak
isteyen insanlarm›fl" demekten baflka olmad›. (Neml Suresi, 56)

Kavminin cevab›: "Yurdunuzdan sürüp ç›kar›n bunlar›, çünkü bunlar
çokça temizlenen insanlarm›fl!" demekten baflka olmad›. (Araf Suresi,
82)

Lut (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanlad›. (fiuara Suresi, 160)

"Siz, (yine de) erkeklere yaklaflacak, yol kesecek ve bir araya geliflleri-
nizde çirkinlikler yapacak m›s›n›z?" Bunun üzerine kavminin cevab› yal-
n›zca: "E¤er do¤ru söylüyor isen, bize Allah'›n azab›n› getir" demek ol-
du. (Ankebut Suresi, 29)

Lut kavmi de uyar›lar› yalanlad›. (Kamer Suresi, 33)

Oysa andolsun, zorlu yakalamam›za karfl› onlar› uyarm›flt›. Fakat onlar,
bu uyar›lar› kuflkuyla karfl›lay›p-yalanlamakta direttiler. (Kamer Suresi,
36)

Dedi ki: "Rabbim, fesat ç›karan (bu) kavme karfl› bana yard›m et." (An-
kebut Suresi, 30)

Meleklerin Önce Hz. ‹brahim'i Ziyareti ve 
Hz. ‹shak'› Müjdelemeleri

Andolsun, elçilerimiz ‹brahim'e müjde ile geldikleri zaman; "Selam" de-
diler. O da: "Selam" dedi (ve) hemen gecikmeden k›zart›lm›fl bir buza-
¤› getirdi. Ellerinin ona uzanmad›¤›n› görünce (‹brahim durumdan) hofl-
lanmad› ve içine bir tür korku düfltü. Dediler ki: "Korkma. biz Lut kavmi-
ne gönderildik." (Hud Suresi, 69-70)
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Onlara ‹brahim'in konuklar›ndan haber ver. Yan›na girdiklerinde "Se-
lam" demifllerdi. O da: "Biz sizden korkmaktay›z" demiflti. Dediler ki:
"Korkma biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz." (Hicr Suresi, 51-
53)

Sana ‹brahim'in a¤›rlanan konuklar›n›n haberi geldi mi? Hani, yan›na gir-
diklerinde: "Selam" demifllerdi. O da: "Selam" demiflti. "(Haklar›nda bil-
gim olmayan) Yabanc› bir topluluk." Hemen (onlara) sezdirmeden ailesi-
ne gidip, çok geçmeden semiz bir buza¤› ile (geri) geldi. Derken onlara
yaklaflt›r›p (ikram etti); "Yemez misiniz?" dedi. (Zariyat Suresi, 24-27)

(Onlar yemeyince) Bunun üzerine içine bir tür korku düfltü. "Korkma"
dediler ve ona bilgin bir erkek çocuk müjdesini verdiler. Böylece kar›s›
ç›¤l›klar kopararak geldi ve yüzüne vurarak: "K›s›r, yafll› bir kad›n (m›
do¤um yapacakm›fl)? dedi. (Zariyat Suresi, 28-29)

Kar›s› ayaktayd›, bunun üzerine güldü. Biz ona ‹shak'›, ‹shak'›n arka-
s›ndan da Yakub'u müjdeledik. "Vay bana" dedi (kad›n). "Ben kocam›fl
bir kad›n iken ve flu kocam da bir ihtiyar iken do¤uracak m›y›m? Ger-
çekten bu, flafl›rt›c› bir fley!.." (Hud Suresi, 71-72)

Dediler ki: "Allah'›n emrine mi flafl›yorsun? Allah'›n rahmeti ve bereket-
leri sizin üzerinizdedir, ey ev halk› flüphesiz O, övülmeye lay›k oland›r,
Mecid'tir." (Hud Suresi, 73)

Dedi ki: "Bana ihtiyarl›k gelip-çökmüflken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne
ile müjdelemektesiniz?"  Dediler ki: "Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse
umut kesenlerden olma." Dedi ki: "Ey elçiler, (bunun d›fl›nda, di¤er) ifli-
niz ne?" (Hicr Suresi, 54-56)

Biz ona, salihlerden bir Peygamber olarak ‹shak'› da müjdeledik. Ona ve
‹shak'a bereketler verdik. ‹kisinin soyundan, ihsanda bulunan (muhsin
olan) da var, aç›kça kendi nefsine zulmeden de. (Saffat Suresi, 112-113)

Lut Kavminin Helak Haberi

Dedi ki: "Ey elçiler, (bunun d›fl›nda, di¤er) ifliniz ne?" Dediler ki: "Ger-
çekte biz, suçlu-günahkar olan bir toplulu¤a gönderildik." (Hicr Suresi,
57-58)

Dedi ki: "Onun içinde Lut da vard›r." Dediler ki: "Onun içinde kimin ol-
du¤unu biz daha iyi biliriz. Kendi kar›s› d›fl›nda, onu ve ailesini muhak-
kak kurtaraca¤›z. O (kar›s›) arkada kalacak olanlardand›r." (Ankebut
Suresi, 32)
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"Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onlar›n tümünü muhakkak kurtaraca¤›z.
Ama kar›s›n› (kurtaracaklar›m›z) d›fl›nda tuttuk, o, geride kalanlardan-
d›r." (Hicr Suresi, 59-60)

Dediler ki: "Öyle. (Bunu) Senin Rabbin buyurdu. Çünkü O, hüküm ve
hikmet sahibidir, bilendir. Do¤rusu biz, suçlu-günahkar bir kavme gön-
derildik" dediler. "Üzerlerine çamurdan (iyice sertleflip kaskat› kesilmifl)
tafllar ya¤d›rmak için. (Ki bu tafllar›n her biri,) Rabbinin kat›nda ölçüyü
tafl›ranlar için (herkese ayr› ayr›) iflaretlenmifltir." (Zariyat Suresi, 30-34)

Elçilerin Hz. Lut'u Ziyaret Etmesi

Elçilerimiz Lut'a geldi¤i zaman, onlardan dolay› kayg›land›, gö¤sünü bir
s›k›nt› bast› ve: "Bu, zorlu bir gün" dedi. (Hud Suresi, 77)

Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde, (Lut) Dedi ki: "Sizler gerçek-
ten tan›nmam›fl bir topluluksunuz." "Hay›r" dediler. "Biz sana, onlar›n
hakk›nda kuflkuya kap›ld›klar› fleyle geldik. Sana gerçe¤i getirdik, biz
flüphesiz do¤ru söyleyenleriz. Hemen aileni gecenin bir bölümünde yo-
la ç›kar, sen de onlar›n ard›ndan git ve sizden hiç kimse arkas›na bak-
mas›n; emrolundu¤unuz yere gidin." Ve onlara flu emri verdik: "Sabaha
ç›karlarken onlar›n arkas› mutlaka kesilecektir." (Hicr Suresi, 61-66)

Lut Halk›n›n Azg›nl›¤›

fiehir halk› birbirlerine müjdeler vererek geldi. (Hicr Suresi, 67)

Kavmi ona do¤ru koflarak geldi; onlar daha önceden kötülükler iflle-
mekteydiler. "Ey kavmim" dedi. "‹flte benim k›zlar›m, bunlar sizler için
daha temizdir. Art›k Allah'tan korkun ve beni misafirim önünde küçük
düflürmeyin. ‹çinizde hiç akl› bafl›nda olan (reflid) bir adam yok mu?"
(Hud Suresi, 78)

(Lut onlara) "Bunlar benim konu¤umdur, beni utand›r›p-dillere düflür-
meyin" dedi. "Allah'tan korkup-sak›n›n ve beni küçük düflürmeyin." De-
diler ki: "Biz seni 'herkes(in iflin)e kar›flmaktan' al›koymam›fl m›yd›k?
"Dedi ki: "E¤er yapmak-istiyorsan›z, iflte bunlar, benim k›zlar›m." (Hicr
Suresi, 68-71)

Dediler ki: "Andolsun, senin k›zlar›nda bizim haktan bir fleyimiz (ilgimiz
ve arzumuz) olmad›¤›n› sen de bilmiflsindir. Bizim ne istedi¤imizi ger-
çekte sen biliyorsun." (Hud Suresi, 79)



Hz. Lut'un Kavminden Ayr›lmas›

Dedi ki: "Size yetecek gücüm olsayd› veya sa¤lam bir yere s›¤›nabil-
seydim." (Elçiler) Dediler ki: "Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sa-
na kesin olarak ulaflamazlar. Gecenin bir parças›nda ailenle birlikte yü-
rü (yola ç›k). Sak›n, hiçbiriniz dönüp arkas›na bakmas›n; fakat senin ka-
r›n baflka. Çünkü onlara isabet edecek olan, ona da isabet edecektir.
Onlara va'dolunan (azab) sabah vaktidir. Sabah da yak›n de¤il mi?"
(Hud Suresi  80,81)

Lut Kavminin Helak›

Böylece emrimiz geldi¤i zaman, üstünü alt›na çevirdik ve üzerlerine
balç›ktan piflirilmifl, istif edilmifl tafllar ya¤d›rd›k; Rabbinin kat›nda 'belli
bir biçime sokulmufl, damgalanm›fl' olarak. Bunlar zalimlerden uzak de-
¤ildir. (Hud Suresi, 82-83)

Bu arada, mü'minlerden orda kim varsa ç›kard›k. Ne var ki, orda Müs-
lümanlardan olan bir evden baflkas›n› bulmad›k. Ve orada, ac› bir azap-
tan korkanlar için bir ayet b›rakt›k. (Zariyat Suresi, 35-37)

Hani biz onu ve ailesini topluca kurtarm›flt›k. Geride b›rak›lanlar aras›n-
da bir yafll› kad›n d›fl›nda. Sonra geride kalanlar› yerle bir ettik. (Saffat
Suresi, 134-136)

Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoflluklar› içinde kör-sersemdiler. Der-
ken, tan yerinin a¤arma vaktine girdiklerinde onlar› (o korkunç ve daya-
n›lmaz) ç›¤l›k yakalay›verdi. An›nda (yurtlar›n›n) üstünü alt›na çevirdik
ve üzerlerine balç›ktan piflirilmifl tafl ya¤d›rd›k. Elbette bunda 'derin bir
kavray›fla sahip olanlar' için gerçekten ayetler vard›r. O (flehir de) ger-
çekten bir yol üstünde (hâlâ) durmaktad›r. Elbette, bunda iman edenler
için gerçekten ayetler vard›r. (Hicr Suresi, 72-77)

HZ. ‹SMA‹L KISSASI

Hz. ‹brahim ve ‹smail'in Kabe'yi ‹mar Etmeleri ve Dualar›

Hani Rabbi, ‹brahim'i birtak›m kelimelerle denemiflti. O da (istenenleri)
tam olarak yerine getirmiflti. (O zaman Allah ‹brahim'e): "Seni flüphesiz
insanlara imam k›laca¤›m" dedi. (‹brahim) "Ya soyumdan olanlar?" de-
yince (Allah:) "Zalimler benim ahdime eriflemez" dedi. Hani Evi
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(Ka'be'yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri k›lm›flt›k. "‹bra-
him'in makam›n› namaz yeri edinin", ‹brahim ve ‹smail'e de, "Evimi, ta-
vaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temizleyin"
diye ahid verdik. Hani ‹brahim: "Rabbim, bu flehri bir güvenlik yeri k›l ve
halk›ndan Allah'a ve ahiret gününe inananlar› ürünlerle r›z›kland›r" de-
miflti de (Allah: "Sadece inananlar› de¤il) inkâr edeni de az bir süre ya-
rarland›r›r, sonra onu ateflin azab›na u¤rat›r›m; ne kötü bir dönüfltür o"
demiflti. ‹brahim, ‹smail'le birlikte Evin (Ka'be'nin) sütunlar›n› yükseltti-
¤inde (ikisi flöyle dua etmiflti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. fiüp-
hesiz, Sen ifliten ve bilensin"; "Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmufl
(Müslümanlar) k›l ve soyumuzdan sana teslim olmufl (Müslüman) bir
ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tev-
bemizi kabul et. fiüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin."

"Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, ki-
tab› ve hikmeti ö¤retsin ve onlar› ar›nd›rs›n. fiüphesiz, Sen güçlü ve üs-
tün olans›n, hüküm ve hikmet sahibisin." (Bakara Suresi, 124-129)

Bunu ‹brahim, o¤ullar›na vasiyet etti, Yakup da: "O¤ullar›m, flüphesiz
Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak Müslüman olarak can verin" (di-
ye benzer bir vasiyette bulundu.) (Bakara Suresi, 132) 

Hz. ‹smail'in ‹smi Zikredilen Ayetler

Kitap'ta ‹smail'i de zikret. Çünkü o, va'dinde do¤ruydu ve gönderilmifl
(Resul) bir Peygamberdi. Halk›na, namaz› ve zekat› emrediyordu ve o,
Rabbi kat›nda kendisinden raz› olunan (bir insan)d›. (Meryem Suresi,
54-55)

Zekeriya'y›, Yahya'y›, ‹sa'y› ve ‹lyas'› da (hidayete erifltirdik.) Onlar›n
hepsi salihlerdendir. ‹smail'i, Elyasa'y›, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete
erifltirdik). Onlar›n hepsini alemlere üstün k›ld›k.  (Enam Suresi, 85-86)

HZ. YUSUF KISSASI
Gerçekten Biz, ak›l erdirirsiniz diye, onu Arapça bir Kuran olarak indir-
dik. Biz bu Kur'an'› sana vahyetmemizle, en güzel k›ssalar› gerçek bir
haber (k›ssa) olarak sana aktar›yoruz, oysa sen, daha önce, bundan
haberi olmayanlardand›n. Hani Yusuf babas›na: "Babac›¤›m, gerçekten
ben (rüyamda) onbir y›ld›z, günefli ve ay› gördüm; bana secde etmek-
telerken gördüm" demiflti. (Babas›) Demiflti ki: "O¤lum, rüyan› kardefl-
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lerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü fleytan, insan için
apaç›k bir düflmand›r." "Böylece Rabbin seni seçkin k›lacak, sözlerin
yorumundan (kaynaklanan bir bilgiyi) sana ö¤retecek ve daha önce
atalar›n ‹brahim ve ‹shak'a (nimetini) tamamlad›¤› gibi senin ve Yakub
ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacakt›r. Elbette Rabbin, bilendir,
hüküm ve hikmet sahibidir." Andolsun, Yusuf ve kardefllerinde soranlar
için ayetler (ibretler) vard›r. (Yusuf Suresi, 2-7)

Kardefllerinin Hz. Yusuf'u K›skanmas›

Onlar flöyle demiflti: "Yusuf ve kardefli babam›za bizden daha sevgili-
dir; oysaki biz, birbirini pekifltiren bir toplulu¤uz. Gerçekte babam›z,
aç›kça bir flaflk›nl›k içindedir." "Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere at›p-
b›rak›n ki baban›z›n yüzü yaln›zca size (dönük) kals›n. Ondan sonra da
salih bir topluluk olursunuz." ‹çlerinden bir sözcü dedi ki: "E¤er (mutla-
ka birfley) yapacaksan›z, öldürmeyin Yusuf'u, onu kuyunun derinlikleri-
ne b›rak›verin de bir yolcu kafilesi als›n." (Yusuf Suresi, 8-10)

Hz. Yusuf'un Kardefllerinin, Babalar›na Yalan Söylemeleri

(Bu karara vard›ktan sonra) "Ey Babam›z," dediler. "Sana ne oluyor, Yu-
suf'a karfl› bize güvenmiyorsun? Oysa gerçekte biz, onun iyili¤ini iste-
yenleriz." "Sen onu yar›n bizimle gönder, gönlünce gezsin, oynas›n. El-
bette biz onu koruyup-gözetiriz." Dedi ki: "Sizin onu götürmeniz gerçek-
ten beni üzer ve siz ondan habersiz iken onu kurdun yemesinden kor-
kuyorum." Dediler ki: "Andolsun, biz, birbirini kollayan bir topluluk iken,
kurt onu yerse, bu durumda flüphesiz kayba u¤rayan (aciz) kimseler
oluruz." Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya top-
luca davrand›klar› zaman, biz ona (flöyle) vahyettik: "Andolsun, sen on-
lara kendileri, fark›nda de¤ilken bu yapt›klar›n› haber vereceksin." Ak-
flam üstü babalar›na a¤lar vaziyette geldiler. Dediler ki: "Ey Babam›z,
gerçek flu ki, biz gittik, yar›fl›yorduk. Yusuf'u da yiyeceklerimizin (veya
eflyam›z›n) yan›nda b›rakm›flt›k. Fakat onu kurt yemifl. Ne var ki biz
do¤ruyu söylesek bile sen bize inanacak de¤ilsin." Ve üzerine yalandan
kan (sürülmüfl) olan gömle¤ini getirdiler. "Hay›r" dedi. Nefsiniz, sizi ya-
n›lt›p (böyle) bir ifle sürüklemifl. Bundan sonra (bana düflen) güzel bir
sab›rd›r. Sizin bu düzüp-uydurduklar›n›za karfl› (kendisinden) yard›m is-
tenecek olan Allah't›r." (Yusuf Suresi, 11-18)
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Hz. Yusuf'un Yolcu Kafilesi Taraf›ndan Bulunmas›

Bir yolcu-kafilesi geldi, sucular›n› (kuyuya su almak için) gönderdiler. O
da kovas›n› sark›tt›. "Hey müjde... Bu bir çocuk." dedi. Ve onu (kuyudan
ç›kar›p) 'ticaret konusu bir mal' olarak saklad›lar. Oysa Allah, yapmakta
olduklar›n› bilendi. Onu ucuz bir fiyata, say›s› belli (birkaç) dirheme sat-
t›lar. Onu pek önemsemediler. (Yusuf Suresi, 19-20)

Hz. Yusuf'un Saraya Girmesi

Onu sat›n alan bir M›s›r'l› (aziz,) kar›s›na: "Onun yerini üstün tut (ona
güzel bak), umulur ki bize bir yarar› dokunur ya da onu evlat ediniriz"
dedi. Böylelikle Biz, Yusuf'u yeryüzünde (M›s›r'da) yerleflik k›ld›k. Ona
sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) ö¤rettik. Allah, emrinde galib olan-
d›r, ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. Erginlik ça¤›na eriflince, kendisine
hüküm ve ilim verdik. ‹flte Biz, iyilik yapanlar› böyle ödüllendiririz. (Yu-
suf Suresi, 21-22)

Hz. Yusuf ve Melik'in Kar›s›

Evinde kalmakta oldu¤u kad›n, ondan murad almak istedi ve kap›lar›
s›ms›k› kapatarak: "‹steklerim senin içindir, gelsene" dedi. (Yusuf) Dedi
ki: "Allah'a s›¤›n›r›m. Çünkü o benim efendimdir, yerimi güzel tutmufltur.
Gerçek flu ki, zalimler kurtulufla ermez." Andolsun kad›n onu arzulam›fl-
t›, -e¤er Rabbinin (zinay› yasaklayan) kesin kan›t (burhan)›n› görme-
seydi- o da (Yusuf da) onu arzulam›flt›. Böylelikle biz ondan kötülü¤ü ve
fuhflu geri çevirmek için (ona delil gönderdik). Çünkü o, muhlis kullar›-
m›zdand›. Kap›ya do¤ru ikisi de kofltular. Kad›n onun gömle¤ini arka-
dan çekip y›rtt›. (Tam) Kap›n›n yan›nda kad›n›n efendisiyle karfl›laflt›lar.
Kad›n dedi ki: "Ailene kötülük isteyenin, zindana at›lmaktan veya ac› bir
azabtan baflka cezas› ne olabilir?" (Yusuf) Dedi ki: "Onun kendisi ben-
den murad almak istedi." Kad›n›n yak›nlar›ndan bir flahid flahitlik etti:
"E¤er onun gömle¤i ön taraftan y›rt›lm›flsa bu durumda kad›n do¤ruyu
söylemifltir, kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok e¤er onun gömle-
¤i arkadan çekilip-y›rt›lm›flsa, bu durumda kad›n yalan söylemifltir ve
kendisi do¤ruyu söyleyenlerdendir." Onun gömle¤inin arkadan çekilip-
y›rt›ld›¤›n› gördü¤ü zaman (kocas›): "Do¤rusu, bu sizin düzeninizden
(biri)dir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür" dedi. "Yusuf, sen bundan
yüz çevir. Sen de (kad›n) günah›n dolay›s›yla ba¤›fllanma dile. Do¤ru-
su sen günahkârlardan oldun." (Yusuf Suresi, 23-29)



Hz. Yusuf ve fiehirdeki Kad›nlar

fiehirde (birtak›m) kad›nlar: "Aziz (Vezir)'in kar›s› kendi ufla¤›n›n nefsin-
den murad almak istiyormufl. Öyle ki sevgi onun ba¤r›na sinmifl. Biz
do¤rusu onu aç›kça bir sap›kl›k içinde görüyoruz." dedi. (Kad›n) Onla-
r›n düzenlerini iflitince, onlara (bir davetçi) yollad›, oturup dayanacakla-
r› yerler haz›rlad› ve her birinin eline (önlerindeki meyveleri soymalar›
için) b›çak verdi. (Yusuf'a da:) "Ç›k, onlara (görün)" dedi. Böylece onlar
onu (ola¤anüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varl›km›fl gibi gözle-
rinde) büyüttüler, (flaflk›nl›klar›ndan) ellerini kestiler ve: "Allah'› tenzih
ederiz; bu bir befler de¤ildir. Bu, ancak üstün bir melektir" dediler. Ka-
d›n dedi ki: "Beni kendisiyle k›nad›¤›n›z iflte budur. Andolsun onun nef-
sinden ben murad istedim, o ise (kendini) korudu. Ve andolsun, e¤er o
kendisine emretti¤imi yapmayacak olursa, mutlaka zindana at›lacak ve
elbette küçük düflürülenlerden olacak." (Yusuf Suresi, 30-32)

Hz. Yusuf'un ‹ffeti

(Yusuf) Dedi ki: "Rabbim, zindan, bunlar›n beni kendisine ça¤›rd›klar›
fleyden bana daha sevimlidir. Kurduklar› düzeni benden uzaklaflt›rmaz-
san, onlara (korkar›m) e¤ilim gösterir, (böylece) cahillerden olurum."
Böylece Rabbi, duas›n› kabul etti ve onlar›n hileli düzenlerini kendisin-
den uzaklaflt›rd›. Çünkü O, iflitendir, bilendir. (Yusuf Suresi, 33-34)

Hz. Yusuf'un Zindana At›lmas›

Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine iliflkin) delilleri görmelerinin ard›ndan,
mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüflü)a¤›r bast›.
Onunla birlikte iki genç de zindana girmiflti. Biri: "Ben (rüyamda) kendi-
mi flarap s›k›yorken gördüm." dedi. Öbürü: "Ben de kendimi bafl›m›n üs-
tünde ekmek tafl›yorken gördüm; kufl da ondan yemekteydi" dedi. "Bu-
nun yorumundan bize haber ver. Do¤rusu biz seni, iyilik yapanlardan
görmekteyiz." Dedi ki: "Size r›z›klanaca¤›n›z bir yemek gelecek olsa,
ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne oldu¤unu haber veririm.
Bu, rabbimin bana ö¤rettiklerindendir. Do¤rusu ben, Allah'a iman etme-
yen, ahireti de tan›mayanlar›n ta kendileri olan bir toplulu¤un dinini terk
ettim." "Atalar›m ‹brahim'in, ‹shak'›n ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a
hiçbirfleyle flirk koflmam›z bizim için olacak fley de¤il. Bu, bize ve insan-
lara Allah'›n lütuf ve ihsan›ndand›r, ancak insanlar›n ço¤u flükretmezler."
"Ey zindan arkadafllar›m, birbirinden ayr› (bir sürü) Rabler mi daha ha-
y›rl›d›r, yoksa kahhar (kahredici) olan bir tek Allah m›?" "Sizin Allah'tan
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baflka tapt›klar›n›z, Allah'›n kendileri hakk›nda hiçbir delil indirmedi¤i, si-
zin ve atalar›n›z›n ad olarak adland›rd›klar›n›zdan baflkas› de¤ildir. Hü-
küm, yaln›zca Allah'›nd›r. O, kendisinden baflkas›na kulluk etmemenizi
emretmifltir. Dosdo¤ru olan din iflte budur, ancak insanlar›n ço¤u bilmez-
ler." "Ey zindan arkadafllar›m, ikinizden biri efendisine flarap içirecek, di-
¤eri ise as›lacak, kufl onun bafl›ndan yiyecek. iflte hakk›nda fetva iste-
mekte oldu¤unuz ifl (art›k) olup bitmifltir." ikisinden kurtulaca¤›n› sand›¤›
kifliye dedi ki: "Efendinin kat›nda beni hat›rla." Fakat fleytan, efendisine
hat›rlatmay› ona unutturdu, böylece daha nice y›llar (Yusuf) zindanda
kald›. Hükümdar:" Ben (rüyamda) yedi besili inek görüyorum, onlar› ye-
di zay›f inek yiyor; bir de yedi yeflil baflak ve di¤erleri ise kupkuru. Ey ön-
de gelen (kahin-bilginler,) e¤er rüya yorumluyorsan›z benim bu rüyam›
çözüverin" dedi. Dediler ki: "(Bunlar) Karmakar›fl›k düfllerdir. Biz böyle
düfllerin yorumunu bilenler de¤iliz." (Yusuf Suresi, 35-44)

Hz. Yusuf'un Rüya Tabiri

O iki kifliden kurtulmufl olan›, nice zaman sonra hat›rlad› ve: "Ben bu-
nun yorumunu size haber veririm, hemen beni (zindana) gönderin" de-
di. (Zindana gidip:) "Yusuf, ey do¤ru (sözlü insan).. Yedi besili ine¤i ye-
di zay›f (ine¤in) yedi¤i ve yedi yeflil baflakla di¤erleri kuru olan (rüya)
konusunda bize fetva ver. Umar›m ki insanlara da (senin söylediklerin-
le) dönerim, belki onlar (bunun anlam›n›) ö¤renmifl olurlar." Dedi ki: "Siz
yedi y›l, önceleri (ekti¤iniz) gibi ekin ekin, yedi¤inizin az bir k›sm› d›fl›n-
da (kalan›n›) biçtiklerinizi bafla¤›nda b›rak›n." Sonra bunun arkas›ndan
(kurakl›¤›) zorlu yedi y›l gelecektir, saklad›¤›n›z az bir miktar d›fl›nda,
daha önce biriktirdi¤inizi yiyip bitirecektir." Sonra bunun arkas›ndan bir
y›l gelecektir ki, insanlar onda bol bol ya¤mura kavuflturulacak ve onda
s›k›p-sa¤acaklar." (Yusuf Suresi, 45-49)

Hz. Yusuf'un Zindandan Ç›kar›lmas›

Hükümdar dedi ki: "Onu bana getirin." Ona elçi geldi¤inde (Yusuf:)
"Efendine (Rabbine) dön de ona sor: "Ellerini kesen o kad›nlar›n duru-
mu neydi? Do¤rusu benim Rabbim, onlar›n hileli düzenlerini gerçekten
bilendir." (Hükümdar toplad›¤› o kad›nlara:) "Yusuf'un nefsinden murad
almak istedi¤inizde sizin durumunuz neydi?" dedi. Onlar: "Allah için,
hafla" dediler. "Biz ondan hiçbir kötülük görmedik." Aziz (Vezir)in de ka-
r›s› dedi ki: "‹flte flu anda gerçek orta yere ç›kt›; onun nefsinden ben



murad almak istemifltim. O ise gerçekten do¤ruyu söylenlerdendir."
(Yusuf Suresi, 50-51)

Hz. Yusuf'un ‹hlas›

(Yusuf arac›ya flunu söyledi:) "Bu, (itiraf Vezirin) yoklu¤unda gerçekten
kendisine ihanet etmedi¤imi ve gerçekten Allah'›n ihanet edenlerin hile-
li-düzenlerini baflar›ya ulaflt›rmad›¤›n› kendisinin de bilip ö¤renmesi
içindi." "(Yine de) Ben nefsimi temize ç›karamam. Çünkü gerçekten ne-
fis, -Rabbimin kendisini esirgedi¤i d›fl›nda- var gücüyle kötülü¤ü emre-
dendir. fiüphesiz, benim Rabbim, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir."  (Yusuf
Suresi, 52-53)

Hz. Yusuf'un M›s›r Hazinelerin Bafl›na Geçmesi

Hükümdar dedi ki: "Onu bana getirin, onu kendime ba¤l› k›lay›m."
Onunla konufltu¤unda da (flöyle) dedi: "Sen bugün bizim yan›m›zda
(art›k) önemli bir yer sahibisin, güvenilir (bir dan›flman-yönetici)sin."
(Yusuf) Dedi ki: "Beni (bu) yerin (ülkenin) hazineleri üzerinde (bir yöne-
tici) k›l. Çünkü ben, (bunlar› iyi) bir koruyucuyum, (yönetim ifllerini de)
bilenim." ‹flte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan (iktidar)
verdik. Öyle ki, orada (M›s›r'da) diledi¤i yerde konaklad›. Biz kime diler-
sek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanlar›n ecrini kayba u¤ratma-
y›z. Ahiretin karfl›l›¤› ise, iman edenler ve takvada bulunanlar için daha
hay›rl›d›r. (Yusuf Suresi, 54-57)

Hz. Yusuf'un Kardeflini Getirtmesi

(Kurakl›k bafllay›nca) Yusuf'un kardeflleri gelip yan›na girdiler, onu tan›-
mad›klar› halde kendisi onlar› hemen tan›d›. Onlar›n erzak yüklerini ha-
z›rlay›nca dedi ki: "Bana baban›zdan olan kardeflinizi getirin. Görmüyor
musunuz, ben ölçüyü tam tutar›m ve ben konukseverlerin en hay›rl›s›-
y›m." "E¤er onu bana getirmeyecek olursan›z, art›k benim kat›mda si-
zin için bir ölçek (erzak) yoktur ve bana da yaklaflmay›n." Dediler ki:
"Onu babas›ndan istemeye çal›flaca¤›z ve herhalde biz bunu yapabile-
ce¤iz." Yard›mc›lar›na dedi ki: "Sermayelerini (erzak bedellerini) yükle-
rinin içine koyun. ihtimal ki ailelerine döndüklerinde bunun fark›na var›r-
lar da belki geri dönerler." Böylelikle babalar›na döndükleri zaman, de-
diler ki: "Ey babam›z, ölçek bizden engellendi. Bu durumda kardeflimi-
zi bizimle gönder de erza¤› alal›m. Onu mutlaka koruyaca¤›z."  (Yusuf
Suresi, 58-63)
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Hz. Yakub'un, Hz. Yusuf'un Kardeflini 
Göndermek ‹stememesi 

Dedi ki: "Daha önce kardefli konusunda size güvendi¤imden baflka (bir
flekilde) onun hakk›nda size güvenir miyim? Allah en hay›rl› koruyucu-
dur ve O, esirgeyenlerin esirgeyicisidir." Erzak yüklerini aç›p da serma-
yelerinin kendilerine geri verilmifl oldu¤unu gördüklerinde, dediler ki:
"Ey Babam›z, daha neyi ar›yoruz, iflte sermayemiz bize geri verilmifl;
(bununla yine) ailemize erzak getiririz, kardeflimizi koruruz ve bir deve
yükünü de ilave ederiz. Bu (ald›¤›m›z) az bir ölçektir." "Bana etraf›n›z›n
çepeçevre kuflat›lmas› d›fl›nda, onu ne olursa olsun mutlaka bana ge-
tirece¤inize dair Allah ad›na kesin bir söz verinceye kadar, onu sizinle
asla gönderemem." dedi. Böylelikle ona kesin bir söz verince dedi ki:
"Allah, söylediklerimize vekildir." (Yusuf Suresi, 64-66)

Hz. Yusuf'un Kardeflini Al›koymas› 

Ve dedi ki: "Ey çocuklar›m, tek bir kap›dan girmeyin, ayr› ayr› kap›lar-
dan girin. Ben size Allah'tan hiçbir fleyi sa¤layamam (gideremem). Hü-
küm yaln›zca Allah'›nd›r. Ben O'na tevekkül ettim. Tevekkül edenler de
yaln›zca O'na tevekkül etmelidirler." Babalar›n›n kendilerine emretti¤i
yerden (M›s›r'a) girdiklerinde, (bu,) -Yakub'un nefsindeki dile¤i aç›¤a ç›-
karmas› d›fl›nda- onlara Allah'tan gelecek olan hiçbir fleyi (gidermeyi)
sa¤lamad›. Gerçekten o, kendisine ö¤retti¤imiz için bir ilim sahibiydi.
Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. Yusuf'un yan›na girdikleri zaman, o,
kardeflini ba¤r›na bast›; "Ben" dedi. "Senin gerçekten kardeflinim. Art›k
onlar›n yapt›klar›na üzülme." Erzak yüklerini kendilerine haz›rlay›nca
da, su kab›n› kardeflinin yükü içine b›rakt›, sonra bir münadi (flöyle)
seslendi: "Ey kafile, sizler gerçekten h›rs›zs›n›z." Onlara do¤ru yönele-
rek: "Neyi kaybettiniz?" dediler. Dediler ki: "Hükümdar›n su tas›n› kay-
bettik, kim onu (bulup) getirirse, (ona arma¤an olarak) bir deve yükü
vard›r. Ben de buna kefilim." "Allah ad›na, hayret" dediler. "Siz de bil-
miflsiniz ki, biz (bu) yere bozgunculuk ç›karmak amac›yla gelmedik ve
biz h›rs›z de¤iliz." "Öyleyse" dediler. "E¤er yalan söylüyorsan›z (bunun)
cezas› nedir?" Dediler ki: "Bunun cezas›, (su tas›) yükünde bulunan›n
kendisidir. ‹flte biz zulmedenleri böyle cezaland›r›r›z." (Yusuf Suresi,
67-75)

Böylece (Yusuf) kardeflinin kab›ndan önce onlar›n kablar›n› (yoklama-
ya) bafllad›, sonra onu kardeflinin kab›ndan ç›kard›. ‹flte biz Yusuf için
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böyle bir plan düzenledik. (Yoksa) Hükümdar›n dininde (yürürlükteki ka-
nuna göre) kardeflini (yan›nda) al›koyamazd›. Ancak Allah'›n dilemesi
baflka. Biz diledi¤imizi derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi sahibinin üs-
tünde daha iyi bir bilen vard›r. Dediler ki: "flayet çalm›fl bulunuyorsa,
bundan önce onun kardefli de çalm›flt›." Yusuf bunu kendi içinde sakl›
tuttu ve bunu onlara aç›klamad› (ve içinden): "Siz daha kötü bir konum-
das›n›z" dedi. "Sizin düzmekte olduklar›n›z› Allah daha iyi bilir." Dediler
ki: "Ey Vezir, gerçek flu ki, bunun yafll› (ve) büyük bir babas› var; onun
yerine bizden birisini al›koy. Do¤rusu biz, seni iyilik yapanlardan gör-
mekteyiz." Dedi ki: "Eflyam›z› kendisinde buldu¤umuzun d›fl›nda, birisi-
ni al›koymam›zdan Allah'a s›¤›n›r›z. Yoksa bu durumda kuflkusuz biz
zalim oluruz." Ondan umutlar›n› kestikleri zaman, (durumu) kendi ara-
lar›nda görüflmek üzere bir yana çekildiler. Onlar›n büyükleri dedi ki:
"Baban›z›n size karfl› Allah ad›na kesin bir söz ald›¤›n› ve daha önce
Yusuf konusunda yapt›¤›m›z afl›r›l›¤› (iflledi¤imiz suçu) bilmiyor musu-
nuz? Art›k (bundan böyle) ben, ya babam bana izin verinceye veya
Allah bana iliflkin hüküm verinceye kadar (bu) yerden kesin olarak ay-
r›lamam. O, hüküm verenlerin en hay›rl›s›d›r." "Dönün baban›za ve de-
yin ki: 'Ey babam›z, senin o¤lun gerçekten h›rs›zl›k etti. Biz, bildi¤imiz-
den baflkas›na flahitlik etmedik. Biz gayb›n kollay›c›lar› de¤iliz." ‹çinde
(yaflamakta) oldu¤umuz flehre sor, hem kendisinde geldi¤imiz kervana
da. Biz gerçekten do¤ruyu söyleyenleriz." (Yusuf Suresi, 76-82)

Hz. Yakup'un Hz Yusuf'a Olan Sevgisi

(fiehre dönüp durumu babalar›na aktar›nca o:) "Hay›r" dedi. "Nefsiniz
sizi yan›lt›p (böyle) bir ifle sürüklemifl. Bundan sonra (bana düflen) gü-
zel bir sab›rd›r. Umulur ki Allah (pek yak›n bir gelecekte) onlar›n tümü-
nü bana getirir. Çünkü O, bilenin, hüküm ve hikmet sahibi olan›n kendi-
sidir." Ve onlardan yüz(ünü) çevirdi ve: "Ey Yusuf'a karfl› (artan dayan›l-
maz) kahr›m" dedi ve gözleri üzüntüsünden (a¤ard›kça) a¤ard›. Ki yut-
kundukça yutkunuyordu." "Allah ad›na, hayret" dediler. "Hâlâ Yusuf'u
an›p durmaktas›n. Sonunda (ya kahr›ndan) hastalanacaks›n ya da he-
lake u¤rayanlardan olacaks›n." Dedi ki: "Ben, dayan›lmaz kahr›m› ve
üzüntümü yaln›zca Allah'a flikayet ediyorum. Ben Allah'tan (bir bilgi ola-
rak) sizin bilmedi¤inizi de biliyorum." "O¤ullar›m, gidin de Yusuf ile kar-
deflinden (duyarl› bir araflt›rmayla) bir haber getirin ve Allah'›n rahmetin-
den umut kesmeyin. Çünkü kâfirler toplulu¤undan baflkas› Allah'›n rah-
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metinden umut kesmez." Böylece onun (Yusuf'un) huzuruna girdikleri
zaman, dediler ki: "Ey Vezir, bize ve ailemize fliddetli bir darl›k dokundu;
önemi olmayan bir sermaye ile geldik. Bize art›k (yine) ölçe¤i tam ola-
rak ver ve bize ilave bir ba¤›flta bulun. fiüphesiz Allah, tasaddukta bu-
lunanlara karfl›l›¤›n› verir." (Yusuf) Dedi ki: "Sizler, cahiller iken Yusuf'a
ve kardefline neler yapt›¤›n›z› biliyor musunuz?" "Sen gerçekten Yusuf
musun, sensin öyle mi?" dediler. "Ben Yusuf'um" dedi. "Ve bu da karde-
flimdir. Do¤rusu Allah bize lütufda bulundu. Gerçek flu ki, kim sak›n›r ve
sabrederse, flüphesiz Allah, iyilikte bulunanlar›n karfl›l›¤›n› bofla ç›kar-
maz." Dediler ki: "Allah ad›na, hayret, Allah seni gerçekten bize karfl›
tercih edip-seçmifltir ve biz de gerçekten hataya düflenler idik." Dedi ki:
"Bugün size karfl› sorgulama, k›nama yoktur. Sizi Allah ba¤›fllas›n. O,
merhametlilerin (en) merhametlisidir." (Yusuf Suresi, 83-92)

Hz. Yusuf'un Mucizesi

"Bu gömle¤imle gidin de, babam›n yüzüne sürün. Gözü (yine) görür ha-
le gelir. Bütün ailenizi de bana getirin." Kafile (M›s›r'dan) ayr›lmaya bafl-
lad›¤› zaman, babalar› dedi ki: "E¤er beni bunam›fl saym›yorsan›z, ina-
n›n Yusuf'un kokusunu (burnumda tüter) buluyorum." "Allah ad›na, hay-
ret" dediler. "Sen hâlâ geçmiflteki yanl›fll›¤›ndas›n." Müjdeci gelip de
onu (gömle¤i) onun yüzüne sürdü¤ü zaman, gözü görür olarak (sa¤l›-
¤›na) dönüverdi. (Yakub) Dedi ki: "Ben, size bilmedi¤inizi Allah'tan ger-
çekten biliyorum demedim mi?" (Yusuf Suresi, 93-96)

Hz. Yusuf'un Ma¤firet Dilemesi

(Çocuklar› da:) "Ey babam›z, bizim için günahlar›m›z›n ba¤›fllanmas›n›
dile. Biz gerçekten hataya düflenler idik" dediler. "‹leride sizin için Rab-
bimden ba¤›fllanma dilerim. Çünkü O, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir" de-
di. (Yusuf Suresi, 97-98)

Hz. Yakup'un ve O¤ullar›n›n M›s›r'a Gelmesi

Böylece onlar (gelip) Yusuf'un yan›na girdikleri zaman, anne ve baba-
s›n› ba¤r›na bast› ve dedi ki: "Allah'›n dilemesiyle M›s›r'a güvenlik için-
de giriniz." Babas›n› ve annesini tahta ç›kar›p oturttu; onun için secde-
ye kapand›lar. Dedi ki: "Ey Babam, bu, daha önceki rüyam›n yorumu-
dur. Do¤rusu Rabbim onu gerçek k›ld›. Bana iyilik etti, çünkü beni zin-
dandan ç›kard›. fieytan benimle kardefllerimin aras›n› açt›ktan sonra,
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(O,) çölden sizi getirdi. fiüphesiz benim Rabbim, diledi¤ini pek ince dü-
zenleyip tedbir edendi. Gerçekten bilen, hüküm ve hikmet sahibi O'dur."
"Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkan›n›) verdin,
sözlerin yorumundan (bir bilgi) ö¤rettin. Göklerin ve yerin yarat›c›s›,
dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim ha-
yat›ma son ver ve beni salihlerin aras›na kat." (Yusuf Suresi, 99-101)

HZ. fiUAYB KISSASI

Hz. fiuayb'›n Medyen fiehrine Peygamber
Olarak Gönderilmesi

Medyen (toplumuna da) kardeflleri fiuayb'› (gönderdik. fiuayb onlara:)
Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z
yoktur. Size Rabbinizden apaç›k bir belge (mucize) gelmifltir. Ölçüyü ve
tart›y› tam tutun, insanlar›n (haklar› olan mallar›n›) eflyas›n› de¤erinden
düflürüp-eksiltmeyin ve düzene (›slaha) konulmas›ndan sonra yeryü-
zünde bozgunculuk (fesad) ç›karmay›n. Bu sizin için daha hay›rl›d›r,
e¤er inan›yorsan›z." (Araf Suresi, 85)

Medyen'e de kardeflleri fiuayb'› (gönderdik) Böylece dedi ki: "Ey kav-
mim, Allah'a kulluk edin ve ahiret gününü umud edin ve yeryüzünde
bozguncular olarak kar›fl›kl›k ç›karmay›n." (Ankebut Suresi, 36)

Medyen (halk›na da) kardeflleri fiuayb'› (gönderdik). Dedi ki: "Ey kav-
mim, Allah'a ibadet edin, O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. Ölçüyü ve tart›-
y› eksik tutmay›n; gerçekten sizi bir 'bolluk ve refah (hay›r)' içinde görü-
yorum. Do¤rusu sizi çepeçevre kuflatacak olan bir günün azab›ndan
korkuyorum." (Hud Suresi, 84)

Hz. fiuayb'›n Kavmini Tevhide Ça¤›rmas›

Medyen (toplumuna da) kardeflleri fiuayb'› (gönderdik. fiuayb onlara:)
Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z
yoktur. Size Rabbinizden apaç›k bir belge (mucize) gelmifltir. Ölçüyü ve
tart›y› tam tutun, insanlar›n (haklar› olan mallar›n›) eflyas›n› de¤erinden
düflürüp-eksiltmeyin ve düzene (›slaha) konulmas›ndan sonra yeryü-
zünde bozgunculuk (fesad) ç›karmay›n. Bu sizin için daha hay›rl›d›r,
e¤er inan›yorsan›z. O'na iman edenleri tehdit ederek, Allah'›n yolundan
al›koymak için ve onda çarp›kl›k arayarak (böyle) her yolun (bafl›n›) ke-
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sip-oturmay›n. Hat›rlay›n ki siz az›nl›kta (ve güçsüz) iken O, sizi ço¤alt-
t›. Bozgunculuk ç›karanlar›n nas›l bir sona u¤rad›klar›na bir bak›n."
(Araf Suresi, 85-86)

Hz. fiuayb'›n Bozulmufl Ticari Ahlak› Düzeltme Çabalar›

Medyen (toplumuna da) kardeflleri fiuayb'› (gönderdik. fiuayb onlara:)
Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z
yoktur. Size Rabbinizden apaç›k bir belge (mucize) gelmifltir. Ölçüyü ve
tart›y› tam tutun, insanlar›n (haklar› olan mallar›n›) eflyas›n› de¤erinden
düflürüp-eksiltmeyin ve düzene (›slaha) konulmas›ndan sonra yeryü-
zünde bozgunculuk (fesad) ç›karmay›n. Bu sizin için daha hay›rl›d›r,
e¤er inan›yorsan›z." (Araf Suresi, 85)

Medyen (halk›na da) kardeflleri fiuayb'› (gönderdik). Dedi ki: "Ey kav-
mim, Allah'a ibadet edin, O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. Ölçüyü ve tart›-
y› eksik tutmay›n; gerçekten sizi bir 'bolluk ve refah (hay›r)' içinde görü-
yorum. Do¤rusu sizi çepeçevre kuflatacak olan bir günün azab›ndan
korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tart›y› -adaleti gözeterek- tam tutun
ve insanlar›n eflyas›n› de¤erden düflürüp- eksiltmeyin ve yeryüzünde
bozguncular olarak kar›fl›kl›k ç›karmay›n. E¤er mü'minseniz, Allah'›n b›-
rakt›¤› (helal ifllerden olan kazanç) sizin için daha hay›rl›d›r. Ben, sizin
üzerinizde bir gözetleyici de¤ilim." (Hud Suresi,  84-86)

Medyen Halk›n›n Hz. fiuayb'› Alaya Almas›

Dediler ki: "Ey fiuayb, atalar›m›z›n tapt›¤› fleyleri b›rakmam›z› ya da
mallar›m›z konusunda diledi¤imiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi se-
nin namaz›n m› emrediyor? Çünkü sen, gerçekte yumuflak huylu, akl›
bafl›nda (reflid bir adam)s›n." (Hud Suresi, 87)

Hz. fiuayb'›n Tebli¤e Devam Etmesi

Dedi ki: "Ey kavmim görüflünüz nedir söyler misiniz? Ya ben Rabbim-
den apaç›k bir belge üzerinde isem ve O da beni kendisinden güzel bir
r›z›k ile r›z›kland›rm›flsa? Ben, size yasaklad›¤›m fleylere (kendim sa-
hiplenmek suretiyle) size ayk›r› düflmek istemiyorum. Benim istedi¤im,
gücüm oran›nda yaln›zca ›slah etmektir. Benim baflar›m ancak Allah ile-
dir; O'na tevekkül ettim ve O'na içten yönelip-dönerim. Ey kavmim, ba-
na karfl› gelifliniz, sak›n Nuh kavminin ya da Hud kavminin veya Salih
kavminin bafllar›na gelenlerin bir benzerini size de isabet ettirmesin.
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Üstelik Lut kavmi size pek uzak de¤il. Rabbinizden ba¤›fllanma dileyin,
sonra O'na tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim, esirgeyendir, seven-
dir." (Hud Suresi, 88-90)

Medyen Halk›n›n Hz. fiuayb'› Tehdit Etmesi

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler) dedi-
ler ki: "Ey fiuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülkemizden
sürüp-ç›karaca¤›z veya mutlaka bizim dinimize geri döneceksiniz." (fiu-
ayb:) "Biz istemesek de mi?" dedi. "Allah bizi ondan kurtard›ktan sonra,
bizim tekrar sizin dininize dönmemiz Allah'a karfl› yalan yere iftira düz-
memiz olur. Rabbimiz olan Allah'›n dilemesi d›fl›nda, ona geri dönme-
miz bizim için olacak ifl de¤ildir. Rabbimiz, ilim bak›m›ndan herfleyi ku-
flatm›flt›r. Biz Allah'a tevekkül ettik. 'Rabbimiz, bizimle kavmimiz aras›n-
da 'Sen hak ile hüküm ver,' Sen 'hüküm verenlerin' en hay›rl›s›s›n."
Kavminin önde gelenlerinden inkâr edenler, dediler ki: "Andolsun, fiu-
ayb'a uyacak olursan›z, kuflkusuz kayba u¤rayanlardan olursunuz."
(Araf Suresi, 88-90)

"Ey fiuayb" dediler. "Senin söylediklerinin ço¤unu biz 'kavray›p anlam›-
yoruz'. Do¤rusu biz seni içimizde zay›f biri görüyoruz. E¤er yak›n-çev-
ren olmasayd›, gerçekten seni tafla tutar-öldürürdük. Sen bize karfl›
güçlü ve üstün de¤ilsin."   (Hud Suresi, 91)

Kavminin önde gelenlerinden inkâr edenler, dediler ki: "Andolsun, fiu-
ayb'a uyacak olursan›z, kuflkusuz kayba u¤rayanlardan olursunuz."
(Araf Suresi, 90)

Dedi ki: "Ey kavmim, sizce benim yak›n-çevrem, Allah'tan daha m› üs-
tündür ki, O'nu arkan›zda-unutuluvermifl (önemsiz) bir fley edindiniz.
fiüphesiz benim Rabbim, yapmakta olduklar›n›z› sar›p-kuflatand›r. Ey
kavmim, bütün yapabilece¤inizi yap›n; flüphesiz, ben de yapaca¤›m.
Kime afla¤›lat›c› azab gelecek ve yalanc› kimdir, yak›nda bileceksiniz.
Siz gözetleyip durun, ben de sizinle birlikte gözetleyece¤im."  (Hud Su-
resi, 92-93)

Medyen Halk›n›n Helak Edilmesi

Emrimiz geldi¤i zaman, taraf›m›zdan bir rahmetle fiuayb'› ve O'nunla
birlikte iman edenleri kurtard›k; o zulmedenleri dayan›lmaz bir ses sar›-
verdi de kendi yurtlar›nda dizüstü çökmüfl olarak sabahlad›lar. (Hud Su-
resi, 94)
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Medyen'e de kardeflleri fiuayb'› (gönderdik) Böylece dedi ki: "Ey kav-
mim, Allah'a kulluk edin ve ahiret gününü umud edin ve yeryüzünde
bozguncular olarak kar›fl›kl›k ç›karmay›n."Ancak onu yalanlad›lar; bu-
nun üzerine onlar› amans›z bir sars›nt› yakalay›verdi, böylelikle kendi
yurtlar›nda diz üstü çökmüfl olarak sabahlad›lar. (Ankebut Suresi, 36-
37)

Sanki orada hiç refah içinde yaflamam›fllar gibi. Haberiniz olsun; Se-
mud (halk›na) nas›l bir uzakl›k verildiyse Medyen (halk›na da Allah'›n
rahmetinden öyle) bir uzakl›k (verildi). (Hud Suresi, 95)

fiuayb'› yalanlayanlar, sanki orada 'hiç refah içinde yaflamam›fllar' gibi
oldular: fiuayb'› yalanlayanlar, as›l büyük hüsrana u¤rad›lar. O da on-
lardan yüz çevirdi ve (flöyle) dedi: "Ey kavmim andolsun, size Rabbimin
risaletini tebli¤ ettim ve size ö¤üt verdim. fiimdi ben, inkâra sapan bir
toplulu¤a nas›l üzülebilirim?" (Araf Suresi, 92-93)

Hz. fiuayb'›n Eyke fiehrine de Peygamber 
Olarak Gönderilmesi

Hani onlara fiuayb: "Sak›nmaz m›s›n›z?" demiflti. "Gerçek flu ki, ben si-
ze gönderilmifl güvenilir bir elçiyim. Art›k Allah'tan korkup-sak›n›n ve ba-
na itaat edin. Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim
yaln›zca alemlerin Rabbine aittir." (fiuara Suresi, 177-180)

Hz. fiuayb'›n Dejenere Olmufl Toplumu Düzeltme Çabalar›

"Ölçüyü tam tutun ve eksiltenlerden olmay›n. Dosdo¤ru olan terazi ile
tart›n. ‹nsanlar›n eflyas›n› de¤erden düflürüp-eksiltmeyin ve yeryüzün-
de bozguncular olarak kar›fl›kl›k ç›karmay›n. Sizi ve önceki yarat›lm›fl-
lar› yaratandan sak›n›n". (fiuara Suresi, 181-184)

Eyke Halk›n›n Cevab›

Dediler ki: "Sen ancak büyülenmifllerdensin." Sen, yaln›zca benzerimiz
olan bir beflerden baflkas› de¤ilsin ve biz senin gerçekte yalanc›lardan
oldu¤unu san›yoruz. E¤er do¤ru sözlü isen, bu durumda gökten üstü-
müze bir parça düflürüver." (fiuara Suresi, 185-187)

Eyke Halk›n›n Helak Edilmesi

Eyke halk› da, gönderilen (peygamber)leri yalanlad›. (fiuara Suresi,
176)
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Dedi ki: "Rabbim, yapt›klar›n›z› daha iyi bilir. Sonunda onu yalanlad›lar,
böylece onlar› o gölgelik-gününün azab› yakalad›. Gerçekten o, büyük
bir günün azab›yd›. Gerçekten, bunda bir ayet vard›r, ama onlar›n ço¤u
iman etmifl de¤ildirler. (fiuara Suresi, 188-190)

Eyke halk› da gerçekten zalim-kimselerdi. Bundan dolay› onlardan inti-
kam ald›k; her ikisi de aç›kça (gözler) ön(ün)dedir. (Hicr Suresi, 78-79)

HZ. MUSA VE HZ. HARUN KISSASI
Mümin olan bir kavim için hak olmak üzere, Musa ve Firavun'un habe-
rinden (bir bölümünü) sana okuyaca¤›z. (Kasas Suresi, 3)

‹srailo¤ullar›n›n M›s›r'daki Durumu

Mü'min olan bir kavim için hak olmak üzere, Musa ve Firavun'un habe-
rinden (bir bölümünü) sana okuyaca¤›z. Gerçek flu ki, Firavun yeryü-
zünde (M›s›r'da) büyüklenmifl ve oran›n halk›n› birtak›m f›rkalara ay›r›p
bölmüfltü; onlardan bir bölümünü güçten düflürüyor, erkek çocuklar›n›
bo¤azlay›p kad›nlar›n› diri b›rak›yordu. Çünkü o, bozgunculardand›. Biz
ise, yeryüzünde güçten düflürülenlere lütufta bulunmak, onlar› önderler
yapmak ve mirasç›lar k›lmak istiyoruz. Ve (istiyoruz ki) onlar› yeryüzün-
de 'iktidar sahipleri olarak yerleflik k›lal›m', Firavun'a, Haman'a ve as-
kerlerine, onlardan sak›nd›klar› fleyi gösterelim. (Kasas Suresi, 3-6)

Hz. Musa'n›n Do¤umu ve Allah'›n Vaadi

Musa'n›n annesine: "Onu emzir, flayet onun için korkacak olursan, onu
suya b›rak, korkma ve üzülme; çünkü onu biz sana tekrar geri verece-
¤iz ve onu gönderilen (elçilerden) k›laca¤›z" diye vahyettik (bildirdik).
Nihayet Firavun'un ailesi, onu (ileride bilmeksizin) kendileri için bir düfl-
man ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp ald›lar. Gerçekte Fi-
ravun, Haman ve askerleri bir yan›lg› içindeydi. Firavun'un kar›s› dedi
ki: "Benim için de, senin için de bir göz bebe¤i; onu öldürmeyin; umulur
ki bize yarar› dokunur veya onu evlat ediniriz." Oysa onlar (bafllar›na
geleceklerin) fluurunda de¤illerdi. Musa'n›n annesi ise, yüre¤i boflluk
içinde sabahlad›. E¤er mü'minlerden olmas› için kalbi üzerinde (sabr›
ve dayan›kl›l›¤›) pekifltirmemifl olsayd›k, neredeyse onu(n durumunu)
aç›¤a vuracakt›. Ve onun k›z kardefline: "Onu izle," dedi. Böylece o da,
kendileri fark›nda de¤ilken onu uzaktan gözetledi. Biz, daha önce ona
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süt analar›n› haram etmifltik. (K›z kardefli:) "Ben, sizin ad›n›za onun ba-
k›m›n› üstlenecek ve ona ö¤üt verecek (veya e¤itecek) bir aileyi size bil-
direyim mi?" dedi. Böylelikle, gözünün ayd›n olmas›, üzülmemesi ve
gerçekten Allah'›n va'dinin hak oldu¤unu bilmesi için, onu annesine ge-
ri vermifl olduk. Ancak onlar›n ço¤u bilmezler. O, erginlik ça¤›na ulafl›p
olgunlafl›nca, ona bir 'hüküm ve hikmet' ve ilim verdik. Biz iyilikte bulu-
nanlar› iflte böyle ödüllendiririz. (Kasas Suresi, 7-14)

Hz. Musa'n›n fiehirde Bir Olaya Kar›flmas›  

(Musa) Halk›n›n haberi olmad›¤› bir zamanda flehre girdi, orda kavga
etmekte olan iki adam buldu; bu kendi taraftarlar›ndan, flu da düflman-
lar›ndan. Derken taraftarlar›ndan olan, düflmanlar›ndan olana karfl› on-
dan yard›m istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk att› ve iflini bitiriverdi.
(Sonra da:) "Bu fleytan›n iflindendir; o, gerçekten aç›kca sapt›r›c› bir
düflmand›r" dedi. Dedi ki: "Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zul-
mettim, art›k beni ba¤›flla." Böylece (Allah) onu ba¤›fllad›. fiüphesiz. O,
ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. Dedi ki: "Rabbim, bana verdi¤in nimetler
ad›na, art›k suçlu günahkarlara destekçi olmayaca¤›m." Böylece flehir-
de korku içinde (çevreyi) gözetleyerek sabahlad›. Derken, bir de bakt›
ki, dün kendisinden yard›m isteyen (kifli, bugün de) kendisine yard›m
için ba¤›r›yor. Musa, ona dedi ki: "Sen aç›kca bir azg›ns›n." Sonunda
ikisinin de düflman› olan (adam)› yakalamak isterken (adam ona) dedi
ki: "Ey Musa dün birini öldürdü¤ün gibi, bugün de beni mi öldürmek is-
tiyorsun? Sen yeryüzünde yaln›zca bir zorba olmak istiyorsun, ›slah
edicilerden olmak istemiyorsun." (Kasas Suresi,15-19)

Hz. Musa'n›n M›s›r'› Terk Etmesi

fiehrin öbür yakas›ndan bir adam koflarak gelip dedi ki: "Ey Musa, ön-
de gelenler, seni öldürmek konusunda aralar›nda görüflmektedirler, ar-
t›k sen ç›k git; gerçekten ben sana ö¤üt verenlerdenim." Böylece ora-
dan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek ç›k›p gitti: "Rabbim, zalimler
toplulu¤undan beni kurtar" dedi. (Kasas Suresi,  20-21)

Hz. Musa'n›n Allah'tan Yard›m Dilemesi

Medyen'e do¤ru yöneldi¤inde de: "Umar›m Rabbim, beni do¤ru bir yo-
la yöneltip iletir" dedi. Medyen suyuna vard›¤› zaman, su almakta olan
bir insan toplulu¤u buldu. Onlar›n gerisinde de (hayvanlar› su bafl›na
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götürmekten çekinen) iki kad›n buldu. Dedi ki: "Bu durumunuz ne?"
"Çobanlar sürülerini sulamad›kça, biz sürülerimizi sulayamay›z; baba-
m›z, yafl› ilerlemifl bir ihtiyard›r." dediler. Hemencecik onlar›n sürülerini
sulad›, sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: "Rabbim, do¤rusu bana in-
dirdi¤in her hayra muhtac›m." (Kasas Suresi, 22-24)

Hz. Musa'n›n Medyen'de Geçirdi¤i Günler

Çok geçmeden, o iki (kad›n)dan biri, (utana utana) yürüyerek ona gel-
di. "Babam, bizim için sürüleri sulamana karfl›l›k sana mükafaat vermek
üzere seni davet etmektedir." dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bi-
tenleri anlat›nca o: "Korkma" dedi. "Zalimler toplulu¤undan kurtulmufl
oldun." O (kad›n)lardan biri dedi ki: "Ey babac›¤›m, onu ücretli olarak
tut; çünkü ücretle tuttuklar›n›n en hay›rl›s› gerçekten o kuvvetli, güveni-
lir (biri)dir." (Babalar›) Dedi ki: "Do¤rusu ben, sekiz y›l bana hizmet et-
mene karfl›l›k olmak üzere, flu iki k›z›mdan birini sana nikahlamak isti-
yorum; flayet on (y›l)a tamamlayacak olursan, art›k o da senden. Ben
sana zorluk ç›karmak istemem; beni de inflaallah salih olanlardan bula-
caks›n." (Musa) Dedi ki: "Bu, benimle senin aranda olan (bir antlafl-
ma)d›r. Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem, art›k bana
karfl› bir haks›zl›k söz konusu olamaz. Allah, söylediklerimize vekildir."
(Kasas Suresi, 25-28)

Hz. Musa'n›n Medyen'den Ayr›lmas›

Böylelikle Musa, süreyi tamamlay›p ailesiyle birlikte yola koyulunca, Tur
taraf›nda bir atefl gördü. Ailesine: "Siz durun, gerçekten bir atefl gör-
düm; umar›m ondan ya bir haber, ya da ›s›nman›z için bir kor parças›
getiririm." dedi. (Kasas Suresi, 29)

Hz. Musa'ya Peygamberlik Görevinin Verilmesi

Derken oraya geldi¤inde, o kutlu yerdeki vadinin sa¤ yan›nda olan bir
a¤açtan: "Ey Musa, Alemlerin Rabbi olan Allah Benim;" diye seslenildi.
(Kasas Suresi,  30)

"Gerçekten Ben, Ben senin Rabbinim. Ayakkab›lar›n› ç›kar; çünkü sen,
kutsal vadi olan Tuva'das›n. Ben seni seçmifl bulunuyorum; bundan
böyle vahyolunan› dinle. Gerçekten Ben, Ben Allah'›m, Ben'den baflka
ilah yoktur; flu halde Bana ibadet et ve Beni zikretmek için dosdo¤ru na-
maz k›l. fiüphesiz, k›yamet-saati yaklaflarak gelmektedir. Herkesin har-
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cad›¤› çaban›n karfl›l›¤›n› almas› için, onun (koflup haberini) neredeyse
gizleyece¤im. Öyleyse, ona inanmay›p kendi hevas›na uyan, sak›n se-
ni ondan al›koymas›n; sonra y›k›ma u¤rars›n." (Taha Suresi, 12-16)

Hz. Musa'n›n Mucizeleri

"Sa¤ elindeki nedir ey Musa?" Dedi ki: "O, benim asamd›r; ona dayan-
makta, onunla davarlar›m için a¤açlardan yaprak düflürmekteyim, onda
benim için daha baflka yararlar da var." Dedi ki: "Onu at, ey Musa." Böy-
lece, onu att›; (bir de ne görsün) o hemen h›zla koflan (kocaman) bir y›-
lan (oluvermifl). (Taha Suresi, 17-20)

"Asan› b›rak." (Att›ktan hemen sonra) onun flimdi bir y›lan gibi hareket
etti¤ini görünce, arkas›na dönüp bakmaks›z›n kaçmaya bafllad›. "Ey
Musa, dön ve korkuya kap›lma. fiüphesiz güvendesin." (Kasas Suresi,
31)

"Asan› b›rak;" (B›rakt› ve) onun çevik bir y›lan gibi hareket ettti¤ini gö-
rünce, geriye do¤ru kaçt› ve arkas›na bakmad›. "Ey Musa, korkma;
flüphesiz Ben(im); Benim yan›mda gönderilen (elçiler) korkmaz." (Neml
Suresi, 10)

Dedi ki: "Onu al ve korkma, biz onu ilk durumuna çevirece¤iz. Elini kol-
tu¤una sok, bir hastal›k olmadan, baflka bir mucize (ayet) olarak bem-
beyaz bir durumda ç›ks›n." (Taha Suresi, 21-22)

"Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz ç›ks›n. Ve (her türlü)
dehfletten yana kanatlar›n› kendine do¤ru çek. ‹flte bunlar, senin Rab-
binden Firavun ve önde gelen adamlar›na iki kesin-kan›t (mucize)d›r.
Gerçekten onlar, fas›k bir topluluktur." (Kasas Suresi, 32)

"Öyle ki, sana büyük mucizelerimizden (birini) göstermifl olal›m." (Taha
Suresi, 23)

Hz. Musa'n›n Firavun'a Dini Tebli¤ Etmekle 
Görevlendirilmesi

"Firavun'a git, çünkü o azm›fl bulunuyor." (Taha Suresi, 24)

"Firavun'a git; çünkü o, azd›." (Naziat Suresi, 17)

Hz. Musa'n›n Allah'tan Yard›m Dilemesi

Dedi ki: "Rabbim, benim gö¤sümü aç." (Taha Suresi, 25)

Dedi ki: "Rabbim, gerçekten onlardan bir kifli öldürdüm, beni öldürme-
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lerinden korkuyorum." (Kasas Suresi, 33)

Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben, onlar›n beni yalanlamalar›ndan kor-
kuyorum." (fiuara Suresi,12) 

"Bana iflimi kolaylaflt›r. Dilimden dü¤ümü çöz; Ki söyleyeceklerimi kav-
ras›nlar. Ailemden bana bir yard›mc› k›l, Kardeflim Harun'u" (Taha Su-
resi,  26-30)

"Ve kardeflim Harun; dil bak›m›ndan o benden daha düzgün konuflmak-
tad›r, onu da benimle birlikte bir yard›mc› olarak gönder, beni do¤rula-
s›n. Çünkü onlar›n beni yalanlamalar›ndan korkuyorum." (Kasas Sure-
si, 34)

"Onunla arkam› kuvvetlendir. Onu iflimde ortak k›l, Böylece seni çok
tesbih edelim. Ve seni çok zikredelim." (Taha Suresi, 31-34)

Dediler ki: "Rabbimiz, gerçekten, onun bize karfl› 'taflk›n bir tutum tak›n-
mas›ndan' ya da 'azg›n davranmas›ndan' korkuyoruz." (Taha Suresi,
45)

"Üstelik, onlar›n bana karfl› (davas›n› savunacaklar› bir cinayet) su-
çu(m) var; bundan dolay› beni öldürmelerinden korkuyorum." (Allah:)
"Hay›r," dedi. "ikiniz de ayetlerimle gidin, flüphesiz sizinle birlikteyiz (ve)
iflitmekteyiz." (fiuara Suresi, 14-15)

Allah'›n Hz. Musa'n›n Duas›na Cevap Vermesi

Dedi ki: "Korkmay›n, çünkü ben sizinle birlikteyim; iflitiyorum ve görüyo-
rum." (Taha Suresi, 46)

(Allah) Dedi ki: "Pazunu kardeflinle pekifltirip güçlendirece¤iz; sizin iki-
nize de öyle bir 'güç ve yetki' verece¤iz ki, ayetlerimiz sayesinde size
eriflemeyecekler. Siz ve size uyanlar galip olanlars›n›z." (Kasas Suresi,
35)

(Allah) Dedi ki: "Ey Musa istedi¤in sana verilmifltir. Andolsun, Biz sana
bir defa daha lütufta bulunmufltuk." (Taha Suresi, 36-37)

"Seni Kendim için seçtim. Sen ve kardeflin ayetlerimle gidin ve Beni zik-
retmede gevflek davranmay›n. ‹kiniz Firavun'a gidin, çünkü o, azm›fl
bulunuyor. Ona yumuflak söz söyleyin, umulur ki ö¤üt al›p-düflünür ve-
ya içi titrer-korkar." (Taha Suresi, 41-44)

Ona de ki: "Temizlenmek ister misin? Seni Rabbine yönelteyim, böyle-
ce (O'ndan) korkmufl olursun." (Naziat Suresi, 18-19)



Hz. Musa ile Hz. Harun'un, Firavun'u Dine Davet Etmeleri

"Gecikmeksizin Firavun'a giderek deyin ki: Gerçekten biz, alemlerin
Rabbi'nin elçisiyiz," (fiuara Suresi, 16)

"Haydi ona gidin de deyin ki: Biz senin Rabbinin elçileriyiz, ‹srailo¤ulla-
r›n› bizimle birlikte gönder ve onlara (art›k) azap verme. Sana Rabbin-
den bir ayetle geldik. Selam, hidayete tabi olanlar›n üzerine olsun."
"Gerçekten bize vahyolundu ki: Do¤rusu azap, yalanlayan ve yüz çevi-
renlerin üstünedir." (Taha Suresi, 47-48)

Ona de ki: "Temizlenmek ister misin?" "Seni Rabbine yönelteyim, böy-
lece (O'ndan) korkmufl olursun." (Naziat Suresi, 18-19)

Firavun'un ‹lk Tepkisi

(Gittiler ve Firavun:) Dedi ki: "Biz seni içimizde daha çocukken yetifltirip
büyütmedik mi? Sen ömrünün nice y›llar›n› aram›zda geçirmedin mi?
Ve sen, yapaca¤›n ifli (cinayeti) de iflledin; sen nankörlerdensin." (Mu-
sa) Dedi ki: "Ben onu yapt›¤›m zaman flaflk›nlardand›m. Sizden korkun-
ca da hemen aran›zdan kaçt›m; sonra Rabbim bana hüküm (ve hikmet)
verdi ve beni gönderilen (elçilerden) k›ld›." "Bana karfl› lütuf-dedi¤in ni-
met de, ‹srailo¤ullar›n› köle k›lmandan dolay›d›r." (fiuara Suresi, 18-22)

Hz. Musa'n›n, Firavun'a Dini Tebli¤ Etmesi

Firavun dedi ki: "Alemlerin Rabbi nedir?" Dedi ki: "Göklerin, yerin ve bu
ikisi aras›nda olan herfleyin Rabbidir. E¤er 'kesin bilgiyle inan›yorsan›z'
(böyledir)." (fiuara Suresi, 23-24)

(Musa:) Dedi ki: "O sizin de Rabbiniz, geçmiflteki atalar›n›z›n da Rabbi-
dir." (fiuara Suresi, 26)

"E¤er akl›n›z› kullanabiliyorsan›z, O, do¤unun da, bat›n›n da ve bunlar
aras›nda olan herfleyin de Rabbidir" dedi (Musa). (fiuara Suresi, 28)

Dedi ki: "Bizim Rabbimiz, herfleye yarat›l›fl›n› veren, sonra do¤ru yolu-
nu gösterendir." (Firavun) Dedi ki: "‹lk ça¤lardaki nesillerin durumu ne-
dir öyleyse?" Dedi ki: "Bunun bilgisi Rabbimin kat›nda bir kitaptad›r. Be-
nim Rabbim flafl›rmaz ve unutmaz."  "Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için
bir beflik k›ld›, onda sizin için yollar döfledi ve gökten su indirdi; böyle-
likle bununla her tür bitkiden çiftler ç›kard›k. Yiyin ve hayvanlar›n›z› ot-
lat›n. fiüphesiz, bunda sa¤duyu sahipleri için elbette ayetler vard›r. Si-
zi ondan yaratt›k, ona geri verece¤iz ve sizi bir kere daha ondan ç›ka-
raca¤›z. (Taha Suresi,  50-55)
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Firavun'un Azg›nl›¤›

Çevresindekilere dedi ki: "‹flitiyor musunuz?" (fiuara Suresi, 25)

(Firavun) Dedi ki: "fiüphesiz size gönderilmifl bulunan elçiniz, gerçek-
ten bir delidir." (fiuara Suresi, 27)

(Firavun) dedi ki: "Andolsun, benim d›fl›mda bir ilah edinecek olursan,
seni mutlaka hapse ataca¤›m." (fiuara Suresi, 29)

Hz. Musa'n›n Mucize Göstermesi

(Musa) Dedi ki: "Sana apaç›k bir fley getirmifl olsam da m›?" (Firavun)
Dedi ki: "E¤er do¤ru sözlü isen, onu getir." Bunun üzerine asas›n› b›ra-
k›verdi, bir de (ne görsünler) o, aç›kça bir ejderha oluverdi. Elini de çe-
kip ç›kard›, bir de (ne görsün) o, bakanlar için 'parlay›p ayd›nlan›ver-
mifl'. (fiuara Suresi, 30-33)

Firavun'un Hz. Musa'y› Sihirbazl›kla Suçlamas›

(Firavun,) Çevresindeki önde gelenlere: "Bu" dedi, "Do¤rusu bilgin bir
büyücüdür. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp ç›karmak istiyor; ne bu-
yurursunuz?" Dediler ki: "Bunu ve kardeflini oyala, flehirlere de toplay›-
c›lar gönder, Bütün uzman-bilgin büyücüleri sana getirsinler." (fiuara
Suresi,  34-37)

Dedi ki: "Ey Musa, sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp ç›karmaya m›
gelmifl bulunuyorsun?" (Taha Suresi, 57)

Firavun'un Hz. Musa'y› Sihirbazlarla
Karfl›laflt›rmak ‹stemesi

"Madem böyle, biz de sana buna benzer bir sihirle gelece¤iz; flimdi sen,
bir 'buluflma zaman› ve yeri' tesbit et, bizim de, senin de karfl› olama-
yaca¤›m›z aç›k, genifl bir yer olsun" dedi. (Musa) Dedi ki: "Buluflma za-
man›m›z, (ülkenin ulusal) bayram günü ve insanlar›n toplanaca¤› kufl-
luk vakti (olsun)." (Taha Suresi, 58-59)

Böylelikle büyücüler, bilinen bir günün belli vaktinde bir araya getirildi.
Ve insanlara da: "Siz de toplan›yor musunuz? dendi." (fiuara Suresi,
38-39)

Büyücüler geldiklerinde, Firavun'a: "flayet biz galip gelirsek, bize bir üc-
ret var gerçekten, de¤il mi?" dediler. "Evet" dedi. "Üstelik flüphesiz siz
en yak›n(lar›m) k›l›nanlardan olacaks›n›z." (fiuara Suresi,  41-42)
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Hz. Musa ile Sihirbazlar›n Karfl› Karfl›ya Gelmesi

Dediler ki: "Ey Musa (ilkin) sen mi atmak istersin, yoksa biz mi atal›m?"
(Araf Suresi, 115) 

Musa onlara dedi ki: "Ataca¤›n›z› at›n." (fiuara Suresi, 43)

Sihirbazlar›n Sihri

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyü-
leyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getir-
mifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Dedi ki: "Hay›r, siz at›n." Sonra hemen (ne görsün), sihirlerinden dola-
y›, onlar›n ipleri ve asalar› kendisine gerçekten kofluyormufl gibi görün-
dü. Musa, bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya bafllad›. "Kork-
ma" dedik. "Muhakkak sen üstün geleceksin." (Taha Suresi,  66-68)

Onlar at›nca, Musa dedi ki: "Sizlerin (ortaya) getirdi¤iniz büyüdür. Do¤-
rusu Allah onu geçersiz k›lacakt›r. fiüphesiz Allah, bozgunculuk ç›ka-
ranlar›n iflini düzeltmez." Allah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakk›
(hak olarak) kendi kelimeleriyle gerçeklefltirecektir. (Yunus Suresi, 81-
82)

Hz. Musa'n›n Sihirbazlar› Ma¤lup Etmesi

"Sa¤ elindekini at›ver, onlar›n yapt›klar›n› yutacakt›r; çünkü onlar›n yap-
t›klar› yaln›zca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtula-
maz." (Taha Suresi,  69)

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir
de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böy-
lece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›.
Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler.
(Araf Suresi, 117-119)

Sihirbazlar›n ‹man Etmesi ve Firavun'un Öfkesi

Bunun üzerine büyücüler, secdeye kapand›lar: "Harun'un ve Musa'n›n
Rabbine iman ettik" dediler. (Firavun) Dedi ki: "Ben size izin vermeden
önce O'na inand›n›z öyle mi? fiüphesiz o, size büyüyü ö¤reten büyü¤ü-
nüzdür. O halde ben de sizin ellerinizi ve ayaklar›n›z› çapraz olarak ke-
sece¤im ve sizi hurma dallar›nda salland›raca¤›m. Siz de elbette, han-
gimizin azab› daha fliddetliymifl ve daha sürekliymifl ö¤renmifl olacak-
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s›n›z." Dediler ki: "Bize gelen apaç›k delillere ve bizi yaratana seni as-
la 'tercih edip-seçmeyiz." Neyde hükmünü yürütebileceksen, durmaks›-
z›n hükmünü yürüt; sen, yaln›zca bu dünya hayat›nda hükmünü yürü-
tebilirsin. Gerçekten biz Rabbimize iman ettik; günahlar›m›z› ve sihir
dolay›s›yla bizi kendisine karfl› zorlayarak-sürükledi¤in (suçumuzu) ba-
¤›fllas›n. Allah, daha hay›rl›d›r ve daha süreklidir." (Taha Suresi,  70-73)

"Do¤rusu biz, iman edenlerin ilki oldu¤umuzdan dolay› Rabbimizin bi-
zim hatalar›m›z› ba¤›fllayaca¤›n› umuyoruz." (fiuara Suresi,  51)

Oysa sen, yaln›zca, bize geldi¤inde Rabbimizin ayetlerine inanmam›z-
dan baflka bir nedenle bizden intikam alm›yorsun. "Rabbimiz, üstümü-
ze sab›r ya¤d›r ve bizi Müslüman olarak öldür." (Araf Suresi, 126)

Firavun'un Azg›nl›¤a Devam Etmesi

Sonunda (yard›mc› güçlerini) toplad›, seslendi; Dedi ki: "Sizin en yüce
Rabbiniz benim." (Naziat Suresi, 23-24)

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) bafl-
ka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmalar›
korkusuyla- iman eden olmad›. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde
büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü tafl›ranlardand›. (Yunus Su-
resi,  83)

Firavun dedi ki: "B›rak›n beni, Musa'y› öldüreyim de o (gitsin) Rabbine
yalvar›p-yakars›n. Çünkü ben, sizin dininizi de¤ifltirmesinden ya da yer-
yüzünde fesat ç›karmas›ndan korkuyorum." Musa dedi ki: "Gerçekten
ben, hesap gününe iman etmeyen her mütekebbirden, benim de Rab-
bim, sizin de Rabbinize s›¤›n›r›m."  (Mümin Suresi, 26-27)

Sarayda ‹man›n› Gizleyen Adam

Firavun ailesinden iman›n› gizlemekte olan mü'min bir adam dedi ki:
"Siz, benim Rabbim Allah't›r diyen bir adam› öldürüyor musunuz? Oysa
o, size Rabbinizden apaç›k belgelerle gelmifl bulunuyor. Buna ra¤men
o e¤er bir yalanc› ise yalan› kendi aleyhinedir; ve e¤er do¤ru sözlü ise,
(o zaman da) size va'dettiklerinin bir k›sm› size isabet eder. fiüphesiz
Allah, ölçüyü tafl›ran, çok yalan söyleyen kimseyi hidayete erdirmez."
"Ey Kavmim, bugün mülk sizindir, yeryüzünde hüküm sahibi kimselersi-
niz. Fakat bize Allah'tan dayan›lmaz bir azab gelecek olursa bize kim
yard›mc› olabilecek?" Firavun dedi ki: "Ben, size yaln›zca gördü¤ümü

81



82

(kendi görüflümü) gösteriyorum ve ben sizi do¤ru yoldan da baflkas›na
yöneltmiyorum." ‹man eden (adam) dedi ki: "Ey Kavmim, ben o f›rkala-
r›n gününe benzer (bir günün felaketine u¤rars›n›z) diye korkuyorum.
Nuh kavmi, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumuna benzer
(bir gün). Allah, kullar için zulüm istemez. Ve ey kavmim, do¤rusu ben
sizin için o feryat (edece¤iniz k›yamet) gününden korkuyorum. Arkan›-
z› dönüp kaçaca¤›n›z gün; sizi Allah'tan koruyacak yoktur. Allah, kimi
sapt›r›rsa art›k onu do¤ruya yöneltecek bulunmaz. Andolsun, daha ön-
ce Yusuf da size apaç›k belgeler getirmiflti. O zaman size getirdikleri
hakk›nda kuflkuya kap›l›p durmufltunuz. Sonunda o, vefat edince, de-
mifltiniz ki; "Allah, ondan sonra kesin olarak bir elçi göndermez." ‹flte
Allah, ölçüyü tafl›ran, flüpheci kimseyi böyle sapt›r›r."Ki onlar, Allah'›n
ayetleri konusunda kendilerine gelmifl bir delil bulunmaks›z›n mücade-
le edip dururlar. (Bu,) Allah kat›nda da, iman edenler kat›nda da büyük
bir öfke (sebebi)dir. iflte Allah, her mütekebbir zorban›n kalbini böyle
mühürler. (Müm‹n Suresi,  28-35)  

Firavun'un Kendine Kule Yapt›rmas›

Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için benden baflka ilah oldu¤u-
nu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir atefl yak da, bana yük-
sekçe bir kule infla et, belki Musa'n›n ilah›na ç›kar›m çünkü gerçekten
ben onu yalanc›lardan (biri) san›yorum." (Kasas Suresi, 38)

Mümin Kiflinin Firavun ve Kavmini ‹mana Davet Etmesi

"Göklerin yollar›na. Böylelikle Musa'n›n ilah›na ç›kabilirim. Çünkü ben,
onun yalanc› oldu¤unu san›yorum." ‹flte Firavun'a, kötü ameli böyle çe-
kici k›l›nd› ve yoldan al›konuldu. Firavun'un hileli-düzeni, 'y›k›m ve ka-
y›pta' olmaktan baflka (bir fley) olmad›. ‹man eden (adam) dedi ki: "Ey
Kavmim, siz bana tabi olun, ben sizi do¤ru yola iletip-yönelteyim. Ey
kavmim, gerçekten bu dünya hayat›, yaln›zca bir meta (k›sa süreli bir
yararlanma)d›r. fiüphesiz ahiret, (as›l) karar k›l›nan yurt odur. Kim bir
kötülük ifllerse, kendi mislinden baflkas›yla ceza görmez; kim de -erkek
olsun, difli olsun- bir mü'min olarak salih bir amelde bulunursa, iflte on-
lar, içinde hesaps›z olarak r›z›kland›r›lmak üzere cennete girerler. Ey
kavmim, ne oluyor ki ben sizi kurtulufla ça¤›r›yorken, siz beni atefle ça-
¤›r›yorsunuz. Siz beni Allah'a (karfl›) inkâr etmeye ve hakk›nda bilgim
olmayan fleyleri O'na flirk koflmaya ça¤›r›yorsunuz. Ben ise sizi, üstün



ve güçlü olan, ba¤›fllayan (Allah')a ça¤›r›yorum. ‹mkan› yok; gerçekten
sizin beni kendisine ça¤›rmakta oldu¤unuz fleyin, dünyada da, ahirette
de ça¤r›da bulunma (yetkisi, gücü, de¤eri ve ba¤›fllama)s› yoktur. fiüp-
hesiz, bizim dönüflümüz Allah'ad›r. Ölçüyü tafl›ranlar, onlar ateflin hal-
k›d›rlar. ‹flte size söylediklerimi yak›nda hat›rlayacaks›n›z. Ben de iflimi
Allah'a b›rak›yorum. fiüphesiz Allah, kullar› pek iyi görendir." (Mümin
Suresi, 37-44)

Firavun'un Zulme Devam Etmesi

Firavun kavminin önde gelenleri, dediler ki: "Musa ve kavmini bu top-
rakta (M›s›r'da) bozgunculuk ç›karmalar›, seni ve ilahlar›n› terketmeleri
için mi (serbest) b›rakacaks›n?" (Firavun) Dedi ki: "Erkek çocuklar›n› öl-
dürece¤iz ve kad›nlar›n› sa¤ b›rakaca¤›z. Hiç flüphesiz biz, onlara kar-
fl› kahir bir üstünlü¤e sahibiz." (Araf Suresi, 127)

Hz. Musa'n›n Kavmine Sabr› Ö¤ütlemesi

Musa kavmine: "Allah'tan yard›m dileyin ve sabredin. Gerçek flu ki, arz
Allah'›nd›r; ona kullar›ndan diledi¤ini mirasç› k›lar. En güzel sonuç mut-
takiler içindir." dedi. Dediler ki: "Sen bize gelmeden önce de, geldikten
sonra da eziyete u¤rat›ld›k." (Musa:) "Umulur ki, Rabbiniz düflman›n›z›
helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler) k›lacak, böy-
lece nas›l davranaca¤›n›z› gözleyecek" dedi. (Araf Suresi, 128-129)

Firavun ve Kavmine Allah'›n Azab›n›n Gelmesi

Andolsun, biz de Firavun aile (çevre)sini belki ö¤üt al›p düflünürler diye
y›llar y›l› kurakl›¤a ve ürün k›tl›¤›na u¤ratt›k. Onlara bir iyilik geldi¤i za-
man "Bu bizim için" dediler; onlara bir kötülük isabet etti¤inde (bunu da)
Musa ve beraberindekilerin bir u¤ursuzlu¤u olarak yorumlarlard›. Habe-
riniz olsun, Allah kat›nda as›l u¤ursuz olanlar kendileridir; ama onlar›n
ço¤u bilmezler. Onlar: "Bizi büyülemek için mucize (ayet) olarak her ne
getirirsen getir, yine de biz sana inanacak de¤iliz" dediler. Bunun üzeri-
ne, ayr› ayr› mucizeler (ayetler) olarak üzerlerine tufan, çekirge, bu¤day
güvesi, kurba¤a ve kan musallat k›ld›k. Yine büyüklük taslad›lar ve suç-
lu-günahkar bir kavim oldular. Bafllar›na i¤renç bir azab çökünce, dedi-
ler ki: "Ey Musa, Rabbine -sana verdi¤i ahid ad›na- bizim için dua et.
E¤er bu i¤renç azab› üzerimizden çekip-giderirsen, andolsun sana
iman edece¤iz ve israilo¤ullar›n› seninle gönderece¤iz. Ne zaman ki,
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onlar›n eriflebilecekleri bir süreye kadar, o i¤renç azab› çekip-giderdik,
onlar yine andlar›n› bozdular. (Araf Suresi,  130-135)

Firavun'un Kavmini Küçümsemesi

Firavun, kendi kavmi içinde ba¤›rd›; dedi ki: "Ey kavmim, M›s›r'›n mül-
kü ve flu alt›mda akmakta olan nehirler benim de¤il mi? Yine de görme-
yecek misiniz? Yoksa ben, flundan daha hay›rl› de¤il miyim ki o, afla¤›
(s›n›ftan) bir zavall› ve neredeyse (sözü) aç›klamadan yoksun olan (bi-
ri)dir. Bu durumda (e¤er do¤ruysa), üzerine alt›ndan bilezikler at›lmal›
ya da yak›n›nda yer alm›fl vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli de-
¤il miydi?" Böylelikle kendi kavmini küçümsedi, onlar da ona boyun e¤-
diler. Gerçekten onlar, fas›k olan bir kavimdi.  (Zuhruf Suresi,  51-54)

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) bafl-
ka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmalar›
korkusuyla- iman eden olmad›. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde
büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü tafl›ranlardand›. (Yunus Su-
resi, 83)

Hz. Musa'n›n, Kavmine Tevekkülü Ö¤ütlemesi

Musa dedi ki: "Ey kavmim, e¤er siz Allah'a iman edip Müslüman olmufl-
san›z art›k yaln›zca O'na tevekkül edin." Dediler ki: "Biz Allah'a tevek-
kül ettik; Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için bir fitne (konusu) k›lma.
Ve bizi, kâfirler toplulu¤undan rahmetinle kurtar." (Yunus Suresi, 84-86)

Hz. Musa'n›n Firavun ve Kavminin Helak›n› ‹stemesi

Musa dedi ki: "Rabbimiz, flüphesiz Sen, Firavun'a ve önde gelen çev-
resine dünya hayat›nda bir çekicilik (güç, ihtiflam) ve mallar verdin.
Rabbimiz, Senin yolundan sapt›rmalar› için (mi?) Rabbimiz, mallar›n›
yerin dibine geçir ve onlar›n kalblerinin üzerini fliddetle ba¤la; onlar ac›
azab› görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler." (Allah) Dedi ki:
"‹kinizin duas› kabul olundu. Öyleyse dosdo¤ru yolda devam edin ve
bilgisizlerin yoluna uymay›n." (Yunus Suresi, 88-89)

Hz. Musa'ya Hicret ‹çin Vahiy Gelmesi

Andolsun, biz Musa'ya vahyetmifltik: "Kullar›m› geceleyin yürüyüfle ge-
çir, onlara denizde kuru bir yol aç, yetiflilmekten korkmadan ve endifle-
ye kap›lmadan." (Taha Suresi, 77)
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Musa'ya: "Kullar›m› gece yürüyüfle geçir, çünkü izleneceksiniz" diye
vahyettik. (fiuara Suresi, 52)

Firavun'un ‹srailo¤ullar›n› Takip Etmesi

Bunun üzerine Firavun flehirlere (asker) toplay›c›lar gönderdi. "Gerçek
flu ki bunlar az›nl›k olan bir topluluktur; Ve elbette bize karfl› da büyük
bir öfke beslemektedirler." 'Biz ise uyan›k bir toplumuz" (dedi). Böylelik-
le biz onlar› (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve p›narlardan sürüp ç›-
kard›k; Hazinelerden ve soylu makam(lar)dan da. ‹flte böyle; bunlara is-
railo¤ullar›n› mirasç› k›ld›k. Böylece (Firavun ve ordusu) güneflin do¤ufl
vakti onlar› izlemeye koyuldular. (fiuara Suresi, 53-60)

Firavun ve Ordusunun Helak Edilmesi

‹ki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'n›n adamlar›: "Gerçekten
yakaland›k" dediler. (Musa:) "Hay›r" dedi. "flüphesiz Rabbim, benimle
beraberdir; bana yol gösterecektir." Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla
denize vur" diye vahyettik. (Vurdu ve) Deniz hemencecik yar›l›verdi de
her parças› kocaman bir da¤ gibi oldu. Ötekileri de buraya yaklaflt›rd›k.
(fiuara Suresi, 61-64)

Biz, israilo¤ullar›n› denizden geçirdik; Firavun ve askerleri azg›nl›kla ve
düflmanl›kla pefllerine düfltü. Sular onu bo¤acak düzeye eriflince (Fira-
vun): "israilo¤ullar›n›n kendisine inand›¤› (ilahtan) baflka ilah olmad›¤›-
na inand›m ve ben de Müslümanlardan›m" dedi. flimdi, öyle mi? Oysa
sen önceleri isyan etmifltin ve bozgunculuk ç›karanlardand›n. Bugün
ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni
yaln›zca bedeninle kurtaraca¤›z (herkese cesedini gösterece¤iz). Ger-
çekten insanlardan ço¤u, bizim ayetlerimizden habersizdirler. (Yunus
Suresi, 90-92)

Musa'y› ve onunla birlikte olanlar›n hepsini kurtarm›fl olduk. Sonra öte-
kileri suda bo¤duk. (fiuara Suresi, 65-66)

Onlar nice bahçeler ve p›narlar terketmifllerdi; (Nice) Ekinler, güzel ko-
naklar, ve içlerinde 'sevinç ve mutluluk içinde' yaflad›klar› nimetler, iflte
böyle; Biz bunlar› baflka bir kavime miras olarak verdik. (Duhan Sure-
si, 25-28)

Kendisine bereketler k›ld›¤›m›z yerin do¤usuna da, bat›s›na da o hor k›-
l›n›p-zay›f b›rak›lanlar› (müstaz'aflar›) mirasç›lar k›ld›k. Rabbinin israilo-
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¤ullar›na olan o güzel sözü (vaadi), sabretmeleri dolay›s›yla tamamlan-
d› (yerine geldi). Firavun ve kavminin yapmakta olduklar› ve yükselttik-
lerini (köflklerini, saraylar›n›) da yerle bir ettik. (Araf Suresi, 137)

Atefl; sabah akflam, ona sunulurlar. K›yamet-saatinin kopaca¤› gün:
"Firavun çevresini, azab›n en fliddetli olan›na sokun" (denecek). (Mü-
min Suresi, 46)

O, k›yamet günü kavminin önderli¤ine geçer, böylece onlar› atefle gö-
türmüfl olur. Sonunda vard›klar› yer, ne kötü bir yerdir. Onlar, burda da,
k›yamet gününde de lanete tabi tutuldular. (Bu) Verilen ba¤›fl, ne kötü
bir ba¤›flt›r. (Hud Suresi, 98-99)

Onlar için ne gök, ne yer a¤lamad› ve onlar (›n azab›) ertelenmedi. An-
dolsun, biz israilo¤ullar›n› o alçalt›c› azabtan kurtard›k. Firavun'dan.
Çünkü, o, ölçüyü tafl›ran bir mütekebbirdi. (Duhan Suresi, 29-31)

‹srailo¤ullar›n›n Puta Tapmalar›

‹srailo¤ullar›n› denizden geçirdik. Putlar› önünde bel büküp e¤ilmekte
olan bir toplulu¤a rastlad›lar. Musa'ya dediler ki: "Ey Musa, onlar›n ilah-
lar› (var; onlar›n ki) gibi, sen de bize bir ilah yap." O: "siz gerçekten ca-
hillik etmekte olan bir kavimsiniz" dedi. Onlar›n içinde bulunduklar› fley
(din) mahvolucudur ve yapmakta olduklar› fleyler (ibadetler) de geçer-
sizdir. O sizi alemlere üstün k›lm›flken, ben size Allah'tan baflka bir ilah
m› arayaca¤›m? Hani size dayan›lmaz iflkenceler yapan, kad›nlar›n›z›
sa¤ b›rak›p erkek  çocuklar›n›z› öldüren Firavun ailesinden sizi kurtar-
m›flt›k. Bunda Rabbinizden sizin için büyük bir imtihan vard›."  (Araf Su-
resi, 138-141)

Hz. Musa'n›n Allah'la Konuflmas›

Musa ile otuz gece için sözlefltik ve ona bir on daha ekledik. Böylece
Rabbinin belirledi¤i süre, k›rk geceye tamamland›. Musa, kardefli Ha-
run'a "Kavmimde benim yerime geç, ›slah et ve bozguncular›n yolunu
tutma" dedi. Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi onunla konu-
flunca: "Rabbim, bana göster, Seni göreyim" dedi. (Allah:) "Beni asla
göremezsin, ama flu da¤a bak; e¤er o yerinde karar k›labilirse, sen de
beni göreceksin." Rabbi da¤a tecelli edince, onu param parça etti. Mu-
sa bay›larak yere düfltü. Kendine geldi¤inde: "Sen ne yücesin (Rab-
bim). Sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim" dedi. (Allah:) "Ey
Musa" dedi. "Sana verdi¤im risaletimle ve seninle konuflmamla seni in-
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sanlar üzerinde seçkin k›ld›m. Sana verdiklerimi al ve flükredenlerden
ol." (Araf Suresi, 142-144)

"Seni kavminden 'çarçabuk ayr›lmaya iten' nedir ey Musa? Dedi ki:
"Onlar arkamda izim üzerindedirler, hoflnut kalman için, Sana gelmek-
te acele ettim Rabbim." (Taha Suresi, 83-84)

Hz. Musa'ya Tevrat'›n Verilmesi

Biz ona Levhalar'da herfleyden bir ö¤üt ve herfleyin yeterli bir aç›klama-
s›n› yazd›k. (Ve:) "flimdi bunlara s›k›ca sar›l ve kavmine de emret ki en
güzeliyle sar›ls›nlar. Size fas›klar›n yurdunu pek yak›nda gösterece¤im"
(dedik). (Araf Suresi, 145)

Hani israilo¤ullar›ndan, "Allah'tan baflkas›na kulluk etmeyin, anneye-
babaya, yak›nlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davran›n, insanlara
güzel söz söyleyin, namaz› dosdo¤ru k›l›n ve zekat› verin" diye misak
alm›flt›k. Sonra siz, pek az›n›z hariç, döndünüz ve (hâlâ) yüz çeviriyor-
sunuz. Hani sizden "Birbirinizin kan›n› dökmeyin, birbirinizi yurtlar›n›z-
dan ç›karmay›n" diye misak alm›flt›k. Sonra sizler bunu onaylam›flt›n›z,
hâlâ (buna) flahitlik ediyorsunuz. (Bakara Suresi,  83-84)

Ey israilo¤ullar›, andolsun, sizi düflmanlar›n›zdan kurtard›k. Tur'un sa¤
yan›nda sizinle vaadlefltik ve üzerinize kudret helvas›yla b›ld›rc›n indir-
dik. Size, r›z›k olarak verdiklerimizden temiz olanlar›ndan yiyin, bu ko-
nuda azg›nl›k yapmay›n, yoksa gazab›m üzerinize kaç›n›lmaz olarak
iner: benim gazab›m, kimin üzerine inerse, muhakkak o, tepetaklak
düflmüfltür. Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulu-
nup da sonra do¤ru yola eriflen kimseyi flüphesiz ba¤›fllay›c›y›m.  (Ta-
ha Suresi, 80-82)

Hz. Musa Tur Da¤›'nda ‹ken, Geride 
B›rakt›¤› Kavminin Buza¤›ya Tap›nmas›

Hani Musa ile k›rk gece için sözleflmifltik. Ama sonra siz, onun arkas›n-
dan buza¤›y› (tanr›) edinmifl ve (böylece) zalimler olmufltunuz. Bundan
sonra, (art›k) flükredesiniz diye sizi ba¤›fllad›k. Ve hidayete eresiniz di-
ye Musa'ya Kitab'› ve Furkan'› verdik. Hani Musa, kavmine: "Ey kav-
mim, gerçekten siz, buza¤›y› (tanr›) edinmekle kendinize zulmettiniz.
Hemen, kusursuzca yaratan (gerçek ilah)›n›za tevbe edip nefislerinizi
öldürün: bu, yarat›c›n›z kat›nda sizin için daha hay›rl›d›r" demiflti. Bu-
nun üzerine (Allah) tevbelerinizi kabul etti. fiüphesiz O tevbeleri kabul
edendir, esirgeyendir.  (Bakara Suresi, 51-54)
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Dedi ki: "Biz senden sonra kavmini deneme (fitne)den geçirdik, Samiri
onlar› flafl›rt›p-sapt›rd›." (Taha Suresi, 85)

(Tura gitmesinin) Ard›ndan Musa'n›n kavmi süs eflyalar›ndan bö¤ürme-
si olan bir buza¤› heykelini (tap›lacak ilah) edindiler. Onun kendileriyle
konuflmad›¤›n› ve onlar› bir yola da yöneltip-iletmedi¤ini (hidayete er-
dirmedi¤ini) görmediler mi? Onu (tanr›) edindiler de, zulmedenler oldu-
lar. (Araf Suresi, 148)

Hz. Musa'n›n Kavmine Geri Dönmesi

Musa kavmine oldukça k›zg›n, üzgün olarak döndü¤ünde onlara: "Beni
arkamdan, ne kötü temsil ettiniz? Rabbinizin emrini çabuklaflt›rd›n›z,
öyle mi?" dedi. Levhalar› b›rakt› ve kardeflini bafl›ndan tutup kendisine
do¤ru çekiyordu (ki Harun ona:) "Annem o¤lu, bu topluluk beni zay›flat-
t› (h›rpalay›p güçsüzlefltirdi) ve neredeyse beni öldürmeye girifltiler. Ba-
ri sen düflmanlar› sevindirecek bir fley yapma ve beni bu zalimler top-
lulu¤uyla birlikte k›lma (sayma)" dedi.  (Araf Suresi,150)

Bunun üzerine Musa, kavmine oldukça k›zg›n, üzgün olarak döndü. De-
di ki: "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmad› m›? Size
(verilen) söz (ya da süre) pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üze-
rinize kaç›n›lmaz bir gazab›n inmesini mi istediniz de bana verdi¤iniz
sözden cayd›n›z?" Dediler ki: "Biz sana verdi¤imiz sözden kendili¤imiz-
den dönmedik, ancak o kavmin (M›s›r halk›n›n) süs eflyalar›ndan birta-
k›m yükler yüklenmifltik, onlar› (atefle) att›k, böylece Samiri de att›."
Böylece onlara bö¤üren bir buza¤› heykeli döküp ç›kard›, "iflte, sizin ve
ilah›n›z, Musa'n›n ilah› budur; fakat (Musa) unuttu" dediler. Onun ken-
dilerine bir sözle cevap vermedi¤ini ve onlara bir zarar veya fayda sa¤-
lamaya gücü olmad›¤›n› görmüyorlar m›? Andolsun, Harun bundan ön-
ce onlara: "Ey kavmim, gerçekten siz bununla fitneye düflürüldünüz
(denendiniz). Sizin as›l Rabbiniz Rahman (olan Allah)d›r; flu halde ba-
na uyun ve emrime itaat edin" demiflti. Demifllerdi ki: "Musa bize geri
gelinceye kadar ona (buza¤›ya) karfl› bel büküp önünde e¤ilmekten ke-
sinlikle ayr›lmayaca¤›z." (Musa da gelince:) "Ey Harun" demiflti. "Onla-
r›n sapt›klar›n› gördü¤ün zaman seni (Onlara müdahale etmekten) al›-
koyan neydi? Niye bana uymad›n, emrime bafl m› kald›rd›n?" Dedi ki:
"Ey annemin o¤lu, sakal›m› ve bafl›m› tutup-yolma. Ben, senin: "israilo-
¤ullar› aras›nda ayr›l›k ç›kard›n, sözümü önemsemedin" demenden en-
difle edip korktum." (Musa) Dedi ki: "Ya senin amac›n nedir ey Samiri?"
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Dedi ki: "Ben onlar›n görmediklerini gördüm, böylece elçinin izinden bir
avuç al›p at›verdim; böylelikle bana bunu nefsim hofla giden (bir fley)
gösterdi." Dedi ki: "Haydi çekip git, art›k senin hayatta (haketti¤in ceza:
"Bana dokunulmas›n") deyip yerinmendir." Ve flüphesiz senin için ken-
disinden asla kaç›namayaca¤›n (azab dolu) bir buluflma zaman› vard›r.
Üstüne kapan›p bel bükerek önünde e¤ildi¤in ilah›na bir bak; biz onu
mutlaka yakaca¤›z, sonra darmada¤›n edip denizde savuraca¤›z. Sizin
ilah›n›z yaln›zca Allah't›r ki, O'nun d›fl›nda ilah yoktur. O, ilim bak›m›n-
dan herfleyi kuflatm›flt›r." (Taha Suresi, 86-98)

(Musa yalvar›p) Dedi ki: "Rabbim, beni ve kardeflimi ba¤›flla, bizi rah-
metine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametli olan›s›n." fiüphe-
siz, buza¤›y› (tanr›) edinenlere Rablerinden bir gazab ve dünya haya-
t›nda bir zillet yetiflecektir. iflte biz, 'yalan düzüp-uyduranlar›' böyle ce-
zaland›r›r›z. (Araf Suresi, 151-152)

Musa kabaran öfkesi (gazab›) yat›fl›nca Levhalar'› ald›. (Onlardan bir)
Nüshas›nda "Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet var-
d›r" (yaz›l›yd›.) (Araf Suresi, 154)

Hz. Musa'n›n Ma¤firet Dilemesi

Ve demifltiniz ki: "Ey Musa, biz Allah'› apaç›k görünceye kadar sana
inanmay›z." Bunun üzerine y›ld›r›m sizi (kendinizden) alm›flt›. Ve siz ba-
k›p duruyordunuz. Sonra flükredesiniz diye, sizi ölümünüzden sonra di-
rilttik. (Bakara Suresi, 55-56)

Musa, belirledi¤imiz buluflma zaman› için kavminden yetmifl adam se-
çip-ay›rd›. Bunlar› da 'dayan›lmaz bir sars›nt›' tutuverince, dedi ki: "Rab-
bim, e¤er dileseydin, onlar› ve beni daha önceden helak ederdin. (flim-
di) içimizdeki beyinsizlerin yapt›klar›ndan dolay› bizi helak edecek mi-
sin? O da Senin denemenden baflkas› de¤ildir. Onunla sen diledi¤ini
sapt›r›r, diledi¤ini hidayete erdirirsin. Bizim velimiz Sensin. Öyleyse bi-
zi ba¤›flla, bizi esirge; Sen ba¤›fllayanlar›n en hay›rl›s›s›n." Bize bu
dünyada da, ahirette de iyilik yaz, flüphesiz ki biz Sana yöneldik. Dedi
ki: "Azab›m› diledi¤ime isabet ettiririm, rahmetim ise herfleyi kuflatm›fl-
t›r; onu korkup-sak›nanlara, zekat› verenlere ve bizim ayetlerimize iman
edenlere yazaca¤›m." (Araf Suresi, 155-156)

‹srailo¤ullar›n›n Kendi Nefislerine Zulmetmeleri

Biz onlar› (‹srailo¤ullar›n›) ayr› ayr› oymaklar olarak on iki topluluk (üm-
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met) olarak ay›rd›k. Kavmi kendisinden su istedi¤inde Musa'ya:
"Asan'la tafla vur" diye vahyettik. Ondan on iki p›nar s›z›p-f›flk›rd›; böy-
lece her bir insan- toplulu¤u su içece¤i yeri ö¤renmifl oldu. Üzerlerine
bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvas› ile b›ld›rc›n indirdik. (Son-
ra da flöyle dedik:) "Size r›z›k olarak verdiklerimizin temiz olanlar›ndan
yiyin." Onlar bize zulmetmedi, ancak kendi nefislerine zulmediyorlard›.
(Araf Suresi, 160)

Bulutlar› üzerinize gölge k›ld›k ve size kudret helvas› ve b›ld›rc›n indirdik.
Size r›z›k olarak verdiklerimizin temizinden yiyin (dedik). Onlar bize zul-
metmediler, ancak kendi nefislerine zulmettiler. (Bakara Suresi, 57)

Hz. Musa'n›n Kavminin Onunla Birlikte Hareket 
Etmeyi Reddetmesi

Onlara: "Bu flehirde oturun, ondan istedi¤iniz yerden yeyin, 'dile¤imiz
ba¤›fllanmad›r' deyin ve kap›s›ndan secde ederek girin, (biz de) hatala-
r›n›z› ba¤›fllayal›m. iyilik yapanlar›n (arma¤anlar›n›) artt›raca¤›z" denil-
di¤inde, Onlardan zulmedenler, sözü kendilerine söylenenden baflka
bir fleyle de¤ifltirdiler. Biz de bunun üzerine zulmetmeleri dolay›s›yla
gökten 'i¤renç bir azab' indirdik. (Araf Suresi, 161)

Hani, Musa kavmine (flöyle) demiflti: "Ey kavmim, Allah'›n üzerinizdeki
nimetini an›n; içinizden peygamberler ç›kard›, sizden yöneticiler k›ld› ve
alemlerden hiç kimseye vermedi¤ini size verdi. Ey kavmim, Allah'›n si-
zin için yazd›¤› (girmenizi emretti¤i) kutsal yere girin ve gerisin geri ar-
kan›za dönmeyin; yoksa kayba u¤rayanlar olarak çevrilirsiniz." Dediler
ki: "Ey Musa, orda zorba bir kavim vard›r, onlar ç›kmad›klar› sürece biz
oraya kesinlikle girmeyiz. flayet ordan ç›karlarsa, biz de muhakkak gi-
reriz. Korkanlar aras›nda olup da Allah'›n kendilerine nimet verdi¤i iki ki-
fli: "Onlar›n üzerine kap›dan girin. Girerseniz, flüphesiz sizler galibsiniz.
E¤er mü'minlerdenseniz, yaln›zca Allah'a tevekkül edin." dedi. Dediler
ki: "Ey Musa biz, onlar durdu¤u sürece hiçbir zaman oraya girmeyece-
¤iz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savafl›n. Biz burada duraca¤›z." (Maide
Suresi, 20-24)

Allah'›n ‹srailo¤ullar›na Olan ‹hsan› ve ‹srailo¤ullar›n›n 
Nankörlükleri, Kendilerine Verilen Tevrat'›n 
Hükmünü De¤ifltirmeleri

Onlar› yeryüzünde ayr› ayr› topluluklar olarak paramparça da¤›tt›k. Ki-
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mileri salih (davran›fllarda) bulunuyor, kimileri de bunlar›n d›fl›nda olan
afla¤›l›klard›r. Onlar› iyiliklerle ve kötülüklerle imtihan ettik, ki dönsünler.
Onlar›n ard›ndan yerlerine kitaba mirasç› olan bir tak›m 'kötü kimseler'
geçti. (Bunlar) flu de¤ersiz olan (dünya)›n geçici-yarar›n› al›yor ve: "Ya-
k›nda ba¤›fllanaca¤›z" diyorlar. Bunun benzeri bir yarar gelince onu da
al›yorlar. Kendilerinden Allah'a karfl› hakk› söylemekten baflka bir fleyi
söylemeyeceklerine iliflkin Kitap sözü al›nmam›fl m›yd›? Oysa içinde
olan› okudular. (Allah'tan) Korkanlar için ahiret yurdu daha hay›rl›d›r.
Hâlâ ak›l erdirmeyecek misiniz?  (Araf Suresi, 168-169)

Art›k vay hallerine; kitab› kendi elleriyle yaz›p, sonra az bir de¤er karfl›-
l›¤›nda satmak için "Bu Allah kat›ndand›r" diyenlere. Art›k vay, elleriyle
yazd›klar›ndan dolay› onlara; vay kazanmakta olduklar›na. (Bakara Su-
resi, 79)

Hani sizden misak alm›fl ve Tur'u üstünüze yükseltmifltik (ve): "Size
verdi¤imize (Kitaba) s›ms›k› sar›l›n ve dinleyin" (demifltik). Demifllerdi
ki: "Dinledik ve bafl kald›rd›k." inkârlar› yüzünden buza¤› (tutkusu) kalp-
lerine sindirilmiflti. De ki: "inan›yorsan›z, inanc›n›z size ne kötü fley em-
rediyor?" (Bakara Suresi, 93)

Onlar: "Allah, beflere hiçbir fley indirmemifltir" demekle Allah'›, kadrinin
hakk›n› vererek takdir edemediler. De ki: "Musa'n›n insanlara bir nur ve
hidayet olarak getirdi¤i ve sizin de (parça parça) kâ¤›tlar üzerinde yaz›-
l› k›l›p (bir k›sm›n›) aç›klad›¤›n›z ve ço¤unu gözard› etti¤iniz kitab› kim
indirdi? Sizin ve atalar›n›z›n bilmedi¤i fleyler size ö¤retilmifltir." De ki:
"Allah." Sonra Onlar› b›rak, içine 'dald›klar› saçma u¤rafl›lar›nda' oyala-
n›p-dursunlar. (Enam Suresi, 91)

E¤er, Kitap Ehli iman edip sak›nsalard›, elbette onlar›n kötülüklerini ör-
ter ve onlar› 'nimetlerle donat›lm›fl' cennetlere sokard›k. Ve e¤er onlar
Tevrat'›, ‹ncil'i ve kendilerine Rablerinden indirileni (Kur'an'›) ayakta tut-
salard›, elbette üstlerinden ve ayaklar›n›n alt›ndan (say›s›z nimeti) yiye-
ceklerdi. ‹çlerinde afl›r› olmayan (mutedil) bir ümmet vard›r. Onlardan
ço¤unun yapt›klar› ise ne kötüdür! (Maide Suresi, 65-66)

Andolsun, biz israilo¤ullar›na Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik, on-
lar› temiz ve güzel fleylerle r›z›kland›rd›k ve onlar› alemlere üstün k›ld›k.
Ve onlara bu emirden aç›k belgeler verdik. Fakat onlar, kendilerine ilim
geldikten sonra, yaln›zca aralar›ndaki 'hakka tecavüz ve azg›nl›ktan' do-
lay› ihtilafa düfltüler. fiüphesiz Rabbin, hakk›nda ihtilafa düfltükleri fley-
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de k›yamet günü aralar›nda hüküm verecektir. (Casiye Suresi,  16-17)

Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamlar›, hik-
met ve hükümleriyle gere¤i gibi) yüklenmemifl olanlar›n durumu, kosko-
ca kitap yükü tafl›yan efle¤in durumu gibidir. Allah'›n ayetlerini yalanla-
yan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir kavmi hidayete erdir-
mez. (Cuma Suresi, 5)

Hz. Musa'y› Yalanlamalar›

Andolsun, biz ‹srailo¤ullar›ndan kesin söz alm›fl (misak) ve onlara elçi-
ler göndermifltik. Onlara ne zaman nefislerinin hofluna gitmeyen bir
fleyle bir elçi geldiyse, bir bölümünü yalanlad›lar, bir bölümünü de öldür-
düler. (Maide Suresi, 70)

Andolsun, biz Musa'ya kitab› verdik ve ard›ndan peflpefle elçiler gön-
derdik. Meryemo¤lu ‹sa'ya da apaç›k belgeler verdik ve onu Ruhu'l-Ku-
düs'le teyid ettik. Demek, size ne zaman bir elçi nefsinizin hofllanmaya-
ca¤› bir fleyle gelse, büyüklük taslayarak bir k›sm›n›z onu yalanlayacak,
bir k›sm›n›z da onu öldürecek misiniz? (Bakara Suresi, 87)

Bir fitne olmayacak sand›lar, körlefltiler, sa¤›rlaflt›lar. Sonra Allah, tev-
belerini kabul etti, (yine) onlardan ço¤unlu¤u körlefltiler, sa¤›rlaflt›lar.
Allah yapmakta olduklar›n› görendir. (Maide Suresi, 71)

‹man Etmek ‹çin Allah'› Görmek ‹stemeleri

Ve demifltiniz ki: "Ey Musa, biz Allah'› apaç›k görünceye kadar sana
inanmay›z." Bunun üzerine y›ld›r›m sizi (kendinizden) alm›flt›. Ve siz ba-
k›p duruyordunuz. Sonra flükredesiniz diye, sizi ölümünüzden sonra di-
rilttik. (Bakara Suresi, 55-56)

Allah'›n ‹srailo¤ullar›na Verdi¤i Nimetler

Bulutlar› üzerinize gölge k›ld›k ve size kudret helvas› ve b›ld›rc›n indir-
dik. Size r›z›k olarak verdiklerimizin temizinden yiyin (dedik). Onlar bi-
ze zulmetmediler, ancak kendi nefislerine zulmettiler. Ve hat›rlay›n, de-
mifltik ki: "fiu flehre girin ve orada istedi¤iniz yerde bol bol yiyin, yaln›z-
ca secde ederek kap›s›ndan girerken 'dile¤imiz ba¤›fllanmad›r' deyin;
(biz de) hatalar›n›z› ba¤›fllayal›m; iyilik yapanlar›n (ecirlerini) artt›raca-
¤›z." Ama zulmedenler, kendilerine söylenen sözü bir baflkas›yla de¤ifl-
tirdiler. Biz de o zalimlerin yapt›klar› bozgunculu¤a karfl›l›k, üzerlerine
gökten i¤renç bir azab indirdik. (Yine) Hat›rlay›n; Musa kavmi için su
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aram›flt›, o zaman biz ona: "Asan› tafla vur" demifltik de ondan oniki p›-
nar f›flk›rm›flt›, böylece herkes içece¤i yeri bilmiflti. Allah'›n verdi¤i r›z›k-
tan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak kar›fl›kl›k ç›-
karmay›n. (Bakara Suresi, 57- 60)

‹srailo¤ullar›n›n Nimetlere Nankörlük Etmeleri

Siz (ise flöyle) demifltiniz: "Ey Musa, biz bir çeflit yeme¤e katlanmaya-
ca¤›z, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarm›-
sak, mercimek ve so¤an ç›kars›n." (O zaman Musa:) "Hay›rl› olan›, flu
de¤ersiz, fleyle mi de¤ifltirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) M›s›r'a inin,
çünkü (orada) kendiniz için istedi¤iniz vard›r" demiflti. Onlar›n üzerine
horluk ve yoksulluk  (damgas›) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba u¤rad›-
lar. Bu, kuflkusuz, Allah'›n ayetlerini tan›mazl›klar› ve peygamberleri
haks›z yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve s›n›r›
çi¤nemelerindendi. (Bakara Suresi, 61)

Bunu, hem ça¤dafllar›na, hem sonra gelecek olanlara 'ibret verici bir
ceza', takva sahipleri için de bir ö¤üt k›ld›k. (Bakara Suresi, 66)

Bir de onlara deniz k›y›s›ndaki flehri(n u¤rad›¤› sonucu) sor. Hani onlar
cumartesi (yasa¤›n› çi¤neyerek) haddi aflm›fllard›. 'Cumartesi günü ifl
yapma yasa¤›na uyduklar›nda', bal›klar› onlara aç›ktan ak›n ak›n geli-
yor, 'cumartesi günü ifl yapma yasa¤›na uymad›klar›nda' ise, gelmiyor-
lard›. iflte biz, f›ska sapmalar› dolay›s›yla onlar› böyle imtihan ediyor-
duk. Onlardan bir topluluk: "Allah'›n kendilerini helak etmek veya flid-
detli bir azaba u¤ratmak istedi¤i bir kavme ne diye ö¤üt veriyorsunuz?"
dedi¤inde "Rabbinize karfl› bir özür için ve bir ihtimal sak›nabilirler, di-
ye" dediler. Kendilerine hat›rlat›lan› unuttuklar›nda ise, biz de kötülük-
ten sak›nd›ranlar› kurtard›k. Zulmedenleri yapt›klar› f›sk dolay›s›yla pek
zorlu bir azab ile yakalad›k. Onlar, kendisinden sak›nd›r›ld›klar› 'fleyi
yapmada ›srar edip baflkald›r›nca' onlara: "Afla¤›l›k maymunlar olunuz"
dedik. iflte o zaman Rabbin, onlara en kötü azab› yapacak kimse(leri)
k›yamet gününe kadar üzerlerine mutlaka gönderece¤ini bildirdi. fiüp-
hesiz, Rabbin (ceza ile) sonuçland›rmas› pek çabuk oland›r ve gerçek-
ten O, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Araf Suresi, 163-167)

Andolsun, sizden cumartesi (günü) yasa¤› çi¤neyenleri elbette biliyor-
sunuz. ‹flte biz, onlara: "Afla¤›l›k maymunlar olun" dedik. (Bakara Sure-
si, 65)
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Allah'›n ‹srailo¤ullar›na S›¤›r Kesmelerini Emretmesi

Hani Musa kavmine: "Allah, muhakkak sizin bir s›¤›r kesmenizi emredi-
yor" demiflti. "Bizi alaya m› al›yorsun?" dediler. (Musa) "Cahillerden ol-
maktan Allah'a s›¤›n›r›m" dedi."Rabbine ad›m›za yalvar da, bize nitelik-
lerini aç›klas›n" dediler. (Musa, Rabbine yalvard›ktan sonra) "flüphesiz
Allah diyor ki: O ne pek geçkin, ne de pek genç, ikisi aras› dinç(likte bir
s›¤›r olmal›)d›r. Art›k emrolundu¤unuz fleyi yerine getirin" dedi. (Bu se-
fer) dediler ki: "Rabbine ad›m›za yalvar da, bize rengini bildirsin." O:
"(Rabbim) diyor ki: O, bakanlar›n içini ferahlatan sar› bir inektir" dedi.
(Onlar yine:) "Rabbine ad›m›za yalvar da, bize onun niteliklerini aç›kla-
s›n. Çünkü bize göre s›¤›rlar birbirine benzer. ‹nflaallah (Allah dilerse)
biz do¤ruyu buluruz" dediler. (Bunun üzerine Musa, "Rabbim) diyor ki:
O, yeri sürmek ve ekini sulamak için boyunduru¤a al›nmayan, salma ve
alacas› olmayan bir inektir" dedi. (O zaman): "fiimdi gerçe¤i getirdin"
dediler. Böylece ine¤i kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklar-
d›. Hani siz bir kifliyi öldürmüfltünüz ve bu konuda birbirinize düflmüfltü-
nüz. Oysa Allah, gizlediklerinizi aç›¤a ç›karacakt›. Bunun için de: "Ona
(cesede, kesti¤iniz ine¤in) bir parças›yla vurun" demifltik. Böylece,
Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir; ki ak›llanas›n›z. (Bakara
Suresi, 67-73)

Hz. Musa ile Kendisine ‹lim Verilen Kiflinin K›ssas›

Böylece ikisi, iki (deniz)in birleflti¤i yere ulafl›nca bal›klar›n› unutuverdi-
ler; (bal›k) denizde bir ak›nt›ya do¤ru (veya bir menfez bulup) kendi yo-
lunu tuttu. (Varmalar› gereken yere gelip) Geçtiklerinde (Musa) genç-
yard›mc›s›na dedi ki: "Yeme¤imizi getir bize, andolsun, bu yapt›¤›m›z-
yolculuktan gerçekten yorulduk." (Genç-yard›mc›s›) Dedi ki: "Gördün
mü, kayaya s›¤›nd›¤›m›zda, ben bal›¤› unuttum. Onu hat›rlamam› fley-
tan'dan baflkas› bana unutturmad›; o da flafl›lacak tarzda denizde ken-
di yolunu tuttu." (Musa) Dedi ki:  "Bizim de arad›¤›m›z buydu." Böylelik-
le ikisi izleri üzerinde geriye do¤ru gittiler. Derken, kat›m›zdan kendisi-
ne bir rahmet verdi¤imiz ve taraf›m›zdan kendisine bir ilim ö¤retti¤imiz
kullar›m›zdan bir kulu buldular. Musa ona dedi ki: "Do¤ru yol (rüfld) ola-
rak sana ö¤retilenden bana ö¤retmen için sana tabi olabilir miyim?" De-
di ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabr›n› göstermeye güç ye-
tiremezsin." (Böyleyken) "Özünü kavramaya kuflat›c› olamad›¤›n fleye
nas›l sabredebilirsin?" (Musa:) "inflaallah, beni sabreden (biri olarak)



bulacaks›n. Hiç bir iflte sana karfl› gelmeyece¤im" dedi. Dedi ki: "E¤er
bana uyacak olursan, hiçbir fley hakk›nda bana soru sorma, ben sana
ö¤ütle-anlat›p söz edinceye kadar." Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim
bir gemiye binince, o bunu (gemiyi) deliverdi. (Musa) Dedi ki: "içindeki-
lerini bat›rmak için mi onu deldin? Andolsun, sen flafl›rt›c› bir ifl yapt›n."
Dedi ki: "Gerçekten benimle birlikte olma sabr›n› göstermeye kesinlikle
güç yetiremeyece¤ini ben sana söylemedim mi?" (Musa:) "Beni, unut-
tu¤umdan dolay› sorgulama ve bu iflimden dolay› bana zorluk ç›karma"
dedi. Böylece ikisi (yine) yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karfl›laflt›-
lar, o hemen tutup onu öldürüverdi. (Musa) Dedi ki: "Bir cana karfl›l›k ol-
maks›z›n, tertemiz bir can› m› öldürdün? Andolsun, sen kötü bir ifl yap-
t›n." Dedi ki: "Gerçekte benimle birlikte olma sabr›n› göstermeye kesin-
likle güç yetiremeyece¤ini ben sana söylemedim mi?" (Musa:) "Bundan
sonra sana bir fley soracak olursam, art›k benimle arkadafll›k etme.
Benden yana bir özre ulaflm›fl olursun" dedi. (Yine) Böylece ikisi yola
koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler, fakat (kasaba hal-
k›) onlar› konuklamaktan kaç›nd›. Onda (kasabada) y›k›lmaya yüz tut-
mufl bir duvar buldular, hemen onu infla etti. (Musa) Dedi ki: "E¤er iste-
seydin gerçekten buna karfl›l›k bir ücret alabilirdin." Dedi ki: "‹flte bu,
benimle senin aranda ayr›lma (zaman›)m›z. Sana, üzerinde sab›r gös-
termeye güç yetiremeyece¤in bir yorumu haber verece¤im. Gemi, de-
nizde çal›flan yoksullar›nd›, onu kusurlu yapmak istedim, (çünkü) ileri-
lerinde, her gemiyi zorbal›kla ele geçiren bir kral vard›. Çocu¤a gelince,
onun anne ve babas› mü'min kimselerdi. Bundan dolay›,  onun kendile-
rine azg›nl›k ve inkâr zorunu kullanmas›ndan endifle edip-korktuk. Böy-
lece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak bak›m›ndan daha hay›rl›s›,
merhamet bak›m›ndan da daha yak›n olan›n› vermesini diledik. Duvar
ise, flehirde iki öksüz çocu¤undu, alt›nda onlara ait bir define vard›; ba-
balar› salih biriydi. Rabbin diledi ki, onlar erginlik ça¤›na eriflsinler ve
kendi definelerini ç›kars›nlar; (bu,) Rabbinden bir rahmettir. Bunlar›
ben, kendi iflim (özel görüflüm) olarak yapmad›m. iflte, senin sab›r gös-
termeye güç yetiremedi¤in fleylerin yorumu." (Kehf Suresi,  61-82)

HZ. DAVUD KISSASI
Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir. Andolsun, biz pey-
gamberlerin bir k›sm›n› bir k›sm›na üstün k›ld›k ve Davud'a da Zebur
verdik. (‹sra Suresi, 55)
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Talut K›ssas›

Musa'dan sonra israilo¤ullar›n›n önde gelenlerini görmedin mi? Hani,
peygamberlerinden birine: "Bize bir melik gönder de Allah yolunda sa-
vaflal›m" demifllerdi, O: "Ya üzerinize savafl yaz›ld›¤› halde savaflma-
yacak olursan›z?" demiflti. "Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaflmaya-
l›m? Ki biz yurdumuzdan ç›kar›ld›k ve çocuklar›m›zdan (uzaklaflt›r›l-
d›k.)" demifllerdi. Ama onlara savafl yaz›ld›¤› (öngörüldü¤ü) zaman, az
bir k›sm› hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir. Onlara peygamberleri
dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi." Onlar: "Biz hüküm-
darl›¤a, ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal (servet) bol-
lu¤u verilmemiflken, nas›l bizi (yönetmek üzere) hükümdarl›k (mülk)
onun olabilir?" dediler. O (flöyle) demiflti: "Do¤rusu Allah size onu seçti
ve onun bilgi ve bedenî gücünü artt›rd›. Allah, kime dilerse mülkünü ve-
rir; Allah (rahmeti ve gücü) genifl oland›r, bilendir."Peygamberleri, onla-
ra (flöyle) dedi: "Onun hükümdarl›¤›n›n belgesi, size Tabut'un gelmesi
(olacakt›r ki) onda Rabbinizden 'bir güven duygusu ve huzur' ile Musa
ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler tafl›r.
E¤er inanm›fllarsan›z, bunda flüphesiz sizin için bir delil vard›r." (Baka-
ra Suresi, 246-248)

Talut ve Calut K›ssas›

Talut, orduyla birlikte ayr›ld›¤›nda dedi ki: "Do¤rusu Allah sizi bir ›rmak-
la imtihan edecektir. Kim bundan içerse, art›k o benden de¤ildir ve kim
de -eliyle bir avuç alanlar hariç- onu tadmazsa bendendir. Küçük bir k›s-
m› hariç (hepsi sudan) içti. O, kendisiyle beraber iman edenlerle (›rma-
¤›) geçince onlar (geride kalanlar): "Bugün bizim Calut'a ve ordusuna
karfl› (koyacak) gücümüz yok" dediler. (O zaman) Muhakkak Allah'a ka-
vuflacaklar›n› umanlar (flöyle) dediler: "Nice küçük topluluk, daha çok
olan bir toplulu¤a Allah'›n izniyle galib gelmifltir; Allah sabredenlerle be-
raberdir." Onlar, Calut ve ordusuna karfl› meydana (savafla) ç›kt›klar›n-
da, dediler ki: "Rabbimiz, üzerimize sab›r ya¤d›r, ad›mlar›m›z› sabit k›l
(kayd›rma) ve kâfirler toplulu¤una karfl› bize yard›m et." Böylece onla-
r›, Allah'›n izniyle yenilgiye u¤ratt›lar. Davud Calut'u öldürdü. Allah da
ona mülk ve hikmet verdi; ona diledi¤inden ö¤retti. E¤er Allah'›n, insan-
lar›n bir k›sm› ile bir k›sm›n› def'i (engellemesi) olmasayd›, yeryüzü mut-
laka fesada u¤rard›. Ancak Allah, alemlere karfl› büyük fazl (ve ihsan)
sahibidir. (Bakara Suresi, 249-251)
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Hz. Davud'un Peygamberli¤i

Ve ona ‹shak'› ve Yakub'u arma¤an ettik, hepsini hidayete erifltirdik;
bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'›, Ey-
yub'u, Yusuf'u, Musa'y› ve Harun'u hidayete ulaflt›rd›k. Biz, iyilik yapan-
lar› iflte böyle ödüllendiririz. (Enam Suresi, 84)

Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyetti¤imiz gibi, sana da vah-
yettik. ‹brahim'e, ‹smail'e, ‹shak'a, Yakub'a, torunlar›na, ‹sa'ya, Eyyub'a,
Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur ver-
dik. (Nisa Suresi, 163)

Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir. Andolsun, biz pey-
gamberlerin bir k›sm›n› bir k›sm›na üstün k›ld›k ve Davud'a da Zebur
verdik. (‹sra Suresi, 55)

Hz. Davut'un Özellikleri

Böylece onlar›, Allah'›n izniyle yenilgiye u¤ratt›lar. Davud Calut'u öldür-
dü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona diledi¤inden ö¤retti. E¤er
Allah'›n, insanlar›n bir k›sm› ile bir k›sm›n› def'i (engellemesi) olmasay-
d›, yeryüzü mutlaka fesada u¤rard›. Ancak Allah, alemlere karfl› büyük
fazl (ve ihsan) sahibidir. (Bakara Suresi, 251)

Da¤lar›n ve Kufllar›n Emrinde Olmas›

Andolsun, biz Davud'a taraf›m›zdan bir fazl (üstünlük) verdik. "Ey da¤-
lar, onunla birlikte (Beni tesbih edip) yank›yla ses verin" (dedik) ve kufl-
lara da (ayn›s›n› emrettik). Ve ona demiri yumuflatt›k. (Sebe Suresi, 10)

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

Mülk, Hikmet ve Anlat›m Çarp›c›l›¤›na Sahip Olmas›

Onun mülkünü güçlendirmifltik. Ona hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›n› ver-
mifltik. (Sad Suresi, 20)

Sanat Konusunda ‹lim Sahibi Olmas›

Ve sizin için ona, zorlu-savafl›n›zda sizi korusun diye, '(madeni) giyim-sa-
nat›n›' ö¤rettik. Buna ra¤men siz flükredenler misiniz?  (Enbiya Suresi, 80)
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Andolsun, biz Davud'a taraf›m›zdan bir fazl (üstünlük) verdik. "Ey da¤-
lar, onunla birlikte (Beni tesbih edip) yank›yla ses verin" (dedik) ve kufl-
lara da (ayn›s›n› emrettik). Ve ona demiri yumuflatt›k. "Genifl z›rhlar
yap, (onlar›) düzenli bir biçime sok ve hepiniz salih ameller yap›n. Ger-
çekten ben, sizin yapt›klar›n›z› görenim"  (diye vahyettik). (Sebe Sure-
si, 10-11)

Hz. Davud'a Gelen Davac›lar

Sana o davac›lar›n haberi geldi mi? Hani mihraba (Davud'un bulundu-
¤u yere girmek için) yüksek duvardan t›rmanm›fllard›. Davud'a girdikle-
rinde, o, onlardan ürkmüfltü; dediler ki: "Korkma, iki davac›y›z, birimiz
di¤erimize haks›zl›kta bulundu. fiimdi sen aram›zda hak ile hükmet, ka-
rar›nda zulme sapma ve bizi do¤ru yolun ortas›na yöneltip-ilet. Bu be-
nim kardeflimdir, doksan dokuz koyunu vard›r, benimse bir tek koyu-
num var. Buna ra¤men "Onu da benim pay›ma (koyunlar›ma) kat" dedi
ve bana, konuflmada üstün geldi." (Davud) Dedi ki: "Andolsun senin ko-
yununu, kendi koyunlar›na (katmak) istemekle sana zulmetmifltir. Do¤-
rusu, (emek ve mali güçlerini) birlefltirip katan (ortak)lardan ço¤u, birbir-
lerine karfl› tecavüz ederler; ancak iman edip salih amellerde bulunan-
lar baflka. Onlar da ne kadar azd›r." Davud, gerçekten bizim onu imti-
han etti¤imizi sand›, böylece Rabbinden ba¤›fllanma diledi ve rüku ede-
rek yere kapand› ve (bize gönülden) yönelip-döndü. Böylece onu ba¤›fl-
lad›k. fiüphesiz onun Bizim kat›m›zda gerçekten bir yak›nl›¤› ve var›la-
cak güzel bir yeri vard›r. "Ey Davud, gerçek flu ki, Biz seni yeryüzünde
bir halife k›ld›k. Öyleyse insanlar aras›nda hak ile hükmet, istek ve tut-
kulara (hevaya) uyma; sonra seni Allah'›n yolundan sapt›r›r. fiüphesiz
Allah'›n yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalar›ndan dolay› flid-
detli bir azab vard›r." (Sad Suresi, 21-26)

Ekin Tarlalar› Konusunda Hüküm Vermeleri

Davud ve Süleyman da; hani kavmin hayvanlar›n›n içine girip yay›ld›¤›
ekin-tarlalar› konusunda hüküm yürütüyorlard›. Biz onlar›n hükmüne
flahid idik. Biz bunu (hükmü) Süleyman'a kavratt›k, her birine hüküm ve
ilim verdik. Davud ile birlikte tesbih etsinler diye, da¤lara ve kufllara bo-
yun e¤dirdik. (Bunlar›) Yapanlar biz idik. (Enbiya Suresi, 78-79)



HZ. SÜLEYMAN KISSASI

Hz. Süleyman'›n Peygamberli¤i

Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyetti¤imiz gibi, sana da vah-
yettik. ‹brahim'e, ‹smail'e, ‹shak'a, Yakub'a, torunlar›na, ‹sa'ya, Eyyub'a,
Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur ver-
dik. (Nisa Suresi, 163)

Ve ona ‹shak'› ve Yakub'u arma¤an ettik, hepsini hidayete erifltirdik;
bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'›, Ey-
yub'u, Yusuf'u, Musa'y› ve Harun'u hidayete ulaflt›rd›k. Biz, iyilik yapan-
lar› iflte böyle ödüllendiririz. (Enam Suresi, 84)

Biz Davud'a Süleyman'› arma¤an ettik. O, ne güzel kuldu. Çünkü o,
(daima Allah'a) yönelip-dönen biriydi. (Sad Suresi, 30)

Süleyman, Davud'a mirasç› oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kufllar›n
konuflma-dili ö¤retildi ve bize herfleyden (bol bir nimet) verildi. Gerçek-
ten bu, apaç›k bir üstünlüktür." (Neml Suresi, 16)

Hz. Süleyman'a Verilen Üstün Özellikler

‹lim

Andolsun, Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik: "Bizi inanm›fl kullar›n-
dan birço¤una göre üstün k›lan Allah'a hamdolsun." dediler. Süleyman,
Davud'a mirasç› oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kufllar›n konuflma-di-
li ö¤retildi ve bize herfleyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten bu, apa-
ç›k bir üstünlüktür." (Neml Suresi, 15-16)

Davud ve Süleyman da; hani kavmin hayvanlar›n›n içine girip yay›ld›¤›
ekin-tarlalar› konusunda hüküm yürütüyorlard›. Biz onlar›n hükmüne
flahid idik. Biz bunu (hükmü) Süleyman'a kavratt›k, her birine hüküm ve
ilim verdik. Davud ile birlikte tesbih etsinler diye, da¤lara ve kufllara bo-
yun e¤dirdik. (Bunlar›) Yapanlar biz idik. (Enbiya Suresi, 78-79)

Kufllar›n Dilinin Ö¤retilmesi

Süleyman, Davud'a mirasç› oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kufllar›n
konuflma-dili ö¤retildi ve bize herfleyden (bol bir nimet) verildi. Gerçek-
ten bu, apaç›k bir üstünlüktür." Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve
kufllardan ordular› topland› ve bunlar bölükler halinde da¤›t›ld›. (Neml
Suresi, 16-17)
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Rüzgar›n Emrine Verilmesi

Süleyman için de, sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir ay (mesafe)
olan rüzgara (boyun e¤dirdik); erimifl bak›r madenini ona sel gibi ak›t-
t›k. Onun eli alt›nda Rabbinin izniyle ifl gören bir k›s›m cinler vard›. On-
lardan kim bizim emrimizden ç›k›p-sapacak olsa, ona ç›lg›n ateflin aza-
b›ndan tadd›r›rd›k. (Sebe Suresi, 12)

Süleyman için de, f›rt›na biçiminde esen rüzgara (boyun e¤dirdik) ki,
kendi emriyle, içinde bereketler k›ld›¤›m›z yere ak›p giderdi. Biz herfle-
yi bilenleriz. (Enbiya Suresi, 81)

Cinlerin Emrine Verilmesi

Onun için denizde dalg›çl›k yapan ve bundan baflka ifl(ler) de gören
fleytanlardan kimseleri de (emrine verdik). Biz onlar›n koruyucular› idik.
(Enbiya Suresi, 82)

fieytanlar› da; her bina ustas›n› ve dalg›ç olan›.  Ve (kötülük yapmama-
lar› için) sa¤lam kementlerle birbirine ba¤lanm›fl di¤erlerini. (Sad Sure-
si, 37-38)

Süleyman için de, sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir ay (mesafe)
olan rüzgara (boyun e¤dirdik); erimifl bak›r madenini ona sel gibi ak›t-
t›k. Onun eli alt›nda Rabbinin izniyle ifl gören bir k›s›m cinler vard›. On-
lardan kim bizim emrimizden ç›k›p-sapacak olsa, ona ç›lg›n ateflin aza-
b›ndan tadd›r›rd›k. Ona diledi¤i flekilde kaleler, heykeller, havuz büyük-
lü¤ünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlard›. "Ey Da-
vud ailesi, flükrederek çal›fl›n." Kullar›mdan flükredenler azd›r. Böylece
onun (Süleyman›n) ölümüne karar verdi¤imiz zaman, ölümünü, onlara,
asas›n› yemekte olan bir a¤aç kurdundan baflkas› haber vermedi. Art›k
o, yere y›k›l›p-düflünce, aç›kca ortaya ç›kt› ki, flayet cinler gayb› bilmifl
olsalard› böylesine afla¤›lan›c› bir azab içinde kal›p-yaflamazlard›. (Se-
be Suresi, 12-14)

Mülk ve Hakimiyet Verilmesi

Hani ona akflama yak›n, bir aya¤›n› t›rna¤› üstüne diken, öbür üç aya-
¤›yla topra¤› kaz›yan, ya¤›z atlar sunulmufltu. O da demiflti ki: "Gerçek-
ten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolay› tercih et-
tim."... (Sad Suresi, 31-32) 

"Rabbim, beni ba¤›flla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir
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mülkü bana arma¤an et. fiüphesiz sen, karfl›l›ks›z arma¤an edensin."
(Sad Suresi, 35)

"‹flte bu, bizim vergimizdir. (Ey Süleyman) Art›k sen de hesaba vurmak-
s›z›n, ver ya da tut." (Sad Suresi, 39)

Hz. Süleyman'›n Ordusu ve Kar›nca Vadisi

Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kufllardan ordular› topland› ve
bunlar bölükler halinde da¤›t›ld›. Nihayet kar›nca vadisine geldiklerinde,
bir difli kar›nca dedi ki: "Ey kar›nca toplulu¤u, kendi yuvalar›n›za girin,
Süleyman ve ordular›, fark›nda olmaks›z›n sizi k›r›p-geçmesin." (Süley-
man) Bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: "Rabbim, bana,
anne ve babama verdi¤in nimete flükretmemi ve hoflnut olaca¤›n salih
bir amelde bulunmam› ilham et ve beni rahmetinle salih kullar›n aras›-
na kat." (Neml Suresi,  17-19)

Sebe Melikesi

Kufllar› denetledikten sonra dedi ki: "Hüdhüd'ü neden göremiyorum,
yoksa kaybolanlardan m› oldu? Onu gerçekten fliddetli bir azabla azab-
land›raca¤›m, ya da onu bo¤azlayaca¤›m veya o, bana apaç›k olan bir
delil getirmelidir." Derken uzun zaman geçmeden geldi ve dedi ki: "Se-
nin kuflatamad›¤›n (ö¤renemedi¤in) fleyi, ben kuflatt›m ve sana Sa-
ba'dan kesin bir haber getirdim. Gerçekten ben, onlara hükmetmekte
olan bir kad›n buldum ki, ona herfleyden (bolca) verilmifltir ve büyük bir
taht› var. Onu ve kavmini, Allah'› b›rak›p da günefle secde etmekteler-
ken buldum, fleytan onlara yapt›klar›n› süslemifltir, böylece onlar› (do¤-
ru) yoldan al›koymufltur; bundan dolay› onlar hidayet bulmuyorlar. Ki
onlar, göklerde ve yerde sakl› olan› ortaya ç›karan ve sizin gizledikleri-
nizi ve aç›¤a vurduklar›n›z› bilen Allah'a secde etmesinler diye (yap-
maktad›rlar)." "O Allah, O'ndan baflka ilah yoktur, büyük Arfl'›n Rabbi-
dir." (Süleyman:) "Durup bekleyece¤iz, do¤ruyu mu söyledin, yoksa ya-
lanc›lardan m› oldun?" dedi. "Bu mektubumla git, onu kendilerine b›rak
sonra onlardan (biraz) uzaklafl, böylelikle bir bak›ver, neye baflvuracak-
lar?"  (Hüdhüd'ün mektubu götürüp b›rakmas›ndan sonra Saba melike-
si Belk›s:) Dedi ki: "Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir
mektup b›rak›ld›. Gerçek flu ki, bu, Süleyman'dand›r ve 'flüphesiz Rah-
man ve Rahim Olan Allah'›n Ad›yla' (bafllamakta)d›r." (içinde de:) "Ba-
na karfl› büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olarak gelin" diye
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(yaz›lmaktad›r). Dedi ki: "Ey önde gelenler, bu iflimde bana görüfl belir-
tin, siz (herfleye) flahidlik etmedikçe ben hiçbir iflte kesin (karar veren
biri) de¤ilim." Dediler ki: "Biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaflç›lar›z. ifl
konusunda karar senindir, art›k sen bak, neyi emredersen (biz uygula-
r›z). Dedi ki: "Gerçekten hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman, oras›-
n› bozguna u¤rat›rlar ve halk›ndan onur sahibi olanlar› hor ve afla¤›l›k
k›larlar; iflte onlar, böyle yaparlar." "Ben onlara bir hediye göndereyim
de, bir bakay›m elçiler neyle dönerler." (Neml Suresi, 20-35)

Sebe Melikesinin Elçileri

Kufllar› denetledikten sonra dedi ki: "Hüdhüd'ü neden göremiyorum,
yoksa kaybolanlardan m› oldu? Onu gerçekten fliddetli bir azabla azab-
land›raca¤›m, ya da onu bo¤azlayaca¤›m veya o, bana apaç›k olan bir
delil getirmelidir." Derken uzun zaman geçmeden geldi ve dedi ki: "Se-
nin kuflatamad›¤›n (ö¤renemedi¤in) fleyi, ben kuflatt›m ve sana Sa-
ba'dan kesin bir haber getirdim. Gerçekten ben, onlara hükmetmekte
olan bir kad›n buldum ki, ona herfleyden (bolca) verilmifltir ve büyük bir
taht› var. Onu ve kavmini, Allah'› b›rak›p da Günefl'e secde etmekteler-
ken buldum, fleytan onlara yapt›klar›n› süslemifltir, böylece onlar› (do¤-
ru) yoldan al›koymufltur; bundan dolay› onlar hidayet bulmuyorlar. Ki
onlar, göklerde ve yerde sakl› olan› ortaya ç›karan ve sizin gizledikleri-
nizi ve aç›¤a vurduklar›n›z› bilen Allah'a secde etmesinler diye (yap-
maktad›rlar)." "O Allah, O'ndan baflka ilah yoktur, büyük Arfl'›n Rabbi-
dir." (Süleyman:) "Durup bekleyece¤iz, do¤ruyu mu söyledin, yoksa ya-
lanc›lardan m› oldun?" dedi. "Bu mektubumla git, onu kendilerine b›rak
sonra onlardan (biraz) uzaklafl, böylelikle bir bak›ver, neye baflvuracak-
lar?"  (Elçi hediyelerle) Süleyman'a geldi¤i zaman: "Sizler bana mal ile
yard›mda m› bulunmak istiyorsunuz? Allah'›n bana verdi¤i, size verdi-
¤inden daha hay›rl›d›r; hay›r, siz, hediyenizle sevinip ö¤ünebilirsiniz"
dedi. "Sen onlara dön, biz onlara öyle ordularla geliriz ki, onlar›n karfl›
koymalar› mümkün de¤il ve biz onlar› ordan horlanm›fl-afla¤›lanm›fl ve
küçük düflürülmüfller olarak sürüp ç›kar›r›z." (Neml Suresi, 36-37)

Sebe Melikesinin Taht›

(Elçinin gitmesinden sonra Süleyman:) "Ey önde gelenler, onlar bana
teslim olmufl (Müslüman)lar olarak gelmeden önce, sizden kim onun
taht›n› bana getirebilir?" dedi. Cinlerden ifrit: "Sen daha makam›ndan
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kalkmadan, ben onu sana getirebilirim, ben gerçekten buna karfl› kesin
olarak güvenilir bir güce sahibim." dedi. Kendi yan›nda kitaptan ilmi
olan biri dedi ki: "Ben, (gözünü aç›p kapamadan) onu sana getirebili-
rim." Derken (Süleyman) onu kendi yan›nda durur vaziyette görünce
dedi ki: "Bu Rabbimin fazl›ndand›r, O'na flükredecek miyim, yoksa nan-
körlük edecek miyim diye beni denemekte oldu¤u için (bu ola¤anüstü
olay gerçekleflti). Kim flükrederse, art›k o kendisi için flükretmifltir, kim
nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir fleye ve kim-
seye ihtiyac› olmayan)d›r, Kerim oland›r. Dedi ki: "Onun taht›n› de¤iflik-
li¤e u¤rat›n, bir bakal›m do¤ru olan› bulabilecek mi, yoksa bulmayanlar-
dan m› olacak? (Neml Suresi, 38-41)

Hz. Süleyman ‹le Sebe Melikesi'nin Karfl›laflmas›

Böylece (Belk›s) geldi¤i zaman ona: "Senin taht›n böyle mi?" denildi.
Dedi ki: "T›pk› kendisi. Bize ondan önce ilim verilmiflti ve biz Müslüman
olmufltuk." Allah'tan baflka tapmakta oldu¤u fleyler onu (Müslüman ol-
maktan) al›koymufltu. Gerçekte o, inkâr eden bir kavimdendi. Ona:
"Köflke gir" denildi. Onu görünce derin bir su sand› ve (ete¤ini çekerek)
ayaklar›n› açt›. (Süleyman:) Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam camdan ol-
ma düzeltilmifl bir köflk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben ken-
dime zulmettim; (art›k) ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan
Allah'a teslim oldum." (Neml Suresi, 42-44)

Hz. Süleyman'›n ‹mtihan Edilmesi

Hani ona akflama yak›n, bir aya¤›n› t›rna¤› üstüne diken, öbür üç aya-
¤›yla topra¤› kaz›yan, ya¤›z atlar sunulmufltu. O da demiflti ki: "Gerçek-
ten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolay› tercih et-
tim." Sonunda bu atlar (kofltular ve toz) perdesinin arkas›na sakland›-
lar. "Onlar› bana geri getirin" (dedi). Sonra (onlar›n) bacaklar›n› ve bo-
yunlar›n› okflamaya bafllad›. Andolsun, biz Süleyman'› imtihan ettik,
taht›n›n üstünde bir ceset b›rakt›k. Sonra (eski durumuna) döndü. "Rab-
bim, beni ba¤›flla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mül-
kü bana arma¤an et. fiüphesiz sen, karfl›l›ks›z arma¤an edensin." Böy-
lece rüzgar› onun buyru¤u alt›na verdik. Onun emriyle diledi¤i yöne yu-
muflakça eserdi. fieytanlar› da; her bina ustas›n› ve dalg›ç olan›. Ve
(kötülük yapmamalar› için) sa¤lam kementlerle birbirine ba¤lanm›fl di-
¤erlerini. "‹flte bu, bizim vergimizdir. (Ey Süleyman) Art›k sen de hesa-
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ba vurmaks›z›n, ver ya da tut." fiüphesiz, onun Bizim kat›m›zda gerçek-
ten bir yak›nl›¤› ve var›lacak güzel bir yeri vard›r. (Sad Suresi, 31-40)

Hz. Süleyman'›n Vefat›

Ona diledi¤i flekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklü¤ünde çanaklar ve
yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlard›. "Ey Davud ailesi, flükrederek
çal›fl›n." Kullar›mdan flükredenler azd›r. Böylece onun (Süleyman›n)
ölümüne karar verdi¤imiz zaman, ölümünü, onlara, asas›n› yemekte
olan bir a¤aç kurdundan baflkas› haber vermedi. Art›k o, yere y›k›l›p-dü-
flünce, aç›kca ortaya ç›kt› ki, flayet cinler gayb› bilmifl olsalard› böylesi-
ne afla¤›lan›c› bir azab içinde kal›p-yaflamazlard›. (Sebe Suresi ,13-14)

HZ. YUNUS KISSASI
‹smail'i, Elyasa'y›, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete erifltirdik). Onlar›n hep-
sini alemlere üstün k›ld›k. Babalar›ndan, soylar›ndan ve kardefllerin-
den, kimini (bunlara katt›k); onlar› da seçtik ve dosdo¤ru yola yöneltip-
ilettik. (Enam Suresi, 86-87)

fiüphesiz Yunus da gönderilmifl (elçi)lerdendi. (Saffat Suresi, 139)

Onu yüzbin veya (say›s›) daha da artan (bir topluluk)a (peygamber ola-
rak) gönderdik. (Saffat Suresi, 147)

Hz. Yunus'un Kavminden Ayr›lmas›

Bal›k sahibi (Yunus'u da); hani o, k›zm›fl vaziyette gitmiflti ki; bundan
dolay› kendisini s›k›nt›ya düflürmeyece¤imizi sanm›flt›... (Enbiya Sure-
si, 87)

Hani o, dolu bir gemiye kaçm›flt›. Böylece kur'aya kat›lm›flt› da, kaybe-
denlerden olmufltu. Derken onu bal›k yutmufltu, oysa o k›nanm›flt›.
(Saffat Suresi, 140-142)

Hz. Yunus'un Bal›¤›n Karn›ndaki Duas›

...Karanl›klar içinde: "Senden baflka ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten
ben zulmedenlerden oldum" diye ça¤r›da bulunmufltu. Bunun üzerine
duas›na icabet ettik ve onu üzüntüden kurtard›k. iflte biz, iman edenle-
ri böyle kurtar›r›z. (Enbiya Suresi, 87-88)

E¤er (Allah'› çokça) tesbih edenlerden olmasayd›, Onun karn›nda (in-
sanlar›n) dirilip-kald›r›lacaklar› güne kadar kalakalm›flt›. Sonunda o
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hasta bir durumdayken ç›plak bir yere (sahile) att›k. Ve üzerine, s›k-ge-
nifl yaprakla (kaba¤a benzer) türden bir a¤aç bitirdik. (Saffat Suresi,
143-146)

Hz. Yunus'un Kavmi

Ama (azab geldi¤i s›rada) iman edip iman› kendisine yarar sa¤lam›fl -
Yunus kavminin d›fl›nda- bir ülke olsayd› ya! Onlar iman ettikleri zaman
dünya hayat›nda onlardan afla¤›lat›c› azab› kald›rd›k ve onlar› belli bir
zamana kadar yararland›rd›k. (Yunus Suresi, 98)

Sonunda ona iman ettiler, biz de onlar› bir süreye kadar yararland›rd›k.
(Saffat Suresi, 148)

HZ. ZEKER‹YA, HZ. MERYEM, HZ. YAHYA
VE HZ. ‹SA KISSALARI
Bunlar, gayb haberlerindendir; bunlar› sana vahyediyoruz. Onlardan
hangisi Meryem'i sorumlulu¤una alacak diye kalemleriyle kur'a atarlar-
ken sen yanlar›nda de¤ildin; çekiflirlerken de yanlar›nda de¤ildin. (Al-i
‹mran Suresi, 44)

Hz. Meryem'in Soyu ve Seçkinli¤i

Gerçek flu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, ‹brahim ailesini ve ‹mran ailesini
alemler üzerine seçti; Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir.
Allah iflitendir, bilendir. (Al-I ‹mran Suresi, 33-34)

Hz. Meryem'in Dünyaya Gelifli

Hani ‹mran'›n kar›s›: "Rabbim, karn›mda olan›, 'her türlü ba¤›ml›l›ktan
özgürlü¤e kavuflturulmufl olarak' Sana adad›m, benden kabul et. fiüp-
hesiz ifliten bilen Sensin Sen" demiflti. Fakat onu do¤urdu¤unda -Allah
onun ne do¤urdu¤unu daha iyi bilirken- dedi ki: "Rabbim, do¤rusu bir
k›z (çocu¤u) do¤urdum. Erkek ise, k›z gibi de¤ildir. Ona Meryem ad›n›
koydum. Ben onu ve soyunu o tafla tutulmufl (kovulmufl) fleytandan Sa-
na s›¤›nd›r›r›m." (Al-i ‹mran Suresi, 35-36)

Hz. Meryem ve Hz. Zekeriya

Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir
bitki gibi yetifltirdi. Zekeriya'y› ondan sorumlu k›ld›. Zekeriya her ne za-
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man mihraba girdiyse, yan›nda bir yiyecek buldu: "Meryem, bu sana
nereden geldi?" deyince, "Bu, Allah kat›ndand›r. fiüphesiz Allah, diledi-
¤ine hesaps›z r›z›k verendir" dedi. (Al-i ‹mran Suresi, 37)

Hani melekler: "Meryem, flüphesiz Allah seni seçti, seni ar›nd›rd› ve
alemlerin kad›nlar›na üstün k›ld›," demiflti. "Meryem, Rabbine gönülden
itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et." (Al-i ‹mran Su-
resi, 42-43)

Hz. Yahya'n›n Dünyaya Gelmesi

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana kat›ndan tertemiz bir
soy arma¤an et. Do¤rusu Sen, dualar› iflitensin" dedi. (Al-i ‹mran Sure-
si, 38)

Hani o, Rabbine gizlice seslendi¤i zaman; Demiflti ki: "Rabbim, flüphe-
siz benim kemiklerim gevfledi ve bafl, yafll›l›k aleviyle tutufltu; ben sa-
na dua etmekle mutsuz olmad›m. Do¤rusu ben, arkamdan gelecek ya-
k›nlar›m ad›na korkuya kap›ld›m, benim kar›m da bir k›s›r (kad›n)d›r. Ar-
t›k bana kendi kat›ndan bir yard›mc› arma¤an et. Bana mirasç› olsun.
Yakup o¤ullar›na da mirasç› olsun. Rabbim, onu (kendisinden) raz› olu-
nan(lardan) k›l." (Meryem Suresi, 3-6)

Hz. Zekeriya'n›n Yahya ‹le Müjdelenmesi

O mihrapta namaz k›larken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yah-
ya'y› müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (‹sa'y›) do¤rulayan, efendi,
iffetli ve salihlerden bir peygamberdir." (Al-i ‹mran Suresi, 39)

(Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, flüphesiz biz seni, ad› Yahya olan bir ço-
cukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiçbir adafl k›lmam›fl›z."
Dedi ki: "Rabbim, kar›m k›s›r (bir kad›n) iken, benim nas›l o¤lum olabi-
lir? Ben de yafll›l›¤›n son basama¤›nday›m." (Ona gelen melek:) "‹flte
böyle" dedi. "Rabbin dedi ki: - Bu benim için kolayd›r, daha önce sen
hiçbir fley de¤il iken, seni yaratm›flt›m." Dedi ki: "Rabbim, bana bir ala-
met (ayet) ver." Dedi ki: "Senin alametin, sapasa¤lam iken, üç tam ge-
ce insanlarla konuflmamand›r." Böylelikle (Zekeriya) mescidten kavmi-
nin karfl›s›na ç›k›p onlara (flu anlamlar›) iflaret etti: "Sabah akflam tes-
bih edin." (Çocu¤un do¤up büyümesinden sonra ona dedik ki:) "Ey Yah-
ya, Kitab› kuvvetle tut." Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Kat›m›zdan
ona bir sevgi duyarl›l›¤› ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi bi-
riydi.- Ana ve babas›na itaatkard› ve isyan eden bir zorba de¤ildi. Ona
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selam olsun; do¤du¤u gün, ölece¤i gün ve diri olarak yeniden-kald›r›la-
ca¤› gün de. (Meryem Suresi, 7-15)

(Zekeriya) "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." dedi. "Sana alamet,
iflaretleflme d›fl›nda, insanlarla üç gün konuflmamand›r. Rabbini çokça
zikret ve akflam sabah O'nu tesbih et." dedi. (Al-i ‹mran Suresi, 41)

Hz. Meryem'e Cebrail'in Gelmesi ve
Hz. ‹sa'n›n Do¤umunun Müjdelenmesi

Kitap'ta Meryem'i de zikret. Hani o, ailesinden kopup do¤u taraf›nda bir
yere çekilmiflti. Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çek-
miflti. Böylece ona ruhumuz (Cibril'i) göndermifltik, o da, düzgün bir be-
fler k›l›¤›nda görünmüfltü. Demiflti ki: "Gerçekten ben, senden Rahman
(olan Allah)a s›¤›n›r›m. E¤er takva sahibiysen (bana yaklaflma)." De-
miflti ki: "Ben, yaln›zca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz bir
erkek çocuk arma¤an etmek için (buraday›m)." (Meryem Suresi, 16-19)

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do¤rusu Allah kendinden bir kelime-
yi sana müjdelemektedir. Onun ad› Meryemo¤lu ‹sa Mesih'tir. O, dün-
yada ve ahirette 'seçkin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yak›n k›l›nanlar-
dand›r.. Beflikte de, yetiflkinli¤inde de insanlarla konuflacakt›r. Ve O sa-
lihlerdendir." (Al-i ‹mran Suresi, 45-46)

O: "Benim nas›l bir erkek çocu¤um olabilir? Bana hiçbir befler dokun-
mam›flken ve ben azg›n utanmaz (bir kad›n) de¤ilken" dedi. "‹flte böy-
le" dedi. "Rabbin, dedi ki: -Bu benim için kolayd›r. Onu insanlara bir ayet
ve bizden bir rahmet k›lmak için (bu çocuk olacakt›r)." Ve ifl de olup bit-
miflti. Böylelikle ona gebe kald›, sonra onunla ›ss›z bir yere çekildi.
(Meryem Suresi, 20-22)

"Rabbim, bana bir befler dokunmam›flken, nas›l bir çocu¤um olabilir?"
dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse yarat›r. Bir iflin olmas›na karar verirse,
yaln›zca ona "ol" der, o da hemen oluverir. Ona kitab›, hikmeti, Tevrat›
ve ‹ncili ö¤retecek." ‹srailo¤ullar›na elçi k›lacak. (O, ‹srailo¤ullar›na flöy-
le diyecek:) "Gerçek flu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben si-
ze çamurdan kufl biçiminde bir fley oluflturur, içine üfürürüm, o da he-
mencecik Allah'›n izniyle kufl oluverir. Ve Allah'›n izniyle do¤ufltan kör
olan›, alaca hastal›¤›na tutulan› iyilefltirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi
ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. fiüphesiz, e¤er inanm›flsan›z
bunda sizin için kesin bir ayet vard›r." (Al-i ‹mran Suresi, 47-49)
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Hz. Meryem'in Do¤u Taraf›nda Bir Yere Çekilmesi

Derken do¤um sanc›s› onu bir hurma dal›na sürükledi. Dedi ki: "Keflke
bundan önce ölseydim de, haf›zalardan silinip unutuluverseydim." Alt›n-
dan (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kap›lma, Rabbin senin alt (yan)›nda
bir ark k›lm›flt›r." Hurma dal›n› kendine do¤ru salla, üzerine henüz olufl-
mufl-taze hurma dökülüversin." Art›k, ye, iç, gözün ayd›n olsun. E¤er
herhangi bir befler görecek olursan, de ki: "Ben Rahman (olan Allah) a
oruç adad›m, bugün hiç kimseyle konuflmayaca¤›m."  (Meryem Suresi,
23-26)

Hz. Meryem'in Hz. ‹sa ile Kavmine Döndü¤ünde 
‹ftiraya U¤ramas›

Böylece onu tafl›yarak kavmine geldi. Dediler ki: "Ey Meryem, sen ger-
çekten flafl›rt›c› bir fley yapt›n. Ey Harun'un k›z kardefli, senin baban kö-
tü bir kifli de¤ildi ve annen de azg›n, utanmaz (bir kad›n) de¤ildi." (Mer-
yem Suresi, 27-28)

Hz.‹sa'n›n Beflikteyken Konuflmas›

Bunun üzerine ona (çocu¤a) iflaret etti. Dediler ki: "Henüz beflikte olan
bir çocukla biz nas›l konuflabiliriz?" (‹sa) Dedi ki: "fiüphesiz ben Allah'›n
kuluyum. (Allah) Bana Kitab› verdi ve beni peygamber k›ld›. Nerede
olursam (olay›m,) beni kutlu k›ld› ve hayat sürdü¤üm müddetçe, bana
namaz› ve zekat› vasiyet (emr) etti. Anneme itati de. Ve beni mutsuz bir
zorba k›lmad›. Selam üzerimedir; do¤du¤um gün, ölece¤im gün ve diri
olarak yeniden-kald›r›laca¤›m gün de." ‹flte Meryemo¤lu ‹sa; hakk›nda
kuflkuya düfltükleri "Hak Söz". (Meryem Suresi, 29-34)

Hz. ‹sa'n›n Peygamberli¤i

Onlar›n (peygamberleri) ard›ndan yanlar›ndaki Tevrat'› do¤rulay›c› ola-
rak Meryemo¤lu ‹sa'y› gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan,
önündeki Tevrat'› do¤rulayan ve muttakiler için yol gösterici ve ö¤üt
olan ‹ncil'i verdik. (Maide Suresi, 46)

Andolsun, biz Musa'ya kitab› verdik ve ard›ndan peflpefle elçiler gön-
derdik. Meryemo¤lu ‹sa'ya da apaç›k belgeler verdik ve onu Ruhu'l-Ku-
düs'le teyid ettik. Demek, size ne zaman bir elçi nefsinizin hofllanmaya-
ca¤› bir fleyle gelse, büyüklük taslayarak bir k›sm›n›z onu yalanlayacak,
bir k›sm›n›z da onu öldürecek misiniz? (Bakara Suresi, 87)



Hz. ‹sa'n›n Tevhide Ça¤r›s›

‹sa, aç›k belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim ve
hakk›nda ihtilafa düfltüklerinizin bir k›sm›n› size aç›klamak için de. Öy-
leyse Allah'tan sak›n›p korkun ve bana itaat edin. fiüphesiz Allah, O,
benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; flu halde O'na kulluk edin. Dos-
do¤ru yol budur." (Zuhruf Suresi, 63-64)

Hani Meryemo¤lu ‹sa da: "Ey ‹srailo¤ullar›, gerçekten ben, sizin için
Allah'tan gönderilmifl bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'› do¤rulay›c› ve
benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demifl-
ti. Fakat o, onlara apaç›k belgelerle gelince: "Bu, aç›kça bir büyüdür"
dediler. (Saf Suresi, 6)

Hz. ‹sa'n›n Mucizeleri

‹srailo¤ullar›na elçi k›lacak. (O, ‹srailo¤ullar›na flöyle diyecek:) "Gerçek
flu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kufl bi-
çiminde bir fley oluflturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'›n iz-
niyle kufl oluverir. Ve Allah'›n izniyle do¤ufltan kör olan›, alaca hastal›-
¤›na tutulan› iyilefltirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerini-
zi size haber veririm. fiüphesiz, e¤er inanm›flsan›z bunda sizin için ke-
sin bir ayet vard›r. Benden önceki Tevrat'› do¤rulamak ve size haram k›-
l›nan baz› fleyleri helal k›lmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim.
Art›k Allah'tan korkup bana itaat edin. Gerçekten Allah, benim de Rab-
bim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet edin. Dosdo¤ru olan yol
iflte budur." (Al-i imran Suresi, 49-51)

Hani Meryemo¤lu ‹sa da: "Ey ‹srailo¤ullar›, gerçekten ben, sizin için
Allah'tan gönderilmifl bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'› do¤rulay›c› ve
benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demifl-
ti. Fakat o, onlara apaç›k belgelerle gelince: "Bu, aç›kça bir büyüdür"
dediler. (Saf Suresi, 6)

Havariler ve Hz. ‹sa 

Nitekim ‹sa, onlarda inkâr› sezince, dedi ki: "Allah için bana yard›m ede-
cekler kimdir?" Havariler: "Allah'›n yard›mc›lar› biziz; biz Allah'a inand›k,
bizim gerçekten Müslümanlar oldu¤umuza flahid ol" dediler. "Rabbimiz,
biz indirdi¤ine inand›k ve elçiye uyduk. Böylece bizi flahidlerle beraber
yaz." (Al-i ‹mran Suresi, 52-53)
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Hani Havarilere: "Bana ve elçime iman edin" diye vahy (ilham) etmifl-
tim; onlar da: "‹man ettik, gerçekten Müslümanlar oldu¤umuza sen de
flahid ol" demifllerdi. Havariler: "Ey Meryemo¤lu ‹sa, Rabbin bize gök-
ten bir sofra indirebilir mi?" demifllerdi. O da: "E¤er inanm›fllarsan›z
Allah'tan korkup-sak›n›n" demiflti. (Bu sefer Havariler:) "Ondan yemek
istiyoruz, kalplerimiz tatmin olsun, senin de gerçekten bize do¤ru söy-
ledi¤ini bilelim ve buna flahidlerden olal›m" demifllerdi. Meryemo¤lu ‹sa:
"Allah'›m, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, öncemiz ve sonram›z
için bir bayram ve Sen'den de bir belge olsun. Bizi r›z›kland›r, Sen r›z›k
vericilerin en hay›rl›s›s›n" demiflti. Allah demiflti ki: "fiüphesiz ben bunu
size indirece¤im. Art›k sonra sizden kim inkâr ederse, ben onu gerçek-
ten alemlerden hiç kimseyi azabland›rmayaca¤›m bir azabla azabland›-
raca¤›m." (Maide Suresi, 111-115)

‹srailo¤ullar›n›n Hz. ‹sa'y› Öldürdüklerini Sanmalar›

Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karfl›l›k) bir dü-
zen kurdu. Allah, düzen kurucular›n en hay›rl›s›d›r. Hani Allah, ‹sa'ya
demiflti ki: "Ey ‹sa, do¤rusu senin hayat›na Ben son verece¤im, seni
Kendime yükseltece¤im, seni inkâr edenlerden temizleyece¤im ve sa-
na uyanlar› k›yamete kadar inkâra sapanlar›n üstüne geçirece¤im.
Sonra dönüflünüz yaln›zca Banad›r, hakk›nda anlaflmazl›¤a düfltü¤ü-
nüz fleyde aran›zda Ben hükmedece¤im." (Al-i ‹mran Suresi, 54-55)

Ve: "Biz, Allah'›n Resulü Meryemo¤lu Mesih ‹sa'y› gerçekten öldürdük"
demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürme-
diler ve onu asmad›lar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten
onun hakk›nda anlaflmazl›¤a düflenler, kesin bir flüphe içindedirler. On-
lar›n bir zanna uymaktan baflka buna iliflkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu
kesin olarak öldürmediler. Hay›r; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün
ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 157-158)

Hz. ‹sa'dan Sonra Ortaya At›lan Sapk›n ‹nan›fllar

Yahudiler: "Üzeyir Allah'›n o¤ludur" dediler; H›ristiyanlar da: "Mesih
Allah'›n o¤ludur" dediler. Bu, onlar›n a¤›zlar›yla söylemeleridir; onlar,
bundan önceki inkâr edenlerin sözlerini taklid ediyorlar. Allah onlar›
kahretsin; nas›l da çevriliyorlar? (Tevbe Suresi, 30)

Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taflk›nl›k etmeyin, Allah'a karfl› gerçek
olandan baflkas›n› söylemeyin. Meryemo¤lu Mesih ‹sa, ancak Allah'›n
elçisi ve kelimesidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e yöneltmifltir ve
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O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inan›n›z;  "üçtür" demeyi-
niz. (Bundan) kaç›n›n, sizin için hay›rl›d›r. Allah, ancak bir tek ilaht›r. O,
çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nun-
dur. Vekil olarak Allah yeter.  Mesih ve yak›nlaflt›r›lm›fl (yüksek derece
sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar.
Kim O'na ibadet etmeye 'karfl› çekimser' davran›rsa ve büyüklenme
gösterirse (bilmeli ki,) onlar›n tümünü huzurunda toplayacakt›r. (Nisa
Suresi, 171-172)

Meryemo¤lu Mesih, yaln›zca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip
geçti. Onun annesi dosdo¤rudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onla-
ra ayetleri nas›l aç›kl›yoruz? (Yine) bir bak, onlar ise nas›l da çevriliyor-
lar? (Maide Suresi, 75)

Onlar, Allah'› b›rak›p bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler ve
Meryemo¤lu Mesih'i de.. Oysa onlar, tek olan bir ilah'a ibadet etmekten
baflka bir fleyle emrolunmad›lar. O'ndan baflka ilah yoktur. O, bunlar›n
flirk kofltuklar› fleylerden yücedir. (Tevbe Suresi, 31)

Andolsun, "fiüphesiz Allah, Meryemo¤lu Mesih'tir" diyenler küfre düfl-
müfltür. Oysa Mesih'in dedi¤i (fludur:) "Ey ‹srailo¤ullar›, benim de Rab-
bim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, kendisine or-
tak koflana flüphesiz cenneti haram k›lm›flt›r, onun bar›nma yeri atefltir.
Zulmedenlere yard›mc› yoktur." Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" di-
yenler küfre düflmüfltür. Oysa tek bir ilahtan baflka ilah yoktur. E¤er
söylemekte olduklar›ndan vazgeçmezlerse, onlardan inkâr edenlere
mutlaka (ac›) bir azab dokunacakt›r. (Maide Suresi, 72-73)

Sonra onlar›n izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ard›nca gönderdik. Mer-
yemo¤lu ‹sa'y› da arkalar›ndan gönderdik; ona ‹ncil'i verdik ve onu izle-
yenlerin kalplerinde bir flefkat ve merhamet k›ld›k. (Bir bid'at olarak) Tü-
rettikleri ruhbanl›¤› ise, Biz onlara yazmad›k (emretmedik). Ancak
Allah'›n r›zas›n› aramak için (türettiler) ama buna da gerekti¤i gibi uy-
mad›lar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik, onlar-
dan birço¤u da fas›k olanlard›r. (Hadid Suresi, 27)

Meryemo¤lu (‹sa) bir örnek olarak verilince, senin kavmin hemen on-
dan (keyifle söz edip) kahkahalarla gülüyorlar. Dediler ki: "Bizim ilahla-
r›m›z m› daha hay›rl›, yoksa o mu?" Onu yaln›zca bir tart›flma-konusu
olsun diye (örnek) verdiler. Hay›r, onlar 'tart›flmac› ve düflman' bir ka-
vimdir. O, yaln›zca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu ‹srailo¤ul-
lar›na bir örnek k›ld›k. (Zuhruf Suresi, 57-59)  
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HZ. MUHAMMED

Hz. Muhammed'e Kuran'›n ‹ndirilmesi ve 
Kuran'la Hükmetmesi
Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur'an'› verdik.(Hicr Suresi,
87)
(Onlar›) Apaç›k deliller ve kitaplarla (gönderdik). Sana da zikri (Kur'an'›)
indirdik ki, insanlara kendileri için indirileni aç›klayas›n ve onlar da iyice
düflünsünler, diye.(Nahl Suresi, 44)

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

‹man edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen (Kur'an)a
-ki o Rablerinden bir hakt›r- iman edenlerin (Allah), kötülüklerini örtüp-
ba¤›fllam›fl, durumlar›n› düzeltip-›slah etmifltir.  (Muhammed Suresi, 2)

Sahibiniz (arkadafl›n›z olan peygamber) sapmad› ve azmad›. O, heva-
dan (kendi istek, düflünce ve tutkular›na göre) konuflmaz. O (söyledik-
leri), yaln›zca vahyolunmakta olan bir vahiydir. Ona (bu Kur'an'›) üstün
(oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) ö¤retmifltir. (Necm Suresi, 2-5)

Hz. Muhammed Allah'›n Elçisi ve 
Peygamberlerin Sonuncusudur  

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babas› de¤ildir; ancak o,
Allah'›n Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, herfleyi bilen-
dir. (Ahzab Suresi, 40)

Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tand›r, kötülükten de sana ne gelirse
o da kendindendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; flahid
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Andolsun hikmetli Kur'an'a, Gerçekten sen, gönderilen (elçi)lerdensin.
(Yasin Suresi, 2-3)

De ki: "Ey insanlar, ben Allah'›n sizin hepinize gönderdi¤i bir elçisi (pey-
gamberi)yim. Ki göklerin ve yerin mülkü yaln›z O'nundur. O'ndan baflka
ilah yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber
olan elçisine iman edin. O da Allah'a ve O'nun sözlerine inanmaktad›r.
Ona iman edin ki hidayete ermifl olursunuz. (Araf Suresi, 158)

Böylece biz seni, kendisinden önce nice ümmetler gelip-geçmifl olan bir
ümmete (elçi olarak) gönderdik; sana vahyettiklerimizi onlara okuyas›n
diye. Oysa onlar Rahman'a nankörlük ediyorlar. De ki: "O, benim Rab-
bimdir, O'ndan baflka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve son dönüfl
O'nad›r."(Ra'd Suresi, 30)

‹flte bunlar, Allah'›n ayetleridir; onlar› sana bir hak olarak okuyoruz. Sen
de gönderilen elçilerdensin. (Bakara Suresi, 252)

Muhammed, Allah'›n elçisidir. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere kar-
fl› zorlu, kendi aralar›nda ise merhametlidirler. Onlar›, rüku edenler,
secde edenler olarak görürsün; onlar, Allah'tan bir fazl (lütuf ve ihsan)
ve hoflnutluk aray›p-isterler. Belirtileri, secde izinden yüzlerindedir. ‹flte
onlar›n Tevrat'taki vas›flar› budur: ‹ncil'deki vas›flar› ise: Sanki bir ekin;
filizini ç›karm›fl, derken onu kuvvetlendirmifl, derken kal›nlaflm›fl, sonra
saplar› üzerinde do¤rulup-boy atm›fl (ki bu,) ekicilerin hofluna gider. (Bu
örnek,) Onunla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman
edip salih amellerde bulunanlara bir ma¤firet ve büyük bir ecir va'det-
mifltir. (Fetih Suresi, 29)

Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebli¤ et. E¤er (bu görevini)
yapmayacak olursan, O'nun elçili¤ini tebli¤ etmemifl olursun. Allah seni
insanlardan koruyacakt›r. fiüphesiz, Allah, kafir olan bir toplulu¤u hida-
yete erdirmez. (Maide Suresi, 67)

Muhammed, yaln›zca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler gelip-geçmifl-
tir. fiimdi o ölürse ya da öldürülürse, siz topuklar›n›z üzerinde gerisin
geriye mi döneceksiniz? ‹ki topu¤u üzerinde gerisin geri dönen kimse,
Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah, flükredenleri pek yak›nda ödül-
lendirecektir. (Al-i ‹mran Suresi, 144)

Hiç flüphesiz o (Kur'an), flerefli bir elçinin kesin sözüdür. O, bir flairin sö-
zü de¤ildir. Ne az inan›yorsunuz? Bir kahinin de sözü de¤ildir. Ne az
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ö¤üt al›p-düflünüyorsunuz? Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir. (Hak-
ka Suresi, 40-43)

Hz. Muhammed Bir Beflerdir

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

Hz. Muhammed Dosdo¤ru Bir Yol Üzerindedir

Gerçekten sen, gönderilen (elçi)lerdensin. Dosdo¤ru bir yol üzerin-
de(sin). (Yasin Suresi, 3-4)

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

fiu halde, sana vahyedilene s›ms›k›-tutun; çünkü sen dosdo¤ru bir yol
üzerindesin. (Zuhruf Suresi, 43)

fiüphesiz, Biz sana apaç›k bir fetih verdik.

Öyle ki Allah, senin geçmifl ve gelecek (her) günah›n› ba¤›fllas›n, üze-
rindeki nimetini tamamlas›n ve seni dosdo¤ru bir yola yöneltsin. (Fetih
Suresi, 1-2)

Hz. Muhammed Allah'›n Korumas›ndad›r 

Kuflluk vaktine andolsun, 'Karanl›¤› iyice çöktü¤ü' zaman geceye, Rab-
bin seni terketmedi ve dar›lmad›. fiüphesiz senin için son olan, ilk olan-
dan (ahiret dünyadan) daha hay›rl›d›r. Elbette Rabbin sana verecek,
böylece sen hoflnut kalacaks›n. Bir yetim iken, seni bulup da bar›nd›r-
mad› m›? Ve seni yol bilmez iken, 'do¤ru yola yöneltip iletmedi mi? Bir
yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? (Duha Suresi, 1-8)

Allah Hz. Muhammed'i Zengin Etmifltir

Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? (Duha Suresi, 8)

Hz. Muhammed, Müminler ‹çin Kendi Canlar›ndan Evlad›r

Medine halk›na ve çevresindeki bedevilere, Allah'›n elçisinden geri kal-
malar›, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yak›flmaz. Bu, ger-



115

çekten onlar›n Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, 'dayan›lmaz bir
açl›k' (çekmeleri), kâfirleri 'kin ve öfkeyle ayakland›racak' bir yere ayak
basmalar› ve düflmana karfl› bir baflar› kazanmalar› karfl›l›¤›nda, mut-
laka onlara bununla salih bir amel yaz›lm›fl olmas› nedeniyledir. fiüphe-
siz Allah, iyilik yapanlar›n ecrini kaybetmez. (Tevbe Suresi, 120)

Peygamber, mü'minler için kendi nefislerinden daha evlad›r ve onun
zevceleri de onlar›n anneleridir. Rahim sahipleri (akrabalar) de, Allah'›n
Kitab›nda birbirlerine öteki mü'minlerden ve muhacirlerden daha yak›n-
d›r. Ancak dostlar›n›za maruf üzere yapacaklar›n›z baflka; bunlar Kitap-
ta yaz›lm›fl bulunmaktad›r. (Azhab Suresi, 6)

Bir Müjdeci, fiahit ve Uyar›c›d›r

Ey Peygamber, gerçekten biz seni bir flahid, bir müjde verici ve bir uya-
r›c› olarak gönderdik. (Ahzab Suresi, 45)

(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanlar› müjdele. Ger-
çekten onlar için altlar›ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r. Kendilerine
r›z›k olarak bu ürünlerden her yedirildi¤inde: "Bu daha önce de r›z›klan-
d›¤›m›zd›r" derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmufl-
tur. Orada, onlar için tertemiz efller vard›r ve onlar orada süresiz kala-
ca klard›r. (Bakara Suresi, 25)

Böylece biz sizi, insanlara flahid (ve örnek) olman›z için orta bir ümmet
k›ld›k; Peygamber de üzerinizde bir flahid olsun. Senin üzerinde bulun-
du¤un (yönü, Ka'be'yi) k›ble yapmam›z, elçiye uyanlar›, topuklar› üze-
rinde gerisin geri dönenlerden ay›rdetmek içindir. Do¤rusu (bu,)
Allah'›n hidayete ilettiklerinin d›fl›nda kalanlar için büyük (bir yük)tür.
Allah, iman›n›z› bofla ç›karacak de¤ildir. fiüphesiz, Allah, insanlara flef-
kat edendir, esirgeyendir. (Bakara Suresi, 143)

Hz. Muhammed'in Geliflinin Tevrat ve 
‹ncil'de Müjdelenmesi
Hani Meryemo¤lu ‹sa da: "Ey ‹srailo¤ullar›, gerçekten ben, sizin için
Allah'tan gönderilmifl bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'› do¤rulay›c› ve
benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demifl-
ti. Fakat o, onlara apaç›k belgelerle gelince: "Bu, aç›kça bir büyüdür"
dediler. (Saff Suresi, 6)

Onlar ki, yanlar›ndaki Tevrat'ta ve ‹ncil'de (gelece¤i) yaz›l› bulacaklar›
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ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu
(iyili¤i) emrediyor, münkeri (kötülü¤ü) yasakl›yor, temiz fleyleri helal,
murdar fleyleri haram k›l›yor ve onlar›n a¤›r yüklerini, üzerlerindeki zin-
cirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard›m edenler
ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; iflte kurtulufla erenler bunlar-
d›r. De ki: "Ey insanlar, ben Allah'›n sizin hepinize gönderdi¤i bir elçisi
(peygamberi)yim. Ki göklerin ve yerin mülkü yaln›z O'nundur. O'ndan
baflka ilah yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygam-
ber olan elçisine iman edin. O da Allah'a ve O'nun sözlerine inanmakta-
d›r. Ona iman edin ki hidayete ermifl olursunuz. (Araf Suresi, 157-158)

Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklar›n› tan›r gibi
tan›rlar. Buna ra¤men içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçe¤i giz-
lerler. (Bakara Suresi, 146)

‹man Edenler ‹çin Bir Rahmettir

Andolsun size, içinizden s›k›nt›ya düflmeniz O'nun gücüne giden, size
pek düflkün, mü'minlere flefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmifltir.
(Tevbe Suresi, 128)

Biz seni alemler için yaln›zca bir rahmet olarak gönderdik. (Enbiya  Su-
resi, 107)

(Musa'ya) Seslendi¤imiz zaman da, sen Tur'un yan›nda de¤ildin. Ancak
Rabbinden bir rahmet olmak üzere senden önce kendilerine bir uyar›c›
gelmemifl olan bir kavmi uyarman için (gönderildin). Umulur ki, ö¤üt al›p
düflünürler diye. (Kasas Suresi, 46)

‹çlerinden Peygamberi incitenler ve: "O (her sözü dinleyen) bir kulakt›r"
diyenler vard›r. De ki: "O sizin için bir hay›r kula¤›d›r. Allah'a iman eder,
mü'minlere inan›p-güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir.
Allah'›n elçisine eziyet edenler... Onlar için ac› bir azab vard›r." (Tevbe
Suresi, 61)

Hz. Muhammed'in Tebli¤i ve Kuran'la Ö¤üt Vermesi

De ki: "Size bir tek ö¤üt veriyorum: "Allah için ikifler ikifler ve teker te-
ker k›yam etmeniz, sonra düflünmeniz. Sizin sahibiniz (veya arkadafl›-
n›z olan Peygamber)de hiçbir delilik yoktur. O, yaln›zca sizi, fliddetli bir
azab›n öncesinde  uyarand›r." De ki: "Ben sizden bir ücret istemiflsem,
art›k o sizin olsun. Benim ecrim (ücretim), yaln›zca Allah'a aittir. O, her-
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fleye flahid oland›r." De ki: "fiüphesiz Rabbim hakk› (bat›l›n yerine ve-
ya diledi¤i kimsenin kalbine) koyar. O, gaybleri bilendir. De ki: "Hak gel-
di; bat›l ise ne (bir fley) ortaya ç›karabilir, ne geri getirebilir." De ki: "E¤er
ben sapacak olsam, art›k kendi nefsim aleyhine sapm›fl olurum; e¤er
hidayeti bulacak olsam, bu da Rabbimin bana vahyetmekte oldu¤u
(Kur'an) sayesindedir. fiüphesiz O, iflitendir, yak›n oland›r." (Sebe Su-
resi, 46-50)

Sahibiniz (arkadafl›n›z olan peygamber) sapmad› ve azmad›. O, heva-
dan (kendi istek, düflünce ve tutkular›na göre) konuflmaz. O (söyledik-
leri), yaln›zca vahyolunmakta olan bir vahiydir. Ona (bu Kur'an'›) üstün
(oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) ö¤retmifltir. (Necm Suresi, 2-5)

Hz. Muhammed'e At›lan ‹ftiralar  

Onlar: "Ey kendisine kitap indirilen (Muhammed). Gerçekten sen cin-
lenmifl (bir deli)sin," dediler. "E¤er do¤ruyu söylüyor isen, bizlere me-
lekleri getirmeli de¤il miydin?" Hak olmaks›z›n biz melekleri indirmeyiz.
O zaman da onlara göz açt›r›lmaz. Hiç flüphesiz, zikri (Kur'an'›) biz in-
dirdik biz; onun koruyucular› da gerçekten Biziz. (Hicr Suresi, 6-9)

Ya da kendi elçilerini tan›mad›lar m› ki, flimdi onu inkar ediyorlar? Ya-
hut: "Onda bir delilik var" m› diyorlar? Hay›r, o, onlara hak ile gelmifl bu-
lunmaktad›r ve onlar›n ço¤u hakk› çirkin karfl›l›yorlar. (Müminun Sure-
si, 69-70)

Hz. Muhammed'in Mekke'den Ç›kar›lmas›

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

Hz. Muhammed'in Müminleri Teflvik Etmesi ve  
Allah'›n Onlara Olan Yard›m›

Ey Peygamber, sana ve seni izleyen mü'minlere Allah yeter. Ey Pey-
gamber, mü'minleri savafla karfl› haz›rlay›p-teflvik et. E¤er içinizde sab-



reden yirmi (kifli) bulunursa, iki yüz (kifliyi) ma¤lub edebilirler. Ve e¤er
içinizden yüz (sab›rl› kifli) bulunursa, kafirlerden binini yener. Çünkü on-
lar (gerçe¤i) kavramayan bir topluluktur. (Enfal Suresi,  64-65)

Hz. Muhammed ve Savafllar›

Ey Peygamber, kafirlerle ve münaf›klarla cihad et ve onlara karfl› sert
ve cayd›r›c› davran. Onlar›n bar›nma yerleri cehennemdir, ne kötü bir
yatakt›r o!..  (Tevbe Suresi, 73)

Bilin ki, 'ganimet olarak ele geçirdi¤iniz' fleylerin beflte biri, muhakkak
Allah'›n, Resûlün, yak›nlar›n, yetimlerin, yoksullar›n ve yolcunundur.
E¤er Allah'a, hak ile bat›l›n birbirinden ayr›ld›¤› gün, iki ordunun karfl›
karfl›ya geldi¤i günde (Bedir'de) kulumuza indirdi¤imize iman ediyorsa-
n›z (ganimeti böyle bölüflün). Allah, herfleye güç yetirendir. Hani siz va-
dinin yak›n kenar›nda, onlar uzak yamac›ndayd›lar; kervan ise sizden
daha afla¤›dayd›. E¤er sözleflseydiniz, kaç›n›lmaz olarak sözleflme ye-
ri (veya konusu) hakk›nda anlaflmazl›¤a düflerdiniz; ancak Allah, olaca-
¤› olan ifli gerçeklefltirmek için (böyle yapt›). Böylece, helak olacak kifli
apaç›k bir delilden sonra helak olsun, diri kalacak kifli apaç›k bir delil-
den sonra hayatta kals›n. fiüphesiz Allah, gerçekten iflitendir, bilendir.
Hani Allah, onlar› sana uykunda az gösteriyordu; e¤er sana çok göster-
seydi, gerçekten y›lg›nl›¤a kap›lacakt›n›z ve ifl konusunda gerçekten
çekiflmeye düflecektiniz. Ancak Allah esenlik (kurtulufl) ba¤›fllad›. Çün-
kü O, elbette sinelerin özünde sakl› duran› bilendir. Karfl› karfl›ya geldi-
¤inizde, Allah, 'olaca¤› olan ifli gerçeklefltirmek' için, onlar› gözlerinizde
az gösteriyor, sizi de onlar›n gözlerinde azalt›yordu. Ve (bütün) ifller
Allah'a döndürülür.  (Enfal Suresi, 41-44)

Hz. Muhammed ve Yahudiler

Ey Peygamber, kalpleri inanmad›¤› halde a¤›zlar›yla "‹nand›k" diyenler-
le Yahudiler'den küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar, ya-
lana kulak tutanlar, sana gelmeyen di¤er topluluk ad›na kulak tutanlar
(haber toplayanlar)d›r. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra
sapt›r›rlar, "Size bu verilirse onu al›n, o verilmezse ondan kaç›n›n" der-
ler. Allah, kimin fitne(ye düflme)sini isterse, art›k onun için sen  Allah'tan
hiçbir fleye malik olamazs›n. ‹flte onlar, Allah'›n kalplerini ar›tmak isteme-
dikleridir. Dünyada onlar için bir afla¤›lanma, ahirette onlar için büyük bir
azab vard›r. Onlar, yalana kulak tutanlard›r, haram yiyicilerdir. Sana ge-
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lirlerse aralar›nda hükmet veya onlardan yüz çevir. E¤er onlardan yüz
çevirecek olursan, sana hiçbir fleyle kesin olarak zarar veremezler. Ara-
lar›nda hükmedersen adaletle hükmet. fiüphesiz, Allah, adaletle hüküm
yürütenleri sever. Allah'›n hükmünün bulundu¤u Tevrat yanlar›nda oldu-
¤u halde, seni nas›l hakem k›l›yorlar ve sonra bunun peflinden yüz çevi-
riyorlar? ‹flte onlar, inanm›fl de¤ildir.  (Maide Suresi, 41-43)

Hz. Muhammed ve Kitap Ehli

Kitap Ehlinden bir grup, sizi flafl›rt›p sapt›rmay› arzulad›; fakat onlar an-
cak kendi nefislerini flafl›rt›p-sapt›r›rlar da fluuruna varmazlar. Ey Kitap
Ehli, siz flahid olup dururken, ne diye Allah'›n ayetlerini inkar ediyorsu-
nuz? Ey Kitap Ehli, neden hakk› bat›l ile örtüyor ve bildi¤iniz halde hak-
k› gizliyorsunuz? Kitap Ehlinden bir bölümü, dedi ki: "‹man edenlere
inene gündüzün bafllang›c›nda inan›n, bitiminde ise inkar edin. Belki
onlar da dönerler." "Ve sizin dininize uyanlardan baflkas›na inan›p gü-
venmeyin." De ki: "fiüphesiz do¤ru yol Allah'›n dosdo¤ru yoludur. Size
verilenin bir benzeri birine (‹slam peygamberine) veriliyor ya da Rabbi-
nizin kat›nda onlar (Müslümanlar) size karfl› deliller getiriyorlar, diye mi
(bu telafl›n›z?) De ki: "fiüphesiz 'lutuf ve ihsan (fazl)' Allah'›n elindedir,
onu diledi¤ine verir. Allah (rahmeti) genifl oland›r, bilendir." O, kime di-
lerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl)' sahibidir.
(Al-i ‹mran Suresi, 69-74)

Hz. Muhammed ve Cinler

fiu bir gerçek ki, Allah'›n kulu (olan Muhammed,) O'na dua (ibadet ve
kulluk) için kalkt›¤›nda, onlar (müflrikler,) neredeyse çevresinde keçele-
fleceklerdi. De ki: "Ben gerçekten, yaln›zca Rabbime dua ediyorum ve
O'na hiç kimseyi (ve hiçbir fleyi) ortak koflmuyorum." De ki: "Do¤rusu
ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irflad) sa¤layabilirim." De ki:
"Muhakkak beni Allah'tan (gelebilecek bir azaba karfl›) hiç kimse asla
kurtaramaz ve O'nun d›fl›nda asla bir s›¤›nak da bulamam." "(Benim gö-
revim,) Yaln›zca Allah'tan olan› ve O'nun gönderdiklerini tebli¤ etmektir.
Kim Allah'a ve O'nun elçisine isyan ederse, içinde ebedi kal›c›lar olmak
üzere onun için cehennem atefli vard›r." Sonunda onlar, kendilerine va-
dedileni gördükleri zaman, yard›mc› olmak bak›m›ndan kim daha zay›f-
m›fl ve say› bak›m›ndan kim daha azm›fl art›k ö¤renmifl olacaklard›r." De
ki: "Bilmiyorum, size vadedilen (k›yamet ve azab) yak›n m›, yoksa Rab-
bim onun için uzun bir süre mi koymufltur?"  (Cin Suresi, 19-25)



Hz. Muhammed ve Eflleri

Ey peygamber, efllerine söyle: "E¤er siz dünya hayat›n› ve onun süslü-
çekicili¤ini istiyorsan›z, gelin sizi yararland›ray›m ve güzel bir salma tar-
z›yla sizi sal›vereyim." "E¤er siz Allah'›, Resûlü'nü ve ahiret yurdunu is-
tiyorsan›z art›k hiç flüphesiz Allah, içinizden güzellikte bulunanlar için
büyük bir ecir haz›rlam›flt›r." Ey peygamberin kad›nlar›, sizden kim aç›k
bir çirkin-utanmazl›kta bulunursa, onun azab› iki kat olarak artt›r›l›r. Bu
da Allah'a göre pek kolayd›r. Ama sizden kim Allah'a ve Resûlü'ne gö-
nülden -itaat eder ve salih bir amelde bulunursa, ona ecrini iki kat veri-
riz. Ve biz ona üstün bir r›z›k da haz›rlam›fl›zd›r. Ey peygamberin kad›n-
lar›, siz kad›nlardan herhangi biri (gibi) de¤ilsiniz; e¤er sak›n›yorsan›z,
art›k sözü çekicilikle söylemeyin ki, sonra kalbinde hastal›k bulunan
kimse tamah eder. Sözü maruf bir tarzda söyleyin. Evlerinizde vakarla-
oturun (evlerinizi karargah edinin), ilk cahiliye (kad›nlar›)n›n süslerini
aç›¤a vurmas› gibi, siz de süslerinizi aç›¤a vurmay›n; namaz› dosdo¤-
ru k›l›n, zekat› verin, Allah'a ve elçisine itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, gerçek-
ten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinli¤i) gidermek ve sizi tertemiz k›l-
mak ister. Evlerinizde okunmakta olan Allah'›n ayetlerini ve hikmeti ha-
t›rlay›n. fiüphesiz Allah, latiftir, haberdar oland›r. (Ahzab Suresi, 28-34) 

Hani Peygamber, efllerinden baz›lar›na gizli bir söz söylemiflti. Derken
o (efllerinden biri), bunu haber verip Allah da ona bunu aç›¤a vurunca,
o da (Peygamber) bir k›sm›n› aç›klam›fl bir k›sm›n› (söylemekten) vaz-
geçmiflti. Sonunda haberi verince (efli) demiflti ki: "Bunu sana kim ha-
ber verdi?" O da: "Bana bilen, (herfleyden) haberdar olan (Allah) haber
verdi" demiflti. E¤er sizler (Peygamberin iki efli) Allah'a tevbe ederseniz
(ne güzel); çünkü kalbleriniz e¤rilik gösterdi. Yok e¤er ona karfl› birbiri-
nize destekçi olmaya kalk›fl›rsan›z, art›k Allah, onun mevlas›d›r; Cibril
ve mü'minlerin salih olan(lar)› da. Bunlar›n arkas›ndan melekler de
onun destekçisidirler.  (Tahrim Suresi, 3-4)

Hz. Muhammed ve Zeyd

Hani sen, Allah'›n kendisine nimet verdi¤i ve senin de kendisine nimet
verdi¤in kifliye: "Eflini yan›nda tut ve Allah'tan sak›n" diyordun; insanlar-
dan çekinerek Allah'›n aç›¤a vuraca¤› fleyi kendi nefsinde sakl› tutuyor-
dun; oysa Allah, kendisinden çekinmene çok daha lay›kt›. Art›k Zeyd,
ondan iliflkisini kesince, biz onu seninle evlendirdik; ki böylelikle evlat-
l›klar›n›n kendilerinden iliflkilerini kestikleri (kad›nlar› boflad›klar›) za-
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man, onlarla evlenme konusunda mü'minler üzerine bir güçlük olmas›n.
Allah'›n emri yerine getirilmifltir. Allah'›n kendisine farz k›ld›¤› bir fley(i
yerine getirme)de peygamber üzerine hiçbir güçlük yoktur. (Bu,) Daha
önce gelip geçen (ümmet)lerde Allah'›n bir sünnetidir. Allah'›n emri, tak-
dir edilmifl bir kaderdir.  (Ahzab Suresi, 37-38)

Hz. Muhammed'e Gayb Haberlerinden Vahyedilmesi

Bu, sana (ey Muhammed) vahyetti¤imiz gayb haberlerindendir. Yoksa
onlar, (Yusuf'un kardeflleri) o hileli-düzeni kurarlarken, yapacaklar› ifle
topluca karar verdikleri zaman sen yanlar›nda de¤ildin. (Yusuf Suresi,
102)

Hz. Muhammed'e K›blenin Bildirilmesi

Biz, senin yüzünü çok defa gö¤e do¤ru çevirip- durdu¤unu görüyoruz.
fiimdi elbette seni hoflnud olaca¤›n k›bleye çevirece¤iz. Art›k yüzünü
Mescid-i Haram yönüne çevir. Her nerede bulunursan›z, yüzünüzü
onun yönüne çevirin. fiüphesiz, kendilerine kitap verilenler, tart›flmas›z
bunun Rablerinden bir gerçek (hak) oldu¤unu elbette bilirler. Allah, yap-
t›klar›n›zdan gafil de¤ildir. (Bakara Suresi, 144)

HZ. ‹LYAS  KISSASI

Hz. ‹lyas'›n Peygamberli¤i

Zekeriya'y›, Yahya'y›, ‹sa'y› ve ‹lyas'› da (hidayete erifltirdik.) Onlar›n
hepsi salihlerdendir. (Enam Suresi, 85)

Gerçekten ‹lyas da, gönderilmifl (peygamber)lerdendi. (Saffat Suresi,
123)

fiüphesiz o, bizim mü'min olan kullar›m›zdand›. (Saffat Suresi, 132)

Hz. ‹lyas'›n Tebli¤i

Hani kendi kavmine demiflti ki: "Siz korkup sak›nmaz m›s›n›z? Siz Ba'le
tap›p da yarat›c›lar›n en güzeli (olan Allah'›) m› b›rak›yorsunuz? Allah ki,
sizin de Rabbiniz, önceki atalar›n›z›n da Rabbidir." Fakat onu yalanlad›-
lar; bundan dolay› gerçekten onlar, (azab için getirilip) haz›r bulunduru-
lacak olanlard›r. Ancak, muhlis olan kullar baflka. Sonra gelenler aras›n-
da ona (hay›rl› ve flerefli bir isim) b›rakt›k. ‹lyas'a selam olsun. fiüphesiz
biz, ihsanda bulunanlar› böyle ödüllendiririz. (Saffat Suresi, 124-131)
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HZ. ELYESA
‹smail'i, Elyasa'y›, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete erifltirdik). Onlar›n hep-
sini alemlere üstün k›ld›k. (Enam Suresi, 86)

‹smail'i, Elyesa'› ve Zülkifl'i de hat›rla. Hepsi de hay›rl› olanlardand›r.
(Sad Suresi, 48)

HZ. ‹DR‹S
Kitap'ta ‹dris'i de zikret. Çünkü o, do¤ru olan bir peygamberdi. Biz onu
yüce bir mekan (makam)a yükseltmifltik. (Meryem Suresi, 56-57)

‹smail, ‹dris ve Zü'l-Kifl, hepsi sabredenlerdendi. Onlar› rahmetimize
soktuk, flüphesiz onlar salih kimselerdi. (Enbiya Suresi, 85-86)

HZ. ‹SHAK
Böylelikle, onlardan ve Allah'tan baflka tapt›klar›ndan kopup-ayr›l›nca
ona ‹shak'› ve (o¤lu) Yakup'u arma¤an ettik ve her birini peygamber k›l-
d›k. (Meryem Suresi, 49)

Ve ona ‹shak'› ve Yakub'u arma¤an ettik, hepsini hidayete erifltirdik;
bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'›, Ey-
yub'u, Yusuf'u, Musa'y› ve Harun'u hidayete ulaflt›rd›k. Biz, iyilik yapan-
lar› iflte böyle ödüllendiririz. (Enam Suresi, 84)

HZ. YAKUP
Bunu ‹brahim, o¤ullar›na vasiyet etti, Yakup da: "O¤ullar›m, flüphesiz
Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak Müslüman olarak can verin" (di-
ye benzer bir vasiyette bulundu.) Yoksa siz, Yakub'un ölüm an›nda, ora-
da flahidler miydiniz? O, o¤ullar›na: "Benden sonra kime ibadet ede-
ceksiniz?" dedi¤inde, onlar: "Senin ilah›na ve atalar›n ‹brahim, ‹smail ve
‹shak'›n ilah› olan tek bir ilaha ibadet edece¤iz; bizler ona teslim olduk"
demifllerdi. (Bakara Suresi, 132-133)

Deyin ki: "Biz Allah'a; bize indirilene, ‹brahim, ‹smail, ‹shak, Yakub ve
torunlar›na indirilene, Musa ve ‹sa'ya verilen ile peygamberlere Rabbin-
den verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini di¤erinden ay›rdetmeyiz ve
biz O'na teslim olmufllar›z." (Bakara Suresi, 136)
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Yoksa siz, gerçekten ‹brahim'in, ‹smail'in, ‹shak'›n, Yakub'un ve torunla-
r›n›n yahudi veya H›ristiyan olduklar›n› m› söylüyorsunuz? De ki: "Siz
mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah m›? Allah'tan kendisinde olan bir
flehadeti gizleyenden daha zalim olan kimdir? Allah, yapt›klar›n›zdan
gafil de¤ildir." (Bakara Suresi, 140)

HZ. EYYÜP KISSASI
Kulumuz Eyyub'u da hat›rla. Hani o: "Herhalde fleytan, bana kahredici
bir ac› ve azab dokundurdu" diye Rabbine seslenmiflti. (Sad Suresi, 41)

Eyüp de; hani o Rabbine ça¤r›da bulunmufltu: "fiüphesiz bu dert (ve
hastal›k) beni sar›verdi. Sen merhametlilerin en merhametli olan›s›n."
Böylece onun duas›na icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik; ona
kat›m›zdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere aile-
sini ve onlarla birlikte bir kat›n› daha verdik. (Enbiya Suresi, 83-84)

"Aya¤›n› depret. ‹flte y›kanacak ve içecek so¤uk (su, diye vahyettik.).
Kat›m›zdan ona bir rahmet ve temiz ak›l sahiplerine bir ö¤üt olmak üze-
re ailesini ve onlarla birlikte bir benzerini de ba¤›fllad›k. "Ve eline bir
deste (sap) al, böylece onunla vur ve and›n› bozma." Gerçekten, Biz
onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yö-
nelip-dönen biriydi. (Sad Suresi, 42-44)

Böylece onun duas›na icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik; ona
kat›m›zdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere aile-
sini ve onlarla birlikte bir kat›n› daha verdik. (Enbiya Suresi, 84)

Kat›m›zdan ona bir rahmet ve temiz ak›l sahiplerine bir ö¤üt olmak üze-
re ailesini ve onlarla birlikte bir benzerini de ba¤›fllad›k. (Sad Suresi, 43)

HZ. ZÜLK‹FL
‹smail, ‹dris ve Zü'l-Kifl, hepsi sabredenlerdendi.  (Enbiya Suresi, 85)

‹smail'i, Elyesa'› ve Zülkifl'i de hat›rla. Hepsi de hay›rl› olanlardand›r.
(Sad Suresi, 48)
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KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN ‹NSANLAR VE
TOPLULUKLAR 

‹SRA‹LO⁄ULLARI (YAHUD‹LER)
Hani ‹srailo¤ullar›ndan, "Allah'tan baflkas›na kulluk etmeyin, anneye-
babaya, yak›nlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davran›n, insanlara
güzel söz söyleyin, namaz› dosdo¤ru k›l›n ve zekat› verin" diye misak
alm›flt›k. Sonra siz, pek az›n›z hariç, döndünüz ve (hâlâ) yüz çeviriyor-
sunuz. Hani sizden "Birbirinizin kan›n› dökmeyin, birbirinizi yurtlar›n›z-
dan ç›karmay›n" diye misak alm›flt›k. Sonra sizler bunu onaylam›flt›n›z,
hâlâ (buna) flahitlik ediyorsunuz. Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor,
bir bölümünüzü yurtlar›ndan sürüp-ç›kar›yor ve günah ve düflmanl›kla
aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size esir olarak geldiklerinde onlarla
fidyelefliyordunuz. Oysa onlar› ç›karman›z, size haram k›l›nm›flt›. Yok-
sa siz, Kitab›n bir bölümüne inan›p da bir bölümünü inkâr m› ediyorsu-
nuz? Art›k sizden böyle yapanlar›n dünya hayat›ndaki cezas› afla¤›l›k
olmaktan baflka de¤ildir; k›yamet gününde de azab›n en fliddetli olan›-
na u¤rat›lacaklard›r. Allah, yapt›klar›n›zdan gafil de¤ildir. ‹flte bunlar,
ahireti verip dünya hayat›n› sat›n alanlard›r; bundan dolay› azaplar› ha-
fifletilmez ve kendilerine yard›m edilmez. (Bakara Suresi,  83-86)

Yahudi olanlara her t›rnakl› (hayvan›) haram k›ld›k. S›¤›rlardan ve ko-
yunlardan, s›rtlar›na veya ba¤›rsaklar›na yap›flan veya kemi¤e kar›flan-
lar d›fl›nda iç ya¤lar›n› da onlara haram k›ld›k. 'Azg›nl›k ve hakka teca-
vüzde bulunmalar›' nedeniyle onlar› böyle cezaland›rd›k. Biz flüphesiz
do¤ru olanlar›z. (Enam Suresi, 146)

HIR‹ST‹YANLAR
Ve: "Biz H›ristiyanlar›z" diyenlerden kesin söz (misak) alm›flt›k. Sonun-
da onlar kendilerine hat›rlat›lan fleyden (yararlan›p) pay almay› unuttu-
lar. Böylece Biz de, k›yamete kadar aralar›nda kin ve düflmanl›k sald›k.
Allah, yapageldikleri fleyi onlara  haber verecektir. (Maide Suresi, 14)

Yahudi ve H›ristiyanlar: "Biz Allah'›n çocuklar›y›z ve sevdikleriyiz" dedi.
De ki: "Peki, ne diye sizi günahlar›n›zdan dolay› azabland›r›yor? Hay›r,
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siz O'nun yaratt›¤›ndan birer beflersiniz. O, diledi¤ini ba¤›fllar, diledi¤i-
ni azapland›r›r. Göklerin, yerin ve bunlar›n aras›ndakilerin tümünün
mülkü Allah'›nd›r. Son var›fl O'nad›r."  (Maide Suresi, 18)

Gerçek flu ki, iman edenlerle yahudiler, sabiîler ve H›ristiyanlardan
Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için
korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklard›r. (Maide Suresi, 69)

SAB‹‹LER
Gerçek flu ki, iman edenlerle yahudiler, sabiîler ve hristiyanlardan
Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için
korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklard›r. (Maide Suresi, 69)

SEMUD TOPLUMU
Andolsun, Biz Semud (kavmine de) kardeflleri Salih'i: "Yaln›zca Allah'a
kulluk edin" diye (demek üzere) gönderdik. Bir de ne görsün, onlar bir-
birlerine düflman kesilmifl iki gruptur. (Neml Suresi, 45)

Ad'› ve Semud'u da (y›k›ma u¤ratt›k). Gerçek flu ki, kendi oturduklar›
yerlerden size (durumlar›) belli olmaktad›r kendi yapt›klar›n› fleytan
süsleyip-çekici k›ld›, böylece onlar› yoldan al›koydu. Oysa onlar görebi-
len kimselerdi. (Ankebut Suresi, 38)

Semud ve Ad (toplumlar›), kâria'y› yalan sayd›lar. Bu nedenle Semud
(halk›), korkunç bir sesle helak edildi. (Hakka Suresi,  4-5)

LUT KAVM‹
Hani Lut da kavmine flöyle demiflti: "Sizden önce alemlerden hiç kim-
senin yapmad›¤› hayas›z-çirkinli¤i mi yap›yorsunuz? (Araf Suresi, 80)

Lut (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanlad›. (fiuara Suresi, 160)

Lut da; hani kavmine demiflti ki: "Siz, aç›kça gördü¤ünüz halde, yine de
o çirkin utanmazl›¤› yapacak m›s›n›z?" (Neml Suresi, 54)

Kavminin cevab›: "Lut ailesini flehrinizden sürüp ç›kar›n. Temiz kalmak
isteyen insanlarm›fl" demekten baflka olmad›. (Neml Suresi, 56)

MEDYEN HALKI
Medyen (toplumuna da) kardeflleri fiuayb'› (gönderdik. fiuayb onlara:)
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Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z
yoktur. Size Rabbinizden apaç›k bir belge (mucize) gelmifltir. Ölçüyü ve
tart›y› tam tutun, insanlar›n (haklar› olan mallar›n›) eflyas›n› de¤erinden
düflürüp-eksiltmeyin ve düzene (›slaha) konulmas›ndan sonra yeryü-
zünde bozgunculuk (fesad) ç›karmay›n. Bu sizin için daha hay›rl›d›r,
e¤er inan›yorsan›z." (Araf Suresi, 85)

Medyen'e de kardeflleri fiuayb'› (gönderdik) Böylece dedi ki: "Ey kav-
mim, Allah'a kulluk edin ve ahiret gününü umud edin ve yeryüzünde
bozguncular olarak kar›fl›kl›k ç›karmay›n." (Ankebut Suresi, 36)

RESS HALKI
Ad'›, Semud'u, Ress halk›n› ve bunlar aras›nda birçok nesilleri (yok et-
tik). (Furkan Suresi, 38)

B‹R KASABA HALKI
(Yine) Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek is-
tediler, fakat (kasaba halk›) onlar› konuklamaktan kaç›nd›. Onda (kasa-
bada) y›k›lmaya yüz tutmufl bir duvar buldular, hemen onu infla etti.
(Musa) Dedi ki: "E¤er isteseydin gerçekten buna karfl›l›k bir ücret ala-
bilirdin." (Kehf Suresi, 77)

YESR‹B HALKI
Onlardan bir grup da hani flöyle demiflti: "Ey Yesrib (Medine) halk›, ar-
t›k sizin için (burada) kalacak yer yok, flu halde dönün." Onlardan bir
topluluk da: "Gerçekten evlerimiz aç›kt›r" diye Peygamberden izin isti-
yordu; oysa onlar(›n evleri) aç›k de¤ildi. Onlar yaln›zca kaçmak istiyor-
lard›. (Ahzab Suresi, 13)

H‹CR HALKI
Andolsun, Hicr halk› da gönderilen(elçi)leri yalanlam›fllard›. (Hicr Sure-
si, 80)

AD HALKI
Ad (halk›na da) kardeflleri Hud'u (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim,
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Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. Siz yalan olarak
(tanr›lar) düzenlerden baflkas› de¤ilsiniz. (Hud Suresi, 50)

Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad ve Semud ile onlardan sonra ge-
lenlerin haberi size gelmedi mi? Ki onlar›, Allah'tan baflkas› bilmez. El-
çileri onlara apaç›k delillerle gelmifllerdi de, ellerini a¤›zlar›na götürüp
(öfkelerinden ›s›rd›lar) ve dediler ki: "Tart›flmas›z, biz sizin kendisiyle
gönderildi¤iniz fleyleri inkâr ettik ve bizi kendisine ça¤›rd›¤›n›z fleyden
de gerçekten kuflku verici bir tereddüt içindeyiz." (‹brahim Suresi, 9)

Ad (kavmi) de gönderilen (elçi)leri yalanlad›. (fiuara Suresi, 123)

Rabbinin Ad (kavmin)e ne yapt›¤›n› görmedin mi? (Fecr Suresi, 6)

BEDEV‹LER
Bedevilerden özür belirtenler, kendilerine izin verilmesi için geldiler.
Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler de oturup kald›. Onlardan inkar
edenlere pek ac› bir azap isabet edecektir. (Tevbe Suresi, 90)

Bedeviler inkar ve nifak bak›m›ndan daha fliddetlidir. Allah'›n elçisine in-
dirdi¤i s›n›rlar› bilmemeye de onlar daha 'yatk›n ve elverifllidir.' Allah bi-
lendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bedevilerden öyleleri vard›r ki, infak
etti¤ini bir cereme sayar ve sizi felaketlerin sar›vermesini bekler. Kötü
felaket onlar› sars›n. Allah iflitendir, bilendir. Bedevilerden öyleleri de
vard›r ki, onlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve infak etti¤ini Allah
kat›nda bir yak›nlaflmaya ve elçinin dua ve ba¤›fllama dileklerine (bir
yol) sayar. Haberiniz olsun, bu gerçekten onlar için bir yak›nlaflmad›r.
Allah da onlar› kendi rahmetine sokacakt›r. fiüphesiz Allah, ba¤›fllayan-
d›r, esirgeyendir. (Tevbe Suresi, 97-99)

Çevrenizdeki bedevilerden münaf›k olanlar vard›r ve Medine halk›ndan
da nifak› al›flkanl›¤a çevirmifl olanlar vard›r. Sen onlar› bilmezsin, Biz
onlar› biliriz. Biz onlar› iki kere azapland›raca¤›z, sonra onlar büyük bir
azaba döndürülecekler. (Tevbe Suresi, 101)

Bedevilerden geride b›rak›lanlar, sana diyecekler ki: "Bizi mallar›m›z ve
ailelerimiz meflgul etti. Bundan dolay› bizim için ma¤firet dile." Onlar,
kalplerinde olmayan fleyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: "fiimdi Allah, size
bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Allah'a kar-
fl› kim herhangi birfleyle güç yetirebilir? Hay›r, Allah yapt›klar›n›z› haber
aland›r." (Fetih Suresi, 11)
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Bedevilerden geride b›rak›lanlara de ki: "Siz yak›nda zorlu savaflç› olan
bir kavme ça¤r›lacaks›n›z; onlarla (ya) savafl›rs›n›z ya da (onlar)
Müslüman olurlar. Bu durumda e¤er itaat ederseniz, Allah, size güzel
bir ecir verir; e¤er bundan önce s›rt çevirdi¤iniz gibi (yine) s›rt çevirirse-
niz, sizi ac› bir azap ile azapland›r›r." (Fetih Suresi, 16)

Bedeviler, dedi ki: "‹man ettik." De ki: "Siz iman etmediniz; ancak "‹slam
(Müslüman veya teslim) olduk deyin. ‹man henüz kalplerinize girmifl de-
¤ildir. E¤er Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederseniz, O, sizin amellerinizden
hiçbir fleyi eksiltmez. fiüphesiz Allah, çok ba¤›fllayand›r, çok esirgeyen-
dir." (Hucurat Suresi, 14)

MED‹NE HALKI
Medine halk›na ve çevresindeki bedevilere, Allah'›n elçisinden geri kal-
malar›, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yak›flmaz. Bu, ger-
çekten onlar›n Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, 'dayan›lmaz bir
açl›k' (çekmeleri), kafirleri 'kin ve öfkeyle ayakland›racak' bir yere ayak
basmalar› ve düflmana karfl› bir baflar› kazanmalar› karfl›l›¤›nda, mut-
laka onlara bununla salih bir amel yaz›lm›fl olmas› nedeniyledir. fiüphe-
siz Allah, iyilik yapanlar›n ecrini kaybetmez. (Tevbe Suresi, 120)

TUBBA KAVM‹
Eyke halk› ve Tubba' kavmi de. Hepsi elçileri yalanlad›; böylece Benim
tehdidim (onlar›n üzerine) hak oldu. (Kaf Suresi, 14)

HZ. MUSA'NIN KAVM‹
Musa'n›n kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk
vard›r. (Araf Suresi, 159)

Onlara bir iyilik geldi¤i zaman "Bu bizim için" dediler; onlara bir kötülük
isabet etti¤inde (bunu da) Musa ve beraberindekilerin bir u¤ursuzlu¤u
olarak yorumlarlard›. Haberiniz olsun, Allah kat›nda as›l u¤ursuz olan-
lar kendileridir; ama onlar›n ço¤u bilmezler. (Araf Suresi, 131)

YUNUS KAVM‹
Ama (azap geldi¤i s›rada) iman edip iman› kendisine yarar sa¤lam›fl -
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Yunus kavminin d›fl›nda- bir ülke olsayd› ya! Onlar iman ettikleri zaman
dünya hayat›nda onlardan afla¤›lat›c› azab› kald›rd›k ve onlar› belli bir
zamana kadar yararland›rd›k. (Yunus Suresi, 98)

HZ. ‹BRAH‹M VE ONUNLA B‹RL‹KTE OLANLAR
‹brahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vard›r. Hani
kendi kavimlerine demifllerdi ki: "Biz, sizlerden ve Allah'›n d›fl›nda tap-
t›klar›n›zdan gerçekten uza¤›z. Sizi (art›k) tan›may›p-inkar ettik. Sizinle
aram›zda, siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düflman-
l›k ve bir kin bafl göstermifltir." Ancak ‹brahim'in babas›na: "Sana ba¤›fl-
lanma dileyece¤im, ama Allah'tan gelecek herhangi birfleye karfl› senin
için gücüm yetmez." demesi hariç. "Ey Rabbimiz, biz Sana tevekkül et-
tik ve 'içten Sana yöneldik.' Dönüfl Sanad›r." (Mümtehine Suresi, 4)

‹K‹DEN B‹R‹ (HZ. MUHAMMED'‹N ARKADAfiI)
Siz ona (Peygambere) yard›m etmezseniz, Allah ona yard›m etmifltir.
Hani kâfirler ikiden biri olarak onu (Mekke'den) ç›karm›fllard›; ikisi ma-
¤arada olduklar›nda arkadafl›na flöyle diyordu: "Hüzne kap›lma, elbet-
te Allah bizimle beraberdir." Böylece Allah ona 'huzur ve güvenlik duy-
gusunu' indirmiflti, onu sizin görmedi¤iniz ordularla desteklemifl, inkâr
edenlerin de kelimesini (inkâr ça¤r›lar›n›) alçaltm›flt›. Oysa Allah'›n keli-
mesi, yüce oland›r. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Tevbe Suresi, 40)

HZ. MUSA'NIN YARDIMCISI
Hani Musa genç yard›mc›s›na demiflti: "‹ki denizin birleflti¤i yere ulafl›n-
caya kadar gidece¤im ya da uzun zamanlar geçirece¤im." Böylece iki-
si, iki (deniz)in birleflti¤i yere ulafl›nca bal›klar›n› unutuverdiler; (bal›k)
denizde bir ak›nt›ya do¤ru (veya bir menfez bulup) kendi yolunu tuttu.
(Varmalar› gereken yere gelip) Geçtiklerinde (Musa) genç-yard›mc›s›na
dedi ki: "Yeme¤imizi getir bize, andolsun, bu yapt›¤›m›z-yolculuktan
gerçekten yorulduk." (Genç-yard›mc›s›) Dedi ki: "Gördün mü, kayaya
s›¤›nd›¤›m›zda, ben bal›¤› unuttum. Onu hat›rlamam› fleytandan baflka-
s› bana unutturmad›; o da flafl›lacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu."
(Musa) Dedi ki: "Bizim de arad›¤›m›z buydu." Böylelikle ikisi izleri üze-
rinde geriye do¤ru gittiler. (Kehf Suresi, 60-64)
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‹L‹M SAH‹B‹ B‹R K‹fi‹
Derken, kat›m›zdan kendisine bir rahmet verdi¤imiz ve taraf›m›zdan
kendisine bir ilim ö¤retti¤imiz kullar›m›zdan bir kulu buldular. Musa ona
dedi ki: "Do¤ru yol (rüfld) olarak sana ö¤retilenden bana ö¤retmen için
sana tabi olabilir miyim?" Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma
sabr›n› göstermeye güç yetiremezsin." (Böyleyken) "Özünü kavramaya
kuflat›c› olamad›¤›n fleye nas›l sabredebilirsin?" (Musa:) "‹nflaallah, be-
ni sabreden (biri olarak) bulacaks›n. Hiçbir iflte sana karfl› gelmeyece-
¤im" dedi. Dedi ki: "E¤er bana uyacak olursan, hiçbir fley hakk›nda ba-
na soru sorma, ben sana ö¤ütle-anlat›p söz edinceye kadar." Böylece
ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince, o bunu (gemiyi) deliver-
di. (Musa) Dedi ki: "‹çindekilerini bat›rmak için mi onu deldin? Andolsun,
sen flafl›rt›c› bir ifl yapt›n." Dedi ki: "Gerçekten benimle birlikte olma
sabr›n› göstermeye kesinlikle güç yetiremeyece¤ini ben sana söyleme-
dim mi?" (Musa:) "Beni, unuttu¤umdan dolay› sorgulama ve bu iflimden
dolay› bana zorluk ç›karma" dedi. Böylece ikisi (yine) yola koyuldular.
Nitekim bir çocukla karfl›laflt›lar, o hemen tutup onu öldürüverdi. (Musa)
Dedi ki: "Bir cana karfl›l›k olmaks›z›n, tertemiz bir can› m› öldürdün? An-
dolsun, sen kötü bir ifl yapt›n." Dedi ki: "Gerçekte benimle birlikte olma
sabr›n› göstermeye kesinlikle güç yetiremeyece¤ini ben sana söyleme-
dim mi?" (Musa:) "Bundan sonra sana birfley soracak olursam, art›k be-
nimle arkadafll›k etme. Benden yana bir özre ulaflm›fl olursun" dedi. (Yi-
ne) Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek iste-
diler, fakat (kasaba halk›) onlar› konuklamaktan kaç›nd›. Onda (kasaba-
da) y›k›lmaya yüz tutmufl bir duvar buldular, hemen onu infla etti. (Mu-
sa) Dedi ki: "E¤er isteseydin gerçekten buna karfl›l›k bir ücret alabilir-
din." Dedi ki: "‹flte bu, benimle senin aranda ayr›lma (zaman›)m›z. Sa-
na, üzerinde sab›r göstermeye güç yetiremeyece¤in bir yorumu haber
verece¤im. (Kehf Suresi, 65-78)

HZ. MUSA VE KADINLAR
Medyen suyuna vard›¤› zaman, su almakta olan bir insan toplulu¤u bul-
du. Onlar›n gerisinde de (hayvanlar› su bafl›na götürmekten çekinen) iki
kad›n buldu. Dedi ki: "Bu durumunuz ne?" "Çobanlar sürülerini sulama-
d›kça, biz sürülerimizi sulayamay›z; babam›z, yafl› ilerlemifl bir ihtiyar-
d›r." dediler. Hemencecik onlar›n sürülerini sulad›, sonra yine gölgeye



çekilerek dedi ki: "Rabbim, do¤rusu bana indirdi¤in her hayra muhta-
c›m." Çok geçmeden, o iki (kad›n)dan biri, (utana utana) yürüyerek ona
geldi. "Babam, bizim için sürüleri sulamana karfl›l›k sana mükafaat ver-
mek üzere seni davet etmektedir." dedi. Bunun üzerine ona gelip de
olup bitenleri anlat›nca o: "Korkma" dedi. "Zalimler toplulu¤undan kur-
tulmufl oldun." O (kad›n)lardan biri dedi ki: "Ey babac›¤›m, onu ücretli
olarak tut; çünkü ücretle tuttuklar›n›n en hay›rl›s› gerçekten o kuvvetli,
güvenilir (biri)dir." (Babalar›) Dedi ki: "Do¤rusu ben, sekiz y›l bana hiz-
met etmene karfl›l›k olmak üzere, flu iki k›z›mdan birini sana nikahla-
mak istiyorum; flayet on (y›l)a tamamlayacak olursan, art›k o da sen-
den. Ben sana zorluk ç›karmak istemem; beni de inflaallah salih olan-
lardan bulacaks›n." (Kasas Suresi, 23-27)

TALUT VE TOPLULU⁄U
Onlara Peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) gönder-
di." Onlar: "Biz hükümdarl›¤a, ona göre daha çok hak sahibiyken ve
ona bir mal (servet) bollu¤u verilmemiflken, nas›l bizi (yönetmek üzere)
hükümdarl›k (mülk) onun olabilir?" dediler. O (flöyle) demiflti: "Do¤rusu
Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü artt›rd›. Allah, kime
dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) genifl oland›r, bilendir."
Peygamberleri, onlara (flöyle) dedi: "Onun hükümdarl›¤›n›n belgesi, si-
ze Tabut'un gelmesi (olacakt›r ki) onda Rabbinizden 'bir güven duygu-
su ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var;
onu melekler tafl›r. E¤er inanm›fllarsan›z, bunda flüphesiz sizin için bir
delil vard›r." Talut, orduyla birlikte ayr›ld›¤›nda dedi ki: "Do¤rusu Allah
sizi bir ›rmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse, art›k o benden de-
¤ildir ve kim de -eliyle bir avuç alanlar hariç- onu tadmazsa bendendir.
Küçük bir k›sm› hariç (hepsi sudan) içti. O, kendisiyle beraber iman
edenlerle (›rma¤›) geçince onlar (geride kalanlar): "Bugün bizim Calut'a
ve ordusuna karfl› (koyacak) gücümüz yok" dediler. (O zaman) Muhak-
kak Allah'a kavuflacaklar›n› umanlar (flöyle) dediler: "Nice küçük toplu-
luk, daha çok olan bir toplulu¤a Allah'›n izniyle galib gelmifltir; Allah sab-
redenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 247-249)

CALUT VE ORDUSU
Onlar, Calut ve ordusuna karfl› meydana (savafla) ç›kt›klar›nda, dediler
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ki: "Rabbimiz, üzerimize sab›r ya¤d›r, ad›mlar›m›z› sabit k›l (kayd›rma)
ve kâfirler toplulu¤una karfl› bize yard›m et." (Bakara Suresi, 250)

KEHF EHL‹ - RAK‹M EHL‹
Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini bizim flafl›lacak ayetlerimizden mi
sand›n? O gençler, ma¤araya s›¤›nd›klar› zaman, demifllerdi ki: "Rab-
bimiz, kat›ndan bize bir rahmet ver ve iflimizden bize do¤ruyu kolaylafl-
t›r (bizi baflar›l› k›l). (Kehf Suresi, 9-10)

Sonra iki gruptan hangisinin kald›klar› süreyi daha iyi hesap etti¤ini be-
lirtmek için onlar› uyand›rd›k. (Kehf Suresi, 12)

Onlar›n kalpleri üzerinde (sabr› ve kararl›l›¤›) rabtetmifltik; (Krala karfl›)
K›yam ettiklerinde demifllerdi ki: "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin
Rabbidir; ilah olarak biz O'ndan baflkas›na kesinlikle tapmay›z, (e¤er
tersini) söyleyecek olursak, andolsun, gerçe¤in d›fl›na ç›kar›z." (Kehf
Suresi, 14)

(‹çlerinden biri demiflti ki:) "Madem ki siz onlardan ve Allah'tan baflka
tapt›klar›ndan kopup-ayr›ld›n›z, o halde, (da¤lara çekilip) ma¤araya s›-
¤›n›n da Rabbiniz size rahmetinden (bolca bir miktar›n›) yays›n ve ifli-
nizden size bir yarar kolaylaflt›rs›n." (Onlara bakt›¤›nda) Görürsün ki,
günefl do¤du¤unda ma¤aralar›na sa¤ yandan yönelir, batt›¤›nda onlar›
sol yandan keser-geçerdi ve onlar da onun (ma¤aran›n) genifl bofllu-
¤undalard›. Bu, Allah'›n ayetlerindendir. Allah, kime hidayet verirse, iflte
hidayet bulan odur, kimi sapt›r›rsa onun için asla do¤ru-yolu gösterici bir
veli bulamazs›n. Sen onlar› uyan›k san›rs›n, oysa onlar (derin bir uyku-
da) uyuflmufllard›r. Biz onlar› sa¤ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpek-
leri de iki kolunu uzatm›fl yat›yordu. Onlar› görmüfl olsayd›n, geri dönüp
onlardan kaçard›n, onlardan içini korku kaplard›. (Kehf Suresi, 16-18)

YE'CUC VE ME'CUC
‹ki seddin aras›na kadar ulaflt›, onlar›n (sedlerin) önünde hemen hemen
hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn,
gerçekten Ye'cuc ve Me'cuc, yeryüzünde bozgunculuk ç›kar›yorlar, bi-
zimle onlar aras›nda bir sed infla etmen için sana vergi verelim mi?" De-
di ki: "Rabbimin beni kendisinde sa¤lam bir iktidarla yerleflik k›ld›¤›
(güç, nimet ve imkan), daha hay›rl›d›r. Madem öyle, bana (insani) güç-
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le yard›m edin de, sizinle onlar aras›nda sapasa¤lam bir engel k›lay›m."

"Bana demir kütleleri getirin", iki da¤›n aras› eflit düzeye gelince, "Kö-
rükleyin" dedi. Onu atefl haline getirinceye kadar (bu ifli yapt›, sonra:)
dedi ki: "Bana getirin, üzerine eritilmifl bak›r dökeyim." Böylelikle, ne
onu aflabildiler, ne onu delmeye güç yetirebildiler. (Kehf Suresi, 93-97)

Yecuc ve Mecuc (un sedleri) aç›ld›¤›nda, onlar her bir tepeden ak›n
ederler; (Enbiya Suresi, 96)

BA⁄ SAH‹PLER‹
Onlara iki adam›n örne¤ini ver; onlardan birine iki üzüm ba¤› verdik ve
ikisini hurmal›klarla donatt›k, ikisinin aras›nda da ekinler bitirmifltik. ‹ki
ba¤ da yemifllerini vermifl, ondan (verim bak›m›ndan) hiçbir fleyi nok-
san b›rakmam›fl ve aralar›nda bir ›rmak f›flk›rtm›flt›k. (‹kisinden) Birinin
baflka ürün (veren yer)leri de vard›. Böylelikle onunla konuflurken arka-
dafl›na dedi ki: "Ben, mal bak›m›ndan senden daha zenginim, insan sa-
y›s› bak›m›ndan da daha güçlüyüm." Kendi nefsinin zalimi olarak (böy-
lece) ba¤›na girdi (ve): "Bunun sonsuza kadar kuruyup-yok olaca¤›n›
sanm›yorum" dedi. "K›yamet-saati'nin kopaca¤›n› da sanm›yorum. Bu-
na ra¤men Rabbime döndürülecek olursam, flüphesiz bundan daha ha-
y›rl› bir sonuç bulaca¤›m." Kendisiyle konuflmakta olan arkadafl› ona
dedi ki: "Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni
düzgün (eli aya¤› tutan, gücü kuvveti yerinde) bir adam k›lan (Allah)› in-
kar m› ettin?" "Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç
kimseyi ortak koflmam." "Ba¤›na girdi¤in zaman, 'Maflaallah, Allah'tan
baflka kuvvet yoktur' demen gerekmez miydi? E¤er beni mal ve çocuk
bak›m›ndan senden daha az (güçte) görüyorsan." "Belki Rabbim senin
ba¤›ndan daha hay›rl›s›n› bana verir, (seninkinin) üstüne gökten 'yak›p-
y›kan bir afet' gönderir de kaygan bir toprak kesiliverir." "Veya onun su-
yu dibe göçüverir de böylelikle onu aray›p-bulmaya kesinlikle güç yeti-
remezsin." (Derken) Onun ürünleri (afetlerle) kuflat›l›verdi. Art›k o, u¤-
runda harcad›klar›na karfl› avuçlar›n› (esefle) o¤uflturuyordu. O (ba¤›n)
çardaklar› y›k›lm›fl durumdayd›, kendisi de flöyle diyordu: "Keflke Rab-
bime hiç kimseyi ortak koflmasayd›m." (Kehf Suresi, 32-42)

fiEHR‹N UZA⁄INDAN GELEN ADAM
fiehrin en uzak yerinden bir adam koflarak geldi: "Ey kavmim, elçilere
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uyun" dedi. "Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar hidayet bulmufl
kimselerdir." "Bana ne oluyor ki, beni yaratana kulluk etmeyecekmiflim?
Siz O'na döndürüleceksiniz." "Ben, O'ndan baflka ilahlar edinir miyim ki,
Rahman (olan Allah), bana bir zarar dileyecek olsa, ne onlar›n flefaati
bana birfleyle yarar sa¤lar, ne de onlar beni kurtarabilirler." "O durum-
da ise, gerçekten ben apaç›k bir sap›kl›k içinde olmufl olurum." "fiüphe-
siz ben, sizin Rabbinize iman ettim; iflte beni iflitin." Ona: "Cennete gir"
denildi. O da: "Keflke benim kavmim de bir bilseydi" dedi. "Rabbimin
beni ba¤›fllad›¤›n› ve a¤›rlananlardan k›ld›¤›n›." (Yasin Suresi, 20-26)

HZ. YUSUF'UN Z‹NDAN ARKADAfiLARI
Onunla birlikte iki genç de zindana girmiflti. Biri: "Ben (rüyamda) kendi-
mi flarap s›k›yorken gördüm." dedi. Öbürü: "Ben de kendimi bafl›m›n
üstünde ekmek tafl›yorken gördüm; kufl da ondan yemekteydi" dedi.
"Bunun yorumundan bize haber ver. Do¤rusu biz seni, iyilik yapanlar-
dan görmekteyiz." (Yusuf Suresi, 36)

‹kisinden kurtulaca¤›n› sand›¤› kifliye dedi ki: "Efendinin kat›nda beni
hat›rla." Fakat fleytan, efendisine hat›rlatmay› ona unutturdu, böylece
daha nice y›llar (Yusuf) zindanda kald›. (Yusuf Suresi, 42)

O iki kifliden kurtulmufl olan›, nice zaman sonra hat›rlad› ve: "Ben bu-
nun yorumunu size haber veririm, hemen beni (zindana) gönderin" de-
di. (Zindana gidip:) "Yusuf, ey do¤ru (sözlü insan). Yedi besili ine¤i ye-
di zay›f (ine¤in) yedi¤i ve yedi yeflil baflakla di¤erleri kuru olan (rüya)
konusunda bize fetva ver. Umar›m ki insanlara da (senin söylediklerin-
le) dönerim, belki onlar (bunun anlam›n›) ö¤renmifl olurlar." (Yusuf Su-
resi, 45-46)

HZ. YUSUF'UN KARDEfiLER‹
(Babas›) Demiflti ki: "O¤lum, rüyan› kardefllerine anlatma, yoksa sana
bir tuzak kurarlar. Çünkü fleytan, insan için apaç›k bir düflmand›r." (Yu-
suf Suresi, 5)

Andolsun, Yusuf ve kardefllerinde soranlar için ayetler (ibretler) vard›r.
Onlar flöyle demiflti: "Yusuf ve kardefli babam›za bizden daha sevgili-
dir; oysaki biz, birbirini pekifltiren bir toplulu¤uz. Gerçekte babam›z,
aç›kça bir flaflk›nl›k içindedir." "Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere at›p-
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b›rak›n ki baban›z›n yüzü yaln›zca size (dönük) kals›n. Ondan sonra da
salih bir topluluk olursunuz." ‹çlerinden bir sözcü dedi ki: "E¤er (mutla-
ka bir fley) yapacaksan›z, öldürmeyin Yusuf'u, onu kuyunun derinlikle-
rine b›rak›verin de bir yolcu kafilesi als›n." (Bu karara vard›ktan sonra)
"Ey Babam›z," dediler. "Sana ne oluyor, Yusuf'a karfl› bize güvenmiyor-
sun? Oysa gerçekte biz, onun iyili¤ini isteyenleriz." "Sen onu yar›n bi-
zimle gönder, gönlünce gezsin, oynas›n. Elbette biz onu koruyup-göze-
tiriz." Dedi ki: "Sizin onu götürmeniz gerçekten beni üzer ve siz ondan
habersiz iken onu kurdun yemesinden korkuyorum." Dediler ki: "Andol-
sun, biz, birbirini kollayan bir topluluk iken, kurt onu yerse, bu durumda
flüphesiz kayba u¤rayan (aciz) kimseler oluruz." Nitekim onu götürdük-
leri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrand›klar› zaman, biz
ona (flöyle) vahyettik: "Andolsun, sen onlara kendileri, fark›nda de¤il-
ken bu yapt›klar›n› haber vereceksin." Akflam üstü babalar›na a¤lar va-
ziyette geldiler. Dediler ki: "Ey Babam›z, gerçek flu ki, biz gittik, yar›fl›-
yorduk. Yusuf'u da yiyeceklerimizin (veya eflyam›z›n) yan›nda b›rak-
m›flt›k. Fakat onu kurt yemifl. Ne var ki biz do¤ruyu söylesek bile sen
bize inanacak de¤ilsin." Ve üzerine yalandan kan (sürülmüfl) olan göm-
le¤ini getirdiler. "Hay›r" dedi. Nefsiniz, sizi yan›lt›p (böyle) bir ifle sürük-
lemifl. Bundan sonra (bana düflen) güzel bir sab›rd›r. Sizin bu düzüp-
uydurduklar›n›za karfl› (kendisinden) yard›m istenecek olan Allah't›r."
(Yusuf Suresi, 7-18)

(Kurakl›k bafllay›nca) Yusuf'un kardeflleri gelip yan›na girdiler, onu tan›-
mad›klar› halde kendisi onlar› hemen tan›d›. Onlar›n erzak yüklerini ha-
z›rlay›nca dedi ki: "Bana baban›zdan olan kardeflinizi getirin. Görmüyor
musunuz, ben ölçüyü tam tutar›m ve ben konukseverlerin en hay›rl›s›-
y›m." "E¤er onu bana getirmeyecek olursan›z, art›k benim kat›mda si-
zin için bir ölçek (erzak) yoktur ve bana da yaklaflmay›n." Dediler ki:
"Onu babas›ndan istemeye çal›flaca¤›z ve herhalde biz bunu yapabile-
ce¤iz." Yard›mc›lar›na dedi ki: "Sermayelerini (erzak bedellerini) yükle-
rinin içine koyun. ‹htimal ki ailelerine döndüklerinde bunun fark›na va-
r›rlar da belki geri dönerler." Böylelikle babalar›na döndükleri zaman,
dediler ki: "Ey babam›z, ölçek bizden engellendi. Bu durumda kardefli-
mizi bizimle gönder de erza¤› alal›m. Onu mutlaka koruyaca¤›z." Dedi
ki: "Daha önce kardefli konusunda size güvendi¤imden baflka (bir fle-
kilde) onun hakk›nda size güvenir miyim? Allah en hay›rl› koruyucudur
ve O, esirgeyenlerin esirgeyicisidir." Erzak yüklerini aç›p da sermayele-



rinin kendilerine geri verilmifl oldu¤unu gördüklerinde, dediler ki: "Ey
Babam›z, daha neyi ar›yoruz, iflte sermayemiz bize geri verilmifl; (bu-
nunla yine) ailemize erzak getiririz, kardeflimizi koruruz ve bir deve yü-
künü de ilave ederiz. Bu (ald›¤›m›z) az bir ölçektir." "Bana etraf›n›z›n
çepeçevre kuflat›lmas› d›fl›nda, onu ne olursa olsun mutlaka bana ge-
tirece¤inize dair Allah ad›na kesin bir söz verinceye kadar, onu sizinle
asla gönderemem." dedi. Böylelikle ona kesin bir söz verince dedi ki:
"Allah, söylediklerimize vekildir." Ve dedi ki: "Ey çocuklar›m, tek bir ka-
p›dan girmeyin, ayr› ayr› kap›lardan girin. Ben size Allah'tan hiçbir fleyi
sa¤layamam (gideremem). Hüküm yaln›zca Allah'›nd›r. Ben O'na tevek-
kül ettim. Tevekkül edenler de yaln›zca O'na tevekkül etmelidirler." Ba-
balar›n›n kendilerine emretti¤i yerden (M›s›r'a) girdiklerinde, (bu,) -Ya-
kub'un nefsindeki dile¤i aç›¤a ç›karmas› d›fl›nda- onlara Allah'tan gele-
cek olan hiçbir fleyi (gidermeyi) sa¤lamad›. Gerçekten o, kendisine ö¤-
retti¤imiz için bir ilim sahibiydi. Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. (Yusuf
Suresi, 58-68)

Yusuf'un yan›na girdikleri zaman, o, kardeflini ba¤r›na bast›; "Ben" de-
di. "Senin gerçekten kardeflinim. Art›k onlar›n yapt›klar›na üzülme." Er-
zak yüklerini kendilerine haz›rlay›nca da, su kab›n› kardeflinin yükü içi-
ne b›rakt›, sonra bir münadi (flöyle) seslendi: "Ey kafile, sizler gerçek-
ten h›rs›zs›n›z." Onlara do¤ru yönelerek: "Neyi kaybettiniz?" dediler.
Dediler ki: "Hükümdar›n su tas›n› kaybettik, kim onu (bulup) getirirse,
(ona arma¤an olarak) bir deve yükü vard›r. Ben de buna kefilim." "Allah
ad›na, hayret" dediler. "Siz de bilmiflsiniz ki, biz (bu) yere bozgunculuk
ç›karmak amac›yla gelmedik ve biz h›rs›z de¤iliz." "Öyleyse" dediler.
"E¤er yalan söylüyorsan›z (bunun) cezas› nedir?" Dediler ki: "Bunun ce-
zas›, (su tas›) yükünde bulunan›n kendisidir. ‹flte biz zulmedenleri böy-
le cezaland›r›r›z." Böylece (Yusuf) kardeflinin kab›ndan önce onlar›n
kablar›n› (yoklamaya) bafllad›, sonra onu kardeflinin kab›ndan ç›kard›.
‹flte biz Yusuf için böyle bir plan düzenledik. (Yoksa) Hükümdar›n dinin-
de (yürürlükteki kanuna göre) kardeflini (yan›nda) al›koyamazd›. Ancak
Allah'›n dilemesi baflka. Biz diledi¤imizi derecelerle yükseltiriz. Ve her
bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vard›r. (Yusuf Suresi, 69-76)

Dediler ki: "Ey Vezir, gerçek flu ki, bunun yafll› (ve) büyük bir babas› var;
onun yerine bizden birisini al›koy. Do¤rusu biz, seni iyilik yapanlardan
görmekteyiz." Dedi ki: "Eflyam›z› kendisinde buldu¤umuzun d›fl›nda, bi-
risini al›koymam›zdan Allah'a s›¤›n›r›z. Yoksa bu durumda kuflkusuz biz
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zalim oluruz." Ondan umutlar›n› kestikleri zaman, (durumu) kendi ara-
lar›nda görüflmek üzere bir yana çekildiler. Onlar›n büyükleri dedi ki:
"Baban›z›n size karfl› Allah ad›na kesin bir söz ald›¤›n› ve daha önce
Yusuf konusunda yapt›¤›m›z afl›r›l›¤› (iflledi¤imiz suçu) bilmiyor musu-
nuz? Art›k (bundan böyle) ben, ya babam bana izin verinceye veya
Allah bana iliflkin hüküm verinceye kadar (bu) yerden kesin olarak ay-
r›lamam. O, hüküm verenlerin en hay›rl›s›d›r." "Dönün baban›za ve de-
yin ki: '-Ey babam›z, senin o¤lun gerçekten h›rs›zl›k etti. Biz, bildi¤imiz-
den baflkas›na flahitlik etmedik. Biz gayb›n kollay›c›lar› de¤iliz." "‹çinde
(yaflamakta) oldu¤umuz flehre sor, hem kendisinde geldi¤imiz kervana
da. Biz gerçekten do¤ruyu söyleyenleriz." (fiehre dönüp durumu baba-
lar›na aktar›nca o:) "Hay›r" dedi. "Nefsiniz sizi yan›lt›p (böyle) bir ifle sü-
rüklemifl. Bundan sonra (bana düflen) güzel bir sab›rd›r. Umulur ki
Allah (pek yak›n bir gelecekte) onlar›n tümünü bana getirir. Çünkü O,
bilenin, hüküm ve hikmet sahibi olan›n kendisidir." (Yusuf Suresi, 78-83)

"O¤ullar›m, gidin de Yusuf ile kardeflinden (duyarl› bir araflt›rmayla) bir
haber getirin ve Allah'›n rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler
toplulu¤undan baflkas› Allah'›n rahmetinden umut kesmez." Böylece
onun (Yusuf'un) huzuruna girdikleri zaman, dediler ki: "Ey Vezir, bize ve
ailemize fliddetli bir darl›k dokundu; önemi olmayan bir sermaye ile gel-
dik. Bize art›k (yine) ölçe¤i tam olarak ver ve bize ilave bir ba¤›flta bu-
lun. fiüphesiz Allah, tasaddukta bulunanlara karfl›l›¤›n› verir." (Yusuf)
Dedi ki: "Sizler, cahiller iken Yusuf'a ve kardefline neler yapt›¤›n›z› bili-
yor musunuz?" "Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle mi?" dediler.
"Ben Yusuf'um" dedi. "Ve bu da kardeflimdir. Do¤rusu Allah bize lütuf-
da bulundu. Gerçek flu ki, kim sak›n›r ve sabrederse, flüphesiz Allah,
iyilikte bulunanlar›n karfl›l›¤›n› bofla ç›karmaz." Dediler ki: "Allah ad›na,
hayret, Allah seni gerçekten bize karfl› tercih edip-seçmifltir ve biz de
gerçekten hataya düflenler idik." Dedi ki: "Bugün size karfl› sorgulama,
k›nama yoktur. Sizi Allah ba¤›fllas›n. O, merhametlilerin (en) merhamet-
lisidir." "Bu gömle¤imle gidin de, babam›n yüzüne sürün. Gözü (yine)
görür hale gelir. Bütün ailenizi de bana getirin." (Yusuf Suresi, 87-93)

(Çocuklar› da:) "Ey babam›z, bizim için günahlar›m›z›n ba¤›fllanmas›n›
dile. Biz gerçekten hataya düflenler idik" dediler.

"‹leride sizin için Rabbimden ba¤›fllanma dilerim. Çünkü O, ba¤›fllayan-
d›r, esirgeyendir" dedi. (Yusuf Suresi, 97-98)



Bu, sana (ey Muhammed) vahyetti¤imiz gayb haberlerindendir. Yoksa
onlar, (Yusuf'un kardeflleri) o hileli-düzeni kurarlarken, yapacaklar› ifle
topluca karar verdikleri zaman sen yanlar›nda de¤ildin. (Yusuf Suresi,
102)

F‹RAVUN A‹LES‹NDEN ‹MANINI G‹ZLEYEN ADAM
Firavun ailesinden iman›n› gizlemekte olan mümin bir adam dedi ki:
"Siz, benim Rabbim Allah't›r diyen bir adam› öldürüyor musunuz? Oysa
o, size Rabbinizden apaç›k belgelerle gelmifl bulunuyor. Buna ra¤men
o e¤er bir yalanc› ise yalan› kendi aleyhinedir; ve e¤er do¤ru sözlü ise,
(o zaman da) size va'dettiklerinin bir k›sm› size isabet eder. fiüphesiz
Allah, ölçüyü tafl›ran, çok yalan söyleyen kimseyi hidayete erdirmez."
"Ey Kavmim, bugün mülk sizindir, yeryüzünde hüküm sahibi kimselersi-
niz. Fakat bize Allah'tan dayan›lmaz bir azap gelecek olursa bize kim
yard›mc› olabilecek?" Firavun dedi ki: "Ben, size yaln›zca gördü¤ümü
(kendi görüflümü) gösteriyorum ve ben sizi do¤ru yoldan da baflkas›na
yöneltmiyorum." ‹man eden (adam) dedi ki: "Ey Kavmim, ben o f›rkala-
r›n gününe benzer (bir günün felaketine u¤rars›n›z) diye korkuyorum."
"Nuh kavmi, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumuna benzer
(bir gün). Allah, kullar için zulüm istemez." "Ve ey kavmim, do¤rusu ben
sizin için o feryat (edece¤iniz k›yamet) gününden korkuyorum." "Arka-
n›z› dönüp kaçaca¤›n›z gün; sizi Allah'tan koruyacak yoktur. Allah, kimi
sapt›r›rsa art›k onu do¤ruya yöneltecek bulunmaz." "Andolsun, daha
önce Yusuf da size apaç›k belgeler getirmiflti. O zaman size getirdikle-
ri hakk›nda kuflkuya kap›l›p durmufltunuz. Sonunda o, vefat edince, de-
mifltiniz ki; "Allah, ondan sonra kesin olarak bir elçi göndermez." ‹flte
Allah, ölçüyü tafl›ran, flüpheci kimseyi böyle sapt›r›r." "Ki onlar, Allah'›n
ayetleri konusunda kendilerine gelmifl bir delil bulunmaks›z›n mücade-
le edip dururlar. (Bu,) Allah kat›nda da, iman edenler kat›nda da büyük
bir öfke (sebebi)dir. ‹flte Allah, her mütekebbir zorban›n kalbini böyle
mühürler." ‹man eden (adam) dedi ki: "Ey Kavmim, siz bana tabi olun,
ben sizi do¤ru yola iletip-yönelteyim." "Ey kavmim, gerçekten bu dünya
hayat›, yaln›zca bir meta (k›sa süreli bir yararlanma)d›r. fiüphesiz ahi-
ret, (as›l) karar k›l›nan yurt odur." "Kim bir kötülük ifllerse, kendi mislin-
den baflkas›yla ceza görmez; kim de -erkek olsun, difli olsun- bir mü-
min olarak salih bir amelde bulunursa, iflte onlar, içinde hesaps›z ola-
rak r›z›kland›r›lmak üzere cennete girerler." "Ey kavmim, ne oluyor ki
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ben sizi kurtulufla ça¤›r›yorken, siz beni atefle ça¤›r›yorsunuz." "Siz be-
ni Allah'a (karfl›) inkar etmeye ve hakk›nda bilgim olmayan fleyleri O'na
flirk koflmaya ça¤›r›yorsunuz. Ben ise sizi, üstün ve güçlü olan, ba¤›fl-
layan (Allah')a ça¤›r›yorum. "‹mkan› yok; gerçekten sizin beni kendisi-
ne ça¤›rmakta oldu¤unuz fleyin, dünyada da, ahirette de ça¤r›da bulun-
ma (yetkisi, gücü, de¤eri ve ba¤›fllama)s› yoktur. fiüphesiz, bizim dönü-
flümüz Allah'ad›r. Ölçüyü tafl›ranlar, onlar ateflin halk›d›rlar." "‹flte size
söylediklerimi yak›nda hat›rlayacaks›n›z. Ben de iflimi Allah'a b›rak›yo-
rum. fiüphesiz Allah, kullar› pek iyi görendir." Sonunda Allah, onlar›n
kurduklar› hileli-düzenlerinin kötülüklerinden onu korudu ve Firavun'un
çevresini de azab›n en kötüsü kuflat›verdi. (Mümin Suresi, 28-45)

HZ. NUH'UN VE HZ. LUT'UN EfiLER‹
Allah, inkar edenlere, Nuh'un eflini ve Lut'un eflini örnek verdi. ‹kisi de,
kullar›m›zdan salih olan iki kulumuzun nikahlar› alt›ndayd›; ancak onla-
ra ihanet ettiler. Bundan dolay›, (kocalar›) kendilerine Allah'tan gelen
hiçbir fleyle yarar sa¤lamad›lar. ‹kisine de: "Atefle di¤er girenlerle birlik-
te girin" denildi. (Tahrim Suresi, 10)

fiEH‹R HALKININ ÜÇ ELÇ‹S‹
Sen onlara, o flehir halk›n›n örne¤ini ver; hani oraya elçiler gelmiflti. Ha-
ni onlara iki (elçi) göndermifltik, fakat ikisini yalanlam›fllard›. Biz de (iki
elçiyi) bir üçüncüyle güçlendirdik; böylece dediler ki: "fiüphesiz biz, si-
ze, gönderilmifl elçileriz." Dediler ki: "Siz, bizim benzerimiz olan bir be-
flerden baflkas› de¤ilsiniz, Rahman (olan Allah) da herhangi birfley in-
dirmifl de¤ildir. Siz, yaln›zca yalan söylüyorsunuz." Dediler ki: "Rabbi-
miz, gerçekten size gönderilmifl elçiler oldu¤umuzu bilir." "Bizim üzeri-
mizde de (sorumluluk ve görev olarak) apaç›k bir tebli¤den baflkas›
yoktur." Dediler ki: "Herhalde biz, sizlerden dolay› u¤ursuzlu¤a u¤rad›k.
E¤er (bu söylediklerinize) bir son vermeyecek olursan›z, andolsun, sizi
tafla tutaca¤›z ve mutlaka bizden yana size ac› bir azap dokunacakt›r."
Dediler ki: "U¤ursuzlu¤unuz, sizinledir. Size ö¤üt verildi diye mi (u¤ur-
suzlu¤a u¤rad›n›z)? Hay›r, siz ölçüyü tafl›ran bir kavimsiniz." (Yasin Su-
resi, 13-19)

139



ON ‹K‹ GÜVEN‹L‹R GÖZETLEY‹C‹
Andolsun, Allah ‹srailo¤ullar›ndan kesin söz (misak) alm›flt›. Onlardan
on iki güvenilir- gözetleyici göndermifltik. Ve Allah onlara: "Gerçekten
Ben sizinle birlikteyim. E¤er namaz› k›lar, zekat› verir, elçilerime inan›r,
onlar› savunup-desteklerseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz, flüp-
hesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, alt›ndan ›rmaklar akan
cennetlere sokar›m. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden
dümdüz bir yoldan sapm›flt›r." (Maide Suresi, 12)

HZ. NUH'UN O⁄LU
(Gemi) Onlarla da¤lar gibi dalga(lar) içinde yüzüyorken Nuh, bir kena-
ra çekilmifl olan o¤luna seslendi: "Ey o¤lum, bizimle birlikte bin ve ka-
firlerle birlikte olma." (O¤lu) Dedi ki: "Ben bir da¤a s›¤›naca¤›m, o beni
sudan korur." Dedi ki: "Bugün Allah'›n emrinden, esirgeyen olan
(Allah)dan baflka bir koruyucu yoktur." Ve ikisinin aras›na dalga girdi,
böylece o da bo¤ulanlardan oldu. (Hud Suresi, 42-43)

HZ. ‹BRAH‹M'‹N BABASI AZER
Hani ‹brahim, babas› Azer'e (flöyle) demiflti: "Sen putlar› ilahlar m› edi-
niyorsun? Do¤rusu, ben seni ve kavmini apaç›k bir sap›kl›k içinde gö-
rüyorum." (Enam Suresi, 74)

Hani ‹brahim babas›na ve kendi kavmine demiflti ki: "fiüphesiz ben, si-
zin tapt›klar›n›zdan uza¤›m." (Zuhruf Suresi, 26)

(Babas›) Demiflti ki: "‹brahim, sen benim ilahlar›mdan yüz mü çeviriyor-
sun? E¤er (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursan, andolsun, seni
tafla tutar›m; uzun bir süre benden uzaklafl, (bir yerlere) git." (Meryem
Suresi, 46)

HZ. MUSA'NIN ANNES‹ VE KIZKARDEfi‹
Musa'n›n annesi ise, yüre¤i boflluk içinde sabahlad›. E¤er mü'minler-
den olmas› için kalbi üzerinde (sabr› ve dayan›kl›l›¤›) pekifltirmemifl ol-
sayd›k, neredeyse onu(n durumunu) aç›¤a vuracakt›. Ve onun k›z kar-
defline: "Onu izle," dedi. Böylece o da, kendileri fark›nda de¤ilken onu
uzaktan gözetledi. Biz, daha önce ona süt analar›n› haram etmifltik.
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(K›zkardefli:) "Ben, sizin ad›n›za onun bak›m›n› üstlenecek ve ona ö¤üt
verecek (veya e¤itecek) bir aileyi size bildireyim mi?" dedi. Böylelikle,
gözünün ayd›n olmas›, üzülmemesi ve gerçekten Allah'›n va'dinin hak
oldu¤unu bilmesi için, onu annesine geri vermifl olduk. Ancak onlar›n
ço¤u bilmezler. (Kasas Suresi, 10-13)

HZ. LUT'UN A‹LES‹ VE KARISI
Dediler ki: "Gerçekte biz, suçlu-günahkar olan bir toplulu¤a gönderil-
dik." "Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onlar›n tümünü muhakkak kurtaraca-
¤›z." "Ama kar›s›n› (kurtaracaklar›m›z) d›fl›nda tuttuk, o, geride kalan-
lardand›r." (Hicr Suresi, 58-60)

Biz de, onu ve ailesini kurtard›k, yaln›zca kar›s› hariç; onu geride (azap
içinde kalanlar aras›nda) takdir ettik. Ve üzerlerine bir ya¤mur ya¤d›r-
d›k. Uyar›lanlar›n ya¤muru ne kötüdür. (Neml Suresi, 57-58)

Dedi ki: "Onun içinde Lut da vard›r." Dediler ki: "Onun içinde kimin ol-
du¤unu Biz daha iyi biliriz. Kendi kar›s› d›fl›nda, onu ve ailesini muhak-
kak kurtaraca¤›z. O (kar›s›) arkada kalacak olanlardand›r." (Ankebut
Suresi, 32)

HZ. ADEM'‹N ‹K‹ O⁄LU
Onlara Adem'in iki o¤lunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Allah'a)
yaklaflt›racak birer kurban sunmufllard›. Onlardan birininki kabul edil-
mifl, di¤erininki kabul edilmemiflti. (Kurban› kabul edilmeyen) Demiflti
ki: "Seni mutlaka öldürece¤im." (Öbürü de:) "Allah, ancak korkup-sak›-
nanlardan kabul eder." "E¤er beni öldürmek için elini bana uzatacak
olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak de¤ilim. Çünkü
ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkar›m." "fiüphesiz kendi günah›-
n› ve benim günah›m› yüklenmeni ve böylelikle ateflin halk›ndan olma-
n› isterim. Zulmedenlerin cezas› budur." Sonunda nefsi ona kardeflini
öldürmeyi (tahrik edip zevkli göstererek) kolaylaflt›rd›; böylece onu öl-
dürdü, bu yüzden hüsrana u¤rayanlardan oldu. Derken, Allah, ona, ye-
ri efliyerek kardeflinin cesedini nas›l gömece¤ini gösteren bir karga
gönderdi. "Bana yaz›klar olsun" dedi. "fiu karga kadar olup da kardefli-
min cesedini gömmekten aciz miyim?" Art›k o, piflman olmufltu. (Maide
Suresi, 27-31)
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HZ. MUHAMMED'‹N EfiLER‹
Ey Peygamber, efllerine söyle: "E¤er siz dünya hayat›n› ve onun süs-
lü-çekicili¤ini istiyorsan›z, gelin sizi yararland›ray›m ve güzel bir salma
tarz›yla sizi sal›vereyim." "E¤er siz Allah'›, Resûlü'nü ve ahiret yurdu-
nu istiyorsan›z art›k hiç flüphesiz Allah, içinizden güzellikte bulunanlar
için büyük bir ecir haz›rlam›flt›r." Ey Peygamberin kad›nlar›, sizden kim
aç›k bir çirkin-utanmazl›kta bulunursa, onun azab› iki kat olarak artt›r›-
l›r. Bu da Allah'a göre pek kolayd›r. Ama sizden kim Allah'a ve Resû-
lü'ne gönülden -itaat eder ve salih bir amelde bulunursa, ona ecrini iki
kat veririz. Ve biz ona üstün bir r›z›k da haz›rlam›fl›zd›r. Ey
Peygamberin kad›nlar›, siz kad›nlardan herhangi biri (gibi) de¤ilsiniz;
e¤er sak›n›yorsan›z, art›k sözü çekicilikle söylemeyin ki, sonra kalbin-
de hastal›k bulunan kimse tamah eder. Sözü maruf bir tarzda söyleyin.
Evlerinizde vakarla-oturun (evlerinizi karargah edinin), ilk cahiliye (ka-
d›nlar›)n›n süslerini aç›¤a vurmas› gibi, siz de süslerinizi aç›¤a vurma-
y›n; namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekat› verin, Allah'a ve elçisine itaat edin.
Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinli¤i) gider-
mek ve sizi tertemiz k›lmak ister. Evlerinizde okunmakta olan Allah'›n
ayetlerini ve hikmeti hat›rlay›n. fiüphesiz Allah, latiftir, haberdar olan-
d›r. (Ahzab Suresi, 28-34)

Hani Peygamber, efllerinden baz›lar›na gizli bir söz söylemiflti. Derken
o (efllerinden biri), bunu haber verip Allah da ona bunu aç›¤a vurunca,
o da (Peygamber) bir k›sm›n› aç›klam›fl bir k›sm›n› (söylemekten) vaz-
geçmiflti. Sonunda haberi verince (efli) demiflti ki: "Bunu sana kim ha-
ber verdi?" O da: "Bana bilen, (herfleyden) haberdar olan (Allah) haber
verdi" demiflti. E¤er sizler (Peygamberin iki efli) Allah'a tevbe ederseniz
(ne güzel); çünkü kalbleriniz e¤rilik gösterdi. Yok e¤er ona karfl› birbiri-
nize destekçi olmaya kalk›fl›rsan›z, art›k Allah, onun mevlas›d›r; Cibril
ve müminlerin salih olan(lar)› da. Bunlar›n arkas›ndan melekler de onun
destekçisidirler. (Tahrim Suresi, 3-4)

‹MRAN A‹LES‹
Gerçek flu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, ‹brahim ailesini ve ‹mran ailesini
alemler üzerine seçti; Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir.
Allah iflitendir, bilendir. Hani ‹mran'›n kar›s›: "Rabbim, karn›mda olan›,
'her türlü ba¤›ml›l›ktan özgürlü¤e kavuflturulmufl olarak' Sana adad›m,
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benden kabul et. fiüphesiz ifliten bilen Sensin Sen" demiflti. Fakat onu
do¤urdu¤unda -Allah onun ne do¤urdu¤unu daha iyi bilirken- dedi ki:
"Rabbim, do¤rusu bir k›z (çocu¤u) do¤urdum. Erkek ise, k›z gibi de¤il-
dir. Ona Meryem ad›n› koydum. Ben onu ve soyunu o tafla tutulmufl
(kovulmufl) fleytandan Sana s›¤›nd›r›r›m." Bunun üzerine Rabbi onu
güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetifltirdi... (Al-i ‹m-
ran Suresi, 33-37) 

‹mran'›n k›z› Meryem'i de. Ki o kendi ›rz›n› korumufltu. Böylece Biz ona
ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplar›n› tasdik et-
ti. O, (Rabbine) gönülden ba¤l› olanlardand›. (Tahrim Suresi, 12)

F‹RAVUN VE ÖNDE GELEN ÇEVRES‹
Sonra bunlar›n (Peygamberlerin) ard›ndan Musa'y› ayetlerimizle Fira-
vun'a ve önde gelen çevresine gönderdik; onlar ona (ayetlerimize) hak-
s›zl›k ettiler. ‹flte bozgunculuk ç›karanlar›n nas›l bir sona u¤rad›klar›na
bir bak. (Araf Suresi, 103)

Sonra bunlar›n ard›ndan Firavun'a ve onun önde gelen çevresine Mu-
sa'y› ve Harun'u ayetlerimizle gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler. On-
lar suçlu-günahkar bir kavimdi. (Yunus Suresi, 75)

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) bafl-
ka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmalar›
korkusuyla- iman eden olmad›. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde
büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü tafl›ranlardand›. (Yunus Su-
resi, 83)

Firavun'a ve ileri gelen çevresine; fakat onlar büyüklendiler. Onlar, 'bü-
yüklenen-zorba' bir topluluktu. (Müminün Suresi, 46)

S‹H‹RBAZLAR
Sihirbazlar Firavun'a gelip dediler ki: "E¤er biz galip olursak, herhalde
bize bir karfl›l›k (arma¤an) var, de¤il mi?" (Araf Suresi, 113)

BÜYÜCÜLER
Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki: "Bu gerçekten bilgin bir bü-
yücüdür."; "Sizi topraklar›n›zdan sürüp-ç›karmak istiyor. Bu durumda ne
buyuruyorsunuz?" Dediler ki: "Onu ve kardeflini flimdilik bekletiver (ve-
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rece¤in cezay› ertele), flehirlere de toplay›c›lar yolla"; "Bütün bilgin bü-
yücüleri sana getirsinler." (Araf Suresi, 109-112)

Musa: "Size hak geldi¤inde (böyle) mi söylersiniz? Bu bir büyü müdür?
Oysa büyücüler, kurtulufla ermezler" dedi. (Yunus Suresi, 77)

Firavun: "Bana bütün bilgin büyücüleri getirin" dedi. Büyücüler geldi¤in-
de Musa: "Ataca¤›n›z fleyleri at›n" dedi. Onlar at›nca, Musa dedi ki:
"Sizlerin (ortaya) getirdi¤iniz büyüdür. Do¤rusu Allah onu geçersiz k›la-
cakt›r. fiüphesiz Allah, bozgunculuk ç›karanlar›n iflini düzeltmez." (Yu-
nus Suresi, 79-81)

Fakat o, 'bütün kiflisel ve askeri gücüyle' yüz çevirdi ve: "(Bu,) Ya bir bü-
yücü veya bir delidir" dedi. (Zariyat Suresi, 39)

Bunun üzerine büyücüler, secdeye kapand›lar: "Harun'un ve Musa'n›n
Rabbine iman ettik" dediler. (Firavun) Dedi ki: "Ben size izin vermeden
önce O'na inand›n›z öyle mi? fiüphesiz o, size büyüyü ö¤reten büyü¤ü-
nüzdür. O halde ben de sizin ellerinizi ve ayaklar›n›z› çapraz olarak ke-
sece¤im ve sizi hurma dallar›nda salland›raca¤›m. Siz de elbette, han-
gimizin azab› daha fliddetliymifl ve daha sürekliymifl ö¤renmifl olacak-
s›n›z." Dediler ki: "Bize gelen apaç›k delillere ve bizi yaratana seni as-
la 'tercih edip-seçmeyiz." Neyde hükmünü yürütebileceksen, durmaks›-
z›n hükmünü yürüt; sen, yaln›zca bu dünya hayat›nda hükmünü yürü-
tebilirsin." "Gerçekten biz Rabbimize iman ettik; günahlar›m›z› ve sihir
dolay›s›yla bizi kendisine karfl› zorlayarak-sürükledi¤in (suçumuzu) ba-
¤›fllas›n. Allah, daha hay›rl›d›r ve daha süreklidir." (Taha Suresi, 70-73)

F‹RAVUN VE ORDULARI
Bunun üzerine, Biz onu ve ordular›n› yakalay›p denize att›k; (ki o,) 'k›-
nanacak ifller yap›yordu.' (Zariyat Suresi, 40)

Firavun ise, ordular›yla pefllerine düfltü; sulardan onlar› kaplay›veren
kaplay›verdi. Firavun, kendi kavmini flafl›rt›p sapt›rd› ve onlar› do¤ruya
yöneltmedi. (Taha Suresi, 78-79)

KARUN
Karun'u, Firavun'u ve Haman'› da (y›k›ma u¤ratt›k). Andolsun, Musa on-
lara apaç›k delillerle gelmiflti, ancak yeryüzünde büyüklendiler. Oysa
onlar (azaptan kurtulup) geçecek de¤illerdi. (Ankebut Suresi, 39)



Gerçek flu ki, Karun, Musa'n›n kavmindendi, ancak onlara karfl› azg›n-
laflt›. Biz, ona öyle hazineler vermifltik ki, anahtarlar›, birlikte (tafl›maya)
davranan güçlü bir toplulu¤a a¤›r geliyordu. Hani kavmi ona demiflti ki:
"fi›mararak sevinme, çünkü Allah, fl›mararak sevince kap›lanlar› sev-
mez." "Allah'›n sana verdi¤iyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi
pay›n› (nasibini) unutma. Allah'›n sana ihsan etti¤i gibi, sen de ihsanda
bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk
yapanlar› sevmez." Dedi ki: "Bu, bende olan bir bilgi dolay›s›yla bana
verilmifltir." Bilmez mi, ki gerçekten Allah, kendisinden önceki nesiller-
den kuvvet bak›m›ndan kendisinden daha güçlü ve insan-say›s› bak›-
m›ndan daha çok olan kimseleri y›k›ma u¤ratm›flt›r. Suçlu-günahkarlar-
dan kendi günahlar› sorulmaz. Böylelikle kendi ihtiflaml›-süsü içinde
kavminin karfl›s›na ç›kt›. Dünya hayat›n› istemekte olanlar: "Ah keflke,
Karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsayd›. Gerçekten o, büyük bir
pay sahibidir" dediler. Kendilerine ilim verilenler ise: "Yaz›klar olsun si-
ze, Allah'›n sevab›, iman eden ve salih amellerde bulunan kimse için
daha hay›rl›d›r; buna da sabredenlerden baflkas› kavuflturulmaz" dedi-
ler. Sonunda onu da, kona¤›n› da yerin dibine geçirdik. Böylece Allah'a
karfl› ona yard›m edecek bir toplulu¤u olmad›. Ve o, kendi kendine yar-
d›m edebileceklerden de de¤ildi. (Kasas Suresi, 76-81)

HAMAN
Ve (istiyoruz ki) onlar› yeryüzünde 'iktidar sahipleri olarak yerleflik k›la-
l›m', Firavun'a, Haman'a ve askerlerine, onlardan sak›nd›klar› fleyi gös-
terelim. (Kasas Suresi, 6)

Nihayet Firavun'un ailesi, onu (ileride bilmeksizin) kendileri için bir düfl-
man ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp ald›lar. Gerçekte Fi-
ravun, Haman ve askerleri bir yan›lg› içindeydi. (Kasas Suresi, 8)

Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Ama onlar: (Bu,) Yalan söyleyen bir bü-
yücüdür" dediler. (Mümin Suresi, 24)

Firavun (alayla) dedi ki: "Ey Haman, bana yüksek bir kule bina et; bel-
ki o yollara ulaflabilirim," "Göklerin yollar›na. Böylelikle Musa'n›n ilah›na
ç›kabilirim. Çünkü ben, onun yalanc› oldu¤unu san›yorum." ‹flte Fira-
vun'a, kötü ameli böyle çekici k›l›nd› ve yoldan al›konuldu. Firavun'un
hileli-düzeni, 'y›k›m ve kay›pta' olmaktan baflka (birfley) olmad›. (Mümin
Suresi, 36-37)
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Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için benden baflka ilah oldu¤u-
nu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir atefl yak da, bana yük-
sekçe bir kule infla et, belki Musa'n›n ilah›na ç›kar›m çünkü gerçekten
ben onu yalanc›lardan (biri) san›yorum." (Kasas Suresi, 38)

Karun'u, Firavun'u ve Haman'› da (y›k›ma u¤ratt›k). Andolsun, Musa on-
lara apaç›k delillerle gelmiflti, ancak yeryüzünde büyüklendiler. Oysa
onlar (azaptan kurtulup) geçecek de¤illerdi.(Ankebut Suresi, 39)

F‹RAVUN
Andolsun, Biz ‹srailo¤ullar›n› o alçalt›c› azaptan kurtard›k. Firavun'dan.
Çünkü, o, ölçüyü tafl›ran bir mütekebbirdi. (Duhan Suresi, 30-31)

Musa (olay›n)da da (düflündürücü ayetler vard›r). Hani Biz onu aç›k bir
delille Firavun'a göndermifltik; Fakat o, 'bütün kiflisel ve askeri gücüyle'
yüz çevirdi ve: "(Bu,) Ya bir büyücü veya bir delidir" dedi. Bunun üzeri-
ne, Biz onu ve ordular›n› yakalay›p denize att›k; (ki o,) 'k›nanacak ifller
yap›yordu.' (Zariyat Suresi, 38-40)

fiüphesiz size, üzerinize flahid olacak bir elçi gönderdik; Firavun'a bir
elçi gönderdi¤imiz gibi. Fakat Firavun elçiye isyan etti, Biz de onu pek
vahim bir tarzda (azapla) yakalay›verdik. (Müzzemmil Suresi, 15-16)

Ve kaz›klar (ehramlar) sahibi Firavun'a? (Fecr Suresi, 10)

Andolsun, Musa'y› ayetlerimizle ve apaç›k olan bir delille gönderdik. Fi-
ravun'a ve onun önde gelen çevresine. Onlar Firavun'un emrine uy-
mufllard›. Oysa Firavun'un emri do¤ruya-götürücü (irflad edici) de¤ildi.
O, k›yamet günü kavminin önderli¤ine geçer, böylece onlar› atefle götür-
müfl olur. Sonunda vard›klar› yer, ne kötü bir yerdir. (Hud Suresi, 96-98)

Gerçek flu ki, Firavun yeryüzünde (M›s›r'da) büyüklenmifl ve oran›n hal-
k›n› birtak›m f›rkalara ay›r›p bölmüfltü; onlardan bir bölümünü güçten
düflürüyor, erkek çocuklar›n› bo¤azlay›p kad›nlar›n› diri b›rak›yordu.
Çünkü o, bozgunculardand›. Biz ise, yeryüzünde güçten düflürülenlere
lütufta bulunmak, onlar› önderler yapmak ve mirasç›lar k›lmak istiyoruz.
Ve (istiyoruz ki) onlar› yeryüzünde 'iktidar sahipleri olarak yerleflik k›la-
l›m', Firavun'a, Haman'a ve askerlerine, onlardan sak›nd›klar› fleyi gös-
terelim. (Kasas Suresi, 4-6)
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F‹RAVUN A‹LES‹
Andolsun Firavun ailesi (ve çevresi ile kavmi)ne de uyar›lar geldi. (Ka-
mer Suresi, 41)

Sizi, dayan›lmaz iflkencelere u¤ratt›klar›nda, Firavun ailesinin elinden
kurtard›¤›m›z› hat›rlay›n. Onlar, kad›nlar›n›z› diri b›rak›p, erkek çocukla-
r›n›z› bo¤azl›yorlard›. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan
vard›. (Bakara Suresi, 49)

T›pk› Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidifl tarz› gibi. Ayetlerimizi
yalanlad›lar, böylece Allah günahlar› nedeniyle onlar› yakalay›verdi. Allah,
(cezayla) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (Al-i ‹mran Suresi, 11)

Andolsun, Biz de Firavun aile (çevre)sini belki ö¤üt al›p düflünürler di-
ye y›llar y›l› kurakl›¤a ve ürün k›tl›¤›na u¤ratt›k. (Araf Suresi, 130)

"Hani size dayan›lmaz iflkenceler yapan, kad›nlar›n›z› sa¤ b›rak›p erkek
çocuklar›n›z› öldüren Firavun ailesinden sizi kurtarm›flt›k. Bunda Rab-
binizden sizin için büyük bir imtihan vard›." (Araf Suresi, 141)

Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidifl tarz› gibi Allah'›n ayetle-
rini inkar ettiler de, Allah da onlar› günahlar›ndan dolay› yakalay›verdi.
fiüphesiz, Allah, en büyük kuvvet sahibidir, sonuçland›rmas› pek flid-
detlidir. (Enfal Suresi, 52)

Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidifl tarz› gibi. Onlar, Rableri-
nin ayetlerini yalanlad›lar; Biz de günahlar› dolay›s›yla onlar› helak et-
tik. Firavun ordusunu suda bo¤duk. Onlar›n tümü zulmeden kimselerdi.
(Enfal Suresi, 54)

HZ. MUSA'DAN SONRA ‹SRA‹LO⁄ULARI'NIN
ÖNDE GELENLER‹
Musa'dan sonra ‹srailo¤ullar›n›n önde gelenlerini görmedin mi? Hani,
Peygamberlerinden birine: "Bize bir melik gönder de Allah yolunda sa-
vaflal›m" demifllerdi, O: "Ya üzerinize savafl yaz›ld›¤› halde savaflma-
yacak olursan›z?" demiflti. "Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaflmaya-
l›m? Ki biz yurdumuzdan ç›kar›ld›k ve çocuklar›m›zdan (uzaklaflt›r›l-
d›k.)" demifllerdi. Ama onlara savafl yaz›ld›¤› (öngörüldü¤ü) zaman, az
bir k›sm› hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir. (Bakara Suresi, 246)



F‹RAVUN'UN Efi‹
Allah, iman edenlere de Firavun'un kar›s›n› örnek verdi. Hani demiflti ki:
"Rabbim bana kendi kat›nda, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve
onun yapt›klar›ndan kurtar ve beni o zalimler toplulu¤undan da kurtar."
(Tahrim Suresi, 11)

Firavun'un kar›s› dedi ki: "Benim için de, senin için de bir göz bebe¤i; onu
öldürmeyin; umulur ki bize yarar› dokunur veya onu evlat ediniriz." Oysa
onlar (bafllar›na geleceklerin) fluurunda de¤illerdi. (Kasas Suresi, 9)

EBU LEHEB VE KARISI
Ebu Leheb'in iki eli kurusun; kurudu ya. Mal› ve kazand›klar› kendisine
bir yarar sa¤lamad›. Alevi olan bir atefle girecektir. Efli de; odun hamal›
(ve) boynuna bükülmüfl bir ip (ba¤lanm›fl) olarak. (Tebbet Suresi, 1-5)

MISIRLI AZ‹Z VE KARISI
Onu (Hz Yusuf) sat›n alan bir M›s›r'l› (aziz,) kar›s›na: "Onun yerini üs-
tün tut (ona güzel bak), umulur ki bize bir yarar› dokunur ya da onu ev-
lat ediniriz" dedi. Böylelikle Biz, Yusuf'u yeryüzünde (M›s›r'da) yerleflik
k›ld›k. Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) ö¤rettik. Allah, emrin-
de galib oland›r, ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. (Yusuf Suresi, 21)

Evinde kalmakta oldu¤u kad›n, ondan murad almak istedi ve kap›lar›
s›ms›k› kapatarak: "‹steklerim senin içindir, gelsene" dedi. (Yusuf) Dedi
ki: "Allah'a s›¤›n›r›m. Çünkü o benim efendimdir, yerimi güzel tutmufltur.
Gerçek flu ki, zalimler kurtulufla ermez." (Yusuf Suresi, 23)

Hükümdar dedi ki: "Onu bana getirin." Ona elçi geldi¤inde (Yusuf:)
"Efendine (Rabbine) dön de ona sor: "Ellerini kesen o kad›nlar›n duru-
mu neydi? Do¤rusu benim Rabbim, onlar›n hileli düzenlerini gerçekten
bilendir." (Hükümdar toplad›¤› o kad›nlara:) "Yusuf'un nefsinden murad
almak istedi¤inizde sizin durumunuz neydi?" dedi. Onlar: "Allah için,
hafla" dediler. "Biz ondan hiçbir kötülük görmedik." Aziz (Vezir)in de ka-
r›s› dedi ki: "‹flte flu anda gerçek orta yere ç›kt›; onun nefsinden ben
murad almak istemifltim. O ise gerçekten do¤ruyu söylenlerdendir."
(Yusuf Suresi, 50-51)

Büyüklük taslayanlar (müstekbirler de flöyle) dedi: "Biz de, gerçekten
sizin inand›¤›n›z› tan›mayanlar›z." (Araf Suresi, 76)
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MÜSTAZAFLAR -MÜSTEKB‹RLER
Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler), içle-
rinden iman edip de onlarca zay›f b›rak›lanlara (müstaz'aflara) dediler
ki: "Salih'in gerçekten Rabbi taraf›ndan gönderildi¤ini biliyor musunuz?"
Onlar: "Biz gerçekten onunla gönderilene inananlar›z." dediler. (Araf
Suresi, 75)

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler) dedi-
ler ki: "Ey fiuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülkemizden
sürüp-ç›karaca¤›z veya mutlaka bizim dinimize geri döneceksiniz." (fiu-
ayb:) "Biz istemesek de mi?" dedi. (Araf Suresi, 88) 

ZÜ'L-KARNEYN
Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hakk›nda sorarlar. De ki: "Size,
ondan 'ö¤üt ve hat›rlatma olarak' (baz› bilgiler) verece¤im. Gerçekten,
Biz ona yeryüzünde sapasa¤lam bir iktidar verdik ve ona herfleyden bir
yol (sebep) verdik. O da, bir yol tuttu. Sonunda güneflin batt›¤› yere ka-
dar ulaflt› ve onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldu, yan›nda bir
kavim gördü. Dedik ki: "Ey Zu'l-Karneyn, (istiyorsan onlar›) ya azaba
u¤rat›rs›n veya içlerinde güzelli¤i (geçerli ilke) edinirsin."  Dedi ki: "Kim
zulmederse biz onu azabland›raca¤›z, sonra Rabbine döndürülür, O da
onu görülmemifl bir azabla azabland›r›r." Kim iman eder ve salih amel-
lerde bulunursa, onun için güzel bir karfl›l›k vard›r. Ona buyru¤umuzdan
kolay olan›n› söyleyece¤iz." Sonra (yine) bir yol tuttu. Sonunda güneflin
do¤du¤u yere kadar ulaflt› ve onu (günefli), kendileri için bir siper k›lma-
d›¤›m›z bir kavim üzerine do¤makta iken buldu. ‹flte böyle, onun yan›n-
da "özü kapsayan bilgi oldu¤unu" (veya yan›nda olup-biten herfleyi) Biz
(ilmimizle) büsbütün kuflatm›flt›k. Sonra bir yol (daha) tuttu. ‹ki seddin
aras›na kadar ulaflt›, onlar›n (sedlerin) önünde hemen hemen hiçbir sö-
zü kavramayan bir kavim buldu. Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten
Ye'cuc ve Me'cuc, yeryüzünde bozgunculuk ç›kar›yorlar, bizimle onlar
aras›nda bir sed infla etmen için sana vergi verelim mi?" Dedi ki: "Rab-
bimin beni kendisinde sa¤lam bir iktidarla yerleflik k›ld›¤› (güç, nimet ve
imkan), daha hay›rl›d›r. Madem öyle, bana (insani) güçle yard›m edin
de, sizinle onlar aras›nda sapasa¤lam bir engel k›lay›m." "Bana demir
kütleleri getirin", iki da¤›n aras› eflit düzeye gelince, "Körükleyin" dedi.
Onu atefl haline getirinceye kadar (bu ifli yapt›, sonra:) dedi ki: "Bana
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getirin, üzerine eritilmifl bak›r dökeyim." Böylelikle, ne onu aflabildiler,
ne onu delmeye güç yetirebildiler. Dedi ki: "Bu benim Rabbimden bir
rahmettir. Rabbimin va'di geldi¤i zaman, O, bunu dümdüz eder; Rabbi-
min va'di hakt›r." (Kehf Suresi, 83-98)

ZEYD
Hani sen, Allah'›n kendisine nimet verdi¤i ve senin de kendisine nimet
verdi¤in kifliye: "Eflini yan›nda tut ve Allah'tan sak›n" diyordun; insanlar-
dan çekinerek Allah'›n aç›¤a vuraca¤› fleyi kendi nefsinde sakl› tutuyor-
dun; oysa Allah, kendisinden çekinmene çok daha lay›kt›. Art›k Zeyd,
ondan iliflkisini kesince, Biz onu seninle evlendirdik; ki böylelikle evlat-
l›klar›n›n kendilerinden iliflkilerini kestikleri (kad›nlar› boflad›klar›) za-
man, onlarla evlenme konusunda müminler üzerine bir güçlük olmas›n.
Allah'›n emri yerine getirilmifltir. (Ahzab Suresi, 37)

SAM‹R‹
Dedi ki: "Biz senden sonra kavmini deneme (fitne)den geçirdik, Samiri
onlar› flafl›rt›p-sapt›rd›." (Taha Suresi, 85)

(Musa) Dedi ki: "Ya senin amac›n nedir ey Samiri?" Dedi ki: "Ben onla-
r›n görmediklerini gördüm, böylece elçinin izinden bir avuç al›p at›ver-
dim; böylelikle bana bunu nefsim hofla giden (birfley) gösterdi." Dedi ki:
"Haydi çekip git, art›k senin hayatta (haketti¤in ceza: "Bana dokunulma-
s›n") deyip yerinmendir." Ve flüphesiz senin için kendisinden asla kaç›-
namayaca¤›n (azap dolu) bir buluflma zaman› vard›r. Üstüne kapan›p
bel bükerek önünde e¤ildi¤in ilah›na bir bak; biz onu mutlaka yakaca-
¤›z, sonra darmada¤›n edip denizde savuraca¤›z." "Sizin ilah›n›z yal-
n›zca Allah't›r ki, O'nun d›fl›nda ilah yoktur. O, ilim bak›m›ndan herfleyi
kuflatm›flt›r." (Taha Suresi, 95-98)

ÜZEY‹R
Yahudiler: "Üzeyir Allah'›n o¤ludur" dediler; H›ristiyanlar da: "Mesih
Allah'›n o¤ludur" dediler. Bu, onlar›n a¤›zlar›yla söylemeleridir; onlar,
bundan önceki inkar edenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onlar› kah-
retsin; nas›l da çevriliyorlar? (Tevbe Suresi, 30)
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SEBE MEL‹KES‹
Derken uzun zaman geçmeden geldi ve dedi ki: "Senin kuflatamad›¤›n
(ö¤renemedi¤in) fleyi, ben kuflatt›m ve sana Saba'dan kesin bir haber
getirdim." "Gerçekten ben, onlara hükmetmekte olan bir kad›n buldum
ki, ona herfleyden (bolca) verilmifltir ve büyük bir taht› var." "Onu ve
kavmini, Allah'› b›rak›p da günefle secde etmektelerken buldum, fleytan
onlara yapt›klar›n› süslemifltir, böylece onlar› (do¤ru) yoldan al›koymufl-
tur; bundan dolay› onlar hidayet bulmuyorlar."   (Neml Suresi, 22-24)

(Hüdhüd'ün mektubu götürüp b›rakmas›ndan sonra Saba melikesi Bel-
k›s:) Dedi ki: "Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mek-
tup b›rak›ld›." "Gerçek flu ki, bu, Süleyman'dand›r ve 'fiüphesiz Rah-
man ve Rahim Olan Allah'›n Ad›yla' (bafllamakta)d›r." (‹çinde de:) "Ba-
na karfl› büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olarak gelin" diye
(yaz›lmaktad›r). Dedi ki: "Ey önde gelenler, bu iflimde bana görüfl belir-
tin, siz (herfleye) flahidlik etmedikçe ben hiçbir iflte kesin (karar veren
biri) de¤ilim." Dediler ki: "Biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaflç›lar›z. ‹fl
konusunda karar senindir, art›k sen bak, neyi emredersen (biz uygula-
r›z). Dedi ki: "Gerçekten hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman, oras›-
n› bozguna u¤rat›rlar ve halk›ndan onur sahibi olanlar› hor ve afla¤›l›k
k›larlar; iflte onlar, böyle yaparlar." "Ben onlara bir hediye göndereyim
de, bir bakay›m elçiler neyle dönerler." (Elçi hediyelerle) Süleyman'a
geldi¤i zaman: "Sizler bana mal ile yard›mda m› bulunmak istiyorsu-
nuz? Allah'›n bana verdi¤i, size verdi¤inden daha hay›rl›d›r; hay›r, siz,
hediyenizle sevinip övünebilirsiniz" dedi. "Sen onlara dön, biz onlara
öyle ordularla geliriz ki, onlar›n karfl› koymalar› mümkün de¤il ve biz on-
lar› ordan horlanm›fl-afla¤›lanm›fl ve küçük düflürülmüfller olarak sürüp
ç›kar›r›z." (Neml Suresi, 29-37)

Böylece (Belk›s) geldi¤i zaman ona: "Senin taht›n böyle mi?" denildi.
Dedi ki: "T›pk› kendisi. Bize ondan önce ilim verilmiflti ve biz Müslüman
olmufltuk." Allah'tan baflka tapmakta oldu¤u fleyler onu (Müslüman ol-
maktan) al›koymufltu. Gerçekte o, inkar eden bir kavimdendi. Ona:
"Köflke gir" denildi. Onu görünce derin bir su sand› ve (ete¤ini çekerek)
ayaklar›n› açt›. (Süleyman:) Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam camdan ol-
ma düzeltilmifl bir köflk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben ken-
dime zulmettim; (art›k) ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan
Allah'a teslim oldum."  (Neml Suresi, 42-44)
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BAHÇE SAH‹PLER‹

Gerçek flu ki, Biz o bahçe sahiplerine bela verdi¤imiz gibi, bunlara da
bela verdik. Hani onlar, sabah vakti (erkenden ve kimseye haber ver-
meden) onu (bahçeyi) mutlaka devflireceklerine dair and içmifllerdi. (Bu
konuda) Hiçbir istisna yapm›yorlard›. Fakat onlar, uyuyorlarken, Rabbin
taraf›ndan dolafl›p-gelen bir bela' onun üstünü sar›p-kuflat›verdi. So-
nunda (bahçe) kökünden kuruyup-kapkara kesildi. Nihayet sabah vakti
birbirlerine seslendiler. "E¤er ürününüzü devflirecekseniz erkence kal-
k›p-ç›k›n." Derken, aralar›nda f›s›ldaflarak ç›k›p-gittiler: "Bugün sak›n
oraya hiçbir yoksul girip de karfl›n›za ç›kmas›n." (Yoksullar›) Engelle-
meye güçleri yetebilirmifl gibi erkenden gittiler. Ama onu görünce: "Mu-
hakkak biz (gidece¤imiz yeri) flafl›rm›fl›z" dediler. "Hay›r, biz (herfleyden
ve bütün servetimizden) yoksun b›rak›ld›k." (‹çlerinde) Mutedil olan biri
dedi ki: "Ben size dememifl miydim? (Allah'›) Tesbih edip yüceltmeniz
gerekmez miydi? Dediler ki: "Rabbimiz seni tesbih eder, yüceltiriz; ger-
çekten bizler zalim imifliz." fiimdi birbirlerine karfl› kendilerini k›namaya
bafllad›lar. "Yaz›klar bize, gerçekten bizler azg›nm›fl›z" dediler. "Belki
Rabbimiz, onun yerine daha hay›rl›s›n› verir; flüphesiz biz, yaln›zca
Rabbimize ra¤bet eden kimseleriz." (Kalem Suresi, 17-32)

152
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KURAN'DA MÜM‹NLER‹N SIFATLARI

Allah'›n kudretinin, herfleyi sar›p kuflatt›¤›n›n, kontrol etti¤inin bi-
lincinde olan müminler, bu kudret karfl›s›nda sayg› dolu bir korku duyar-
lar. Allah'›n azametinden ve ihtiflam›ndan kaynaklanan hayranl›k dolu
bir korkudur bu. Ve bu üstün güç karfl›s›nda acizliklerini bilirler ve aye-
tin ifadesiyle O'nu "tekbir edebildikçe tekbir et." (‹sra Suresi, 111) Ya-
flamlar›n›n her an›nda Allah'› düflünür, O'nu anarlar. Ayn› zamanda
Allah'a duyduklar› s›n›rs›z sevginin de do¤al bir sonucudur bu... Kuran,
müminlerin Allah'›n flan›n› yücelten ve O'na karfl› samimi hitaplar›yla
doludur.

Peki Allah müminlerin bu samimiyetine ve içtenli¤ine nas›l karfl›-
l›k verir? Bir ayette Allah flöyle diyor:

Öyleyse (yaln›zca) Beni an›n, Ben de sizi anay›m... (Bakara
Suresi, 152) 

Kuran'da müminler an›l›rken, baz› özel s›fatlar ve nitelendirmeler
kullan›lm›flt›r. Kuflkusuz müminlerin Allah'›n övdü¤ü ve raz› oldu¤u çok
fazla yönleri vard›r. Fakat biz burada yaln›zca Kuran'da  müminlerden
bahsedilirken kullan›lan s›fatlara yer verece¤iz. 

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'det-
mifltir: Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç ve iktidar sahibi' k›l-
d›ysa, onlar› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri
için seçip be¤endi¤i dinlerini kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak
ve onlar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca
Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir fleyi ortak koflmazlar. Kim bundan
sonra inkar ederse, iflte onlar fas›kt›r. (Nur Suresi, 55)

Öyleyse sen yüzünü Allah'› birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah'›n o
f›trat›na çevir; ki insanlar› bunun üzerine yaratm›flt›r. Allah'›n yarat›fl›
için hiçbir de¤ifltirme yoktur. ‹flte dimdik ayakta duran din (budur). An-
cak insanlar›n ço¤u bilmezler. (Rum Suresi, 30)

Mümin olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a ve Resûlü'ne iman
ettiler, sonra hiçbir kuflkuya kap›lmadan Allah yolunda mallar›yla ve
canlar›yla cihad ettiler. ‹flte onlar, sad›k (do¤ru) olanlar›n ta kendileri-
dir. (Hucurat Suresi, 15)
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Gerçekten Biz onlar›, kat›ks›zca (ahiretteki as›l) yurdu düflünüp-anan
ihlas sahipleri k›ld›k. (Sad Suresi, 46)

Dedi ki: "Rabbim, beni k›flk›rtt›¤›n fleye karfl›l›k, andolsun, ben de yer-
yüzünde onlara, (sana baflkald›rmay› ve dünya tutkular›n›) süsleyip-çe-
kici gösterece¤im ve onlar›n tümünü mutlaka k›flk›rt›p-sapt›raca¤›m."
"Ancak onlardan muhlis olan kullar›n müstesna." (Hicr Suresi, 39-40)

Bu, kendisinde flüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir ki-
tapt›r. (Bakara Suresi, 2)

Andolsun size, içinizden s›k›nt›ya düflmeniz O'nun gücüne giden, size
pek düflkün, müminlere flefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmifltir.
(Tevbe Suresi, 128)

Biz onlar›n gö¤üslerinde kinden ne varsa çekip alm›fl›z. Altlar›ndan ›r-
maklar akar. Derler ki: "Bizi buna ulaflt›ran Allah'a hamd olsun. E¤er
Allah bize hidayet vermeseydi biz do¤ruya ermeyecektik. Andolsun, Rab-
bimizin elçileri hak ile geldiler." Onlara: "‹flte bu, yapt›klar›n›za karfl›l›k ola-
rak mirasç› k›l›nd›¤›n›z cennettir" diye seslenilecek. (Araf Suresi, 43)

Ki onlar, sözü iflitirler ve en güzeline uyarlar. ‹flte onlar, Allah'›n kendile-
rini hidayete erdirdi¤i kimselerdir ve onlar, temiz ak›l sahipleridir. (Zü-
mer Suresi, 18)

Andolsun, Biz kendilerinden önce, Firavun'un kavmini de denedik. On-
lara kerim bir elçi gelmiflti; "Allah'›n kullar›n› bana teslim edin; gerçek-
ten ben, sizin için güvenilir bir elçiyim" (demiflti). (Duhan Suresi, 17-18)

Mümin olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a ve Resûlü'ne iman
ettiler, sonra hiçbir kuflkuya kap›lmadan Allah yolunda mallar›yla ve
canlar›yla cihad ettiler. ‹flte onlar, sad›k (do¤ru) olanlar›n ta kendileridir.
(Hucurat Suresi, 15)

(Çocu¤un do¤up büyümesinden sonra ona dedik ki:) "Ey Yahya, Kitab›
kuvvetle tut." Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Kat›m›zdan ona bir
sevgi duyarl›l›¤› ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.
Ana ve babas›na itaatkard› ve isyan eden bir zorba de¤ildi. (Meryem
Suresi, 12-14)

(‹sa) Dedi ki: "fiüphesiz ben Allah'›n kuluyum. (Allah) Bana Kitab› verdi
ve beni Peygamber k›ld›." "Nerede olursam (olay›m,) beni kutlu k›ld› ve
hayat sürdü¤üm müddetçe, bana namaz› ve zekat› vasiyet (emr) etti."
"Anneme itaati de. Ve beni mutsuz bir zorba k›lmad›." (Meryem Suresi,
30-32)
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Kitap'ta Musa'y› da zikret. Çünkü o, ihlasa erdirilmifl ve gönderilmifl
(Resul) bir Peygamberdi. (Meryem Suresi, 51)

Kitap'ta ‹smail'i de zikret. Çünkü o, va'dinde do¤ruydu ve gönderil-
mifl (Resul) bir Peygamberdi. Halk›na, namaz› ve zekat› emrediyordu
ve o, Rabbi kat›nda kendisinden raz› olunan (bir insan)d›. Kitap'ta ‹d-
ris'i de zikret. Çünkü o, do¤ru olan bir Peygamberdi. Biz onu yüce bir
mekan (makam)a yükseltmifltik. (Meryem Suresi, 54-57)

O cennet; Biz, kullar›m›zdan takva sahibi olanlar› (ona) varisçi k›laca-
¤›z. (Meryem Suresi, 63)

‹brahim'in babas› için ba¤›fllanma dilemesi, yaln›zca ona verdi¤i bir söz
dolay›s›yla idi. Kendisine, onun gerçekten Allah'a düflman oldu¤u aç›k-
lan›nca ondan uzaklaflt›. Do¤rusu ‹brahim, çok duygulu, yumuflak
huyluydu. (Tevbe Suresi, 114)

(Allah:) "Ey Musa" dedi. "Sana verdi¤im risaletimle ve seninle konufl-
mamla seni insanlar üzerinde seçkin k›ld›m. Sana verdiklerimi al ve
flükredenlerden ol." (Araf Suresi, 144)

Do¤rusu ‹brahim, yumuflak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a)
yönelen biriydi. (Hud Suresi, 75)

Art›k sen sabret; Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi, Onlar
için de acele etme. Onlar, tehdit edildikleri fleyi (azab›) gördükleri gün,
sanki gündüzün yaln›zca bir saati kadar yaflam›fl(olacak)lard›r. (Bu,) Bir
tebli¤dir. Art›k fas›k olan bir kavimden baflkas› y›k›ma u¤rat›l›r m›? (Ah-
kaf Suresi, 35)

"Ve eline bir deste (sap) al, böylece onunla vur ve and›n› bozma." Ger-
çekten, Biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima
Allah'a) yönelip-dönen biriydi. Güç ve basiret sahibi olan kullar›m›z
‹brahim'i, ‹shak'› ve Yakub'u da hat›rla. Gerçekten Biz onlar›, kat›ks›z-
ca (ahiretteki as›l) yurdu düflünüp-anan ihlas sahipleri k›ld›k. Ve
gerçekten onlar, Bizim kat›m›zda seçkinlerden ve hay›rl› olanlardan-
d›r. ‹smail'i, Elyesa'› ve Zülkifl'i de hat›rla. Hepsi de hay›rl› olanlardan-
d›r. Bu, bir zikr'dir. fiüphesiz muttakiler için, elbette var›lacak güzel bir
yer vard›r. (Sad Suresi, 44-49)

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do¤rusu Allah kendinden bir kelime-
yi sana müjdelemektedir. Onun ad› Meryemo¤lu ‹sa Mesih'tir. O, dün-
yada ve ahirette 'seçkin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yak›n k›l›nan-
lardand›r.." (Al-i ‹mran Suresi, 45)
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"Böylece Rabbin seni seçkin k›lacak, sözlerin yorumundan (kaynakla-
nan bir bilgiyi) sana ö¤retecek ve daha önce atalar›n ‹brahim ve ‹shak'a
(nimetini) tamamlad›¤› gibi senin ve Yakub ailesinin üzerindeki nimetini
tamamlayacakt›r. Elbette Rabbin, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
(Yusuf Suresi, 6)

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se,
Allah (yerine) kendisinin onlar› sevdi¤i, onlar›n da kendisini sevdi¤i
mü'minlere karfl› alçak gönüllü, kafirlere karfl› ise 'güçlü ve onurlu,'
Allah yolunda cihad eden ve k›nay›c›n›n k›namas›ndan korkmayan
bir topluluk getirir. Bu, Allah'›n bir fazl›d›r, onu diledi¤ine verir. Allah (rah-
metiyle) genifl oland›r, bilendir. (Maide Suresi, 54)

Allah'a ve O'nun Resûlü'ne iman edenler; iflte onlar Rableri kat›nda s›d-
dîklar ve flehidler (veya flahid)lerdir. Onlar›n ecirleri ve nurlar› vard›r.
‹nkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise; iflte onlar da cehennem halk›-
d›r. (Hadid Suresi, 19)

Peygamber, mü'minler için kendi nefislerinden daha evlad›r ve onun
zevceleri de onlar›n anneleridir. Rahim sahipleri (akrabalar) de, Allah'›n
Kitab›nda birbirlerine öteki mü'minlerden ve muhacirlerden daha ya-
k›nd›r. Ancak dostlar›n›za maruf üzere yapacaklar›n›z baflka; bunlar Ki-
tapta yaz›lm›fl bulunmaktad›r. (Ahzab Suresi, 6)

‹flte o "Ashab-› Meymene", ne (kutludur o) "Ashab-› Meymene". "As-
hab-› Mefl'eme" ne (mutsuz ve u¤ursuzdur o) "Ashab-› Mefl'eme". Yar›-
fl›p öne geçenler de, öne geçmifl öncülerdir. ‹flte onlar, yak›nlaflt›r›lm›fl
(mukarreb) olanlard›r. (Vak›a Suresi, 8-11)

"Ashab-› Yemin", ne (kutludur o) "Ashab-› Yemin." (Vak›a Suresi, 27)

Müminlerden öyle erkek-adamlar vard›r ki-  Allah ile yapt›klar› ahide
sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi ada¤›n› gerçeklefltirdi, kimi
beklemektedir. Onlar hiçbir de¤ifltirme ile (sözlerini) de¤ifltirmediler.
Çünkü Allah, (sözüne ba¤l› kal›p do¤ru olan) sad›klar› sadakatlerinden
dolay› mükafaatland›racak, münaf›klar› da dilerse azabland›racak veya
tevbe (nasib edip tevbe)lerini kabul edecektir. fiüphesiz Allah, çok ba-
¤›fllayand›r, çok esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 23-24)

Bedevilerden geride b›rak›lanlara de ki: "Siz yak›nda zorlu savaflç› olan
bir kavme ça¤r›lacaks›n›z; onlarla (ya) savafl›rs›n›z ya da (onlar)
Müslüman olurlar. Bu durumda e¤er itaat ederseniz, Allah, size güzel
bir ecir verir; e¤er bundan önce s›rt çevirdi¤iniz gibi (yine) s›rt çevirirse-
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niz, sizi ac› bir azap ile azapland›r›r." (Fetih Suresi, 16)

Muhammed, Allah'›n elçisidir. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere kar-
fl› zorlu, kendi aralar›nda ise merhametlidirler. Onlar›, rüku edenler,
secde edenler olarak görürsün; onlar, Allah'tan bir fazl (lütuf ve ihsan)
ve hoflnutluk aray›p-isterler. Belirtileri, secde izinden yüzlerindedir. ‹flte
onlar›n Tevrat'taki vas›flar› budur: ‹ncil'deki vas›flar› ise: Sanki bir ekin;
filizini ç›karm›fl, derken onu kuvvetlendirmifl, derken kal›nlaflm›fl, sonra
saplar› üzerinde do¤rulup-boy atm›fl (ki bu,) ekicilerin hofluna gider. (Bu
örnek,) Onunla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman
edip salih amellerde bulunanlara bir ma¤firet ve büyük bir ecir va'det-
mifltir. (Fetih Suresi, 29) 

Sanki onlar, ürkmüfl yaban eflekleri gibidirler; Arslandan korkup-kaç-
m›fllar. (Müddesir Suresi, 50-51)

(‹çlerinde) Mutedil olan biri dedi ki: "Ben size dememifl miydim?
(Allah'›) Tesbih edip yüceltmeniz gerekmez miydi?" (Kalem Suresi, 28)

Art›k sen sabret; Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi, On-
lar için de acele etme. Onlar, tehdit edildikleri fleyi (azab›) gördükleri
gün, sanki gündüzün yaln›zca bir saati kadar yaflam›fl(olacak)lard›r.
(Bu,) Bir tebli¤dir. Art›k fas›k olan bir kavimden baflkas› y›k›ma u¤rat›l›r
m›? (Ahkaf Suresi, 35)

Hiç flüphesiz o (Kuran), flerefli bir elçinin kesin sözüdür. (Hakka Sure-
si, 40)

Sen onlar›n söylediklerine karfl› sabret ve bizim güç sahibi kulumuz
Davud'u hat›rla; çünkü o, (her tutum ve davran›fl›nda Allah'a) yönelen
biriydi (Sad Suresi, 17)

Dediler ki: "Korkma biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz." (Hicr
Suresi, 53)

Biz seni yaln›zca bir müjde verici ve uyar›p-korkutucu olarak gönder-
dik. (Furkan Suresi, 56)

‹brahim, ne yahudi idi, ne de H›ristiyand›: ancak, O hanif (muvahhid)
bir Müslümand›, müflriklerden de de¤ildi. (Al-i ‹mran Suresi, 67)

De ki: "Allah do¤ru söyledi. Öyleyse Allah'› bir tan›yan (Hanif)ler ola-
rak ‹brahim'in dinine uyun. O, müflriklerden de¤ildi." (Al-i ‹mran Suresi,
95)

Siz, insanlar için ç›kar›lm›fl hay›rl› bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve ‹slam'a
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uygun) olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve Allah'a iman eder-
siniz. Kitap Ehli de inanm›fl olsayd›, elbette kendileri için hay›rl› olurdu.
‹çlerinden iman edenler vard›r, fakat ço¤unlu¤u f›ska sapanlard›r. (Al-i
‹mran Suresi, 110)

Musa kavmine: "Allah'tan yard›m dileyin ve sabredin. Gerçek flu ki, arz
Allah'›nd›r; ona kullar›ndan diledi¤ini mirasç› k›lar. En güzel sonuç
muttakiler içindir." dedi. Dediler ki: "Sen bize gelmeden önce de, gel-
dikten sonra da eziyete u¤rat›ld›k." (Musa:) "Umulur ki, Rabbiniz düfl-
man›n›z› helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler) k›-
lacak, böylece nas›l davranaca¤›n›z› gözleyecek" dedi. (Araf Suresi,
128-129)

Kendisine bereketler k›ld›¤›m›z yerin do¤usuna da, bat›s›na da o hor k›-
l›n›p-zay›f b›rak›lanlar› (müstaz'aflar›) mirasç›lar k›ld›k. Rabbinin ‹sra-
ilo¤ullar›'na olan o güzel sözü (vaadi), sabretmeleri dolay›s›yla tamam-
land› (yerine geldi). Firavun ve kavminin yapmakta olduklar› ve yükselt-
tiklerini (köflklerini, saraylar›n›) da yerle bir ettik. (Araf Suresi, 137)

(Allah:) "Ey Musa" dedi. "Sana verdi¤im risaletimle ve seninle konufl-
mamla seni insanlar üzerinde seçkin k›ld›m. Sana verdiklerimi al ve
flükredenlerden ol." (Araf Suresi, 144)

Ey iman edenler, Musa'ya eziyet edenler gibi olmay›n; ki sonunda Allah
onu, demekte olduklar›ndan temize ç›kard›. O, Allah kat›nda vecihti.
(Ahzab Suresi, 69)

"Ancak Allah'a selim bir kalp ile gelenler baflka." (fiuara Suresi, 89)

Hani o, Rabbine ar›nm›fl (selim) bir kalp ile gelmiflti. (Saffat Suresi,84)

fiüphesiz ebrar olanlar, elbette nimetler(le donat›lm›fl cennetler) için-
dedirler. (‹nfitar Suresi, 13)

(K›yametin) Gelece¤i günde, O'nun izni olmaks›z›n, hiç kimse söz söy-
leyemez. Art›k onlardan kimi 'bedbaht ve mutsuz', (kimi de) mutlu ve
bahtiyard›r. (Hud Suresi, 105)

‹man edip salih amellerde bulunanlar ise; iflte onlar da, yarat›lm›fllar›n
en hay›rl›lar›d›r. (Beyyine Suresi, 7)

"Allah, sana Yahya'y› müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (‹sa'y›)
do¤rulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir Peygamberdir." (Al-i ‹m-
ran Suresi, 39)
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KURAN'DA ‹NKARCILARIN SIFATLARI

Allah Kuran'da müminleri en güzel s›fatlarla adland›rd›¤› gibi, in-
karc›lar›, müflrikleri ve münaf›klar› da olabilecek en afla¤›l›k s›fatlara la-
y›k görmüfltür. Çünkü inkar edenler suçludurlar. ‹flledikleri suç ise ola-
bilecek en büyük suçtur. ‹nsan›n kendini yaratan, kendine can veren
Allah'a isyan ve nankörlük etmesi, tüm evrendeki en büyük suçtur. ‹n-
san Allah'a kul olsun diye yarat›lm›flt›r ve yarat›l›fl amac›n› reddederse,
karfl›l›¤›n› görür. Allah o kifliyi ruh ve fizik olarak olabilecek en afla¤›l›k
konuma sokar. Ve kendisine uygun olarak da en afla¤›l›k s›fatlarla an›-
l›r. ‹flte Allah inkarc›lar› Kuran'da flu s›fatlarla nitelendiriyor:  

fiunlar›n hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, afla¤›l›k, alabildi¤ine
ay›play›p kötüleyen, söz getirip götüren (gizlilik içinde söz ve haber ta-
fl›yan), Hayr› engelleyip sürdüren, sald›rgan, olabildi¤ince günahkar,
Zorba-sayg›s›z, sonra da kula¤› kesik; (Kalem Suresi, 10-13)

Sanki onlar, ürkmüfl yaban eflekleri gibidirler; Arslandan korkup-kaç-
m›fllar. (Müddessir Suresi, 50-51)

Kahrolsun Ashab-› Uhdud (Buruc Suresi, 4)

Gerçek flu ki, Biz emanetleri göklere, yere ve da¤lara sunduk da onlar
bunu yüklenmekten kaç›nd›lar ve ondan korkuya kap›ld›lar; onu insan
yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok cahildir. fiundan ki: Allah, münaf›k er-
kekleri ve münaf›k kad›nlar›, müflrik erkekleri ve müflrik kad›nlar› azap-
land›racak; mümin erkeklerin ve mümin kad›nlar›n tevbesini kabul ede-
cektir. Allah çok ba¤›fllayand›r, çok esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 72-73)

"Ashab-› Mefl'eme" ne (mutsuz ve u¤ursuzdur o) "Ashab-› Mefl'eme".
(Vak›a Suresi, 9)

"Ashab-› fiimal", ne (mutsuzdur o) "Ashab-› fiimal." (Vak›a Suresi, 41)

En 'zorlu bedbahtlar›' ayakland›¤›nda, (fiems Suresi, 12)

(Geldiklerinde de) Size karfl› 'cimri ve bencildirler.' fiayet korku gele-
cek olsa, ölümden dolay› üstüne bayg›nl›k çökmüfl kimseler gibi gözle-
ri dönerek sana bakmakta olduklar›n› görürsün. Korku gidince, hayra
karfl› oldukça düflkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle (elefltirip inci-
terek) karfl›larlar. ‹flte onlar iman etmemifllerdir; böylece Allah onlar›n
yapt›klar›n› bofla ç›karm›flt›r. Bu Allah'a göre pek kolayd›r. (Ahzab Su-
resi, 19)
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Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler) dedi-
ler ki: "Ey fiuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülkemizden
sürüp-ç›karaca¤›z veya mutlaka bizim dinimize geri döneceksiniz." (fiu-
ayb:) "Biz istemesek de mi?" dedi. (Araf Suresi, 88)

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

Onlar›n ço¤unda 'verdikleri söze ba¤l›l›k' görmedik, ama onlar›n ço¤u-
nu fas›klar (yoldan ç›kanlar) olarak gördük. (Araf Suresi, 102)

Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler.
(Araf Suresi, 119)

Onlara bir iyilik geldi¤i zaman "Bu bizim için" dediler; onlara bir kötülük
isabet etti¤inde (bunu da) Musa ve beraberindekilerin bir u¤ursuzlu¤u
olarak yorumlarlard›. Haberiniz olsun, Allah kat›nda as›l u¤ursuz olan-
lar kendileridir; ama onlar›n ço¤u bilmezler. (Araf Suresi, 131)

Bunun üzerine, ayr› ayr› mucizeler (ayetler) olarak üzerlerine tufan, çe-
kirge, bu¤day güvesi, kurba¤a ve kan musallat k›ld›k. Yine büyüklük
taslad›lar ve suçlu-günahkar bir kavim oldular. (Araf Suresi, 133)

Yeryüzünde haks›z yere büyüklük taslayanlar› ayetlerimden engelle-
yece¤im. Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar; dosdo¤ru yolu
(rüfld yolunu) da görseler, yol olarak benimsemezler, azg›nl›k yolunu,
gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler. Bu, onlar›n ayetlerimizi ya-
lanlamalar› ve onlardan gafil olmalar› dolay›s›ylad›r. (Araf Suresi, 146)

fiüphesiz, buza¤›y› (tanr›) edinenlere Rablerinden bir gazab ve dünya
hayat›nda bir zillet yetiflecektir. ‹flte Biz, 'yalan düzüp-uyduranlar›'
böyle cezaland›r›r›z. (Araf Suresi, 152)

fiüphesiz, kitap ehlinden ve müflriklerden inkar edenler, içinde sürekli
kal›c›lar olmak üzere cehennem ateflindedirler. ‹flte onlar, yarat›lm›flla-
r›n en kötüleridir. (Beyyine Suresi, 6)

Onlar, kendisinden sak›nd›r›ld›klar› 'fleyi yapmada ›srar edip baflkald›-
r›nca' onlara: "Afla¤›l›k maymunlar olunuz" dedik. (Araf Suresi, 166)

Onlar› yeryüzünde ayr› ayr› topluluklar olarak paramparça da¤›tt›k. Ki-
mileri salih (davran›fllarda) bulunuyor, kimileri de bunlar›n d›fl›nda olan
afla¤›l›klard›r. Onlar› iyiliklerle ve kötülüklerle imtihan ettik, ki dönsün-
ler. (Araf Suresi, 168)



Onlara kendisine ayetlerimizi verdi¤imiz kiflinin haberini anlat. O, bun-
dan s›yr›l›p-uzaklaflm›fl, fleytan onu pefline takm›flt›. O da sonunda az-
g›nlardan olmufltu. (Araf Suresi, 175)

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok say›da kifli ya-
ratt›k (haz›rlad›k). Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri
vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar
hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlar-
d›r. (Araf Suresi, 179)

(fieytan›n) Kardeflleri ise, onlar› sap›kl›¤a sürüklerler, sonra pefllerini
b›rakmazlar. (Araf Suresi, 202)

O, suçlu-günahkarlar istemese de, hakk› gerçeklefltirmek ve bat›l› ge-
çersiz k›lmak için (böyle istiyordu.) (Enfal Suresi, 8)

Gerçek flu ki, Allah kat›nda, yerde debelenenlerin en kötüsü, (bir tür-
lü) ak›l erdirmez olan sa¤›rlar ve dilsizlerdir. (Enfal Suresi, 22)

‹nsan, hay›r istemekten b›kk›nl›k duymaz; fakat ona bir fler dokundu
mu, art›k o, ye'se düflen bir umutsuzdur. (Fussilet Suresi, 49)

Onlar› görürsün; zilletten bafllar› önlerine düflmüfl bir halde, ona (atefle)
sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. ‹man edenler de: "Ger-
çekten hüsrana u¤rayanlar, k›yamet günü hem kendi nefislerini, hem
yak›n akraba (veya yandafl)lar›n› da hüsrana u¤ratm›fllard›r" dediler.
Haberiniz olsun; gerçekten zalimler, kal›c› bir azap içindedirler. (fiura
Suresi, 45)

Sonra gerçekten siz, ey sap›k olan yalanlay›c›lar, (Vak›a Suresi, 51)

fieytan onlar› sar›p-kuflatm›flt›r; böylelikle onlara Allah'›n zikrini unuttur-
mufltur. ‹flte onlar, fleytan›n f›rkas›d›r. Dikkat edin; flüphesiz fleytan›n
f›rkas›, hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 19)

Münaf›kl›k edenleri görmüyor musun ki, Kitap Ehlinden inkar eden kar-
defllerine derler ki: "Andolsun, e¤er siz (yurtlar›n›zdan) ç›kar›lacak olur-
san›z, mutlaka biz de sizinle birlikte ç›kar›z ve size karfl› olan hiç kim-
seye, hiçbir zaman itaat etmeyiz. "E¤er size karfl› savafl›l›rsa elbette si-
ze yard›m ederiz." Oysa Allah, flahidlik etmektedir ki onlar, gerçekten
yalanc›d›rlar. (Haflr Suresi, 11)

Hay›r; çünkü o, Bizim ayetlerimize karfl› 'kesin bir inatç›d›r." (Müddes-
sir Suresi, 16)

'Mutsuz-bedbaht' olan ondan kaç›n›r. (Ala Suresi, 11)
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Hay›r; e¤er o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu
perçeminden tutup sürükleyece¤iz; O yalanc›, günahkar olan aln›n-
dan. (Alak Suresi, 15-16)

Ey iman edenler, müflrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu y›llar›ndan
sonra art›k Mescid-i Haram'a yaklaflmas›nlar. E¤er ihtiyaç içinde kal-
maktan korkarsan›z, Allah dilerse sizi kendi fazl›ndan zengin k›lar. fiüp-
hesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 28)

Ve andolsun, kendisine dokunan bir s›k›nt›dan sonra, ona bir nimet tad-
d›rsak, kuflkusuz; "Kötülükler benden gidiverdi" der. Çünkü o, fl›mar›k-
t›r, böbürlenendir. (Hud Suresi, 10)

(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatç› bozguna u¤-
ray›p -yok oldu- gitti. (‹brahim Suresi, 15)

Ve meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. ‹blis hariç (hepsi) secde etti-
ler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu. (Bakara Su-
resi, 34)

‹nkar edenlerin örne¤i ba¤›r›p ça¤›rmadan baflka birfley iflitmeyip (duy-
du¤u veya ba¤›rd›¤› fleyin anlam›n› bilmeyen ve sürekli) hayk›ran (bir
hayvan)›n örne¤i gibidir. Onlar, sa¤›rd›rlar, dilsizdirler, kördürler;
bundan dolay› ak›l erdiremezler. (Bakara Suresi, 171)

Yoksa sen, onlar›n ço¤unu (söz) iflitir ya da akl›n› kullan›r m› say›yor-
sun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hay›r, onlar yol bak›m›ndan
daha flaflk›n (ve afla¤›)d›rlar. (Furkan Suresi, 44)

(Allah) Dedi: "K›nan›p alçalt›lm›fl ve kovulmufl olarak ordan ç›k. An-
dolsun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi sizlerle dolduraca¤›m."
(Araf Suresi, 18)

Büyüklük taslayanlar (müstekbirler de flöyle) dedi: "Biz de, gerçek-
ten sizin inand›¤›n›z› tan›mayanlar›z." (Araf Suresi, 76)

Siz ikiniz (ey melekler), her inatç› nankörü at›n cehennemin içine,
Hayra engel olan, sald›rgan flüpheciyi, (Kaf Suresi, 24-25)

"Zikr (vahy) içimizden ona m› b›rak›ld›? Hay›r, o çok yalan söyleyen,
kendini be¤enmifl bir fl›mar›kt›r." Onlar yar›n, kimin çok yalan söyle-
yen, kendini be¤enmifl bir fl›mar›k oldu¤unu bilip-ö¤reneceklerdir.
(Kamer Suresi, 25-26)

Ve flüphesiz facir (kötü) olanlar da, elbette ç›lg›nca yanan ateflin için-
dedirler. (‹nfitar Suresi, 14)
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(K›yametin) Gelece¤i günde, O'nun izni olmaks›z›n, hiç kimse söz söy-
leyemez. Art›k onlardan kimi 'bedbaht ve mutsuz', (kimi de) mutlu ve
bahtiyard›r. (Hud Suresi, 105)

'Yard›m ve zafer' (nusret) ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahi-
bi olan Allah'›n kat›ndand›r. (Ki bununla) ‹nkar edenlerin önde gelenle-
rinden bir k›sm›n› kessin (helak etsin) ya da 'umutlar› suya düflmüfl-
ler olarak onlar›' tepesi afla¤› getirsin de geri dönüp gitsinler.' (Al-i ‹m-
ran Suresi, 126-127)
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KURAN'DA MELEKLER

GÜÇ SAHIBI MELEK: CEBRA‹L
fiüphesiz o (Kuran), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah'tan
getirdi¤i) sözüdür; (Tekvir Suresi, 19)

Dereceleri yükselten Arfl'›n sahibi (Allah), 'toplanma ve buluflma' günü
ile uyar›p-korkutmak için, kendi emrinden olan ruhu kullar›ndan diledi-
¤ine indirir. (Mümin Suresi, 15)

Ona (bu Kuran'›) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) ö¤retmifl-
tir. (Ki O,) Görünümüyle çarp›c› bir güzelli¤e sahiptir. Hemen do¤ruldu.
(Necm Suresi, 5-6)

Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmiflti. Böylece ona
ruhumuz (Cibril'i) göndermifltik, o da, düzgün bir befler k›l›¤›nda görün-
müfltü. Demiflti ki: "Gerçekten ben, senden Rahman (olan Allah)a s›¤›-
n›r›m. E¤er takva sahibiysen (bana yaklaflma)." Demiflti ki: "Ben, yal-
n›zca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz bir erkek çocuk ar-
ma¤an etmek için (buraday›m)." O: "Benim nas›l bir erkek çocu¤um
olabilir? Bana hiçbir befler dokunmam›flken ve ben azg›n, utanmaz (bir
kad›n) de¤ilken" dedi. "‹flte böyle" dedi. "Rabbin, dedi ki: 'Bu Benim için
kolayd›r. Onu insanlara bir ayet ve Bizden bir rahmet k›lmak için (bu ço-
cuk olacakt›r)'." Ve ifl de olup bitmiflti. (Meryem Suresi, 17-21)

Çarp›c› Bir Güzelli¤e Sahip Olmas›

Ona (bu Kur'an'›) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) ö¤ret-
mifltir. (Ki O,) Görünümüyle çarp›c› bir güzelli¤e sahiptir. Hemen do¤rul-
du. (Necm Suresi, 5-6)

Hz. Muhammed'in Cebrail'i Görmesi

Andolsun, onu bir de di¤er iniflte görmüfltü. Sidretü'l-Münteha'n›n ya-
n›nda. Ki Cennetü'l-Me'va onun yan›ndad›r. Sidreyi örten örtmekte iken,
Göz kay›p-flaflmad› ve (s›n›r›) aflmad›. Andolsun, o, Rabbinin en büyük
ayetlerinden olan› gördü.  (Necm Suresi, 13-18)
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Cebrail'in Ufukta Görülmesi

Andolsun o (Peygamber), onu apaç›k bir ufukta görmüfltür.  (Tekvir Su-
resi, 23)

Cebrail'in Hz. Meryem'e Düzgün Bir
Befler K›l›¤›nda Gönderilmesi

Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmiflti. Böylece ona
ruhumuz (Cibril'i) göndermifltik, o da, düzgün bir befler k›l›¤›nda görün-
müfltü. Demiflti ki: "Gerçekten ben, senden Rahman (olan Allah)a s›¤›-
n›r›m. E¤er takva sahibiysen (bana yaklaflma)." Demiflti ki: "Ben, yal-
n›zca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz bir erkek çocuk ar-
ma¤an etmek için (buraday›m)." (Meryem Suresi, 17-19)

GÖZETLEY‹C‹ VE YAZICI ‹K‹ MELE⁄‹N HER
‹NSANIN YANIBAfiINDA OLMASI
Andolsun, insan› biz yaratt›k ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte
oldu¤unu biliriz. Biz ona flahdamar›ndan daha yak›n›z.  Onun sa¤›nda
ve solunda oturan iki yaz›c› kaydederlerken O, söz olarak (herhangi bir
fley) söylemeyiversin, mutlaka yan›nda haz›r bir gözetleyici vard›r. (Kaf
Suresi, 16-18)

‹K‹fiER ÜÇER VE DÖRDER KANATLI 
ELÇ‹ MELEKLER
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikifler, üçer ve dörder kanatl› melekleri
elçiler k›lan Allah'›nd›r; O, yaratmada diledi¤ini artt›r›r. fiüphesiz Allah,
herfleye güç yetirendir. (Fat›r Suresi,1)

CEHENNEM‹N SERT VE GÜÇLÜ MELEKLER‹
Ey iman edenler, kendinizi ve yak›nlar›n›z› ateflten koruyun ki onun ya-
k›t› insanlar ve tafllard›r; üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vard›r.
Allah kendilerine neyi emretmiflse ona isyan etmezler ve emredildikle-
rini yerine getirirler. (Tahrim Suresi, 6)



ALLAH'IN MAKAMINA SÜRES‹ ELL‹ B‹N YIL OLAN
B‹R GÜNDE ÇIKMALARI
Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin y›l olan bir günde ç›kabil-
mektedir. (Mearic Suresi, 4)

MELEKLER‹N fiAH‹TL‹⁄‹
O gün, onlar›n hepsini birarada toplayacak (haflredecek), sonra melek-
lere diyecek ki: "Size tapanlar bunlar m›yd›?" (Melekler) Derler ki: "Sen
yücesin, bizim velimiz sensin, onlar de¤il. Hay›r, onlar cinlere tap›yordu
ve ço¤u onlara iman etmifllerdi." (Sebe Suresi, 40-41)

Fakat Allah, sana indirdi¤iyle flahidlik eder ki, O, bunu kendi ilmiyle indir-
mifltir. Melekler de flahittirler. fiahid olarak Allah yeter. (Nisa Suresi, 166)

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

YAKINLAfiTIRILMIfi MELEKLER‹N
ALLAH'A KULLU⁄U
Mesih ve yak›nlaflt›r›lm›fl (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul ol-
maktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye 'karfl›
çekimser' davran›rsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onlar›n tü-
münü huzurunda toplayacakt›r. (Nisa Suresi, 172)

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

SAFLAR HAL‹NDE D‹Z‹LEN VE
TESB‹H EDEN MELEKLER
(Melekler der ki:) "Bizden her birimiz için belli bir makam vard›r." "Biziz,
o saflar halinde dizilmifl olanlar, gerçekten biziz." "Biziz, o tesbih eden-
ler de, gerçekten biziz." (Saffat Suresi, 164-166)
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Gök gürültüsü O'nu hamd ile, melekler de O'na olan korkular›ndan tes-
bih ederler.. O, y›ld›r›mlar› gönderip bununla diledi¤ine çarpar; onlar ise
Allah hakk›nda çekiflip-tart›fl›rlar. O, gücü (ve cezas›) pek çetin oland›r.
(Rad Suresi, 13)

Gökler, neredeyse üstlerinden çatlay›p-parçalanacaklar; melekler de
Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerde olanlara ma¤firet dilerler. Ha-
beriniz olsun; gerçekten Allah, ba¤›fllayan ve esirgeyen O'dur. (fiura
Suresi, 5)

HZ. ADEM'E SECDE EDEN MELEKLER
Hani Rabbin, Meleklere: "Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife var ede-
ce¤im" demiflti. Onlar da: "Biz seni  flükrünle yüceltir ve (sürekli) takdis
ederken, orada bozgunculuk ç›karacak ve kanlar ak›tacak birini mi var
edeceksin?" dediler. (Allah:) "fiüphesiz sizin bilmedi¤inizi ben bilirim"
dedi. Ve Adem'e isimlerin hepsini ö¤retti. Sonra onlar› meleklere yönel-
tip: "E¤er do¤ru sözlüyseniz, bunlar› bana isimleriyle haber verin" dedi.
Dediler ki: "Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgimiz
yok. Gerçekten sen, herfleyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n."
(Allah:) "Ey Adem, bunlar› onlara isimleriyle haber ver" dedi. O, bunlar›
onlara isimleriyle haber verince de dedi ki: "Size demedim mi, göklerin
ve yerin gayb›n› gerçekten ben bilirim, gizli tuttuklar›n›z› ve aç›¤a vur-
duklar›n›z› da ben bilirim." Ve meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. ‹b-
lis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kafir-
lerden oldu. (Bakara Suresi, 30-34)

MELEKLER‹N RABLER‹NDEN KORKMALARI VE 
EMROLUNDUKLARI fiEY‹ YAPMALARI
Göklerde ve yerde olan ne varsa, canl›lar ve melekler Allah'a secde
ederler ve onlar büyüklük taslamazlar. Üstlerinden (her an bir azab gön-
dermeye kadir olan) Rablerinden korkarlar ve emrolunduklar› fleyi ya-
parlar. (Nahl Suresi, 49-50)

D‹Z‹ D‹Z‹ DURAN MELEKLER
Rabbin (in buyru¤u) geldi¤i ve melekler dizi dizi durdu¤u zaman; (Fecr
Suresi, 22)
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‹NANANLARIN KARANLIKLARDAN NURA
ÇIKMALARI ‹Ç‹N DUA ETMELER‹
Ey iman edenler, Allah'› çokça zikredin. Ve O'nu sabah ve akflam tes-
bih edin. O'dur ki, sizi karanl›klardan nura ç›karmak için size rahmet et-
mekte; melekleri de (size dua etmektedir). O, mü'minleri çok esirgeyici-
dir. (Ahzab Suresi, 41-43)

MELEKLER‹N PEYGAMBERE SALAT ETMELER‹
fiüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman eden-
ler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. (Ah-
zab Suresi, 56)

‹MAN EDENLER‹N ÜZER‹NE MELEKLER‹N ‹NMES‹ 
VE ONLARI MÜJDELEMES‹
fiüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah't›r" deyip sonra dosdo¤ru bir istikamet
tutturanlar (yok mu); onlar›n üzerine melekler iner (ve der ki:) "Korkma-
y›n ve hüzne kap›lmay›n, size vadolunan cennetle sevinin." "Biz, dün-
ya hayat›nda da, ahirette de sizin velileriniziz. Orda nefislerinizin arzu-
lad›¤› herfley sizindir ve istedi¤iniz herfley de sizindir." "Çok ba¤›fllayan,
çok esirgeyen (Allah)tan bir a¤›rlanma olarak." (Fussilet Suresi, 30-32)

ALLAH'IN ‹NANANLARA MELEKLERLE YARDIMI
Siz Rabbinizden yard›m taleb ediyordunuz, O da: "fiüphesiz ben size
birbiri ard›nca bin melek ile yard›m ediciyim" diye cevap vermiflti. Allah,
bunu, yaln›zca bir müjde ve kalblerinizin tatmin bulmas› için yapm›flt›;
(yoksa) Allah'›n kat›ndan baflkas›nda nusret (zafer ve yard›m) yoktur.
Hiç flüphesiz Allah üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Enfal Suresi, 9-10)

Andolsun, siz güçsüz iken Allah size Bedir'de yard›m›yla zafer verdi. fiu
halde Allah'tan sak›n›n, O'na flükredebilesiniz. Sen mü'minlere: "Rabbi-
nizin size meleklerden indirilmifl üç bin kifliyle yard›m-iletmesi size yet-
mez mi?" diyordun. Evet, e¤er sabrederseniz, sak›n›rsan›z ve onlar da
aniden üstünüze çullan›verirlerse, Rabbiniz size meleklerden niflanl›
befl bin kifliyle yard›m ulaflt›racakt›r. Allah bunu (yard›m›) size ancak bir
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müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yapt›. 'Yard›m ve
zafer' (nusret) ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan
Allah'›n kat›ndand›r. (Ki bununla) ‹nkar edenlerin önde gelenlerinden bir
k›sm›n› kessin (helak etsin) ya da 'umutlar› suya düflmüfller olarak on-
lar›' tepesi afla¤› getirsin de geri dönüp gitsinler.' (Al-i ‹mran Suresi,
123-127)

Ey iman edenler, Allah'›n üzerinizdeki nimetini hat›rlay›n. Hani size ordu-
lar gelmiflti; böylece biz de onlar›n üzerine, bir rüzgar ve sizin görmedi¤i-
niz ordular göndermifltik. Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Ahzab Suresi, 9)

MELEKLER‹N KAD‹R GECES‹ RABLER‹N‹N 
‹ZN‹YLE YERYÜZÜNE ‹NMELER‹
Gerçek flu ki, Biz onu  kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne ol-
du¤unu sana bildiren nedir? Kadir gecesi, bin aydan daha hay›rl›d›r.
Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir ifl için inerler. Fecrin ç›-
k›fl›na kadar bir esenliktir (selamd›r) o. (Kadir Suresi, 1-5)

‹NKAR EDENLERE LANET ETMELER‹
fiüphesiz, inkar edip kafir olarak ölenler, Allah'›n, meleklerin ve bütün
insanlar›n laneti bunlar›n üzerinedir. (Bakara Suresi, 161)

MELEKLER‹N ‹KRAMA LAYIK GÖRÜLMÜfi
KULLAR OLMALARI
"Rahman (olan Allah) çocuk edindi" dediler. O, (bu yak›flt›rmadan) yü-
cedir. Hay›r, onlar (melekler) ikrama lay›k görülmüfl kullard›r. Onlar söz-
le (bile olsa) O'nun önüne geçmezler ve onlar O'nun emriyle yap›p-et-
mektedirler. O, önlerindekini ve arkalar›ndakini bilir; onlar flefaat etmez-
ler (kendisinden) hoflnut olunandan baflka. Ve onlar, O'nun haflmetin-
den içleri titremekte olanlard›r. Onlardan her kim: "Gerçekten ben,
O'nun d›fl›nda bir ilah›m" diyecek olsa, bu durumda biz onu cehennemle
cezaland›r›r›z. Zalimleri biz böyle cezaland›r›r›z. (Enbiya Suresi, 26-29)

HZ. ‹BRAH‹M'E GELEN MELEKLER
Onlara ‹brahim'in konuklar›ndan haber ver. Yan›na girdiklerinde "Se-



lam" demifllerdi. O da: "Biz sizden korkmaktay›z" demiflti. Dediler ki:
"Korkma biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz." Dedi ki: "Bana ih-
tiyarl›k gelip-çökmüflken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemek-
tesiniz?" Dediler ki: "Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenler-
den olma." Dedi ki: "Sap›klar d›fl›nda Rabbinin rahmetinden kim umut
keser?" Dedi ki: "Ey elçiler, (bunun d›fl›nda, di¤er) ifliniz ne?" "Dediler
ki: "Gerçekte biz, suçlu-günahkar olan bir toplulu¤a gönderildik." "An-
cak Lut ailesi hariçtir; biz onlar›n tümünü muhakkak kurtaraca¤›z."
"Ama kar›s›n› (kurtaracaklar›m›z) d›fl›nda tuttuk, o, geride kalanlardan-
d›r." (Hicr Suresi, 51-60)

Andolsun, elçilerimiz ‹brahim'e müjde ile geldikleri zaman; "Selam" de-
diler. O da: "Selam" dedi (ve) hemen gecikmeden k›zart›lm›fl bir buza-
¤› getirdi. Ellerinin ona uzanmad›¤›n› görünce (‹brahim durumdan) hofl-
lanmad› ve içine bir tür korku düfltü. Dediler ki: "Korkma. Biz Lut kavmi-
ne gönderildik." Kar›s› ayaktayd›, bunun üzerine güldü. Biz ona ‹shak'›,
‹shak'›n arkas›ndan da Yakub'u müjdeledik. "Vay bana" dedi (kad›n).
"Ben kocam›fl bir kad›n iken ve flu kocam da bir ihtiyar iken do¤uracak
m›y›m? Gerçekten bu, flafl›rt›c› birfley!.." Dediler ki: "Allah'›n emrine mi
flafl›yorsun? Allah'›n rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev hal-
k› flüphesiz O, övülmeye lay›k oland›r, Mecid'tir." (Hud Suresi, 69-73)

HZ. LUT'A GELEN MELEKLER
Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde, (Lut) Dedi ki: "Sizler gerçek-
ten tan›nmam›fl bir topluluksunuz." "Hay›r" dediler. "Biz sana, onlar›n
hakk›nda kuflkuya kap›ld›klar› fleyle geldik." "Sana gerçe¤i getirdik, biz
flüphesiz do¤ru söyleyenleriz." "Hemen aileni gecenin bir bölümünde
yola ç›kar, sen de onlar›n ard›ndan git ve sizden hiç kimse arkas›na
bakmas›n; emrolundu¤unuz yere gidin." (Hicr Suresi, 61-65)

Elçilerimiz Lut'a geldikleri zaman o, bunlar dolay›s›yla kötüleflti ve içi
darald›. Dediler ki: "Korkuya düflme ve hüzne kap›lma. Kar›n d›fl›nda,
seni ve aileni muhakak kurtaraca¤›z. O ise, arkada kalacakt›r." "fiüphe-
siz biz, fas›kl›k yapmalar›ndan dolay›, bu ülke halk›n›n üstüne gökten
i¤renç bir azap indirece¤iz." (Ankebut Suresi, 33-34)

Elçilerimiz Lut'a geldi¤i zaman, onlardan dolay› kayg›land›, gö¤sünü bir
s›k›nt› bast› ve: Bu, zorlu bir gün" dedi. (Hud Suresi, 77)
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HZ. ZEKER‹YA'YA GELEN MELEKLER
O mihrapta namaz k›larken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yah-
ya'y› müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (‹sa'y›) do¤rulayan, efendi,
iffetli ve salihlerden bir Peygamberdir." Dedi ki: "Rabbim, bana gerçek-
ten ihtiyarl›k ulaflm›flken ve kar›m da k›s›rken nas›l bir o¤lum olabilir?"
"Böyledir" dedi, "Allah diledi¤ini yapar." (Zekeriya) "Rabbim, bana bir
alamet (ayet) ver." dedi. "Sana alamet, iflaretleflme d›fl›nda, insanlarla
üç gün konuflmamand›r. Rabbini çokça zikret ve akflam sabah O'nu
tesbih et." dedi. (Al-i ‹mran Suresi, 39-41)

(Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, flüphesiz Biz seni, ad› Yahya olan bir ço-
cukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiçbir adafl k›lmam›fl›z."
Dedi ki: "Rabbim, kar›m k›s›r (bir kad›n) iken, benim nas›l o¤lum olabi-
lir? Ben de yafll›l›¤›n son basama¤›nday›m." (Ona gelen melek:) "‹flte
böyle" dedi. "Rabbin dedi ki: - Bu benim için kolayd›r, daha önce sen
hiçbir fley de¤il iken, seni yaratm›flt›m." Dedi ki: "Rabbim, bana bir ala-
met (ayet) ver." Dedi ki: "Senin alametin, sapasa¤lam iken, üç tam ge-
ce insanlarla konuflmamand›r." (Meryem Suresi, 7-10)

HZ. MERYEM'E GELEN MELEKLER
Hani melekler: "Meryem, flüphesiz Allah seni seçti, seni ar›nd›rd› ve
alemlerin kad›nlar›na üstün k›ld›," demiflti. "Meryem, Rabbine gönülden
itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et." Bunlar, gayb
haberlerindendir; bunlar› sana vahyediyoruz. Onlardan hangisi Mer-
yem'i sorumlulu¤una alacak diye kalemleriyle kur'a atarlarken sen yan-
lar›nda de¤ildin; çekiflirlerken de yanlar›nda de¤ildin. Hani Melekler, de-
diler ki: "Meryem, do¤rusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdele-
mektedir. Onun ad› Meryemo¤lu ‹sa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette
'seçkin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yak›n k›l›nanlardand›r." "Beflikte
de, yetiflkinli¤inde de insanlarla konuflacakt›r. Ve O salihlerdendir."
"Rabbim, bana bir befler dokunmam›flken, nas›l bir çocu¤um olabilir?"
dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse yarat›r. Bir iflin olmas›na karar verirse,
yaln›zca ona "ol" der, o da hemen oluverir." (Al-i ‹mran Suresi, 42-47)

Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmiflti. Böylece ona
ruhumuz (Cibril'i) göndermifltik, o da, düzgün bir befler k›l›¤›nda görün-
müfltü. Demiflti ki: "Gerçekten ben, senden Rahman (olan Allah)a s›¤›-
n›r›m. E¤er takva sahibiysen (bana yaklaflma)." Demiflti ki: "Ben, yal-



n›zca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz bir erkek çocuk ar-
ma¤an etmek için (buraday›m)." O: "Benim nas›l bir erkek çocu¤um
olabilir? Bana hiçbir befler dokunmam›flken ve ben azg›n utanmaz (bir
kad›n) de¤ilken" dedi. "‹flte böyle" dedi. "Rabbin, dedi ki: -Bu Benim için
kolayd›r. Onu insanlara bir ayet ve Bizden bir rahmet k›lmak için (bu ço-
cuk olacakt›r)." Ve ifl de olup bitmiflti. (Meryem Suresi, 17-21)

ÖLÜM MELEKLER‹
"Onun (insan›n) önünden ve arkas›ndan izleyenleri vard›r, onu Allah'›n
emriyle gözetip-korumaktad›rlar. Gerçekten Allah, kendi nefis (öz)lerin-
de olan› de¤ifltirip bozuncaya kadar, bir toplulukta olan› de¤ifltirip-boz-
maz. Allah bir toplulu¤a kötülük istedi mi, art›k onu geri çevirmeye hiç-
bir (biçimde imkan) yoktur; onlar için O'ndan baflka bir veli yoktur." (Rad
Suresi, 11)

"Öyleyse melekler, yüzlerine ve arkalar›na vura vura canlar›n› ald›klar›
zaman nas›l olacak? ‹flte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah'› gazablan-
d›ran fleye uydular ve O'nu raz› edecek fleyleri çirkin karfl›lad›lar; bun-
dan dolay› (Allah,) amellerini bofla ç›kard›" (Muhammed Suresi, 27-28)

Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayat›na son verecekleri za-
man derler ki: "Nerde idiniz?" Onlar: "Biz, yeryüzünde zay›f b›rak›lm›fl-
lar (müstaz'aflar) idik." derler. (Melekler de:) "Hicret etmeniz için Allah'›n
arz› genifl de¤il miydi?" derler. ‹flte onlar›n bar›nma yeri cehennemdir.
Ne kötü yatakt›r o? (Nisa Suresi, 97)

Allah'a karfl› yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir fley
vahyolunmam›flken "Bana da vahy geldi" diyen ve "Allah'›n indirdi¤inin
bir benzerini de ben indirece¤im" diyenden daha zalim kimdir? Sen bu
zalimleri, ölümün 'fliddetli sars›nt›lar›' s›ras›nda meleklerin ellerini uza-
tarak onlara: "Canlar›n›z› (bu k›sk›vrak yakalan›fltan) ç›kar›n, bugün
Allah'a karfl› haks›z olan› söyledi¤iniz ve O'nun ayetlerinden büyükle-
nerek (yüz çevirmeniz) dolay›s›yla alçalt›c› bir azapla karfl›l›k görecek-
siniz" (dediklerinde) bir görsen... (Enam Suresi, 93)

Ki melekler, kendi nefislerinin zalimleri olarak onlar›n canlar›n› ald›kla-
r›nda, "Biz hiçbir kötülük yapm›yorduk" diye teslim olurlar. Hay›r, flüphe-
siz Allah, sizin neler yapt›¤›n›z› bilendir. Öyleyse içinde ebedi kal›c›lar
olarak cehennemin kap›lar›ndan girin. Büyüklük taslayanlar›n konakla-
ma yeri ne kötüdür. (Allah'tan) Sak›nanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" den-
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di¤inde, "Hay›r" dediler. Bu dünyada güzel davran›fllarda bulunanlara
güzellik vard›r; ahiret yurdu ise daha hay›rl›d›r. Takva sahiplerinin yur-
du ne güzeldir. Adn cennetleri; ona girerler, onun alt›ndan ›rmaklar akar,
içinde onlar›n her diledikleri fley vard›r. ‹flte Allah, takva sahiplerini böy-
le ödüllendirir. Ki melekler, güzellikle canlar›n› ald›klar›nda: "Selam si-
ze" derler. "Yapt›klar›n›za karfl›l›k olmak üzere cennete girin." (Küfre sa-
panlar) Kendilerine meleklerin gelmesinden veya Rabbinin emrinin gel-
mesinden baflka birfley mi gözlüyorlar? Onlardan öncekiler de öyle
yapm›flt›. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi nefislerine zulme-
diyorlard›. (Nahl Suresi, 28-33)

YAZICI MELEKLER
"Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var, 'flerefli-üstün' yaz›c›-
lar. Her yapmakta oldu¤unuzu bilirler. (‹nfitar Suresi, 10-12)

"Onun (insan›n) önünden ve arkas›ndan izleyenleri vard›r, onu Allah'›n
emriyle gözetip-korumaktad›rlar. Gerçekten Allah, kendi nefis (öz)lerin-
de olan› de¤ifltirip bozuncaya kadar, bir toplulukta olan› de¤ifltirip-boz-
maz. Allah bir toplulu¤a kötülük istedi mi, art›k onu geri çevirmeye hiç-
bir (biçimde imkan) yoktur; onlar için O'ndan baflka bir veli yoktur." (Rad
Suresi, 11)

ARfiI TAfiIYAN MELEKLER
Gök yar›l›p-çatlam›flt›r; art›k o gün, 'sarkm›fl-za'fa u¤ram›flt›r.' Me-
lek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arfl›n› onlar›n da
üstünde sekiz (melek) tafl›r. (Hakka Suresi, 16-17)

HARUT VE MARUT
Ve onlar, Süleyman'›n mülkü (nübüvveti) hakk›nda fleytanlar›n anlatt›k-
lar›na uydular. Süleyman inkar etmedi; ancak fleytanlar inkar etti. On-
lar, insanlara sihri ve Babil'deki iki mele¤e Harut'a ve Marut'a indirileni
ö¤retiyorlard›. Oysa o ikisi: "Biz, yaln›zca bir fitneyiz, sak›n inkar etme"
demedikçe hiç kimseye (birfley) ö¤retmezlerdi. Fakat onlardan erkek-
le kar›s›n›n aras›n› açan fleyi ö¤reniyorlard›. Oysa onunla Allah'›n izni
olmad›kça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna ra¤men kendilerine
zarar verecek ve yarar sa¤lamayacak fleyi ö¤reniyorlard›. Andolsun
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onlar, bunu sat›n alan›n, ahiretten hiçbir pay› olmad›¤›n› bildiler; kendi
nefislerini karfl›l›¤›nda satt›klar› fley ne kötü; bir bilselerdi. (Bakara Su-
resi, 102)

TABUTU TAfiIYAN MELEKLER
Onlara Peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) gönder-
di." Onlar: "Biz hükümdarl›¤a, ona göre daha çok hak sahibiyken ve
ona bir mal (servet) bollu¤u verilmemiflken, nas›l bizi (yönetmek üzere)
hükümdarl›k (mülk) onun olabilir?" dediler. O (flöyle) demiflti: "Do¤rusu
Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü artt›rd›. Allah, kime
dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) genifl oland›r, bilendir."
Peygamberleri, onlara (flöyle) dedi: "Onun hükümdarl›¤›n›n belgesi, si-
ze Tabut'un gelmesi (olacakt›r ki) onda Rabbinizden 'bir güven duygu-
su ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var;
onu melekler tafl›r. E¤er inanm›fllarsan›z, bunda flüphesiz sizin için bir
delil vard›r." (Bakara Suresi, 247-248)

KIYAMET GÜNÜNDE MELEKLER
Gö¤ün bulutlarla parçalanaca¤› ve meleklerin bir indirilme ile indirilece-
¤i gün; iflte o gün, gerçek mülk, Rahman (olan Allah)›nd›r. ‹nkar eden-
ler için oldukça zorlu bir gündür. (Furkan Suresi, 25-26)

Rabbin(in buyru¤u) geldi¤i ve melekler dizi dizi durdu¤u zaman; o gün,
cehennem de getirilmifltir. ‹nsan o gün düflünüp-hat›rlar, ancak (bu) ha-
t›rlamadan ona ne fayda? (Fecr Suresi, 22-23)

‹flte o gün, vak›a (bir gerçek olan k›yamet) art›k vuku bulmufl (gerçek-
leflmifl)tur. Gök yar›l›p-çatlam›flt›r; art›k o gün, 'sarkm›fl-za'fa u¤ram›fl-
t›r.' Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arfl›n› on-
lar›n da üstünde sekiz (melek) tafl›r. (Hakka Suresi, 15-17)

Ruh ve meleklerin saflar halinde duracaklar› gün; Rahman'›n kendileri-
ne izin verdikleri d›fl›nda olanlar konuflmazlar. (Konuflacak olan da,)
Do¤ruyu söyleyecektir. (Nebe Suresi, 38)

CENNET MELEKLER‹
Ki melekler, güzellikle canlar›n› ald›klar›nda: "Selam size" derler. "Yap-
t›klar›n›za karfl›l›k olmak üzere cennete girin." (Nahl Suresi, 32)



Rablerinden korkup-sak›nanlar da, cennete bölük bölük sevkedildiler.
Sonunda oraya geldikleri zaman, kap›lar› aç›ld› ve onlara (cennetin)
bekçileri dedi ki: "Selam üzerinizde olsun, hofl ve temiz geldiniz. Ebedi
kal›c›lar olarak ona girin." (Zümer Suresi, 73)

Onlar, Adn cennetlerine girerler. Babalar›ndan, efllerinden ve soylar›n-
dan 'salih davran›fllarda' bulunanlar da (Adn cennetlerine girer). Melek-
ler onlara her bir kap›dan girip (flöyle derler:) "Sabretti¤inize karfl›l›k se-
lam size. (Dünya) Yurdun(un) sonu ne güzel." (Rad Suresi, 23-24)

CEHENNEM MELEKLER‹ (BEKÇ‹LER‹)
Onun üzerinde ondokuz vard›r. Biz o ateflin koruyucular›n› meleklerden
baflkas›n› k›lmad›k. Ve onlar›n say›s›n› inkar edenler için yaln›zca bir fit-
ne (konusu) yapt›k ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inan-
s›n, iman edenlerin de imanlar› arts›n; kendilerine kitap verilenler ve
iman edenler (böylece) kuflkuya kap›lmas›n. Kalplerinde bir hastal›k
olanlar ile kafirler de flöyle desin: "Allah, bu örnekle neyi anlatmak iste-
di?" ‹flte Allah, diledi¤ini böyle flafl›rt›p-sapt›r›r, diledi¤ini böyle hidayete
erdirir. Rabbinin ordular›n› kendisinden baflka (hiç kimse) bilmez. Bu
ise, befler (insan) için yaln›zca bir ö¤üttür. (Müddessir Suresi, 30-31)

Ey iman edenler, kendinizi ve yak›nlar›n›z› ateflten koruyun ki onun ya-
k›t› insanlar ve tafllard›r; üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vard›r.
Allah kendilerine neyi emretmiflse ona isyan etmezler ve emredildikle-
rini yerine getirirler. (Tahrim Suresi, 6)

Öfkesinin-fliddetinden neredeyse patlay›p parçalanacak. Her bir grup
içine at›ld›¤›nda, bekçileri onlara sorar: "Size bir uyar›c› gelmedi mi?"
(Mülk Suresi, 8)

‹nkar edenler, cehenneme bölük bölük sevkedildiler. Sonunda oraya
geldikleri zaman, kap›lar› aç›ld› ve onlara (cehennemin) bekçileri dedi
ki: "Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karfl›laflaca¤›n›z›
(söyleyip) sizi uyaran elçiler gelmedi mi?" Onlar: "Evet." dediler. Ancak
azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Dediler ki: "‹çinde ebedi kal›-
c›lar olarak cehennemin kap›lar›ndan (içeri) girin. Büyüklü¤e kap›lanla-
r›n konaklama yeri ne kötüdür." (Zümer Suresi, 71-72)

(Cehennem bekçisine:) "Ey Malik (bekçi), Rabbin bizim iflimizi bitirsin"
diye hayk›rd›lar. O: "Gerçek flu ki siz, (burada) kalacak kimselersiniz"
dedi. "Andolsun, size hakk› getirdik, fakat sizin bir ço¤unuz hakk› çirkin
görüp-tiksinenlerdiniz." (Zuhruf Suresi, 77-78)
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KURAN'DA C‹NLER

C‹NLER ALLAH'A ‹BADET ‹Ç‹N YARATILMIfiTIR
Ben, cinleri ve insanlar› yaln›zca Bana ibadet etsinler diye yaratt›m.
(Zariyat Suresi, 56)

C‹NLER ATEfiTEN YARATILMIfiTIR
Ve Cann'› da daha önce 'nüfuz eden kavurucu' ateflten yaratm›flt›k.
(Hicr Suresi, 27)

C‹NLER ASLA KURAN'IN B‹R BENZER‹N‹ 
GET‹REMEZLER
De ki: "E¤er bütün ins ve cin (topluluklar›), bu Kuran'›n bir benzerini ge-
tirmek üzere toplansa, -onlar›n bir k›sm› bir k›sm›na destekçi olsa bile-
onun bir benzerini getiremezler." (‹sra Suresi, 88)

KURAN'DA C‹N SURES‹
De ki: "Bana gerçekten flu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de
flöyle demifller: -Do¤rusu biz, (büyük) hayranl›k uyand›ran bir Kuran
dinledik" "O (Kuran), 'gerçe¤e ve do¤ruya' yöneltip-iletiyor. Bu yüzden
ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koflmayaca-
¤›z." Elbette, Rabbimizin flan› yücedir. O, ne bir efl edinmifltir, ne de bir
çocuk." "Do¤rusu flu: Bizim beyinsizlerimiz, Allah'a karfl› 'bir sürü saç-
ma fleyler' söylemifller." "Oysa biz, insanlar›n ve cinlerin Allah'a karfl›
asla yalan söylemeyeceklerini sanm›flt›k." "Bir de flu gerçek var: ‹nsan-
lardan baz› adamlar, cinlerden baz› adamlara s›¤›n›rlard›. Öyle ki, onla-
r›n azg›nl›klar›n› artt›r›rlard›." "Ve onlar, sizin de sand›¤›n›z gibi Allah'›n
hiç kimseyi kesin olarak diriltmeyece¤ini sanm›fllard›." "Do¤rusu biz gö-
¤ü yoklad›k; fakat onu güçlü koruyucular ve flihablarla kapl› (doldurul-
mufl) bulduk." "Oysa gerçekte biz, dinlemek için onun oturma yerlerin-
de otururduk. Ama flimdi kim dinleyecek olsa, (hemen) kendisini izleyen
bir flihab bulur." "Do¤rusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük
mü istendi, yoksa Rableri kendileri için (do¤ruya iletici) bir hay›r m› di-



ledi?" "Gerçek flu ki, bizden salih olanlar vard›r ve bunun d›fl›nda (ya da
afla¤›s›nda) olanlar da. Biz türlü türlü yollar›n f›rkalar› olmufluz." "Biz
flüphesiz, Allah'› yeryüzünde asla aciz b›rakam›yaca¤›m›z›, kaçmak su-
retiyle de O'nu hiçbir flekilde aciz b›rakamayaca¤›m›z› anlad›k." "Elbet-
te biz, o yol gösterici (Kuran'›) iflitince, ona iman ettik. Art›k kim Rabbi-
ne iman ederse, o ne (ecrinin) eksilece¤inden korkar ve ne de haks›z-
l›¤a u¤rayaca¤›ndan." "Ve elbette bizden Müslüman olanlar da var, zul-
medenler de. ‹flte (Allah'a) teslim olanlar, art›k onlar 'gerçe¤i ve do¤ru-
yu' araflt›r›p-bulanlard›r." Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun
olmufllard›r. E¤er onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdo¤ru bir
istikamet tuttursalard›', mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (tüken-
mez bir r›z›k ve nimet verir)dik. Ki, kendilerini bununla denemek için.
Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Allah), onu 'gittikçe fliddeti artan'
bir azaba sürükler. fiüphesiz mescidler, (yaln›zca) Allah'a aittir. Öyley-
se, Allah ile beraber baflka hiçbir fleye (ve kimseye) kulluk etmeyin (dua
etmeyin, tapmay›n).- fiu bir gerçek ki, Allah'›n kulu (olan Muhammed,)
O'na dua (ibadet ve kulluk) için kalkt›¤›nda, onlar (müflrikler,) neredey-
se çevresinde keçelefleceklerdi. De ki: "Ben gerçekten, yaln›zca Rab-
bime dua ediyorum ve O'na hiç kimseyi (ve hiçbir fleyi) ortak koflmuyo-
rum." De ki: "Do¤rusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irflad)
sa¤layabilirim." De ki: "Muhakkak beni Allah'tan (gelebilecek bir azaba
karfl›) hiç kimse asla kurtaramaz ve O'nun d›fl›nda asla bir s›¤›nak da
bulamam." "(Benim görevim,) Yaln›zca Allah'tan olan› ve O'nun gönder-
diklerini tebli¤ etmektir. Kim Allah'a ve O'nun elçisine isyan ederse, için-
de ebedi kal›c›lar olmak üzere onun için cehennem atefli vard›r." So-
nunda onlar, kendilerine vadedileni gördükleri zaman, yard›mc› olmak
bak›m›ndan kim daha zay›fm›fl ve say› bak›m›ndan kim daha azm›fl ar-
t›k ö¤renmifl olacaklard›r." De ki: "Bilmiyorum, size vadedilen (k›yamet
ve azap) yak›n m›, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koymufl-
tur?" O, gayb› bilendir. Kendi gayb›n› (görülmez bilgi hazinesini) kimse-
ye aç›k tutmaz (ona muttali k›lmaz.) Ancak elçileri (Peygamberleri) için-
de raz› oldu¤u (seçtikleri kimseler) baflka. Çünkü O, bunun önüne ve
arkas›na izleyici (gözetleyici)ler dizer. Öyle ki onlar›n, Rablerinden ge-
len risaleti (insanlara gönderilenleri) tebli¤ ettiklerini bilsin. (Allah,) on-
lar›n nezdinde olanlar› sar›p-kuflatm›fl ve herfleyi say› olarak da say›p-
tespit etmifltir. (Cin Suresi,1-28)
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C‹NLER‹N GÜÇLER‹ SINIRLIDIR
Ey cin ve ins topluluklar›, e¤er göklerin ve yerin bucaklar›ndan afl›p-geç-
meye güç yetirebilirseniz, hemen afl›n; ancak 'üstün bir güç (sultan)' ol-
maks›z›n aflamazs›n›z. fiu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlaya-
bilirsiniz? ‹kinizin de üzerine ateflten yal›n bir alev ve (bak›r gibi erimifl)
k›pk›z›l bir duman sal›verilir de 'kurtulup-baflaramazs›n›z.' (Rahman Su-
resi, 33-35)

‹BL‹S C‹NLERDEND‹R
Hani meleklere: "Adem'e secde edin" demifltik; ‹blis'in d›fl›nda (di¤erle-
ri) secde etmifllerdi. O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden d›flar›
ç›km›flt›. Bu durumda Beni b›rak›p onu ve onun soyunu veliler mi edi-
neceksiniz? Oysa onlar sizin düflmanlar›n›zd›r. (Bu,) Zalimler için ne
kadar kötü bir (tercih) de¤ifltirmedir. (Kehf Suresi, 50)

C‹NLER‹N KEND‹ TOPLULUKLARINA KURAN'LA
TEBL‹⁄ YAPMALARI
Hani cinlerden birkaç›n›, Kuran dinlemek üzere sana yöneltmifltik. Böy-
lece onun huzuruna geldikleri zaman, dediler ki: "Kulak verin;" sonra bi-
tirilince kendi kavimlerine  uyar›c›lar olarak döndüler. Dediler ki: "Ey
kavmimiz, gerçekten biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki-
leri do¤rulayan bir kitap dinledik; hakka ve do¤ru olan yola yöneltip-ilet-
mektedir." "Ey kavmimiz, Allah'a davet edene icabet edin ve O'na iman
edin; günahlar›n›zdan bir k›sm›n› ba¤›fllas›n ve sizi ac› bir azaptan ko-
rusun." "Kim Allah'a davet edene icabet etmezse, art›k o, yeryüzünde
(Allah'› aciz b›rakacak de¤ildir ve onun O'ndan baflka) velileri yoktur. ‹fl-
te onlar, apaç›k bir sap›kl›k içindedirler." (Ahkaf Suresi, 29-32)

C‹NLER DÜNYADA UYARILIP
KORKUTULMUfiLARDIR
Onlar›n tümünü toplayaca¤› gün: "Ey cin toplulu¤u insanlardan ço¤unu
(ayart›p kendinize kullar) edindiniz" (diyecek). ‹nsanlardan onlar›n dost-
lar› derler ki: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden yararland› ve bizim için
tespit etti¤in süreye ulaflt›k." (Allah) Diyecek ki: "Allah'›n diledi¤i d›flta
olmak üzere, atefl sizin içinde süresiz kalaca¤›n›z konaklama yeriniz-
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dir." fiüphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibi oland›r, bilendir. Böyle-
ce Biz, kazand›klar› dolay›s›yla zalimlerin bir k›sm›n› bir k›sm›n›n bafl›-
na geçiririz. Ey cin ve insan toplulu¤u, içinizden size ayetlerimi aktar›p-
okuyan ve size bu karfl› karfl›ya geldi¤iniz gününüzle sizi uyar›p-korku-
tan elçiler gelmedi mi? Onlar: "Nefislerimize karfl› flehadet ederiz" der-
ler. Dünya hayat› onlar› aldatt› ve gerçekten kafir olduklar›na  dair ken-
di nefislerine karfl› flehadet ettiler. (Enam Suresi, 128-130)

C‹NLERIN ELÇ‹LER‹N EMR‹NDE OLMASI
VE H‹ZMETLER‹
Cinlerden ‹frit: "Sen daha makam›ndan kalkmadan, ben onu sana geti-
rebilirim, ben gerçekten buna karfl› kesin olarak güvenilir bir güce sahi-
bim." dedi. (Neml Suresi, 39)

Süleyman için de, sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir ay (mesafe)
olan rüzgara (boyun e¤dirdik); erimifl bak›r madenini ona sel gibi ak›t-
t›k. Onun eli alt›nda Rabbinin izniyle ifl gören bir k›s›m cinler vard›. On-
lardan kim Bizim emrimizden ç›k›p-sapacak olsa, ona ç›lg›n ateflin aza-
b›ndan tatt›r›rd›k. (Sebe Suresi, 12)

(Hüdhüd'ün mektubu götürüp b›rakmas›ndan sonra Saba melikesi Bel-
k›s:) Dedi ki: "Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mek-
tup b›rak›ld›." (Neml Suresi, 29)

fieytanlar› da; her bina ustas›n› ve dalg›ç olan›. Ve (kötülük yapmama-
lar› için) sa¤lam kementlerle birbirine ba¤lanm›fl di¤erlerini. (Sad Sure-
si, 37-38)

Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kufllardan ordular› topland› ve
bunlar bölükler halinde da¤›t›ld›. (Neml Suresi, 17)

‹NKARCILARIN ALLAH ‹LE C‹NLER ARASINDA
SOY BA⁄I KURMASI
Onlar, kendisiyle (Allah ile) cinler aras›nda bir soy ba¤› kurdular. Oysa
andolsun, cinler de onlar›n gerçekten (azap için getirilip) haz›r bulundu-
rulacaklar›n› bilmifllerdir. (Saffat Suresi, 158) 
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‹NKARCILARIN, C‹NLER‹ ALLAH'A
ORTAK KOfiMALARI
Cinleri Allah'a ortak kofltular. Oysa onlar› O yaratm›flt›r. Bir de hiçbir bil-
giye dayanmaks›z›n O'na o¤ullar ve k›zlar yak›flt›r›p-uydurdular. O ise
nitelendiregeldikleri fleylerden yücedir, uzakt›r. (Enam Suresi, 100)

‹NSANLARIN BAZILARININ C‹NLERE TAPMASI
(Melekler) Derler ki: "Sen yücesin, bizim velimiz sensin, onlar de¤il. Ha-
y›r, onlar cinlere tap›yordu ve ço¤u onlara iman etmifllerdi." (Sebe Su-
resi, 41)

C‹NLER‹N KALPLERE VESVESE VE 
fiÜPHE DÜfiÜRMES‹
'Sinsice, kalplere vesvese ve flüphe düflürüp duran' vesvesecinin fler-
rinden. Ki o, insanlar›n gö¤üslerine vesvese verir (içlerine kuflku, kurun-
tu f›s›ldar); Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan
Allah'a s›¤›n›r›m). (Nas Suresi, 4-6)

C‹NLERDEN PEYGAMBERE DÜfiMANLIK
YAPANLAR VARDIR
Böylece her Peygambere, insan ve cin fleytanlar›ndan bir düflman k›l-
d›k. Onlardan baz›s› baz›s›n› aldatmak için yald›zl› sözler f›s›ldarlar.
Rabbin dileseydi bunu yapmazlard›. Öyleyse onlar› yalan olarak düz-
mekte olduklar›yla baflbafla b›rak. (Enam Suresi, 112)

KEND‹LER‹NE UYANLARIN ÜZER‹NE 
KABUK G‹B‹ KAPLANIRLAR
Biz onlara birtak›m yak›n-kimseleri 'kabuk gibi üzerlerine kaplatt›k,' on-
lar da, önlerinde ve -arkalar›nda olanlar› kendilerine süslü gösterdiler.
Cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce gelip-geçmifl ümmetlerde
(yürürlükte tutulan azap) sözü onlar›n üzerine hak oldu. Çünkü onlar,
hüsrana u¤rayan kimselerdi. (Fussilet Suresi, 25)
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KIYAMET GÜNÜ C‹NLER
Sonra gök yar›l›p ya¤ gibi erimifl olarak k›pk›rm›z› bir gül oldu¤u zaman;
fiu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? ‹flte o gün, ne
insana, ne cinne günah›ndan sorulmaz. (Rahman Suresi, 37-39)

C‹NLERDEN ‹NKAR EDENLER 
CEHENNEME G‹RECEKLERD‹R
E¤er Biz dilemifl olsayd›k, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat
Benden ç›kan flu söz gerçekleflecektir: "Andolsun, cehennemi cinler-
den ve insanlardan (‹nkar edenlerle) tamam›yla dolduraca¤›m." (Secde
Suresi, 13)

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok say›da kifli ya-
ratt›k (haz›rlad›k). Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri
vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar
hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.
(Araf Suresi, 179)

(Allah) diyecek: "Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmifl ümmet-
lerle birlikte atefle girin." Her bir ümmet giriflinde kardeflini (kendi ben-
zerini) lanetler. Nitekim hepsi birbiri ard›nca orada toplan›nca, en sonra
yer alanlar, en önde gelenler için: "Rabbimiz, iflte bunlar bizi sapt›rd›;
öyleyse ateflten kat kat artt›r›lm›fl bir azap ver diyecekler. (Allah da:)
"Hepsi için kat katt›r. Ancak siz bilmezsiniz" diyecek. (Araf Suresi, 38)



KURAN'DA ZAMAN KAVRAMI

KURAN'DA ZAMANIN ‹ZAF‹YET‹

Allah'›n Yüz Y›l Ölü B›rak›l›p Diriltti¤i Kifli

Ya da alt› üstüne gelmifl, ›ss›z duran bir flehre u¤rayan gibisini (görme-
din mi?) Demiflti ki: "Allah, buras›n› ölümünden sonra nas›l diriltecek-
mifl?" Bunun üzerine Allah, onu yüz y›l ölü b›rakt›, sonra onu diriltti. (Ve
ona) Dedi ki: "Ne kadar kald›n?" O: "Bir gün veya bir günden az kald›m"
dedi. (Allah ona:) "Hay›r, yüz y›l kald›n, böyleyken yiyece¤ine ve içece-
¤ine bak, henüz bozulmam›fl; efle¤ine de bir bak; (bunu yapmam›z) se-
ni insanlara ibret-belgesi k›lmam›z içindir. Kemiklere de bir bak, nas›l
biraraya getiriyoruz, sonra da onlara et giydiriyoruz?" dedi. O, kendisi-
ne (bunlar) apaç›k belli olduktan sonra dedi ki: "(Art›k flimdi) Biliyorum
ki gerçekten Allah, herfleye güç yetirendir." (Bakara Suresi, 259)

Kehf Ehli

Böylelikle ma¤arada y›llar y›l› onlar›n kulaklar›na vurduk (derin bir uyku
verdik). Sonra iki gruptan hangisinin kald›klar› süreyi daha iyi hesap et-
ti¤ini belirtmek için onlar› uyand›rd›k. (Kehf Suresi, 11-12)

Böylece, aralar›nda bir sorgulama yaps›nlar diye onlar› dirilttik (uyand›r-
d›k). ‹çlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kald›n›z?" Dediler ki: "Bir
gün veya günün bir (kaç saatlik) k›sm› kadar kald›k." Dediler ki: "Ne ka-
dar kald›¤›n›z› Rabbiniz daha iyi bilir; flimdi birinizi bu paran›zla flehre
gönderin de, hangi yiyecek temizse baks›n, size ondan bir r›z›k getirsin;
ancak oldukça nazik davrans›n ve sak›n sizi kimseye sezdirmesin."
(Kehf Suresi,19)

Onlar ma¤aralar›nda üç yüz y›l kald›lar ve dokuz (y›l) daha katt›lar. De
ki: "Ne kadar kald›klar›n› Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gayb›
O'nundur. O, ne güzel görmekte ve ne güzel iflitmektedir. O'nun d›fl›n-
da onlar›n bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak k›lmaz."
(Kehf Suresi, 25-26)

182



Ahirette Zaman›n Dünyadakiyle K›yaslanmas›

Sur'a üfürülece¤i gün, Biz suçlu-günahkarlar› o gün, (yüzleri kara, göz-
leri) gömgök (kaskat› ve kör) olarak' toplayaca¤›z. (Dünyada) Yaln›zca
on (gün) kald›n›z" diye kendi aralar›nda f›s›ldaflacaklar. Onlar›n sözünü
ettiklerini Biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bak›m›ndan onlar›n daha üst
olanlar› ise: "Siz yaln›zca bir gün kald›n›z" derler. (Taha Suresi, 102-104)

Dedi ki: "Y›l say›s› olarak yeryüzünde ne kadar kald›n›z?" Dediler ki:
"Bir gün ya da bir günün biraz› kadar kald›k, sayanlara sor." Dedi ki:
"Yaln›zca az (bir zaman) kald›n›z, gerçekten bir bilseydiniz," (Müminun
Suresi, 112-114) 

Art›k sen sabret; Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi. Onlar
için de acele etme. Onlar, tehdit edildikleri fleyi (azab›) gördükleri gün,
sanki gündüzün yaln›zca bir saati kadar yaflam›fl(olacak)lard›r. (Bu,) Bir
tebli¤dir. Art›k fas›k olan bir kavimden baflkas› y›k›ma u¤rat›l›r m›? (Ah-
kaf Suresi, 35)

K›yamet-saatinin kopaca¤› gün, suçlu-günahkarlar, tek bir saatin d›fl›n-
da (dünya hayat›) yaflamad›klar›na and içerler. ‹flte onlar böyle çevrili-
yorlard›. (Rum Suresi, 55)

Allah Kat›nda Bir Günün Bin Y›l Gibi Olmas›

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

Meleklerin Allah Kat›na Ç›kma Süresi

(Bu azap) Yüce makamlar sahibi olan Allah'tand›r. Melekler ve Ruh
(Cebrail), ona, süresi elli bin y›l olan bir günde ç›kabilmektedir. (Mearic
Suresi, 3-4)

KURAN'DA BEL‹RT‹LEN ZAMANLAR
fiu halde onlar›n söylediklerine karfl› sab›rl› ol, güneflin do¤uflundan ve
bat›fl›ndan önce Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt). Gecenin bir bölü-
münde ve gündüzün uçlar›nda da tesbihte bulun ki hoflnut olabilesin.
(Taha Suresi, 130)
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Öyleyse akflama girdi¤iniz vakit de, sabaha erdi¤iniz vakit de Allah'›
tesbih edip (yüceltin). Hamd O'nundur; göklerde ve yerde, günün so-
nunda ve ö¤leye erdi¤iniz vakit de. (Rum Suresi, 17-18)

Ve O'nu sabah ve akflam tesbih edin. (Ahzab Suresi, 42)

fiu halde sen sabret. Gerçekten Allah'›n va'di hakt›r. Günah›n için ma¤-
firet dile; akflam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. (Mümin Suresi, 55)

Art›k, Rabbinin hükmüne sabret; çünkü gerçekten sen, Bizim gözlerimi-
zin önündesin. Ve her kalk›fl›nda Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin
bir bölümünde ve y›ld›zlar›n bat›fl›n›n ard›nda da O'nu tesbih et. (Tur
Suresi, 48-49)

Gündüzün iki taraf›nda ve gecenin (gündüze) yak›n saatlerinde nama-
z› k›l. fiüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, ö¤üt alanlara bir ö¤üttür.
(Hud Suresi, 114)

Güneflin sarkmas›ndan gecenin kararmas›na kadar namaz› k›l, fecir
vakti (namazda okunan) Kuran'›, iflte o, flahid olunand›r. Gecenin bir
k›sm›nda kalk, sana ait nafile olarak onunla (Kuran'la) namaz k›l. Umu-
lur ki Rabbin seni övülmüfl bir makama ulaflt›r›r. (‹sra Suresi, 78)

Kuran'da Gece ve Gündüzün Geçti¤i Ayetler

De ki: "Gece ve gündüz sizi Rahman (olan Allah)tan kim koruyabilir?"
Hay›r, onlar Rablerini zikirden yüz çevirenlerdir. (Enbiya Suresi, 42)

Buna (ayetlerime) karfl› büyüklük taslayarak; gece vakti de hezeyanlar
sergiliyordunuz. (Müminun Suresi, 67)

O, geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yay›-
l›p-çal›flma (zaman›) k›land›r. (Furkan Suresi, 47)

O, gece ile gündüzü birbiri ard›nca k›land›r; ö¤üt al›p-düflünmek iste-
yenler ya da flükretmek isteyenler için. (Furkan Suresi, 62)

Görmediler mi, Biz geceyi onda sükun bulmalar› için, gündüzü de ay-
d›nl›k(la görsünler) diye yaratt›k. fiüphesiz, iman eden bir kavim için
bunda ayetler vard›r. (Neml Suresi, 86)

De ki: "Gördünüz mü söyleyin; Allah, k›yamet gününe kadar geceyi si-
zin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'›n d›fl›nda size ayd›n-
l›k verecek ilah kimdir? Yine de dinlemeyecek misiniz?" De ki: "Gördü-
nüz mü söyleyin, Allah k›yamet gününe kadar gündüzü sizin üzerinizde
kesintisizce sürdürecek olsa Allah'›n d›fl›nda size içinde dinlenece¤iniz
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geceyi getirecek ilah kimdir? Yine de görmeyecek misiniz? Kendi rah-
metinden olmak üzere O, sizin için, dinlenmeniz ve O'nun fazl›ndan
(geçiminizi) araman›z için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki flükre-
dersiniz. (Kasas Suresi, 71-73)

Geceleyin ve gündüzün uyuman›z ile O'nun fazl›ndan (geçiminizi temin
için r›zk›n›z›) araman›z, O'nun ayetlerindendir. fiüphesiz iflitebilen bir
kavim için gerçekten ayetler vard›r. (Rum Suresi, 23) 

Görmüyor musun ki, gerçekten Allah, geceyi gündüze ba¤lay›p-katar,
gündüzü de geceye ba¤lay›p-katar. Günefl ile Ay'› emre amade k›lm›fl-
t›r. Her biri, ad› konulmufl bir süreye kadar ak›p gider. Allah yapt›klar›-
n›zdan haberdard›r. (Lokman Suresi, 29)

(Allah) Geceyi gündüze ba¤lay›p-katar, gündüzü de geceye ba¤lay›p-
katar; Günefli ve Ay'› emre amade k›lm›flt›r, her biri ad› konulmufl bir sü-
reye kadar ak›p gitmektedir. ‹flte bunlar› (yarat›p düzene koyan) Allah
sizin Rabbinizdir; mülk O'nundur. O'ndan baflka tapt›klar›n›z ise, 'bir çe-
kirde¤in incecik zar›na' bile malik olamazlar. (Fat›r Suresi, 13)

Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüzü ondan s›y›r›p yüzeriz, hemen
art›k karanl›kta kal›vermifllerdir. (Yasin Suresi, 37)

Gökleri ve yeri hak olarak yaratt›. Geceyi gündüzün üstüne sar›p-örtü-
yor, gündüzü de gecenin üstüne sar›p-örtüyor. Günefle ve aya boyun e¤-
dirdi. Her biri ad› konulmufl bir ecele (süreye) kadar ak›p gitmektedir. Ha-
berin olsun; üstün ve güçlü olan, ba¤›fllayan O'dur. (Zümer Suresi, 5)

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

Meleklerin Tesbihi

fiayet onlar büyüklenecek olurlarsa, Rabbinin kat›nda bulunanlar, O'nu
gece ve gündüz tesbih ederler ve (bundan) b›kk›nl›k duymazlar. (Fus-
silet Suresi, 38)

Hz. Musa'n›n Firavun'a Verdi¤i Vakit 

Dedi ki: "Ey Musa, sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp ç›karmaya m›
gelmifl bulunuyorsun?" "Madem böyle, biz de sana buna benzer bir si-
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hirle gelece¤iz; flimdi sen, bir 'buluflma zaman› ve yeri' tespit et, bizim
de, senin de karfl› olamayaca¤›m›z aç›k, genifl bir yer olsun" dedi. (Mu-
sa) Dedi ki: "Buluflma zaman›m›z, (ülkenin ulusal) bayram günü ve in-
sanlar›n toplanaca¤› kuflluk vakti (olsun)." (Taha Suresi, 57-59)

Hz. Musa'n›n Kavmini Gece Yürüyüfle Ç›karmas›

Andolsun, Biz Musa'ya vahyetmifltik: "Kullar›m› geceleyin yürüyüfle ge-
çir, onlara denizde kuru bir yol aç, yetiflilmekten korkmadan ve endifle-
ye kap›lmadan." (Taha Suresi, 77)

Firavun'un Ordusunun  Hz. Musa ve 
Kavmini ‹zlemeye Bafllad›¤› Vakit

Böylece (Firavun ve ordusu) güneflin do¤ufl vakti onlar› izlemeye koyul-
dular. (fiuara Suresi, 60)

Hz. Zekeriya'n›n Üç Gece ‹nsanlarla Konuflmamas›

Dedi ki: "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." Dedi ki: "Senin alametin,
sapasa¤lam iken, üç tam gece insanlarla konuflmamand›r." Böylelikle
(Zekeriya) mescidten kavminin karfl›s›na ç›k›p onlara (flu anlamlar›)
iflaret etti: "Sabah akflam tesbih edin." (Meryem Suresi, 10-11)

Hz. Süleyman'›n Emrine Verilen Rüzgar 

Süleyman için de, sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir ay (mesafe)
olan rüzgara (boyun e¤dirdik); erimifl bak›r madenini ona sel gibi ak›t-
t›k. Onun eli alt›nda Rabbinin izniyle ifl gören bir k›s›m cinler vard›. On-
lardan kim Bizim emrimizden ç›k›p-sapacak olsa, ona ç›lg›n ateflin aza-
b›ndan tatt›r›rd›k. (Sebe Suresi, 12)

Kuran'da Yemek Vakti

Ey iman edenler (rastgele) Peygamberin evlerine girmeyin, (Bir baflka
ifl için girmiflseniz ille de) yemek vaktini beklemeyin. (Ama yeme¤e)
ça¤r›ld›¤›n›z zaman girin, yeme¤i yiyince da¤›l›n ve (uzun) söze dalma-
y›n. Gerçekten bu, Peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utan-
maktad›r; oysa Allah, hak(k› aç›klamak)tan utanmaz. Onlardan
(Peygamberin efllerinden) birfley isteyece¤iniz zaman, perde arkas›n-
dan isteyin. Bu, sizin kalpleriniz için de, onlar›n kalpleri için de daha te-
mizdir. Allah'›n Resûlü'ne eziyet vermeniz ve ondan sonra efllerini ni-
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kahlaman›z size ebedi olarak (helal) olmaz. Çünkü böyle yapman›z,
Allah kat›nda çok büyük (bir günah)t›r. (Ahzab Suresi, 53)

Uyar›l›p, Korkutulanlar›n Sabah›

Fakat (azap) onlar›n sahas›na indi¤i zaman uyar›l›p-korkutulanlar›n sa-
bah› ne kötü olur. (Saffat Suresi, 177)

fieytan›n, K›yamet Gününe Kadar ‹zin ‹stemesi

"Ve flüphesiz, din (k›yametteki hesap) gününe kadar benim lanetim se-
nin üzerinedir." Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onlar›n dirilecekleri güne ka-
dar bana süre tan›." Dedi ki: "O halde, süre tan›nanlardans›n. Bilinen
vaktin gününe kadar." (Sad Suresi, 78-81)

K›yamet Saatinin Yaklaflarak Gelmesi

fiüphesiz k›yamet-saati, yaklaflarak gelmektedir; bunda hiçbir kuflku
yok. Ancak insanlar›n ço¤u iman etmiyorlar. Rabbiniz dedi ki: "Bana dua
edin, size icabet edeyim. Do¤rusu Bana ibadet etmekten büyüklenen
(müstekbir)ler; cehenneme boyun bükmüfl kimseler olarak gireceklerdir.
Allah, kendisinde sükun bulman›z için geceyi, ayd›nl›k olarak da gündü-
zü sizin için var etti. fiüphesiz Allah, insanlara karfl› (s›n›rs›z) bir fazl sa-
hibidir. Ancak insanlar›n ço¤u flükretmiyorlar. (Mümin Suresi, 59-61)

Gerçek flu ki, k›yamet-saati yaklaflarak gelmektedir, onda flüphe yoktur.
Gerçekten Allah kabirlerde olanlar› diriltecektir. (Hac Suresi, 7)

K›yamet Saati

‹nkâr edenler, dediler ki: "K›yamet-saati bize gelmez." De ki: "Hay›r,
gayb› bilen Rabbime andolsun, o muhakkak size gelecektir. Göklerde
ve yerde zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley O'ndan uzak (sakl›) kalmaz. Bun-
dan daha küçük olan› da, daha büyük olan› da, istisnas›z, mutlaka apa-
ç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r." (Sebe Suresi, 3)

‹nkar edenler ise, k›yamet-saati onlara apans›z gelinceye veya kesinti-
ye u¤ram›fl (akim, verimsiz) bir günün azab› onlara yetiflinceye kadar
ondan (Kur'an'dan) yana flüphe içinde sür-git kalacaklard›r. (Hac Sure-
si, 55)

K›yamet-saatinin kopaca¤› gün, suçlu-günahkarlar umutsuzca y›k›l›rlar.
(Rum Suresi, 12)



188

K›yamet-saatinin kopaca¤› gün, (mü'minlerle kafirler birbirlerinden) ay-
r›l›rlar. (Rum Suresi, 14)

K›yamet-saatinin kopaca¤› gün, suçlu-günahkarlar, tek bir saatin d›fl›n-
da (dünya hayat›) yaflamad›klar›na and içerler. ‹flte onlar böyle çevrili-
yorlard›.. (Rum Suresi, 55)



KURAN'DA GAYB KAVRAMI

GAYBI ALLAH'TAN BAfiKASI B‹LEMEZ
De ki: "Göklerde ve yerde gayb› Allah'tan baflka kimse bilmez. Onlar ne
zaman dirileceklerinin fluuruna varm›yorlar." Hay›r, onlar›n ahiret konu-
sundaki bilgileri 'ard arda toplan›p pekifltirildi,' hay›r, onlar bundan bir
kuflku içindedirler; hay›r, onlar bundan yana kördürler. (Neml Suresi,
65-66)

Bir de derler ki: "Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse ya!.." De
ki: "Gayb yaln›zca Allah'›nd›r, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte
bekleyenlerdenim." (Yunus Suresi, 20)

"Ben size Allah'›n hazineleri yan›mdad›r demiyorum, gayb› da bilmiyo-
rum. Melek oldu¤umu söylemiyorum ve gözlerinizin afla¤›l›k gördükle-
rine, Allah kesin olarak bir hay›r vermez de demiyorum. Nefislerinde
olan› Allah daha iyi bilir. Bu durumda (bunun aksini yaparsam) gerçek-
ten o zaman zalimlerdenim (demek)dir."  (Hud Suresi, 31)

‹nkâr edenler, dediler ki: "K›yamet-saati bize gelmez." De ki: "Hay›r, gay-
b› bilen Rabbime andolsun, o muhakkak size gelecektir. Göklerde ve
yerde zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley O'ndan uzak (sakl›) kalmaz. Bundan
daha küçük olan› da, daha büyük olan› da, istisnas›z, mutlaka apaç›k bir
kitapta (yaz›l›)d›r." (Çünkü O) iman edip salih amellerde bulunanlar›
ödüllendirecek. ‹flte ma¤firet ve üstün r›z›k onlar›nd›r. (Sebe Suresi, 3-4)

fiüphesiz Allah, göklerin ve yerin gayb›n› bilendir. Gerçek flu ki O, sine-
lerin özünde (sakl›) olan› bilir. (Fat›r Suresi, 38)

K›yamet-saatinin ilmi O'na döndürülür. O'nun ilmi olmaks›z›n, hiçbir
meyve tomurcu¤undan ç›kmaz, hiçbir difli gebe kalmaz ve do¤urmaz
da. Onlara: "Benim ortaklar›m nerede" diye seslenece¤i gün, dediler ki:
"Sana arzettik ki, bizden hiçbir flahid yok." (Fussilet Suresi, 47)

Gayb›n ilmi onun yan›nda da o mu görüyor? (Necm Suresi, 35)

E¤er onlara dua ederseniz, duan›z› iflitmezler, iflitseler bile size cevap
veremezler. K›yamet gününde ise, sizin flirk koflman›z› tan›mayacaklar-
d›r. (Bunu herfleyden) Haberi olan Allah gibi sana (hiç kimse) haber ver-
mez. (Fat›r Suresi, 14)
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LEVH-‹ MAHFUZ: HERfiEY‹N OLDU⁄U APAÇIK K‹TAP
Ve flüphesiz, senin Rabbin, sinelerinin gizli tuttuklar›n› ve aç›¤a vurduk-
lar›n› kesin olarak bilmektedir. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir fley yok-
tur ki, apaç›k olan bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmas›n. (Neml Sure-
si, 74-75)

De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, gayb› ve müflahede edilebileni bilen
Allah'›m. Anlaflmazl›¤a düfltükleri fleylerde, kullar›n›n aras›nda sen hü-
küm vereceksin." (Zümer Suresi, 46)

Hay›r; o (Kitap), 'flerefli-üstün' olan bir Kur'an'd›r; Levh-i Mahfuz'dad›r.
(Buruc Suresi, 21-22)

ALLAH GAYBIN B‹LG‹S‹N‹ D‹LED‹⁄‹NE VER‹R
Bunlar: Sana vahyetti¤imiz gayb haberlerindendir. Bunlar› sen ve kav-
min bundan önce bilmiyordun. fiu halde sabret. fiüphesiz (güzel olan)
sonuç takva sahiplerinindir. (Hud Suresi, 49)

E¤er onlara dua ederseniz, duan›z› iflitmezler, iflitseler bile size cevap
veremezler. K›yamet gününde ise, sizin flirk koflman›z› tan›mayacaklar-
d›r. (Bunu herfleyden) Haberi olan Allah gibi sana (hiç kimse) haber ver-
mez. (Fat›r Suresi, 14)

Bu, sana (ey Muhammed) vahyetti¤imiz gayb haberlerindendir. Yoksa
onlar, (Yusuf'un kardeflleri) o hileli-düzeni kurarlarken, yapacaklar› ifle
topluca karar verdikleri zaman sen yanlar›nda de¤ildin. (Yusuf Suresi,
102)

Bunlar, gayb haberlerindendir; bunlar› sana vahyediyoruz. Onlardan
hangisi Meryem'i sorumlulu¤una alacak diye kalemleriyle kur'a atarlar-
ken sen yanlar›nda de¤ildin; çekiflirlerken de yanlar›nda de¤ildin. (Al-i
‹mran Suresi, 44)

ALLAH'IN KEHF EHL‹ HAKKINDA KURAN'DA
VERD‹⁄‹ HABERLER
Böylece, aralar›nda bir sorgulama yaps›nlar diye onlar› dirilttik (uyand›r-
d›k). ‹çlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kald›n›z?" Dediler ki: "Bir
gün veya günün bir (kaç saatlik) k›sm› kadar kald›k." Dediler ki: "Ne ka-
dar kald›¤›n›z› Rabbiniz daha iyi bilir; flimdi birinizi bu paran›zla flehre
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gönderin de, hangi yiyecek temizse baks›n, size ondan bir r›z›k getirsin;
ancak oldukça nazik davrans›n ve sak›n sizi kimseye sezdirmesin."
(Kehf Suresi, 19)

(Sonra gelen kuflaklar) Diyecekler ki: "Üç'tüler, onlar›n dördüncüsü kö-
pekleridir." Ve: "Befltiler, onlar›n alt›nc›s› köpekleridir" diyecekler. (Bu,)
Bilinmeyene (gayba) tafl atmakt›r. "Yedidirler, onlar›n sekizincisi köpek-
leridir" diyecekler. De ki: "Rabbim, onlar›n say›s›n› daha iyi bilir, onlar›
pek az (insan) d›fl›nda kimse bilemez." Öyleyse onlar konusunda aç›k-
ta olan bir tart›flmadan baflka tart›flma ve onlar hakk›nda bunlardan hiç
kimseye birfley sorma. (Kehf Suresi, 22)

De ki: "Ne kadar kald›klar›n› Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gayb›
O'nundur. O, ne güzel görmekte ve ne güzel iflitmektedir. O'nun d›fl›n-
da onlar›n bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak k›lmaz."
(Kehf Suresi, 26)

ALLAH'IN ZÜLKARNEYN HAKKINDA KURAN'DA
VERD‹⁄‹ HABERLER
‹flte böyle, onun yan›nda "özü kapsayan bilgi oldu¤unu" (veya yan›nda
olup-biten herfleyi) Biz (ilmimizle) büsbütün kuflatm›flt›k. (Kehf Suresi, 91)

‹L‹M SAH‹B‹ B‹R KULUNA ALLAH'IN
GAYBI B‹LD‹RMES‹
Derken, kat›m›zdan kendisine bir rahmet verdi¤imiz ve taraf›m›zdan
kendisine bir ilim ö¤retti¤imiz kullar›m›zdan bir kulu buldular. Musa ona
dedi ki: "Do¤ru yol (rüfld) olarak sana ö¤retilenden bana ö¤retmen için
sana tabi olabilir miyim?" Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma
sabr›n› göstermeye güç yetiremezsin." (Böyleyken) "Özünü kavramaya
kuflat›c› olamad›¤›n fleye nas›l sabredebilirsin?" (Musa:) "‹nflaallah, be-
ni sabreden (biri olarak) bulacaks›n. Hiçbir iflte sana karfl› gelmeyece-
¤im" dedi. Dedi ki: "E¤er bana uyacak olursan, hiçbir fley hakk›nda ba-
na soru sorma, ben sana ö¤ütle-anlat›p söz edinceye kadar." Böylece
ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince, o bunu (gemiyi) deliver-
di. (Musa) Dedi ki: "‹çindekilerini bat›rmak için mi onu deldin? Andolsun,
sen flafl›rt›c› bir ifl yapt›n." Dedi ki: "Gerçekten benimle birlikte olma
sabr›n› göstermeye kesinlikle güç yetiremeyece¤ini ben sana söyleme-



dim mi?" (Musa:) "Beni, unuttu¤umdan dolay› sorgulama ve bu iflimden
dolay› bana zorluk ç›karma" dedi. Böylece ikisi (yine) yola koyuldular.
Nitekim bir çocukla karfl›laflt›lar, o hemen tutup onu öldürüverdi. (Musa)
Dedi ki: "Bir cana karfl›l›k olmaks›z›n, tertemiz bir can› m› öldürdün? An-
dolsun, sen kötü bir ifl yapt›n." Dedi ki: "Gerçekte benimle birlikte olma
sabr›n› göstermeye kesinlikle güç yetiremeyece¤ini ben sana söyleme-
dim mi?" (Musa:) "Bundan sonra sana birfley soracak olursam, art›k be-
nimle arkadafll›k etme. Benden yana bir özre ulaflm›fl olursun" dedi. (Yi-
ne) Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek iste-
diler, fakat (kasaba halk›) onlar› konuklamaktan kaç›nd›. Onda (kasaba-
da) y›k›lmaya yüz tutmufl bir duvar buldular, hemen onu infla etti. (Mu-
sa) Dedi ki: "E¤er isteseydin gerçekten buna karfl›l›k bir ücret alabilir-
din." Dedi ki: "‹flte bu, benimle senin aranda ayr›lma (zaman›)m›z. Sa-
na, üzerinde sab›r göstermeye güç yetiremeyece¤in bir yorumu haber
verece¤im. "Gemi, denizde çal›flan yoksullar›nd›, onu kusurlu yapmak
istedim, (çünkü) ilerilerinde, her gemiyi zorbal›kla ele geçiren bir kral
vard›." "Çocu¤a gelince, onun anne ve babas› mümin kimselerdi. Bun-
dan dolay›, onun kendilerine azg›nl›k ve inkar zorunu kullanmas›ndan
endifle edip-korktuk." Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak
bak›m›ndan daha hay›rl›s›, merhamet bak›m›ndan da daha yak›n olan›-
n› vermesini diledik." "Duvar ise, flehirde iki öksüz çocu¤undu, alt›nda
onlara ait bir define vard›; babalar› salih biriydi. Rabbin diledi ki, onlar
erginlik ça¤›na eriflsinler ve kendi definelerini ç›kars›nlar; (bu,) Rabbin-
den bir rahmettir. Bunlar› ben, kendi iflim (özel görüflüm) olarak yapma-
d›m. ‹flte, senin sab›r göstermeye güç yetiremedi¤in fleylerin yorumu."
(Kehf Suresi, 65-82)

GAYB ‹LE RABLER‹NDEN ‹ÇLER‹ 
T‹TREYEREK KORKANLAR
Hiçbir günahkar bir baflka günahkar›n günah›n› yüklenemez. E¤er yü-
kü a¤›r olan kimse (bir baflkas›n›) onu tafl›maya ça¤›rsa, -bu, yak›n-ak-
rabas› da olsa- kendisine ondan hiçbir fley yükletilmez. Sen, yaln›zca
gayb ile Rablerinden 'içleri titreyerek-korkmakta' olanlar› ve dosdo¤ru
namaz› k›lanlar› uyar›rs›n. Kim temizlenip-ar›n›rsa, art›k o, kendi nefsi
için temizlenip-ar›nm›flt›r. Sonunda dönüfl Allah'ad›r. (Fat›r Suresi, 18)

Sen ancak, zikre (Kuran'a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah')a (kar-
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fl›) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyar›rs›n. ‹flte böylesini, bir ba¤›fl-
lanma ve üstün bir ecirle müjdele. (Yasin Suresi, 11)

GÖKLER‹N VE YER‹N ANAHTARLARI O'NUNDUR
Göklerin ve yerin anahtarlar› O'nundur. Allah'›n ayetlerine (karfl›) inkâr
edenler ise; iflte onlar, hüsrana u¤rayanlard›r. (Zümer Suresi, 63)

RUH HAKKINDA ‹NSANLARA AZ B‹R B‹LG‹ 
VER‹LM‹fiT‹R
Sana ruh'tan sorarlar; de ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir, size ilimden
yaln›zca az birfley verilmifltir." (‹sra Suresi, 85)
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KURAN'DA ANLATILAN MUC‹ZELER

HZ. ‹BRAH‹M'E ÖLÜ KUfiUN CANLANDIRILMASI
Hani ‹brahim: "Rabbim, bana ölüleri nas›l diriltti¤ini göster" demiflti.
(Allah ona:) "‹nanm›yor musun?" deyince, "Hay›r (inand›m), ancak kalbi-
min tatmin olmas› için" dedi. "Öyleyse, dört kufl tut. Onlar› kendine al›fl-
t›r, sonra onlar› (parçalay›p) her bir parças›n› bir da¤›n üzerine b›rak,
sonra da onlar› ça¤›r. Sana koflarak gelirler. Bil ki, flüphesiz Allah, üstün
ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir." (Bakara Suresi, 260)

HZ. ‹BRAH‹M'‹N ATEfiTEN KURTULMASI
Dediler ki: "E¤er (birfley) yapacaksan›z, onu yak›n ve ilahlar›n›za yar-
d›mda bulunun." (Enbiya Suresi, 68)

Dediler ki: "Onun için (yüksekçe) bir bina infla edin de onu ç›lg›nca ya-
nan ateflin içine at›n." (Saffat Suresi, 97)

Biz de dedik ki: "Ey atefl, ‹brahim'e karfl› so¤uk ve esenlik ol." Ona bir
düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat Biz onlar› daha çok hüsrana u¤ra-
yanlar k›ld›k. (Enbiya Suresi, 69-70)

Böylelikle ona bir tuzak haz›rlamak istediler. Oysa Biz, onlar› alçalt›l-
m›fllar k›ld›k. (Saffat Suresi, 98)

HZ. MUSA'NIN MUC‹ZELER‹
Böylece (Firavun ve ordusu) güneflin do¤ufl vakti onlar› izlemeye koyul-
dular. ‹ki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'n›n adamlar›: "Ger-
çekten yakaland›k" dediler. (Musa:) "Hay›r" dedi. "fiüphesiz Rabbim,
benimle beraberdir; bana yol gösterecektir." Bunun üzerine Musa'ya:
"Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vurdu ve) Deniz hemencecik yar›-
l›verdi de her parças› kocaman bir da¤ gibi oldu. Ötekileri de buraya
yaklaflt›rd›k. Musa'y› ve onunla birlikte olanlar›n hepsini kurtarm›fl ol-
duk. Sonra ötekileri suda bo¤duk. fiüphesiz, bunda bir ayet vard›r. Ama
onlar›n ço¤u iman etmifl de¤ildirler. Ve hiç flüphesiz, senin Rabbin, güç-
lü ve üstün oland›r, esirgeyendir. (fiuara Suresi, 60-68)

(Musa) Dedi ki: "Sana apaç›k birfley getirmifl olsam da m›?" (Firavun)
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Dedi ki: "E¤er do¤ru sözlü isen, onu getir." Bunun üzerine asas›n› b›ra-
k›verdi, bir de (ne görsünler) o, aç›kça bir ejderha oluverdi. Elini de çe-
kip ç›kard›, bir de (ne görsün) o, bakanlar için 'parlay›p ayd›nlan›ver-
mifl'. (fiuara Suresi, 30-33)

Dedi ki: "Hay›r, siz at›n." Sonra hemen (ne görsün), sihirlerinden dola-
y›, onlar›n ipleri ve asalar› kendisine gerçekten kofluyormufl gibi görün-
dü. Musa, bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya bafllad›. "Kork-
ma" dedik. "Muhakkak sen üstün geleceksin." (Taha Suresi, 66-68)

Onlar at›nca, Musa dedi ki: "Sizlerin (ortaya) getirdi¤iniz büyüdür. Do¤-
rusu Allah onu geçersiz k›lacakt›r. fiüphesiz Allah, bozgunculuk ç›ka-
ranlar›n iflini düzeltmez." Allah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakk›
(hak olarak) kendi kelimeleriyle gerçeklefltirecektir. (Yunus Suresi, 81-
82)

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir
de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. (Araf
Suresi, 117)

"Sa¤ elindekini at›ver, onlar›n yapt›klar›n› yutacakt›r; çünkü onlar›n yap-
t›klar› yaln›zca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtula-
maz." (Taha Suresi, 69)

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir
de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böy-
lece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›.
Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler.
(Araf Suresi, 117-119)

HZ. YUNUS'UN BALI⁄IN KARNINDAN 
KURTARILMASI
Hani o, dolu bir gemiye kaçm›flt›. Böylece kur'aya kat›lm›flt› da, kaybe-
denlerden olmufltu. Derken onu bal›k yutmufltu, oysa o k›nanm›flt›.
(Saffat Suresi, 140-142)

...Karanl›klar içinde: "Senden baflka ilah yoktur, Sen yücesin, gerçekten
ben zulmedenlerden oldum" diye ça¤r›da bulunmufltu. Bunun üzerine
duas›na icabet ettik ve onu üzüntüden kurtard›k. ‹flte Biz, iman edenle-
ri böyle kurtar›r›z. (Enbiya Suresi, 87-88)

E¤er (Allah'› çokça) tesbih edenlerden olmasayd›, onun karn›nda (in-



sanlar›n) dirilip-kald›r›lacaklar› güne kadar kalakalm›flt›. Sonunda o
hasta bir durumdayken ç›plak bir yere (sahile) att›k. Ve üzerine, s›k-ge-
nifl yaprakla (kaba¤a benzer) türden bir a¤aç bitirdik. (Saffat Suresi,
143-146)

HZ. ‹SA'NIN MUC‹ZELER‹
‹srailo¤ullar›'na elçi k›lacak. (O, ‹srailo¤ullar›'na flöyle diyecek:) "Gerçek
flu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kufl bi-
çiminde birfley oluflturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'›n izniy-
le kufl oluverir. Ve Allah'›n izniyle do¤ufltan kör olan›, alaca hastal›¤›na
tutulan› iyilefltirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size
haber veririm. fiüphesiz, e¤er inanm›flsan›z bunda sizin için kesin bir
ayet vard›r." (Al-i ‹mran Suresi, 49)

ALLAH'IN YÜZ YIL ÖLÜ BIRAKIP SONRA
D‹R‹LTT‹⁄‹ K‹fi‹
Ya da alt› üstüne gelmifl, ›ss›z duran bir flehre u¤rayan gibisini (görme-
din mi?) Demiflti ki: "Allah, buras›n› ölümünden sonra nas›l diriltecek-
mifl?" Bunun üzerine Allah, onu yüz y›l ölü b›rakt›, sonra onu diriltti. (Ve
ona) Dedi ki: "Ne kadar kald›n?" O: "Bir gün veya bir günden az kald›m"
dedi. (Allah ona:) "Hay›r, yüz y›l kald›n, böyleyken yiyece¤ine ve içece-
¤ine bak, henüz bozulmam›fl; efle¤ine de bir bak; (bunu yapmam›z) se-
ni insanlara ibret-belgesi k›lmam›z içindir. Kemiklere de bir bak nas›l
biraraya getiriyoruz, sonra da onlara et giydiriyoruz?" dedi. O, kendisi-
ne (bunlar) apaç›k belli olduktan sonra dedi ki: "(Art›k flimdi) Biliyorum
ki gerçekten Allah, herfleye güç yetirendir." (Bakara Suresi, 259)

KEHF EHL‹N‹N MA⁄ARALARINDA YÜZYILLARCA
KALIP SONRA UYANMALARI
Onlar ma¤aralar›nda üç yüz y›l kald›lar ve dokuz (y›l) daha katt›lar. De
ki: "Ne kadar kald›klar›n› Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gayb›
O'nundur. O, ne güzel görmekte ve ne güzel iflitmektedir. O'nun d›fl›n-
da onlar›n bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak k›lmaz."
(Kehf Suresi, 25-26)
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HZ. SÜLEYMAN'IN EMR‹NE VER‹LEN RÜZGAR
Süleyman için de, sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir ay (mesafe)
olan rüzgara (boyun e¤dirdik); erimifl bak›r madenini ona sel gibi ak›t-
t›k. Onun eli alt›nda Rabbinin izniyle ifl gören bir k›s›m cinler vard›. On-
lardan kim Bizim emrimizden ç›k›p-sapacak olsa, ona ç›lg›n ateflin aza-
b›ndan tatt›r›rd›k. (Sebe Suresi, 12)
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KURAN'DA AZAP KAVRAMI

TASV‹R ED‹LEN CEHENNEM AZAPLARI

Cehennemdekiler Korkunç Bir Görünüm Alacaklard›r

Yak›nda Biz onun hortumu (burnu) üzerine damga vuraca¤›z. (Kalem
Suresi, 16)

Gözleri 'korkudan ve dehfletten düflük' yüzlerini de bir zillet kaplam›fl;
iflte bu, kendilerine vadedilmekte olan (k›yamet ve azap) günüdür. (Me-
aric Suresi, 44)

O gün, öyle yüzler vard›r ki kararm›fl-ekflimifltir. (K›yamet Suresi, 24)

‹nkarc›lar ‹çin Demir Kamç›lar Vard›r

Bundan dolay›, Rabbin, onlar›n üzerine bir azap kamç›s› çarp›verdi.
(Fecr Suresi, 13)

Onlar için demirden kamç›lar vard›r. (Hac Suresi, 21)

Vücutlar› Ateflte Da¤lanacakt›r

Bunlar›n üzerlerinin cehennem ateflinde k›zd›r›laca¤› gün, onlar›n al›n-
lar›, bö¤ürleri ve s›rtlar› bunlarla da¤lanacak (ve:) "‹flte bu, kendiniz için
y›¤›p-saklad›klar›n›zd›r; y›¤›p-saklad›klar›n›z› tad›n" (denilecek). (Tevbe
Suresi, 35)

Buka¤›lara Vurulacaklard›r

O gün suçlu-günahkarlar›n (s›k›) buka¤›lara vurulduklar›n› görürsün.
(‹brahim Suresi, 49)

Çünkü Bizim yan›m›zda buka¤›lar ve cay›r cay›r yanan bir atefl vard›r.
(Müzemmil Suresi, 12)

Zincirlere ve Demir Halkalara Vurulacaklard›r

Do¤rusu Biz kafirlere zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve ç›lg›nca ya-
nan bir atefl haz›rlad›k. (‹nsan Suresi, 4)

E¤er flafl›racaksan, as›l flaflk›nl›k konusu onlar›n flöyle söylemeleridir:
"Biz toprak iken mi, gerçekten biz mi yeniden yarat›laca¤›z?" ‹flte onlar



Rablerine karfl› inkara sapanlar, iflte onlar boyunlar›na (ateflten) halka-
lar geçirilenler ve iflte onlar -içinde ebedi kalacaklar›- ateflin arkadaflla-
r› olanlard›r. (Ra'd Suresi, 5)

Za'fa u¤rat›lanlar da büyüklük taslayanlara: "Hay›r, siz gece ve gündüz
hileli düzenler (kurup) bizim Allah'› inkar etmemizi ve O'na efller kofl-
mam›z› bize emrediyordunuz" dediler. Azab› gördüklerinde piflmanl›k-
lar›n› saklarlar; Biz de inkar edenlerin boyunlar›na halkalar geçirdik.
Onlar, yapt›klar›ndan baflkas›yla m› cezaland›r›lacaklard›? (Sebe Su-
resi, 33)

Gerçekten Biz onlar›n boyunlar›na, çenelere kadar (dayanan) halkalar
geçirdik; bu yüzden bafllar› yukar› kalk›kt›r. (Yasin Suresi, 8)

Boyunlar›nda demir-halkalar ve (ayaklar›nda) zincirler oldu¤u halde sü-
rüklenecekler; (Mümin Suresi, 71)

Atefl Azab› Vard›r

Ayetlerimize karfl› inkara sapanlar› flüphesiz atefle sokaca¤›z. Derileri
yan›p döküldükçe, azab› tatmalar› için onlar› baflka derilerle de¤ifltire-
ce¤iz. Gerçekten, Allah, güçlü ve üstün oland›r, hüküm ve hikmet sahi-
bidir. (Nisa Suresi, 56)

Atefl, onlar›n yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde onlar, (etleri s›y-
r›lm›fl olarak s›r›tan) diflleriyle kal›verirler. (Müminun Suresi, 104)

Bunlar›n üzerlerinin cehennem ateflinde k›zd›r›laca¤› gün, onlar›n al›n-
lar›, bö¤ürleri ve s›rtlar› bunlarla da¤lanacak (ve:) "‹flte bu, kendiniz için
y›¤›p-saklad›klar›n›zd›r; y›¤›p-saklad›klar›n›z› tad›n" (denilecek). (Tevbe
Suresi, 35)

‹nkarc›lar Cehennem Odunu ve Yak›t› Olacaklard›r

Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmufllard›r. (Cin Sure-
si, 15)

Ey iman edenler, kendinizi ve yak›nlar›n›z› ateflten koruyun ki onun ya-
k›t› insanlar ve tafllard›r; üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vard›r.
Allah kendilerine neyi emretmiflse ona isyan etmezler ve emredildikle-
rini yerine getirirler. (Tahrim Suresi, 6)

fiüphesiz inkar edenler, onlar›n mallar› da, çocuklar› da kendilerine
Allah'tan (gelecek azaba karfl›) hiçbir fley kazand›rmaz. Ve onlar ateflin
yak›t›d›rlar. (Al-i ‹mran Suresi, 10)
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Gerçekten siz de, Allah'›n d›fl›nda tapt›klar›n›z da cehennemin odunu-
sunuz, siz ona varacaks›n›z. (Enbiya Suresi, 98)

Orada Kaynar Suyla Karfl›lanacaklard›r

Dinlerini bir oyun ve e¤lence (konusu) edinenleri ve dünya hayat› ken-
dilerini ma¤rur k›lanlar› b›rak. Onunla (Kuran'la) hat›rlat ki, bir nefis,
kendi kazand›klar›yla helake düflmesin; (böylesinin) Allah'tan baflka ne
bir velisi, ne bir flefaatçisi vard›r; her türlü fidyeyi verse de kabul olun-
maz. ‹flte onlar, kazand›klar› nedeniyle helake u¤rayanlard›r; küfre sap-
t›klar›ndan dolay› onlar için ç›lg›nca kaynar sular ve ac›kl› bir azap var-
d›r. (Enam Suresi, 70)

Ve e¤er o, yalanlayan sap›klardan ise, Art›k (onun için) alabildi¤ine kay-
nar sudan bir flölen vard›r. Ve ç›lg›nca yanan atefle bir at›lma da. (Va-
k›a Suresi, 92-94)

"Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin." "Sonra kaynar su-
yun azab›ndan bafl›n›n üstüne dökün;" "(Azab›) Tat; çünkü sen, (ken-
dince) üstün, onurluydun." "Gerçekten bu, sizin kuflkuya kap›ld›¤›n›z
fleydir." (Duhan Suresi, 47-50)

"Ashab-› fiimal", ne (mutsuzdur o) "Ashab-› fiimal." Hücrelere iflleyen
kavurucu bir s›cakl›k ve kaynar su, (Vak›a Suresi, 41-42) 

Sonra kendileri için onun üzerinde kaynar su kar›flt›r›lm›fl bir içkileri de
vard›r. Sonra onlar›n dönecekleri yer, elbette (yine) ç›lg›nca yanan atefl-
tir. (Saffat Suresi, 67-68)

‹flte bu; tats›nlar onu: Kaynar su ve irin. (Sad Suresi, 57)

Kaynar bir kaynaktan içirilirler. (Gafliye Suresi, 5)

Sizin tümünüzün dönüflü O'nad›r. Allah'›n va'di bir gerçektir. ‹man edip
salih amellerde bulunanlara, adaletle karfl›l›k vermek için yaratmay›
bafllatan, sonra onu iade edecek olan O'dur. ‹nkar edenler ise, küfürle-
ri dolay›s›yla, onlar için kaynar sudan bir içki ve ac› bir azab vard›r. (Yu-
nus Suresi, 4)

‹flte bunlar çekiflen iki gruptur, Rableri konusunda çekifltiler. ‹flte o inkar
edenler, onlar için ateflten elbiseler biçilmifltir; bafllar› üstünden de kay-
nar su dökülür. (Hac Suresi, 19)



Dumanl› ve Pusludur 

Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Ki o, ne serindir, ne ferah-
lat›c› (kerim). (Vak›a Suresi, 43-44)

Dar ve S›k›fl›k Yerlere At›l›rlar

Elleri boyunlar›na ba¤l› olarak, s›k›fl›k bir yerine at›ld›klar› zaman, ora-
da yok ouflu isteyip-ça¤›r›rlar. Bugün bir yok oluflu ça¤›rmay›n, birçok
(kere) yok oluflu isteyip-ça¤›r›n. (Furkan Suresi, 13-14)

Azap konusunda senden acele (davranman›) istiyorlar. Oysa cehen-
nem, o inkar edenleri gerçekten kuflat›p-durmaktad›r. Azab›n onlar› üst-
lerinden ve ayaklar›n›n alt›ndan kaplayaca¤› gün (Allah): "Yapt›klar›n›z›
tad›n" der. (Ankebut Suresi, 54-55)

Zakkum A¤ac› ve Dar› Dikeni Yiyeceklerdir

Nas›l, böyle bir konaklanma m› daha hay›rl› yoksa zakkum a¤ac› m›?
Do¤rusu Biz, onu kafirler için bir fitne (bir imtihan konusu) k›ld›k. fiüp-
hesiz o, 'ç›lg›nca yanan ateflin' dibinde bitip ç›kar. Onun tomurcuklar›,
fleytanlar›n bafllar› gibidir. Art›k gerçekten, ondan yiyecekler böylelikle
kar›nlar›n› ondan dolduracaklar. (Saffat Suresi, 62-66)

Onlar için (zehirli olan) dar› dikeninden baflka bir yiyecek yoktur. Ne do-
yurup-semirtir, ne açl›ktan korur. (Gafliye Suresi, 6-7)

"Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyordu." "Yoksula yemek verme-
ye destekçi olmazd›." "Bundan dolay› bugün, kendisine hiçbir s›cak
dost yoktur." "‹rin ve kan kar›fl›m›ndan baflka bir yemek yoktur." "Bunu
da, hata edenlerden baflkas› yemez." (Hakka Suresi, 33-37)

(Böylesinin) Önünde cehennem vard›r ve (orada) irinli sudan içirilecek-
tir. Yutkunmaya çabalayacak ve bo¤az›ndan geçirmeyi baflaramaya-
cak, ona her yandan ölüm gelecek, oysa ölmeyecek de. Ard›ndan da-
ha kat› bir azap olacak. (‹brahim Suresi, 16-17)

Do¤rusu, o zakkum a¤ac›; Günahkar olan›n yeme¤idir. Pota gibi; kar›n-
larda kaynar-durur; Kaynar-suyun kaynamas› gibi. (Duhan Suresi, 43-46)

Ateflten Elbiseler Giyerler

‹flte bunlar çekiflen iki gruptur, Rableri konusunda çekifltiler. ‹flte o inkar
edenler, onlar için ateflten elbiseler biçilmifltir; bafllar› üstünden de kay-
nar su dökülür. (Hac Suresi, 19)
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Giysileri Katrandand›r

Giyimleri katrandand›r, yüzlerini atefl bürümektedir. (‹brahim Suresi, 50)

Cehennemin Duvarlar› ‹nkarc›y› Çepeçevre Kuflat›r

Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; art›k dileyen iman etsin, dileyen inkar et-
sin. fiüphesiz Biz zalimlere bir atefl haz›rlam›fl›z, onun duvarlar› kendi-
lerini çepeçevre kuflatm›flt›r. E¤er onlar yard›m isterlerse, kat› bir s›v›
gibi yüzleri kavurup-yakan bir su ile yard›m edilirler. Ne kötü bir içkidir o
ve ne kötü bir destektir. (Kehf Suresi, 29)

Cehennemin, Korkunç Homurtusu Duyulur

Rablerini inkar edenler için cehennem azab› vard›r. Ne kötü dönüfl ye-
ridir o. ‹çine at›ld›klar› zaman, kaynay›p-feveran ederken onun korkunç
homurtusunu iflitirler. (Mülk Suresi, 6-7)

Allah ‹nkarc›larla Konuflmaz

Allah'›n ahdini ve yeminlerini az bir de¤ere karfl›l›k satanlar... ‹flte onlar;
onlar için ahirette hiçbir pay yoktur, k›yamet gününde Allah onlarla ko-
nuflmaz, onlar› gözetmez ve onlar› ar›nd›rmaz. Ve onlar için ac› bir
azap vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 77)

Uzaktan Korkunç Öfkesi ve U¤ultusu ‹flitilir

(Atefl,) Onlar› uzak bir yerden gördü¤ünde, onlar bunun gazabl› öfkesi-
ni ve u¤ultusunu iflitirler. (Furkan Suresi, 12)

Hor ve Afla¤›l›k K›l›nm›fllard›r

"Rabbimiz, flüphesiz Sen kimi atefle sokarsan, art›k onu 'hor ve afla¤›l›k'
k›lm›fls›nd›r; zulmedenlerin yard›mc›lar› yoktur." (Al-i ‹mran Suresi, 192)

O gün, öyle yüzler vard›r ki, 'zillet içinde afla¤›lanm›flt›r.' (Gafliye Sure-
si, 2)

Orada Günahlar›n› ‹tiraf Edeceklerdir

Öfkesinin-fliddetinden neredeyse patlay›p parçalanacak. Her bir grup
içine at›ld›¤›nda, bekçileri onlara sorar: "Size bir uyar›c› gelmedi mi?"
Onlar: "Evet" derler. "Bize gerçekten bir uyar›c› geldi. Fakat biz yalan-
lad›k ve: "Allah hiçbir fley indirmedi, siz yaln›zca büyük bir sapm›fll›k
içindesiniz, dedik." Ve derler ki: "E¤er dinlemifl olsayd›k ya da ak›l et-
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mifl olsayd›k, flu ç›lg›nca yanan ateflin halk› aras›nda olmayacakt›k."
Böylece kendi günahlar›n› itiraf ettiler. Ç›lg›nca yanan ateflin halk›na
(Allah'›n rahmetinden) uzakl›k olsun. (Mülk Suresi, 8-11)

Dediler ki: "Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin; biz de gü-
nahlar›m›z› itiraf ettik. fiimdi ç›k›fl için bir yol var m›?" (Mümin Suresi, 11)

Cennettekilerden Su ve R›z›k ‹steyeceklerdir, 
Ama Verilmeyecektir

Ateflin halk› cennet halk›na seslenir: "Bize biraz sudan ya da Allah'›n si-
ze verdi¤i r›z›ktan aktar›n." Derler ki: "Do¤rusu Allah, bunlar› inkar
edenlere haram (yasak) k›lm›flt›r." (Araf Suresi, 50)

Cehennemden Ç›kmak ‹çin 
Dünyaya Geri Dönmek ‹steyeceklerdir

‹çinde onlar (flöyle) ç›¤l›k atarlar: "Rabbimiz, bizi ç›kar, yapt›¤›m›zdan
baflka salih bir amelde bulunal›m." Size orada (dünyada), ö¤üt alabile-
cek olan›n ö¤üt alabilece¤i kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da
gelmiflti. Öyleyse (azab›) tad›n; art›k zalimler için bir yard›mc› yoktur.
(Fat›r Suresi, 37)

Oradan Kaç›fl Yoktur

Suçlu-günahkarlar atefli görmüfllerdir, art›k içine kendilerinin girecekle-
rini de anlam›fllard›r; ancak ondan bir kaç›fl yolu bulamam›fllard›r. (Kehf
Suresi, 53)

Yok olmay› ‹steyeceklerdir

Elleri boyunlar›na ba¤l› olarak, s›k›fl›k bir yerine at›ld›klar› zaman, ora-
da yok oluflu isteyip-ça¤›r›rlar. Bugün bir yok oluflu ça¤›rmay›n, birçok
(kere) yok oluflu isteyip-ça¤›r›n. (Furkan Suresi, 13-14)

(Cehennem bekçisine:) "Ey Malik (bekçi), Rabbin bizim iflimizi bitirsin"
diye hayk›rd›lar. O: "Gerçek flu ki siz, (burada) kalacak kimselersiniz"
dedi. "Andolsun, size hakk› getirdik, fakat sizin birço¤unuz hakk› çirkin
görüp-tiksinenlerdiniz." (Zuhruf Suresi, 77-78)

Gerçekten Biz sizi yak›n bir azap ile uyard›k. Kiflinin kendi ellerinin ön-
ceden takdim ettiklerine bakaca¤› gün, kafir olan da: "Ah, keflke ben bir
toprak oluverseydim" diyecek. (Nebe Suresi, 40)
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Tutuflturulmufl Atefl Yüreklere T›rman›r

Hay›r; andolsun o, 'hutame'ye at›lacakt›r. "Hutame"nin ne oldu¤unu sa-
na bildiren nedir? Allah'›n tutuflturulmufl ateflidir. Ki o, yüreklerin üstüne
t›rman›p ç›kar. O, onlar›n üzerine kilitlenecektir; (Kendileri de) Dikilip-
yükseltilmifl sütunlarda (ba¤lanacaklard›r). (Hümeze Suresi, 4-9)

Büyüklenenler Cehenneme Boyunlar›n› Bükerek Girerler

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

‹nkar edenler, cehenneme bölük bölük sevkedildiler. Sonunda oraya
geldikleri zaman, kap›lar› aç›ld› ve onlara (cehennemin) bekçileri dedi
ki: "Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karfl›laflaca¤›n›z›
(söyleyip) sizi uyaran elçiler gelmedi mi?" Onlar: "Evet." dediler. Ancak
azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Dediler ki: "‹çinde ebedi kal›-
c›lar olarak cehennemin kap›lar›ndan (içeri) girin. Büyüklü¤e kap›lanla-
r›n konaklama yeri ne kötüdür." (Zümer Suresi, 71-72)

‹nkarc›lar Birbirleriyle Çekiflirler

(Allah) diyecek: "Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmifl ümmet-
lerle birlikte atefle girin." Her bir ümmet giriflinde kardeflini (kendi ben-
zerini) lanetler. Nitekim hepsi birbiri ard›nca orada toplan›nca, en sonra
yer alanlar, en önde gelenler için: "Rabbimiz, iflte bunlar bizi sapt›rd›;
öyleyse ateflten kat kat artt›r›lm›fl bir azap ver diyecekler. (Allah da:)
"Hepsi için kat katt›r. Ancak siz bilmezsiniz" diyecek. (Araf Suresi, 38) 

(Müflrik olan hakim güçlere:) "‹flte bu(nlar) da sizinle birlikte (küfür ve
zulümde) gö¤üs gerenlerdir. Onlara bir merhaba (bile) yok. Çünkü on-
lar atefle gireceklerdir." (denilir). (Onlara uyanlar) Derler ki: "Hay›r, siz-
ler; as›l size bir merhaba yok. Bunu (azab›) siz bizim önümüze sürdü-
nüz. Ne kötü bir durak." Derler ki: "Rabbimiz, kim bunu bizim önümüze
sürdüyse, ateflteki azab›n› kat kat artt›r." Ve derler ki: "Bize ne oluyor ki,
kendilerini flerir (kötü)lerden sayd›¤›m›z adamlar› göremiyoruz. "Biz on-
lar› bir alay konusu edinmifltik; yoksa gözler mi onlardan kayd›?" Bu,
cehennem halk›n›n birbiriyle çekiflmesi kesin bir gerçektir. (Sad Suresi,
59-64)

Orada birbirleriyle çekiflip tart›flarak derler ki: "Andolsun Allah'a, biz
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gerçekten apaç›k bir sap›kl›k içindeymifliz," "Çünkü sizi (yalanc› olanla-
r›) alemlerin Rabbiyle eflit tutuyorduk. "Bizi suçlu-günahkarlardan bafl-
ka sapt›ran olmad›." "Art›k bizim için ne bir flefaatçi var," "Ne de can-
dan-yak›n bir dost." "Bizim bir kere daha (dünyaya dönüflümüz müm-
kün) olsayd› da iman edenlerden olabilseydik." Gerçekten, bunda bir
ayet vard›r, ama onlar›n ço¤u iman etmifl de¤ildirler. (fiuara Suresi, 96-
103)

Mutsuzluk ve Ac›yla Nefes Al›p Verirler

Mutsuz olanlar atefltedirler, onlar için orada (kah›rla ve ac›yla) nefes
al›p vermeler vard›r. (Hud Suresi, 106)

Orada Kemikleri Çat›rdatan ‹nlemeler Vard›r

Orada kendileri için, 'kemikleri çat›rdatan inlemeler' vard›r. Onlar orada
iflitmezler de. (Enbiya Suresi, 100)

Alçalt›c› Bir Azap Vard›r

‹nkar edenler atefle sunulacaklar› gün, (onlara flöyle denir:) "Siz dünya
hayat›n›zda bütün 'güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip-yok ettiniz, on-
larla yaflay›p-zevk sürdünüz. ‹flte yeryüzünde haks›z yere büyüklenme-
niz (istikbar›n›z) ve fas›kl›kta bulunman›zdan dolay›, bugün alçalt›c› bir
azap ile cezaland›r›lacaks›n›z." (Ahkaf Suresi, 20)

Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun s›n›rlar›n› aflarsa, onu da
içinde ebedi kalaca¤› atefle sokar. Onun için alçalt›c› bir azap vard›r.
(Nisa Suresi, 14)

Allah'a karfl› yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir fley
vahyolunmam›flken "Bana da vahy geldi" diyen ve "Allah'›n indirdi¤inin
bir benzerini de ben indirece¤im" diyenden daha zalim kimdir? Sen bu
zalimleri, ölümün 'fliddetli sars›nt›lar›' s›ras›nda meleklerin ellerini uza-
tarak onlara: "Canlar›n›z› (bu k›sk›vrak yakalan›fltan) ç›kar›n, bugün
Allah'a karfl› haks›z olan› söyledi¤iniz ve O'nun ayetlerinden büyükle-
nerek (yüz çevirmeniz) dolay›s›yla alçalt›c› bir azapla karfl›l›k görecek-
siniz" (dediklerinde) bir görsen. (Enam Suresi, 93)

Orada Hiçbir S›cak Dost Yoktur

"Bundan dolay› bugün, kendisine hiçbir s›cak dost yoktur." (Hakka Su-
resi, 35)



‹nkarc›lar Yerlerde Sürükleneceklerdir

Hay›r; e¤er o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu
perçeminden tutup sürükleyece¤iz; O yalanc›, günahkar olan aln›ndan.
O zaman da meclisini (yak›n çevresini ve yandafllar›n›) ça¤›rs›n. (Alak
Suresi, 15-17)

Cehennem atefline, 'küçültücü bir sürüklenme ile' sürüklenecekleri gün;
(Onlara flöyle denir:) "‹flte sizin yalanlad›¤›n›z atefl budur." "Bu da bir
büyü mü, yoksa siz mi görmüyorsunuz." "Girin ona; art›k ister sabredin,
ister sabretmeyin. Sizin için birdir. Siz ancak, yapt›klar›n›zla cezaland›-
r›l›yorsunuz." (Tur Suresi, 13-16)

Ateflin içinde yüzükoyun sürüklenecekleri gün Cehennemin dokunuflu-
nu tad›n" (denecek). (Kamer Suresi, 48)

Onu Ben, cehenneme sürükleyip-ataca¤›m. Cehennem (sakar) nedir,
sen bilir misin? Ne al›koyar, ne b›rak›r. Beflere delicesine susam›flt›r.
(Müddessir Suresi, 26-29)

Boyunlar›nda demir-halkalar ve (ayaklar›nda) zincirler oldu¤u halde sü-
rüklenecekler; (Mümin Suresi, 71)

‹nkarc›lar›n Duas› Asla Kabul Olmaz

Ateflin içinde olanlar, cehennem bekçilerine dediler ki: "Rabbinize dua
edin; azaptan bir günü (olsun) bize hafifletsin." (Bekçiler:) "Size kendi
Resulleriniz aç›k belgelerle gelmez miydi?" dediler. Onlar: "Evet" dedi-
ler. (Bekçiler:) "fiu halde siz dua edin" dediler. Oysa kafirlerin duas›, ç›k-
mazda olmaktan baflkas› de¤ildir. (Mümin Suresi, 49-50)

Dediler ki: "Rabbimiz, mutsuzlu¤umuz bize karfl› üstün geldi, biz sapan
bir topluluk imifliz." "Rabbimiz, bizi (ateflin) içinden ç›kar, e¤er yine (in-
kara) dönersek, art›k gerçekten zalim kimseler oluruz." Der ki: "Onun
içine sinin ve Benimle söyleflmeyin." "Çünkü gerçekten Benim kullar›m-
dan bir grup: "Rabbimiz, iman ettik, Sen art›k bizi ba¤›flla ve bize mer-
hamet et, Sen merhamet edenlerin en hay›rl›s›s›n, derlerdi de," "Siz on-
lar› alay konusu edinmifltiniz; öyle ki, size benim zikrimi unutturdular ve
siz onlara gülüp duruyordunuz." (Müminun Suresi, 106-110)

Atefle Yüzükoyun At›l›rlar

Kim bir kötülükle gelirse, art›k onlar da atefle yüzükoyun at›l›r (ve onla-
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ra:) "Yapt›klar›n›zdan baflkas›yla m› cezaland›r›l›yorsunuz?" (denir).
(Neml Suresi, 90)

Birbirlerinden Kaçarlar, Aralar›ndaki 
Tüm Ba¤lar› Kopar›rlar

Öyle ki (o gün) kendilerine tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan
uzaklafl›p-kaçm›fllard›r. (Art›k) Onlar azab› görmüfllerdir ve aralar›nda-
ki bütün ba¤lar (ve iliflkiler) de parçalan›p-kopmufltur. (O zaman, yöne-
tilip) Uyanlar derler ki: "E¤er bize bir kere (daha dünyaya dönme) f›rsa-
t› verilse(ydi) muhakkak (flimdi) onlar›n bizden uzaklaflt›klar› gibi, biz de
onlardan uzaklafl›r (onlar› yüzüstü b›rak›r)d›k." Böylece Allah, onlara
bütün yapt›klar›n› onulmaz hasretlerle gösterecektir. Ve onlar ateflten
ç›kacak de¤ildirler. (Bakara Suresi, 166-167)

Çok Büyük Piflmanl›k Yaflarlar

Yüzlerinin ateflte evrilip çevrilece¤i gün, derler ki: "Eyvahlar bize, kefl-
ke Allah'a itaat etseydik ve Resûl'e itaat etseydik." Ve dediler ki: "Rab-
bimiz, gerçekten biz, efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik, böyle-
ce onlar bizi yoldan sapt›rm›fl oldular." "Rabbimiz, onlara azaptan iki ka-
t›n› ver ve büyük bir lanet ile lanet et." (Ahzab Suresi, 66-68)

Ateflin üstünde durdurulduklar›nda onlar› bir görsen; derler ki: "Keflke
(dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanla-
masayd›k ve müminlerden olsayd›k." (Enam Suresi, 27)

Onlar: "Evet" derler. "Bize gerçekten bir uyar›c› geldi. Fakat biz yalan-
lad›k ve: "Allah hiçbir fley indirmedi, siz yaln›zca büyük bir sapm›fll›k
içindesiniz, dedik." Ve derler ki: "E¤er dinlemifl olsayd›k ya da ak›l et-
mifl olsayd›k, flu ç›lg›nca yanan ateflin halk› aras›nda olmayacakt›k."
Böylece kendi günahlar›n› itiraf ettiler. Ç›lg›nca yanan ateflin halk›na
(Allah'›n rahmetinden) uzakl›k olsun. (Mülk Suresi, 9-11)

Orada birbirleriyle çekiflip tart›flarak derler ki: "Andolsun Allah'a, biz ger-
çekten apaç›k bir sap›kl›k içindeymifliz," "Çünkü sizi (yalanc› olanlar›)
alemlerin Rabbiyle eflit tutuyorduk. "Bizi suçlu-günahkarlardan baflka
sapt›ran olmad›." "Art›k bizim için ne bir flefaatçi var," "Ne de candan-ya-
k›n bir dost." "Bizim bir kere daha (dünyaya dönüflümüz mümkün) olsay-
d› da iman edenlerden olabilseydik." Gerçekten, bunda bir ayet vard›r,
ama onlar›n ço¤u iman etmifl de¤ildirler. (fiuara Suresi, 96-103)
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O gün, cehennem de getirilmifltir. ‹nsan o gün düflünüp-hat›rlar, ancak
(bu) hat›rlamadan ona ne fayda? Der ki: "Keflke hayat›m için, (önceden
birfleyler) takdim edebilseydim." (Fecr Suresi, 23-24)

Birbirlerin‹ Ayaklar›n›n Alt›na Almak ‹sterler

‹nkar edenler dediler ki: "Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi sap-
t›rm›fl olanlar› bize göster, ayaklar›m›z›n alt›na alal›m, en afla¤›larda
bulunanlardan olsunlar." (Fussilet Suresi, 29)

Cehennemin ‹çine Dökülürler

Art›k onlar ve azg›nlar onun içine dökülüverilmifltir. (fiuara Suresi, 94)

Orada Bafllar› Öne Düflmüfl fiekilde Hüsran ‹çinde Kal›rlar 

Onlar› görürsün; zilletten bafllar› önlerine düflmüfl bir halde, ona (atefle)
sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. ‹man edenler de: "Ger-
çekten hüsrana u¤rayanlar, k›yamet günü hem kendi nefislerini, hem
yak›n akraba (veya yandafl)lar›n› da hüsrana u¤ratm›fllard›r" dediler.
Haberiniz olsun; gerçekten zalimler, kal›c› bir azap içindedirler. (fiura
Suresi, 45)

DÜNYADA VER‹LEN AZAP ÇEfi‹TLER‹

Allah'›n Dünyada Belaya Çarpt›rd›¤› Kifliler

Görmüyorlar m› ki, gerçekten onlar her y›l, bir veya iki defa belaya çarp-
t›r›l›yorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve ö¤üt al›p (ders ç›kar›p) düflün-
müyorlar. (Tevbe Suresi, 126)

Fakat onlar, uyuyorlarken, Rabbin taraf›ndan dolafl›p-gelen bir bela'
onun üstünü sar›p-kuflat›verdi. (Kalem Suresi, 19)

Hasret ‹çindedirler

Ey iman edenler, inkar edenler ile yeryüzünde gezip dolafl›rken veya
savaflta bulunduklar› s›rada (ölen) kardeflleri için: "Yan›m›zda olsalard›,
ölmezlerdi, öldürülmezlerdi" diyenler gibi olmay›n. Allah, bunu onlar›n
kalplerinde onulmaz bir hasret olarak k›ld›. Dirilten ve öldüren Allah't›r.
Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Al-i ‹mran Suresi, 156)

(O zaman, yönetilip) Uyanlar derler ki: "E¤er bize bir kere (daha dünya-
ya dönme) f›rsat› verilse(ydi) muhakkak (flimdi) onlar›n bizden uzaklafl-



t›klar› gibi, biz de onlardan uzaklafl›r (onlar› yüzüstü b›rak›r)d›k." Böyle-
ce Allah, onlara bütün yapt›klar›n› onulmaz hasretlerle gösterecektir. Ve
onlar ateflten ç›kacak de¤ildirler. (Bakara Suresi, 167)

Mutsuz ve Bedbahtt›rlar

(K›yametin) Gelece¤i günde, O'nun izni olmaks›z›n, hiç kimse söz söy-
leyemez. Art›k onlardan kimi 'bedbaht ve mutsuz', (kimi de) mutlu ve
bahtiyard›r. (Hud Suresi,105)

"Ashab-› Mefl'eme" ne (mutsuz ve u¤ursuzdur o) "Ashab-› Mefl'eme".
(Vak›a Suresi, 9)

'Mutsuz-bedbaht' olan ondan kaç›n›r. Ki o, en büyük atefle yollanacak-
t›r. (Ala Suresi, 11-12)

Art›k sizi, 'alevleri kabard›kça kabaran' bir ateflle uyard›m. Ona, ancak
en bedbaht olandan baflkas› yollanmaz; (Leyl Suresi, 14-15)

Kalpleri Dar ve S›k›nt›l›d›r, Üstlerine Pislik Çökmüfltür

Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun gö¤sünü ‹slam'a açar; kimi
sapt›rmak isterse, onun gö¤sünü, sanki gö¤e yükseliyormufl gibi dar ve
s›k›nt›l› k›lar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne iflte böyle pislik çökertir.
(Enam Suresi, 125)

(Savafltan) Geri b›rak›lan üç (kifliyi) de (ba¤›fllad›). Öyle ki, bütün genifl-
li¤ine ra¤men yeryüzü onlara dar gelmiflti, nefisleri de kendilerine dar
(s›k›nt›l›) gelmiflti ve O'nun d›fl›nda (yine) Allah'tan baflka bir s›¤›nacak
olmad›¤›n› iyice anlad›lar. Sonra tevbe etsinler diye onlar›n tevbesini
kabul etti. fiüphesiz Allah, (yaln›zca) O, tevbeleri kabul edendir, esirge-
yendir. (Tevbe Suresi, 118)

Bofl Emellerin Peflindedirler

O inkar edenler Müslüman olmay› nice kereler dileyecekler. Onlar› b›-
rak; yesinler, yararlans›nlar ve onlar› (bofl) emel oyalayadursun. ‹leride
bileceklerdir. (Hicr Suresi, 2-3)

Kuruntular ‹çinde Yaflarlar

(fieytan) Onlara vaatler ediyor, onlar› en olmad›k kuruntulara düflürü-
yor. Oysa fleytan, onlara bir aldan›fltan baflka birfley va'detmez. (Nisa
Suresi, 120)
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(Münaf›klar) Onlara seslenirler: "Biz sizlerle birlikte de¤il miydik?" Der-
ler ki: "Evet, ancak siz kendinizi fitneye düflürdünüz, (Müslümanlar› ac›-
lar›n ve y›k›mlar›n sarmas›n›) gözetip-beklediniz, (Allah'a ve ‹slam'a
karfl›) kuflkulara kap›ld›n›z. Sizleri kuruntular yan›lt›p-aldatt›. Sonunda
Allah'›n emri (olan ölüm) geliverdi; ve o aldalt›c› da sizi Allah ile (Allah'›n
ad›n› kullanarak, hatta masumca sizden görünerek) aldatm›fl oldu."
(Hadid Suresi, 14)

Denizin Yar›lmas› ve ‹nkarc›lar›n Suda Bo¤ulmalar› 

Ve sizin için denizi ikiye yar›p sizi kurtard›¤›m›z› ve Firavun'un adamla-
r›n› -gözlerinizin önünde- bo¤du¤umuzu hat›rlay›n. (Bakara Suresi, 50)

Gökten ‹nen Azaplar

Ama zulmedenler, kendilerine söylenen sözü bir baflkas›yla de¤ifltirdi-
ler. Biz de o zalimlerin yapt›klar› bozgunculu¤a karfl›l›k, üzerlerine gök-
ten i¤renç bir azap indirdik. (Bakara Suresi, 59)

Ve onlar›n üzerine bir (azap) sa¤ana¤› ya¤d›rd›k. Suçlu-günahkarlar›n
u¤rad›klar› sona bir bak iflte. (Araf Suresi, 84)

"Belki Rabbim senin ba¤›ndan daha hay›rl›s›n› bana verir, (seninkinin)
üstüne gökten 'yak›p-y›kan bir afet' gönderir de kaygan bir toprak kesi-
liverir." (Kehf Suresi, 40)

Suda Bo¤ulmalar›

Böylelikle, onlar› o yerden sürüp-sars›nt›ya u¤ratmay› istedi, Biz de onu
ve beraberindekileri hepbirlikte bo¤uverdik. (‹sra Suresi, 103)

Sonra bunun ard›ndan geride kalanlar› da suda-bo¤duk. (fiuara Sure-
si, 120)

Onu yalanlad›lar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanlar› kurtar-
d›k, ayetlerimizi yalan sayanlar› suda-bo¤duk. Çünkü onlar kör bir ka-
vimdi. (Araf Suresi, 64)

Fakat onu yalanlad›lar; Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanlar›
kurtard›k ve onlar› halifeler k›ld›k. Ayetlerimizi yalanlayanlar› da suda
bo¤duk. Uyar›lanlar›n nas›l bir sonuca u¤rat›ld›klar›na bir bak. (Yunus
Suresi, 73)

Nuh'un kavmi de, elçileri yalanland›klar›nda onlar› suda bo¤duk ve in-
sanlar için bir ayet k›ld›k. Biz zulmedenlere ac›kl› bir azap haz›rlad›k.
(Furkan Suresi, 37)
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Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vurdu ve)
Deniz hemencecik yar›l›verdi de her parças› kocaman bir da¤ gibi oldu.
Ötekileri de buraya yaklaflt›rd›k. Musa'y› ve onunla birlikte olanlar›n
hepsini kurtarm›fl olduk. Sonra ötekileri suda bo¤duk. (fiuara Suresi,
63-66)

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

Bunun üzerine, onu ve askerlerini tutup suya att›k. Böylelikle zulmeden-
lerin nas›l bir sona u¤rad›klar›na bir bak. (Kasas Suresi, 40)

Sonunda Bizi öfkelendirince, Biz de onlardan intikam ald›k, böylece on-
lar› toplu olarak suda bo¤duk. (Zuhruf Suresi, 55)

"Denizi durgun ve aç›k b›rak. Çünkü suda bo¤ulacak bir ordudur." (Du-
han Suresi, 24)

Bunun üzerine, Biz onu ve ordular›n› yakalay›p denize att›k; (ki o,) 'k›-
nanacak ifller yap›yordu.' (Zariyat Suresi, 40)

Sars›nt› Tutmas›-Deprem

Bunun üzerine onlar› dayan›lmaz bir sars›nt› tuttu da, kendi yurtlar›nda
dizüstü çökmüfl olarak sabahlad›lar. (Araf Suresi, 78)

Ancak onu yalanlad›lar; bunun üzerine onlar› amans›z bir sars›nt› yaka-
lay›verdi, böylelikle kendi yurtlar›nda dizüstü çökmüfl olarak sabahlad›-
lar. (Ankebut Suresi, 37)

Kurakl›k-Ürün K›tl›¤› Olmas›

Andolsun, Biz de Firavun aile (çevre)sini belki ö¤üt al›p düflünürler di-
ye y›llar y›l› kurakl›¤a ve ürün k›tl›¤›na u¤ratt›k. (Araf Suresi, 130)

Allah bir flehri örnek verdi: (Halk›) Güvenlik ve huzur içindeydi, r›zk› da
her yerden bol bol gelmekteydi; fakat Allah'›n nimetlerine nankörlük et-
ti, böylece Allah yapt›klar›na karfl›l›k olarak, ona açl›k ve korku elbise-
sini tatt›rd›. (Nahl Suresi, 112)

Çeflitli Hayvanlar›n Musallat Edilmesi

Bunun üzerine, ayr› ayr› mucizeler (ayetler) olarak üzerlerine tufan, çe-
kirge, bu¤day güvesi, kurba¤a ve kan musallat k›ld›k. Yine büyüklük
taslad›lar ve suçlu-günahkar bir kavim oldular. (Araf Suresi, 133)
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Sel Afeti

Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece Biz de onlara Arim selini gönderdik.
Ve onlar›n iki bahçesini, buruk yemiflli, ac› ›lg›nl› ve içinde az birfley de
sedir a¤ac› olan iki bahçeye dönüfltürdük. (Sebe Suresi, 16)

Yeri de 'coflkun kaynaklar' halinde f›flk›rtt›k. Derken su, takdir edilmifl bir
ifle karfl› (hükmümüzü gerçeklefltirmek üzere) birleflti. (Kamer Suresi, 12)

Denildi ki: "Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut." Su çekildi, ifl biti-
riliverdi, (gemi de) Cudi (da¤›) üstünde durdu ve zalimler toplulu¤una
da: "Uzak olsunlar" denildi. (Hud Suresi, 44)

Dayan›lmaz Bir Ses

O zulmedenleri dayan›lmaz bir ses sar›verdi de kendi yurtlar›nda dizüs-
tü çökmüfl olarak sabahlad›lar. (Hud Suresi, 67)

Emrimiz geldi¤i zaman, taraf›m›zdan bir rahmetle fiuayb'› ve onunla bir-
likte iman edenleri kurtard›k; o zulmedenleri dayan›lmaz bir ses sar›ver-
di de kendi yurtlar›nda dizüstü çökmüfl olarak sabahlad›lar. (Hud Sure-
si, 94)

Derken, tan yerinin a¤arma vaktine girdiklerinde onlar› (o korkunç ve
dayan›lmaz) ç›¤l›k yakalay›verdi. (Hicr Suresi, 73)

Derken, hak (ettikleri cezaya karfl›l›k) olmak üzere, o korkunç ç›¤l›k on-
lar› yakalay›verdi. Böylece onlar› bir süprüntü k›l›verdik. Zulmeden ka-
vim için y›k›m olsun. (Müminun Suresi, 41)

Bu nedenle Semud (halk›), korkunç bir sesle helak edildi. (Hakka Sure-
si, 5)

Balç›ktan Tafl Ya¤mas›

Böylece emrimiz geldi¤i zaman, üstünü alt›na çevirdik ve üzerlerine
balç›ktan piflirilmifl, istif edilmifl tafllar ya¤d›rd›k; (Hud Suresi, 82)

An›nda (yurtlar›n›n) üstünü alt›na çevirdik ve üzerlerine balç›ktan pifliril-
mifl tafl ya¤d›rd›k. (Hicr Suresi, 74)

F›rt›na

Kara taraf›nda sizi yerin dibine geçirmeyece¤inden veya üzerinize tafl
y›¤›nlar› yüklü bir kas›rga göndermeyece¤inden emin misiniz? Sonra
kendinize bir vekil bulamazs›n›z. Veya sizi bir kere daha ona (denize)
gönderip üzerinize k›r›p geçiren bir f›rt›na salarak nankörlük etmeniz



nedeniyle sizi bat›rmas›na karfl› emin misiniz? Sonra onun öcünü Bize
karfl› alacak (kimseyi de) bulamazs›n›z. (‹sra Suresi, 68-69)

Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, içlerinde el-
li y›l› eksik olmak üzere bin sene yaflad›. Sonunda onlar zulme devam
ederlerken tufan kendilerini yakalay›verdi. (Ankebut Suresi, 14)

Biz, o u¤ursuz (felaket yüklü ve) sürekli bir günde üzerlerine 'kulaklar›
patlatan bir kas›rga' gönderdik. ‹nsanlar› söküp at›yordu; sanki onlar, kö-
künden sökülüp-kopmufl hurma kütükleriymifl gibi. (Kamer Suresi, 19-20)

Biz de onlar›n üzerine tafl ya¤d›ran bir kas›rga gönderdik. Yaln›z Lut ai-
lesini (bu azaptan ayr› tuttuk;) onlar› seher vakti kurtard›k; (Kamer Su-
resi, 34)

Ad (halk›n)a gelince; onlar da, u¤ultu yüklü, azg›n bir kas›rga ile helak
edildiler. (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aral›k vermeksizin üzer-
lerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütük-
leriymifl gibi çarp›l›p yere y›k›ld›¤›n› görürsün. (Hakka Suresi, 6-7)

Ya¤mur

Ve üzerlerine bir ya¤mur ya¤d›rd›k; uyar›l›p-korkutulanlar›n ya¤muru ne
kötü. (fiuara Suresi, 173), (Neml Suresi, 58)

Andolsun, onlar, üstüne felaket ya¤muru ya¤d›r›lm›fl bulunan o ülkeye
u¤ram›fllard›r; yine de onu görmüyorlar m›yd›? Hay›r, onlar dirilmeyi
ummuyorlard›. (Furkan Suresi, 40)

Biz de 'bardaktan boflan›rcas›na akan' bir su ile gö¤ün kap›lar›n› açt›k.
(Kamer Suresi, 11)

Gölgelik Günün Azab›

Sonunda onu yalanlad›lar, böylece onlar› o gölgelik-gününün azab› ya-
kalad›. Gerçekten o, büyük bir günün azab›yd›. (fiuara Suresi, 189)

Y›ld›r›m

Bu durumda e¤er onlar yüz çevirirlerse, art›k de ki: "Ben sizi, Ad ve Se-
mud (kavimlerinin) y›ld›r›m›na benzer bir y›ld›r›mla uyard›m." (Fussilet
Suresi, 13)

Ancak Rablerinin emrine baflkald›rd›lar; böylece bak›p-dururlarken, on-
lar› y›ld›r›m çarp›p-yakalad›. (Zariyat Suresi, 44)

Semud'a gelince; Biz onlara do¤ru yolu gösterdik, fakat onlar körlü¤ü
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hidayete tercih ettiler. Böylece kazand›klar› fleyler yüzünden onlar› al-
çalt›c› azab›n y›ld›r›m› yakalay›verdi. (Fussilet Suresi, 17)

Gö¤ün Duman Getirmesi

Öyleyse sen, gö¤ün aç›kça bir duman getirece¤i günü gözle; (Bu du-
man) insanlar› sar›p-kuflat›verir. ‹flte bu, ac› bir azapt›r. (Duhan Suresi,
10-11)

Rüzgar ve Bulut

Derken, onu (azab›) vadilerine do¤ru yönelerek gelen bir bulut fleklinde
gördükleri zaman, "Bu bize ya¤mur ya¤d›racak bir buluttur" dediler. Ha-
y›r, o, kendisi için acele etti¤iniz fleydir. Bir rüzgar; onda ac› bir azap
vard›r. Rabbinin emriyle herfleyi yerle bir eder. Böylece meskenlerinden
baflka, hiçbir fley(leri) görünemez duruma düfltüler. ‹flte Biz, suçlu-gü-
nahkar bir kavmi böyle cezaland›r›r›z. (Ahkaf Suresi, 24-25)

Ad (kavmin)de de (ayetler vard›r). Hani onlar›n üzerine köklerini kesen
(akim) bir rüzgar gönderdik. Üzerinden geçti¤i hiçbir fleyi b›rakm›yor,
mutlaka çürütüp-kül gibi da¤›t›yordu. (Zariyat Suresi, 41-42)

Yoksa gökte olan›n üzerinize 'tafl ya¤d›ran (f›rt›nal›) bir rüzgar' gönder-
meyece¤inden emin misiniz? Siz o takdirde Benim uyarmam nas›lm›fl
bilip-ö¤reneceksiniz. Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanlad›.
Fakat Beni inkar (etmelerine karfl›l›k verdi¤im azap) nas›lm›fl? (Mülk
Suresi,17-18)

Çamurdan Tafl Ya¤mas›

"Üzerlerine çamurdan (iyice sertleflip kaskat› kesilmifl) tafllar ya¤d›rmak
için." (Zariyat Suresi, 33)

Yerin Dibine Geçme

Alt› üstüne gelen (Lut kavminin) flehirlerini de O yerin dibine geçirdi.
(Necm Suresi, 53)
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KURAN'DA YAPILAN BENZETMELER

Kuran'da baz› ayetlerde birtak›m benzetmeler yer al›r. Sonsuz
hikmet sahibi olan Allah'›n yapt›¤› bu benzetmeler son derece etkili,
okuyan›n o konuda anlay›fl›n› açacak niteliktedir. Benzetmelerin ve tas-
virlerin tümü, aktar›lan konuyu en etkili ve anlafl›l›r flekilde örneklendir-
mektedir:

fiüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karfl› büyüklenenler, on-
lar için gö¤ün kap›lar› aç›lmaz ve halat (ya da deve) i¤nenin deli¤in-
den geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu-günahkarlar› iflte
böyle cezaland›r›r›z. (Araf Suresi, 40)

Onlar›n yapt›klar› her iflin önüne geçtik, böylece onu savrulmufl toz
zerreleri k›l›verdik. (Furkan Suresi, 23) 

Rablerini inkâr edenlerin durumu fludur: Onlar›n yapt›klar›, f›rt›nal› bir
günde rüzgar›n fliddetle savurdu¤u bir kül gibidir. Kazand›klar›ndan
hiçbir fleye güç yetiremezler. ‹flte uzak bir sap›kl›k (içinde olmak) budur.
(‹brahim Suresi, 18)

‹nkar edenlerin örne¤i ba¤›r›p ça¤›rmadan baflka birfley iflitmeyip
(duydu¤u veya ba¤›rd›¤› fleyin anlam›n› bilmeyen ve sürekli) hay-
k›ran (bir hayvan)›n örne¤i gibidir. Onlar, sa¤›rd›rlar, dilsizdirler, kör-
dürler; bundan dolay› ak›l erdiremezler. (Bakara Suresi, 171)

Allah'›n d›fl›nda baflka veliler edinenlerin örne¤i, kendine ev edinen
örümcek örne¤ine benzer. Gerçek flu ki, evlerin en dayan›ks›z olan›
örümcek evidir; bir bilselerdi. (Ankebut Suresi, 41)

Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmay›p, insanlara karfl›
gösterifl olsun diye mal›n› infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sa-
dakalar›n›z› geçersiz k›lmay›n. Böylesinin durumu, üzerinde toprak
bulunan bir kayan›n durumuna benzer; üzerine sa¤nak bir ya¤mur
düfltü mü, onu ç›r›lç›plak b›rak›verir. Onlar kazand›klar›ndan hiçbir fle-
ye güç yetiremez (elde edemez)ler. Allah, kâfirler toplulu¤una hidayet
vermez. (Bakara Suresi, 264)

Onlar›n bu dünya hayat›ndaki harcamalar› kendi nefislerine zulmetmifl
olan bir kavmin ekinine isabet eden kavurucu so¤ukluktaki bir rüz-
gara benzer ki onu (ekini) helak etmifltir. Allah, onlara zulmetmedi, fa-
kat onlar kendi nefislerine zulmetmektedirler. (Al-i ‹mran Suresi, 117)



Hak olan ça¤r› (dua, ibadet) yaln›zca O'na (olan)d›r. Onlar›n Allah'tan
baflka ça¤›rd›klar› ise, onlara hiçbir fleyle cevap veremezler. (Onlar›n
durumu) yaln›zca, a¤z›na gelsin diye, iki avucunu suya uzatan(›n
bofluna beklemesi) gibidir. Oysa ona gelmez. ‹nkâr edenlerin duas›,
sap›kl›k içinde olmaktan baflkas› de¤ildir. (Rad Suresi, 14)

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

Allah'› birleyen (Hanif)ler olarak, O'na (hiçbir) ortak koflmaks›z›n. Kim
Allah'a ortak koflarsa, sanki o gökten düflmüfl de onu bir kufl kap›-
vermifl veya rüzgar onu ›ss›z bir yere sürükleyip atm›fl gibidir. (Hac
Suresi, 31)

E¤er Biz dileseydik, onu bununla yükseltirdik. Ama o yere meyletti (ve-
ya yere sapland›), hevas›na uydu. Onun durumu, üstüne varsan dilini
sark›t›p soluyan, kendi bafl›na b›raksan dilini sark›t›p soluyan köpe-
¤in durumu gibidir. ‹flte ayetlerimizi yalanlayan toplulu¤un durumu
böyledir. Art›k gerçek haberi onlara aktar. Ki düflünsünler. (Araf Suresi,
176)

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

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

‹man edenler, derler ki: "(Savafl izni için) Bir sûre indirilmeli de¤il miy-
di?" Fakat, içinde savafl (k›tal) zikri geçen muhkem bir sure indirildi¤i
zaman, kalplerinde hastal›k olanlar›n, üzerine ölüm bayg›nl›¤› çök-
müfl olanlar›n bak›fl› gibi sana bakt›klar›n› gördün. Oysa onlara evla
(olan): itaat ve maruf (güzel) sözdü. Fakat ifl, kesinlik ve kararl›l›k ge-
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rektirdi¤i zaman, flayet Allah'a sadakat gösterselerdi, flüphesiz onlar
için daha hay›rl› olurdu. (Muhammed Suresi, 20-21)

Hani onlar, size hem üstünüzden, hem alt taraf›n›zdan gelmifllerdi; göz-
ler kaym›fl, yürekler hançereye gelip dayanm›flt› ve siz Allah hakk›n-
da (birtak›m) zanlarda bulunuyordunuz. ‹flte orada, iman edenler, s›-
nanm›fl ve fliddetli bir sars›nt›yla sars›nt›ya u¤rat›lm›fllard›. (Ahzab
Suresi, 10-11)

(Ey Muhammed,) Allah'› sak›n zulmedenlerin yapmakta olduklar›ndan
habersiz sanma, onlar› yaln›zca gözlerin dehfletle belirece¤i bir gü-
ne ertelemektedir. Bafllar›n› dikerek koflarlar, gözleri kendilerine dönüp-
çevrilmez. Kalbleri (sanki) bombofltur. (‹brahim Suresi, 42-43)

Sur'a üfürülmüfltür; böylece onlar kabirlerinden (diriltilip) Rablerine
do¤ru (dalgalar halinde) süzülüp-giderler. (Yasin Suresi, 51)

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratm›fl
oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve uygun-
suzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir
çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? Sonra gözünü iki
kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu
kesmifl bir halde bitkin olarak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)
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KURAN'DA YEM‹N

‹NSANLAR HANG‹ YEM‹NLER‹NDEN 
SORUMLU TUTULACAKLAR
Allah sizi, yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden, bofl, amaçs›z
sözler'den dolay› sorumlu tutmaz; fakat kalplerinizin kazand›klar›ndan
dolay› sorumlu tutar. Allah ba¤›fllayand›r, yumuflak davranand›r. (Baka-
ra Suresi, 225)

RASTGELE SÖYLENEN YEM‹NLER
Allah sizi, yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden, bofl sözlerden'
dolay› sorumlu tutmaz, ancak yeminlerinizle ba¤lad›¤›n›z sözlerden do-
lay› sizi sorumlu tutar. Onun (yeminin) keffareti, ailenizdekilere yedirdik-
lerinizin ortalamas›ndan on yoksulu doyurmak ya da onlar› giydirmek
veya bir köleyi özgürlü¤üne kavuflturmakt›r. (Bunlara imkan) Bulama-
yan (için) üç gün oruç (vard›r.) Bu, yemin etti¤inizde (bozdu¤unuz) ye-
minlerinizin keffaretidir. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah, size ayetlerini
böyle aç›klar, umulur ki flükredersiniz. (Maide Suresi, 89)

VAS‹YET VE fiAH‹TL‹KTE YEM‹N
Anne-baban›n ve yak›nlar›n geride b›rakt›klar›ndan ve her birine miras-
ç›lar k›ld›k. Yeminlerinizin (akid ile) ba¤lad›¤› kimselere de kendi payla-
r›n› verin. fiüphesiz, Allah, herfleye flahid oland›r. (Nisa Suresi, 33)

Ey iman edenler, sizden birinize ölüm gelip çatt›¤› zaman, vasiyet ha-
z›rlan›fl›nda, aran›zda içinizden adaletli iki kifliyi (flahid tutun.) Veya yol-
culukta olup size ölüm musibeti gelip çatarsa, sizden olmayan baflka iki
kifliyi (flahid tutun. ‹kisini) fiayet kuflkulanacak olursan›z namazdan
sonra al›koyars›n›z, onlar da (size): "Akraba dahi olsa onu (yeminimizi)
hiçbir de¤ere de¤ifltirmeyece¤iz ve Allah'›n flahidli¤ini gizlemeyece¤iz.
Aksi takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz." diye Allah ad›na ye-
min etsinler. E¤er o ikisi aleyhinde kesin olarak günah› hak ettiklerine
iliflkin bilgi sahibi olunursa, bu durumda haks›zl›¤a u¤rayanlardan iki ki-
fli -ki bunlar buna daha hak sahibidirler- öbürlerinin yerine geçerler ve:
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"Bizim flehadetimiz o ikisinin flehadetinden flüphesiz daha do¤rudur.
Biz haddi aflmad›k, yoksa gerçekten zulmedenlerden oluruz" diye
Allah'a yemin ederler. Bu, gerekti¤i gibi flahidli¤i yapmalar›na veya ye-
minlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalar›na daha ya-
k›nd›r. Allah'tan korkup-sak›n›n ve dinleyin. Allah, fas›klar toplulu¤unu
hidayete erdirmez. (Maide Suresi, 106-108)

Kendi efllerine (zina suçu) atan ve kendileri d›fl›nda flahidleri bulunma-
yanlar ise, onlardan da her birinin flahidli¤i, Allah ad›na dört (kere ye-
min) ile kendisinin hiç flüphesiz do¤ru söyleyenlerden oldu¤una flahid-
lik etmektir. (Nur Suresi, 6)

YEM‹NLER‹N‹ BAHANE EDEREK ‹Y‹L‹K YAPMAYA
ENGEL KILANLAR
Bir de yeminlerinizi bahane ederek; iyilik yapman›z, sak›nman›z ve in-
sanlar›n aras›n› düzeltmenize Allah'› engel k›lmay›n. Allah iflitendir, bi-
lendir. (Bakara Suresi, 224)

YEM‹NLER‹N‹ B‹R BOZGUNCULUK UNSURU 
YAPARAK KULLANANLAR
Bir ümmet di¤er bir ümmetten (say›ca ve malca) daha geliflkindir diye,
yeminlerinizi kendi aran›zda bir bozuculuk unsuru yaparak, ipini kuvvet-
le e¤irdikten sonra bozup-çözen (kad›n) gibi olmay›n. fiüphesiz Allah,
sizi bununla imtihan etmektedir. K›yamet günü hakk›nda ihtilafa düfltü-
¤ünüz fleyi size muhakkak aç›klayacakt›r. (Nahl Suresi, 92)

Yeminlerinizi kendi aran›zda, bir bozuculuk unsuru edinmeyin; sonra
sapasa¤lam basan ayak kayar ve Allah'›n yolundan al›koydu¤unuz için
kötülü¤ü tadars›n›z. (Ayr›ca) Büyük azab da sizin içindir. (Nahl Suresi,
94)

YEM‹NLER‹N‹ S‹PER ED‹NENLER
Onlar, yeminlerini bir siper edindiler, böylece Allah'›n yolundan al›koy-
dular. Art›k onlar için alçalt›c› bir azab vard›r. (Mücadele Suresi, 16)

Onlar, yeminlerini bir siper edinip Allah'›n yolundan al›koydular. Do¤ru-
su ne kötü fley yap›yorlar. (Münafikun Suresi, 2)
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YEM‹NLER‹N‹ AZ B‹R DE⁄ERE KARfiI 
SATANLARIN DURUMU
Allah'›n ahdini ve yeminlerini az bir de¤ere karfl›l›k satanlar... ‹flte onlar;
onlar için ahirette hiçbir pay yoktur, k›yamet gününde Allah onlarla ko-
nuflmaz, onlar› gözetmez ve onlar› ar›nd›rmaz. Ve onlar için ac› bir
azab vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 77)

YEM‹NLER‹N‹ BOZANLAR
Ve e¤er antlaflmalardan sonra, yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize
h›nç besleyip-sald›r›rlarsa, bu durumda küfrün önderleriyle çarp›fl›n.
Çünkü onlar, yeminleri olmayan kimselerdir; belki cayarlar. Yeminlerini
bozan, elçiyi (yurdundan) sürmeye çabalayan ve sizinle ilk defa (sava-
fla) bafllayan bir toplulukla savaflmaz m›s›n›z? Korkuyor musunuz on-
lardan? E¤er inan›yorsan›z, kendisinden korkman›za Allah daha lay›k-
t›r. (Tevbe Suresi, 12-13)

Ahidleflti¤iniz zaman, Allah'›n ahdini yerine getirin, pekifltirdikten sonra
yeminleri bozmay›n; çünkü Allah'› üzerinize kefil k›lm›fls›n›zd›r. fiüphe-
siz Allah, yapt›klar›n›z› bilir. Bir ümmet di¤er bir ümmetten (say›ca ve
malca) daha geliflkindir diye yeminlerinizi kendi aran›zda bir bozuculuk
unsuru yaparak ipini kuvvetle e¤irdikten sonra bozup-çözen (kad›n) gi-
bi olmay›n. fiüphesiz Allah sizi bununla imtihan etmektedir. K›yamet gü-
nü hakk›nda ihtilafa düfltü¤ünüz fleyi size muhakkak aç›klayacakt›r.
(Nahl Suresi, 91-92)

YALAN YERE YEM‹N EDENLER
Öyleyse, nas›l olur da, kendi ellerinin sunduklar› sonucu, onlara bir mu-
sibet isabet eder, sonra sana gelerek: "Kuflkusuz, biz iyilikten ve uzlafl-
t›rmaktan baflka bir fley istemedik" diye Allah'a yemin ederler? (Nisa
Suresi, 62)

‹man edenler: "Olanca yeminleriyle elbette sizlerle birlik olduklar›na ilifl-
kin Allah'a yemin edenler bunlar m›d›r? Onlar›n bütün yap›p-ettikleri bo-
fla ç›km›flt›r, böylece hüsrana u¤rayanlar olmufllard›r." derler. (Maide
Suresi, 53)

(fieytan)Ve: "Gerçekten ben size ö¤üt verenlerdenim" diye yemin de et-
ti. (Araf Suresi, 21)
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E¤er yak›n bir yarar ve orta bir sefer olsayd›, onlar mutlaka seni izler-
lerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. "E¤er güç yetirseydik muhakkak se-
ninle birlikte (savafla) ç›kard›k." diye sana Allah ad›na yemin edecekler.
Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onlar›n gerçekten yalan
söylediklerini biliyor. (Tevbe Suresi, 42)

Sizi hoflnut k›lmak için Allah'a yemin ederler; oysa mü'min iseler, hofl-
nut k›l›nmaya Allah ve elçisi daha lay›kt›r. (Tevbe Suresi, 62)

Onlara geri döndü¤ünüzde kendilerinden vazgeçmeniz için Allah'a and
içecekler. Art›k siz onlara s›rt çevirin. Onlar gerçekten pistirler. Kazan-
makta olduklar›n›n bir cezas› olarak, bar›nma yerleri cehennemdir.
Kendilerinden hoflnut olman›z için size yemin ederler. Siz onlardan hofl-
nut olsan›z bile flüphesiz Allah, fas›klar toplulu¤undan hoflnut olmaz.
(Tevbe Suresi, 95-96)

Dediler ki: "Andolsun, biz, birbirini kollayan bir topluluk iken, kurt onu
yerse, bu durumda flüphesiz kayba u¤rayan (aciz) kimseler oluruz."
(Yusuf Suresi, 14)

Yeminlerinin olanca gücüyle Allah'a and içtiler; e¤er sen onlara emre-
dersen (savafla) ç›kacaklar diye. De ki: "And içmeyin, bu bilinen (örf
üzere) bir itaatt›r. Allah, yapt›klar›n›zdan haberdârd›r." (Nur Suresi, 53)

Yeminlerinin olanca güçleriyle, kendilerine bir uyar›c›-korkutucu gele-
cek olsa, ümmetlerinin herhangi birinden mutlaka daha do¤ru olacakla-
r›na dair, Allah'a and içtiler. Ancak onlara bir uyar›c›-korkutucu geldi¤in-
de (bu,) nefretlerinden baflkas›n› art›rmad›. (Fat›r Suresi, 42)

Allah'›n kendilerine karfl› gazabland›¤› bir kavmi veli (dost ve müttefik)
edinenleri görmedin mi? Onlar, ne sizdendirler, ne onlardan. Kendileri
de (aç›kça gerçe¤i) bildikleri halde, yalan üzere yemin ediyorlar. (Müca-
dele Suresi, 14)

Onlar›n tümünü Allah'›n diriltece¤i gün, sizlere yemin ettikleri gibi O'na
da yemin edeceklerdir ve kendilerinin bir fley üzerine olduklar›n› sana-
caklard›r. Dikkat edin; gerçekten onlar, yalan söyleyenlerin ta kendileri-
dir. (Mücadele Suresi, 18)

fiunlar›n hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, afla¤›l›k, (Kalem Sure-
si,10)



‹NKARCILARIN GEÇERS‹Z YEM‹NLER‹
Kendilerine Allah'›n bir rahmet erifltirmeyece¤ine yemin etti¤iniz kimse-
ler bunlar m›yd›? (Cennettekilere de) Girin cennete. Sizin için korku
yoktur ve mahzun olmayacaks›n›z." (Araf Suresi, 49)

Yoksa sizin için üzerimizde k›yamete kadar sürüp gidecek bir yemin mi
var ki siz ne hüküm verirseniz o, mutlaka sizin kalacak, diye. (Kalem
Suresi, 39)

Olanca yeminleriyle: "Öleni Allah diriltmez" diye yemin ettiler. Hay›r; bu,
O'nun üzerinde hak olan bir vaattir, ancak insanlar›n ço¤u bilmezler.
(Nahl Suresi, 38)

"Andolsun, bu tehdit, bize ve bizden önceki atalar›m›za yap›lm›flt›; bu,
geçmifllerin uydurma masallar›ndan baflka birfley de¤ildir." (Müminun
Suresi, 83)

fiEYTANIN ‹NSANLARI SAPTIRMAYA ANT ‹ÇMES‹ 
Dedi ki: "Rabbim, beni k›flk›rtt›¤›n fleye karfl›l›k, andolsun, ben de yer-
yüzünde onlara, (sana baflkald›rmay› ve dünya tutkular›n›) süsleyip-çe-
kici gösterece¤im ve onlar›n tümünü mutlaka k›flk›rt›p-sapt›raca¤›m."
(Hicr Suresi, 39)

‹NANMADIKLARI HALDE MÜM‹N OLDUKLARINA
DA‹R YALAN YERE YEM‹N EDENLER
Allah'›n kendilerine karfl› gazabland›¤› bir kavmi veli (dost ve müttefik)
edinenleri görmedin mi? Onlar, ne sizdendirler, ne onlardan. Kendileri
de (aç›kça gerçe¤i) bildikleri halde, yalan üzere yemin ediyorlar. (Müca-
dele Suresi, 14)

Olanca yeminleriyle, e¤er kendilerine bir ayet gelse, kesin olarak ona
inanacaklar›na dair Allah'a yemin ettiler. De ki: "Ayetler, ancak Allah ka-
t›ndad›r; onlara (mucizeler) gelse de kuflkusuz inanmayacaklar›n›n flu-
urunda de¤il misiniz? (En'am Suresi, 109)

Gerçekten sizden olduklar›na dair Allah ad›na yemin ederler. Oysa on-
lar sizden de¤ildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. (Tevbe
Suresi, 56)

Zarar vermek, inkâr› (pekifltirmek), mü'minlerin aras›n› ay›rmak ve da-
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ha önce Allah'a ve elçisine karfl› savaflan› gözlemek için mescid edi-
nenler ve: "Biz iyilikten baflka birfley istemedik" diye yemin edenler (var
ya,) Allah onlar›n flüphesiz yalanc› olduklar›na flahidlik etmektedir. (Tev-
be Suresi, 107)

Yeminlerinin olanca güçleriyle, kendilerine bir uyar›c›-korkutucu gele-
cek olsa, ümmetlerinin herhangi birinden mutlaka daha do¤ru olacakla-
r›na dair, Allah'a ant içtiler. Ancak onlara bir uyar›c›-korkutucu geldi¤in-
de (bu,) nefretlerinden baflkas›n› art›rmad›. (Fat›r Suresi, 42)

KADINLARA Z‹HARDA BULUNMAK ‹Ç‹N YAPILAN 
YEM‹N‹N  HÜKMÜ
Sizden kad›nlar›na "z›har"da bulunanlar (bilsinler ki, kad›nlar›) onlar›n
anneleri de¤ildir. Anneleri, yaln›zca kendilerini do¤uranlard›r. fiüphesiz
onlar, çirkin ve yalan söylemektedirler. Gerçekten Allah, çok affeden,
çok ba¤›fllayand›r. Kad›nlar›na "z›har"da bulunanlar, sonra söyledikle-
rinden geri dönenlerin, birbirleriyle temas etmeden önce bir köleyi öz-
gürlü¤üne kavuflturmalar› gerekir. ‹flte size bununla ö¤üt verilmektedir.
Allah, yapt›klar›n›z› haber aland›r. (Mücadele Suresi, 2-3)

Allah, bir adam›n kendi (gö¤üs) bofllu¤u içinde iki kalp k›lmad› ve kendi-
lerini annelerinize benzeterek yemin konusu yapt›¤›n›z (z›harda bulundu-
¤unuz) efllerinizi sizin anneleriniz yapmad›, evlatl›klar›n›z› da sizin (öz)
çocuklar›n›z saymad›. Bu, sizin (yaln›zca) a¤z›n›zla söylemenizdir. Allah
ise, hakk› söyler ve (do¤ru olan) yola yöneltip-iletir. (Azhab Suresi, 4)

EfiLER‹NDEN UZAKLAfiMAYA YEM‹N
EDENLER‹N HÜKMÜ
Kad›nlar›ndan uzaklaflmaya yemin edenler için dört ay bekleme süresi
vard›r. E¤er (bu süre içinde efllerine) dönerlerse, flüphesiz Allah, ba¤›fl-
layand›r, esirgeyendir. (Bakara Suresi, 226)

YEM‹N‹N KEFARET‹
Allah, yeminlerinizin (keffaretle) çözülmesini size farz (veya meflru) k›l-
d›. Allah, sizin mevlan›z (sahibiniz, yard›mc›n›z)d›r. O, bilendir, hüküm
ve hikmet sahibidir. (Tahrim Suresi, 2)
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Allah sizi yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden bofl sözlerden'
dolay› sorumlu tutmaz ancak yeminlerinizle ba¤lad›¤›n›z sözlerden do-
lay› sizi sorumlu tutar. Onun (yeminin) keffareti ailenizdekilere yedirdik-
lerinizin ortalamas›ndan on yoksulu doyurmak ya da onlar› giydirmek
veya bir köleyi özgürlü¤üne kavuflturmakt›r. (Bunlara imkan) Bulama-
yan (için) üç gün oruç (vard›r.) Bu yemin etti¤inizde (bozdu¤unuz) ye-
minlerinizin keffaretidir. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah size ayetlerini
böyle aç›klar umulur ki flükredersiniz. (Maide Suresi, 89)

ALLAH'IN ÜZER‹NE YEM‹N ETT‹⁄‹ fiEYLER
Rabbine andolsun, onlar›n tümüne (bunu) soraca¤›z.  (Hicr Suresi, 92)

Andolsun, onlar›n söylemekte olduklar›na karfl› senin gö¤sünün daral-
d›¤›n› biliyoruz. (Hicr Suresi,  97)

Andolsun hikmetli Kur'an'a, (Yasin Suresi, 2)

Saflar halinde dizilenlere andolsun, hayk›r›p sürükleyenlere, zikir oku-
yanlara, (Saffat Suresi, 1-3)

Sad, Zikir dolu Kur'an'a andolsun; (Sad Suresi, 1)

Apaç›k Kitab'a andolsun; (Zuhruf Suresi, 2)

Tozu dumana kat›p savuran (rüzgar)lara, derken, a¤›r yük tafl›yan (bu-
lut)lara. Sonra kolayl›kla ak›p gidenlere, Sonra ifl(ler)i taksim edenlere
andolsun. (Zariyat Suresi, 1-4)

'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donat›lm›fl' gö¤e andolsun; (Zariyat
Suresi, 7)

‹flte, gö¤ün ve yerin Rabbine andolsun ki, flüphesiz, o (size va'dedilen)
sizin (aran›zda) konufltuklar›n›z kadar, elbette kesin bir gerçektir. (Zari-
yat Suresi, 23)

Tur'a andolsun. Sat›r (sat›r) dizili kitaba, yay›lm›fl ince deri üzerine; ma'-
mur eve, yükseltilmifl tavana, kabar›p, tutuflan denize, (Tur Suresi, 1-6)

Batt›¤› zaman y›ld›za andolsun; (Necm Suresi, 1)

Hay›r, y›ld›zlar›n yer (mevki)lerine yemin ederim. fiüphesiz bu, e¤er bi-
lirseniz gerçekten büyük bir yemindir. (Vak›a Suresi, 75-76)

Nun. Kaleme ve sat›r sat›r yazd›klar›na andolsun. (Kalem Suresi, 1)

Hay›r; gördüklerinize yemin ederim, görmediklerinize de. (Hakka Sure-
si, 38-39)



Art›k, do¤ular›n ve bat›lar›n Rabbine yemin ederim; Biz gerçekten güç
yetireniz; (Mearic Suresi, 40)

Hay›r; aya andolsun, dönüp gitti¤i zaman geceye, a¤ard›¤› zaman sa-
baha, (Müddessir Suresi, 32-34)

Hay›r, kalk›fl (k›yamet) gününe and ederim. Ve yine hay›r; kendini k›na-
y›p duran nefse de and ederim. (K›yamet Suresi, 1-2)

Birbiri ard›nca gönderilenlere andolsun; derken kökünden kopar›p sa-
vuranlara. Yayd›kça yayanlara. Böylece ay›rd›kça ay›ranlara, zikr (vahy,
ö¤üt) b›rakanlara; (Mürselat Suresi, 1-5)

Ta en derinden ac›yla sökerek ç›karanlara andolsun. Yumuflac›k çekip
alanlara, yüzdükçe yüzerek gidenlere, öncü olarak yar›fl›p geçenlere,
derken ifli bir düzen içinde evirip çevirenlere, (Nazi'at Suresi, 1-5)

Art›k hay›r; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere,
bir ak›fl içinde yerini alanlara; kararmaya ilk bafllad›¤› zaman, geceye
andolsun, ve nefes almaya bafllad›¤› zaman, sabaha; (Tekvir Suresi,
15-18)

Yoo, flafak-vaktine yemin ederim, geceye ve toplay›p-tafl›d›¤› fleylere,
ondördüne girdi¤i zaman aya; (‹nflikak Suresi, 16-18)

Burçlar› olan gö¤e andolsun, o vadedilen güne, flahid olana (görene) ve
flahit olunana (görülene). (Büruc Suresi, 1-3)

Gö¤e ve Tar›k'a andolsun, Tar›k'›n ne oldu¤unu sana bildiren nedir?
(Karanl›¤›) Delen y›ld›zd›r. (Tar›k Suresi, 1-3)

Dönüfllü olan gö¤e andolsun. Yar›lan yere de. (Tar›k Suresi, 11-12)

Fecre andolsun, on geceye, çifte ve tek'e, ak›p-gitti¤i zaman geceye,
bunlarda, ak›l sahibi olan için bir yemin var, de¤il mi? (Fecr Suresi, 1-
5)

Hay›r; bu flehre yemin ederim, ki sen, bu flehirde oturmakta iken, baba-
ya ve do¤an-çocu¤a da. (Beled Suresi, 1-3)

Günefle ve onun par›lt›s›na andolsun, onu izledi¤i zaman aya, onu (gü-
nefl) par›ldatt›¤› zaman gündüze, onu sar›p-örttü¤ü zaman geceye, gö-
¤e ve onu bina edene, yere ve onu yay›p döfleyene, nefse ve ona 'bir
düzen içinde biçim verene', sonra ona fücurunu (s›n›r tan›maz günah
ve kötülü¤ünü) ve ondan sak›nmay› ilham edene (andolsun). (fiems
Suresi, 1-8)

Sar›p-örttü¤ü zaman geceye andolsun, par›lday›p-ayd›nland›¤› zaman
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gündüze, erke¤i ve difliyi yaratana; gerçekten sizin çabalar›n›z (çeliflki-
li, parça parça) darmada¤›n›kt›r. (Leyl Suresi, 1-4)

Kuflluk vaktine andolsun, 'karanl›¤› iyice çöktü¤ü' zaman geceye, (Du-
ha Suresi, 1-2)

‹ncire ve zeytine andolsun, sina da¤›na, ve flu emin beldeye (güvenilir
flehre). (Tin Suresi, 1-3)

Soluk solu¤a koflan (at)lara andolsun, (t›rnaklar›yla) atefl saçanlara, sa-
bah vakti bask›n yapanlara. Derken, orada tozu dumana katanlara, bu-
nunla bir (düflman) toplulu¤un orta yerine kadar dalanlara. (Adiyat Su-
resi, 1-5)

Asra andolsun; (Asr Suresi, 1)
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KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN
DO⁄A OLAYLARI

RÜZGAR
Rahmetinin önünde rüzgarlar› bir müjde olarak gönderen O'dur. Bunlar
a¤›rca bulutlar› kald›r›p yüklendi¤inde, onlar› (kurakl›ktan) ölmüfl bir
flehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün
ürünlerden ç›kar›r›z. ‹flte Biz, ölüleri de böyle diriltip-ç›kar›r›z. Ki ibret
alas›n›z. (Araf Suresi, 57)

Ve afl›lay›c›lar olarak rüzgarlar› gönderdik, böylece gökten su indirdik
de sizleri sulad›k. Oysa siz onun hazine-koruyucular› de¤ilsiniz. (Hicr
Suresi, 22)

Süleyman için de, f›rt›na biçiminde esen rüzgara (boyun e¤dirdik) ki,
kendi emriyle, içinde bereketler k›ld›¤›m›z yere ak›p giderdi. Biz herfle-
yi bilenleriz. (Enbiya Suresi, 81)

Ya da karan›n ve denizin karanl›klar› içinde size yol gösteren ve rahme-
tinin önünde rüzgarlar› müjde vericiler olarak gönderen mi? Allah ile be-
raber baflka bir ilah m›? Allah, onlar›n flirk kofltuklar›ndan yücedir.
(Neml Suresi, 63)

Allah, rüzgarlar› gönderir, onlar da bulutu kald›r›r, böylece Biz onu ölü
bir beldeye sürükleriz, onunla, yeri ölümünden sonra diriltiriz. ‹flte
(ölümden sonra) dirilip- yay›lma da böyledir. (Fat›r Suresi, 9)

E¤er dileyecek olsa, rüzgar› durdurur, böylece onun üstünde kalakal›r-
lar. fiüphesiz, bunda çokça sabreden, çokça flükreden kimse için ger-
çekten ayetler vard›r. (fiura Suresi, 33)

Gece ile gündüzün ard arda geliflinde (veya ayk›r›l›¤›nda), Allah'›n gök-
ten r›z›k indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarlar›
(belli bir düzen içinde) yönetmesinde akl›n› kullanan bir kavim için ayet-
ler vard›r. (Casiye Suresi, 5)

YA⁄MUR
O, sizin için yeryüzünü bir döflek, gökyüzünü bir bina k›ld›. Ve gökten
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ya¤mur indirerek bununla sizin için (çeflitli) ürünlerden r›z›k ç›kard›. Öy-
leyse (bütün bunlar›) bile bile Allah'a efller koflmay›n. (Bakara Suresi,
22)

Kendilerinden önce nice nesilleri y›k›ma u¤ratt›¤›m›z› görmüyorlar m›?
Biz, sizi yerleflik k›lmad›¤›m›z bir biçimde onlar› yeryüzünde (büyük bir
güç ve servetle) yerleflik k›ld›k; gökten üzerlerine sa¤anak (bol ya¤mur-
lar) ya¤d›rd›k, nehirleri de altlar›ndan akar yapt›k. Ama günahlar› nede-
niyle Biz onlar› y›k›ma u¤ratt›k ve arkalar›ndan baflka nesiller (infla
edip) var ettik. (Enam Suresi, 6)

O, gökten su indirendir. Bununla herfleyin bitkisini bitirdik, ondan bir ye-
flillik ç›kard›k, ondan birbiri üstüne bindirilmifl taneler türetiyoruz. Ve
hurma a¤ac›n›n tomurcu¤undan da yere sarkm›fl salk›mlar, -birbirine
benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler
(k›l›yoruz.) Meyvesine, ürün verdi¤inde ve olgunlu¤a eriflti¤inde bir ba-
k›verin. fiüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler
vard›r. (Enam Suresi, 99)

Ey kavmim, Rabbinizden ba¤›fllanma dileyin, sonra O'na tevbe edin.
Üstünüze gökten sa¤anak (ya¤murlar, bol nimetler) ya¤d›rs›n ve gücü-
nüze güç kats›n. Suçlu-günahkarlar olarak yüz çevirmeyin." (Hud Sure-
si, 52)

Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, a¤aç ondand›r (ki)
hayvanlar›n›z› onda otlatmaktas›n›z. (Nahl Suresi, 10)

Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti; iflitebilen bir
topluluk için bunda gerçekten bir ayet vard›r. (Nahl Suresi, 65)

Görmedin mi, Allah, gökten su indirdi, böylece yeryüzü yemyeflil dona-
t›ld›. fiüphesiz Allah, lutfedicidir, herfleyden haberdard›r. (Hac Suresi,
63)

Biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzünde yerlefltirdik;
flüphesiz Biz onu (kurutup) giderme gücüne de sahibiz. (Müminun Su-
resi, 18)

Görmedin mi ki, Allah bulutlar› sürmekte, sonra aralar›n› birlefltirmekte,
sonra da onlar› üst üste y›¤maktad›r; böylece, ya¤murun bunlar›n ara-
s›ndan ak›p-ç›kt›¤›n› görürsün. Gökten içinde dolu bulunan da¤lar (gibi
bulutlar) indiriverir, onu diledi¤ine isabet ettirir de, diledi¤inden onu çe-
virir; flimfle¤inin par›lt›s› neredeyse gözleri kamaflt›r›p götürüverecektir.
(Nur Suresi, 43)

228



229

Ve kendi rahmetinin önünde rüzgarlar› müjdeciler olarak gönderen
O'dur. Biz, gökten tertemiz su indirdik; Onunla ölü bir beldeyi (topra¤›)
canland›rmak ve yaratt›¤›m›z hayvanlardan ve insanlardan birço¤unu
onunla sulamak için. (Furkan Suresi, 48-49)

(Onlar m›) Yoksa, gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi?
Ki onunla (o suyla) gönül al›c› bahçeler bitirdik, sizin içinse bir a¤ac›n›
bitirmek (bile) mümkün de¤ildir. Allah ile beraber baflka bir ilah m›? Ha-
y›r, onlar sap›kl›kta devam eden bir kavimdir. (Neml Suresi, 60)

Andolsun onlara: "Gökten su indirip de ölümünden sonra yeryüzünü di-
rilten kimdir?" diye soracak olursan, flüphesiz: "Allah" diyecekler. De ki:
"Hamd Allah'›nd›r." Hay›r, onlar›n ço¤u akletmiyorlar. (Ankebut Suresi,
63)

K›yamet saatinin bilgisi, flüphesiz Allah'›n kat›ndad›r. Ya¤muru ya¤d›r›r;
rahimlerde olan› bilir. Hiç kimse, yar›n ne kazanaca¤›n› bilmez. Hiç kim-
se de, hangi yerde ölece¤ini bilmez. Hiç flüphesiz Allah bilendir, haber-
dard›r. (Lokman Suresi, 34)

Görmüyorlar m›; Biz, suyu çorak topra¤a sürüyoruz da onunla ekin bi-
tiriyoruz; ondan hayvanlar›, kendileri yemektedir? Yine de görmüyorlar
m›? (Secde Suresi, 27)

Allah'›n gökyüzünden su indirdi¤ini görmedin mi? Böylece Biz onunla,
renkleri de¤iflik olan meyveler ç›kard›k. Da¤lardan da beyaz, k›rm›z›
renkleri de¤iflik ve siyah yollar (k›ld›k). (Fat›r Suresi, 27)

O'nun ayetlerinden biri de, senin gerçekten yeryüzünü huflu içinde (sol-
mufl, boynu bükülmüfl ve kupkuru) görmendir. Ama Biz onun üzerine
suyu indirdi¤imiz zaman, deprenir ve kabar›r. fiüphesiz onu dirilten, ölü-
leri de elbette dirilticidir. Çünkü O, herfleye güç yetirendir. (Fussilet Su-
resi, 39) 

O'dur ki, onlar umutlar›n› kestikten sonra ya¤muru indirir ve rahmetini
serip-yayar. O, Veli'dir, Hamid'dir. (fiura Suresi, 28)

Ve gökten mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece
onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. (Kaf Suresi, 9)

fi‹MfiEK
O size flimfle¤i korku ve umut olarak gösteren, (ya¤mur yüklü) a¤›rlafl-
m›fl bulutlar› (infla edip) ortaya ç›karand›r. Gökgürültüsü O'nu hamd ile,
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melekler de O'na olan korkular›ndan tesbih ederler.. O, y›ld›r›mlar› gön-
derip bununla diledi¤ine çarpar; onlar ise Allah hakk›nda çekiflip-tart›-
fl›rlar. O, gücü (ve cezas›) pek çetin oland›r. (Rad Suresi, 12-13)

Görmedin mi ki, Allah bulutlar› sürmekte, sonra aralar›n› birlefltirmekte,
sonra da onlar› üst üste y›¤maktad›r; böylece, ya¤murun bunlar›n ara-
s›ndan ak›p-ç›kt›¤›n› görürsün. Gökten içinde dolu bulunan da¤lar (gibi
bulutlar) indiriverir, onu diledi¤ine isabet ettirir de, diledi¤inden onu çe-
virir; flimfle¤inin par›lt›s› neredeyse gözleri kamaflt›r›p götürüverecektir.
(Nur Suresi, 43)

GECE ‹LE GÜNDÜZÜN OLUfiUMU
fiüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün ard ar-
da geliflinde, insanlara yararl› fleyler ile denizde yüzen gemilerde,
Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra diriltti¤i
suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› estirmesinde,
gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmifl bulutlar› evirip çevirmesinde düflü-
nen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Bakara Suresi, 164)

O sabah› yar›p ç›karand›r. Geceyi bir sükun (dinlenme), günefl ve ay›
bir hesap (ile) k›ld›. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'›n takdiridir.
(Enam Suresi, 96)

Gerçekten, gece ile gündüzün ard arda geliflinde ve Allah'›n göklerde
ve yerde yaratt›¤› fleylerde korkup-sak›nan bir topluluk için elbette ayet-
ler vard›r. (Yunus Suresi, 6)

Ve O, yeri yay›p uzatan, onda sars›lmaz-da¤lar ve ›rmaklar k›land›r.
Orada ürünlerin her birinden ikifler çift yaratm›flt›r; geceyi gündüze bü-
rümektedir. fiüphesiz bunlarda düflünen bir topluluk için gerçekten
ayetler vard›r. (Rad Suresi, 3)

Geceyi, gündüzü, günefli ve ay› sizin emrinize verdi; y›ld›zlar da O'nun
emriyle emre haz›r k›l›nm›flt›r. fiüphesiz bunda, akl›n› kullanabilen bir
topluluk için ayetler vard›r. (Nahl Suresi, 12)

Biz geceyi ve gündüzü iki ayet k›ld›k; gece ayetini sildik de Rabbinizden
bir fazl araman›z, y›llar›n say›s›n› ve hesab› ö¤renmeniz için gündüzün
ayetini ayd›nlat›c› k›ld›k. Biz, herfleyi yeterince aç›klad›k. (‹sra Suresi,
12)



O, yaflatan ve öldürendir; gece ile gündüzün ayk›r›l›¤› (veya ard arda
gelifli) da O'nun (kanunu)dur. Yine de akl›n›z› kullanmayacak m›s›n›z?
(Müminun Suresi, 80)

Allah, gece ile gündüzü evirip çevirir. Gerçekten bunda basiret sahiple-
ri için birer ibret vard›r. (Nur Suresi, 44)

(Allah) Geceyi gündüze ba¤lay›p-katar, gündüzü de geceye ba¤lay›p-
katar; günefli ve ay› emre amade k›lm›flt›r, her biri ad› konulmufl bir sü-
reye kadar ak›p gitmektedir. ‹flte bunlar› (yarat›p düzene koyan) Allah
sizin Rabbinizdir; mülk O'nundur. O'ndan baflka tapt›klar›n›z ise, 'bir çe-
kirde¤in incecik zar›na' bile malik olamazlar. (Fat›r Suresi, 13)

Allah, kendisinde sükun bulman›z için geceyi, ayd›nl›k olarak da gündü-
zü sizin için var etti. fiüphesiz Allah, insanlara karfl› (s›n›rs›z) bir fazl sa-
hibidir. Ancak insanlar›n ço¤u flükretmiyorlar. (Mümin Suresi, 61)

GÖ⁄ÜN ‹NfiA ED‹LMES‹
Gerçekten sizin Rabbiniz, alt› günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arfla
istiva eden Allah't›r. Gündüzü, durmaks›z›n kendisini kovalayan gecey-
le örten, günefle, aya ve y›ld›zlara kendi buyru¤uyla bafl e¤direndir. Ha-
beriniz olsun, yaratmak da, emir de (yaln›zca) O'nundur. Alemlerin Rab-
bi olan Allah ne yücedir. (Araf Suresi, 54)

Sizin için yerde olanlar›n tümünü yaratan O'dur. Sonra gö¤e yönelip (is-
tiva edip) de onlar› yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, herfleyi bi-
lendir. (Bakara Suresi, 29)

AY VE HAFTALARIN SÜRELER‹
O sabah› yar›p ç›karand›r. Geceyi bir sükun (dinlenme), günefl ve ay›
bir hesap (ile) k›ld›. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'›n takdiridir.
(Enam Suresi, 96)

Günefli bir ayd›nl›k, ay› bir nur k›lan ve y›llar›n say›s›n› ve hesab› bilme-
niz için ona duraklar tespit eden O'dur. Allah, bunlar› ancak hak ile ya-
ratm›flt›r. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer aç›klamakta-
d›r. (Yunus Suresi, 5)

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

Biz geceyi ve gündüzü iki ayet k›ld›k; gece ayetini sildik de Rabbinizden
bir fazl araman›z, y›llar›n say›s›n› ve hesab› ö¤renmeniz için gündüzün
ayetini ayd›nlat›c› k›ld›k. Biz, herfleyi yeterince aç›klad›k. (‹sra Suresi, 12)
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KURAN'DA BAHSi GEÇEN YERYÜZÜ 
fiEK‹LLER‹

DA⁄LAR
Yeryüzünde, onlar› sarsmas›n diye, sabit da¤lar yaratt›k ve do¤ru gide-
bilsinler diye genifl yollar açt›k. (Enbiya Suresi, 31)

O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›flt›r, bunu görmektesiniz. Arzda
da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt› ve orada her
canl›dan türetip yay›verdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her
güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. (Lokman Suresi, 10)

Sizden misak alm›fl ve Tur'u üstünüze yükseltmifltik (ve demifltik ki:)
"Size verdi¤imize s›ms›k› yap›fl›n ve onda olan› (hükümleri sürekli) ha-
t›rlay›n, ki sak›nas›n›z." (Bakara Suresi, 63)

Hani sizden misak alm›fl ve Tur'u üstünüze yükseltmifltik (ve): "Size
verdi¤imize (Kitaba) s›ms›k› sar›l›n ve dinleyin" (demifltik). Demifllerdi
ki: "Dinledik ve baflkald›rd›k." ‹nkârlar› yüzünden buza¤› (tutkusu) kalp-
lerine sindirilmiflti. De ki: "‹nan›yorsan›z, inanc›n›z size ne kötü fley em-
rediyor?" (Bakara Suresi, 93)

Hani ‹brahim: "Rabbim, bana ölüleri nas›l diriltti¤ini göster" demiflti.
(Allah ona:) "‹nanm›yor musun?" deyince, "Hay›r (inand›m), ancak kal-
bimin tatmin olmas› için" dedi. "Öyleyse, dört kufl tut. Onlar› kendine
al›flt›r, sonra onlar› (parçalay›p) her bir parças›n› bir da¤›n üzerine b›-
rak, sonra da onlar› ça¤›r. Sana koflarak gelirler. Bil ki, flüphesiz Allah,
üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir." (Bakara Suresi,
260)

"(Allah'›n) Ad (kavminden) sonra sizi halifeler k›ld›¤›n› ve sizi yeryüzün-
de (güç ve servetle) yerlefltirdi¤ini hat›rlay›n. Ki onun düzlüklerinde
köflkler kuruyor, da¤lardan evler yontuyordunuz. fiu halde Allah'›n ni-
metlerini hat›rlay›n, yeryüzünde bozguncular olarak kar›fl›kl›k ç›karma-
y›n." (Araf Suresi, 74)

Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi O'nunla konuflunca: "Rab-
bim, bana göster, Seni göreyim" dedi. (Allah:) "Beni asla göremezsin,
ama flu da¤a bak; e¤er o yerinde karar k›labilirse, sen de Beni görecek-
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sin." Rabbi da¤a tecelli edince, onu paramparça etti. Musa bay›larak
yere düfltü. Kendine geldi¤inde: "Sen ne yücesin (Rabbim). Sana tev-
be ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim" dedi. (Araf Suresi, 143)

Bir zamanlar da¤›, sanki bir gölgelikmifl gibi üstlerine geçirmifltik. Onlar
ise neredeyse tepelerine düflecek sanm›fllard›. (Onlara demifltik ki:)
"Size verdiklerimize s›ms›k› sar›l›n ve onda olan› düflünün, ki sak›nas›-
n›z." (Araf Suresi, 171)

(Gemi) Onlarla da¤lar gibi dalga(lar) içinde yüzüyorken Nuh, bir kena-
ra çekilmifl olan o¤luna seslendi: "Ey o¤lum, bizimle birlikte bin ve kâ-
firlerle birlikte olma." (O¤lu) Dedi ki: "Ben bir da¤a s›¤›naca¤›m, o beni
sudan korur." Dedi ki: "Bugün Allah'›n emrinden, esirgeyen olan
(Allah)dan baflka bir koruyucu yoktur." Ve ikisinin aras›na dalga girdi,
böylece o da bo¤ulanlardan oldu. Denildi ki: "Ey yer, suyunu yut ve ey
gök, sen de tut." Su çekildi, ifl bitiriliverdi, (gemi de) Cudi (da¤›) üstün-
de durdu ve zalimler toplulu¤una da: "Uzak olsunlar" denildi. (Hud Su-
resi, 42-44)

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

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

Da¤lardan güvenli evler yontuyorlard›. (Hicr Suresi, 82)

Sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye yerde sars›lmaz da¤lar b›rakt›, ›rmaklar ve
yollar da (k›ld›). Umulur ki do¤ru yolu bulursunuz. (Nahl Suresi, 15)

Da¤lar› yürütece¤imiz gün, yeri ç›r›lç›plak (dümdüz olmufl) görürsün;
onlar› birarada toplam›fl›z da, içlerinden hiçbirini d›flar›da b›rakmam›-
fl›zd›r. (Kehf Suresi, 47)

"Bana demir kütleleri getirin", iki da¤›n aras› eflit düzeye gelince, "Kö-
rükleyin" dedi. Onu atefl haline getirinceye kadar (bu ifli yapt›, sonra:)
dedi ki: "Bana getirin, üzerine eritilmifl bak›r dökeyim." (Kehf Suresi, 96)



Andolsun, siz oldukça çirkin bir cesarette bulunup-geldiniz. Neredeyse
bundan dolay›, gökler paramparça olacak, yer çatlayacak ve da¤lar y›-
k›l›p göçüverecekti. (Meryem Suresi, 89-90)

Sana da¤lar hakk›nda soruyorlar. De ki: "Benim Rabbim, onlar› darma-
da¤›n edip savuracak" (Taha Suresi, 105)

Yeryüzünde, onlar› sarsmas›n diye, sabit da¤lar yaratt›k ve do¤ru gide-
bilsinler diye genifl yollar açt›k. (Enbiya Suresi, 31)

Ve (daha çok) Tur-i Sina'da ç›kan bir a¤aç (türü de yaratt›k); o ya¤l› ve
yiyenlere bir kat›k olarak bitmekte (ürün vermekte)dir. (Müminun Sure-
si, 20)

Görmedin mi ki, Allah bulutlar› sürmekte, sonra aralar›n› birlefltirmekte,
sonra da onlar› üst üste y›¤maktad›r; böylece, ya¤murun bunlar›n ara-
s›ndan ak›p-ç›kt›¤›n› görürsün. Gökten içinde dolu bulunan da¤lar (gibi
bulutlar) indiriverir, onu diledi¤ine isabet ettirir de, diledi¤inden onu çe-
virir; flimfle¤inin par›lt›s› neredeyse gözleri kamaflt›r›p götürüverecektir.
(Nur Suresi, 43)

KITA
Yeryüzünde birbirine yak›n komflu k›talar vard›r; üzüm ba¤lar›, ekinler,
çatall› ve çatals›z hurmal›klar da vard›r ki, bunlar ayn› su ile sulan›r;
ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) baz›s›n› baz›s›na üstün k›l›yo-
ruz. fiüphesiz, bunlarda akl›n› kullanan bir topluluk için gerçekten ayet-
ler vard›r. (Rad Suresi, 4)

VAD‹
"Gerçekten Ben, Ben senin Rabbinim. Ayakkab›lar›n› ç›kar; çünkü sen,
kutsal vadi olan Tuva'das›n." (Taha Suresi, 12)

Derken oraya geldi¤inde, o kutlu yerdeki vadinin sa¤ yan›nda olan bir
a¤açtan: "Ey Musa, alemlerin Rabbi olan Allah benim;" diye seslenildi.
(Kasas Suresi, 30)

Musa'n›n haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da
seslenmiflti: (Naziat Suresi, 15-16)

fiairler ise; gerçekten onlara azg›n-sap›klar uyar. Görmedin mi; onlar,
her bir vadide vehmedip duruyorlar. (fiuara Suresi, 224-225)
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Nihayet kar›nca vadisine geldiklerinde, bir difli kar›nca dedi ki: "Ey ka-
r›nca toplulu¤u, kendi yuvalar›n›za girin, Süleyman ve ordular›, fark›n-
da olmaks›z›n sizi k›r›p-geçmesin." (Neml Suresi, 18)

BAHÇELER VE PINARLAR
Böylelikle Biz onlar› (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve p›narlardan
sürüp ç›kard›k; (fiuara Suresi, 57)

"Size hayvanlar, çocuklar (vererek) yard›m etti." "Bahçeler ve p›narlar
da." (fiuara Suresi, 133-134)

"Bahçelerin, p›narlar›n içinde," "Ekinler ve yumuflak tomurcuklu gözal›-
c› hurmal›klar aras›nda?" "Da¤lardan ustal›kla zevkli evler yontuyorsu-
nuz." (fiuara Suresi, 147-149)

Onlar nice bahçeler ve p›narlar terk etmifllerdi; (Duhan Suresi, 25)

DEN‹Z
Ya da yeryüzünü bir karar yeri k›lan, onun aras›nda ›rmaklar var eden
ve ona (yeryüzü için) sars›lmaz da¤lar yaratan ve iki deniz aras›nda
birara-engel (haciz) koyan m›? Allah ile beraber baflka bir ilah m›? Ha-
y›r onlar›n ço¤u bilmiyorlar. (Neml Suresi, 61)

Ya da karan›n ve denizin karanl›klar› içinde size yol gösteren ve rahme-
tinin önünde rüzgarlar› müjde vericiler olarak gönderen mi? Allah ile be-
raber baflka bir ilah m›? Allah, onlar›n flirk kofltuklar›ndan yücedir.
(Neml Suresi, 63)

‹nsanlar›n kendi ellerinin kazand›¤› dolay›s›yla, karada ve denizde fe-
sad ortaya ç›kt›. Umulur ki, dönerler diye (Allah) onlara yapt›klar›n›n bir
k›sm›n› kendilerine tatt›rmaktad›r. (Rum Suresi, 41)

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

Allah; kendi emriyle gemiler ak›p gitsin ve O'nun fazl›ndan arars›n›z di-
ye, sizin için denize boyun e¤dirdi. Umulur ki flükredersiniz. (Casiye Su-
resi, 12)
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YERYÜZÜ VE GÖKYÜZÜ
Görmüyor musun; gerçekten Allah, gökyüzünden su indirdi de onu ye-
rin içindeki kaynaklara yürütüp-geçirdi. Sonra onunla çeflitli renklerde
ekinler ç›kar›yor. Sonra kurumaya bafllar, böylece onu sararm›fl görür-
sün. Sonra da onu kurumufl k›r›nt›lar k›l›yor. fiüphesiz bunda, temiz ak›l
sahipleri için gerçekten ö¤üt al›nacak bir ders (zikr) vard›r. (Zümer Su-
resi, 21)

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina k›ld›; sizi suret-
lendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) k›ld› ve size güzel-
temiz fleylerden r›z›k verdi. ‹flte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin
Rabbi Allah ne yücedir. (Mümin Suresi, 64)

O'nun ayetlerinden biri de, senin gerçekten yeryüzünü huflu içinde (sol-
mufl, boynu bükülmüfl ve kupkuru) görmendir. Ama Biz onun üzerine
suyu indirdi¤imiz zaman, deprenir ve kabar›r. fiüphesiz onu dirilten, ölü-
leri de elbette dirilticidir. Çünkü O, herfleye güç yetirendir. (Fussilet Su-
resi, 39)

Biz, gökleri, yeri ve ikisi aras›nda bulunanlar› bir 'oyun ve oyalanma ko-
nusu' olsun diye yaratmad›k. (Duhan Suresi, 38)

Kendinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde olanlar›n tümüne sizin
için boyun e¤dirdi. fiüphesiz bunda, düflünebilen bir kavim için gerçek-
ten ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 13)

Yeri de (nas›l) döfleyip-yayd›k? Onda sars›lmaz da¤lar b›rakt›k ve onda
'gözal›c› ve iç aç›c›' her çiftten (nice bitkiler) bitirdik. (Kaf Suresi, 7)

YOLLAR
"Allah, yeri sizin için bir yayg› k›ld›. "Öyle ki, onun içinde genifl yollar›n-
da gezip-dolafl›rs›n›z, diye." (Nuh Suresi, 19-20)

Sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye yerde sars›lmaz da¤lar b›rakt›, ›rmaklar ve
yollar da (k›ld›). Umulur ki do¤ru yolu bulursunuz. (Nahl Suresi, 15)

"Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beflik k›ld›, onda sizin için yollar
döfledi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler ç›-
kard›k." (Taha Suresi, 53)

Yeryüzünde, onlar› sarsmas›n diye, sabit da¤lar yaratt›k ve do¤ru gide-
bilsinler diye genifl yollar açt›k. (Enbiya Suresi, 31)



Allah'›n gökyüzünden su indirdi¤ini görmedin mi? Böylece Biz onunla,
renkleri de¤iflik olan meyveler ç›kard›k. Da¤lardan da beyaz, k›rm›z›
renkleri de¤iflik ve siyah yollar (k›ld›k). (Fat›r Suresi, 27)

Ki O, yeri sizin için bir beflik k›ld› ve do¤ru yolu bulursunuz diye onda
size (birtak›m) yollar var etti. (Zuhruf Suresi, 10)

'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donat›lm›fl' gö¤e andolsun; (Zariyat
Suresi, 7)
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KURAN'DA SU

Bundan sonra kalpleriniz yine kat›laflt›; tafl gibi, hatta daha kat›. Çünkü
tafllardan öyleleri vard›r ki, onlardan ›rmaklar f›flk›r›r, öyleleri vard›r ki
yar›l›r, ondan sular ç›kar, öyleleri vard›r ki Allah korkusuyla yuvarlan›r.
Allah yapt›klar›n›zdan gafil (habersiz) de¤ildir. (Bakara Suresi, 74)

CENNETTEK‹ SU
Rableri kat›nda onlar›n ödülleri, içinde ebedi kal›c›lar olmak üzere alt›n-
dan ›rmaklar akan Adn cennetleridir. Allah, onlardan raz› olmufltur, ken-
dileri de O'ndan raz› (hoflnut, memnun) kalm›fllard›r. ‹flte bu, Rabbinden
'içi titreyerek korku duyan kimse' içindir. (Beyyine Suresi, 8)

fiüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için al-
t›ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r. ‹flte büyük 'kurtulufl ve mutluluk'
budur. (Buruc Suresi, 11)

Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun alt›ndan ›rmaklar akar, ye-
miflleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-sak›nanlar›n (mutlu) sonu-
dur, inkâr edenlerin sonu ise atefltir. (Rad Suresi, 35)

‹man edip salih amellerde bulunanlar; onlar›, içinde ebedi kal›c›lar ola-
rak, alt›ndan ›rmaklar akan cennetin yüksek köflklerine muhakkak yer-
lefltirece¤iz. (Salih) Amellerde bulunanlar›n ecri ne güzeldir. (Ankebut
Suresi, 58)

‹man edip salih amellerde bulunanlar›, alt›ndan ›rmaklar akan, içinde
ebedi kalacaklar› cennetlere sokaca¤›z. Onda onlar için tertemiz k›l›n-
m›fl efller vard›r. Ve onlar›, 'ne s›cak-ne so¤uk, tam karar›nda gölgeli¤e'
sokaca¤›z. (Nisa Suresi, 57)

Rabbin makam›ndan korkan kimse için ise iki cennet vard›r. fiu halde
Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Çeflit çeflit 'inceliklere
ve güzelliklere' (veya her türden s›k a¤açlara) sahiptirler. fiu halde Rab-
binizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? ‹kisinde de akmakta olan iki
p›nar vard›r. (Rahman Suresi, 46-50)

CEHENNEMDEK‹ SU
(Böylesinin) Önünde cehennem vard›r ve (orada) irinli sudan içirilecek-
tir. (‹brahim Suresi, 16)
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Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; art›k dileyen iman etsin, dileyen inkâr et-
sin. fiüphesiz Biz zalimlere bir atefl haz›rlam›fl›z, onun duvarlar› kendi-
lerini çepeçevre kuflatm›flt›r. E¤er onlar yard›m isterlerse, kat› bir s›v›
gibi yüzleri kavurup-yakan bir su ile yard›m edilirler. Ne kötü bir içkidir o
ve ne kötü bir destektir. (Kehf Suresi, 29)

‹flte bu; tats›nlar onu: Kaynar su ve irin. (Sad Suresi, 57) 

Kaynar suyun içinde; sonra ateflte tutuflturulacaklar. (Mümin Suresi,
72)

Sonra kendileri için onun üzerinde kaynar su kar›flt›r›lm›fl bir içkileri de
vard›r. (Saffat Suresi, 67)

Dinlerini bir oyun ve e¤lence (konusu) edinenleri ve dünya hayat› ken-
dilerini ma¤rur k›lanlar› b›rak. Onunla (Kuran'la) hat›rlat ki, bir nefis,
kendi kazand›klar›yla helake düflmesin; (böylesinin) Allah'tan baflka ne
bir velisi, ne bir flefaatçisi vard›r; her türlü fidyeyi verse de kabul olun-
maz. ‹flte onlar, kazand›klar› nedeniyle helake u¤rayanlard›r; küfre sap-
t›klar›ndan dolay› onlar için ç›lg›nca kaynar sular ve ac›kl› bir azap var-
d›r. (Enam Suresi, 70)

Onun üzerine de alabildi¤ine kaynar sudan içeceksiniz. Üstelik 'içtikçe
susayan hasta develerin' içifli gibi içeceksiniz. (Vak›a Suresi, 54-55)

Ateflin halk› cennet halk›na seslenir: "Bize biraz sudan ya da Allah'›n si-
ze verdi¤i r›z›ktan aktar›n." Derler ki: "Do¤rusu Allah, bunlar› inkar
edenlere haram (yasak) k›lm›flt›r." (Araf Suresi, 50)

ALLAH'IN GÖKTEN SU ‹ND‹RMES‹
Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size r›z›k ola-
rak türlü ürünler ç›karand›r. Ve onun emriyle gemileri, denizde yüzme-
leri için size, emre amade k›land›r. Irmaklar› da sizin için emre amade
k›land›r. (‹brahim Suresi, 32)

Ve afl›lay›c›lar olarak rüzgarlar› gönderdik, böylece gökten su indirdik
de sizleri sulad›k. Oysa siz onun hazine-koruyucular› de¤ilsiniz. (Hicr
Suresi, 22)

Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, a¤aç ondand›r (ki)
hayvanlar›n›z› onda otlatmaktas›n›z. (Nahl Suresi, 10)

Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti; iflitebilen bir
topluluk için bunda gerçekten bir ayet vard›r. (Nahl Suresi, 65)



"Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beflik k›ld›, onda sizin için yollar
döfledi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler ç›-
kard›k." (Taha Suresi, 53) 

Onlara, dünya hayat›n›n örne¤ini ver; gökten indirdi¤imiz suya benzer,
onunla yeryüzünün bitkileri birbirine kar›flt›, böylece rüzgarlar›n savur-
du¤u çal›-ç›rp› oluverdi. Allah, herfleyin üzerinde güç yetirendir. (Kehf
Suresi, 45)

Biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzünde yerlefltirdik;
flüphesiz Biz onu (kurutup) giderme gücüne de sahibiz. (Müminun Su-
resi, 18)

Görmedin mi ki, Allah bulutlar› sürmekte, sonra aralar›n› birlefltirmekte,
sonra da onlar› üst üste y›¤maktad›r; böylece, ya¤murun bunlar›n ara-
s›ndan ak›p-ç›kt›¤›n› görürsün. Gökten içinde dolu bulunan da¤lar (gibi
bulutlar) indiriverir, onu diledi¤ine isabet ettirir de, diledi¤inden onu çe-
virir; flimfle¤inin par›lt›s› neredeyse gözleri kamaflt›r›p götürüverecektir.
Allah, gece ile gündüzü evirip çevirir. Gerçekten bunda basiret sahiple-
ri için birer ibret vard›r. Allah, her canl›y› sudan yaratt›. ‹flte bunlardan
kimi karn› üzerinde yürümekte, kimi iki aya¤› üzerinde yürümekte, kimi
de dört (aya¤›) üzerinde yürümektedir. Allah, diledi¤ini yarat›r. Hiç flüp-
hesiz Allah, herfleye güç yetirendir. (Nur Suresi, 43-45)

Ve kendi rahmetinin önünde rüzgarlar› müjdeciler olarak gönderen
O'dur. Biz, gökten tertemiz su indirdik; (Furkan Suresi, 48)

Andolsun onlara: "Gökten su indirip de ölümünden sonra yeryüzünü di-
rilten kimdir?" diye soracak olursan, flüphesiz: "Allah" diyecekler. De ki:
"Hamd Allah'›nd›r." Hay›r, onlar›n ço¤u akletmiyorlar. (Ankebut Suresi,
63)

Size bir korku ve umut (unsuru) olarak flimfle¤i göstermesi ile gökten su
indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de, O'nun
ayetlerindendir. fiüphesiz bunda, akl›n› kullanabilecek bir kavim için
gerçekten ayetler vard›r. (Rum Suresi, 24)

O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›flt›r, bunu görmektesiniz. Arzda
da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt› ve orada her
canl›dan türetip yay›verdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her
güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. (Lokman Suresi, 10)

Allah'›n gökyüzünden su indirdi¤ini görmedin mi? Böylece Biz onunla,
renkleri de¤iflik olan meyveler ç›kard›k. Da¤lardan da beyaz, k›rm›z›
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renkleri de¤iflik ve siyah yollar (k›ld›k). (Fat›r Suresi, 27)

Görmüyor musun; gerçekten Allah, gökyüzünden su indirdi de onu ye-
rin içindeki kaynaklara yürütüp-geçirdi. Sonra onunla çeflitli renklerde
ekinler ç›kar›yor. Sonra kurumaya bafllar, böylece onu sararm›fl görür-
sün. Sonra da onu kurumufl k›r›nt›lar k›l›yor. fiüphesiz bunda, temiz ak›l
sahipleri için gerçekten ö¤üt al›nacak bir ders (zikr) vard›r. (Zümer Su-
resi, 21)

Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi
'dirilttik (ve her yan›na yeniden hayat) yayd›k'; siz de böyle (kabirleriniz-
den diriltilip) ç›kar›lacaks›n›z. (Zuhruf Suresi, 11)

Gece ile gündüzün ardarda geliflinde (veya ayk›r›l›¤›nda), Allah'›n gök-
ten r›z›k indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarlar›
(belli bir düzen içinde) yönetmesinde akl›n› kullanan bir kavim için ayet-
ler vard›r. (Casiye Suresi, 5)

Ve gökten mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece
onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. (Kaf Suresi, 9)

Biz de 'bardaktan boflan›rcas›na akan' bir su ile gö¤ün kap›lar›n› açt›k.
Yeri de 'coflkun kaynaklar' halinde f›flk›rtt›k. Derken su, takdir edilmifl bir
ifle karfl› (hükmümüzü gerçeklefltirmek üzere) birleflti. (Kamer Suresi,
11-12)

Dünya hayat›n›n örne¤i, ancak gökten indirdi¤imiz, onunla insanlar›n
ve hayvanlar›n yedi¤i yeryüzünün bitkisi kar›flm›fl olan bir su gibidir. Öy-
le ki yer, güzelli¤ini tak›n›p süslendi¤i ve ahalisi gerçekten ona güç ye-
tirdiklerini sanm›fllarken (iflte tam bu s›rada) gece veya gündüz ona em-
rimiz gelmifltir de, dün sanki hiçbir zenginli¤i yokmufl gibi, onu kökün-
den biçilip at›lm›fl bir durumda k›lm›fl›z. Düflünen bir topluluk için Biz
ayetleri böyle birer birer aç›klar›z. (Yunus Suresi, 24)

(Allah) Gökten bir su indirdi de dereler kendi miktar›nca ça¤lay›p akt›.
Sel de yüze vuran bir köpük yüklendi. Bir süs veya bir meta sa¤lamak
için ateflte üzerine yak›p-erittikleri fleyler (madenler)de de bunun gibi bir
köpük (art›k) vard›r. ‹flte Allah, hak ile bat›la böyle örnekler verir. Köpü-
¤e gelince, o at›l›r gider, insanlara yarar sa¤layacak fley ise, yeryüzün-
de kal›r. ‹flte Allah örnekleri böyle vermektedir. (Rad Suresi, 17)



ALLAH'IN ‹ÇECEK SUYU ‹ND‹RMES‹
fiimdi siz, içmekte oldu¤unuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi bulut-
tan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz? E¤er dilemifl olsayd›k onu
tuzlu k›lard›k; flükretmeniz gerekmez mi? (Vak›a Suresi, 68-70)

ALLAH'IN YA⁄MURU OLUfiTURMASI
Allah, rüzgarlar› gönderir, böylece bir bulut kald›r›r da onu nas›l dilerse
gökte yay›p-da¤›t›r ve onu parça parça k›lar; nihayet onun aras›ndan
ya¤murun ak›p ç›kt›¤›n› görürsün. Sonunda kendi kullar›ndan diledi¤i-
ne verince, hemen sevince kap›l›verirler. (Rum Suresi, 48)

ALLAH'IN YERYÜZÜNÜ SUYLA D‹R‹LTMES‹
O'nun ayetlerinden biri de, senin gerçekten yeryüzünü huflu içinde (sol-
mufl, boynu bükülmüfl ve kupkuru) görmendir. Ama Biz onun üzerine
suyu indirdi¤imiz zaman, deprenir ve kabar›r. fiüphesiz onu dirilten, ölü-
leri de elbette dirilticidir. Çünkü O, herfleye güç yetirendir. (Fussilet Su-
resi, 39)

Yeryüzünde birbirine yak›n komflu k›talar vard›r; üzüm ba¤lar›, ekinler,
çatall› ve çatals›z hurmal›klar da vard›r ki, bunlar ayn› su ile sulan›r;
ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) baz›s›n› baz›s›na üstün k›l›yo-
ruz. fiüphesiz, bunlarda akl›n› kullanan bir topluluk için gerçekten ayet-
ler vard›r. (Rad Suresi, 4)

O'dur ki, onlar umutlar›n› kestikten sonra ya¤muru indirir ve rahmetini
serip-yayar. O, Veli'dir, Hamid'dir. (fiura Suresi, 28)

‹K‹ DEN‹Z‹N ARASINDAK‹ ENGEL
‹ki denizi (birbirine) sal›p katan O'dur; bu, tatl›, susuzlu¤u giderici, bu da
tuzlu ve ac›d›r. ‹kisinin aras›nda (birbirlerine kar›flmalar›n› önleyen) bir
engel (berzah) ve afl›lmayan bir s›n›r koymufltur. Ve insan› bir sudan
yarat›p onu, neseb ve sihriyyet (sahibi) k›lan O'dur. Senin Rabbin güç
yetirendir. (Furkan Suresi, 53-54)

Ya da yeryüzünü bir karar yeri k›lan, onun aras›nda ›rmaklar var eden
ve ona (yeryüzü için) sars›lmaz da¤lar yaratan ve iki deniz aras›nda
birara-engel (haciz) koyan m›? Allah ile beraber baflka bir ilah m›? Ha-
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y›r onlar›n ço¤u bilmiyorlar. (Neml Suresi, 61)

Birbirleriyle kavuflmak üzere iki denizi sal›verdi. ‹kisi aras›nda bir engel
(berzah) vard›r; birbirlerinin s›n›r›n›  geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20)

GEM‹LER‹N DEN‹Z‹N ÜSTÜNDE AKIP G‹TMES‹
Görmüyor musun ki, size ayetlerinden (baz›lar›n›) göstermesi için, ge-
miler Allah'›n nimetiyle denizde ak›p gitmektedir! Hiç flüphesiz bunda,
çok sabreden, çok flükreden için gerçekten ayetler vard›r. Onlar› kara
gölgeler gibi dalgalar sar›verdi¤i zaman, dini yaln›zca O'na 'halis k›lan
gönülden ba¤l›lar' olarak Allah'a yalvar›p yakar›rlar (dua ederler). Böy-
lece onlar› karaya ç›kar›p-kurtar›nca, art›k onlardan bir k›sm› orta yolu
tutuyor. Bizim ayetlerimizi gaddar, nankör olandan baflkas› inkar etmez.
Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sak›n›n ve öyle bir günün azab›ndan
çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocu¤u için bir karfl›l›k veremez
ve (hiç) bir çocuk da babas› için birfleyi verebilecek (durumda) de¤ildir.
fiüphesiz Allah'›n va'di hakt›r. Art›k dünya hayat› sizi aldatmaya sürük-
lemesin ve aldat›c›(lar) da sizi Allah ile aldatmas›n. K›yamet saatinin bil-
gisi, flüphesiz Allah'›n kat›ndad›r. Ya¤muru ya¤d›r›r; rahimlerde olan› bi-
lir. Hiç kimse, yar›n ne kazanaca¤›n› bilmez. Hiç kimse de, hangi yerde
ölece¤ini bilmez. Hiç flüphesiz Allah bilendir, haberdard›r. (Lokman Su-
resi, 31-34)

Denizi de sizin emrinize veren O'dur, ondan taze et yemektesiniz ve gi-
yiminizde ondan süs-eflyalar› ç›karmaktas›n›z. Gemilerin onda (sular›)
yara yara ak›p gitti¤ini görüyorsun. (Bütün bunlar) O'nun fazl›ndan ara-
man›z ve flükretmeniz içindir. (Nahl Suresi, 14)

FARKLI SU KAYNAKLARI
‹ki deniz bir de¤ildir. fiu, tatl›, susuzlu¤u keser ve içimi kolay; flu da, tuz-
lu ve ac›d›r. Ancak her birinden taze et yersiniz ve tak›nmakta oldu¤u-
nuz süs eflyalar›n› ç›kar›rs›n›z. O'nun fazl›ndan araman›z ve umulur ki
flükretmeniz için gemilerin onda (denizde) sular› yara yara ak›p gitti¤ini
görürsün. (Fat›r Suresi, 12)

ALLAH, DEN‹Z‹ ‹NSANLARIN EMR‹NE VERM‹fiT‹R
Denizi de sizin emrinize veren O'dur, ondan taze et yemektesiniz ve gi-



yiminizde ondan süs-eflyalar› ç›karmaktas›n›z. Gemilerin onda (sular›)
yara yara ak›p gitti¤ini görüyorsun. (Bütün bunlar) O'nun fazl›ndan ara-
man›z ve flükretmeniz içindir. (Nahl Suresi, 14)

ALLAH'IN SUYLA EK‹NLER‹ B‹T‹RMES‹
Görmüyorlar m›; biz, suyu çorak topra¤a sürüyoruz da onunla ekin biti-
riyoruz; ondan hayvanlar›, kendileri yemektedir. Yine de görmüyorlar
m›? (Secde Suresi, 27)

DÜNYA HAYATININ ÖRNE⁄‹ 
Bilin ki, dünya hayat› ancak bir oyun, '(e¤lence türünden) tutkulu bir
oyalama', bir süs, kendi aran›zda bir övünme (süresi ve konusu), mal
ve çocuklarda bir 'ço¤alma-tutkusu'dur. Bir ya¤mur örne¤i gibi; onun bi-
tirdi¤i ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hofluna gitmifltir, sonra kuruyuve-
rir, bir de bakars›n ki sapsar› kesilmifl, sonra o, bir çer-çöp oluvermifltir.
Ahirette ise fliddetli bir azap; Allah'tan bir ma¤firet ve bir hoflnutluk (r›-
za) vard›r. Dünya hayat›, aldan›fl olan bir metadan baflka birfley de¤il-
dir. (Hadid Suresi, 20)

Dünya hayat›n›n örne¤i, ancak gökten indirdi¤imiz, onunla insanlar›n
ve hayvanlar›n yedi¤i yeryüzünün bitkisi kar›flm›fl olan bir su gibidir. Öy-
le ki yer, güzelli¤ini tak›n›p süslendi¤i ve ahalisi gerçekten ona güç ye-
tirdiklerini sanm›fllarken (iflte tam bu s›rada) gece veya gündüz ona em-
rimiz gelmifltir de, dün sanki hiçbir zenginli¤i yokmufl gibi, onu kökün-
den biçilip at›lm›fl bir durumda k›lm›fl›z. Düflünen bir topluluk için Biz
ayetleri böyle birer birer aç›klar›z. (Yunus Suresi, 24)

ALLAH'IN ARfiI
O'nun arfl› su üzerinde iken amel bak›m›ndan hanginizin daha iyi oldu-
¤unu denemek için gökleri ve yeri alt› günde yaratan O'dur. Andolsun
onlara: "Gerçekten siz, ölümden sonra yine diriltileceksiniz" dersen, in-
kâr edenler mutlaka: "Bu, aç›kça bir büyüden baflkas› de¤ildir" derler.
(Hud Suresi, 7)
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‹NSANIN B‹R DAMLA SUDAN YARATILMASI
‹nsan› bir damla sudan yaratt›, buna ra¤men o, apaç›k bir düflmand›r.
(Nahl Suresi, 4)

Ey insanlar, e¤er diriliflten yana bir kuflku içindeyseniz, gerçek flu ki, Biz
sizi topraktan yaratt›k, sonra bir damla sudan, sonra bir alak'tan (emb-
riyo), sonra yarat›l›fl biçimi belli belirsiz bir çi¤nem et parças›ndan; size
(kudretimizi) aç›kca göstermek için. Diledi¤imizi, ad› konulmufl bir süre-
ye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak ç›kar›yoruz,
sonra da erginlik ça¤›na eriflmeniz için (sizi büyütüyoruz). Sizden kimi-
nizin hayat›na son verilmekte, kiminiz de, bildikten sonra hiçbir fley bil-
meme durumuna gelmesi için ömrün en afla¤› ucuna (yafll›l›¤a) geri
çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, fakat Biz onun
üzerine suyu indirdi¤imiz zaman titreflir, kabar›r ve her güzel çiftten
(ürünler) bitirir. (Hac Suresi, 5)

Sonra onun soyunu bir özden (sülale'den), basbaya¤› bir sudan yap-
m›flt›r. (Secde Suresi, 8)

‹nsan, Bizim kendisini bir damla sudan yaratt›¤›m›z› görmüyor mu?
fiimdi o, apaç›k bir düflman kesilmifltir. (Yasin Suresi, 77)

Kendisi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? (K›yamet Suresi, 37)

fiüphesiz Biz insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k. Onu de-
niyoruz. Bundan dolay› onu ifliten ve gören yapt›k. (‹nsan Suresi, 2)

(Allah) Onu hangi fleyden yaratt›? Bir damla sudan yaratt› da onu 'bir
ölçüyle biçime soktu.' (Abese Suresi, 18-19)

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

Allah, her canl›y› sudan yaratt›. ‹flte bunlardan kimi karn› üzerinde yü-
rümekte, kimi iki aya¤› üzerinde yürümekte, kimi de dört (aya¤›) üzerin-
de yürümektedir. Allah, diledi¤ini yarat›r. Hiç flüphesiz Allah, herfleye
güç yetirendir. (Nur Suresi, 45)
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ALLAH'IN HZ. SAL‹H'‹N KAVM‹N‹ SU ‹LE DENEMES‹
Dedi ki: "‹flte, bu bir difli devedir; su içme hakk› (bir gün) onun, belli bir
günün su içme hakk› da sizindir." (fiuara Suresi, 155)

Gerçek flu ki Biz, bir fitne (imtihan ve deneme konusu) olarak o difli de-
veyi kendilerine göndereniz. fiu halde sen onlar› gözleyip-bekle ve sab-
ret. "Ve onlara, suyun aralar›nda kesin olarak pay edildi¤ini haber ver.
Su al›fl s›ras› (kiminse, o) haz›r bulunsun." (Kamer Suresi, 27-28)

HZ. MUSA'NIN BEBEKKEN SUYA BIRAKILMASI
"Hani, annene vahyolunan fleyi vahyetmifltik, (flöyle ki:)" "Onu sand›¤›n
içine koy, suya b›rak, böylece su onu sahile b›raks›n; onu benim de düfl-
man›m, onun da düflman› olan biri alacakt›r. Gözümün önünde yetifltiril-
men için, kendimden sana bir sevgi yönelttim." (Taha Suresi, 38-39)

Musa'n›n annesine: "Onu emzir, flayet onun için korkacak olursan, onu
suya b›rak, korkma ve üzülme; çünkü onu biz sana tekrar geri verece-
¤iz ve onu gönderilen (elçilerden) k›laca¤›z" diye vahyettik (bildirdik).
(Kasas Suresi, 7)

HZ. MUSA'NIN DEN‹ZDE KURU B‹R YOL AÇMASI
Andolsun, biz Musa'ya vahyetmifltik: "Kullar›m› geceleyin yürüyüfle ge-
çir, onlara denizde kuru bir yol aç, yetiflilmekten korkmadan ve endifle-
ye kap›lmadan." Firavun ise, ordular›yla pefllerine düfltü; sulardan on-
lar› kaplay›veren kaplay›verdi. (Taha Suresi, 77-78)

Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vurdu ve)
Deniz hemencecik yar›l›verdi de her parças› kocaman bir da¤ gibi oldu.
(fiuara Suresi, 63)

F‹RAVUN VE ORDUSUNUN SUDA BO⁄ULMASI
Sonra ötekileri suda bo¤duk.  (fiuara Suresi, 66)

Biz, ‹srailo¤ullar›n› denizden geçirdik; Firavun ve askerleri azg›nl›kla ve
düflmanl›kla pefllerine düfltü. Sular onu bo¤acak düzeye eriflince (Fira-
vun): "‹srailo¤ullar›n›n kendisine inand›¤› (ilahtan) baflka ilah olmad›¤›-
na inand›m ve ben de Müslümanlardan›m" dedi. fiimdi, öyle mi? Oysa
sen önceleri isyan etmifltin ve bozgunculuk ç›karanlardand›n. Bugün



ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni
yaln›zca bedeninle kurtaraca¤›z (herkese cesedini gösterece¤iz). Ger-
çekten insanlardan ço¤u, bizim ayetlerimizden habersizdirler. (Yunus
Suresi, 90-92)

HZ. MUSA'NIN MEDYEN SUYUNA VARMASI
Medyen suyuna vard›¤› zaman, su almakta olan bir insan toplulu¤u bul-
du. Onlar›n gerisinde de (hayvanlar› su bafl›na götürmekten çekinen) iki
kad›n buldu. Dedi ki: "Bu durumunuz ne?" "Çobanlar sürülerini sulama-
d›kça, biz sürülerimizi sulayamay›z; babam›z, yafl› ilerlemifl bir ihtiyar-
d›r." dediler. Hemencecik onlar›n sürülerini sulad›, sonra yine gölgeye
çekilerek dedi ki: "Rabbim, do¤rusu bana indirdi¤in her hayra muhta-
c›m."  (Kasas Suresi, 23-24)

KAVM‹N TAPTI⁄I PUTUN HZ. MUSA TARAFINDAN 
YAKILIP DEN‹ZE  SAVRULMASI
(Musa) Dedi ki: "Ya senin amac›n nedir ey Samiri?" Dedi ki: "Ben on-
lar›n görmediklerini gördüm, böylece elçinin izinden bir avuç al›p at›-
verdim; böylelikle bana bunu nefsim hofla giden (bir fley) gösterdi."
Dedi ki: "Haydi çekip git, art›k senin hayatta (haketti¤in ceza: "Bana
dokunulmas›n") deyip yerinmendir." Ve flüphesiz senin için kendisin-
den asla kaç›namayaca¤›n (azab dolu) bir buluflma zaman› vard›r. Üs-
tüne kapan›p bel bükerek önünde e¤ildi¤in ilah›na bir bak; biz onu mut-
laka yakaca¤›z, sonra darmada¤›n edip denizde savuraca¤›z." (Taha
Suresi, 95-97)

HZ. SÜLEYMAN'IN EMR‹NDEK‹ DALGIÇ fiEYTANLAR
Onun için denizde dalg›çl›k yapan ve bundan baflka ifl(ler) de gören
fleytanlardan kimseleri de (emrine verdik). Biz onlar›n koruyucular› idik.
(Enbiya Suresi, 82)

HZ. SÜLEYMAN'IN KÖfiKÜ 
Ona: "Köflke gir" denildi. Onu görünce derin bir su sand› ve (ete¤ini çe-
kerek) ayaklar›n› açt›. (Süleyman:) Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam cam-
dan olma düzeltilmifl bir köflk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten
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ben kendime zulmettim; (art›k) ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rab-
bi olan Allah'a teslim oldum." (Neml Suresi, 44)

ALLAH'IN HZ. EYYUB'A VERD‹⁄‹ SU
Kulumuz Eyyub'u da hat›rla. Hani o: "Herhalde fleytan, bana kahredici bir
ac› ve azab dokundurdu" diye Rabbine seslenmiflti. "Aya¤›n› depret. ‹flte
y›kanacak ve içecek so¤uk (su, diye vahyettik.). (Sad Suresi, 41-42)

HZ. MERYEM'E ALLAH'IN VERD‹⁄‹ N‹MET: SU ARKI
Böylelikle ona gebe kald›, sonra onunla ›ss›z bir yere çekildi. Derken
do¤um sanc›s› onu bir hurma dal›na sürükledi. Dedi ki: "Keflke bundan
önce ölseydim de, haf›zalardan silinip unutuluverseydim." Alt›ndan (bir
ses) ona seslendi: "Hüzne kap›lma, Rabbin senin alt (yan)›nda bir ark
k›lm›flt›r." Hurma dal›n› kendine do¤ru salla, üzerine henüz oluflmufl-ta-
ze hurma dökülüversin." Art›k, ye, iç, gözün ayd›n olsun. E¤er herhan-
gi bir befler görecek olursan, de ki: "Ben Rahman (olan Allah) a oruç
adad›m, bugün hiç kimseyle konuflmayaca¤›m." (Meryem Suresi, 22-
26)

ALLAH'IN HZ. MERYEM VE HZ. ‹SA'YI AKARSUYU 
OLAN B‹R TEPEDE YERLEfiT‹RMES‹
Biz, Meryem'in o¤lunu ve annesini bir ayet k›ld›k ve ikisini bar›nmaya
elveriflli ve akar suyu olan bir tepede yerlefltirdik. (Müminun Suresi, 50)

ÜSTÜNE FELAKET YA⁄MURU YA⁄DIRILMIfi ÜLKE
Andolsun, onlar, üstüne felaket ya¤muru ya¤d›r›lm›fl bulunan o ülkeye
u¤ram›fllard›r; yine de onu görmüyorlar m›yd›? Hay›r, onlar dirilmeyi
ummuyorlard›. (Furkan Suresi, 40)

UYARILIP KORKUTULANLARIN YA⁄MURU
Ve üzerlerine bir ya¤mur ya¤d›rd›k; uyar›l›p-korkutulanlar›n ya¤muru ne
kötü. (fiuara Suresi, 173)
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ALLAH'IN ‹NKARCI KAV‹MLER‹ SUDA BO⁄MASI
‹flte biz, onlar›n her birini kendi günah›yla yakalay›verdik. Böylece on-
lardan kiminin üstüne tafl f›rt›nas› gönderdik, kimini fliddetli bir ç›¤l›k sa-
r›verdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda bo¤duk. Allah onla-
ra zulmedici de¤ildi, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlard›.
(Ankebut Suresi, 40)

AR‹M SEL‹
Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece Biz de onlara Arim selini gönderdik.
Ve onlar›n iki bahçesini, buruk yemiflli, ac› ›lg›nl› ve içinde az birfley de
sedir a¤ac› olan iki bahçeye dönüfltürdük. (Sebe Suresi, 16)
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KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN MEYVE,
SEBZE, A⁄AÇ, B‹TK‹ ‹S‹MLER‹

KURAN'DA GEÇEN MEYVE ‹S‹MLER‹

Hurma

Asmal› ve asmas›z bahçeleri, hurmalar› ve tadlar› farkl› ekinleri, zeytin-
leri ve narlar› -birbirine benzer ve benzeflmez- yaratan O'dur. Ürün ver-
di¤inde ürününden yiyin ve hasad günü hakk›n› verin; israf etmeyin.
Çünkü O, israf edenleri sevmez. (Enam Suresi, 141)

Yeryüzünde birbirine yak›n komflu k›talar vard›r; üzüm ba¤lar›, ekinler,
çatall› ve çatals›z hurmal›klar da vard›r ki, bunlar ayn› su ile sulan›r;
ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) baz›s›n› baz›s›na üstün k›l›yo-
ruz. fiüphesiz, bunlarda akl›n› kullanan bir topluluk için gerçekten ayet-
ler vard›r. (Rad Suresi, 4)

Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmal›klar, üzümler ve meyvelerin her
türlüsünden bitirir. fiüphesiz bunda, düflünebilen bir topluluk için ayet-
ler vard›r.  (Nahl Suresi, 11)

Hurmal›klar›n ve üzümlüklerin meyvelerinden kurduklar› çardaklarda
hem sarhoflluk verici içki, hem güzel bir r›z›k edinmektesiniz. flüphesiz
akl›n› kullanabilen bir topluluk için, gerçekten bunda bir ayet vard›r.
(Nahl Suresi, 67)

"Ya da sana ait hurmal›klardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralar›n-
dan flar›l flar›l akan ›rmaklar f›flk›rtmal›s›n." (‹sra Suresi, 91)

Onlara iki adam›n örne¤ini ver; onlardan birine iki üzüm ba¤› verdik ve
ikisini hurmal›klarla donatt›k, ikisinin aras›nda da ekinler bitirmifltik.
(Kehf Suresi, 32)

Derken do¤um sanc›s› onu bir hurma dal›na sürükledi. Dedi ki: "Keflke
bundan önce ölseydim de, haf›zalardan silinip unutuluverseydim." Alt›n-
dan (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kap›lma, Rabbin senin alt (yan)›nda
bir ark k›lm›flt›r." Hurma dal›n› kendine do¤ru salla, üzerine henüz olufl-
mufl-taze hurma dökülüversin." (Meryem Suresi, 23-25)
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Böylelikle, bununla size hurmal›klardan, üzümlüklerden bahçeler-ba¤-
lar gelifltirdik, içlerinde çok say›da yemifller vard›r; sizler onlardan ye-
mektesiniz.  (Müminun Suresi, 19)

"Ekinler ve yumuflak tomurcuklu göz al›c› hurmal›klar aras›nda?" (fiu-
ara Suresi, 148)

Biz, orada hurmal›klardan ve üzüm-ba¤lar›ndan bahçeler k›ld›k ve içle-
rinde p›narlar f›flk›rtt›k: (Yasin Suresi, 34)

Ve birbiri üstüne dizilmifl tomurcuk yüklü yüksek hurma a¤açlar› da.
(Kaf Suresi, 10)

Onda meyveler ve salk›ml› hurmal›klar var. (Rahman Suresi, 11)

‹çlerinde (her türden) meyve, eflsiz-hurma ve eflsiz-nar vard›r. (Rah-
man Suresi, 68)

Zeytinler, hurmalar, (Abese Suresi, 29)

Nar

O, gökten su indirendir. Bununla herfleyin bitkisini bitirdik, ondan bir ye-
flillik ç›kard›k, ondan birbiri üstüne bindirilmifl taneler türetiyoruz. Ve
hurma a¤ac›n›n tomurcu¤undan da yere sarkm›fl salk›mlar, -birbirine
benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler
(k›l›yoruz.) Meyvesine, ürün verdi¤inde ve olgunlu¤a eriflti¤inde bir ba-
k›verin. fiüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler
vard›r.  (Enam Suresi, 99)

‹çlerinde (her türden) meyve, eflsiz-hurma ve eflsiz-nar vard›r. (Rah-
man Suresi, 68)

Muz

Üstüste dizili meyveleri sarkm›fl muz a¤açlar›, (Vak›a Suresi, 29)

‹ncir

‹ncire ve zeytine andolsun, (Tin Suresi, 1)

Kiraz

Yüklü dallar› bükülmüfl kiraz (a¤açlar›), (Vak›a Suresi, 28)

Üzüm

Hangi biriniz ister ki, alt›ndan ›rmaklar akan hurmalardan, üzümlerden
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bir bahçesi olsun, içinde kendisinin olan bütün ürünler de bulunsun; fa-
kat kendisine ihtiyarl›k gelip çats›n, (üstelik) zay›f ve küçük çocuklar› ol-
sun (böyle bir durumda iken) ona (bahçesine) ateflli bir kas›rga isabet
etsin de yan›versin. ‹flte Allah size ayetleri böyle aç›klar ki, düflünesiniz.
(Bakara Suresi, 266)

O, gökten su indirendir. Bununla herfleyin bitkisini bitirdik, ondan bir ye-
flillik ç›kard›k, ondan birbiri üstüne bindirilmifl taneler türetiyoruz. Ve
hurma a¤ac›n›n tomurcu¤undan da yere sarkm›fl salk›mlar, -birbirine
benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler
(k›l›yoruz.) Meyvesine, ürün verdi¤inde ve olgunlu¤a eriflti¤inde bir ba-
k›verin. fiüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler
vard›r. (Enam Suresi, 99)

Yeryüzünde birbirine yak›n komflu k›talar vard›r; üzüm ba¤lar›, ekinler,
çatall› ve çatals›z hurmal›klar da vard›r ki, bunlar ayn› su ile sulan›r;
ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) baz›s›n› baz›s›na üstün k›l›yo-
ruz. fiüphesiz, bunlarda akl›n› kullanan bir topluluk için gerçekten ayet-
ler vard›r. (Rad Suresi, 4)

"Ya da sana ait hurmal›klardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralar›n-
dan flar›l flar›l akan ›rmaklar f›flk›rtmal›s›n." (‹sra Suresi, 91)

Onlara iki adam›n örne¤ini ver; onlardan birine iki üzüm ba¤› verdik ve
ikisini hurmal›klarla donatt›k, ikisinin aras›nda da ekinler bitirmifltik.
(Kehf Suresi, 32)

Böylelikle, bununla size hurmal›klardan, üzümlüklerden bahçeler-ba¤-
lar gelifltirdik, içlerinde çok say›da yemifller vard›r; sizler onlardan ye-
mektesiniz. (Müminün Suresi, 19)

Biz, orada hurmal›klardan ve üzüm-ba¤lar›ndan bahçeler k›ld›k ve içle-
rinde p›narlar f›flk›rtt›k: (Yasin Suresi, 34)

Nice bahçeler ve üzüm ba¤lar›. (Nebe Suresi, 32)

KURAN'DA GEÇEN SEBZE ‹S‹MLER‹
Siz (ise flöyle) demifltiniz: "Ey Musa, biz bir çeflit yeme¤e katlanmaya-
ca¤›z, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarm›-
sak, mercimek ve so¤an ç›kars›n." (O zaman Musa:) "Hay›rl› olan›, flu
de¤ersiz, fleyle mi de¤ifltirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) M›s›r'a inin,
çünkü (orada) kendiniz için istedi¤iniz vard›r" demiflti. Onlar›n üzerine
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horluk ve yoksulluk  (damgas›) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba u¤rad›-
lar. Bu, kuflkusuz, Allah'›n ayetlerini tan›mazl›klar› ve Peygamberleri
haks›z yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve s›n›r›
çi¤nemelerindendi. (Bakara Suresi, 61)

A⁄AÇLAR
Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, a¤aç ondand›r (ki)
hayvanlar›n›z› onda otlatmaktas›n›z. (Nahl Suresi, 10)

Rabbin bal ar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n kurduklar›
çardaklarda kendine evler edin. (Nahl Suresi, 68)

Dedi ki: "O, benim asamd›r; ona dayanmakta, onunla davarlar›m için
a¤açlardan yaprak düflürmekteyim, onda benim için daha baflka yarar-
lar da var." (Taha Suresi, 18)

Görmedin mi ki, gerçekten, göklerde ve yerde olanlar, günefl, ay, y›ld›z-
lar, da¤lar, a¤açlar, hayvanlar ve insanlardan birço¤u Allah'a secde et-
mektedirler. Birço¤u üzerine azab hak olmufltur. Allah kimi afla¤›l›k k›-
larsa, art›k onun için bir yüceltici yoktur. fiüphesiz Allah, diledi¤ini ya-
par.  (Hac Suresi, 18)

Derken oraya geldi¤inde, o kutlu yerdeki vadinin sa¤ yan›nda olan bir
a¤açtan: "Ey Musa, Alemlerin Rabbi olan Allah benim;" diye seslenildi.
(Kasas Suresi, 30)

Böylece onlar› aldatarak düflürdü. A¤ac› tatt›klar› anda ise, ay›p yerleri
kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklar›ndan örtmeye bafl-
lad›lar. (O zaman) Rableri kendilerine seslendi: "Ben sizi bu a¤açtan
menetmemifl miydim? Ve fleytan›n sizin gerçekten apaç›k bir düflman›-
n›z oldu¤unu söylememifl miydim?" (Araf Suresi, 22)

D‹KKAT ÇEK‹LEN B‹TK‹LER

Zeytin ve di¤erleri 

O, gökten su indirendir. Bununla herfleyin bitkisini bitirdik, ondan bir ye-
flillik ç›kard›k, ondan birbiri üstüne bindirilmifl taneler türetiyoruz. Ve
hurma a¤ac›n›n tomurcu¤undan da yere sarkm›fl salk›mlar, -birbirine
benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler
(k›l›yoruz.) Meyvesine, ürün verdi¤inde ve olgunlu¤a eriflti¤inde bir ba-
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k›verin. fiüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler
vard›r. (Enam Suresi, 99)

Asmal› ve asmas›z bahçeleri, hurmalar› ve tadlar› farkl› ekinleri, zeytin-
leri ve narlar› -birbirine benzer ve benzeflmez- yaratan O'dur. Ürün ver-
di¤inde ürününden yiyin ve hasad günü hakk›n› verin; israf etmeyin.
Çünkü O, israf edenleri sevmez. (Enam Suresi, 141)

Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmal›klar, üzümler ve meyvelerin her
türlüsünden bitirir. fiüphesiz bunda, düflünebilen bir topluluk için ayet-
ler vard›r. (Nahl Suresi, 11)

Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, içinde çera¤ bu-
lunan bir kandil gibidir; çera¤ bir s›rça içerisindedir; s›rça, sanki incimsi
bir y›ld›zd›r ki, do¤uya da, bat›ya da ait olmayan kutlu bir zeytin a¤ac›n-
dan yak›l›r; (bu öyle bir a¤aç ki) neredeyse atefl ona dokunmasa da ya-
¤› ›fl›k verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi nuru-
na yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah, herfleyi bilendir.
(Nur Suresi, 35)

Kuran'daki Benzetmeler ‹çinde ‹smi Geçen Bitkiler

Mallar›n› Allah yolunda infak edenlerin örne¤i yedi baflak bitiren, her bir
baflakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örne¤i gibidir. Allah, diledi¤i-
ne kat kat artt›r›r. Allah (ihsan›) bol oland›r, bilendir. (Bakara Suresi,
261)

Güzel flehrin bitkisi, Rabbinin izniyle ç›kar; kötü olandan ise kavruktan
baflkas› ç›kmaz. ‹flte biz, flükreden bir topluluk için ayetleri böyle çeflit-
li biçimlerde aç›kl›yoruz. (Araf Suresi, 58)

fiifa Özelli¤i Tafl›yanlar

Hurma dal›n› kendine do¤ru salla, üzerine henüz oluflmufl-taze hurma
dökülüversin." Art›k, ye, iç, gözün ayd›n olsun. (Meryem Suresi,  25-26)

CENNET B‹TK‹LER‹
Biz, orada hurmal›klardan ve üzüm-ba¤lar›ndan bahçeler k›ld›k ve içle-
rinde p›narlar f›flk›rtt›k:  (Yasin Suresi, 34)

Ve birbiri üstüne dizilmifl tomurcuk yüklü yüksek hurma a¤açlar› da.
(Kaf Suresi, 10)
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Onda meyveler ve salk›ml› hurmal›klar var. (Rahman Suresi, 11)

‹çlerinde (her türden) meyve, eflsiz-hurma ve eflsiz-nar vard›r. (Rah-
man Suresi, 68)

Üstüste dizili meyveleri sarkm›fl muz a¤açlar›, (Vak›a Suresi, 29)

Yüklü dallar› bükülmüfl kiraz (a¤açlar›), (Vak›a Suresi, 28)

CEHENNEM B‹TK‹LER‹

Dar› Dikeni

Onlar için (zehirli olan) dari' dikeninden baflka bir yiyecek yoktur. (Ga-
fliye Suresi, 6)

Zakkum

Nas›l, böyle bir konaklanma m› daha hay›rl› yoksa zakkum a¤ac› m›?
(Saffat Suresi, 62)

Do¤rusu, o zakkum a¤ac›; Günahkar olan›n yeme¤idir. Pota gibi; kar›n-
larda kaynar-durur; Kaynar-suyun kaynamas› gibi. (Duhan Suresi, 43-
46)

fiüphesiz zakkum olan bir a¤açtan yiyeceksiniz. (Vak›a Suresi, 52)
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KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN HAYVANLAR

Size ve hayvanlar›n›za bir yarar (meta) olmak üzere. (Naziat Suresi,
33)

Hayvanlardan yük tafl›yan ve (yünlerinden, tüylerinden) döflek yap›lan-
lar› da (yaratan O'dur). Allah'›n size r›z›k olarak verdiklerinden yiyin ve
fleytan›n ad›mlar›na uymay›n. Çünkü o, sizin için apaç›k bir düflmand›r.
(Enam Suresi, 142)

Ve hayvanlar› da yaratt›; sizin için onlarda ›s›nma ve yararlar vard›r ve
onlardan yemektesiniz. (Nahl Suresi, 5)

Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vard›r, size onlar›n kar›nlar›n-
daki fers (yar› sindirilmifl g›dalar) ile kan aras›ndan, içenlerin bo¤az›n-
dan kolayl›kla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz. (Nahl Suresi, 66)

VAHfi‹ HAYVANLAR
Vahfli-hayvanlar, topland›¤› zaman, (Tekvir Suresi, 5)

BUZA⁄I
Hani Musa ile k›rk gece için sözleflmifltik. Ama sonra siz, onun arkas›n-
dan buza¤›y› (tanr›) edinmifl ve (böylece) zalimler olmufltunuz. (Bakara
Suresi, 51)

Hani Musa, kavmine: "Ey kavmim, gerçekten siz, buza¤›y› (tanr›) edin-
mekle kendinize zulmettiniz. Hemen, kusursuzca yaratan (gerçek
ilah)›n›za tevbe edip nefislerinizi öldürün: bu, Yarat›c›n›z kat›nda sizin
için daha hay›rl›d›r" demiflti. Bunun üzerine (Allah) tevbelerinizi kabul
etti. fiüphesiz O tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.  (Bakara Suresi,
54)

Böylece onlara bö¤üren bir buza¤› heykeli döküp ç›kard›, "‹flte, sizin ve
ilah›n›z, Musa'n›n ilah› budur; fakat (Musa) unuttu" dediler.  (Taha Su-
resi, 88)

Hemen (onlara) sezdirmeden ailesine gidip, çok geçmeden semiz bir
buza¤› ile (geri) geldi.  (Zariyat Suresi, 26)
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DAVAR
‹nsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle de¤iflik
olanlar vard›r. Kullar› içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titre-
yerek-korkar'. fiüphesiz Allah, üstün ve güçlü oland›r, ba¤›fllayand›r.
(Fat›r Suresi, 28)

Sizi tek bir nefisten yaratt›, sonra ondan kendi eflini var etti ve sizin için
davarlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin kar›nlar›nda, üç karanl›k
içinde, bir yarat›l›fltan sonra (bir baflka) yarat›l›fla (dönüfltürüp) yarat-
maktad›r. ‹flte Rabbiniz olan Allah budur, mülk O'nundur. O'ndan baflka
ilah yoktur. Buna ra¤men nas›l çevriliyorsunuz? (Zümer Suresi, 6)

O, göklerin ve yerin yarat›c›s›d›r. Size kendi nefislerinizden efller, da-
varlardan da çiftler var etti. Sizleri bu tarzda türetip-yay›yor. O'nun ben-
zeri gibi olan hiçbir fley yoktur. O, iflitendir, görendir. (fiura Suresi, 11)

‹NEK
(Bunun üzerine Musa, "Rabbim) diyor ki: O, yeri sürmek ve ekini sula-
mak için boyunduru¤a al›nmayan, salma ve alacas› olmayan bir inektir"
dedi. (O zaman): "fiimdi gerçe¤i getirdin" dediler. Böylece ine¤i kestiler;
ama neredeyse (bunu) yapmayacaklard›. (Bakara Suresi, 71)

Hükümdar:" Ben (rüyamda) yedi besili inek görüyorum, onlar› yedi za-
y›f inek yiyor; bir de yedi yeflil baflak ve di¤erleri ise kupkuru. Ey önde
gelen (kahin-bilginler,) e¤er rüya yorumluyorsan›z benim bu rüyam› çö-
züverin" dedi. (Yusuf Suresi, 43)

SI⁄IR
Hani Musa kavmine: "Allah, muhakkak sizin bir s›¤›r kesmenizi emredi-
yor" demiflti. "Bizi alaya m› al›yorsun?" dediler. (Musa) "Cahillerden ol-
maktan Allah'a s›¤›n›r›m" dedi. (Bakara Suresi, 67)

Andolsun, Musa size apaç›k belgelerle geldi. Sonra siz onun arkas›n-
dan buza¤›y› (tanr›) edindiniz. iflte siz (böyle) zalimlersiniz. Hani sizden
misak alm›fl ve Tur'u üstünüze yükseltmifltik (ve): "Size verdi¤imize (Ki-
taba) s›ms›k› sar›l›n ve dinleyin" (demifltik). Demifllerdi ki: "Dinledik ve
bafl kald›rd›k." ‹nkârlar› yüzünden buza¤› (tutkusu) kalplerine sindiril-
miflti. De ki: "‹nan›yorsan›z, inanc›n›z size ne kötü fley emrediyor?"
(Bakara Suresi, 92-93)



KOYUN 
"Bu benim kardeflimdir, doksan dokuz koyunu vard›r, benimse bir tek
koyunum var. Buna ra¤men "Onu da benim pay›ma (koyunlar›ma) kat"
dedi ve bana, konuflmada üstün geldi."  (Davud) Dedi ki: "Andolsun se-
nin koyununu, kendi koyunlar›na (katmak) istemekle sana zulmetmifltir.
Do¤rusu, (emek ve mali güçlerini) birlefltirip katan (ortak)lardan ço¤u,
birbirlerine karfl› tecavüz ederler; ancak iman edip salih amellerde bu-
lunanlar baflka. Onlar da ne kadar azd›r." Davud, gerçekten bizim onu
imtihan etti¤imizi sand›, böylece Rabbinden ba¤›fllanma diledi ve rüku
ederek yere kapand› ve (bize gönülden) yönelip-döndü. (Sad Suresi,
23-24)

DOMUZ (ET‹)
O, size ölüyü (lefli)- kan›, domuz etini ve Allah'tan baflkas› ad›na kesil-
mifl olan (hayvan)› kesin olarak haram k›ld›. Fakat kim kaç›n›lmaz ola-
rak muhtaç kal›rsa, taflk›nl›k yapmamak ve haddi aflmamak flart›yla (öl-
meyecek oranda yiyebilir), ona bir günah yoktur. Gerçekten Allah, ba-
¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Bakara Suresi,  173)

Ölü eti, kan, domuz eti, Allah'tan baflkas› ad›na kesilen, bo¤ulmufl, vu-
rulmufl, yüksek bir yerden düflmüfl, boynuzlanm›fl y›rt›c› hayvan taraf›n-
dan yenmifl, -(henüz canl›yken yetiflip) kestikleriniz hariç,- dikili tafllar
üzerine bo¤azlanan (hayvanlar) ve fal oklar›yla k›smet araman›z size
haram k›l›nd›. Bunlar f›skt›r (günahla yoldan sapmad›r.) Bugün inkâra
sapanlar, sizin dininizden (dininizi y›kmaktan) umut kesmifllerdir. Bugün
size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamlad›m ve si-
ze din olarak islam'› seçip-be¤endim. Kim 'fliddetli bir açl›kta kaç›n›lmaz
bir ihtiyaçla  karfl› karfl›ya kal›rsa' -günaha e¤ilim göstermeksizin- (bu
haram sayd›klar›m›zdan yetecek kadar yiyebilir.) Çünkü Allah ba¤›flla-
yand›r, esirgeyendir. (Maide Suresi, 3)

EfiEK
"Yürüyüflünde orta bir yol tut, sesinden de (yüksek perdeleri) eksilt.
Çünkü, seslerin en çirkin olan› gerçekten efleklerin sesidir." (Lokman
Suresi, 19)
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YABAN EfiE⁄‹
Sanki onlar, ürkmüfl yaban eflekleri gibidirler; (Müddesir Suresi, 50)

AT
Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›fl alt›n ve gümüfle, salma gü-
zel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu flehvet insanlara 'süs-
lü ve çekici' k›l›nd›. Bunlar, dünya hayat›n›n meta›d›r. As›l var›lacak gü-
zel yer Allah kat›nda oland›r. (Al-i ‹mran Suresi, 14)

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

Hani ona akflama yak›n, bir aya¤›n› t›rna¤› üstüne diken, öbür üç aya-
¤›yla topra¤› kaz›yan, ya¤›z atlar sunulmufltu. O da demiflti ki: "Gerçek-
ten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolay› tercih et-
tim." Sonunda bu atlar (kofltular ve toz) perdesinin arkas›na sakland›-
lar. (Sad Suresi, 31-32)

Onlardan Allah'›n elçisine verdi¤i "fey'e" gelince, ki siz buna karfl› (bu-
nu elde etmek için) ne at, ne deve sürdünüz. Ancak Allah, elçilerini di-
lediklerinin üstüne musallat k›lar. Allah, herfleye güç yetirendir. (Haflr
Suresi, 6)

Soluk solu¤a koflan (at)lara andolsun, (T›rnaklar›yla) Atefl saçanlara,
(Adiyat Suresi, 1-2)

AT, KATIR, MERKEP
Onlara binmeniz ve süs için atlar›, kat›rlar› ve merkebleri (yaratt›). Ve
daha sizlerin bilmedi¤iniz neleri yaratmaktad›r? (Nahl Suresi, 8)

DEVE
Dedi ki: "iflte, bu bir difli devedir; su içme hakk› (bir gün) onun, belli bir
günün su içme hakk› da sizindir." (fiuara Suresi, 155)

Üstelik 'içtikçe susayan hasta develerin' içifli gibi içeceksiniz. (Vak›a Su-
resi, 55)
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Onlardan Allah'›n elçisine verdi¤i "fey'e" gelince, ki siz buna karfl› (bu-
nu elde etmek için) ne at, ne deve sürdünüz. Ancak Allah, elçilerini di-
lediklerinin üstüne musallat k›lar. Allah, herfleye güç yetirendir. (Haflr
Suresi, 6)

Her biri, sanki sapsar› erkek deve sürüleri gibidir. (Mürselat Suresi, 33)

Gebe develer, kendi bafl›na terkedildi¤i zaman, (Tekvir Suresi, 4)

Bakm›yorlar m› o deveye; nas›l yarat›ld›? (Gafliye Suresi, 17)

Allah'›n elçisi onlara dedi ki: "Allah'›n (deneme için size gönderdi¤i) de-
vesine ve onun su içme-s›ras›na dikkat edin." Fakat, onu yalanlad›lar,
deveyi yere y›k›p öldürdüler. Rableri de günahlar› dolay›s›yla 'onlar›
yerle bir etti, k›r›p geçirdi'; oras›n› da dümdüz etti. (fiems Suresi, 13-14)

KUfi
‹srailo¤ullar›na elçi k›lacak. (O, israilo¤ullar›na flöyle diyecek:) "Gerçek
flu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kufl bi-
çiminde bir fley oluflturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'›n iz-
niyle kufl oluverir. Ve Allah'›n izniyle do¤ufltan kör olan›, alaca hastal›-
¤›na tutulan› iyilefltirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerini-
zi size haber veririm. fiüphesiz, e¤er inanm›flsan›z bunda sizin için ke-
sin bir ayet vard›r." (Al-i ‹mran Suresi, 49)

Allah flöyle diyecek: "Ey Meryemo¤lu ‹sa, sana ve annene olan nimeti-
mi hat›rla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beflikte iken de, ye-
tiflkin iken de insanlarla konufluyordun. Sana kitab›, hikmeti, Tevrat'› ve
incil'i ö¤rettim. ‹znimle çamurdan kufl biçiminde (bir fleyi) oluflturuyor-
dun da (yine) iznimle ona üfürdü¤ünde bir kufl oluveriyordu. Do¤ufltan
kör olan›, alacal›y› iznimle iyilefltiriyordun, (yine) benim iznimle ölüleri
(hayata) ç›kar›yordun. ‹srailo¤ullar›na apaç›k belgelerle geldi¤inde on-
lardan inkâra sapanlar, "flüphesiz bu apaç›k bir sihirdir" demifllerdi (de)
israilo¤ullar›n› senden geri püskürtmüfltüm." (Maide Suresi,  110)

Yeryüzünde hiçbir canl› ve iki kanad›yla uçan hiçbir kufl yoktur ki, sizin
gibi ümmetler olmas›n. Biz Kitap'ta hiçbir fleyi noksan b›rakmad›k, son-
ra onlar Rablerine toplanacaklard›r. (Enam Suresi, 38)

Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kufllar, ger-
çekten Allah'› tesbih etmektedir. Her biri, kendi duas›n› ve tesbihini flüp-
hesiz bilmifltir. Allah, onlar›n ifllediklerini bilendir. (Nur Suresi, 41)
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Andolsun, biz Davud'a taraf›m›zdan bir fazl (üstünlük) verdik. "Ey da¤-
lar, onunla birlikte (Beni tesbih edip) yank›yla ses verin" (dedik) ve kufl-
lara da (ayn›s›n› emrettik). Ve ona demiri yumuflatt›k. (Sebe Suresi, 10)

Ve toplan›p gelen kufllar› da. Hepsi onunla (Allah'› tesbih etmede uyum
içinde) yönelip-dönmekte olanlar idi. (Sad Suresi, 19)

Canlar›n›n çekti¤i kufl eti. (Vak›a Suresi, 21)

Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat aç›p kapayarak uçan kufllar› görmüyor-
lar m›? Onlar› Rahman (olan Allah')tan baflkas› (bofllukta) tutmuyor.
fiüphesiz O, herfleyi hakk›yla görendir. (Mülk Suresi, 19)

EBAB‹L KUfiU
Onlar›n üzerine ebabil (sürü sürü) kufllar›n› gönderdi. (Fil Suresi, 3)

KARGA
Derken, Allah, ona, yeri efliyerek kardeflinin cesedini nas›l gömece¤ini
gösteren bir karga gönderdi. "Bana yaz›klar olsun" dedi. "fiu karga ka-
dar olup da kardeflimin cesedini gömmekten aciz miyim?" Art›k o, pifl-
man olmufltu. (Maide Suresi, 31)

BILDIRCIN
Bulutlar› üzerinize gölge k›ld›k ve size kudret helvas› ve b›ld›rc›n indir-
dik. Size r›z›k olarak verdiklerimizin temizinden yiyin (dedik). Onlar bize
zulmetmediler, ancak kendi nefislerine zulmettiler. (Bakara Suresi, 57)

Biz onlar› (israilo¤ullar›n›) ayr› ayr› oymaklar olarak on iki topluluk (üm-
met) olarak ay›rd›k. Kavmi kendisinden su istedi¤inde Musa'ya:
"Asan'la tafla vur" diye vahyettik. Ondan on iki p›nar s›z›p-f›flk›rd›; böy-
lece her bir insan- toplulu¤u su içece¤i yeri ö¤renmifl oldu. Üzerlerine
bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvas› ile b›ld›rc›n indirdik. (Son-
ra da flöyle dedik:) "Size r›z›k olarak verdiklerimizin temiz olanlar›ndan
yiyin." Onlar bize zulmetmedi, ancak kendi nefislerine zulmediyorlard›.
(Araf Suresi, 160)

Ey israilo¤ullar›, andolsun, sizi düflmanlar›n›zdan kurtard›k. Tur'un sa¤
yan›nda sizinle vaadlefltik ve üzerinize kudret helvas›yla b›ld›rc›n indir-
dik. (Taha Suresi, 80)



BALIK
Böylece ikisi, iki (deniz)in birleflti¤i yere ulafl›nca bal›klar›n› unutuverdi-
ler; (bal›k) denizde bir ak›nt›ya do¤ru (veya bir menfez bulup) kendi yo-
lunu tuttu. (Kehf Suresi, 61)

(Genç-yard›mc›s›) Dedi ki: "Gördün mü, kayaya s›¤›nd›¤›m›zda, ben
bal›¤› unuttum. Onu hat›rlamam› fleytan'dan baflkas› bana unutturma-
d›; o da flafl›lacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu." (Kehf Suresi, 63)

Bal›k sahibi (Yunus'u da); hani o, k›zm›fl vaziyette gitmiflti ki; bundan
dolay› kendisini s›k›nt›ya düflürmeyece¤imizi sanm›flt›. (Bal›¤›n karn›n-
daki) Karanl›klar içinde: "Senden baflka ilah yoktur, sen yücesin, ger-
çekten ben zulmedenlerden oldum" diye ça¤r›da bulunmufltu. (Enbiya
Suresi, 87)

Derken onu bal›k yutmufltu, oysa o k›nanm›flt›. (Saffat Suresi, 142)

ARSLAN
Sanki onlar, ürkmüfl yaban eflekleri gibidirler; arslandan korkup-kaç-
m›fllar. (Müddesir Suresi,  50-51)

F‹L
Rabbinin fil sahiplerine neler yapt›¤›n› görmedin mi? (Fil Suresi, 1)

S‹VR‹S‹NEK
fiüphesiz Allah, bir sivrisine¤i de, ondan üstün olan› da, (herhangi bir
fleyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuflkusuz bu-
nun Rablerinden gelen bir gerçek oldu¤unu  bilirler; inkar edenler ise,
"Allah, bu örnekle neyi amaçlam›fl?" derler. (Oysa Allah,) Bununla bir-
ço¤unu sapt›r›r, birço¤unu da hidayete erdirir. Ancak O, fas›klardan
baflkas›n› sapt›rmaz. (Bakara Suresi, 26)

ARI
Rabbin bal ar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n kurduklar›
çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böyle-
ce Rabbinin sana kolaylaflt›rd›¤› yollarda yürü-uçuver. Onlar›n kar›nla-
r›ndan türlü renklerde flerbetler ç›kar, onda insanlar için bir flifa vard›r.
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fiüphesiz düflünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vard›r.
(Nahl Suresi, 68-69)

ÇEK‹RGE
Gözleri 'zillet ve dehfletten düflmüfl olarak', sanki 'yay›lan' çekirgeler gi-
bi kabirlerinden ç›karlar. (Kamer Suresi, 7)

Bunun üzerine, ayr› ayr› mucizeler (ayetler) olarak üzerlerine tufan, çe-
kirge, bu¤day güvesi, kurba¤a ve kan musallat k›ld›k. Yine büyüklük
taslad›lar ve suçlu-günahkar bir kavim oldular. (Araf Suresi, 133)

ÖRÜMCEK
Allah'›n d›fl›nda baflka veliler edinenlerin örne¤i, kendine ev edinen
örümcek örne¤ine benzer. Gerçek flu ki, evlerin en dayan›ks›z olan›
örümcek evidir; bir bilselerdi. (Ankebut Suresi, 41)

A⁄AÇ KURDU
Böylece onun (Süleyman›n) ölümüne karar verdi¤imiz zaman, ölümü-
nü, onlara, asas›n› yemekte olan bir a¤aç kurdundan baflkas› haber
vermedi. Art›k o, yere y›k›l›p-düflünce, aç›kca ortaya ç›kt› ki, flayet cin-
ler gayb› bilmifl olsalard› böylesine afla¤›lan›c› bir azab içinde kal›p-ya-
flamazlard›. (Sebe Suresi, 14) 

YILAN
Böylece, onu att›; (bir de ne görsün) o hemen h›zla koflan (kocaman)
bir y›lan (oluvermifl). (Taha Suresi, 20)

"Asan› b›rak;" (B›rakt› ve) onun çevik bir y›lan gibi hareket ettti¤ini gö-
rünce, geriye do¤ru kaçt› ve arkas›na bakmad›. "Ey Musa, korkma;
flüphesiz Ben(im); Benim yan›mda gönderilen (elçiler) korkmaz."
(Neml Suresi, 10)

"Asan› b›rak." (Att›ktan hemen sonra) onun flimdi bir y›lan gibi hareket
etti¤ini görünce, arkas›na dönüp bakmaks›z›n kaçmaya bafllad›. "Ey
Musa, dön ve korkuya kap›lma. fiüphesiz güvendesin." (Kasas Suresi,
31)
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S‹NEK
Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; flimdi onu dinleyin. Sizin, Allah'›n d›-
fl›nda tapmakta olduklar›n›z -hepsi bunun için biraraya gelseler dahi-
gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. E¤er sinek onlardan bir fley ka-
pacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. ‹steyen de güçsüz, istenen
de. (Hac Suresi, 73)

HAYVANLAR ÜZER‹NE YAPILAN BENZETMELER
‹nkar edenlerin örne¤i ba¤›r›p ça¤›rmadan baflka bir fley iflitmeyip (duy-
du¤u veya ba¤›rd›¤› fleyin anlam›n› bilmeyen ve sürekli) hayk›ran (bir
hayvan)›n örne¤i gibidir. Onlar, sa¤›rd›rlar, dilsizdirler, kördürler; bun-
dan dolay› ak›l erdiremezler.  (Bakara Suresi, 171)

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok say›da kifli ya-
ratt›k (haz›rlad›k). Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri
vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar
hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.
(Araf Suresi, 179)

fiüphesiz Allah, iman edip salih amellerde bulunanlar›, alt›ndan ›rmak-
lar akan cennetlere sokar. ‹nkar edenler ise, metalan›rlar ve hayvanla-
r›n yemesi gibi yerler; atefl, onlar için bir konaklama yeridir.    (Muham-
med Suresi, 12)

Maymun ve Domuza Benzetilmesi

Andolsun, sizden cumartesi (günü) yasa¤› çi¤neyenleri elbette biliyor-
sunuz. ‹flte biz, onlara: "Afla¤›l›k maymunlar olun" dedik. (Bakara Sure-
si, 65)

De ki: "Allah kat›nda, 'kesinleflmifl bir ceza olarak' bundan daha kötüsü-
nü haber vereyim mi? Allah'›n kendisine lanet etti¤i, ona karfl› gazab-
land›¤› ve onlardan maymunlar ve domuzlar k›ld›¤› ile ta¤uta tapanlar;
‹flte bunlar, yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapm›fllard›r."
(Maide Suresi, 60)

Köpe¤e Benzetilmesi

E¤er biz dileseydik, onu bununla yükseltirdik. Ama o yere meyletti (ve-
ya yere sapland›), hevas›na uydu. Onun durumu, üstüne varsan dilini
sark›t›p soluyan, kendi bafl›na b›raksan dilini sark›t›p soluyan köpe¤in
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durumu gibidir. ‹flte ayetlerimizi yalanlayan toplulu¤un durumu böyledir.
Art›k gerçek haberi onlara aktar. Ki düflünsünler. (Araf Suresi, 176)

Yaban Efle¤ine Benzetilmesi

Sanki onlar, ürkmüfl yaban eflekleri gibidirler; (Müddessir Suresi, 50)

‹NSANLARIN H‹ZMET‹NE VER‹LEN HAYVANLAR
Bulutlar› üzerinize gölge k›ld›k ve size kudret helvas› ve b›ld›rc›n indir-
dik. Size r›z›k olarak verdiklerimizin temizinden yiyin (dedik). Onlar bize
zulmetmediler, ancak kendi nefislerine zulmettiler. (Bakara Suresi, 57)

Hayvanlardan yük tafl›yan ve (yünlerinden, tüylerinden) döflek yap›lan-
lar› da (yaratan O'dur). Allah'›n size r›z›k olarak verdiklerinden yiyin ve
fleytan›n ad›mlar›na uymay›n. Çünkü o, sizin için apaç›k bir düflmand›r.
(Enam Suresi, 142)

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

Ve hayvanlar› da yaratt›; sizin için onlarda ›s›nma ve yararlar vard›r ve
onlardan yemektesiniz. Akflamlar› getirir, sabahlar› götürürken onlarda
sizin için bir güzellik vard›r. Kendisine ulaflmadan canlar›n›z›n yar›s›n›n
telef olaca¤› flehirlere onlar, a¤›rl›klar›n›z› tafl›maktad›rlar. fiüphesiz si-
zin Rabbiniz flefkatli ve merhametlidir. Onlara binmeniz ve süs için at-
lar›, kat›rlar› ve merkebleri (yaratt›). Ve daha sizlerin bilmedi¤iniz neleri
yaratmaktad›r? (Nahl Suresi, 5-8)

Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vard›r, size onlar›n kar›nlar›n-
daki fers (yar› sindirilmifl g›dalar) ile kan aras›ndan, içenlerin bo¤az›n-
dan kolayl›kla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz. Hurmal›klar›n ve
üzümlüklerin meyvelerinden kurduklar› çardaklarda hem sarhoflluk ve-
rici içki, hem güzel bir r›z›k edinmektesiniz. fiüphesiz akl›n› kullanabilen
bir topluluk için, gerçekten bunda bir ayet vard›r. Rabbin bal ar›s›na
vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n kurduklar› çardaklarda kendi-
ne evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana
kolaylaflt›rd›¤› yollarda yürü-uçuver. Onlar›n kar›nlar›ndan türlü renkler-
de flerbetler ç›kar, onda insanlar için bir flifa vard›r. fiüphesiz düflünen
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bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vard›r. (Nahl Suresi, 66-69)

Allah, size evlerinizi (içinde) "güvenlik ve huzur bulaca¤›n›z yerler" k›l-
d›; ve size hayvan derilerinden hem göç gününde, hem yerleflme  gü-
nünde kolayl›kla tafl›yabilece¤iniz evler; yünlerinden, yapa¤›lar›ndan ve
k›llar›ndan bir zamana kadar giyimlikler-döflemelikler ve (ticaret için) bir
meta k›ld›. (Nahl Suresi, 80)

‹ri cüsseli develeri size Allah'›n iflaretlerinden k›ld›k, sizler için onlarda
bir hay›r vard›r. Öyleyse onlar bir dizi halinde (veya saf tutmuflcas›na
ayakta durup) bo¤azlan›rken Allah'›n ad›n› an›n; yanlar› üzerine yatt›k-
lar› zaman da onlardan yiyin, kanaatkara ve isteyene yedirin. ‹flte böy-
le, onlara sizin için boyun e¤dirdik, umulur ki flükredersiniz. (Hac Sure-
si, 36)

Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders (ibret) vard›r; kar›nlar›n›n
içinde olanlardan size içirmekteyiz ve onlarda sizin için daha birçok ya-
rarlar var. Sizler onlardan yemektesiniz. Onlar›n üzerinde ve gemilerde
tafl›nmaktas›n›z. (Müminun Suresi, 21-22)

Ellerimizin yapt›klar›ndan kendileri için nice hayvanlar› yaratt›¤›m›z›
görmüyorlar m›? Böylece bunlara malik oluyorlar. Biz onlara kendileri
için boyun e¤dirdik; iflte bir k›sm› binekleridir, bir k›sm›n›(n da etini) yi-
yorlar. Onlarda kendileri için daha nice yararlar ve içecekler vard›r. Yi-
ne de flükretmeyecekler mi? (Yasin Suresi, 71-73)

Allah O'dur ki, kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size (bir yarar ol-
mak üzere) davarlar› var etti. Onlarda sizin için yararlar vard›r. Onlar›n
üstünde gö¤üslerinizde olan bir hacete (ihtiyaca ve arzuya) ulafl›rs›n›z;
onlar›n ve gemilerin üstünde tafl›n›rs›n›z. (Mümin Suresi,  79-80)



MÜM‹NLERE VER‹LEN N‹METLER

MÜM‹NLERE DÜNYADA VER‹LEN N‹METLER

Allah Dünyada da Güzel B‹r Hayatla Yaflat›r

Erkek olsun, kad›n olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulu-
nursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaflat›r›z ve onlar›n karfl›-
l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97)

Allah ‹nananlar›n Kalplerini Uzlaflt›r›r

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

Onlar, seni aldatmak isterlerse, flüphesiz Allah sana yeter. O, seni yar-
d›m›yla ve müminlerle destekledi.  Ve onlar›n kalblerini uzlaflt›rd›. Sen,
yeryüzündekilerin tümünü harcasayd›n bile, onlar›n kalblerini uzlaflt›ra-
mazd›n. Ama Allah, aralar›n› bulup onlar› uzlaflt›rd›. Çünkü O, üstün ve
güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber, sana ve seni
izleyen müminlere Allah yeter. Ey Peygamber, müminleri savafla karfl›
haz›rlay›p-teflvik et. E¤er içinizde sabreden yirmi (kifli) bulunursa, iki
yüz (kifliyi) ma¤lub edebilirler. Ve e¤er içinizden yüz (sab›rl› kifli) bulu-
nursa, kafirlerden binini yener. Çünkü onlar (gerçe¤i) kavramayan bir
topluluktur. (Enfal Suresi, 62-65)

Müminlerin Arkadafllar›

Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, iflte onlar Allah'›n kendilerine nimet
verdi¤i Peygamberler, do¤rular (ve do¤rulayanlar), flehidler ve salihler-
le beraberdir. Ne iyi arkadaflt›r onlar? (Nisa Suresi, 69)

Allah flöyle diyecek: "Ey Meryemo¤lu ‹sa, sana ve annene olan nimeti-
mi hat›rla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beflikte iken de, ye-
tiflkin iken de insanlarla konufluyordun. Sana kitab›, hikmeti, Tevrat'› ve
‹ncil'i ö¤rettim. ‹znimle çamurdan kufl biçiminde (birfleyi) oluflturuyor-
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dun da (yine) iznimle ona üfürdü¤ünde bir kufl oluveriyordu. Do¤ufltan
kör olan›, alacal›y› iznimle iyilefltiriyordun, (yine) benim iznimle ölüleri
(hayata) ç›kar›yordun. ‹srailo¤ullar›na apaç›k belgelerle geldi¤inde on-
lardan inkara sapanlar, "fiüphesiz bu apaç›k bir sihirdir" demifllerdi (de)
‹srailo¤ullar›n› senden geri püskürtmüfltüm." (Maide Suresi, 110)

Allah ‹nananlar›  Seçkin K›lm›flt›r

"Böylece Rabbin seni seçkin k›lacak, sözlerin yorumundan (kaynakla-
nan bir bilgiyi) sana ö¤retecek ve daha önce atalar›n ‹brahim ve ‹shak'a
(nimetini) tamamlad›¤› gibi senin ve Yakub ailesinin üzerindeki nimetini
tamamlayacakt›r. Elbette Rabbin, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
(Yusuf Suresi, 6)

Allah ‹nananlara  ‹stedikleri Herfleyi Vermifltir

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

E¤er Allah'›n nimetini saymaya kalk›flacak olursan›z, onu bir genelleme
yaparak bile sayamazs›n›z. Gerçekten Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyen-
dir. (Nahl Suresi, 18)

‹nananlar›n Evlerine Güvenlik ve Huzur Vermifltir

Allah, size evlerinizi (içinde) "güvenlik ve huzur bulaca¤›n›z yerler" k›l-
d›; ve size hayvan derilerinden hem göç gününde, hem yerleflme gü-
nünde kolayl›kla tafl›yabilece¤iniz evler; yünlerinden, yapa¤›lar›ndan ve
k›llar›ndan bir zamana kadar giyimlikler-döflemelikler ve (ticaret için) bir
meta k›ld›. (Nahl Suresi, 80)

‹flte bunlar; kendilerine Allah'›n nimet verdi¤i Peygamberlerdendir;
Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte tafl›d›klar›m›z (insan nesillerin)den,
‹brahim ve ‹srail (Yakup)in soyundan, do¤ru yola erifltirdiklerimizden ve
seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah')›n ayetleri okundu-
¤unda, a¤layarak secdeye kapan›rlar. (Meryem Suresi, 58)

Ama Bizden kendilerine güzellik geçmifl bulunanlar; iflte, onlar, ondan
uzaklaflt›r›lm›fllard›r. Onun u¤ultusunu bile duymazlar. Onlar nefislerinin
arzulad›¤› (say›s›z nimet) içinde ebedi kal›c›d›rlar. Onlar›, o en büyük
korku hüzne kapt›rmaz ve: "‹flte bu sizin gününüzdür, size va'dedilmifl-
ti" diye melekler onlar› karfl›layacaklard›r. (Enbiya Suresi, 101-103)



Allah ‹nananlar›n Kalplerine Güven ve
Huzur Duygusu ‹ndirir

fiüphesiz, Biz sana apaç›k bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmifl
ve gelecek (her) günah›n› ba¤›fllas›n, üzerindeki nimetini tamamlas›n
ve seni dosdo¤ru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir
zaferle yard›m etsin. Müminlerin kalplerine, imanlar›na iman kat›p-art-
t›rs›nlar diye, 'güven duygusu ve huzur' indiren O'dur. Göklerin ve yerin
ordular› Allah'›nd›r: Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Bütün
bunlar,) Mümin erkekleri ve mü'min kad›nlar›, içinde ebedi kal›c›lar ol-
mak üzere, alt›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokmas› ve kötülüklerini
örtüp-ba¤›fllamas› içindir. ‹flte bu, Allah kat›nda 'büyük kurtulufl ve mut-
luluk'tur. (Fetih Suresi, 1-5)

‹nananlar Yeryüzüne Mirasç› ve Varisdir

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

Ve sizi onlar›n topraklar›na, yurtlar›na, mallar›na ve daha ayak basma-
d›¤›n›z bir yere mirasç› k›ld›. Allah, herfleye güç yetirendir. (Ahzab Su-
resi, 27)

(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir. Onlar, na-
mazlar›n› da (titizlikle) koruyanlard›r. ‹flte (yeryüzünün hakimiyetine ve
ahiretin nimetlerine) varis olacak onlard›r. Ki onlar Firdevs (cennetle-
rin)e de varis olacaklard›r; içinde de ebedi olarak kalacaklard›r. (Mümi-
nun Suresi, 8-11)

Süleyman, Davud'a mirasç› oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kufllar›n
konuflma-dili ö¤retildi ve bize herfleyden (bol bir nimet) verildi. Gerçek-
ten bu, apaç›k bir üstünlüktür." (Neml Suresi, 16)

Zenginlik Verir

Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? (Duha Suresi, 8)

Onlara Kötülük Dokunmaz

Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlar›n› uygulayarak) zafere
ulaflmalar› dolay›s›yla kurtar›r. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüz-
ne kap›lmayacaklard›r. (Zümer Suresi, 61)
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‹nananlar Dünyada ve Ahirette ‹yilik ve Güzellik Bulurlar

Onlardan öylesi de vard›r ki: "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahi-
rette de iyilik (ver) ve bizi ateflin azab›ndan koru" der. ‹flte bunlar›n ka-
zand›klar›na karfl›l›k nasibleri vard›r. Allah, hesab› pek seri görendir.
(Bakara Suresi, 201-202)

(Allah'tan) Sak›nanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" dendi¤inde, "Hay›r" dedi-
ler. Bu dünyada güzel davran›fllarda bulunanlara güzellik vard›r; ahiret
yurdu ise daha hay›rl›d›r. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. (Nahl
Suresi, 30)

Gerçek flu ki, ‹brahim (tek bafl›na) bir ümmetti; Allah'a gönülden yöne-
lip itaat eden bir muvahhiddi ve o müflriklerden de¤ildi. O'nun nimetle-
rine flükrediciydi. (Allah) Onu seçti ve do¤ru yola iletti. Ve Biz ona dün-
yada bir güzellik verdik; fiüphesiz o, ahirette de salih olanlardand›r.
(Nahl Suresi, 120-122)

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

Erkek olsun, kad›n olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulu-
nursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaflat›r›z ve onlar›n karfl›-
l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97)

Allah ‹nananlar› Güç ve ‹ktidar Sahibi Yapar

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'det-
mifltir: Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç ve iktidar sahibi' k›l-
d›ysa, onlar› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için
seçip be¤endi¤i dinlerini kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve
onlar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca Bana
ibadet ederler ve Bana hiçbir fleyi ortak koflmazlar. Kim bundan sonra
inkar ederse, iflte onlar fas›kt›r. (Nur Suresi, 55)

Kurtulufla ve Mutlulu¤a Ermifllerdir 

‹man edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla
cihad edenlerin Allah kat›nda büyük dereceleri vard›r. ‹flte 'kurtulufla ve
mutlulu¤a' erenler bunlard›r. Rableri onlara kat›ndan bir rahmeti, bir
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hoflnutlu¤u ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri
müjdeler. (Tevbe Suresi, 20-21)

Allah'›n ‹nananlara Müjdes‹

Müjde, dünya hayat›nda ve ahirette onlar›nd›r. Allah'›n sözleri için de¤i-
fliklik yoktur. ‹flte büyük 'kurtulufl ve mutluluk' budur. (Yunus Suresi, 64)

Ta¤ut'a kulluk etmekten kaç›nan ve Allah'a içten yönelenler ise; onlar
için bir müjde vard›r, öyleyse kullar›ma müjde ver. Ki onlar, sözü iflitirler
ve en güzeline uyarlar. ‹flte onlar, Allah'›n kendilerini hidayete erdirdi¤i
kimselerdir ve onlar, temiz ak›l sahipleridir. (Zümer Suresi, 17-18)

fiüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah't›r" deyip sonra dosdo¤ru bir istikamet
tutturanlar (yok mu); onlar›n üzerine melekler iner (ve der ki:) "Korkma-
y›n ve hüzne kap›lmay›n, size vadolunan cennetle sevinin." "Biz, dün-
ya hayat›nda da, ahirette de sizin velileriniziz. Orada nefislerinizin arzu-
lad›¤› herfley sizindir ve istedi¤iniz herfley de sizindir." "Çok ba¤›fllayan,
çok esirgeyen (Allah)tan bir a¤›rlanma olarak." (Fussilet Suresi, 30-32)

(Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar ise; onlar için
nimetlerle-donat›lm›fl cennetler vard›r. Orada ebedi olarak kal›c›d›rlar.
Allah'›n va'di hakt›r. O, üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibi-
dir. (Lokman Suresi, 8-9)

Allah yolunda öldürülenleri sak›n 'ölüler' saymay›n. Hay›r, onlar, Rable-
ri kat›nda diridirler, r›z›klanmaktad›rlar. Allah'›n kendi fazl›ndan onlara
verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalar›ndan henüz ulaflmayan-
lara müjdelemeyi isterler ki onlara hiçbir korku yoktur, mahzun da ola-
cak de¤illerdir. Onlar, Allah'tan bir nimeti, bir fazl› (bollu¤u) ve gerçek-
ten Allah'›n müminlerin ecrini bofla ç›karmad›¤›n› müjdelemektedirler.
Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin ça¤r›s›na ica-
bet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sak›nanlar için büyük bir ecir
vard›r. Onlar, kendilerine insanlar: "Size karfl› insanlar topla(n)d›lar, ar-
t›k onlardan korkun" dedikleri halde imanlar› artanlar ve: "Allah bize ye-
ter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir. Bundan dolay›, kendilerine hiçbir
kötülük dokunmadan bir bolluk (fazl) ve Allah'tan bir nimetle geri dön-
düler. Onlar, Allah'›n r›zas›na uydular. Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahi-
bidir. (Al-i ‹mran Suresi, 169-174)
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‹nananlar›n Kalbi Mutmaindir

Ey mutmain (tatmin bulmufl) nefis, Rabbine, hoflnut edici ve hoflnut
edilmifl olarak dön. Art›k kullar›m›n aras›na gir. Cennetime gir. (Fecr Su-
resi, 27-30)

Allah ‹nananlara Yard›m Eder

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

Ey iman edenler, Allah'›n üzerinizdeki nimetini hat›rlay›n. Hani size ordu-
lar gelmiflti; böylece biz de onlar›n üzerine, bir rüzgar ve sizin görmedi¤i-
niz ordular göndermifltik. Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Ahzab Suresi, 9)

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

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

Onlar, yaln›zca; "Rabbimiz Allah't›r" demelerinden dolay›, haks›z yere
yurtlar›ndan sürgün edilip ç›kar›ld›lar. E¤er Allah'›n, insanlar›n kimini ki-
miyle defetmesi (yenilgiye u¤ratmas›) olmasayd›, manast›rlar, kiliseler,
havralar ve içinde Allah'›n isminin çokça an›ld›¤› mescidler, muhakkak
y›k›l›r giderdi. Allah kendi (dini)ne yard›m edenlere kesin olarak yard›m
eder. fiüphesiz Allah, güçlü oland›r, aziz oland›r. Onlar ki, yeryüzünde
kendilerini yerlefltirir, iktidar sahibi k›larsak, dosdo¤ru namaz› k›larlar,
zekat› verirler, ma'rufu emrederler, münkerden sak›nd›r›rlar. Bütün iflle-
rin sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 40-41)

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

Andolsun, siz güçsüz iken Allah size Bedir'de yard›m›yla zafer verdi. fiu
halde Allah'tan sak›n›n, O'na flükredebilesiniz. Sen müminlere: "Rabbi-
nizin size meleklerden indirilmifl üç bin kifliyle yard›m-iletmesi size yet-
mez mi?" diyordun. Evet, e¤er sabrederseniz, sak›n›rsan›z ve onlar da
aniden üstünüze çullan›verirlerse, Rabbiniz size meleklerden niflanl›
befl bin kifliyle yard›m ulaflt›racakt›r. Allah bunu (yard›m›) size ancak bir
müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yapt›. 'Yard›m ve
zafer' (nusret) ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan
Allah'›n kat›ndand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 123-126)

Andolsun, Biz senden önce kendi kavimlerine elçiler gönderdik de on-
lara apaç›k belgeler getirdiler; böylece Biz de suçlu günahkarlardan in-
tikam ald›k. ‹man edenlere yard›m etmek ise, Bizim üzerimizde bir hak-
t›r. (Rum Suresi, 47)

MÜM‹NLERE CENNETTE VER‹LEN N‹METLER

Allah ‹nananlar› Yapt›klar›na Karfl›l›k
Olmak Üzere Cennet‹ne SokacaktIr

Onlar, Adn cennetlerine girerler. Babalar›ndan, efllerinden ve soylar›n-
dan 'salih davran›fllarda' bulunanlar da (Adn cennetlerine girer). Melek-
ler onlara her bir kap›dan girip (flöyle derler:) "Sabretti¤inize karfl›l›k se-
lam size. (Dünya) Yurdun(un) sonu ne güzel." (Rad Suresi 23-24)

‹flte onlar, sabretmelerine karfl›l›k (cennetin en gözde yerinde) odalarla
ödüllendirilirler ve orada esenlik dile¤i ve selamla karfl›lan›rlar. Orada
ebedi olarak kal›c›d›rlar; o, ne güzel bir karargah ve ne güzel bir konak-
lama yeridir. (Furkan Suresi 75,76)

Ki melekler, güzellikle canlar›n› ald›klar›nda: "Selam size" derler. "Yap-
t›klar›n›za karfl›l›k olmak üzere cennete girin." (Nahl Suresi, 32)

Art›k kitab› sa¤-eline verilen kifli, der ki: "Al›n, kitab›m› okuyun." "Çünkü
ben, gerçekten hesab›ma kavuflaca¤›m› sanm›fl (anlam›fl)t›m." Art›k o,
hoflnut bir yaflama içindedir. Yüksek bir cennette. Devflirilecek (meyve
ve eflsiz ürün)leri pek yak›nd›r. "Geride kalan günlerde, 'peflin olarak
sunduklar›n›za karfl›l›k olmak üzere,' afiyetle yiyin ve için." (Hakka Su-
resi, 19-24)
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Cennette Çok Büyük Mülk ve ‹htiflam ‹çinde Yaflatacakt›r

Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. (‹nsan Sure-
si, 20)

Astarlar›, a¤›r ifllenmifl atlastan yataklar üzerinde yaslan›rlar. ‹ki cenne-
tin de meyve-devflirmesi (oradakilere) yak›n (kolay)d›r. (Rahman Sure-
si, 54)

Alt›ndan Irmaklar Akan Cennetlerde Konaklayacaklard›r

‹man edip salih amellerde bulunanlar›, alt›ndan ›rmaklar akan, içinde
ebedi kalacaklar› cennetlere sokaca¤›z. Onda onlar için tertemiz k›l›n-
m›fl efller vard›r. Ve onlar›, 'ne s›cak-ne so¤uk, tam karar›nda gölgeli¤e'
sokaca¤›z. (Nisa Suresi, 57)

O da sizin günahlar›n›z› ba¤›fllar, sizi altlar›ndan ›rmaklar akan cennet-
lere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerlefltirir. ‹flte 'büyük mut-
luluk ve kurtulufl' budur. (Saf Suresi, 12)

Diledi¤i takdirde, sana bundan daha hay›rl›s› olarak alt›ndan ›rmaklar
akan cennetler veren ve senin için köflkler k›lan (Allah) ne yücedir. (Fur-
kan Suresi, 10)

Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (fludur): ‹çinde bozulma-
yan sudan ›rmaklar, tad› de¤iflmeyen sütten ›rmaklar, içenler için lezzet
veren flaraptan ›rmaklar ve süzme baldan ›rmaklar vard›r ve orada on-
lar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir ma¤firet vard›r...
(Muhammed Suresi, 15)

P›nar Bafllar›nda Konaklayacaklard›r

fiüphesiz muttaki olanlar, gölgeliklerde ve p›nar-bafllar›ndad›r; (Mürse-
lat Suresi, 41)

Bir p›nar ki orada "selsebil" olarak adland›r›l›r. (‹nsan Suresi, 18)

Cennet Yemyeflildir

Alabildi¤ine yemyeflildirler. (Rahman Suresi, 64)

Çeflit çeflit 'inceliklere ve güzelliklere' (veya her türden s›k a¤açlara) sa-
hiptirler. (Rahman Suresi, 48)

Gölgeliktir

‹man edip salih amellerde bulunanlar›, alt›ndan ›rmaklar akan, içinde
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ebedi kalacaklar› cennetlere sokaca¤›z. Onda onlar için tertemiz k›l›n-
m›fl efller vard›r. Ve onlar›, 'ne s›cak-ne so¤uk, tam karar›nda gölgeli¤e'
sokaca¤›z. (Nisa Suresi, 57)

Orada tahtlar üzerinde yaslan›p-dayanm›fllard›r. Orada ne (yak›c›) bir
günefl ve ne de dondurucu bir so¤uk görürler. (Meyvelerin) Gölgeleri
onlara pek yak›n ve devflirilmeleri kolaylaflt›r›ld›kça kolaylaflt›r›lm›fl. (‹n-
san Suresi, 13-14)

Yüksek Konaklar ve Köflkler Vard›r

Diledi¤i takdirde, sana bundan daha hay›rl›s› olarak alt›ndan ›rmaklar
akan cennetler veren ve senin için köflkler k›lan (Allah) ne yücedir. (Fur-
kan Suresi, 10)

‹man edip salih amellerde bulunanlar; onlar›, içinde ebedi kal›c›lar ola-
rak, alt›ndan ›rmaklar akan cennetin yüksek köflklerine muhakkak yer-
lefltirece¤iz. (Salih) Amellerde bulunanlar›n ecri ne güzeldir. (Ankebut
Suresi, 58)

Ancak Rablerinden korkup-sak›nanlar ise; onlara yüksek köflkler vard›r,
onlar›n üstünde de yüksek köflkler bina edilmifltir. Onlar›n alt›nda ›r-
maklar akmaktad›r. (Bu,) Allah'›n va'didir. Allah, va'dinden dönmez. (Zü-
mer Suresi, 20)

Yükseklere Kurulmufl Tahtlar Vard›r

Orada tahtlar üzerinde yaslan›p-dayanm›fllard›r. Orada ne (yak›c›) bir
günefl ve ne de dondurucu bir so¤uk görürler. (‹nsan Suresi, 13)

'Özenle ifllenmifl mücevher' tahtlar üzerindedirler. (Vak›a Suresi, 15)

Yast›klar ve Çarp›c› Güzell‹kte
Döflekler Vard›r

Astarlar›, a¤›r ifllenmifl atlastan yataklar üzerinde yaslan›rlar. ‹ki cenne-
tin de meyve-devflirmesi (ordakilere) yak›n (kolay)d›r. (Rahman Suresi,
54)

Yeflil yast›klara ve çarp›c› güzellikteki döfleklere yaslan›rlar. (Rahman
Suresi, 76)

Dizi dizi yast›klar, Ve serilmifl yayg›lar. (Gafliye Suresi, 15-16)

Yükseklere-kurulmufl döflekler (sedirler). (Vak›a Suresi, 34)
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En Güzel Giysiler ve Tak›lar Vard›r

Ve sabretmeleri dolay›s›yla cennetle ve ipekle ödüllendirmifltir. (‹nsan
Suresi, 12)

Onlar›n üzerinde hafif ipek ve a¤›r ifllenmifl atlastan yeflil elbiseler var-
d›r. Gümüflten bileziklerle bezenmifllerdir. Rableri onlara tertemiz bir
flarap içirmifltir. (‹nsan Suresi, 21)

Hiç flüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amellerde bulunanlar› alt›n-
dan ›rmaklar akan cennetlere sokar, orada alt›ndan bileziklerle ve inci-
lerle süslenirler; oradaki elbiseleri ipek(ten)tir. (Hac Suresi, 23)

Adn cennetleri (onlar›nd›r); oraya girerler, orada alt›ndan bileziklerle ve
incilerle süslenirler. Ve orada onlar›n elbiseleri ipek(ten)dir. (Fat›r Sure-
si, 33)

Cennettek‹ Y‹yecek ve ‹çecekler

Onlar›n üzerinde hafif ipek ve a¤›r ifllenmifl atlastan yeflil elbiseler var-
d›r. Gümüflten bileziklerle bezenmifllerdir. Rableri onlara tertemiz bir
flarap içirmifltir. (‹nsan Suresi, 21)

fiüphesiz ki iyiler (ebrar), kar›fl›m› kafur olan bir kadehten içerler.
Allah'›n kullar›n›n kendisinden içtikleri bir kaynak; onu f›flk›rtt›kça f›flk›r-
t›p ak›t›rlar. (‹nsan Suresi, 5-6)

Kaynaktan (doldurulmufl) kadehlerle çevrelerinde dolafl›l›r. Bembeyaz;
içenlere lezzet (veren bir içki). Onda ne bir gaile vard›r, ne de kendile-
rinden geçip, ak›llar› çelinir. (Saffat Suresi, 45-47)

Kayna¤›ndan (doldurulmufl) testiler, ibrikler ve kadehler, Ki bundan ne
bafllar›n› bir a¤r› tutar, ne de kendilerinden geçip ak›llar› çelinir. Arzula-
y›p-seçecekleri meyveler, Canlar›n›n çekti¤i kufl eti. (Vak›a Suresi, 18-
21)

Yüklü dallar› bükülmüfl kiraz (a¤açlar›), Üstüste dizili meyveleri sarkm›fl
muz a¤açlar›, (Vak›a Suresi, 28-29)

Ve (daha) birçok meyveler aras›nda, Kesilip-eksilmeyen ve yasaklan-
mayan (meyveler). (Vak›a Suresi, 32-33)

Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (fludur): ‹çinde bozulma-
yan sudan ›rmaklar, tad› de¤iflmeyen sütten ›rmaklar, içenler için lezzet
veren flaraptan ›rmaklar ve süzme baldan ›rmaklar vard›r ve orada on-
lar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir ma¤firet vard›r.
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Hiç (böyle mükafaatlanan bir kifli), ateflin içinde ebedi olarak kalan ve
ba¤›rsaklar›n› 'parça parça koparan' kaynar sudan içirilen kimseler gibi
olur mu? (Muhammed Suresi, 15)

(Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yak›n ve devflirilmeleri kolaylaflt›r›l-
d›kça kolaylaflt›r›lm›fl. Çevrelerinde gümüflten billur kaplar, kupalar do-
laflt›r›l›r. Gümüflten billur kaplar ki, onlar› belli bir ölçüyle tespit etmifller-
dir. Orada onlara bir kadeh içirilir ki, kar›fl›m› zencefildir. (‹nsan Suresi,
14-17)

‹çlerinde (her türden) meyve, eflsiz-hurma ve eflsiz-nar vard›r. (Rah-
man Suresi, 68)

Cennette ‹nsan›n ‹stedi¤i Herfley Vard›r

"Onlar›n etraf›nda alt›n tepsiler ve testilerle dolafl›l›r; orada nefislerin ar-
zu etti¤i ve gözlerin lezzet (zevk) ald›¤› herfley var. Ve siz orada süre-
siz kalacaks›n›z." (Zuhruf Suresi, 71)

(O gün) Zalimleri kazand›klar› dolay›s›yla korkuyla titrerlerken görür-
sün; o (yapt›klar›) da üstlerine çöküvermifltir. ‹man edip salih amellerde
bulunanlar ise, cennet bahçelerindedirler. Rableri kat›nda her diledikle-
ri onlar›nd›r. ‹flte büyük fazl (nimet ve üstünlük) budur. (fiura Suresi, 22)

(Onlar da) Dediler ki: "Bize olan va'dinde sad›k kalan ve bizi bu yere mi-
rasç› k›lan Allah'a hamd olsun ki, cennetten diledi¤imiz yerde konakla-
yabiliriz. (Salih) Amellerde bulunanlar›n ecri ne güzeldir. (Zümer Sure-
si, 74)

Orada Büyük Bir Nimet Vard›r

O gün, öyle yüzler de vard›r ki, nimette (engin bir mutluluk içinde)dirler.
(Gafliye Suresi, 8)

Nimetlerle donat›lm›fl (naim) cennetlerde. (Saffat Suresi, 43)

Mutlu ve Huzur Dolu Bir Yaflam Vard›r

Onlar›, kendisinden gerçekten hoflnut kalacaklar› bir yere sokacakt›r.
fiüphesiz Allah, bilendir, halimdir. (Hac Suresi, 59)

Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunanlar (onlar›n d›-
fl›ndad›r); iflte bunlar, cennete girecekler ve hiçbir fleyle zulme u¤rat›l-
mayacaklar. (Meryem Suresi, 60)

O gün, öyle yüzler de vard›r ki, nimette (engin bir mutluluk içinde)dirler.
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Harcad›¤›-çabadan dolay› hoflnuttur. (Gafliye Suresi, 8-9)

Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; art›k onlar 'bir cennet
bahçesinde' 'sevinç içinde a¤›rlan›rlar'. (Rum Suresi, 15)

Nimetin par›lt›l›-sevincini sen onlar›n yüzlerinde tan›rs›n. (Mutaffifin Su-
resi, 24)

Güvenlik Vard›r

Bizim kat›m›zda sizi (Bize) yaklaflt›racak olan ne mallar›n›z, ne de ev-
latlar›n›zd›r; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar baflka. ‹flte on-
lar; onlar için yapt›klar›na karfl›l›k olmak üzere kat kat mükafaat vard›r
ve onlar yüksek köflklerinde güven içindedirler. (Sebe Suresi, 37)

Kin ve Nefret Yoktur

Onlar›n gö¤üslerinde kinden (ne varsa tümünü) s›y›r›p-çektik, kardefller
olarak tahtlar üzerinde karfl› karfl›yad›rlar. (Hicr Suresi, 47)

Biz onlar›n gö¤üslerinde kinden ne varsa çekip alm›fl›z. Altlar›ndan ›r-
maklar akar. Derler ki: "Bizi buna ulaflt›ran Allah'a hamd olsun. E¤er
Allah bize hidayet vermeseydi biz do¤ruya ermeyecektik. Andolsun, Rab-
bimizin elçileri hak ile geldiler." Onlara: "‹flte bu, yapt›klar›n›za karfl›l›k ola-
rak mirasç› k›l›nd›¤›n›z cennettir" diye seslenilecek. (Araf Suresi, 43)

Bofl Konuflma ve Yalan Yoktur

‹çinde, ne 'bofl ve saçma bir söz' iflitirler, ne bir yalan. (Nebe Suresi, 35)

Orda anlams›z bir söz iflitmez. (Gafliye Suresi, 11)

Yorgunluk ve B›kk›nl›k Yoktur

"Ki O, bizi kendi fazl›ndan (ebedi olarak) kal›nacak bir yurda yerlefltirdi;
burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir b›kk›nl›k da do-
kunmaz." (Fat›r Suresi, 35)

Korku ve Hüzün Yoktur

Allah'›n kendi fazl›ndan onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara
arkalar›ndan henüz ulaflmayanlara müjdelemeyi isterler ki onlara hiçbir
korku yoktur, mahzun da olacak de¤illerdir. (Al-i imran Suresi, 170)

Derler ki: "Bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun; flüphesiz
Rabbimiz, gerçekten ba¤›fllayand›r, flükrü kabul edendir." (Fat›r Suresi,
34)



Güzel Yüzlü ve Güzel Huylu Efller Vard›r

Gerçek flu ki, Biz onlar› yeni bir infla (yaratma) ile infla edip-yaratt›k.
Onlar› hep bakireler olarak k›ld›k,  Efllerine sevgiyle tutkun (ve) hep ya-
fl›t, (Vak›a Suresi, 35-37)

(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanlar› müjdele. Ger-
çekten onlar için altlar›ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r. Kendilerine
r›z›k olarak bu ürünlerden her yedirildi¤inde: "Bu daha önce de r›z›klan-
d›¤›m›zd›r" derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmufl-
tur. Orada, onlar için tertemiz efller vard›r ve onlar orada süresiz kala-
caklard›r. (Bakara Suresi, 25)

Ve yanlar›nda bak›fllar›n› yaln›zca efllerine çevirmifl iri gözlü kad›nlar
vard›r. (Saffat Suresi, 48)

Ve iri gözlü huriler, Sanki sakl› inciler gibi; (Vak›a Suresi, 22-23)

‹flte böyle; ve Biz onlar› iri gözlü hurilerle evlendirmiflizdir. (Duhan Su-
resi, 54)

Orada huylar› güzel, yüzleri güzel kad›nlar vard›r. fiu halde Rabbinizin
hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ota¤lar içinde korunmufl huri ka-
d›nlar. (Rahman Suresi, 70-72)

Cennet Halk› Genç ve Yafl›tt›r

Çevrelerinde (gençlikleri ve dinçlikleri) ebedi k›l›nm›fl civanlar dolafl›r-
durur; sen onlar› gördü¤ün zaman saç›lm›fl birer inci san›rs›n. (‹nsan
Suresi, 19)

Gerçek flu ki, Biz onlar› yeni bir infla (yaratma) ile infla edip-yaratt›k.
Onlar› hep bakireler olarak k›ld›k, Efllerine sevgiyle tutkun (ve) hep ya-
fl›t, (Vak›a Suresi, 35-37)

Büyük Kurtulufl ve Mutluluk Vard›r

Her nefis ölümü tad›c›d›r. K›yamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce
ödenecektir. Kim ateflten uzaklaflt›r›l›r ve cennete sokulursa, art›k o
gerçekten kurtulufla ermifltir. Dünya hayat›, aldat›c› metadan baflka bir-
fley de¤ildir. (Al-i ‹mran Suresi, 185)

O da sizin günahlar›n›z› ba¤›fllar, sizi altlar›ndan ›rmaklar akan cennet-
lere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerlefltirir. ‹flte 'büyük mut-
luluk ve kurtulufl' budur. (Saf Suresi, 12)
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O gün, mümin erkekler ile mümin kad›nlar›, nurlar› önlerinde ve sa¤la-
r›nda koflarken görürsün. "Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedi kal›c›lar
(oldu¤unuz), alt›ndan ›rmaklar akan cennetlerdir." ‹flte 'büyük kurtulufl
ve mutluluk' budur. (Hadid Suresi, 12)

Herfleyin Üzerinde Allah'›n R›zas› ve Hoflnutlu¤u Vard›r

Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kad›nlara içinde ebedi kalmak üze-
re, alt›ndan ›rmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel mes-
kenler vaadetmifltir. Allah'tan olan hoflnutluk ise en büyüktür. ‹flte büyük
kurtulufl ve mutluluk budur. (Tevbe Suresi, 72)



KURAN'DA BAHSED‹LEN MEKANLAR

TUR-U S‹NA
(Tur kelimesi da¤ anlam›na gelir.) 

Sizden misak alm›fl ve Tur'u üstünüze yükseltmifltik (ve demifltik ki:)
"Size verdi¤imize s›ms›k› yap›fl›n ve onda olan› (hükümleri sürekli) ha-
t›rlay›n, ki sak›nas›n›z." (Bakara Suresi, 63)

Böylelikle Musa, süreyi tamamlay›p ailesiyle birlikte yola koyulunca, Tur
taraf›nda bir atefl gördü. Ailesine: "Siz durun, gerçekten bir atefl gör-
düm; umar›m ondan ya bir haber, ya da ›s›nman›z için bir kor parças›
getiririm." dedi. Derken oraya geldi¤inde, o kutlu yerdeki vadinin sa¤
yan›nda olan bir a¤açtan: "Ey Musa, Alemlerin Rabbi olan Allah benim;"
diye seslenildi. (Kasas Suresi, 29-30)

Ona, Tur'un sa¤ yan›ndan seslendik ve onu (kendisiyle) gizlice söylefl-
mek için yak›nlaflt›rd›k. (Meryem Suresi, 52)

Ey ‹srailo¤ullar›, andolsun, sizi düflmanlar›n›zdan kurtard›k. Tur'un sa¤
yan›nda sizinle vaadlefltik ve üzerinize kudret helvas›yla b›ld›rc›n indir-
dik. (Taha Suresi, 80)

Ve (daha çok) Tur-i Sina'da ç›kan bir a¤aç (türü de yaratt›k); o ya¤l› ve
yiyenlere bir kat›k olarak bitmekte (ürün vermekte)dir. (Müminun Sure-
si, 20)

Musa'ya o ifli (ilahi vahyi verip) gerçeklefltirdi¤imiz zaman, sen (Tur'un)
bat› yan›nda de¤ildin ve (buna) flahid olanlardan da de¤ildin. Ancak biz
birçok nesiller infla ettik de onlar›n üzerinde (nice) ömür(ler) uzay›p
geçti. Ve sen Medyen halk› içinde yaflay›p da ayetlerimizi onlardan oku-
yarak ö¤renmifl de¤ilsin. Ancak (bu bilgileri sana) gönderen Biziz. (Mu-
sa'ya) Seslendi¤imiz zaman da, sen Tur'un yan›nda de¤ildin. Ancak
Rabbinden bir rahmet olmak üzere senden önce kendilerine bir uyar›c›
gelmemifl olan bir kavmi uyarman için (gönderildin). Umulur ki, ö¤üt al›p
düflünürler diye. (Kasas Suresi, 44-46)

Sina da¤›na, (Tin Suresi, 2)

Tur'a andolsun. (Tur Suresi, 1)

282



TUVA VAD‹S‹
Tuva Vadisi Allah'›n Hz. Musa ile ilk olarak konufltu¤u ve ona Kendisi
için seçti¤i kulu oldu¤unu bildirdi¤i kutsal yerdir. Bir atefl görmesi üzeri-
ne, ailesinden ayr›larak ateflin bulundu¤u yere yönelen Hz. Musa'ya, bir
çal›dan seslenilen ve mucizelerin verildi¤i bir mekand›r. Bu kutsal yerin
ismi Kuran'da iki ayette geçmektedir:

"Gerçekten Ben, Ben senin Rabbinim. Ayakkab›lar›n› ç›kar; çünkü sen,
kutsal vadi olan Tuva'das›n." (Taha Suresi, 12)

Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmiflti: (Naziat Suresi, 16)

MESC‹D-‹ HARAM - BEYT-‹ HARAM – 
BEYT-‹ AT‹K - KABE
Kuran'da Kabe de¤iflik isimlerle adland›r›lm›flt›r. Bu isimler ilk ev anla-
m›na gelen Beyt-i Atik, Beyt-i Haram, Mescid-i Haramd›r.

Kabe

‹brahim, ‹smail'le birlikte Evin (Ka'be'nin) sütunlar›n› yükseltti¤inde (iki-
si flöyle dua etmiflti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. fiüphesiz, Sen
ifliten ve bilensin"; (Bakara Suresi, 127)

fiüphesiz, 'Safa' ile 'Merve' Allah'›n iflaretlerindendir. Böylece kim Evi
(Ka'be'yi) hacceder veya umre yaparsa, art›k bu ikisini tavaf etmesinde
kendisi için bir sak›nca yoktur. Kim de gönülden bir hay›r yaparsa (kar-
fl›l›¤›n› al›r). fiüphesiz Allah, flükrün karfl›l›¤›n› verendir, bilendir. (Baka-
ra Suresi, 158)

Gerçek flu ki, insanlar için ilk kurulan Ev, Bekke (Mekke) de, o, kutlu ve
bütün insanlar (alemler) için hidayet olan (Ka'be)dir. Orada apaç›k ayet-
ler (ve) ‹brahim'in makam› vard›r. Kim oraya girerse o güvenliktedir.
Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev'i haccetmesi Allah'›n insanlar üze-
rindeki hakk›d›r. Kim de inkâr ederse, flüphesiz, Allah alemlere karfl›
muhtaç olmayand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 96-97) 

Hani biz ‹brahim'e Evin (Kabe'nin) yerini belirtip haz›rlad›¤›m›z zaman
(flöyle emretmifltik:) "Bana hiçbir fleyi ortak koflma, tavaf edenler, k›yam
edenler, rükua ve sücuda varanlar için Evimi tertemiz tut." (Hac Suresi,
26)
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Mesc‹d-i Haram

Biz, senin yüzünü çok defa gö¤e do¤ru çevirip- durdu¤unu görüyoruz.
fiimdi elbette seni hoflnud olaca¤›n k›bleye çevirece¤iz. Art›k yüzünü
Mescid-i Haram yönüne çevir. Her nerede bulunursan›z, yüzünüzü
onun yönüne çevirin. fiüphesiz, kendilerine kitap verilenler, tart›flmas›z
bunun Rablerinden bir gerçek (hak) oldu¤unu elbette bilirler. Allah, yap-
t›klar›n›zdan gafil de¤ildir. (Bakara Suresi, 144)

Her nereden ç›karsan, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. fiüphesiz
bu, Rabbinden olan bir hakt›r. Allah, yapt›klar›n›zdan gafil de¤ildir. (Ba-
kara Suresi, 149)

Her nereden ç›karsan, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Siz de)
Her nerede olursan›z yüzünüzü O'nun yönüne çevirin. Öyle ki, onlardan
zulmedenlerin d›fl›nda insanlar›n, size karfl› bir delilleri olmas›n. Onlar-
dan korkmay›n, Benden korkun, üzerinizdeki nimetimi tamamlayay›m.
Umulur ki hidayete erersiniz. (Bakara Suresi, 150)

Onlar, Mescid-i Haram'dan (insanlar›) al›koyarlarken ve onun (gerçek
ve lay›k) koruyucular› de¤ilken Allah, ne diye onlar› azapland›rmas›n?
Onun (as›l) koruyucular› yaln›zca korkup-sak›nanlard›r. Ancak onlar›n
ço¤u bilmezler. (Enfal Suresi, 34)

Mescid-i Haram yan›nda kendileriyle anlaflt›klar›n›z d›fl›nda, müflrikle-
rin Allah kat›nda ve Resûlünün kat›nda nas›l bir ahdi olabilir? fiu halde
o (anlaflmal› olanlar), size karfl› (do¤ru) bir tutum tak›nd›kça, siz de on-
lara karfl› do¤ru bir tutum tak›n›n. fiüphesiz Allah, muttaki olanlar› se-
ver. (Tevbe Suresi, 7)

Hac›lara su da¤›tmay› ve Mescid-i Haram'› onarmay›, Allah'a ve ahiret
gününe iman eden ve Allah yolunda cihad edenin (yapt›klar›) gibi mi
sayd›n›z? (Bunlar) Allah kat›nda bir olmazlar. Allah zulmeden bir toplu-
lu¤a hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 19)

Ey iman edenler, müflrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu y›llar›ndan
sonra art›k Mescid-i Haram'a yaklaflmas›nlar. E¤er ihtiyaç içinde kal-
maktan korkarsan›z, Allah dilerse sizi kendi fazl›ndan zengin k›lar. fiüp-
hesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 28)

Beyt-i Haram 

Ey iman edenler, Allah'›n fliarlar›na, haram olan ay'a, kurbanl›k hayvan-
lara, (onlardaki) gerdanl›klara ve Rablerinden bir fazl ve hoflnutluk iste-
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yerek Beyt-i Haram'a gelenlere sak›n sayg›s›zl›k etmeyin. ‹hramdan
ç›kt›n›z m› art›k avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan al›koydukla-
r›ndan dolay› bir toplulu¤a olan kininiz, sak›n sizi haddi aflmaya sürük-
lemesin. ‹yilik ve takva konusunda yard›mlafl›n, günah ve haddi aflma-
da yard›mlaflmay›n ve Allah'tan korkup-sak›n›n. Gerçekten Allah (ceza
ile) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (Maide Suresi, 2)

Allah, Beyt-i Haram (olan) Kabe'yi insanlar için bir ayaklanma (k›yam
evi) k›ld›; Haram Ay'›, kurban› ve boyunlardaki gerdanl›klar› da. Bu,
Allah'›n göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildi¤ini ve Allah'›n gerçek-
ten herfleyi bilen oldu¤unu bilmeniz içindir. (Maide Suresi, 97)

"Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklar›mdan bir k›sm›n› Beyt-i Haram ya-
n›nda ekini olmayan bir vadiye yerlefltirdim; Rabbimiz, dosdo¤ru nama-
z› k›ls›nlar diye (öyle yapt›m), böylelikle Sen, insanlar›n bir k›sm›n›n
kalblerini onlara ilgi duyar k›l ve onlar› birtak›m ürünlerden r›z›kland›r.
Umulur ki flükrederler." (‹brahim Suresi, 37)

Bir k›s›m ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-
i Haram'dan, çevresini bereketlendirdi¤imiz Mescid-i Aksa'ya götüren O
(Allah) yücedir. Gerçekten O, iflitendir, görendir. (‹sra Suresi, 1)

Gerçek flu ki, inkar edip Allah yolundan ve yerlilerle d›flar›dan gelenler
için eflit olarak (haram ve k›ble) k›ld›¤›m›z Mescid-i Haram'dan al›ko-
yanlara, orada zulmederek adaletten ayr›lanlara ac› bir azab tadd›r›r›z.
(Hac Suresi, 25)

Beyt-i Atik

Sonra kirlerini gidersinler, adaklar›n› yerine getirsinler. Beyt-i Atik'i tavaf
etsinler. (Hac Suresi, 29)

Onlarda sizin için ad› konulmufl bir süreye kadar yararlar vard›r. Sonra
onlar›n yerleri Beyt-i Atik'tir. (Hac Suresi, 33)

SAFA - MERVE
fiüphesiz, 'Safa' ile 'Merve' Allah'›n iflaretlerindendir. Böylece kim Evi
(Ka'be'yi) hacceder veya umre yaparsa, art›k bu ikisini tavaf etmesinde
kendisi için bir sak›nca yoktur. Kim de gönülden bir hay›r yaparsa (kar-
fl›l›¤›n› al›r). fiüphesiz Allah, flükrün karfl›l›¤›n› verendir, bilendir.  (Ba-
kara Suresi, 158)
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MESC‹D-‹ AKSA
Bir k›s›m ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-
i Haram'dan, çevresini bereketlendirdi¤imiz Mescid-i Aksa'ya götüren O
(Allah) yücedir. Gerçekten O, iflitendir, görendir. (‹sra Suresi, 1)

MEKKE
Kuran'da Kabe'nin bulundu¤u flehir olarak bahsi geçen Mekke, kutsal
mekanlardand›r. Mekke'nin Kuran'da geçen di¤er isimleri Bekke ve fie-
hirlerin Anas›'d›r.

Gerçek flu ki, insanlar için ilk kurulan Ev, Bekke (Mekke) de, o, kutlu ve
bütün insanlar (alemler) için hidayet olan (Ka'be)dir. (Al-i ‹mran Suresi,
96)

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

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

Görmediler mi ki, çevrelerinde insanlar kap›l›p-ya¤ma edilirken, biz Ha-
rem (Mekke'y)i güvenilir (ve dokunulmaz) k›ld›k? Yine de onlar, bat›la
inan›p Allah'›n nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? (Ankebut Suresi, 67)

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

Onlara karfl› size zafer verdikten sonra, Mekke'nin göbe¤inde ellerini
sizden ve sizin de ellerinizi onlardan çeken O'dur. Allah, yapt›klar›n›z›
hakk›yla görendir. (Fetih Suresi, 24)
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MED‹NE (YESR‹B)
Medine Peygamberimiz önderli¤inde Müslümanlar›n hicret etti¤i flehir-
dir. Hicret edenlere "Muhacir" hicret edenleri a¤›rlayanlara "Ensar" de-
nilmifltir.

Çevrenizdeki bedevilerden münaf›k olanlar vard›r ve Medine halk›ndan
da nifak› al›flkanl›¤a çevirmifl olanlar vard›r. Sen onlar› bilmezsin, biz
onlar› biliriz. Biz onlar› iki kere azabland›raca¤›z, sonra onlar büyük bir
azaba döndürülecekler. (Tevbe Suresi, 101)

Medine halk›na ve çevresindeki bedevilere, Allah'›n elçisinden geri kal-
malar›, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yak›flmaz. Bu, ger-
çekten onlar›n Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, 'dayan›lmaz bir
açl›k' (çekmeleri), kâfirleri 'kin ve öfkeyle ayakland›racak' bir yere ayak
basmalar› ve düflmana karfl› bir baflar› kazanmalar› karfl›l›¤›nda, mut-
laka onlara bununla salih bir amel yaz›lm›fl olmas› nedeniyledir. fiüphe-
siz Allah, iyilik yapanlar›n ecrini kaybetmez. (Tevbe Suresi, 120)

Onlardan bir grup da hani flöyle demiflti: "Ey Yesrib (Medine) halk›, ar-
t›k sizin için (burada) kalacak yer yok, flu halde dönün." Onlardan bir
topluluk da: "Gerçekten evlerimiz aç›kt›r" diye Peygamberden izin isti-
yordu; oysa onlar(›n evleri) aç›k de¤ildi. Onlar yaln›zca kaçmak istiyor-
lard›. (Ahzab Suresi, 13)

Derler ki, "Andolsun, Medine'ye bir dönecek olursak, gücü ve onuru çok
olan, düflkün ve zay›f olan› elbette oradan sürüp-ç›karacakt›r." Oysa iz-
zet (güç, onur ve üstünlük) Allah'›n, O'nun Resûlü'nün ve mü'minlerin-
dir. Ancak münaf›klar bilmiyorlar. (Münaf›kun Suresi, 8)

Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) haz›rlay›p iman› (gönüllerine)
yerlefltirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen fleylerden
dolay› içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir aç›kl›k
(ihtiyaç) olsa bile (kardefllerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsi-
nin 'cimri ve bencil tutkular›ndan' korunmuflsa, iflte onlar, felah (kurtu-
lufl) bulanlard›r. (Haflr Suresi, 9)

Andolsun, e¤er münaf›klar, kalplerinde hastal›k bulunanlar ve flehirde
k›flk›rt›c›l›k yapan (yalan haber yayan)lar (bu tutumlar›na) bir son ver-
meyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara sald›rt›r›z, sonra orada senin-
le pek az (bir süre) komflu kalabilirler. (Ahzab Suresi, 60)
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MISIR
Musa ve kardefline (flöyle) vahyettik: "M›s›r'da kavminiz için evler haz›r-
lay›n, evlerinizi namaz k›l›nan (ve k›bleye dönük) yerler yap›n ve nama-
z› dosdo¤ru k›l›n. Mü'minleri de müjdele." (Yunus Suresi, 87)

Onu sat›n alan bir M›s›r'l› (aziz,) kar›s›na: "Onun yerini üstün tut (ona
güzel bak), umulur ki bize bir yarar› dokunur ya da onu evlat ediniriz"
dedi. Böylelikle biz, Yusuf'u yeryüzünde (M›s›r'da) yerleflik k›ld›k. Ona
sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) ö¤rettik. Allah, emrinde galib olan-
d›r, ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. (Yusuf Suresi, 21)

Siz (ise flöyle) demifltiniz: "Ey Musa, biz bir çeflit yeme¤e katlanmaya-
ca¤›z, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarm›-
sak, mercimek ve so¤an ç›kars›n." (O zaman Musa:) "Hay›rl› olan›, flu
de¤ersiz, fleyle mi de¤ifltirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) M›s›r'a inin,
çünkü (orada) kendiniz için istedi¤iniz vard›r" demiflti. Onlar›n üzerine
horluk ve yoksulluk (damgas›) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba u¤rad›-
lar. Bu, kuflkusuz, Allah'›n ayetlerini tan›mazl›klar› ve Peygamberleri
haks›z yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve s›n›r›
çi¤nemelerindendi. (Bakara Suresi, 61)

‹flte böylece Biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan (iktidar) verdik. Öy-
le ki, orada (M›s›r'da) diledi¤i yerde konaklad›. Biz kime dilersek rahme-
timizi nasip ederiz ve iyilik yapanlar›n ecrini kayba u¤ratmay›z. (Yusuf
Suresi, 56)

Böylece onlar (gelip) Yusuf'un yan›na girdikleri zaman, anne ve baba-
s›n› ba¤r›na bast› ve dedi ki: "Allah'›n dilemesiyle M›s›r'a güvenlik için-
de giriniz." (Yusuf Suresi, 99)

Gerçek flu ki, Firavun yeryüzünde (M›s›r'da) büyüklenmifl ve oran›n hal-
k›n› birtak›m f›rkalara ay›r›p bölmüfltü; onlardan bir bölümünü güçten
düflürüyor, erkek çocuklar›n› bo¤azlay›p kad›nlar›n› diri b›rak›yordu.
Çünkü o, bozgunculardand›. (Kasas Suresi, 4)

‹REM
'Yüksek sütunlar' sahibi ‹rem'e? Ki flehirler içinde onun bir benzeri ya-
rat›lm›fl de¤ildi. (Fecr Suresi,  7-8)



BAB‹L
Ve onlar, Süleyman'›n mülkü (nübüvveti) hakk›nda fleytanlar›n anlatt›k-
lar›na uydular. Süleyman inkar etmedi; ancak fleytanlar inkar etti. Onlar,
insanlara sihri ve Babil'deki iki mele¤e Harut'a ve Marut'a indirileni ö¤re-
tiyorlard›. Oysa o  ikisi: "Biz, yaln›zca bir fitneyiz, sak›n inkar etme" de-
medikçe hiç kimseye (bir fley) ö¤retmezlerdi. Fakat onlardan erkekle ka-
r›s›n›n aras›n› açan fleyi ö¤reniyorlard›. Oysa onunla Allah'›n izni olma-
d›kça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna ra¤men kendilerine zarar
verecek ve yarar sa¤lamayacak fleyi ö¤reniyorlard›. Andolsun onlar, bu-
nu sat›n alan›n, ahiretten hiçbir pay› olmad›¤›n› bildiler; kendi nefislerini
karfl›l›¤›nda satt›klar› fley ne kötü; bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 102)

KURAN'DA PEYGAMBERLER‹N VE MÜM‹NLER‹N 
‹MT‹HAN OLDUKLARI MEKANLAR

Hz. Yunus - Bal›k ve Gemi

fiüphesiz Yunus da gönderilmifl (elçi)lerdendi. Hani o, dolu bir gemiye
kaçm›flt›. Böylece kur'aya kat›lm›flt› da, kaybedenlerden olmufltu. Der-
ken onu bal›k yutmufltu, oysa o k›nanm›flt›. E¤er (Allah'› çokça) tesbih
edenlerden olmasayd›, Onun karn›nda (insanlar›n) dirilip-kald›r›lacakla-
r› güne kadar kalakalm›flt›. Sonunda o hasta bir durumdayken ç›plak bir
yere (sahile) att›k. Ve üzerine, s›k-genifl yaprakla (kaba¤a benzer) tür-
den bir a¤aç bitirdik. (Saffat Suresi, 139-146)

Hz. Yusuf - Kuyu ve Zindan

‹çlerinden bir sözcü dedi ki: "E¤er (mutlaka bir fley) yapacaksan›z, öl-
dürmeyin Yusuf'u, onu kuyunun derinliklerine b›rak›verin de bir yolcu
kafilesi als›n." (Yusuf Suresi, 10)

Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca dav-
rand›klar› zaman, biz ona (flöyle) vahyettik: "Andolsun, sen onlara ken-
dileri, fark›nda de¤ilken bu yapt›klar›n› haber vereceksin." (Yusuf Sure-
si, 15)

Bir yolcu-kafilesi geldi, sucular›n› (kuyuya su almak için) gönderdiler. O
da kovas›n› sark›tt›. "Hey müjde... Bu bir çocuk." dedi. Ve onu (kuyudan
ç›kar›p) 'ticaret konusu bir mal' olarak saklad›lar. Oysa Allah, yapmakta
olduklar›n› bilendi. (Yusuf Suresi, 19)
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(Yusuf) Dedi ki: "Rabbim, zindan, bunlar›n beni kendisine ça¤›rd›klar›
fleyden bana daha sevimlidir. Kurduklar› düzeni benden uzaklaflt›rmaz-
san, onlara (korkar›m) e¤ilim gösterir, (böylece) cahillerden olurum."
(Yusuf Suresi, 33)

Onunla birlikte iki genç de zindana girmiflti. Biri: "Ben (rüyamda) kendi-
mi flarap s›k›yorken gördüm." dedi. Öbürü: "Ben de kendimi bafl›m›n
üstünde ekmek tafl›yorken gördüm; kufl da ondan yemekteydi" dedi.
"Bunun yorumundan bize haber ver. Do¤rusu biz seni, iyilik yapanlar-
dan görmekteyiz." (Yusuf Suresi, 36)

"Ey zindan arkadafllar›m, birbirinden ayr› (bir sürü) Rabler mi daha ha-
y›rl›d›r, yoksa kahhar (kahredici) olan bir tek Allah m›?" (Yusuf Suresi,
39)

"Ey zindan arkadafllar›m, ikinizden biri efendisine flarap içirecek, di¤eri
ise as›lacak, kufl onun bafl›ndan yiyecek. ‹flte hakk›nda fetva istemek-
te oldu¤unuz ifl (art›k) olup bitmifltir." ‹kisinden kurtulaca¤›n› sand›¤› ki-
fliye dedi ki: "Efendinin kat›nda beni hat›rla." Fakat fleytan, efendisine
hat›rlatmay› ona unutturdu, böylece daha nice y›llar (Yusuf) zindanda
kald›. (Yusuf Suresi, 41-42)

Kehf Ehli - Ma¤ara

O gençler, ma¤araya s›¤›nd›klar› zaman, demifllerdi ki: "Rabbimiz, ka-
t›ndan bize bir rahmet ver ve iflimizden bize do¤ruyu kolaylaflt›r (bizi ba-
flar›l› k›l). Böylelikle ma¤arada y›llar y›l› onlar›n kulaklar›na vurduk (de-
rin bir uyku verdik). (Kehf Suresi, 10-11)

Onlar›n kalpleri üzerinde (sabr› ve kararl›l›¤›) rabtetmifltik; (Krala karfl›)
K›yam ettiklerinde demifllerdi ki: "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin
Rabbi'dir; ilah olarak biz O'ndan baflkas›na kesinlikle tapmay›z, (e¤er
tersini) söyleyecek olursak, andolsun, gerçe¤in d›fl›na ç›kar›z." "fiunlar,
bizim kavmimizdir; O'ndan baflkas›n› ilahlar edindiler, onlara apaç›k bir
delil getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karfl› yalan uydurup
iftira düzenden daha zalim kimdir?"  (içlerinden biri demiflti ki:)"Madem
ki siz onlardan ve Allah'tan baflka tapt›klar›ndan kopup-ayr›ld›n›z, o hal-
de, (da¤lara çekilip) ma¤araya s›¤›n›n da Rabbiniz size rahmetinden
(bolca bir miktar›n›) yays›n ve iflinizden size bir yarar kolaylaflt›rs›n."
(Onlara bakt›¤›nda) Görürsün ki, günefl do¤du¤unda ma¤aralar›na sa¤
yandan yönelir, batt›¤›nda onlar› sol yandan keser-geçerdi ve onlar da



onun (ma¤aran›n) genifl bofllu¤undalard›. Bu, Allah'›n ayetlerindendir.
Allah, kime hidayet verirse, iflte hidayet bulan odur, kimi sapt›r›rsa onun
için asla do¤ru-yolu gösterici bir veli bulamazs›n. (Kehf Suresi, 14-17)

Hz. Muhammed - Ma¤ara

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

MESC‹DLER-MÜM‹NLER‹N YAfiADIKLARI
MEKANLAR
Ey Ademo¤ullar›, her mescid yan›nda ziynetlerinizi tak›n›n. Yiyin, için ve
israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. (Araf Suresi, 31)

fiirk koflanlar›n, kendi inkârlar›na bizzat kendileri flahidler iken, Allah'›n
mescidlerini onarmalar›na (hak ve yetkileri) yoktur. iflte bunlar, yapt›kla-
r› bofla gitmifl olanlard›r. Ve bunlar ateflte süresiz kalacak olanlard›r.
Allah'›n mescidlerini, yaln›zca Allah'a ve ahiret gününe iman eden, na-
maz› dosdo¤ru k›lan, zekat› veren ve Allah'tan baflkas›ndan korkma-
yanlar onarabilir. ‹flte, hidayete erenlerden olduklar› umulanlar bunlar-
d›r. Hac›lara su da¤›tmay› ve Mescid-i Haram'› onarmay›, Allah'a ve ahi-
ret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad edenin (yapt›klar›) gibi mi
sayd›n›z? (Bunlar) Allah kat›nda bir olmazlar. Allah zulmeden bir toplu-
lu¤a hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 17-19)

Onlar, yaln›zca; "Rabbimiz Allah't›r" demelerinden dolay›, haks›z yere
yurtlar›ndan sürgün edilip ç›kar›ld›lar. E¤er Allah'›n, insanlar›n kimini ki-
miyle defetmesi (yenilgiye u¤ratmas›) olmasayd›, manast›rlar, kiliseler,
havralar ve içinde Allah'›n isminin çokça an›ld›¤› mescidler, muhakkak
y›k›l›r giderdi. Allah kendi (dini)ne yard›m edenlere kesin olarak yard›m
eder. fiüphesiz Allah, güçlü oland›r, aziz oland›r. (Hac Suresi, 40)

Allah, size evlerinizi (içinde) "güvenlik ve huzur bulaca¤›n›z yerler" k›l-
d›; ve size hayvan derilerinden hem göç gününde, hem yerleflme  gü-
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nünde kolayl›kla tafl›yabilece¤iniz evler; yünlerinden, yapa¤›lar›ndan ve
k›llar›ndan bir zamana kadar giyimlikler-döflemelikler ve (ticaret için) bir
meta k›ld›. (Nahl Suresi, 80)

Böylelikle (Zekeriya) mescidten kavminin karfl›s›na ç›k›p onlara (flu an-
lamlar›) iflaret etti: "Sabah akflam tesbih edin."  (Meryem Suresi, 11)

Ey iman edenler, evlerinizden baflka evlere, yak›nl›k kurup (izin alma-
dan) ve (ev halk›na) selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha ha-
y›rl›d›r; umulur ki ö¤üt al›p düflünürsünüz. E¤er orada kimseyi bulamaz-
san›z, size izin verilinceye kadar art›k oraya girmeyin; ve e¤er "Dönün"
denirse, siz de dönün, bu sizin için daha temizdir. Allah yapt›klar›n›z› bi-
lendir. ‹çinde oturulmayan ve sizin için bir meta (yarar) bulunan evlere
girmenizde bir sak›nca yoktur. Allah, aç›¤a vurduklar›n›z› da, saklad›k-
lar›n›z› da bilir. (Nur Suresi, 27-29)

(Bu nur,) Allah'›n, onlar›n yüceltilmesine ve isminin zikredilmesine izin
verdi¤i evlerdedir; onlar›n içinde sabah akflam O'nu tesbih ederler.
(Nur Suresi, 36)

Kör olana güçlük yoktur, topal olana güçlük yoktur, hasta olana da güç-
lük yoktur; sizin için de, gerek kendi evlerinizden, gerekse babalar›n›z›n
evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardefllerinizin evlerinden,
k›z kardefllerinizin evlerinden, amcalar›n›z›n evlerinden, halalar›n›z›n
evlerinden, day›lar›n›z›n evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtar›-
na malik oldu¤unuz (yerlerden) ya da dostlar›n›z›n (evlerin)den yeme-
nizde bir güçlük yoktur. Hep birarada veya ayr› ayr› yemenizde de bir
günah yoktur. Evlere girdi¤iniz vakit, Allah taraf›ndan kutlu, güzel bir ya-
flama dile¤i olarak birbirinize selam verin. ‹flte Allah, size ayetleri böyle
aç›klar, umulur ki akl›n›z› kullan›rs›n›z.  (Nur Suresi, 61)

"Da¤lardan ustal›kla zevkli evler yontuyorsunuz."  (fiuara Suresi, 149)

KURAN'DA D‹KKAT ÇEK‹LEN MEKANLAR

‹ki Denizin Birleflti¤i Yer

Birbirleriyle kavuflmak üzere iki denizi sal›verdi. ‹kisi aras›nda bir engel
(berzah) vard›r; birbirlerinin s›n›r›n›  geçmezler.  (Rahman Suresi, 19-20)



Güneflin Batt›¤› Yer

Sonunda güneflin batt›¤› yere kadar ulaflt› ve onu kara çamurlu bir gö-
zede batmakta buldu, yan›nda bir kavim gördü. Dedik ki: "Ey Zu'l-Kar-
neyn, (istiyorsan onlar›) ya azaba u¤rat›rs›n veya içlerinde güzelli¤i (ge-
çerli ilke) edinirsin." (Kehf Suresi, 86)

Güneflin Do¤du¤u Yer

Sonunda güneflin do¤du¤u yere kadar ulaflt› ve onu (günefli), kendileri
için bir siper k›lmad›¤›m›z bir kavim üzerine do¤makta iken buldu.
(Kehf Suresi, 90)

‹ki Seddin Aras›

‹ki seddin aras›na kadar ulaflt›, onlar›n (sedlerin) önünde hemen hemen
hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. (Kehf Suresi, 93)

Hz. Meryem'in Do¤u Taraf›nda Çekildi¤i Yer

Kitap'ta Meryem'i de zikret. Hani o, ailesinden kopup do¤u taraf›nda bir
yere çekilmiflti. (Meryem Suresi, 16)

Hurma Dal›n›n Alt›

Derken do¤um sanc›s› onu bir hurma dal›na sürükledi. Dedi ki: "Keflke
bundan önce ölseydim de, haf›zalardan silinip unutuluverseydim." Alt›n-
dan (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kap›lma, Rabbin senin alt (yan)›nda
bir ark k›lm›flt›r." Hurma dal›n› kendine do¤ru salla, üzerine henüz olufl-
mufl-taze hurma dökülüversin." (Meryem Suresi, 23-25)

Hz. Meryem ve ‹sa (a.s.)›n Yerlefltirildi¤i Yer

Biz, Meryem'in o¤lunu ve annesini bir ayet k›ld›k ve ikisini bar›nmaya
elveriflli ve akar suyu olan bir tepede yerlefltirdik. (Müminün Suresi, 50)

Kehf Ehlinin Kald›¤› Yer

O gençler, ma¤araya s›¤›nd›klar› zaman, demifllerdi ki: "Rabbimiz, ka-
t›ndan bize bir rahmet ver ve iflimizden bize do¤ruyu kolaylaflt›r (bizi ba-
flar›l› k›l). (Kehf Suresi, 10)
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(Onlara bakt›¤›nda) Görürsün ki, günefl do¤du¤unda ma¤aralar›na sa¤
yandan yönelir, batt›¤›nda onlar› sol yandan keser-geçerdi ve onlar da
onun (ma¤aran›n) genifl bofllu¤undalard›. Bu, Allah'›n ayetlerindendir.
Allah, kime hidayet verirse, iflte hidayet bulan odur, kimi sapt›r›rsa onun
için asla do¤ru-yolu gösterici bir veli bulamazs›n. (Kehf Suresi, 17)

Ekini Olmayan Bir Vadi

Hani ‹brahim flöyle demiflti: ..."Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklar›m-
dan bir k›sm›n› Beyt-i Haram yan›nda ekini olmayan bir vadiye yerlefl-
tirdim; Rabbimiz, dosdo¤ru namaz› k›ls›nlar diye (öyle yapt›m), böyle-
likle Sen, insanlar›n bir k›sm›n›n kalblerini onlara ilgi duyar k›l ve onlar›
birtak›m ürünlerden r›z›kland›r. Umulur ki flükrederler." (‹brahim Suresi,
37)

CENNET MEKANLARI
Cennet inananlar›n as›l yurdudur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden
her insan Allah'›n haz›rlad›¤› cennetin de¤iflik mekanlar›nda a¤›rlana-
cakt›r. Kuran'da cennet çeflitli yönleriyle tarif edilmektedir. Bahsi geçen
her mekan›n kendine has güzellikleri vard›r. Bu tariflerde Allah'›n insan-
lar için cennette sakl› tuttu¤u nimetlerin ancak bir bölümü geçmektedir.

Allah onlar için, süresiz kalacaklar›, alt›ndan ›rmaklar akan cennetler
haz›rlad›. ‹flte büyük 'kurtulufl ve mutluluk' budur. (Tevbe Suresi, 89)

‹man edenler ve salih amellerde bulunanlar da, Rableri onlar› imanlar›
dolay›s›yla alt›ndan ›rmaklar akan, nimetlerle donat›lm›fl cennetlere yö-
neltip-iletir (hidayet eder). (Yunus Suresi, 9)

Hiç flüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amellerde bulunanlar› alt›n-
dan ›rmaklar akan cennetlere sokar, orada alt›ndan bileziklerle ve inci-
lerle süslenirler; ordaki elbiseleri ipek(ten)tir. (Hac Suresi, 23)

Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun alt›ndan ›rmaklar akar, ye-
miflleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-sak›nanlar›n (mutlu) sonu-
dur, inkâr edenlerin sonu ise atefltir. (Rad Suresi, 35)

Cennetü'l-Me'va

Andolsun, onu bir de di¤er iniflte görmüfltü. Sidretü'l-Münteha'n›n ya-
n›nda. Ki Cennetü'l-Me'va onun yan›ndad›r. (Necm Suresi, 13-15)
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Adn Cennetleri

Onlar, Adn cennetlerine girerler. Babalar›ndan, efllerinden ve soylar›n-
dan 'salih davran›fllarda' bulunanlar da (Adn cennetlerine girer). Melek-
ler onlara her bir kap›dan girip (flöyle derler:) (Rad Suresi, 23)

Adn cennetleri (onlar›nd›r); oraya girerler, orada alt›ndan bileziklerle ve
incilerle süslenirler. Ve orada onlar›n elbiseleri ipek(ten)dir.  (Fat›r Sure-
si, 33)

Adn cennetleri; kap›lar onlara aç›lm›flt›r. (Sad Suresi, 50)

Firdevs Cennetleri

Ki onlar Firdevs (cennetlerin)e de varis olacaklard›r; içinde de ebedi
olarak kalacaklard›r. (Müminun Suresi, 11)

Cennet Bahçeleri

Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; art›k onlar 'bir cennet
bahçesinde' 'sevinç içinde a¤›rlan›rlar'. (Rum Suresi, 15)

Gölgelikler

Kendileri ve eflleri, gölgeliklerde, tahtlar üzerinde yaslanm›fllard›r. (Ya-
sin Suresi, 56)

Yay›l›p-uzanm›fl gölgeler, (Vak›a Suresi, 30)

Cennetin Geniflli¤i

Rabbinizden olan bir ma¤firete ve cennete (kavuflmak için) 'çaba gös-
terip-yar›fl›n,' ki (o cennet) geniflli¤i gök ile yerin geniflli¤i gibi olup
Allah'a ve Resûlü'ne iman edenler için haz›rlanm›flt›r. ‹flte bu, Allah'›n
fazl›d›r ki, onu diledi¤ine verir. Allah büyük fazl sahibidir.  (Hadid Sure-
si, 21)

Yüksek bir cennette. (Hakka Suresi, 22)

Durmaks›z›n F›flk›r›p Akan P›narlar

‹çlerinde durmaks›z›n f›flk›r›p-akan iki p›nar vard›r. (Rahman Suresi,
66)

Ota¤lar

Ota¤lar içinde korunmufl huri kad›nlar.  (Rahman Suresi, 72)



296

CEHENNEM MEKANLARI

Kal›nacak En Kötü Yerdir

Ona: "Allah'tan kork" denildi¤inde, büyüklük gururu onu günaha sürük-
ler, kuflat›r. Böylesine cehennem yeter;  ne kötü bir yatakt›r o. (Bakara
suresi, 206)

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

Cehennem; onlar oraya girerler; ne kötü bir yatakt›r o. ‹flte bu; tats›nlar
onu: Kaynar su ve irin. (Sad Suresi, 56-57)

‹nkarc›lar›n Bar›nma Yeridir

Andolsun, "fiüphesiz Allah, Meryem o¤lu Mesih'tir" diyenler küfre düfl-
müfltür. Oysa Mesih'in dedi¤i (fludur:) "Ey ‹srailo¤ullar›, benim de Rab-
bim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, kendisine or-
tak koflana flüphesiz cenneti haram k›lm›flt›r, onun bar›nma yeri atefltir.
Zulmedenlere yard›mc› yoktur." (Maide Suresi, 72)

Bizimle karfl›laflmay› ummayanlar, dünya hayat›na raz› olanlar ve bu-
nunla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar; ‹flte bun-
lar›n, kazand›klar› dolay›s›yla bar›nma yerleri atefltir. (Yunus Suresi, 7-8)

Konaklama Yerleri Atefltir

fiüphesiz Allah, iman edip salih amellerde bulunanlar›, alt›ndan ›rmak-
lar akan cennetlere sokar. ‹nkar edenler ise, metalan›rlar ve hayvanla-
r›n yemesi gibi yerler; atefl, onlar için bir konaklama yeridir. (Muham-
med Suresi, 12)

Ateflten Yataklar ve Örtüler Vard›r

fiüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karfl› büyüklenenler, on-
lar için gö¤ün kap›lar› aç›lmaz ve halat (ya da deve) i¤nenin deli¤inden
geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu-günahkarlar› iflte böyle
cezaland›r›r›z. Onlar için cehennemden yataklar ve üstlerine örtüler var-
d›r. Biz zulme sapanlar› iflte böyle cezaland›r›r›z. (Araf Suresi, 40-41)
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Tutuflturulmufl Ateflin ‹çinde Sütunlara Ba¤lanacaklard›r

"Hutame"nin ne oldu¤unu sana bildiren nedir? Allah'›n tutuflturulmufl
ateflidir. Ki o, yüreklerin üstüne t›rman›p ç›kar. O, onlar›n üzerine kilitle-
necektir; (Kendileri de) Dikilip-yükseltilmifl sütunlarda (ba¤lanacaklar-
d›r). (Hümeze Suresi, 5-9)

Cehennemin S›k›fl›k Bir Köflesine At›lacaklard›r

Elleri boyunlar›na ba¤l› olarak, s›k›fl›k bir yerine at›ld›klar› zaman, ora-
da yok oluflu isteyip-ça¤›r›rlar. (Furkan Suresi, 13)

Kapkara Bir Duman›n ‹çinde Olacaklard›r

Hücrelere iflleyen kavurucu bir s›cakl›k ve kaynar su, Ve kapkara du-
mandan bir gölge içindedirler. Ki o, ne serindir, ne ferahlat›c› (kerim).
(Vak›a Suresi, 42-44)

Cehennemin Etraf›n› Sur ve Duvarlar Kuflatm›fl Olacakt›r

O gün, münaf›k erkekler ile münaf›k kad›nlar, iman edenlere derler ki:
"(Ne olur) Bize bir bak›n, sizin nurunuzdan birazc›k al›p-yararlanal›m."
Onlara: "Arkan›za (dünyaya) dönün de bir nur aray›p-bulmaya çal›fl›n"
denilir. Derken aralar›nda kap›s› olan bir sur çekilmifltir; onun iç yan›n-
da rahmet, d›fl yan›nda o yönden azab vard›r. (Hadid Suresi, 13)

Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; art›k dileyen iman etsin, dileyen inkar et-
sin. fiüphesiz biz zalimlere bir atefl haz›rlam›fl›z, onun duvarlar› kendi-
lerini çepeçevre kuflatm›flt›r. E¤er onlar yard›m isterlerse, kat› bir s›v›
gibi yüzleri kavurup-yakan bir su ile yard›m edilirler. Ne kötü bir içkidir o
ve ne kötü bir destektir. (Kehf Suresi, 29)

Kap›lar› Kilitlenmifl Bir Atefl Vard›r

Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yan›n adamlar›d›r (Ashab-› Mefl'eme).
"Kap›lar› kilitlenmifl" bir atefl onlar›n üzerinedir. (Beled Suresi, 19-20)

‹nkarc›lar› Eriten Atefl Vard›r

O gün onlar, ateflin üstünde tutulup-eritilecekler: (Zariyat Suresi, 13)



Buka¤›lar ve Cay›r Cay›r Yanan Atefl Vard›r

Çünkü Bizim yan›m›zda buka¤›lar ve cay›r cay›r yanan bir atefl vard›r:
Bo¤az› t›kay›p kalan bir yemek ve ac› bir azab vard›r. (Müzzemmil Su-
resi, 12-13)

Uzunlu¤u Yetmifl Arfl›n Olan Bir Zincir Vard›r

(Allah buyruk verir:) "Onu tutuklay›n, hemen ba¤lay›n." "Sonra ç›lg›n
alevlerin içine at›n." "Daha sonra onu, uzunlu¤u yetmifl arfl›n olan bir
zincire vurup gönderin." (Hakka Suresi, 30-32)

Zincirler ve Demir Halkalar ‹nkarc›lar ‹çin Haz›rlanm›flt›r

Do¤rusu biz kafirlere zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve ç›lg›nca ya-
nan bir atefl haz›rlad›k. (‹nsan Suresi, 4)

Cehennem Bir Gözetleme Yeridir

Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir. Taflk›nl›k edip-azanlar için
son bir var›fl yeridir. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklard›r. Ora-
da ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek. Kaynar sudan ve irinden baflka.
(Nebe Suresi, 21-25)

Yiyecek Olarak Dar› Dikeni ve Zakkum A¤ac› Vard›r

K›zg›n bir atefle yollan›rlar.  Kaynar bir kaynaktan içirilirler. Onlar için
(zehirli olan) dari' dikeninden baflka bir yiyecek yoktur. Ne doyurup-se-
mirtir, ne açl›ktan korur. (Gafliye Suresi, 4-7)

Do¤rusu, o zakkum a¤ac›; Günahkar olan›n yeme¤idir. Pota gibi; kar›n-
larda kaynar-durur; Kaynar-suyun kaynamas› gibi. "Onu tutun da ce-
hennemin orta yerine sürükleyin." "Sonra kaynar suyun azab›ndan ba-
fl›n›n üstüne dökün;" (Duhan Suresi, 43-48)

Oradan Kaç›fl Yoktur

Suçlu-günahkarlar atefli görmüfllerdir, art›k içine kendilerinin girecekle-
rini de anlam›fllard›r; ancak ondan bir kaç›fl yolu bulamam›fllard›r. (Kehf
Suresi, 53)
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KURAN'DA ÖVÜLEN ESTET‹K ANLAYIfiI

IRMAKLAR VE PINAR BAfiLARI
Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun alt›ndan ›rmaklar akar, ye-
miflleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-sak›nanlar›n (mutlu) sonu-
dur, inkâr edenlerin sonu ise atefltir. (Rad Suresi, 35)

Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve p›nar bafllar›ndad›r.
Oraya esenlikle ve güvenlikle girin. Onlar›n gö¤üslerinde kinden (ne
varsa tümünü) s›y›r›p-çektik, kardefller olarak tahtlar üzerinde karfl› kar-
fl›yad›rlar. (Hicr Suresi, 45-47)

Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (fludur): ‹çinde bozulma-
yan sudan ›rmaklar, tad› de¤iflmeyen sütten ›rmaklar, içenler için lezzet
veren flaraptan ›rmaklar ve süzme baldan ›rmaklar vard›r ve orda onlar
için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir ma¤firet vard›r. Hiç
(böyle mükafatlanan bir kifli), ateflin içinde ebedi olarak kalan ve ba¤›r-
saklar›n› 'parça parça koparan' kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur
mu? (Muhammed Suresi, 15)

‹çlerinde durmaks›z›n f›flk›r›p-akan iki p›nar vard›r. (Rahman Suresi, 66)

ALTIN, ‹NC‹, ‹PEK, ATLAS VE TÜRLÜ MÜCEVHERLER 
Onlar; alt›ndan ›rmaklar akan Adn cennetleri onlar›nd›r, orada alt›n bile-
ziklerle süslenirler, hafif ipekten ve a¤›r ifllenmifl atlastan yeflil elbiseler
giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup-dayan›rlar. (Bu,) Ne güzel sevap ve
ne güzel destek. (Kehf Suresi, 31)

Hiç flüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amellerde bulunanlar› alt›n-
dan ›rmaklar akan cennetlere sokar, orada alt›ndan bileziklerle ve inci-
lerle süslenirler; ordaki elbiseleri ipek(ten)tir. (Hac Suresi, 23)

Adn cennetleri (onlar›nd›r); oraya girerler, orada alt›ndan bileziklerle ve
incilerle süslenirler. Ve orada onlar›n elbiseleri ipek(ten)dir. (Fat›r Sure-
si, 33)

Birço¤u geçmifl (ümmet)lerden, Biraz› da sonrakilerden. 'Özenle ifllen-
mifl mücevher' tahtlar üzerindedirler. Karfl›l›kl› yaslanm›fllard›r. Çevrele-
rinde ölümsüzlü¤e ulaflm›fl gençler dönüp dolafl›r; Kayna¤›ndan (doldu-
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rulmufl) testiler, ibrikler ve kadehler ki bundan ne bafllar›n› bir a¤r› tutar,
ne de kendilerinden geçip ak›llar› çelinir. Arzulay›p-seçecekleri meyve-
ler, Canlar›n›n çekti¤i kufl eti. Ve iri gözlü huriler,Sanki sakl› inciler gibi;
Yapt›klar›na bir karfl›l›k olmak üzere (onlara sunulur); Orada, ne 'saçma
ve bofl bir söz' iflitirler, ne günaha sokma. Yaln›zca bir söz (iflitirler:)
"Selam, selam." "Ashab-› Yemin", ne (kutludur o) "Ashab-› Yemin." Yük-
lü dallar› bükülmüfl kiraz (a¤açlar›), Üstüste dizili meyveleri sarkm›fl
muz a¤açlar›, Yay›l›p-uzanm›fl gölgeler, Durmaks›z›n akan su(lar); Ve
(daha) birçok meyveler aras›nda,  Kesilip-eksilmeyen ve yasaklanma-
yan (meyveler) Yükseklere-kurulmufl döflekler (sedirler). (Vak›a Suresi,
13-34) 

Hafif ipekten ve a¤›r ifllenmifl atlastan (elbiseler) giyinirler, karfl›l›kl›
(otururlar). (Duhan Suresi, 53)

YÜKSEK KÖfiKLER VE KONAKLAR
Ona: "Köflke gir" denildi. Onu görünce derin bir su sand› ve (ete¤ini çe-
kerek) ayaklar›n› açt›. (Süleyman:) Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam cam-
dan olma düzeltilmifl bir köflk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten
ben kendime zulmettim; (art›k) ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rab-
bi olan Allah'a teslim oldum." (Neml Suresi, 44)

Ancak Rablerinden korkup-sak›nanlar ise; onlara yüksek köflkler vard›r,
onlar›n üstünde de yüksek köflkler bina edilmifltir. Onlar›n alt›nda ›r-
maklar akmaktad›r. (Bu,) Allah'›n va'didir. Allah, va'dinden dönmez.
(Zümer Suresi, 20)

‹man edip salih amellerde bulunanlar; onlar›, içinde ebedi kal›c›lar ola-
rak, alt›ndan ›rmaklar akan cennetin yüksek köflklerine muhakkak yer-
lefltirece¤iz. (Salih) Amellerde bulunanlar›n ecri ne güzeldir.  (Ankebut
Suresi, 58)

BAHÇELER
Süleyman için de, sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir ay (mesafe)
olan rüzgara (boyun e¤dirdik); erimifl bak›r madenini ona sel gibi ak›t-
t›k. Onun eli alt›nda Rabbinin izniyle ifl gören bir k›s›m cinler vard›. On-
lardan kim bizim emrimizden ç›k›p-sapacak olsa, ona ç›lg›n ateflin aza-
b›ndan tadd›r›rd›k. Ona diledi¤i flekilde kaleler, heykeller, havuz büyük-
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lü¤ünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlard›. "Ey Da-
vud ailesi, flükrederek çal›fl›n." Kullar›mdan flükredenler azd›r. Böylece
onun (Süleyman'›n) ölümüne karar verdi¤imiz zaman, ölümünü, onlara,
asas›n› yemekte olan bir a¤aç kurdundan baflkas› haber vermedi. Art›k
o, yere y›k›l›p-düflünce, aç›kca ortaya ç›kt› ki, flayet cinler gayb› bilmifl
olsalard› böylesine afla¤›lan›c› bir azab içinde kal›p-yaflamazlard›. An-
dolsun, Sebe' (halk›)n›n oturdu¤u yerlerde de bir ayet vard›r. (Evleri)
Sa¤dan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demifltik ki:) "Rabbinizin r›z-
k›ndan yiyin ve O'na flükredin. Güzel bir flehir ve ba¤›fllayan bir
Rabb(iniz var)." (Sebe Suresi, 12-15)

Biz, orada hurmal›klardan ve üzüm-ba¤lar›ndan bahçeler k›ld›k ve içle-
rinde p›narlar f›flk›rtt›k: Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin yapt›klar›n-
dan yemeleri için. Yine de flükretmiyorlar m›? (Yasin Suresi, 34-35)

Onlar nice bahçeler ve p›narlar terk etmifllerdi; (Nice) Ekinler, güzel ko-
naklar, (Duhan Suresi,  25-26)

TAHTLAR
Gerçek flu ki, bugün cennet halk›, 'sevinç ve mutluluk dolu' bir meflgu-
liyet içindedirler. Kendileri ve eflleri, gölgeliklerde, tahtlar üzerinde yas-
lanm›fllard›r. Orada taptaze-meyveler onlar›n ve istek duyduklar› her-
fley onlar›nd›r. (Yasin Suresi, 55-57)

Özenle dizilmifl tahtlar üzerinde yaslanm›fllard›r. Ve Biz onlar› iri-ceylan
gözlü hurilerle evlendirmifliz. (Tur Suresi, 20)

Tahtlar üzerinde bak›p-seyretmektedirler. (Mutaffifin, 23)

Orda 'yükseklerde kurulmufl, tahtlar da vard›r;  (Gafliye Suresi, 13)

'Özenle ifllenmifl mücevher' tahtlar üzerindedirler. (Vak›a Suresi, 15)

Onlar›n gö¤üslerinde kinden (ne varsa tümünü) s›y›r›p-çektik, kardefller
olarak tahtlar üzerinde karfl› karfl›yad›rlar. (Hicr Suresi, 47)

Onlar; alt›ndan ›rmaklar akan Adn cennetleri onlar›nd›r, orada alt›n bile-
ziklerle süslenirler, hafif ipekten ve a¤›r ifllenmifl atlastan yeflil elbiseler
giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup-dayan›rlar. (Bu,) Ne güzel sevap ve
ne güzel destek. (Kehf Suresi, 31)

Kendileri ve eflleri, gölgeliklerde, tahtlar üzerinde yaslanm›fllard›r. (Ya-
sin Suresi, 56)
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KADEHLER
Çeflitli-meyveler. Onlar ikram görenlerdir. Nimetlerle donat›lm›fl (naim)
cennetlerde. Birbirlerine karfl›, tahtlar üzerinde (otururlar). Kaynaktan
(doldurulmufl) kadehlerle çevrelerinde dolafl›l›r. Bembeyaz; içenlere
lezzet (veren bir içki). Onda ne bir gaile vard›r, ne de kendilerinden ge-
çip, ak›llar› çelinir.  (Saffat Suresi, 42-47)

Kayna¤›ndan (doldurulmufl) testiler, ibrikler ve kadehler, (Vak›a Suresi,
18)

fiüphesiz ki iyiler (ebrar), kar›fl›m› kafur olan bir kadehten içerler. (‹nsan
Suresi, 5)

Orada onlara bir kadeh içirilir ki, kar›fl›m› zencefildir. (‹nsan Suresi, 17)

ALTIN TEPS‹LER, TEST‹LER VE ‹BR‹KLER
"Onlar›n etraf›nda alt›n tepsiler ve testilerle dolafl›l›r; orada nefislerin ar-
zu etti¤i ve gözlerin lezzet (zevk) ald›¤› herfley var. Ve siz orada süre-
siz kalacaks›n›z." (Zuhruf Suresi, 71)

Kayna¤›ndan (doldurulmufl) testiler, ibrikler ve kadehler, (Vak›a Suresi,
18)

GÜMÜfiTEN TAVANLAR, KAPILAR
E¤er insanlar (Allah'a karfl› isyanda birleflip) tek bir ümmet olacak ol-
masayd›, Rahman'› (Allah'›) inkâr edenlerin evlerine gümüflten tavanlar
ve üzerinde ç›k›p-yükselecekleri merdivenler yapard›k. Evlerine kap›lar
ve üzerinde yaslan›p-dayanacaklar› koltuklar, Ve (daha nice) çekici-
süsler (de verirdik). Bütün bunlar, yaln›zca dünya hayat›n›n meta›d›r.
Ahiret ise, Rabbinin kat›nda muttakiler içindir. (Zuhruf Suresi, 33-35)

OTA⁄LAR
Ota¤lar içinde korunmufl huri kad›nlar. (Rahman Suresi, 72)

YASLANIP DAYANILACAK RAHATLIKTA YERLER
‹çinde yaslan›p-dayanm›fllard›r; orda birçok meyve ve flarap istemekte-
dirler. (Sad Suresi, 51)
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KARfiILIKLI OTURMA DÜZENLER‹
Hafif ipekten ve a¤›r ifllenmifl atlastan (elbiseler) giyinirler, karfl›l›kl›
(otururlar). (Duhan Suresi, 53)

Karfl›l›kl› yaslanm›fllard›r. (Vak›a Suresi, 16)

A⁄IR ‹fiLENM‹fi ATLASTAN YATAKLAR
Astarlar›, a¤›r ifllenmifl atlastan yataklar üzerinde yaslan›rlar. iki cenne-
tin de meyve-devflirmesi (ordakilere) yak›n (kolay)d›r. (Rahman Suresi,
54)

YASTIKLAR DÖfiEKLER VE YAYGILAR
Yeflil yast›klara ve çarp›c› güzellikteki döfleklere yaslan›rlar. (Rahman
Suresi, 76)

Dizi dizi yast›klar ve serilmifl yayg›lar. (Gafliye Suresi, 15-16)
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KURAN'DA SÜS EfiYALARI

ALLAH'IN SÜS EfiYALARINI ÖRNEK
OLARAK GÖSTERMES‹
(Allah) Gökten bir su indirdi de dereler kendi miktar›nca ça¤lay›p akt›.
Sel de yüze vuran bir köpük yüklendi. Bir süs veya bir meta sa¤lamak
için ateflte üzerine yak›p-erittikleri fleyler (madenler)de de bunun gibi bir
köpük (art›k) vard›r. iflte Allah, hak ile bat›la böyle örnekler verir. Köpü-
¤e gelince, o at›l›r gider, insanlara yarar sa¤layacak fley ise, yeryüzün-
de kal›r. ‹flte Allah örnekleri böyle vermektedir. (Rad Suresi, 17) 

MESC‹DLERDE Z‹YNET TAKINMAK
Ey Ademo¤ullar›, her mescid yan›nda ziynetlerinizi tak›n›n. Yiyin, için ve
israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.  (Araf Suresi, 31)

Z‹YNETLER‹N HELAL OLMASI
De ki: "Allah'›n kullar› için ç›kard›¤› ziyneti ve temiz r›z›klar› kim haram
k›lm›flt›r?" De ki: "Bunlar, dünya hayat›nda iman edenler içindir, k›yamet
günü ise yaln›zca onlar›nd›r." Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer
birer aç›klar›z. (Araf Suresi, 32)

SÜS EfiYALARINDAN YAPILAN 
BUZA⁄IYA TAPANLAR
(Tura gitmesinin) Ard›ndan Musa'n›n kavmi süs eflyalar›ndan bö¤ürme-
si olan bir buza¤› heykelini (tap›lacak ilah) edindiler. Onun kendileriyle
konuflmad›¤›n› ve onlar› bir yola da yöneltip-iletmedi¤ini (hidayete er-
dirmedi¤ini) görmediler mi? Onu (tanr›) edindiler de, zulmedenler oldu-
lar. (Araf Suresi, 148)

BU N‹METLERE fiÜKRED‹LMES‹N‹N ÖNEM‹
Denizi de sizin emrinize veren O'dur, ondan taze et yemektesiniz ve gi-
yiminizde ondan süs-eflyalar› ç›karmaktas›n›z. Gemilerin onda (sular›)
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yara yara ak›p gitti¤ini görüyorsun. (Bütün bunlar) O'nun fazl›ndan ara-
man›z ve flükretmeniz içindir. (Nahl Suresi, 14)

DEN‹ZDEN SÜS EfiYASI ELDE ED‹LMES‹
Denizi de sizin emrinize veren O'dur, ondan taze et yemektesiniz ve gi-
yiminizde ondan süs-eflyalar› ç›karmaktas›n›z. Gemilerin onda (sular›)
yara yara ak›p gitti¤ini görüyorsun. (Bütün bunlar) O'nun fazl›ndan ara-
man›z ve flükretmeniz içindir.  (Nahl Suresi, 14)

ALTIN TEPS‹
"Onlar›n etraf›nda alt›n tepsiler ve testilerle dolafl›l›r; orada nefislerin ar-
zu etti¤i ve gözlerin lezzet (zevk) ald›¤› herfley var. Ve siz orada süre-
siz kalacaks›n›z."  (Zuhruf Suresi, 71)

ALTIN B‹LEZ‹K
Hiç flüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amellerde bulunanlar› alt›n-
dan ›rmaklar akan cennetlere sokar, orada alt›ndan bileziklerle ve inci-
lerle süslenirler; ordaki elbiseleri ipek(ten)tir. (Hac Suresi, 23)

Adn cennetleri (onlar›nd›r); oraya girerler, orada alt›ndan bileziklerle ve
incilerle süslenirler. Ve orada onlar›n elbiseleri ipek(ten)dir. (Fat›r Sure-
si, 33)

Onlar; alt›ndan ›rmaklar akan Adn cennetleri onlar›nd›r, orada alt›n bile-
ziklerle süslenirler, hafif ipekten ve a¤›r ifllenmifl atlastan yeflil elbiseler
giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup-dayan›rlar. (Bu,) Ne güzel sevap ve
ne güzel destek. (Kehf Suresi, 31)

"Bu durumda (e¤er do¤ruysa), üzerine alt›ndan bilezikler at›lmal› ya da
yak›n›nda yer alm›fl vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli de¤il miy-
di?" (Zuhruf Suresi, 53)

GÜMÜfi B‹LEZ‹K
Onlar›n üzerinde hafif ipek ve a¤›r ifllenmifl atlastan yeflil elbiseler var-
d›r. Gümüflten bileziklerle bezenmifllerdir. Rableri onlara tertemiz bir
flarab içirmifltir.   (‹nsan Suresi, 21)
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KURAN'DAK‹ DE⁄ERL‹ TAfiLAR

Mercan

‹kisinden de inci ve mercan ç›kar. (Rahman Suresi, 22)

Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. (Rahman Suresi, 58)

Yakut

Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. (Rahman Suresi, 58)

‹nci

‹kisinden de inci ve mercan ç›kar. (Rahman Suresi, 22)

Sanki sakl› inciler gibi; (Vak›a Suresi, 23) 

Hiç flüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amellerde bulunanlar› alt›n-
dan ›rmaklar akan cennetlere sokar, orada alt›ndan bileziklerle ve inci-
lerle süslenirler; ordaki elbiseleri ipek(ten)tir. (Hac Suresi, 23)

Allah'›n ‹nciyi Benzetmelerde Kullanmas›

Sanki sakl› inciler gibi; (Vak›a Suresi, 23)

Kendileri için (hizmet eden) civanlar, etraf›nda dönüp dolafl›rlar; sanki
(her biri) 'sedefte sakl› inci gibi tertemiz, p›r›l p›r›l.' (Tur Suresi, 24)

Dünya Hayat›n›n Süsü Olarak Alt›n

Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›fl alt›n ve gümüfle, salma gü-
zel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu flehvet insanlara 'süs-
lü ve çekici' k›l›nd›. Bunlar, dünya hayat›n›n meta›d›r. As›l var›lacak gü-
zel yer Allah kat›nda oland›r. (Al-i imran Suresi, 14)

"Bu durumda (e¤er do¤ruysa), üzerine alt›ndan bilezikler at›lmal› ya da
yak›n›nda yer alm›fl vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli de¤il miy-
di?" (Zuhruf Suresi, 53)
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KURAN'DA ‹KRAM

CENNETTEK‹ ‹KRAM

Kayna¤›ndan Doldurulmufl Testiler, ‹brikler, Kadehler

Kaynaktan (doldurulmufl) kadehlerle çevrelerinde dolafl›l›r. (Saffat Su-
resi, 45)

Dopdolu kadehler. (Nebe Suresi, 34)

Ki bundan ne bafllar›n› bir a¤r› tutar, ne de kendilerinden geçip ak›llar›
çelinir. (Vak›a Suresi, 19)

Arzulay›p Seçecekleri Meyveler

Arzulay›p-seçecekleri meyveler, (Vak›a Suresi, 20)

Orda, güvenlik içinde her türlü meyveyi istiyorlar; (Duhan Suresi, 55)

Ve (daha) birçok meyveler aras›nda, (Vak›a Suresi, 32)

‹çinde yaslan›p-dayanm›fllard›r; orda birçok meyve ve flarap istemekte-
dirler. (Sad Suresi, 51)

Onlara, istek duyup-arzulad›klar› meyvelerden ve etten bol bol verdik.
(Tur Suresi, 22)

Çeflitli-meyveler. Onlar ikram görenlerdir. (Saffat Suresi, 42)

‹çlerinde (her türden) meyve, eflsiz-hurma ve eflsiz-nar vard›r.  (Rah-
man Suresi, 68)

Yüklü Dallar› Bükülmüfl Kiraz A¤açlar›

Yüklü dallar› bükülmüfl kiraz (a¤açlar›),  (Vak›a Suresi, 28)

Muz A¤açlar›

Üstüste dizili meyveleri sarkm›fl muz a¤açlar›,   (Vak›a Suresi, 29)

Devflirilmesi Kolay Meyveler

(Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yak›n ve devflirilmeleri kolaylaflt›r›l-
m›fl (‹nsan Suresi, 14)

Astarlar›, a¤›r ifllenmifl atlastan yataklar üzerinde yaslan›rlar. ‹ki cenne-



tin de meyve-devflirmesi (ordakilere) yak›n (kolay)d›r. (Rahman Suresi,
54)

Devflirilecek (meyve ve eflsiz ürün)leri pek yak›nd›r.  (Hakka Suresi, 23)

Kufl Eti 

Canlar›n›n çekti¤i kufl eti. (Vak›a Suresi, 21)

Et

Onlara, istek duyup-arzulad›klar› meyvelerden ve etten bol bol verdik.
(Tur Suresi, 22)

Yemiflleri Süreklidir

Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun alt›ndan ›rmaklar akar, ye-
miflleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-sak›nanlar›n (mutlu) sonu-
dur, inkâr edenlerin sonu ise atefltir. (Rad Suresi, 35)

Hurma ve Nar

‹çlerinde (her türden) meyve, eflsiz-hurma ve eflsiz-nar vard›r. (Rah-
man Suresi, 68)

Taptaze Meyveler

Orada taptaze-meyveler onlar›n ve istek duyduklar› herfley onlar›nd›r.
(Yasin Suresi, 57)

‹çenlere Lezzet Veren Bir ‹çki

Bembeyaz; içenlere lezzet (veren bir içki). (Saffat Suresi, 46)

Orada bir kadeh kap›fl›r-çekiflirler ki, onda ne 'bofl ve saçma bir söz', ne
günaha sokma yoktur. (Tur Suresi, 23)

Kaynaktan (doldurulmufl) kadehlerle çevrelerinde dolafl›l›r. (Saffat Su-
resi, 45)

Onda ne bir gaile vard›r, ne de kendilerinden geçip, ak›llar› çelinir. (Saf-
fat Suresi, 47)

Ki bundan ne bafllar›n› bir a¤r› tutar, ne de kendilerinden geçip ak›llar›
çelinir. (Vak›a Suresi, 19)

fiüphesiz ki iyiler (ebrar), kar›fl›m› kafur olan bir kadehten içerler.
Allah'›n kullar›n›n kendisinden içtikleri bir kaynak; onu f›flk›rtt›kça f›flk›r-
t›p ak›t›rlar. (‹nsan Suresi, 5-6)
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Alt›n Tepsiler ve Testiler

"Onlar›n etraf›nda alt›n tepsiler ve testilerle dolafl›l›r; orada nefislerin ar-
zu etti¤i ve gözlerin lezzet (zevk) ald›¤› herfley var. Ve siz orada süre-
siz kalacaks›n›z." (Zuhruf Suresi, 71)

Bozulmayan Tad› De¤iflmeyen Nimetler

Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (fludur): ‹çinde bozulma-
yan sudan ›rmaklar, tad› de¤iflmeyen sütten ›rmaklar, içenler için lezzet
veren flaraptan ›rmaklar ve süzme baldan ›rmaklar vard›r ve orda onlar
için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir ma¤firet vard›r. Hiç
(böyle mükafaatlanan bir kifli), ateflin içinde ebedi olarak kalan ve ba-
¤›rsaklar›n› 'parça parça koparan' kaynar sudan içirilen kimseler gibi
olur mu? (Muhammed Suresi, 15)

HZ. ‹BRAH‹M'‹N ‹NCE ‹KRAMI
Andolsun, elçilerimiz ‹brahim'e müjde ile geldikleri zaman; "Selam" de-
diler. O da: "Selam" dedi (ve) hemen gecikmeden k›zart›lm›fl bir buza-
¤› getirdi. Ellerinin ona uzanmad›¤›n› görünce (‹brahim durumdan) hofl-
lanmad› ve içine bir tür korku düfltü. Dediler ki: "Korkma. Biz Lut kavmi-
ne gönderildik." (Hud Suresi, 69-70)

Sana ‹brahim'in a¤›rlanan konuklar›n›n haberi geldi mi? Hani, yan›na gir-
diklerinde: "Selam" demifllerdi. O da: "Selam" demiflti. "(Haklar›nda bil-
gim olmayan) Yabanc› bir topluluk." Hemen (onlara) sezdirmeden ailesi-
ne gidip, çok geçmeden semiz bir buza¤› ile (geri) geldi. Derken onlara
yaklaflt›r›p (ikram etti); "Yemez misiniz?" dedi. (Zariyat Suresi, 24-27)

ALLAH'IN HAVAR‹LERE ‹ND‹RD‹⁄‹ SOFRA
Meryem o¤lu ‹sa: "Allah'›m, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, önce-
miz ve sonram›z için bir bayram ve Sen'den de bir belge olsun. Bizi r›z›k-
land›r, Sen r›z›k vericilerin en hay›rl›s›s›n" demiflti. (Maide Suresi, 114)

ALLAH'IN ‹KRAMINA LAYIK GÖRDÜ⁄Ü KULLAR: 
MELEKLER
"Rahman (olan Allah) çocuk edindi" dediler. O, (bu yak›flt›rmadan) yü-
cedir. Hay›r, onlar (melekler) ikrama lay›k görülmüfl kullard›r. (Enbiya
Suresi, 26)



ALLAH'IN ‹KRAMA LAYIK GÖRDÜ⁄Ü KULLAR:
CENNET HALKI
Çeflitli-meyveler. Onlar ikram görenlerdir. (Saffat Suresi, 42)

ALLAH'IN ‹KRAM SAH‹B‹ OLMASI
Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacakt›r.
(Rahman Suresi, 27)

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin ad› ne yücedir. (Rahman Suresi, 78)

ALLAH'IN TÜM ‹NSANLARA ‹KRAMI
Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir
keremde bulunsa, nimetler verse: "Rabbim bana ikram etti" der. (Fecr
Suresi, 15)

"Geride kalan günlerde, 'peflin olarak sunduklar›n›za karfl›l›k olmak
üzere,' afiyetle yiyin ve için." (Hakka Suresi, 24)

Allah, kendisine mülk verdi, diye Rabbi konusunda ibrahim'le tart›flma-
ya gireni görmedin mi? Hani ‹brahim: "Benim Rabbim diriltir ve öldürür"
demiflti; o da: "Ben de öldürür ve diriltirim" demiflti. (O zaman) ‹brahim:
"fiüphe yok, Allah günefli do¤udan getirir, (hadi) sen de onu bat›dan ge-
tir" deyince, o inkârc› böylece afallay›p kalm›flt›. Allah, zalimler toplulu-
¤unu hidayete erdirmez. (Bakara Suresi, 258)

Hani ibrahim: "Rabbim, bana ölüleri nas›l diriltti¤ini göster" demiflti.
(Allah ona:) "‹nanm›yor musun?" deyince, "Hay›r (inand›m), ancak kal-
bimin tatmin olmas› için" dedi. "Öyleyse, dört kufl tut. Onlar› kendine
al›flt›r, sonra onlar› (parçalay›p) her bir parças›n› bir da¤›n üzerine b›-
rak, sonra da onlar› ça¤›r. Sana koflarak gelirler. Bil ki, flüphesiz Allah,
üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir." (Bakara Suresi,
260)

Siz (ise flöyle) demifltiniz: "Ey Musa, biz bir çeflit yeme¤e katlanmaya-
ca¤›z, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarm›-
sak, mercimek ve so¤an ç›kars›n." (O zaman Musa:) "Hay›rl› olan›, flu
de¤ersiz, fleyle mi de¤ifltirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) M›s›r'a inin,
çünkü (orada) kendiniz için istedi¤iniz vard›r" demiflti. Onlar›n üzerine
horluk ve yoksulluk  (damgas›) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba u¤rad›-
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lar. Bu, kuflkusuz, Allah'›n ayetlerini tan›mazl›klar› ve Peygamberleri
haks›z yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve s›n›r›
çi¤nemelerindendi. (Bakara Suresi, 61)

HZ. MERYEM'E ALLAH'IN ‹KRAMI
Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir
bitki gibi yetifltirdi. Zekeriya'y› ondan sorumlu k›ld›. Zekeriya her ne za-
man mihraba girdiyse, yan›nda bir yiyecek buldu: "Meryem, bu sana
nereden geldi?" deyince, "Bu, Allah kat›ndand›r. fiüphesiz Allah, diledi-
¤ine hesaps›z r›z›k verendir" dedi. (Al-i ‹mran Suresi, 37)

YET‹ME ‹KRAM EDEN MÜM‹NLER
Kendileri, ona duyduklar› sevgiye ra¤men yeme¤i, yoksula, yetime ve
esire yedirirler. (‹nsan Suresi, 8)

YET‹ME ‹KRAM ETMEYENLER
Hay›r; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz. (Fecr Suresi, 17)

BILDIRCIN VE KUDRET HELVASI
Bulutlar› üzerinize gölge k›ld›k ve size kudret helvas› ve b›ld›rc›n indir-
dik. Size r›z›k olarak verdiklerimizin temizinden yiyin (dedik). Onlar bi-
ze zulmetmediler, ancak kendi nefislerine zulmettiler. (Bakara Suresi,
57)

Biz onlar› (‹srailo¤ullar›n›) ayr› ayr› oymaklar olarak on iki topluluk (üm-
met) olarak ay›rd›k. Kavmi kendisinden su istedi¤inde Musa'ya:
"Asan'la tafla vur" diye vahyettik. Ondan on iki p›nar s›z›p-f›flk›rd›; böy-
lece her bir insan- toplulu¤u su içece¤i yeri ö¤renmifl oldu. Üzerlerine
bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvas› ile b›ld›rc›n indirdik. (Son-
ra da flöyle dedik:) "Size r›z›k olarak verdiklerimizin temiz olanlar›ndan
yiyin." Onlar bize zulmetmedi, ancak kendi nefislerine zulmediyorlard›.
(Araf Suresi, 160)

Ey ‹srailo¤ullar›, andolsun, sizi düflmanlar›n›zdan kurtard›k. Tur'un sa¤
yan›nda sizinle vaadlefltik ve üzerinize kudret helvas›yla b›ld›rc›n indir-
dik. (Taha Suresi, 80)
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KURAN'DA ADAP KAVRAMI

KEND‹ EV‹N‹N DIfiINDAK‹ EVLERE
‹Z‹N ALMADAN G‹RMEMEK
Ey iman edenler, evlerinizden baflka evlere, yak›nl›k kurup (izin alma-
dan) ve (ev halk›na) selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha ha-
y›rl›d›r; umulur ki ö¤üt al›p düflünürsünüz. E¤er orada kimseyi bulamaz-
san›z, size izin verilinceye kadar art›k oraya girmeyin; ve e¤er "Dönün"
denirse, siz de dönün, bu sizin için daha temizdir. Allah yapt›klar›n›z› bi-
lendir. ‹çinde oturulmayan ve sizin için bir meta (yarar) bulunan evlere
girmenizde bir sak›nca yoktur. Allah, aç›¤a vurduklar›n›z› da, saklad›k-
lar›n›z› da bilir.   (Nur Suresi 27-29)

Kör olana güçlük yoktur, topal olana güçlük yoktur, hasta olana da güç-
lük yoktur; sizin için de, gerek kendi evlerinizden, gerekse babalar›n›z›n
evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardefllerinizin evlerinden,
k›z kardefllerinizin evlerinden, amcalar›n›z›n evlerinden, halalar›n›z›n
evlerinden, day›lar›n›z›n evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtar›-
na malik oldu¤unuz (yerlerden) ya da dostlar›n›z›n (evlerin)den yeme-
nizde bir güçlük yoktur. Hep birarada veya ayr› ayr› yemenizde de bir
günah yoktur. Evlere girdi¤iniz vakit, Allah taraf›ndan kutlu, güzel bir ya-
flama dile¤i olarak birbirinize selam verin. iflte Allah, size ayetleri böyle
aç›klar, umulur ki akl›n›z› kullan›rs›n›z.  (Nur Suresi, 61)

ALLAH'IN RESULÜNÜN YANINDAN ‹Z‹N
ALMADAN ÇIKMAMAK
Mü'minler o kimselerdir ki, Allah'a ve Resûlü'ne iman edenler, onunla
birlikte toplu(mu ilgilendiren) bir ifl üzerinde iken, ondan izin al›ncaya
kadar b›rak›p-gitmeyenlerdir. Gerçekten, senden izin alanlar, iflte onlar
Allah'a ve elçisine iman edenlerdir. Böylelikle, senden kendi baz› iflleri
için izin istedikleri zaman, dilediklerine izin ver ve onlar için Allah'tan ba-
¤›fllanma dile. fiüphesiz Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.  (Nur Sure-
si, 62)



KURAN'DA YÜRÜYÜfi VE KONUfiMA ADABI
"Yürüyüflünde orta bir yol tut, sesinden de (yüksek perdeleri) eksilt.
Çünkü, seslerin en çirkin olan› gerçekten efleklerin sesidir." (Lokman
Suresi, 19)

PEYGAMBER EfiLER‹N‹N KONUfiMA ADABI
Ey Peygamberin kad›nlar›, siz kad›nlardan herhangi biri (gibi) de¤ilsi-
niz; e¤er sak›n›yorsan›z, art›k sözü çekicilikle söylemeyin ki, sonra kal-
binde hastal›k bulunan kimse tamah eder. Sözü maruf bir tarzda söyle-
yin.  (Ahzab Suresi, 32)

KURAN'DA KADINLARIN DAVRANIfi VE
KIYAFET ADABI
Evlerinizde vakarla-oturun (evlerinizi karargah edinin), ilk cahiliye (ka-
d›nlar›)n›n süslerini aç›¤a vurmas› gibi, siz de süslerinizi aç›¤a vurma-
y›n; namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekat› verin, Allah'a ve elçisine itaat edin.
Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinli¤i) gidermek
ve sizi tertemiz k›lmak ister. (Ahzab Suresi, 33)

Ey Peygamber, efllerine, k›zlar›na ve mü'minlerin kad›nlar›na d›fl elbi-
selerinden (cilbablar›ndan) üstlerine giymelerini söyle; onlar›n (özgür ve
iffetli) tan›nmas› ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah,
çok ba¤›fllayand›r, çok esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 59)

PEYGAMBER‹N EV‹NDEYKEN DAVRANIfi ADABI
Ey iman edenler (rastgele) Peygamberin evlerine girmeyin, (Bir baflka
ifl için girmiflseniz ille de) yemek vaktini beklemeyin. (Ama yeme¤e)
ça¤r›ld›¤›n›z zaman girin, yeme¤i yiyince da¤›l›n ve (uzun) söze dalma-
y›n. Gerçekten bu, Peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utan-
maktad›r; oysa Allah, hak (k› aç›klamak)tan utanmaz. Onlardan (Pey-
gamberin efllerinden) bir fley isteyece¤iniz zaman, perde arkas›ndan is-
teyin. Bu, sizin kalpleriniz için de, onlar›n kalpleri için de daha temizdir.
Allah'›n Resûlü'ne eziyet vermeniz ve ondan sonra efllerini nikahlama-
n›z size ebedi olarak (helal) olmaz. Çünkü böyle yapman›z, Allah kat›n-
da çok büyük (bir günah)t›r. (Ahzab Suresi, 53)

313



MÜM‹N‹N M‹SAF‹RE ‹KRAM ADABI
Hani, yan›na girdiklerinde: "Selam" demifllerdi. O da: "Selam" demiflti.
"(Haklar›nda bilgim olmayan) Yabanc› bir topluluk." Hemen (onlara)
sezdirmeden ailesine gidip, çok geçmeden semiz bir buza¤› ile (geri)
geldi. (Zariyat Suresi, 25-26)

PEYGAMBER‹N YANINDA KONUfiMA ADABI
Ey iman edenler, seslerinizi Peygamberin sesi üstünde yükseltmeyin ve
birbirinize ba¤›rd›¤›n›z gibi, ona sözle ba¤›r›p-söylemeyin; yoksa siz flu-
urunda de¤ilken, amelleriniz bofla gider. fiüphesiz, Allah'›n Resûlü'nün
yan›nda seslerini alçak tutanlar; iflte onlar, Allah kalplerini takva için im-
tihan etmifltir. Onlar için bir ma¤firet ve büyük bir ecir vard›r. fiüphesiz,
hücrelerin ard›ndan sana seslenenler de, onlar›n ço¤u akl›n› kullanm›-
yor. (Hucurat Suresi, 2-4)
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KURAN MUC‹ZELER‹

‹sra Suresi'nin 88. ayetinde, Kuran'›n ilahi özelli¤ine dikkat çekilir-
ken flöyle bildirilmifltir:

"De ki: E¤er bütün ins ve cin (topluluklar›), bu Kuran'›n bir
benzerini getirmek üzere toplansa, -onlar›n bir k›sm› bir k›s-
m›na destekçi olsa bile- onun bir benzerini getiremezler." (‹s-
ra Suresi, 88)

Kuran'›n Allah sözü oldu¤unun, insanlar taraf›ndan bir benzerinin
asla getirilemeyece¤inin pek çok delili vard›r. Bu delillerden biri de Ku-
ran ayetlerinin, içinde bulundu¤umuz evrende her ayr›nt›s›yla var olma-
s›d›r. "Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara
gösterece¤iz; öyle ki, flüphesiz onun hak oldu¤u kendilerine aç›k-
ça belli olsun" (Fussilet Suresi, 53) ayetiyle insanlara Kuran'da verilen
tüm bilgilerin d›fl dünyada karfl›l›¤›n› bulaca¤› haber verilmifltir. 

Kuran'›n d›fl dünyada ortaya ç›kan ayetlerinin bir k›sm› da, "bilim-
sel" özellik tafl›maktad›r ve bu ayetler as›rlar sonra bilim yard›m›yla bu-
lunan gerçeklerin bir k›sm›n› önceden haber vermifltir. Çünkü "onlar
hala Kuran'› iyice düflünmüyorlar m›? E¤er o, Allah'tan baflkas›n›n
kat›ndan olsayd›, kuflkusuz içinde birçok ayk›r›l›klar (çeliflkiler, ih-
tilaflar) bulacaklard›." (Nisa Suresi, 82) ayeti s›rr›nca, kuflkusuz Ku-
ran'›n haberleri ile d›fl dünya aras›nda tam bir uyum söz konusudur.

Bu da bize, Kuran'›n Allah'›n kat›ndan oldu¤unu  ispatlayan en
önemli delillerden biridir. Bu bölümde Kuran'›n bilimsel mucizeleri anla-
t›lacakt›r.

KURAN GÖZÜYLE EVRENE BAKIfi

20.yüzy›lda elde edilen veriler ›fl›¤›nda, evrenin belirli bir zaman
önce yok iken var hale geldi¤i ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu teorinin ad› bilim
adamlar› taraf›ndan Büyük Patlama (Big Bang) olarak konmufltur ve
buna göre evrenin bafllang›c› bu büyük patlama ile olmufltur. 

Büyük Patlama teorisine göre evrenin bugün ihtiva etti¤i tüm ma-
teryal, tüm y›ld›zlar, gezegenler ve galaksiler yaklafl›k 15 milyar y›l ön-
ce tek bir noktada toplanm›flt›. Bu tek nokta sonsuz bir yo¤unluk ve s›-



f›r hacim olarak ifade edilmektedir. Fiziksel gözlem ve deneyle anlama-
n›n mümkün olmad›¤› bu özel duruma "tekillik" ad› verilmifltir. Tekillik
öncesindeki durum için hiçbir fizik kural› geçerli de¤ildir. Madde yarat›l-
mam›fl oldu¤undan zaman dahi yoktur. Tekillik noktas›nda "kozmik yu-
murta" olarak isimlendirilen yo¤unlu¤un patlayarak da¤›lmas›yla önce
atom alt› parçac›klar, ard›ndan atomlar, nötronlar ve protonlar oluflmufl,
ortam›n ›s›s›n›n azalmas›yla birlikte bu parçac›klar birbirleriyle etkilefle-
rek maddeyi oluflturmaya bafllam›flt›r. 

Bu kozmik yumurta, "nas›l var oldu", "neden ortaya ç›kt›", "neden
patlad›" gibi sorular›n cevaplar› bize hep Allah'›n varl›¤›n›n dellillerini
sunmaktad›r.

Büyük Patlama'n›n somut baz› delilleri vard›r. Evrenin geniflle-
mekte olmas›, bu delillerden birisidir. Kozmolojistlerin tariflerine göre,
evreni fliflirilen bir balonun yüzeyi gibi düflünmek mümkündür. Balonun
yüzeyindeki noktalar›n balon flifltikçe birbirlerinden uzaklaflmalar› gibi,
evrendeki cisimler de evren geniflledikçe birbirlerinden uzaklaflmakta-
d›rlar. Elbette gerçek uzay, bir balonun yüzeyi ile basitçe k›yaslanmaya-
cak kadar karmafl›kt›r. Öncelikle iki de¤il üç boyutludur ve her yöne
do¤ru genifllemektedir. Ama yine de bu benzetme ile konunun kavran-
mas› biraz daha kolayllaflmaktad›r. 

fiimdi bu noktada bu bilgilere biraz ara vererek Kuran'›n ayetleri-
ne bafl vural›m. Bir ayette evrenin yarat›l›fl› hakk›nda flöyle denir:

"Biz gö¤ü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve flüphesiz Biz
(onu) geniflleticiyiz." (Zariyat Suresi, 47)

Büyük Patlama esnas›nda çok büyük bir enerjinin ortaya ç›kt›¤›
bilinmektedir. Bafllang›çta ›s› fleklinde olan bu muazzam enerji daha
sonra bugün içinde yaflad›¤›m›z evrenin kurulmas›ndaki büyük güç
kayna¤›n› oluflturmufltu. Ayette, Allah'›n sonsuz kudretinin bir yans›ma-
s› olan ve evrenin yarat›lmas›nda rol oynayan bu büyük güce dikkat çe-
kilmesi 14 yüzy›l öncesinin bilgi seviyesiyle izah edilemeyecek bir mu-
cizedir. Ayr›ca gö¤ün genifllemekte oldu¤unun da ifade edilmesi, flüp-
hesiz ki bize verilen mucizevi bir bilgidir.

Göklerden bahseden bir baflka ayette de flu ifade kullan›lmakta-
d›r:

"O inkâr edenler görmüyorlar m› ki, (bafllang›çta) göklerle
yer, birbiriyle bitiflik iken, biz onlar› ay›rd›k ve her canl› fleyi

316



sudan yaratt›k. Yine de onlar inanmayacaklar m›?" (Enbiya
Suresi, 30)

Ayetin "birbiriyle bitiflik" olarak tercüme edilen kelimesi "ratk",
Arapça sözlüklerde "birbiriyle içiçe, ayr›lmaz durumda, kaynaflm›fl" an-
lamlar›na gelir. Yani tam bir bütün oluflturan iki madde için kullan›l›r.
Ayetteki "ay›rd›k" ifadesi ise Arapça "fatk" fiilidir ki, bu fiil "ratk" halinde-
ki bir nesnenin yar›p, parçalay›p d›flar› ç›kmas› anlam›na gelir. Örne¤in;
tohumun filizlenerek topraktan d›flar› ç›kmas› bu fiille ifade edilir. 

fiimdi ayete tekrar bakal›m. Ayette göklerle yerin "ratk" halinde ol-
du¤u bir durumdan bahsediliyor. Ard›ndan bu ikisi "fatk" fiili ile ayr›l›yor-
lar. Yani biri di¤erini yararak d›flar› ç›k›yor. Gerçekten de Big Bang'in ilk
an›n› hat›rlad›¤›m›zda, kozmik yumurta denilen noktan›n evrenin tüm
maddesini içerdi¤ini görüyoruz. Yani herfley, hatta henüz yarat›lmam›fl
olan "gökler ve yer" bile bu noktan›n içinde, "ratk" halindeler. Ard›ndan
bu kozmik yumurta fliddetle patl›yor. Bu yolla maddeler "fatk" oluyor-
lar...

Ayetin ifadelerini Big Bang teorisi ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda tam bir
uyum içinde olduklar›n› görüyoruz. Oysa Big Bang'in bilimsel bir teori
olarak ortaya at›lmas› ancak 20. yüzy›lda mümkün olmufltur. O halde
bu ayet de di¤erleri gibi Kuran'›n Allah kat›ndan gelmifl oldu¤unun ke-
sin delillerinden biridir.

GÖKLERIN YARATILIfiI
"Geceleyin gökyüzüne bir bak›fl, insana güçlü bir "de¤iflmeyen
evren" izlenimi verir. Do¤ru; bulutlar Ay'›n önünde sürüklenirler,
gökkubbe kutup y›ld›z› çevresinde döner; daha uzun zaman dili-
minde Ay'›n kendisi büyür ve küçülür; Ay ve gezegenler, y›ld›zla-
r›n oluflturdu¤u bir zemine göre hareket ederler. Fakat biliyoruz ki
bunlar yaln›z Günefl sistemimizin içindeki hareketlerin neden ol-
du¤u yerel olaylard›r. Gezegenlerin ötesinde, y›ld›zlar hareketsiz
gibidirler..."

Yukar›daki sat›rlar, "‹lk Üç Dakika" kitab›n›n yazar› Steven Wein-
berg'e ait. Gerçekten de gökyüzüne do¤al gözle bir bak›fl, herfleyin çok
dura¤an ve sabit oldu¤u hissini uyand›rabilir. Oysa durum farkl›d›r.
Gökyüzünde büyük bir hareketlilik vard›r ve ç›plak gözle asla fark edi-
lemeyen bu gerçek, Kuran taraf›ndan as›rlar önce haber verilmifltir. 
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Kuran'da gökyüzü ile ilgili ço¤ul olarak kullan›lan çok say›da aye-
te rastlamak mümkündür. Arapça'da "semavat" olarak geçen "gökler"
kelimesi hem dünyan›n atmosferini, hem de uzay bofllu¤unu ifade et-
mektedir. 

Burada ilk olarak üzerinde duraca¤›m›z nokta, gökler ifadesinde-
ki ço¤ul kullan›md›r. Bu ço¤ul kullan›m da Kuran'›n mucizelerinden biri-
sidir; çünkü ister dünyan›n atmosferi olarak düflünün, ister evren olarak,
7. yy'da ç›plak gözle bakan birisinin bunlar›n ço¤ul olabilece¤ini bilme-
si olanaks›zd›r. fiimdi bunu aç›klayal›m:

Aç›k havaya ç›karak bafl›n›z› gö¤e çevirdi¤inizi düflünün. Ne gö-
rürsünüz? Yaz aylar›ndaysan›z ya masmavi bir gökyüzü veya belki rüz-
garla hareket eden bulutlar; k›fl aylar›ndaysan›z da muhtemelen gri,
puslu bir gökyüzü ve her yan› kaplayan bulutlar vard›r görüntüde. Fa-
kat her ne görürseniz görün, dünyay› saran atmosferi göremezsiniz.
Üstelik bu atmosferin birçok katmandan olufltu¤unu hiç bilemezsiniz.
Oysa dünya atmosferi, mezosfer, iyonosfer, troposfer, ozon tabakas› gi-
bi birçok katman›n bilefliminden meydana gelmifltir. Elbette ki ç›plak
gözle fark edilemeyecek bu ayr›nt›ya ayetlerde iflaret edilmesi onun,
Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unun büyük bir delilidir. 

Öte yandan, gökyüzü kelimesini uzay olarak ald›¤›n›zda da, günü-
müzün teorileriyle büyük bir uyum içinde oldu¤unu görürsünüz. Bilim
çevreleri gözlemlenebilen uzay›n haricinde paralel evrenler, de¤iflik bo-
yutlar olabilece¤i teorileri gelifltirmektedirler. Ifl›k h›z›n›n afl›lmas›yla bir-
likte farkl› bir boyut ve farkl› bir evren kavram›n›n ortaya ç›kaca¤›n› sa-
vunan tez bunun bir örne¤idir. K›sacas›, uzaydan de¤il, uzaylardan bah-
setmemiz do¤ru olacakt›r. Bu ise, Kuran'da iflaret edilen bir gerçektir.

fiimdi "semavat" kelimesi ile ilgili di¤er konulara bir bakal›m.

Öncelikle Kuran'da uzay›n "büyük bir düzen" içinde yarat›lm›fl ol-
du¤u aç›klan›r. Örne¤in bu konudaki bir ayet flöyledir:

"Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizan› koydu." (Rahman Su-
resi, 7)

Ayn› konudan bahseden farkl› iki ayette de flöyle söylenir:

"O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök
yaratm›fl oland›r. Rahman'›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve
uygunsuzluk' göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir; her-
hangi bir çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun?



Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz umudunu
kesmifl bir halde bitkin olarak sana dönecektir." (Mülk Sure-
si, 3-4)

"Üzerlerindeki gö¤e bakm›yorlar m›? Biz onu nas›l bina ettik
ve onu nas›l süsledik? Onun hiçbir çatla¤› yok." (Kaf Suresi,
6)

Belki uzay devasa bir boflluk olarak düflünülüyor olabilir. Sonsuz
genifllikte, içinde bir flekilde hareket eden y›ld›zlar, gezegenler ve cisim-
ler bulunan bir boflluk. Oysa uzay bafl›bofl b›rak›lm›fl bir boflluk de¤ildir.
‹çinde say›s›n› tam tespit edemedi¤imiz, ancak milyarlarla ifade etti¤i-
miz y›ld›zlar, günefl sistemleri, gezegenler ve uydular, kuyruklu y›ld›zlar
bulunan bir "sistem"dir. Bunlar›n her biri yaflam süreleri boyunca farkl›
durumlarda bulunurlar. Örne¤in y›ld›zlar yak›tlar›n› tükettikten sonra k›-
z›l dev, beyaz cüce, nötron y›ld›z›, karadelik, süpernova gibi isimler ver-
di¤imiz flekillere dönüflürler. Bunlar da evreni oluflturan elemanlar ara-
s›ndad›rlar.

Bunlar›n ötesinde, evrendeki büyük dengenin as›l kan›tlar› "sis-
temler"dir. Örne¤in dünyam›z Günefl Sistemi içinde yer almaktad›r.  Gü-
nefl Sistemi, Samanyolu Galaksisi'ne dahildir, ve bu galakside daha
milyonlarca y›ld›z ve y›ld›z sistemi mevcuttur. Ancak devasa boyutlar›y-
la Samanyolu Galaksisi de, bir galaksiler sistemi içinde hareket eder, ve
bu muazzam galaksiler sistemi de evrendeki say›s›z galaksiler sistemi
kümelerinden sadece birisidir...

Yukar›da tasvir etti¤imiz uzaydaki büyük düzen, sadece ç›plak
gözle bak›larak idrak edilebilecek bir gerçek de¤ildir. O halde bu bilgi-
lerin 7. yüzy›lda Kuran indirildi¤inde biliniyor olmas› da mümkün de¤il-
dir. Tek do¤ru izah, Kuran'›n Allah kat›ndan indirilmifl oldu¤udur.

YILDIZLAR VE GEZEGENLER
Öncelikle, Kuran'da "y›ld›z" kelimesiyle ne kastedilmifl, ona bir ba-

kal›m. Kuran'da "necm" ve "kandil" kelimeleriyle ifade edilen y›ld›zlar,
ayetlerdeki kullan›mda iki temel vasfa sahiptir. Bunlardan birincisi bir
›fl›k kayna¤› olmalar›, ikincisi ise yön tayininde ve yol bulmada faydal›
olmalar›d›r. 

Özellikle k›yamet tasvirlerinin yap›ld›¤› surelerde, y›ld›zlar›n ›fl›k-
lar›n›n söndürülece¤i, karart›laca¤› vurgulanmaktad›r. Benzer flekilde,
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kendisi de bir y›ld›z olan güneflten bahsedilirken "kandil" kelimesi kulla-
n›lmaktad›r. Gökyüzünü süsleyen y›ld›zlardan da bahsedilirken "kandil"
kelimesi kullan›l›r. Burada çok önemli bir ayr›ma geliyoruz, çünkü Ay
için özellikle "nur" kelimesi kullan›lm›flt›r. Yani y›ld›zlarla y›ld›z olmayan
cisimlerin ayr›m› yap›lm›flt›r ki bu, Kuran'›n mucizelerinden birisidir.

‹kinci olarak, y›ld›zlarla ilgili ayetlerde yön tayininden bahsedildi-
¤ini söylemifltik. Bu ayetleri gözden geçirdi¤imizde, insanlar›n gökyü-
zündeki y›ld›zlardan faydalanarak do¤ru istikametleri saptayabilecekle-
ri anlafl›lmaktad›r. Bu ayetlerin de hepsinde "necm" kelimesi kullan›l-
m›flt›r. Gerçekten de, Ortaça¤'da co¤rafi kefliflerin bafllamas›nda çok
önemli rolü olan pusulan›n icad›ndan önce, gece yolculuklar›nda yön
tayini sadece y›ld›zlara göre tespit edilmekteydi. 

Peki y›ld›zlar›n yön göstermeleri nas›l mümkün olmaktad›r? Bu
durum ancak onlar›n gözlemlendikleri yerlerinin belirli bir düzen içinde
olmas›na ba¤l›d›r. Yani bir gece bir yönde, di¤er gece bir di¤er yönde
beliren bir y›ld›z olsayd›, flüphesiz buna bak›larak istikamet tutturmak
mümkün olmazd›. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, y›ld›zlar›n gökyüzünde belir-
dikleri yerler büyük önem tafl›maktad›r. Kuran'da da bu duruma flöyle
dikkat çekilir:

"Hay›r, y›ld›zlar›n yer (mevki)lerine yemin ederim. fiüphesiz
bu, e¤er bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir." (Vak›a Su-
resi, 75-76)

Bu ayette vurgulanan "y›ld›zlar›n yerleri" için de¤iflik yorumlar ya-
p›labilir. Örne¤in yemin edilen konu, y›ld›zlar›n gökyüzünde ald›klar› po-
zisyonlar olabilir. Nitekim bu pozisyonlardan bahseden baflka ayetler
de vard›r. Bu ayetlerde y›ld›zlar›n oluflturduklar› burçlardan (tak›my›l-
d›zlar) bahsedilir:

"Andolsun, gökte burçlar k›ld›k ve onu gözleyenler için süs-
ledik." (Hicr Suresi, 16)

"Y›ld›zlar›n yerleri" ifadesini karadeliklere yorumlayanlar da ol-
mufltur. fiüphesiz ki, insanl›¤›n ulaflt›¤› teknoloji seviyesi artt›kça, yap›-
labilecek yorumlar da artacakt›r. Ancak düflünülmesi gereken fludur:
Gökyüzünde gözlemleyebildi¤imiz, ve hakk›nda fazla fikir sahibi olama-
d›¤›m›z baz› gök cisimleri vard›r. Bunlar›n dikkatle incelenmesi, insan-
lar›n Allah'› idrak edebilmeleri aç›s›ndan çok önemlidir ve Kuran'da bu
cisimlere s›kça dikkat çekilmifltir. ‹nsan gözüyle yap›lacak herhangi bir
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gözlem, bunlar›n özelliklerini anlamak aç›s›ndan yeterli bir metod de¤il-
dir. Oysa 7. yüzy›lda mevcut yegane imkan bu iken, ayetlerde bir y›ld›z
ile bir gezegenin birbirinden ayr›larak anlat›lmas›, Kuran'›n Allah'›n vah-
yi oldu¤unu göstermektedir.

GÜNEfi VE AY
Kuran'da Günefl ve Ay'dan bahseden ayetler oldukça fazlad›r. An-

cak bunlar›n Arapçalar› incelendi¤inde ilginç bir özellik göze çarpar.
Ayetlerde Günefl için "sirac" (lamba) veya "vahhac" (par›l par›l parla-
yan, yan›p tutuflan) kelimeleri kullan›lm›flt›r. Ay içinse "munir" (ayd›nla-
t›c›, ›fl›kl›) kavram› vard›r. Gerçekten de Günefl kendi içindeki nükleer
reaksiyonlar sonucunda büyük bir ›s› ve ›fl›k üretirken, Ay sadece Gü-
nefl'ten ald›¤› ›fl›¤› yans›tmaktad›r. Ayetlerde bu ayr›m flöyle geçer:

"Görmüyor musunuz; Allah, yedi gö¤ü birbirleriyle bir uyum
(mutabakat) içinde yaratm›flt›r? Ve ay› bunlar içinde bir nur
k›lm›fl, günefli de (ayd›nlat›c› ve yak›c›) bir kandil yapm›flt›r."
(Nuh Suresi, 15-16)

"Sizin üstünüze sapasa¤lam yedi-gök bina ettik. Par›ldad›kça
par›ldayan bir kandil (günefl) k›ld›k." (Naziat Suresi, 12-13)

"Gökte burçlar k›lan, onlar›n içinde bir ayd›nl›k ve nurlu bir
ay vareden (Allah) ne yücedir." (Furkan Suresi, 61)

Kuran'da Günefl ile Ay aras›ndaki farkl›l›k aç›kça görülmektedir.
Birisi bir ›fl›k kayna¤›, öbürü ise ›fl›k yans›tan bir cisim olarak tasvir edil-
mifltir. Oysa böyle bir detay›n o dönemde bilinmesine olanak yoktur. Bu
bilgiye insano¤lu ancak yüzy›llar sonra sahip olabilmifltir. Ç›plak gözle
gözlemlenerek bilinmesi imkans›z bir detay›n Kuran'da zikrediliyor ol-
mas›, elbette ki onun Allah'›n sözü oldu¤unu gösterir. Çünkü ne Ku-
ran'›n indirildi¤i dönemde, ne de bugün, hiçbir insan sadece gözlem ya-
parak Günefl'in ›fl›k üretti¤ini, Ay'›n da bunu yans›tt›¤›n› söyleyemez. O
halde bu bilginin Kuran'da verilifli, onun herfleyin bilgisine sahip olan
Allah kat›ndan oldu¤unun delillerinden birisidir.

KORUNMUfi TAVAN
"Gökyüzünü korunmufl bir tavan k›ld›k; onlar ise bunun ayet-
lerinden yüz çeviriyorlar." (Enbiya Suresi, 32)



Ay yüzeyinin foto¤raflar›n› hemen herkes görmüfltür. Yüzey flekil-
leri, üzerine düflen say›s›z meteor sebebiyle girintili ç›k›nt›l›d›r. Bu me-
teorlar›n açt›klar› binlerce krater, Ay'›n en karakteristik özelliklerinden
birisidir. Meteorlardan baflka, Günefl'in yayd›¤› ›fl›nlar da atmosferi ol-
mayan Ay için ölümcüldür. Muhtemelen, bir tedbir al›nmadan Ay yüze-
yinde kurulacak bir uzay istasyonu, ya da herhangi bir yerleflim bölge-
si k›sa bir zamanda yerle bir olacakt›r. Bunu önlemenin tek yolu ise, onu
bir flekilde "korumakt›r".

Belki de üzerinde hiç düflünmedi¤imiz bu ayr›nt›, dünyada çok do-
¤al bir flekilde sa¤lanm›flt›r, bu nedenle insanlar›n yaflamlar›n› devam
ettirebilmeleri için ayr›ca önlem almalar›na gerek yoktur. Dünya'n›n at-
mosferi, Dünya'ya yaklaflan irili ufakl› meteorlar› eriterek yok etmekte,
uzaydaki tüm zararl› ›fl›nlar› süzmekte ve böylece insan hayat›n›n de-
vam› için hayati bir ifllevi yerine getirmektedir. 

Dünyaya, Günefl'ten ve di¤er y›ld›zlardan insan için zararl› hatta
öldürücü olan birçok ›fl›n ulafl›r. Özellikle Dünya'ya en yak›n y›ld›z olan
Günefl'te s›k s›k "parlama" ad› verilen enerji patlamalar› bu zararl› ›fl›n-
lar›n önemli bir kayna¤›n› oluflturur.

Günefl parlamalar› s›ras›nda h›z› yaklafl›k 1500 km/sn olan bir
plazma bulutu uzaya f›rlat›l›r. Pozitif yüklü protonlar ve negatif yüklü
elektronlardan oluflan plazma bulutu, elektriksel olarak iletken özelli¤e
sahiptir. Bulut 1500 km/sn h›zla dünyaya yaklafl›rken, dünyan›n manye-
tik alan›n›n etkisi ile elektrik ak›m› üretir. Di¤er taraftan Dünya'n›n man-
yetik alan›, bu kez içinden ak›m geçen bu plazma bulutu üzerine itici bir
kuvvet uygular. Bu kuvvet bulutun hareketini frenler, belli bir uzakl›kta
durmas›na neden olur. fiimdi dünyaya varmadan "durdurulan" bu plaz-
ma bulutunun gücünü görelim.

Plazma bulutu Dünya'n›n manyetik alan› taraf›ndan engellenmek-
tedir, ancak buna ra¤men etkileri Dünya'dan hissedilebilir. Kuvvetli par-
lamalardan sonra yüksek gerilim hatlar›nda transformatörler patlayabi-
lir, haberleflme a¤lar› zarar görebilir ve elektrik flebekelerinin sigortala-
r› atabilir.

Tesbit edilen bir parlamada aç›¤a ç›kan enerjinin, Hiroflima'ya at›-
lan gibi 100 milyar atom bombas›na eflde¤er oldu¤u hesaplanm›flt›r.
Parlamadan 58 saat sonra pusula ibresinde afl›r› hareketler gözlenmifl,
Dünya atmosferinin 250 km üstünde s›cakl›k s›çrama yap›p 2500° C'ye
yükselmifltir.
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Günefl'ten bunun d›fl›nda daha düflük h›zl›, yaklafl›k 400 km/sn
h›zl› bir di¤er tanecik ak›m› daha yay›lmaktad›r. Buna "Günefl Rüzgar›"
ad› verilir. Günefl Rüzgarlar› atmosferin d›fl›nda, ad›na "Van Allen Ku-
flaklar›" denilen ve dünyan›n manyetik etkisinden kaynaklanarak ortaya
ç›kan bir tabaka sayesinde dünyaya zarar vermeden geçifltirilir. Bu ku-
fla¤›n oluflmas›, Dünya çekirde¤inin sahip oldu¤u özellikler sayesinde-
dir. Çekirdek, demir ve nikel gibi manyetik özelli¤i olan a¤›r elementleri
içerir. Ancak bunlardan daha önemlisi çekirde¤in iki farkl› yap›dan olufl-
mufl olmas›d›r. ‹ç çekirdek kat›, d›fl çekirdek ise s›v› haldedir. Çekirde¤in
bu iki katman› birbiri etraf›nda hareket eder. Bu hareket a¤›r metaller
üzerinde bir çeflit m›knat›slanma etkisi yaparak bir manyetik alan olufl-
turur. ‹flte Van Allen Kuflaklar›, bu manyetik alan›n atmosferin en d›fl›na
kadar uzanan bir uzant›s›d›r. Bu manyetik alan sayesinde Dünya, uzay-
dan gelebilecek olan tehlikelere karfl› korunmufl olur. Günefl Rüzgarlar›,
dünyan›n 40.000 mil uza¤›nda manyetik halkalar çizen Van Allen Kuflak-
lar›'n› geçemezler. Parçac›k ya¤muru fleklindeki Günefl Rüzgar›, bu
manyetik alanla karfl›laflt›¤›nda ayr›flarak alan›n çevresinden akar gider.

Van Allen Kuflaklar› gibi, Dünya'n›n atmosferi de dünyay› uzay›n
öldürücü etkilerinden korur. Atmosferin Dünya'y› meteorlardan korudu-
¤unu belirtmifltik. Ama atmosferin tek özelli¤i bu de¤ildir. Örne¤in uzay-
daki "mutlak s›f›r" ad› verilen eksi 273 derecelik ›s› insanlar için öldürü-
cü etkiye sahiptir, ama atmosfer taraf›ndan d›flarda tutulur. 

‹flin ilginci, atmosferin sadece zarars›z orandaki ›fl›nlar›, radyo
dalgalar›n› ve görünür ›fl›¤› geçirmesidir. Çünkü bunlar yaflam için ha-
yati ayr›nt›lard›r. Atmosfer taraf›ndan belirli oranda geçmesine izin veri-
len ultraviyole, bitkilerin fotosentez yapmalar› ve dolay›s›yla tüm canl›-
lar›n hayatta kalmalar› aç›s›ndan büyük önem tafl›r. Günefl taraf›ndan
çok fliddetli bir biçimde Dünyaya ulaflan bu ›fl›n, atmosferin ozon taba-
kas›nda süzülür, ve Dünya yüzeyine hayati önem tafl›yan az bir k›sm›
ulafl›r. Günefl ›fl›¤› ise hiç flüphesiz hayat›n en ayr›lmaz parçalar›ndan
birisidir.

K›sacas›, Dünyan›n üzerinde, kendisini sar›p kuflatan ve d›fl teh-
likelere karfl› koruyan mükemmel bir sistem çal›flmaktad›r. ‹flte Dün-
ya'n›n bu korunmufl durumu, Kuran'›n flu ayetiyle bildirilmektedir:

"Gökyüzünü korunmufl bir tavan k›ld›k; onlar ise bunun ayet-
lerinden yüz çeviriyorlar." (Enbiya Suresi, 32)
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Elbette ki 7. yy'da ne atmosferin koruyucu özelli¤inin, ne Van Al-
len Kuflaklar›'n›n varl›¤›n›n bilinmesi imkans›zd›. Ancak "korunmufl ta-
van" tan›m›, Dünya'n›n sahip oldu¤u ve modern ça¤da keflfedilen koru-
yucu özellikleri tam olarak aç›klayan bir ifadedir. Bu nedenle, gökyüzü-
nün korunmufl bir tavan k›l›nd›¤›n› ifade eden yukar›daki ayet, Kuran'›n
tüm bilgilere muktedir, herfleyi idrak eden bir Yarat›c›'dan geldi¤ini gös-
terir.

KURAN'DA B‹LD‹R‹LEN YÖRÜNGELER
Gök cisimleri evrende hareket halindedirler. Bu hareketler son de-

rece kontrollüdür ve tüm cisimler hesaplanm›fl bir yörüngede seyreder-
ler. Kuran'da, öncelikle gözlemlenebilen gök cisimleri olan Günefl ve
Ay'dan bafllayarak, bu yörüngelerin ve hesapl› olmalar›n›n örnekleri ve-
rilir. Kuran'da bildirildi¤ine göre; "Günefl ve Ay'›n hareketleri bir hesa-
ba göredir." (Rahman Suresi, 5) Yine Günefl ve Ay'›n konu edildi¤i bir
ayette; "Ne Güneflin Ay'a eriflip-yetiflmesi gerekir, ne de gecenin
gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmekte-
dir" denilmifltir. (Yasin Suresi, 40) Ayn› gerçe¤e dikkat çeken bir baflka
ayet ise flöyledir:

Geceyi, gündüzü, Günefli ve Ay'› yaratan O'dur; her biri bir
yörüngede yüzüp gitmektedirler. (Enbiya Suresi, 33)

Günümüzde kabul gören teoriye göre, evrendeki büyük ve kütleli
cisimler, kendilerinden ufak cisimlere karfl› bir çekim kuvveti uygularlar.
Bu flekilde, örne¤in Ay, kendisinden daha a¤›r kütlesi olan Dünya'n›n et-
raf›nda bir yörünge çizmektedir. Dünya ve Günefl Sistemi'ndeki di¤er
gezegenler ise Günefl'in etraf›nda bir yörüngede hareket ederler. Gü-
nefl Sistemi'nin de yörüngesinde bulundu¤u daha büyük bir sistem
mevcuttur. Bu detaylar›n can al›c› noktas› ise fludur: Tüm uzaydaki y›l-
d›zlar, gezegenler ve di¤er cisimler bu hareketleri esnas›nda kontrolsüz
bir harekette bulunmazlar, birbirlerinin yörüngelerini kesmezler, birbirle-
riyle çarp›flmazlar.

fiimdi yak›n bir örnek olarak Günefli ele alal›m. Astronomlar›n he-
saplar›na göre Günefl, içinde bulundu¤u galaksinin hareketi nedeniyle
Solar Apex ad› verilen bir yörünge boyunca Vega Y›ld›z› do¤rultusunda
saatte 720.000 km.'lik bir h›zla hareket etmektedir. Bu, kabaca bir he-
sapla Günefl'in günde 17.280.000 km. yol katetti¤ini gösterir. Tabii onun
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çekim kuvvetine ba¤l› olan Dünya'n›n da... Günefl'in bu yolculu¤unu
Allah flöyle bildirilmifltir:

"Günefl de, kendisi için (tesbit edilmifl) olan bir müstakarra
(karar yerine) do¤ru ak›p gitmektedir. Bu üstün ve güçlü
olan, bilenin takdiridir." (Yasin Suresi, 38)

Durumun ola¤anüstülü¤ünü tekrar hat›rlatal›m. Evrendeki milyar-
larca y›ld›zdan birisi olan Günefl, uzayda her gün 17 milyon km.'den
fazla yol almaktad›r. Bu, muazzam bir sürat demektir. Güneflle birlikte
onun çekim sistemi içindeki tüm gezegenler ve uydular› da ayn› mesa-
feyi katederler. Ayr›ca evrendeki tüm y›ld›zlar da buna benzer bir yolcu-
lukta bulunurlar. Bu cisimlerin uyumlu hareketleri Kuran'da flöyle duyu-
rulur:

"'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donat›lm›fl' gö¤e andol-
sun." (Zariyat Suresi, 7)

Gök cisimlerinin yörüngelerinden en ufak bir sapman›n bile siste-
mi altüst edecek kadar önemli sonuçlar do¤urabilece¤i hesaplanm›flt›r.
Örne¤in Dünya yörüngesinde, normalden fazla veya eksik 3 milimetre-
lik bir sapma bak›n nelere yol açabilirdi:

"Dünya günefl çevresinde dönerken öyle bir yörünge çizer ki, her
18 milde do¤ru bir çizgiden ancak 2.8 mm ayr›l›r. Dünyan›n çizdi-
¤i bu yörünge k›l pay› flaflmaz, çünkü; yörüngeden 3 mm'lik bir
sapma bile büyük felaketler do¤ururdu: sapma 2.8 yerine 2.5 ol-
sayd› yörünge çok genifl olurdu ve hepimiz donard›k, sapma 3.1
mm olsayd› hepimiz kavrularak ölürdük." (Bilim ve Teknik Dergisi,
Temmuz 1983)

Evrendeki tüm cisimlerin böyle bir uyum içinde yörüngelerine sa-
d›k kalarak hareket etmeleri, ortada muhakkak kontrollü bir sistemin var
oldu¤unu hissettirir. Böyle büyük bir sistemin bafl› bofl ifllemesi müm-
kün de¤ildir.

Evrendeki cisimlerin h›zlar›n› da hesaba katt›¤›m›zda, tüm veriler
daha da karmafl›klafl›r. Örne¤in Dünya saatte 1.670 km. h›zla kendi ek-
seni etraf›nda döner. Bugün insanlar taraf›ndan üretilmifl olan en h›zl›
merminin saatte ortalama 1.800 km. sürate sahip oldu¤u düflünülürse
dünyan›n devasa boyutlar›na ra¤men süratinin ne denli büyük oldu¤u
anlafl›l›r. 
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Dünya'n›n Günefl etraf›ndaki h›z› ise merminin yaklafl›k 60 kat›d›r:
saatte 108.000 km. Bu süratle yol alabilen bir araç yap›labilseydi, bu
araç Dünya'n›n çevresini 22 dakikada dolaflabilirdi.

fiimdi ölçe¤imizi büyüterek Günefl Sistemi'ndeki süratlere baka-
l›m. Günefl Sistemi'nin galaksi merkezi etraf›ndaki dönüfl h›z› saatte
tam 720.000 km.dir. ‹çinde yaklafl›k 200 milyar y›ld›z› bar›nd›ran Sa-
manyolu Galaksisi'nin ise uzay içindeki h›z› saatte 950.000 km.dir. 

Bu bafldöndürücü h›zlar, asl›nda Dünya üzerindeki yaflam›n pa-
muk ipli¤ine ba¤l› oldu¤unu gösterir. Böylesine karmafl›k ve h›zl› bir si-
tem içinde dev uzay kazalar›n›n olmas› normalde çok mümkündür. An-
cak ayetlerde de bildirildi¤i gibi tüm bu sistem içinde hiçbir uygunsuz-
luk, hiçbir çeliflki yoktur. Yani evrendeki herfley Allah'›n kontrolündedir. 

ZAMANIN GÖRECEL‹⁄‹
Zaman dedi¤imiz alg›, asl›nda bir an› bir baflka anla k›yaslama

yöntemidir. Bunu bir örnekle aç›klayabiliriz. Bir cisme vurdu¤umuzda
bundan belirli bir ses ç›kar. Ayn› cisme befl dakika sonra vurdu¤umuz-
da yine bir ses ç›kar. Kifli, birinci ses ile ikinci ses aras›nda bir süre ol-
du¤unu düflünür ve bu süreye "zaman" der. Oysa ikinci sesi duydu¤u
anda, birinci ses sadece zihnindeki bir hayalden ibarettir. Sadece haf›-
zas›nda var olan bir bilgidir. Kifli, haf›zas›nda olan›, yaflamakta oldu¤u
anla k›yaslayarak zaman alg›s›n› elde eder. E¤er bu k›yas olmasa, za-
man alg›s› da olmayacakt›r. Ayn› flekilde kifli, bir odaya kap›s›ndan gi-
rip sonra da odan›n ortas›ndaki bir koltu¤a oturan bir insan› gördü¤ün-
de, k›yas yapar. Gördü¤ü insan koltu¤a oturdu¤u anda, onun kap›y› aç-
mas›, odan›n ortas›na do¤ru yürümesi ile ilgili görüntüler, sadece beyin-
de yer alan bir bilgidir. Zaman alg›s›, koltu¤a oturmakta olan insan ile
bu bilgiler aras›nda k›yas yap›larak ortaya ç›kar. 

K›sacas› zaman, beyinde saklanan birtak›m hayaller aras›nda k›-
yas yap›lmas›yla var olmaktad›r. E¤er bir insan›n haf›zas› olmasa, bey-
ni bu tür yorumlar yapmaz ve dolay›s›yla zaman alg›s› da oluflmaz. Bir
insan›n "ben otuz yafl›nday›m" demesinin nedeni, beyninde söz konu-
su otuz y›la ait baz› bilgilerin biriktirilmifl olmas›d›r. E¤er haf›zas› olma-
sa, ard›nda böyle bir zaman dilimi oldu¤unu düflünmeyecek, sadece
yaflad›¤› tek bir "an" ile muhatap olacakt›r.

Bu konuda görüfl belirten düflünür ve bilim adamlar›ndan örnek-
ler vererek konuyu daha iyi aç›klamaya çal›flal›m. Nobel ödüllü ünlü ge-



netik profesörü ve düflünür François Jacob, Mümkünlerin Oyunu adl› ki-
tab›nda zaman›n geriye ak›fl› ile ilgili flunlar› anlat›r:

Tersinden gösterilen filmler, zaman›n tersine do¤ru akaca¤› bir
dünyan›n neye benzeyece¤ini tasarlamam›za imkan vermektedir.
Sütün fincandaki kahveden ayr›laca¤› ve süt kab›na ulaflmak için
havaya f›rlayaca¤› bir dünya; ›fl›k demetlerinin bir kaynaktan f›fl-
k›racak yerde bir tuza¤›n (çekim merkezinin) içinde toplanmak
üzere duvarlardan ç›kaca¤› bir dünya; say›s›z damlac›klar›n hay-
ret verici iflbirli¤iyle suyun d›fl›na do¤ru f›rlat›lan bir tafl›n bir insa-
n›n avucuna konmak için bir e¤ri boyunca z›playaca¤› bir dünya.
Ama zaman›n tersine çevrildi¤i böyle bir dünyada, beynimizin sü-
reçleri ve belle¤imizin oluflmas› da ayn› flekilde tersine çevrilmifl
olacakt›r. Geçmifl ve gelecek için de ayn› fley olacakt›r ve dünya
tastamam bize göründü¤ü gibi görünecektir.

Beynimiz belirli bir s›ralama yöntemine al›flt›¤› için flu anda dün-
ya üstte anlat›ld›¤› gibi ifllememekte ve zaman›n hep ileri akt›¤›n› dü-
flünmekteyiz. Oysa bu, beynimizin içinde verilen bir karard›r ve dolay›-
s›yla tamamen izafidir. Gerçekte zaman›n nas›l akt›¤›n›, ya da ak›p ak-
mad›¤›n› asla bilemeyiz. Bu da zaman›n mutlak bir gerçek olmad›¤›n›,
sadece bir alg› biçimi oldu¤unu gösterir. 

Zaman›n bir alg› oldu¤u, 20. yüzy›l›n en büyük fizikçisi say›lan
Einstein'›n ortaya koydu¤u Genel Görecelik Kuram› ile de do¤rulanm›fl-
t›r. Lincoln Barnett, Evren ve Einstein adl› kitab›nda bu konuda flunlar›
yazar:

Salt uzayla birlikte Einstein, sonsuz geçmiflten sonsuz gelece¤e
akan flaflmaz ve de¤iflmez bir evrensel zaman kavram›n› da bir
yana b›rakt›. Görecelik Kuram›'n› çevreleyen anlafl›lmazl›¤›n bü-
yük bölümü, insanlar›n zaman duygusunun da renk duygusu gibi
bir alg› biçimi oldu¤unu kabul etmek istemeyiflinden do¤uyor...
Nas›l uzay maddi varl›klar›n olas›l› bir s›ras› ise, zaman da olay-
lar›n olas›l› bir s›ras›d›r. Zaman›n öznelli¤ini en iyi Einstein'in söz-
leri aç›klar: "Bireyin yaflant›lar› bize bir olaylar dizisi içinde düzen-
lenmifl görünür. Bu diziden hat›rlad›¤›m›z olaylar 'daha önce' ve
'daha sonra' ölçüsüne göre s›ralanm›fl gibidir. Bu nedenle birey
için bir ben-zaman›, ya da öznel zaman vard›r. Bu zaman kendi
içinde ölçülemez. Olaylarla say›lar aras›nda öyle bir ilgi kurabili-
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rim ki, büyük bir say› önceki bir olayla de¤il de, sonraki bir olayla
ilgili olur.

Einstein, Barnett'in ifadeleriyle, "uzay ve zaman›n da sezgi biçim-
leri oldu¤unu, renk, biçim ve büyüklük kavramlar› gibi bunlar›n da bilinç-
ten ayr›lamayaca¤›n› göstermifl"tir. Genel Görecelik Kuram›'na göre
"zaman›n da, onu ölçtü¤ümüz olaylar dizisinden ayr›, ba¤›ms›z bir var-
l›¤› yoktur."

Zaman bir alg›dan ibaret oldu¤una göre de, tümüyle alg›layana
ba¤l›, yani göreceli bir kavramd›r.

Zaman›n ak›fl h›z›, onu ölçerken kulland›¤›m›z referanslara göre
de¤iflir. Çünkü insan›n bedeninde zaman›n ak›fl h›z›n› mutlak bir do¤-
rulukla gösterecek do¤al bir saat yoktur. Lincoln Barnett'in belirtti¤i gibi
"rengi ay›rdedecek bir göz yoksa, renk diye bir fley olmayaca¤› gibi, za-
man› gösterecek bir olay olmad›kça bir an, bir saat ya da bir gün hiçbir
fley de¤ildir."

Zaman›n göreceli¤i, rüyada çok aç›k bir biçimde yaflan›r. Rüyada
gördüklerimizi saatler sürmüfl gibi hissetsek de, gerçekte herfley birkaç
dakika hatta birkaç saniye sürmüfltür. 

Zaman›n göreceli¤i, bilimsel yöntemle de ortaya konmufl somut
bir gerçektir. 

Kuran'da geçen birçok ayet zaman›n mutlak olmad›¤›n›, göreceli
oldu¤unu vurgulamaktad›r. Kuran'da 14 as›r evvel vurgulanan bu ger-
çek, ancak 20. yy'da bilim taraf›ndan ispat edilebilmifltir. fiüphesiz bu
da, Kuran'›n, zaman› yaratan ve zamandan münezzeh olan Allah'›n in-
dirildi¤inin kesin bir delildir. Konu ile ilgili baz› ayetler flöyledir:

"...Gerçekten, senin Rabbinin kat›nda bir gün, sizin saymak-
ta olduklar›n›zdan bin y›l gibidir." (Hac Suresi, 47)

"Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin y›l olan bir
günde ç›kabilmektedir." (Mearic Suresi, 4)

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

Yukar›daki ayetlerden aç›kça, bizim yaflad›¤›m›z zaman kavram›-
n›n farkl› boyutlarda farkl› alg›land›¤› anlafl›lmaktad›r. Buna göre, bizim

328



için çok uzun bir zaman dilimi olarak alg›lanan süre, Allah kat›nda bir an
gibidir. Baflka bir ifade ile, ömrümüz boyunca yaflad›klar›m›z›n ve yafla-
yacaklar›m›z›n tümünü, Allah bilmektedir. Zira, Allah bizim ba¤l› oldu¤u-
muz zaman kavram›na ba¤l› de¤ildir, evreni ve tüm canl›lar› yaratt›¤› gi-
bi zaman› da O yaratm›flt›r.

YA⁄MURLAR
Ya¤mur dünya üzerindeki hayat için en önemli faktörlerden birisi-

dir. Bir bölgedeki canl›l›¤›n devam› için ya¤mur flartt›r. ‹nsan dahil tüm
canl›lar için bu denli önem tafl›yan ya¤murlardan Kuran'›n çeflitli ayet-
lerinde söz edilir. Dahas›, ya¤murlar›n oluflumu, miktarlar› ve etkileri ko-
nusunda da önemli bilgiler verilir. Kuran'›n indirildi¤i dönemin bilimi ta-
raf›ndan asla bilinemeyecek olan bu bilgiler, bizlere Kuran'›n ilahi bir
söz oldu¤unu gösterir.

fiimdi Kuran'da ya¤murla ilgili verilen söz konusu bilgileri s›rayla
inceleyelim.

Ya¤murun Ölçüsü

Zuhruf Suresi'nin 11. ayetinde ya¤mur, belli "ölçü" ile inen bir su
olarak tarif edilir. Ayet flöyledir:

"Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir
memleketi 'dirilttik yayd›k'; siz de böyle (kabirlerinizden diril-
tilip) ç›kar›lacaks›n›z." (Zuhruf Suresi, 11)

Ayette zikredilen "miktar" kelimesi ya¤murun birkaç özelli¤iyle bir-
den ilgilidir. Öncelikle, dünyaya ya¤an ya¤mur miktar› hep ayn›d›r. Yer-
yüzünden bir saniyede 16 milyon ton suyun buharlaflt›¤› hesaplanm›fl-
t›r. Bu, ayn› zamanda bir saniyede dünyaya ya¤an ya¤mur miktar›d›r.
Yani su, sürekli bir çevrim dengesi içinde, "bir ölçüye göre" dönüp do-
laflmaktad›r. 

Ya¤murun sahip oldu¤u ölçülerden birisi de düflüfl h›z›yla ilgilidir.
Ya¤mur bulutlar›n›n minimum yüksekli¤i 1.200 metredir. Ya¤mur dam-
las›yla ayn› a¤›rl›k ve büyüklükteki bir cisim bu yükseklikten b›rak›ld›-
¤›nda giderek h›zlanarak yere yaklafl›k 558 km/saatlik bir h›zla düfle-
cektir. fiüphesiz ki böyle bir süratle yere çarpan her cisim büyük bir tah-
ribat yapar. E¤er ya¤mur da böyle ya¤sayd› tüm ekili dikili araziler mah-
volacak, yerleflim birimleri, evler, arabalar büyük zarar görecek, insan-
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lar genifl çapl› korunma önlemleri almadan dolaflamayacaklard›. Üste-
lik bu hesaplar sadece 1.200 metre yükseklikteki bulutlar içindir, oysa
yeryüzünde 10.000 metre yüksekte de ya¤mur bulutlar› dolaflmaktad›r.
Bu tür bir yükseklikten düflen su damlas›, normalde çok tahrip edici bir
h›za ulaflabilir.

Ancak böyle olmaz; ne kadar yüksekten düflerlerse düflsünler,
ya¤mur tanelerinin ortalama h›z› yere ulaflt›klar›nda sadece 8-10
km/saattir. Bunun sebebi ise, ya¤mur damlas›n›n ald›¤› özel biçimdir.
Bu biçim, atmosferin sürtünme etkisini artt›ran ve belirli bir "limit" h›za
ulaflt›¤›nda daha fazla h›zlanmas›n› engelleyen biçimdir. (Günümüzde
paraflütler de bu teknik kullan›larak imal edilmektedir.) 

Ya¤murun "ölçü"leri bu kadarla da kalmaz. Örne¤in, ya¤murun
ya¤maya bafllad›¤› atmosfer katmanlar›nda ›s›, s›f›r›n alt›nda 40°C'ye
kadar inebilir. Ancak ya¤mur asla buz kal›plar›na dönüflmez. (Buza dö-
nüflse, kuflkusuz yerdeki canl›lar için ölümcül bir tehdit olufltururdu.)
Bunun sebebi atmosferdeki suyun saf su niteli¤inde olmas›d›r; bilindi¤i
gibi saf su çok düflük ›s›larda bile kolay kolay donmaz. 

Ya¤murun Oluflumu

Ya¤murun nas›l olufltu¤u uzun süre insanlar için tam bilinemeyen
bir s›rd›. Ancak hava radarlar›n›n keflfedilmesinden sonra, ya¤murun
hangi evrelerden geçerek olufltu¤u kesinlik kazand›. 

Buna göre, ya¤mur üç evreden geçerek oluflur: Önce rüzgar yo-
luyla ya¤murun "hammaddesi" havalan›r. Ard›ndan bulutlar meydana
gelir ve en son olarak da ya¤mur damlac›klar› ortaya ç›kar. 

Kuran'da ya¤murun oluflumu ile ilgili aktar›lanlar ise, tam da bu
süreçten söz ederler. Bir ayette bu oluflum ile ilgili flöyle bir bilgi verilir:

"Allah, rüzgarlar› gönderir, böylece bir bulut kald›r›r da onu
nas›l dilerse gökte yay›p-da¤›t›r ve onu parça parça k›lar; ni-
hayet onun aras›ndan ya¤murun ak›p ç›kt›¤›n› görürsün. So-
nunda kendi kullar›ndan diledi¤ine verince, hemen sevince
kap›l›verirler." (Rum Suresi, 48)

fiimdi ayetin ifade etti¤i üç evreyi teknik olarak inceleyelim.

1. EVRE: "Allah rüzgarlar› gönderir..."

Okyanuslardaki köpüklenme ile oluflan say›s›z hava kabarc›¤› sü-
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rekli patlamakta ve su zerreleri sürekli olarak gökyüzüne f›rlamaktad›r.
Tuzca zengin bu zerreler daha sonra rüzgarlarla tafl›n›r ve atmosferde
yukar›lara do¤ru yol al›rlar. Aerosol ad›ndaki bu küçük parçac›klar "su
tuza¤›" denilen bir mekanizmayla yine denizlerden yükselen su buhar›-
n› kendi çevrelerinde minik damlalar halinde toplayarak bulutlar› olufltu-
rurlar. 

2. EVRE: "...böylece bir bulut kald›r›r da onu nas›l dilerse
gökte yay›p-da¤›t›r ve onu parça parça k›lar..."

Tuz kristallerinin ya da havadaki toz zerrelerinin etraf›nda yo¤un-
laflan su buhar› sayesinde bulutlar oluflur. Bunlar›n içindeki su damla-
c›klar› çok küçük olduklar›ndan (0.01 ile 0.02 mm çap›nda) havada as›-
l› kal›rlar ve gö¤e yay›l›rlar. Böylece gök bulutlarla kaplan›r.

3. EVRE: "...nihayet onun aras›ndan ya¤murun ak›p ç›kt›¤›n›
görürsün."

Tuz kristallerinin ve toz zerreciklerinin etraf›nda biraraya gelen su
parçac›klar› iyice yo¤unlaflarak ya¤mur damlalar›n› olufltururlar. Böyle-
ce havadan daha a¤›r bir konuma gelen damlalar buluttan ayr›larak
ya¤mur biçiminde yere düflmeye bafllarlar. 

Yukar›daki teknik aç›klamadan ç›kar›labilecek net sonuç fludur:

Ya¤murun oluflumundaki her aflama, Kuran ayetlerinde bildiril-
mektedir. Üstelik bu aflamalar oluflum s›ras›yla aç›klanm›flt›r. Dünyada-
ki birçok do¤al olayda oldu¤u gibi, bunda da Kuran'da en do¤ru aç›kla-
ma yap›lm›fl, üstelik bu aç›klama bilimin keflfinden as›rlar önce insanla-
ra duyurulmufltur. 

Ölü Topra¤a Verilen Hayat

Kuran'da, ya¤murun "ölü bir beldeyi diriltme" ifllevine birçok ayet-
te dikkat çekilir. Örne¤in bir ayette flöyle denir:

"...Biz gökten tertemiz bir su indirmekteyiz. Onunla ölü bir
beldeyi (topra¤›) canland›rmak ve yaratt›¤›m›z hayvanlardan
ve insanlardan birço¤unu onunla sulamak için." (Furkan Su-
resi, 48-49)

Nitekim ya¤murun, canl›lar için kaç›n›lmaz bir ihtiyaç olan suyu
yeryüzüne b›rakmas›n›n yan›nda bir de gübreleme özelli¤i vard›r.

Denizlerden buharlaflarak bulutlara ulaflan ya¤mur damlalar›, ölü
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topra¤› "canland›racak" baz› maddeler içerirler. Bu "canland›r›c›" özel-
likli ya¤mur damlalar›na "yüzey gerilim damlalar›" ad› verilir. Yüzey ge-
rilim damlalar›, biyologlar›n deniz yüzeyinin mikro katman dedikleri üst
k›sm›nda oluflurlar; milimetrenin onda birinden daha ince olan bu yü-
zeysel zarda, mikroskobik alglerin ve zooplanktonlar›n bozulmas›ndan
dolay› meydana gelen pek çok organik art›k vard›r. Bu art›klar›n baz›la-
r›, deniz suyunda çok az bulunan fosfor, magnezyum, potasyum gibi
elementleri ve ayr›ca bak›r, çinko, kobalt, ve kurflun gibi a¤›r metalleri
seçip ay›rarak kendi içlerinde toplarlar. Bu "gübre" yüklü parçac›klar
rüzgar yoluyla havaya kald›r›l›r ve bir süre sonra da ya¤mur damlalar›-
n›n içinde yere inerler. Yeryüzündeki tohum ve bitkiler, yetiflmeleri için
gereksinim duyduklar› çok say›daki madensel tuzlar› ve elementleri ifl-
te bu ya¤mur damlalar›nda bulurlar. Bu olay Kuran'›n bir baflka ayetin-
de flöyle bildirilir:

"Ve gökten mübarek (bereket yüklü) su indirdik; böylece
onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik." (Kaf Suresi, 9)

Ya¤›fllarla topra¤a inen bu tuzlar, verimi artt›rmak için kullan›lan
gübrelerden baz›lar›n›n (kalsiyum, magnezyum, potasyum v.b.) küçük
örnekleridir. Bu tür aerosollerde bulunan a¤›r metaller ise, bitkilerin ge-
lifliminde ve üretiminde verimlilik art›r›c› elementleri olufltururlar. 

Ormanlar da, yine bu deniz kökenli aerosoller yard›m›yla geliflir
ve beslenirler. Bu yolla, her y›l kara parçalar›n›n toplam yüzeyi üzerine
150 milyon ton gübre düflmektedir. Bu do¤al gübreleme iflleyifli olma-
sayd›, dünya üzerinde çok daha az bitki olacak, hayat dengesi bozula-
cakt›.

‹flin en ilginç yan› ise, ancak modern bilim taraf›ndan ortaya ç›ka-
r›lan bu gerçe¤in, Kuran'da Allah'›n as›rlar önceden bildirilmesidir.

B‹R ‹NSANIN DO⁄UMU
Kuran'da insanlar imana ça¤›r›l›rken oldukça farkl› konulardan

bahsedilir. Kimi zaman gökler, kimi zaman yeryüzü, kimi zaman da hay-
vanlar ve bitkiler insana delil gösterilir. Yine birçok ayette insan›n bizzat
kendi yarat›l›fl›na dönüp bakmas› ö¤ütlenir. ‹nsan›n nas›l yeryüzüne
geldi¤i, hangi aflamalardan geçti¤i ve temel maddesinin ne oldu¤u s›k
s›k hat›rlat›l›r:

"Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz? fiim-
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di (rahimlere) dökmekte oldu¤unuz meniyi gördünüz mü?
Onu sizler mi yarat›yorsunuz, yoksa yarat›c› Biz miyiz?" (Va-
k›a Suresi, 57-59)

‹nsan›n yarat›l›fl› ve bu yarat›l›fl›n mucizevi yönleri daha pek çok
ayette vurgulan›r. Ancak bu vurgular aras›nda öyle bilgiler vard›r ki,
bunlar Kuran'›n indirildi¤i 7.yüzy›lda asla bilinemeyecek detaylard›r. ‹fl-
te bunlardan baz›lar› flöyledir:

1) ‹nsan, meni s›v›s›n›n tamam›ndan de¤il, aksine çok küçük bir
parças›ndan (spermadan) yarat›l›r.

2) Bebe¤in cinsiyetini erke¤in kromozomlar› belirler. 

3) ‹nsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük gibi yap›fl›r.

4) ‹nsan, ana rahminde üç karanl›k bölge içinde geliflir.

Kuran'›n indirildi¤i yüzy›lda da insanlar elbette do¤umun temel
maddesinin cinsel iliflki sonras›nda erkekten gelen s›v› ile ilgili oldu¤u-
nu biliyorlard›. Çocu¤un ortalama dokuz ayda do¤du¤u da rahatl›kla
gözlemlenen, bilmek için araflt›rma gerektirmeyen bir konu idi. Ancak
yukar›da s›ralad›¤›m›z bilgiler o devrin bilim seviyesinin çok üstündey-
di. Bunlar, ancak 20. yüzy›l bilimi taraf›ndan keflfedildi. 

fiimdi, keflfedilen bu bilgileri s›ras›yla inceleyelim.

1) "Bir damla su"

Spermler yumurtaya varana kadar annenin vücudunda zorlu bir
yolculuk geçirirler. Bu yolculukta 250 milyon spermin ancak 1000 kada-
r› yumurtaya ulaflmay› baflar›r. Befl dakika sonra sona erecek yar›fl›n
sonunda, yar›m tuz tanesi büyüklü¤ündeki yumurta, spermlerden yal-
n›zca birini kabul edecektir. Yani insan›n özü, meninin tamam› de¤il, on-
dan küçük bir parçad›r. Ancak, bilindi¤i gibi, bunlardan sadece biri yu-
murtay› döllemeyi baflar›r. Kuran'da ise bu gerçek flöyle aç›klan›r:

‹nsan, 'kendi bafl›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor?
Kendisi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? (K›yamet
Suresi, 36)

Dikkat edilirse Kuran'da, insan›n meninin tamam›ndan de¤il, onun
içinden al›nan küçük bir parçadan yarat›ld›¤› haber verilmektedir. Bu
ifadedeki özel vurgunun modern bilim taraf›ndan keflfedilen bir gerçe¤i
aç›klamas› ise, ifadenin ‹lahi kaynakl› bir bilgi oldu¤unun delilidir.
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2) "Karmafl›k" s›v›

Meni olarak adland›r›lan ve spermleri tafl›yan besleyici s›v›, sade-
ce spermlerden oluflmaz. Aksine meni, birbirinden farkl› s›v›lar›n kar›fl›-
m›ndan oluflur. Bu s›v›lar›n, spermin gerek duydu¤u enerjiyi karfl›laya-
ca¤› flekeri bulundurmak, baz özelli¤iyle ana rahminin giriflindeki asitle-
ri nötralize etmek, spermin hareket edece¤i kaygan ortam› sa¤lamak
gibi görevleri vard›r.

Ne ilginçtir ki, Kuran'da meniden söz edilirken, modern bilimin or-
taya ç›kard›¤› bu gerçe¤e de iflaret edilmekte ve "karmakar›fl›k" bir s›v›
olarak tarif edilmektedir:

"fiüphesiz biz insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k.
Onu deniyoruz. Bundan dolay› onu ifliten ve gören yapt›k."
(‹nsan Suresi, 2)

Bir baflka ayette ise yine meninin kar›fl›m oldu¤una iflaret edilir,
insan›n ise bu kar›fl›m›n "özünden" yarat›ld›¤› vurgulan›r:

" Ki O, yaratt›¤› herfleyi en güzel yapan ve insan› yaratmaya
bir çamurdan bafllayand›r. Sonra onun soyunu bir özden,
basbaya¤› bir sudan yapm›flt›r." (Secde Suresi, 7-8)

Burada "öz" diye çevrilen Arapça "sulala" kelimesi, öz ya da bir
fleyin en iyi k›sm› demektir. Hangi flekilde al›n›rsa al›ns›n "bir bütünün
bir k›sm›" anlam›na gelir. Ve bu durum, Kuran'›n, insan›n yarat›l›fl›n› en
ince detay›na kadar bilen bir ‹rade'nin sözü oldu¤unu göstermektedir.
Çünkü o ‹rade, zaten insan› yaratan Allah't›r. 

Ey insan, "üstün kerem sahibi" olan Rabbine karfl› seni alda-
t›p yan›ltan nedir? Ki O seni yaratt›, sana bir düzen içinde bi-
çim verdi ve seni bir itidal üzere k›ld›. Diledi¤i bir surette se-
ni tertip etti. (‹nfitar Suresi, 6-8)

3) Cinsiyetin Belirlenmesi...

Daha yak›n zamana kadar bebe¤in cinsiyetini erkek ve kad›n hüc-
relerinin beraber belirledi¤i san›l›yordu. Oysa genetik ve mikrobiyoloji
bilimlerinin geliflmesiyle birlikte, kad›n›n bu belirlemede hiçbir rolü ol-
mad›¤› anlafl›ld›.

‹nsan yap›s›n› belirleyen 46 kromozomdan iki tanesi cinsiyet kro-
mozomu olarak adland›r›l›r. Bu iki kromozom erkekte XY, kad›nda ise XX
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olarak adland›r›l›r. Bunun sebebi bu kromozomlar›n bu harflere benze-
mesidir. Y kromozomu erkeklik, X kromozomu ise kad›nl›k genlerini tafl›r.

Bir insan›n oluflmas›, erkek ve kad›nda çift çift yer alan bu kromo-
zomlar›n birer tanesinin birleflmesi ile bafllar. Kad›nda yumurtlama s›ra-
s›nda ikiye ayr›lan yumurta hücresinin her iki parças› da X kromozomu
tafl›r. Oysa erkekte ikiye ayr›lan yumurta hücresi, X ve Y kromozomlar›
içeren iki farkl› sperm meydana getirir. Kad›nda bulunan X kromozomu
e¤er erkekteki X kromozomu içeren spermle birleflirse k›z, Y kromozo-
mu içeren spermle birleflirse erkek oluflur.

Yani do¤acak çocu¤un cinsiyetini belirleyen faktör, erkekteki han-
gi kromozomun kad›ndaki kromozomla birleflece¤i sorusudur. 

Kuflkusuz genetik keflfedilene kadar, yani 20. yüzy›la dek, bunla-
r›n pekço¤u bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde, do¤acak çocu¤un
cinsiyetinin kad›n bedeni taraf›ndan belirlendi¤i inanc› yayg›nd›. 

Oysa Kuran'da, genlerin keflfinden 13 yüzy›l önce bu bat›l inan›fl›
reddeden bir bilgi verilmiflti insanlara. Erkeklik ve diflili¤in, "rahme dö-
külen meniden" yarat›ld›¤›, yani cinsiyetin kökeninin kad›n de¤il erkek
bedeni oldu¤u Kuran'da flu flekilde belirtilmifltir:

"Rahime dökülen meniden erkek ve difli iki çifti o yaratt›."
(Necm Suresi,  45-46)

4) Rahme Yap›flan Alak...

Erkekten gelen sperm ve kad›ndaki yumurta üstte de¤indi¤imiz
flekilde birleflti¤inde, do¤acak bebe¤in ilk özü de oluflmufl olur. Biyolo-
jide "zigot" olarak tan›mlanan bu tek hücre, hiç zaman yitirmeden bölü-
nerek ço¤alacak ve giderek bir "et parças›" haline gelecektir. 

Ancak zigot bu büyümesini bofllukta gerçeklefltirmez. Rahim du-
var›na tutunur, sahip oldu¤u uzant›lar sayesinde topra¤a yerleflen kök-
ler gibi oraya yap›fl›r. Bu ba¤ sayesinde de, geliflimi için ihtiyaç duydu-
¤u maddeleri annenin vücudundan alabilir. 

Ne ilginçtir ki, Kuran'da anne karn›nda büyümeye bafllayan zigot-
tan söz edilirken, o hep "alak" olarak tan›mlanmaktad›r:

"Yaratan Rabbin ad›yla oku. O, insan› bir alak'tan (as›l›p tutu-
nan fleyden) yaratt›. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir."
(Alak Suresi, 1-3)
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"‹nsan, 'kendi bafl›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›-
yor? Kendisi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi?
Sonra bir alak oldu, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir 'düzen
içinde biçim verdi.' Böylece ondan, erkek ve difli olmak üze-
re çift k›ld›." (K›yamet Suresi, 36-39)

"Alak" kelimesinin Arapça'daki anlam› ise, "bir yere as›l›p tutunan
fley"dir. Hatta kelime as›l olarak, bir bedene yap›fl›p oradan kan emen
sülükler için kullan›l›r. Bu kelimenin, rahim duvar›na yap›fl›p oradan ya-
flam› için gerekli fleyleri emen zigotu tan›mlamak için kullan›labilecek
en uygun kelime oldu¤u ise aç›kt›r. 

Kuran'da zigot hakk›nda verilen bilgiler bununla da bitmez. 

Döl yata¤›na tam anlam›yla tutunmufl olan zigot geliflmeye bafl-
lar. Anne rahmi ise, zigotu saran ve "amnion s›v›s›" denen bir s›v› ile do-
ludur. Bebe¤in içinde büyüdü¤ü amnion s›v›s›n›n dikkati çeken en
önemli özelli¤i, d›flar›dan gelecek darbelere karfl› bebe¤in güvenli¤ini
sa¤lamas›d›r. Kuran'da, bu gerçek de bildirilir:

"Sizi basbaya¤› bir sudan yaratt›k. Sonra onu savunmas›
sa¤lam bir karar yerine yerlefltirdik." (Mürselat Suresi, 20-21) 

20. yüzy›lda henüz keflfedilmifl olan tüm bu bilgilerin, daha 7. yüz-
y›ldan haber verilmifl olmas› Kuran'›n Allah'›n indirdi¤inin en büyük de-
lillerindendir.  

"Onlar hala Kur'an'› iyice düflünmüyorlar m›? E¤er o,
Allah'tan baflkas›n›n kat›ndan olsayd›, kuflkusuz içinde bir-
çok ayk›r›l›klar (çeliflkiler, ihtilaflar) bulacaklard›." (Nisa Sure-
si, 82)

Kuran'daki tarif tam do¤rudur, çünkü bu kitaptaki her ayet Allah'›n
sözleridir. ‹nsan› anne rahminde yarat›p flekillendiren Allah, bu süreci
en iyi tarif edecek kelimeleri Kitab›nda bildirmifltir. Hepimizi bu flekilde
yaratm›fl olan Allah, hayat›m›z›n bafllang›c›n› bir baflka ayette flöyle ta-
rif etmektedir:

"Andolsun, biz insan›, süzme bir çamurdan yaratt›k. Sonra
onu bir su damlas› olarak, savunmas› sa¤lam bir karar yeri-
ne yerlefltirdik. Sonra o su damlas›n› bir alak (embriyo) ola-
rak yaratt›k; ard›ndan o alak'› (hücre toplulu¤u) bir çi¤nem et
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parças› olarak yaratt›k; daha sonra o çi¤nem et parças›n› ke-
mik olarak yaratt›k; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra
bir baflka yarat›flla onu infla ettik. Yarat›c›lar›n en güzeli olan
Allah, ne yücedir." (Müminun Suresi, 12-14)

DÜNYANIN YUVARLAKLI⁄I
Kuran'›n indirildi¤i co¤rafyan›n ana dili olan Arapça, çok geliflmifl

bir lisand›r. Kelime hazinesi son derece genifltir. Ayr›ca Arapça'daki fiil-
lerin bir k›sm›, Türkçe'ye tek bir kelime ile çevrilemeyecek anlamlarla
yüklüdürler. Örne¤in "hafliye" fiili "içi titreyerek korkmak"  anlam›ndad›r.
(Baflka türlü korkular için ise baflka kelimeler kullan›l›r.) Ya da "karia"
kelimesi "bafla gelip çatan sars›c› olay"› yani K›yamet'i ifade etmek için
kullan›l›r. 

Kuran'da geçen bu tür fiillerden birisi de "tekvir" fiilidir. Bu fillin
Türkçesi "yuvarlak bir fleyin üzerine birfley sarmak"t›r. Örne¤in Arapça
sözlüklerde "bafla sar›k sarma" gibi yuvarlak cisimleri içeren fiiller için
bu kelime kullan›lmaktad›r. fiimdi tekvir fiilinin geçti¤i bir ayeti inceleye-
lim:

Gökleri ve yeri hak olarak yaratt›. Geceyi gündüzün üstüne
sar›p-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sar›p-örtüyor. (Zü-
mer Suresi, 5)

Ayette gecenin ve gündüzün birbirlerinin üzerlerini sar›p-örtmele-
ri (tekvir etmeleri) konusunda verilen bilgi, ayn› zamanda Dünya'n›n bi-
çimi konusunda kesin bir bilgi içermektedir. Ancak ve ancak Dünya'n›n
yuvarlak olmas› durumunda bu ayette ifade edilen fiil gerçekleflebilir.
Yani 7. yüzy›lda indirilen Kuran'da, dünyan›n yuvarlak oldu¤una iflaret
edilmifltir.

Oysa unutmamak gerekir ki, o dönemdeki astronomi anlay›fl›
dünyay› daha farkl› alg›l›yordu. O dönemde dünyan›n düz bir sat›h ol-
du¤u düflünülüyordu ve tüm bilimsel hesap ve aç›klamalar da buna gö-
re yap›l›yordu. Kuran'da ise o zaman›n yanl›fl bilgileri ile ilgili hiçbir ifa-
deye rastlamay›z. Aksine Kuran ayetlerinde bize henüz bu yüzy›lda ö¤-
rendi¤imiz bilgiler verilmektedir. Kuran Allah'›n sözü oldu¤u için, evreni
tarif ederken olabilecek en do¤ru kelimeler kullan›lm›flt›r.
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DA⁄LARIN GÖREV‹
Jeolojinin bulgular›na göre, da¤lar yeryüzü kabu¤unu oluflturan

çok büyük tabakalar›n hareketleri ve çarp›flmalar› sonucunda oluflurlar.
Bu tabakalar çok büyüktür ve tüm karalar› onlar tafl›rlar. ‹ki tabaka çar-
p›flt›¤› zaman daha dayan›kl› olan, ötekinin alt›na girer ve aralar›ndaki
tortu havaya kalkar. S›k›flm›fl tortuda oluflan büyük k›vr›m da, çevrede-
ki bölgeden yükselerek da¤lar› oluflturur. Bu arada, da¤lar› oluflturan ç›-
k›nt›, yer üstünde oldu¤u kadar yer alt›nda da ilerler. Yani da¤lar›n gör-
dü¤ümüz kütleleri kadar, yer alt›nda afla¤›ya do¤ru uzanan bir kütleleri
de vard›r. Da¤lar›n bu yeralt›ndaki uzant›lar›, yerkabu¤unun ma¤ma ta-
bakas› üzerinde ya da kendi tabakalar› aras›nda kaymas›n› engeller.

Bu aç›klamadan da anlafl›ld›¤› gibi, da¤lar›n en önemli özellikle-
rinden birisi, birbirine yaklaflarak s›k›flan yer tabakalar›n›n birleflim nok-
talar›nda yükselmeleri ve bu tabakalar› "sabitlemeleri"dir. Yani da¤lar›,
tahtalar› birarada tutan çivilere benzetebiliriz. 

Öte yandan, da¤lar›n inan›lmaz kütleleriyle yerkabu¤una yapt›k-
lar› bas›nç, Dünya'n›n çekirde¤indeki ma¤ma hareketlerinin etkilerinin
yeryüzüne ulaflarak yerkabu¤unu parçalamas›na da engel olmaktad›r.
Dünya'n›n çekirdek olarak adland›r›lan merkez tabakas›, binlerce dere-
ce s›cakl›kta erimifl maddelerden oluflan bir bölgedir. Çekirdekte mey-
dana gelen hareketler sebebiyle yeryüzünü oluflturan tabakalar aras›n-
da ayr›lma bölgeleri meydana gelmektedir. Bu bölgelerde yükselen
da¤lar afla¤›dan yukar›ya gelen hareketleri engelleyerek Dünya'y› flid-
detli depremlerden korurlar. 

‹flin ilginç yan› ise, günümüzde modern jeoloji taraf›ndan ortaya
konulan bu teknik gerçeklerin, as›rlar önce Kuran'da haber verilmifl ol-
mas›d›r. Da¤lardan söz eden bir Kuran ayetinde flöyle denilmektedir: 

O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›flt›r, bunu görmektesi-
niz. Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›-
rakt› ve orada her canl›dan türetip yay›verdi... (Lokman Sure-
si, 10)

Allah Kuran'da bu ayetiyle, ayn› zamanda o devirde yayg›n kabul
gören inan›fl›n bat›l oldu¤unu gösteriyordu. O dönemde birçok toplum-
da oldu¤u gibi, ilkel bir astronomi anlay›fl›na sahip olan Araplar, gökyü-
zünün da¤lar sayesinde tepede durabildi¤ini zannediyorlard›. Bu inan›-
fla göre düz olan dünyan›n iki ucunda yüksek da¤lar mevcuttu. Bu da¤-
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lar gök kubbenin "dayanaklar›yd›lar". Yani gökyüzünü ayakta tutan bi-
rer direk gibi olduklar› düflünülüyordu. Bu inanc›n yanl›fl oldu¤u üstteki
ayetle kesin olarak ortaya ç›kt› ve insanlara gökyüzünün "dayanaks›z"
oldu¤u haber verildi. Ayr›ca da¤lar›n gerçek jeolojik ifllevi de haber ve-
rildi: Sars›nt›lar› engellemek. Bu konudaki bir baflka ayette de yine ay-
n› konu vurgulanm›flt›r:

Yeryüzünde, onlar› sarsmas›n diye, sabit da¤lar yaratt›k ve
do¤ru gidebilsinler diye genifl yollar açt›k. (Enbiya Suresi,
31)

Aç›kça görüldü¤ü gibi Allah, çok yeni elde edilebilmifl olan jeoloji
bilgilerini henüz 7. yüzy›lda Kuran'la insanlara haber veriyordu. Bu da,
Kuran'›n herfleyi bilen Allah kat›ndan indirilmifl oldu¤unun bir baflka de-
lilidir.

AfiI YAPAN RÜZGARLAR
Kuran'da rüzgarlar›n 'afl›lay›c›' özelli¤inden Maide Suresi'nin 22.

ayetinde flöyle bahsedilir:

Ve afl›lay›c› olarak rüzgarlar› gönderdik, böylece gökten su
indirdik de sizleri sulad›k. (Maide Suresi, 22)  

Söz konusu ayette geçen "afl›lama" kelimesinin Arapça karfl›l›¤›
hem bitkilerin, hem de bulutlar›n afl›lanmas› anlam›n› tafl›maktad›r. Ni-
tekim modern bilim rüzgarlar›n her iki iflleve de sahip oldu¤unu göster-
mifltir. Rüzgarlar, önceki sayfalarda da belirtti¤imiz gibi, ya¤mur damla-
s›n›n oluflmas›nda rol oynayacak kristalleri tafl›yarak bulutlar› afl›lam›fl
olurlar. Bununla birlikte rüzgarlar, bitkileri afl›lama görevini de üstlen-
mifllerdir.

Yeryüzündeki birçok bitki, insanlar ve hayvanlar gibi difli ve erkek
olmak üzere farkl› cinsiyetlere sahiptir. Hayvanlar ve insanlar sahip ol-
duklar› hareket etme yetene¤i sayesinde ürerler. Oysa, bitkilerin efllefl-
mek için birbirlerine yaklaflma imkan› yoktur. ‹flte rüzgarlar bu sorunu
hallederler. Rüzgarlar arac›l›¤›yla bitkilerin difli ve erkek üreme hücrele-
ri birbirine ulaflt›r›larak, dünyadaki bitki hayat›n›n devam› sa¤lan›r.
Amerikal› bir biyolog, bunu flöyle anlat›yor:

"Birçok bitki rüzgardan polen yakalayacak flekilde mükemmelce
yarat›lm›flt›r. Kozalaklar, çiçek salk›mlar› ve di¤er yap›lar hava
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ak›mlar›na kanallar oluflturur. Ve sperm üreten polenler bu kanal-
lar sayesinde üreme alanlar›na gelir... Bitkiler havaya sperm üre-
ten polen tohumlar›n› f›rlat›rlar. Daha sonra hava ak›mlar› bu to-
humlar› ayn› türden di¤er bitkilere tafl›r. Ovüle gelen polen bura-
da yumurtay› döller ve böylece ovüller tohuma dönüflür."

PARMAK ‹Z‹N‹N ÖZELL‹⁄‹
‹nsan›n parmaklar›n›n uç k›sm›ndaki derinin gözle görülebilen fle-

killer oluflturmas›yla oluflan "parmak izi" tamamen kifliye özeldir. fiu an
dünyada yaflayan her insan›n parmak izi birbirinden farkl›d›r. Üstelik ta-
rih boyunca yaflam›fl olan tüm insanlar›nki de birbirlerinden farkl› ol-
mufltur. Bu izler, derin bir kesik ve büyük bir yaralanma olmad›¤› süre-
ce kiflinin hayat› boyunca da ayn› kal›r.

‹flte parmak izi, bu nedenle çok önemli bir "kimlik kart›" say›lmak-
ta ve tüm dünyada bu amaçla kullan›lmaktad›r.

Dikkatlice incelendi¤inde parmak izlerindeki baz› hatlar›n ani ola-
rak sonland›¤› veya ortadan ikiye ayr›l›p bir çatal oluflturdu¤u görüle-
cektir. Bu karakteristik noktalar "nitem" olarak tan›mlanmaktad›r. Par-
mak izleri için esas ay›rt edici özellik, nitemlerin parmak izi içerisinde
bulundu¤u yerler ve yönleridir. Elimizdeki tüm parmak izlerimizi dikkat-
lice karfl›laflt›r›rsak, ana yap› olarak birbirine benzeseler de, nitemler
göz önüne al›nd›¤›nda asl›nda çok farkl› olduklar›n› görürüz. Bu farkl›-
l›klar öylesine ay›rt edicidir ki, yap›lan çal›flmalarda yeryüzündeki iki
farkl› insan›n ayn› parmak izine sahip olma olas›l›¤› 64 milyarda bir ola-
rak saptanm›flt›r.

‹ki as›r öncesine kadar parmak izi hiç de bu kadar önemli bir kav-
ram de¤ildi. Çünkü her insan›n parmak izinin birbirinden farkl› oldu¤u
ancak 19. yüzy›l›n sonlar›nda fark edildi. 1880 y›l›nda Henry Faulds
isimli ‹ngiliz bilim adam›, Nature dergisinde yay›nlanan bir makalesinde
insanlar›n parmak izlerinin hayat boyunca de¤iflmedi¤ini ve suçlular›n
da cam flifleler üzerinde b›rakt›klar› parmak izleri sayesinde yakalanabi-
lece¤ini aç›klad›. 1884 y›l›nda ‹ngiltere'de ilk defa bir cinayet, parmak iz-
leri takip edilerek çözüldü. 19. yüzy›la kadar kimse parmak uçlar›ndaki
dalgal› flekillerin bir özelli¤inin ve anlam›n›n oldu¤unu düflünmemiflti.

Oysa Kuran'da, insanlar›n parmak uçlar›nda çok önemli bir özel-
lik oldu¤una henüz 7. yüzy›lda iflaret edilmiflti. Parmak izinin önemine



dikkat çeken Kuran ayeti flöyledir:

‹nsan, onun kemiklerini bizim kesin olarak biraraya getirme-
yece¤imizi mi san›yor? Evet; onun parmak uçlar›n› dahi der-
leyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz. (K›yamet
Suresi, 3-4)

KURAN'DA KEL‹ME TEKRARLARI
Kuran'›n flimdiye dek inceledi¤imiz mucizevi özelliklerinin d›fl›nda

bir de "matematiksel mucize"si vard›r. Bu mucizeye bir örnek, Kuran'da-
ki baz› kelime tekrarlar›n›n verdi¤i ortak say›d›r. Birbiriyle ilgili baz› ke-
limeler flafl›rt›c› bir biçimde ayn› say›da tekrarlan›rlar. Afla¤›da, bu tür
kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlan›fl say›lar› verilmifltir.

● "Yedi Gök" tabiri 7 kere geçer. "Göklerin yarat›l›fl› (halku se-
mavat)"  ifadesi de 7 kere tekrarlan›r.

● "Gün (yevm)" tekil olarak 365 kere geçerken, ço¤ul yani "Gün-
ler (eyyam ve yevmeyn)" kelimeleri 30 defa tekrarlan›r. "Ay" kelimesinin
tekrar say›s› ise 12'dir.

● "H›yanet" kelimesi 16 kere geçerken, "habis" kelimesinin tek-
rar say›s› da 16.

● "Bitki" ve "a¤aç" kelimelerinin tekrar say›s› ayn›: 26.

● "Ceza" kelimesi 117 kere yer al›rken, Kuran'›n temel prensip-
lerden olan "affetmek" ifadesi bu say›n›n tam 2 kat› kadar yani 234 ke-
re tekrarlan›yor.

● "De" kelimelerini sayd›¤›m›zda ç›kan sonuç 332. "Dediler" ke-
limesini sayd›¤›m›zda da ayn› rakam› görüyoruz. 

● "Dünya" kelimesi ve "ahiret" kelimesinin tekrarlan›fl say›lar› da
ayn›: 115.

● "fieytan" kelimesi 88 kere geçiyor. "Melek" kelimesinin tekrar
say›s› da 88.

● "‹man" (tamlama almadan) kelimesi Kuran boyunca 25 kere
tekrarlan›r, "küfür" kelimesi de...

● "Zekat" kelimesi 32 kere tekrarlan›rken, "bereket" kelimesinin
tekrarlan›fl say›s› da 32.
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● "Rahmet" kelimesi 79, "hidayet" kelimesi de 79 kere tekrarla-
n›r.

● "‹yiler (ebrar)" 6 kere, "facirler" ise tam yar›s› kadar yani 3 ke-
re geçer.

● "Yaz-s›cak" kelimeleri ile "K›fl-so¤uk" kelimelerinin geçifl say›-
lar› da ayn›: 5.

● "Sizi (insan›) yaratt›" ifadesi ve "kulluk" kelimesinin geçifl say›-
lar› da ayn›: 16.

● "fiarap (h›mr)" ve "sarhoflluk (sekere)" kelimeleri de ayn› say›-
da tekrarlan›r: 6.

● "Zenginlik" 26 ve "fakirlik" ise yar›s› kadar, 13 kere geçer.

● "‹nsan" 65 kere geçer; insan›n yarat›l›fl safhalar›n›n say›s›n›n
toplam› da ayn›d›r:

Toprak (turabun) 17

Nutfe (nutfun) 12

Embriyo (alak) 6

Bir çi¤nemlik et (meda'a) 3

Kemik (›zamun) 15

Et (lehmun) 12

TOPLAM 65

KURAN'DA 19 MUC‹ZES‹
Kuran'›n matematiksel mucizesinin bir baflka yönü ise 19 say›s›-

n›n, ayetlerin içine flifresel bir biçimde yerlefltirilmifl olmas›d›r. Müddes-
sir Suresi'nin 30. ayetinde dikkat çekilen bu say›, Kuran'›n baz› yerlerin-
de flifrelenmifltir. Bunun örneklerini flöyle sayabiliriz:

● Besmele 19 harftir.

● Kuran 114 (19x6) sureden oluflur.

● ‹lk vahyedilen 96. sure sondan 19. suredir.

● ‹lk vahiy olan, 96. surenin ilk 5 ayeti, tam 19 kelimeden oluflur.

● Bu 19 kelime 76 (19x4) harftir.

● Vahyedilen ilk sure 19 ayete sahiptir.



● Son vahyedilen sure olan Nasr, toplam 19 kelimeden oluflur.
Ayr›ca bu surenin Allah'›n yard›m›ndan söz eden ilk ayeti de 19 harftir.

● Kuran'da 114 (19x6) besmele bulunur.

● Kuran'da bafl›nda besmele bulunmayan tek sure, 9 numaral›
Tevbe Suresi'dir. Bu sureden evvel yer alan 8. sureden 19 sure sonra
gelen 27 numaral› Neml Suresi'nin hem bafl›nda, hem de 30. ayetinde
besmele vard›r. Besmeleleri 114'e tamamlayan 27. surenin 30. ayetidir.
Sure ve ayet numaralar›n› yani 27 ve 30'u toplad›¤›m›zda 57 (19x3) sa-
y›s›n› buluruz.

● Kuran'da geçen "Allah" kelimesinin toplam say›s› 2698
(19x142)'dir. 

● Kuran'da geçen "rahim" kelimesinin toplam say›s› 114
(19x6)'tür. 

● Kuran'da geçen tüm say›lar› (tekrarlar dikkate al›nmadan) top-
lad›¤›m›zda ç›kan say› 162.146 yani 19x8534'tür.
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+1+
20+30+40+50+60+70+80+99+100+200+300+1000+2000+3000+5000
+50000+100000) 

● Kuran'daki baz› surelerin bafl›nda "mukattaa" ismi verilen bafl-
lang›ç harfleri bulunur. Bafllang›ç harfli ilk sure ile bafllang›ç harfli son
sure aras›nda 38 (19x2) adet bafllang›ç harfsiz sure vard›r.

● 29. surenin bafl›nda 14 harften oluflan 14 de¤iflik harf kombi-
nezonu bulunur. 29+14+14=57 (19x3)

● Allah'›n isimlerinden dört tanesinin say›sal ebced de¤eri 19'un
tam kat›d›r.

-Vahid (tek) 19 (19x1)

-Zulfadlil azim (Büyük Lütuf Sahibi) 2698 (19x142)

-Mecid (Yüce) 57 (19x3)

-Cami 114 (19x6)

● Kuran'›n en bafl›ndan itibaren 19 ayete sahip ilk suresi ‹nfitar
Suresi'dir. Bu surenin di¤er bir özelli¤i son kelimesinin Allah olmas›d›r.
Bu ayn› zamanda Kuran'daki sondan 19. Allah kelimesidir.

● Kaf harfi ile bafllayan 50. surede 57 (19x3) adet kaf harfi var-
d›r. Bafl›nda kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 (19x3) adet kaf harfi
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bulunur. 50. surenin 45 ayeti vard›r. Bunlar› toplarsak sonuç 95
(19x5)'tir. 42. surenin 53 ayeti vard›r. Bunlar› toplarsak 42+53 yine 95
(19x5)'tir.

● Kaf Suresi'nin ilk ayetinde Kuran için kullan›lan Mecid kelime-
sinin ebced de¤eri 57 (19x3)'dir. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi sure için-
deki kaf harflerinin toplam› da 57'dir. 

● Kaf Suresi'ndeki kaf harflerinin geçti¤i ayetlerin numaras›n›
toplad›¤›m›zda 19'un 42 kat› olan 798 say›s›n› elde ederiz. 42 say›s› ise
bafllang›ç harfleri aras›nda kaf olan di¤er bir surenin numaras›d›r. 

● Nun harfi sadece 68. surenin bafl›nda bulunur. Bu suredeki
nun harflerinin toplam say›s› 133 (19x7)'tür. 

● Sure numaralar› 19'un kat› olan surelerin ayet say›lar›n› (bes-
mele dahil) toplad›¤›m›zda:

Sure No           Ayet Say›s›

19. sure 99

38. sure 89 

57. sure 30

76. sure 32

95. sure 9 

114. sure 7 

TOPLAM           266 (19x14)

Bu konudaki di¤er tespitler ise flöyledir: tüm Kuran'da;

● Resul (elçi) kelimesi 513 (19x27) kere,

● Etiu (itaat ediniz) kelimesi 19 kere,

● Rab (tamlama ile kullan›lmayanlar) kelimesi 152 (8x19) kere,

● Abd (kul), Abid (kulluk eden kifli) ve ‹badet kelimeleri ise top-
lam 152 (8x19) kere geçmektedir.
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KURAN'DA SAYILAR

3 RAKAMI
Toplam 13 kez geçiyor.

…Güvenli¤e kavuflursan›z, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene,
kolay›na gelen bir kurban(› kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc'da
üç gün, döndü¤ünüzde yedi (gün) olmak üzere, bunlar, tam› tam›na on
(gün) oruç vard›r. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da olmayanlar içindir.
Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezas› pek çetin oland›r.
(Bakara Suresi, 196)

(Zekeriya) "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." dedi. "Sana alamet,
iflaretleflme d›fl›nda, insanlarla üç gün konuflmamand›r. Rabbini çok-
ça zikret ve akflam sabah O'nu tesbih et." dedi. (Al-i  ‹mran Suresi,  41)

Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taflk›nl›k etmeyin, Allah'a karfl› gerçek
olandan baflkas›n› söylemeyin. Meryem o¤lu Mesih ‹sa, ancak Allah'›n
elçisi ve kelimesidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e yöneltmifltir ve
O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inan›n›z;  "üçtür" deme-
yiniz. (Bundan) kaç›n›n, sizin için hay›rl›d›r. Allah, ancak bir tek ilaht›r.
O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa
O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa Suresi, 171)

Allah sizi, yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden, bofl sözlerden'
dolay› sorumlu tutmaz, ancak yeminlerinizle ba¤lad›¤›n›z sözlerden do-
lay› sizi sorumlu tutar. Onun (yeminin) keffareti, ailenizdekilere yedirdik-
lerinizin ortalamas›ndan on yoksulu doyurmak ya da onlar› giydirmek
veya bir köleyi özgürlü¤üne kavuflturmakt›r. (Bunlara imkan) Bulama-
yan (için) üç gün oruç (vard›r.) Bu, yemin etti¤inizde (bozdu¤unuz) ye-
minlerinizin keffaretidir. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah, size ayetlerini
böyle aç›klar, umulur ki flükredersiniz. (Maide Suresi, 89)

...(Salih) Dedi ki: "Yurdunuzda üç gün daha yararlan›n. Bu, yalanlan-
mayacak bir vaaddir." (Hud Suresi, 65)

Dedi ki: "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." Dedi ki: "Senin alametin,
sapasa¤lam iken, üç tam gece insanlarla konuflmamand›r." (Mer-
yem Suresi, 10)



Ey iman edenler, sa¤ ellerinizin malik oldu¤u ile sizden olup da henüz
erginlik ça¤›na ermemifl olan (çocuk)lar, (odalar›n›za girmek için flu) üç
vakitte izin istesinler: Sabah namaz›ndan önce, ö¤leyin üstünüzü ç›-
kard›¤›n›z vakit ve yats› namaz›ndan sonra. (Bu) Üçü sizin için mahrem
(vakitleri)dir… (Nur Suresi, 58)

(Hz Süleyman) Hani ona akflama yak›n, bir aya¤›n› t›rna¤› üstüne di-
ken, öbür üç aya¤›yla topra¤› kaz›yan, ya¤›z atlar sunulmufltu. (Sad
Suresi, 31)

Sizi tek bir nefisten yaratt›, sonra ondan kendi eflini var etti ve sizin için
davarlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin kar›nlar›nda, üç karan-
l›k içinde, bir yarat›l›fltan sonra (bir baflka) yarat›l›fla (dönüfltürüp) yarat-
maktad›r. ‹flte Rabbiniz olan Allah budur, mülk O'nundur. O'ndan baflka
ilah yoktur. Buna ra¤men nas›l çevriliyorsunuz? (Zümer Suresi, 6)

(Hesap günü) Ve sizler de üç s›n›f oldu¤unuz zaman; (Vak›a Suresi, 7)

Hani onlara iki (elçi) göndermifltik, fakat ikisini yalanlam›fllard›. Biz de
(iki elçiyi) bir üçüncüyle güçlendirdik; böylece dediler ki: "fiüphesiz
biz, size, gönderilmifl elçileriz." (Yasin Suresi, 14)

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

Üç dala ayr›lm›fl bir gölgeye gidin. (Mürselat Suresi, 30)

4 RAKAMI
Toplam 10 kez geçiyor.

Hani ‹brahim: "Rabbim, bana ölüleri nas›l diriltti¤ini göster" demiflti.
(Allah ona:) "‹nanm›yor musun?" deyince, "Hay›r (inand›m), ancak kal-
bimin tatmin olmas› için" dedi. "Öyleyse, dört kufl tut. Onlar› kendine
al›flt›r, sonra onlar› (parçalay›p) her bir parças›n› bir da¤›n üzerine b›-
rak, sonra da onlar› ça¤›r. Sana koflarak gelirler. Bil ki, flüphesiz Allah,
üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir." (Bakara Suresi,
260)

Bundan böyle yeryüzünde (size tan›nm›fl bir süre olarak) dört ay dola-
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fl›n. Ve bilin ki Allah'› aciz b›rakacak de¤ilsiniz. Gerçekten Allah, inkar
edenleri hor ve afla¤›l›k k›l›c›d›r. (Tevbe Suresi, 2)

Gerçek flu ki, Allah kat›nda aylar›n say›s›, gökleri ve yeri yaratt›¤› gün-
den beri Allah'›n kitab›nda on ikidir. Bunlardan dördü haram aylard›r.
‹flte dosdo¤ru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zul-
metmeyin ve onlar›n sizlerle topluca savaflmas› gibi siz de müflriklerle
topluca savaflmay›n. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.
(Tevbe Suresi, 36)

Orda (yerde) onun üstünde sars›lmaz da¤lar var etti, onda bereketler
yaratt› ve isteyip-arayanlar için eflit olmak üzere ordaki r›z›klar› dört
günde takdir etti. (Fussilet Suresi, 10)

Kad›nlar›ndan uzaklaflmaya yemin edenler için dört ay bekleme süresi
vard›r. E¤er (bu süre içinde efllerine) dönerlerse, flüphesiz Allah, ba¤›fl-
layand›r, esirgeyendir. (Bakara Suresi, 226)

‹çinizden ölenlerin (geride) b›rakt›¤› efller, kendi kendilerine dört ay on
(gün) beklerler. Bu bekleme süresi doldu¤unda, art›k onlar›n kendi hak-
lar›nda maruf (meflru) bir flekilde yapt›klar›ndan dolay› size sorumluluk
yoktur. Allah, ifllediklerinizden haberi oland›r. (Bakara Suresi, 234)

Kad›nlar›n›zdan fuhufl yapanlar›n aleyhinde olmak üzere içinizden dört
flahid tutun. E¤er flehadet ederlerse, onlar›, ölüm al›p götürünceye veya
Allah onlara bir yol k›l›ncaya kadar evlerde al›koyun. (Nisa Suresi, 15)

Korunan (iffetli) kad›nlara (zina suçu) atan, sonra dört flahid getirme-
yenlere de seksen de¤nek vurun ve onlar›n flahidliklerini ebedi olarak
kabul etmeyin. Onlar fas›k olanlard›r. (Nur Suresi, 4)

Onun (kad›n›n) da dört kere Allah ad›na (yeminle) onun (kocas›n›n)
hiç flüphesiz yalan söyleyenlerden oldu¤una flahidlik etmesi kendisin-
den cezay› uzaklaflt›r›r. (Nur Suresi, 8)

Ona karfl› dört flahitle gelmeleri gerekmez miydi? fiahitleri getirme-
diklerine göre, art›k onlar Allah kat›nda yalanc›lar›n ta kendileridir. (Nur
Suresi, 13)

7 RAKAMI
Toplam 15 kez geçiyor.

"7 gök ve 7 deniz" ifadeleri toplam 7 kere geçiyor.
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Sizin için yerde olanlar›n tümünü yaratan O'dur. Sonra gö¤e yönelip (is-
tiva edip) de onlar› yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, herfleyi bi-
lendir. (Bakara Suresi, 29)

De ki: "Yedi gö¤ün Rabbi ve büyük Arfl'›n Rabbi kimdir?" (Müminün
Suresi, 86)

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

Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bunla-
r›n aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n herfleye güç yetir-
di¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle herfleyi kuflatt›¤›n› bilmeniz, ö¤ren-
meniz için. (Talak Suresi, 12)

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratm›fl
oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve uygun-
suzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir
çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? (Mülk Suresi, 3)

Sizin üstünüze sapasa¤lam yedi-gök bina ettik. (Nebe Suresi, 12)

Böylece onlar› iki gün içinde yedi gök olarak tamamlad› ve her bir gö-
¤e emrini vahyetti. Biz dünya gö¤ünü de kandillerle süsleyip-donatt›k
ve bir koruma (alt›na ald›k). ‹flte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)'›n
takdiridir. (Fussilet Suresi,12)

Mallar›n› Allah yolunda infak edenlerin örne¤i yedi baflak bitiren, her
bir baflakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örne¤i gibidir. Allah, diledi-
¤ine kat kat artt›r›r. Allah (ihsan›) bol oland›r, bilendir. (Bakara Suresi,
261)

Hükümdar:" Ben (rüyamda) yedi besili inek görüyorum, onlar› yedi za-
y›f inek yiyor; bir de yedi yeflil baflak ve di¤erleri ise kupkuru. Ey ön-
de gelen (kahin-bilginler,) e¤er rüya yorumluyorsan›z benim bu rüyam›
çözüverin" dedi. (Yusuf Suresi, 43)

Dedi ki: "Siz yedi y›l, önceleri (ekti¤iniz) gibi ekin ekin, yedi¤inizin az bir
k›sm› d›fl›nda (kalan›n›) biçtiklerinizi bafla¤›nda b›rak›n." (Yusuf Suresi,
47)

Sonra bunun arkas›ndan (kurakl›¤›) zorlu yedi y›l gelecektir, saklad›¤›-
n›z az bir miktar d›fl›nda, daha önce biriktirdi¤inizi yiyip bitirecektir." (Yu-
suf Suresi, 48)
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(Cehennem) Onun yedi kap›s› vard›r; onlardan her bir kap› için bir grup
ayr›lm›flt›r. (Hicr Suresi, 44)

Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur'an'› verdik. (Hicr Sure-
si, 87)

Andolsun, biz sizin üstünüzde yedi yol yaratt›k; Biz yaratmada gafiller
de¤iliz. (Müminun Suresi, 17)

(Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aral›k vermeksizin üzerlerine mu-
sallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymifl gi-
bi çarp›l›p yere y›k›ld›¤›n› görürsün. (Hakka Suresi, 7)

12 RAKAMI
Toplam 4 kez geçiyor.

(Yine) Hat›rlay›n; Musa kavmi için su aram›flt›, o zaman biz ona: "Asa-
n› tafla vur" demifltik de ondan on iki p›nar f›flk›rm›flt›, böylece herkes
içece¤i yeri bilmiflti. Allah'›n verdi¤i r›z›ktan yiyin, için ve yeryüzünde
bozgunculuk (fesad) yaparak kar›fl›kl›k ç›karmay›n. (Bakara Suresi, 60)

Biz onlar› (‹srailo¤ullar›n›) ayr› ayr› oymaklar olarak on iki topluluk
(ümmet) olarak ay›rd›k. Kavmi kendisinden su istedi¤inde Musa'ya:
"Asan'la tafla vur" diye vahyettik. Ondan on iki p›nar s›z›p-f›flk›rd›; böy-
lece her bir insan- toplulu¤u su içece¤i yeri ö¤renmifl oldu… (Araf Su-
resi, 160)

Andolsun, Allah ‹srailo¤ullar›ndan kesin söz (misak) alm›flt›. Onlardan
oniki güvenilir- gözetleyici göndermifltik. Ve Allah onlara: "Gerçekten
ben sizinle birlikteyim. E¤er namaz› k›lar, zekat› verir, elçilerime inan›r,
onlar› savunup-desteklerseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz, flüp-
hesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, alt›ndan ›rmaklar akan
cennetlere sokar›m. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden
dümdüz bir yoldan sapm›flt›r." (Maide Suresi, 12)

Gerçek flu ki, Allah kat›nda aylar›n say›s›, gökleri ve yeri yaratt›¤› gün-
den beri Allah'›n kitab›nda on ikidir. Bunlardan dördü haram aylard›r.
‹flte dosdo¤ru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zul-
metmeyin ve onlar›n sizlerle topluca savaflmas› gibi siz de müflriklerle
topluca savaflmay›n. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.
(Tevbe Suresi, 36)
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1000'L‹ SAYILAR
Toplam 11 kez geçiyor.

Andolsun, onlar› hayata karfl› (di¤er) insanlardan ve flirk koflanlardan
(bile) daha ihtirasl› bulursun. (Onlardan) Her biri, bin y›l yaflat›ls›n ister;
oysa bunca yaflamas› onu azabtan kurtarmaz. Allah, onlar›n yapmakta
olduklar›n› görendir. (Bakara Suresi, 96)

Sen mü'minlere: "Rabbinizin size meleklerden indirilmifl üç bin kifliyle
yard›m-iletmesi size yetmez mi?" diyordun. Evet, e¤er sabrederseniz,
sak›n›rsan›z ve onlar da aniden üstünüze çullan›verirlerse, Rabbiniz si-
ze meleklerden niflanl› befl bin kifliyle yard›m ulaflt›racakt›r. (Al-i ‹m-
ran Suresi, 124-125)

Siz Rabbinizden yard›m taleb ediyordunuz, O da: "fiüphesiz ben size
birbiri ard›nca bin melek ile yard›m ediciyim" diye cevap vermiflti. (En-
fal Suresi, 9)

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

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

Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin y›l olan bir günde ç›ka-
bilmektedir. (Mearic Suresi, 4)

Kadir gecesi, bin aydan daha hay›rl›d›r. (Kadir Suresi, 3)

Binlerce kiflinin ölüm korkusuyla yurtlar›ndan ç›kt›klar›n› görmedin mi?
Allah onlara: "Ölün" dedi, sonra da onlar› diriltti. fiüphesiz Allah, insan-
lara karfl› fazl sahibidir. Ancak, insanlar›n ço¤unlu¤u flükretmez. (Baka-
ra Suresi, 243)

Onu yüzbin veya (say›s›) daha da artan (bir topluluk)a (Peygamber
olarak) gönderdik. (Saffat Suresi, 147)

29/14- Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, içle-
rinde elli y›l› eksik olmak üzere bin sene yaflad›. Sonunda onlar zulme
devam ederlerken tufan kendilerini yakalay›verdi. (Ankebut Suresi, 14)
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40 SAYISININ TEKRAR ED‹LD‹⁄‹ YERLER
Toplam 4 kez geçiyor.

Hani Musa ile k›rk gece için sözleflmifltik. Ama sonra siz, onun arkas›n-
dan buza¤›y› (tanr›) edinmifl ve (böylece) zalimler olmufltunuz. (Bakara
Suresi, 51)

(Allah) Dedi: "Art›k oras› kendilerine k›rk y›l haram k›l›nm›flt›r. Onlar
yeryüzünde 'flaflk›nca dönüp duracaklar.' Sen de o fas›klar toplulu¤una
üzülme." (Maide Suresi, 26) 

Musa ile otuz gece için sözlefltik ve ona bir on daha ekledik. Böylece
Rabbinin belirledi¤i süre, k›rk geceye tamamland›. Musa, kardefli Ha-
run'a "Kavmimde benim yerime geç, ›slah et ve bozguncular›n yolunu
tutma" dedi. (Araf Suresi, 142)

Biz insana, 'anne ve babas›na' iyilikle davranmas›n› tavsiye ettik. Anne-
si onu güçlükle tafl›d› ve onu güçlükle do¤urdu. Onun (hamilelikte) ta-
fl›nmas› ve sütten kesilmesi, otuz ayd›r. Nihayet güçlü (erginlik) ça¤›na
erip k›rk y›l (yafl›n)a ulafl›nca, dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve baba-
ma verdi¤in nimete flükretmemi ve senin raz› olaca¤›n salih bir amelde
bulunmam› bana ilham et; benim için soyumda salah› ver. Gerçekten
ben tevbe edip Sana yöneldim ve gerçekten ben Müslümanlardan›m."
(Ahkaf Suresi, 15)

100 SAYISININ TEKRAR ED‹LD‹⁄‹ YERLER
Toplam 3 kez geçiyor.

Ya da alt› üstüne gelmifl, ›ss›z duran bir flehre u¤rayan gibisini (görme-
din mi?) Demiflti ki: "Allah,  buras›n› ölümünden sonra nas›l diriltecek-
mifl?" Bunun üzerine Allah, onu yüz y›l ölü b›rakt›, sonra onu diriltti. (Ve
ona) Dedi ki: "Ne kadar kald›n?" O: "Bir gün veya bir günden az kald›m"
dedi. (Allah ona:) "Hay›r, yüz y›l kald›n, böyleyken yiyece¤ine ve içece-
¤ine bak, henüz bozulmam›fl; efle¤ine de bir bak; (bunu yapmam›z) se-
ni insanlara ibret-belgesi k›lmam›z içindir. Kemiklere de bir bak nas›l bi-
raraya getiriyoruz, sonra da onlara et giydiriyoruz?" dedi. O, kendisine
(bunlar) apaç›k belli olduktan sonra dedi ki: "(Art›k flimdi) Biliyorum ki
gerçekten Allah, herfleye güç yetirendir." (Bakara Suresi, 259)

Mallar›n› Allah yolunda infak edenlerin örne¤i yedi baflak bitiren, her bir
baflakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örne¤i gibidir. Allah, diledi¤i-



ne kat kat artt›r›r. Allah (ihsan›) bol oland›r, bilendir. (Bakara Suresi,
261)

Zina eden kad›n ve zina eden erke¤in her birine yüzer de¤nek (celde)
vurun. E¤er Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan›z, onlara Allah'›n
dini(ni uygulama) konusunda sizi bir ac›ma tutmas›n; onlara uygulanan
cezaya mü'minlerden bir grup da flahit bulunsun. (Nur Suresi, 2)

11 SAYISININ TEKRAR ED‹LD‹⁄‹ YERLER
Yaln›z 1 yerde geçiyor.

Hani Yusuf babas›na: "Babac›¤›m, gerçekten ben (rüyamda) onbir y›l-
d›z, günefli ve ay› gördüm; bana secde etmektelerken gördüm" demifl-
ti. (Yusuf Suresi, 4)

9 SAYISININ TEKRAR ED‹LD‹⁄‹ YERLER
Toplam 3 kez geçiyor.

Andolsun, biz Musa'ya apaç›k dokuz ayet (mucize) vermifltik; iflte ‹sra-
ilo¤ullar›na sor; onlara geldi¤i zaman Firavun ona: "Gerçekten ben se-
ni büyülenmifl san›yorum" demiflti. (‹sra Suresi, 101)

"Ve elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz ç›k›versin, (bu,) Fira-
vun ve kavmine olan dokuz ayet (mucize) içinde(n biri)dir. Gerçekten
onlar, fas›k olan bir kavimdir." (Neml Suresi, 12)

fiehirde dokuzlu bir çete vard›, yeryüzünde bozgun ç›kar›yorlar ve dir-
lik-düzenlik b›rakm›yorlard›. (Neml Suresi, 48)
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